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Abstract: 

This paper provides a selective survey of models of economic growth. It focuses on the
models where a main driving force of economic growth is innovative activity of the
firms. Policy implications of the models are also discussed. Although the endogenous
growth theories give different conclusions about optimal policy, the main message they
convey is that economic growth is an endogenous process that can be supported by sci-
ence and technology policy. Science and Technology policy is thus necessary, but it
should not be separated from the rest of economic policy. Complementary relationships
between different fields of economic policy and between institutions may be more im-
portant in the society with knowledge intensive production than earlier. This sets new
requirements on strengthening the co-operation among economic policy makers. Fi-
nally, since innovative firms choose different strategies and economic conditions at
different industries vary, a need for more selective public R&D funding is required. 
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Tiivistelmä: Tässä keskustelunaloitteessa luodaan katsaus talouden kasvua käsittele-
vään kirjallisuuteen. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat ns. innovaatiopohjaiset
talouden kasvumallit, joissa talouden pitkän aikavälin kasvu riippuu olennaisesti yri-
tysten innovaatiotoiminnasta ja niiden välisestä kilpailutilanteesta. Uuden kasvuteorian
perusviesti on siinä, että kehittyneiden yhteiskuntien talouden kasvu on sisäsyntyinen
itseään ruokkiva ilmiö. Julkisen sektorin on perusteltua tukea t&k-sektoria, mutta t&k-
politiikkaa ei tule nähdä erillisenä talouspolitiikan osa-alueena. Komplementaariset
riippuvuussuhteet eri talouspolitiikan osa-alueiden ja instituutioiden välillä saattavat
olla uudessa osaamisperusteisessa taloudessa tärkeämpiä kuin aikaisemmin. Tämä vaatii
eri talouspolitiikan osa-alueiden entistä läheisempää yhteistoimintaa. Samalla, yritysten
toimintastrategioiden - ja toimialojen rakenteen eroavaisuudet merkitsevät tarvetta vali-
koivampaan t&k-politiikan instrumenttien käyttöön. 
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1 Johdanto
Lähtölaukauksen modernin kasvuteorian kehitykselle antoi 1950-luvulla ns.
Harrod-Domar mallin osittaisena kritiikkinä syntynyt uusklassinen kasvuteo-
ria. Uusklassisessa kasvuteoriassa talouden kasvun lähteenä ovat työvoiman
kasvu, pääoman kasautuminen sekä tekninen kehitys. Tässä kasvuteoriassa
oletetaan, että fyysinen pääoma, eli koneet ja laitteet, ja toisaalta työvoima
ovat tuotantoprosessissa toisillaan korvattavissa. Työntekijät nähdään yksin-
kertaisesti fyysisenä, homogeenisena tuotannontekijänä, jotka toimivat tuo-
tantoprosessin jatkeena koneiden ja laitteiden rinnalla ja niiden käyttäjinä.
Uusklassinen kasvuteoria esittää myös, että pitkällä aikavälillä taloudellinen
kasvu on seurausta pelkästään teknisestä kehityksestä ja työvoiman kasvus-
ta. Samoin malli ennustaa, että eri kansantalouksien kasvu-asteet pyrkivät
konvergoitumaan - pitkälle kehittyneiden maiden kasvuvauhti hiipuu samal-
la kun alikehittyneiden maiden kasvuvauhti on nopeampaa. Tulotaso henkeä
kohti mitattuna asettuu pitkällä aikavälillä jollekin teknisestä kehityksestä
riippuvalle tasapainotasolle kun taas talouden kokonaistuotos kasvaa väes-
tön kasvun kanssa samaa tahtia. Tämä johtuu osin mallin oletuksesta, että
teknologia on kaikkien vapaasti käytettävissä.
Vaikka uusklassinen kasvuteoria ei vähättele teknisen kehityksen merki-

tystä, jättää se kuitenkin selittämättä sen, kuinka tekninen kehitys syntyy.
Siten kasvun lähde jää selittämättä. Tämä koettiinkin keskeisenä puutteena
uusklassisessa kasvuteoriassa. Teorian heikkouden muodosti se, että se ei tar-
jonnut selkeitä talouspoliittisia ohjeita siitä, millaisella politiikalla voitaisiin
vaikuttaa myönteisesti talouden kasvuun myös pitkällä aikavälillä.
Kesti aina 1980-luvulle saakka, ennen kuin taloustieteen valtavirta in-

nostui uudelleen kasvututkimuksesta. Tällöin Schumpeterin jo 1930-luvulla
kehittämät ideat siitä, että tekninen kehitys, ja siten taloudellinen kasvu,
ovat seurausta yksittäisten yritysten innovaatiotoiminnasta, alkoi kiinnostaa
taloustieteilijöitä. Schumpeterin varhaiset pohdiskelut yhdistetään ”luovan
tuhon” (creative destruction) käsitteeseen. Teknologista kehitystä tapahtuu
kun yritykset pyrkivät tuottamaan markkinoille entistä uudenaikaisempia ja
laadullisesti parempia tuotteita parantaakseen kilpailuasemaansa. Tämä joh-
taa talouden kasvuun tuotantoprosessien tehostumisen kautta. Myöhemmäs-
sä tuotannossaan Schumpeter kiinnitti huomiota myös ”luovuuden kasaan-
tumiseen”, mutta yhtäkaikki, teknologinen kehitys oli tässäkin näkemykses-
sä kiinni yritysten innovaatioista eli keksinnöistä. Siten, jo Schumpeter ym-
märsi, että tekninen edistys - prosessi- ja tuoteinnovaatioiden tuottaminen
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riippuu siitä, kuinka paljon yritykset ja yhteiskunta suuntaavat ponnistuk-
sia niiden aikaansaamiseen. Tällöin teknistä kehitystä ei voi tarkastella ta-
loudellisen toiminnan ulkopuolelta tulevana, selittämättömänä ja yritysten
ulkopuolisena prosessina, kuten uusklassisessa teoriassa.
Schumpeteriläisten ideoiden pukeminen analyyttiseen muotoon pääsi al-

kuun kuitenkin vasta 1980 -luvun puolessa välissä, jolloin kasvuteoriassa tun-
nustettiin ”inhimillisen pääoman” rooli tuotantoprosessissa. Oletettiin että
kansantalouden ”inhimillistä pääomaa” voi lisätä investoimalla siihen, aivan
samalla tavalla kuin fyysiseen pääomaankin. Sittemmin tätä teoreettista ke-
hikkoa on laajennettu useaan eri suuntaan, mutta oleellinen ero uusklaasi-
seen kasvuteoriaan on siinä, että teknologinen kehitys nähdään sisäsyntyisek-
si, kansantalouden omista ponnistuksista riippuvaksi tekijäksi. Niinpä uudes-
ta kasvuteoriasta käytetään usein myös nimitystä endogeeninen kasvuteoria.
Inhimillisen pääoman käsitettä on myöhemmin laajennettu ja nykyään pu-
hutaan jo laajemmin tiedosta ja osaamisesta sekä sosiaalisesta pääomasta
tärkeinä innovatiivisuuden, teknologisen kehityksen ja talouskasvun selittä-
jinä.
Niin yksinkertaiselta ja itsestään selvältä kuin tämä kuulostaakin, uusi

kasvuteoria sai aikaan pienen vallankumouksen makrotalousteorian kehityk-
sessä. Sillä on ollut myös huomattavia vaikutuksia eri maiden talouspoli-
tiikkaan: inhimillisen pääoman ja koulutuksen merkitystä on alettu entistä
enemmän korostaa, samoin elinikäistä oppimista. Yhteiskunnallisessa keskus-
telussa törmää nykyään yhä useammin käsitteeseen osaamisperusteinen yh-
teiskunta. Suomeakin pidetään ja halutaan kehittää edelleen tiedon ja osaa-
misen yhteiskuntana. Jopa EU:n komissio on asettanut keskeiseksi tavoitteek-
si Euroopan luotsaamisen 10 vuodessa yhdeksi maailman kilpailukykyisim-
mistä osaamisperusteisista yhteiskunnista maailmassa. Mutta miten tähän
päästään ei ole talousteorian eikä empiirisen tiedon valossa lainkaan selvää.
Tämän työn tarkoituksena on keskustella osin analyyttisella tasolla sii-

tä, miten kansantalouden kasvudynamiikka mallitetaan, mistä teknologinen
kehitys syntyy ja mitkä ovat siihen vaikuttavat tekijät. Samalla kiinnitetään
huomiota siihen, kuinka teknologista kehitystä ja siten talouskasvua voitaisiin
tukea julkisin interventioin pitkällä aikavälillä.1 Pyrkimyksenämme on luoda
synteesi siitä, mihin johtopäätöksiin uudessa kasvuteoriassa tähän saakka on

1Työn tarkoituksena ei kuitenkaan ole tehdä kaiken kattavaa kirjallisuuskatsausta, eikä
se olisi tarpeellistakaan tässä yhteydessä. Taloudellisesta kasvusta on kirjoitettu runsaas-
ti viimeisten vuosian aikana ja hyviä yleiskatsauksia kasvukirjallisuudesta on runsaasti
saatavana. Yleiskattavan kirjallisuuskatsauksen kasvuteorian kehityksestä tarjoaa Romer,
Grossman ja Helpman, Solow sekä Peck neljän artikkelin sympoosiumissa nimikkeellä New
Growth Theory julkaisussa Journal of Economic Perpecitve Vol 8, Numero 1-1994. Myös
Rebelo (1998) on käsitellyt aihetta varsin perusteellisesti.
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tultu. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin lähestymistapoihin, jotka ovat
tuoneet uuden näkökulman keskusteluun talouden pitkän aikavälin kasvua
ylläpitävistä tekijöistä ja joissa käsitellään uusia politiikkainstrumentteja,
perinteisten koulutus- ja t&k-investointien lisäksi.
Työn ensimmäisessä jaksossa luodaan katsaus uusklassiseen teoriaan. Toi-

sessa jaksossa keskustellaan ensin malleista, jotka laajentavat pääoman kä-
sitettä sisältämään myöskin henkisen pääoman ja oppimisprosessit. Tässä
jaksossa pääpaino kuitenkin keskittyy innovaatioperusteisten kasvumallien
tarkasteluun. Kolmannessa ja neljännessä jaksossa keskustellaan schumpete-
riläisen kasvuteorian laajennuksista ja viidennessä jaksossa luodaan katsaus
vaihtoehtoisiin näkemyksiin innovatiivisuuden ja kilpailun välisestä riippu-
vuudesta. Kuudennessa jaksossa käsitellään politiikan vaikuttamismekanis-
meja ja keskustellaan politiikkasuosituksista.

2 Uusklassinen kasvuteoria

2.1 Solow-Swan malli

Perinteinen uusklassinen kasvuteoria sai alkunsa Solowin (1956) ja Swanin
(1957) artikkeleista ja se perustuu aggregoituun tuotantofunktioon, jonka
oletetaan olevan Cobb-Douglas muotoa

Y = KaL1¡a (1)

missä Y on kokonaistuotanto ja missä tuotantopanoksina ovat pääoma (K)
ja työvoima (L). Tuotantopanoksilla on positiiviset, mutta vähenevät skaa-
latuotot (0 < ® < 1) ja tuottajat myyvät tuotteensa täydellisen kilpailun
markkinoilla missä hinta on yhtä kuin rajakustannukset2. Lisäksi oletetaan,
että tuotantopanosten rajatuotto vähenee kun sen osuutta lisätään tuotan-
toprosessissa3.
Tuotantodynamiikan keskeisimpänä tekijänä on pääoman muodostumi-

nen. Säästäminen johtaa pääoman kasvuun investointien kautta. Pääoma-
kanta kasvaa kun investointiaste ylittää pääoman kulumisen. Pääomainten-
siteetti kasvaa jos pääomakanta kasvaa väestönkasvua nopeammin.4 Pääoma-

2Parametri ® kuvaa sitä, kuinka monta prosenttia tuotanto kasvaa kun tuotantopanos-
ten määrää lisätään yhdellä prosentilla. Täydellisen kilpailun ja vakioisten skaalatuottojen
vallitessa eksponenttien ® ja (® ¡ 1) tulisi olla yhtä suuria kuin tuotantopanosten osuus
tuotannossa. Esim. a = 1=3 pääoman kohdalla ja (®¡ 1) = 2=3 työvoiman kohdalla.

3Tähän ominaisuuteen viitataan usein ns. Inada ehdolla, Inadan (1963) mukaisesti.
4Työvoiman osuus väestöstä oletetaan olevan vakio, joten työvoima L kasvaa samassa

suhteessa kuin väestö p : _L
L = p
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kannan kasvu voidaan esittää yksinkertaisessa muodossa

_k = sy ¡ (p+ d) k = sk® ¡ (p+ d) k (2)

missä _k ´ d(KL )
dt

on pääoman kasvu henkeä kohti, s on säästämisaste, p on
väestönkasvu, ja d on pääoman kulumisaste. Tässä y ´ Y

L
on tuotanto hen-

keä kohti k ´ K
L
on pääoma henkeä kohti. Tilanteessa jossa pääoma on

niukempi tuotantopanos suhteessa työvoimaan, tuotantoa voidaan kasvattaa
lisäämällä säästämistä ja siten investointeja. Pääoman rajatuotto kuitenkin
laskee sitä mukaan kuin pääoma henkeä kohden kasvaa. Näin myös säästämi-
sen kannustimet laskevat kunnes säästämisaste riittää kattamaan pääoman
kulumisen.
Talous sopeutuu vähitellen pitkän aikävälin tasapainoon, missä tuotan-

to ja pääomakanta kasvavat samalla vauhdilla kuin työvoima. Tämä transi-
tiodynamiikka voidaan nähdä jakamalla yhtälön (2) molemmat puolet k:lla,
jolloin pääomakannan kasvulle saadaan yhtälö:

°k ´
_k

k
= sk®¡1 ¡ (p + d) (3)

Tätä yhtälöä selventää kuvio (1)
Kuvasta (1) voidaan nähdä kuinka talous sopeutuu pitkän aikavälin ta-

sapainoon. Pystysuora akseli kuvaa kasvuvauhtia ja vaakasuora akseli kuvaa
per kapita pääomakannan kehittymistä. Vertikaalinen etäisyys käyrien välil-
lä on yhtä kuin pääomakannan suhteellinen muutos ja käyrien leikkauspiste
kuvaa pitkän aikavälin tasapainoa, jossa pääomakanta henkeä kohden on op-
timaalinen. Pääomakannan k ollessa tasapainoa k¤ pienempi sen kasvu on
positiivinen. Pääomakannan kasvuvauhti °k kuitenkin laskee talouden lähes-
tyessä pitkän aikavälin tasapainoa.
Oleellista on huomata, että kasvu on nopeaa kun pääomakanta on pieni,

kun taas pitkän aikavälin tasapainossa pääomakannan, ja siten koko talou-
den kasvu pysähtyy. Tämän tasapainoteorian mukaan ainoa tapa vaikuttaa
talouskasvuun lyhyellä aikavälillä on edistää säästämistä, mikä vuorostaan
kasvattaa investointiastetta. Näillä toimenpiteillä ei kuitenkaan ole vaikutus-
ta kasvuun pitkällä aikavälillä, koska pääoman rajatuotto laskee tuotantopa-
nosten vähenevien skaalatuottojen vallitessa. Lyhyellä aikavälillä korkeampi
investointiaste nopeuttaa tuotannon kasvua, joka kuitenkin laantuu talouden
lähestyttäessä tasapainopistettä.
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Kuva 1: Talouden sopeutuminen pitkän aikavälin tasapainoon
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2.2 Tekninen kehitys

Solow-Swan malli ei sellaisenaan pysty selittämään pitkän aikavälin kas-
vua. Solow (1957) lisäsi ensimmäisenä malliin tuotantoprosessin kehittymi-
sen teknologian muodossa. Tuotantofunktio, joka edellä esitettiin muodossa
Y = F (K;L) selittää tuotannon kasvua tuotantopanosten lisäyksillä. Mal-
lissa, johon on lisätty tekninen kehitys oletetaan, että vaikuttamalla itse tuo-
tantoprosessiin teknologisilla parannuksilla, talouden tuotantokapasiteettia
voidaan lisätä annetuilla tuotantopanoksilla L ja K. Yksi tapa lisätä tekni-
nen kehitys malliin on tehdä se ns. ”Harrod-neutraalisti”. Tämä tarkoittaa
sitä, että teknologian tason noustessa työvoiman yksikkötuottavuus nousee.
Tässä tapauksessa tuotantofunktio kirjoitetaan muotoon

Y = F (K;AL) = KaA (t)L1¡a (4)

missä teknologia, A(t), on ulkosyntyinen, eksogeeninen tekijä. Teknologian
oletetaan olevan julkinen vapaasti saatavana oleva hyödyke, joten jokainen
voi hyödyntää uusinta teknologiaa tuotannossa vaikuttamatta samalla mui-
den mahdollisuuksiin hyödyntää samaa teknologiaa5. Tällöin on välttämä-
töntä olettaa, että teknologia kehittyy jollakin vakiokasvuvauhdilla joka on
riippumaton mallin muista muuttujista. Luontevin tapa esittää tämä on olet-
taa että

_A

A
= g , A = A0e

gt (5)

missä parametri g kuvaa teknologian kasvuvauhtia yli ajan. Tuotannon kasvu
ei siten ole yhteydessä suoraan väestönkasvuun, vaan työvoiman tuottavuu-
teen6, jota voidaan lisätä teknologian tasoa nostamalla. Pitkän aikavälin ta-
sapainossa nämä oletukset johtavat siihen, että talouden kasvuvauhti vastaa
teknistä kehitystä g7.

5Oletus teknologian vapaasta saatavuudesta ei ole vain harmiton mallia yksinkertaista-
va oletus, vaan johtaa itseasissa siihen, että taloudenpitäjillä ei ole kannustimia allokoida
resursseja teknologisen kehityksen nopeuttamiseen lainkaan.

6Työvoima L on mallissa korvattu tehokkaalla työvoimalla AL. Työvoiman kasvuvauhti
tulee näin ollen olemaan väestön ja teknisen kehityksen vauhdit yhteensä, p + g. Talou-
den kasvuvauhti on yhtä kuin työvoiman kasvuvauhti, eli p + g. Tuotannon ja pääoman
kasvuvauhti henkeä kohden on yhtä kuin teknologian kasvuvauhti g.

7Teknologia voidaan myös lisätä tuotantofunktioon pääomaa lisäävänä tekijänä, niin
sanotusti Solow-neutraalisti Y = F (AK;L) tai Hicks-neutraalisti,Y = AF (K;L). Uzawa
(1961) on kuitenkin osoittanut, että mikäli halutaan pitää kiinni oletuksesta, että pitkän
aikavälin tasapainossa pääoman suhde tuotantoon pysyy vakiona, teknologian on oltava
Harrod-neutraali tekijä
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2.3 Konvergoitumishypoteesi

Uusklassisessa teoriassa oletetaan että taloudessa vallitsee pääoman vähene-
vä rajatuotto ja että tuottajat myyvät tuotteensa täydellisen kilpailun mark-
kinoilla, jossa hinta on yhtä kuin rajakustannukset. Teknologia on julkinen
hyödyke, joka on kaikkien saatavilla. Näiden perusoletusten vallitessa kan-
santaloudet sopeutuvat samaan pitkän aikävälin tasapainoon, mikäli tuotan-
tofunktio, säästämisaste, väestönkasvu ja pääomakannan kulumisaste ovat
samat. Tämä voidaan nähdä seuraavasti. Kun yhtälö (3) derivoidaan k:n
suhteen saadaan

@°k
@k

= (®¡ 1) sk®¡2 > 0 (6)

Tämä merkitsee sitä, että ne kansantaloudet, joilla on alhaisempi pää-
omakannan lähtötaso k, kasvavat nopeammin. Kuitenkin pitkällä aikavälil-
lä kansantaloudet päätyvät tasapainotilaan, missä pääomakanta ja tuotanto
kasvavat samaa vauhtia. Tästä hypoteesista käytetään kirjallisuudessa nimi-
tystä absoluuttinen konvergoituminen.
On ilmeistä että tuotantoteknologia, väestönkasvu ja säästämisaste vaih-

televat kansantalouksien välillä, joten tässä mielessä edellä esitetty absoluut-
tinen konvergoitumishypoteesi on epärealistinen. Jos ehtoja kevennetään ja
sallitaan, että maiden välillä esiintyy eroja säästämisasteissa, väestönkasvus-
sa ja kenties pääomakannan kulumisasteessa, maiden väliset kasvuerot voivat
ainakin osittain selittyä tällä. Tällöin puhutaan ns. ehdollisesta konvergoitu-
mishypoteesista. Varsin monet empiiriset tutkimukset ovatkin löytäneet tu-
kea ehdolliselle konvergoitumishypoteesille. Samalla on kuitenkin huomatta-
va, että kehitysmaiden ja kehittyneiden teollisuusmaiden väliset erot kansan-
tulossa henkeä kohti ovat niin valtavat, että säästämisasteiden ja väestön-
kasvun eroavuudet eivät yksin riitä eroavaisuuksien selitykseksi. (kts esim.
Mankiw, Romer ja Weil 1992; Barro ja Sala-i-Martin 1992).
Edellä esitetyssä uusklassisessa kasvumallissa erot väestönkasvun ja sääs-

tämisasteen välillä selittävät maiden välisiä eroja bruttokansantuotteen ta-
sossa, mutta eivät sen kasvussa. Kansantalouksissa, joissa on alhainen säästä-
misaste ja korkea väestönkasvu, on alhainen bruttokansantuote asukasta koh-
den. Säästämistä stimuloivilla julkisilla toimenpiteillä, kuten esim. pääoma-
tuloverotuksen alentamisella, voidaan vaikuttaa talouskasvuun keskipitkällä
aikavälillä. Pitkällä aikavälillä tämä ei kuitenkaan onnistu, koska pääomalla
on vähenevä rajatuotto. Pitkän aikavälin kasvu johtuu eksogeenisestä tekni-
sestä kehityksestä. Koska teknologia on kuitenkin teorian mukaan kaikkien
saatavilla, sen avulla ei voida selittää maiden välisiä eroja talouden kasvussa.
Uusklassisen teorian kyvyttömyys selittää taloudellista kasvua resurs-

sien allokaatio näkökulmasta johti kasvuteoriaan kohdistuneen kiinnostuk-
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sen laantumiseen 1960-luvulla. Uusklassisen kasvuteorian ongelmaksi yksin-
kertaisesti nousi se, että se ei kyennyt selittämään pitkän aikavälin kasvua
muuten kuin eksogeenisen teknisen kehityksen turvin. Havainnot useiden ny-
kyisin kehittyneiden maiden kehityksestä osoittavat, että kokonaistuotanto
henkeä kohti on kasvanut reilun 2% vuosivauhtia jo yli vuosisadan ajan. Vain
osa tästä kasvusta on selitettävissä työvoiman ja pääoman kasvun avulla.

3 Endogeeninen kasvuteoria
Seuraava askel kasvuteorian kehityksessä tehtiinkin 1980-luvulla, jolloin eri-
tyisen kiinnostuksen kohteeksi nousi teknistä edistystä kuvaavien selitysmal-
lien kehittely.
Arrow (1962) korosti yksityisen sektorin merkitystä teknisessä kehityk-

sessä toteamalla, että tekninen kehitys on ihmisten tietoisen toiminnan lop-
putulos. Siksi teknisen kehityksen ylläpitämiseksi talouden resursseja täy-
tyy ohjata tutkimus- ja kehittämistoimintaan, jonka avulla voidaan tuottaa
uusia innovaatioita. Uusklassisessa mallissa kuitenkin täydellisen kilpailun ja
teknologian vapaan saatavuuden oletus johtaa tilanteeseen, missä talouden-
pitäjillä ei ole kannustimia ohjata resursseja tutkimus ja kehitystoimintaan
lainkaan. Täydellisen kilpailun vuoksi innovaation tuottajat eivät saa mitään
hyötyä innovaatioistaan.
Oli selvää, että ainakin osaa uusklassisen mallin perusoletuksista tuo-

tantoteknologian ja markkinoiden toiminnan suhteen oli muutettava. Oletus
markkinoiden epätäydellisyydestä oli yksi mahdollisuus, mutta se oli pitkälti
ristiriidassa uusklassisen talousteorian ytimen kanssa. Ainoaksi vaihtoehdok-
si jäi siis tuotantoteknologian oletusten muuttaminen.8

Lukuun ottamatta ns. AK -malleja, yhteistä endogeenisille kasvun teo-
rioille on se, että niissä pidetään kiinni uusklassisen teorian oletuksesta tek-
nisen kehityksen taloudellista kasvua generoivasta vaikutuksesta. Toisin kuin
uusklassisessa teoriassa päähuomio kuitenkin keskittyy siihen, kuinka tekno-
logiaa syntyy ja kuinka sen kehitykseen voidaan vaikuttaa.
Endogeeninen kasvuteoria on kehittynyt uusklassisen teorian pohjalta ja

käyttää osin samoja perusoletuksia. Tämän vuoksi esittelemme lyhyesti tä-
män teorian oletukset ja pääpiirteet siinä laajuudessa, kuin se on ensimmäi-
sessä luvussa tehty.

8 Ns. innovaatioperusteisissa kasvumalleissa, joihin palaamme myöhemmin, teknologi-
nen kehitys puolestaan johtuu yritysten voitontavoittelusta. Voittoa tavoittelevat yrityk-
set pyrkivät kehittämään ja sisäistämään uusia keksintöjä ja ideoita tuotantoprosessiinsa.
Näiden teorioiden mukaan innovaatioiden kehittämisen kannustimena on voiton tavoittelu.
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3.1 Investointiperusteiset endogeeniset kasvumallit

Ensimmäinen AK-malli, joka ajallisesti edeltää Solow-Swan mallia, on
Harrod-Domar malli9.Tuotantofunktio on Cobb-Douglas funktion erikoista-
paus ja se kirjoitetaan muotoon

Y = AK (7)

missä Y on kokonaistuotanto ja K on pääoma. Teknologian taso on kiin-
nitetty ennalta asetetulle tasolle A: Pääomalla ei näin ollen oleteta olevan
väheneviä skaalatuottoja Tämän ajatellaan johtuvan siitä, että pääoma K
sisältää myös inhimillisen pääoman. Mallissa pääoman liikeyhtälö kirjoitet-
taan seuraavasti:

_K = sY ¡ dK (8)

ja missä s on säästämisaste. Vasemmanpuoleisen osan toinen termi, dK, ku-
vaa pääoman kulumista. Olettamalla, että pääoman kasvu on voimakkaam-
paa kuin poistojen aiheuttama pääoman kuluminen, talous kasvaa myös pit-
källä aikavälillä. Tämä voidaan nähdä yksinkertaisesti jakamalla yhtälö (8)
K:lla, jolloin saadaan

_K

K
= s

Y

K
¡ d = sA¡ d (9)

AK -mallissa pitkän aikavälin talouskasvua voidaan pitää yllä varmis-
tamalla, että säästämisaste on riittävän korkea. Siten investointeja edistä-
villä talouspoliittisilla toimenpiteillä on pysyviä vaikutuksia talouskasvuun.
Useiden teollistuneiden maiden teollisuuspolitikka onkin nojautunut varsin
pitkään tähän yksinkertaiseen ajatukseen. Esimerkiksi Easterly (2001) tote-
aa, että Maailmanpankki on pitänyt investointiosuuden kohottamista eräänä
olennaisimpana politiikkasuosituksena aina 1990 -luvun lopulle saakka. Myös
suomalaista talouspolitiikkaa on leimannut hyvin pitkään investointeja tuke-
va ajattelu.
Vähenevien skaalatuottojen oletuksista on luovuttu myös sellaisissa kas-

vumalleissa, joissa talouden kasvua selitetään oppimisen ulkoisvaikutuksilla
(learning-by-doing). Arrow (1962) lienee ollut ensimmäisiä taloustieteilijöitä,
joka toi tämän esille. Endogeeniseksi kasvumalliksi AK-mallin tekee se, että
teknologiapohja syntyy säästämispäätösten sivutuotteena. Mallien taustalla
on täydellisen kilpailun ja tiedon julkisen hyödykkeen ominaisuuden oletuk-
set.

9Katso Harrod (1939) ja Domar (1946)
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Näiden mallien mukaan teknisen kehityksen taustalla ei ole yritysten pyr-
kimys tuottaa voittoa. Tämähän olisi ristiriidassa täydellisen kilpailun ole-
tuksen kanssa, josta näissä malleissa ei ole haluttu luopua. Varsin merkilliseen
johtopäätökseen tullaan päättelemällä, että säästämisasteen kasvattaminen
johtaa yksiselitteisesti talouden kasvuun, kuten AK-mallit olettavat. Säästä-
mienenhän voi kasvaa esim. lisääntyneen epävarmuuden tai kohonneen kor-
kotason vaikutuksesta. AK-mallien päättelyn mukaan markkinoihin liittyvän
epävarmuuden ja talouskasvun välillä olisi positiivien kausaalisuussuhde. Si-
käli kun epävarmuus lisääntyy esimerkiksi suhdannevaihteluiden kasvun myö-
tä, suhdannevaihteluiden lisääntymisen pitäisi johtaa korkeampaan talouden
kasvuun pitkällä aikavälillä. Tämän ajatuksen taustalla on ns. varautumis-
motiivi joka saa ihmiset lisäämään säästämistään ja siten siirtämään yhä
suuremman osan kulutuksestaan tulevaisuuteen epävarmuuden lisääntyessä.
Empiiriset havainnot eivät kuitenkaan näytä tukevan tätä hypoteesia.
Myös Romer (1986) on selittänyt kasvua investointeihin liittyvillä op-

pimisvaikutuksilla. Investoimalla teknologiaan kansantalouden osaamistasoa
voidaan lisätä, kunhan oppimisen ulkoisvaikutukset ovat riittävän suuret.
Tällöin pääoman rajatuotto ei ole vähenevä, kuten AK-mallissakin.
Romerin malli eroaa Harrod-Domar AK-mallista kuitenkin siinä, että yri-

tysten investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen kasvattavat kaikkien tuotta-
jien käytettävissä olevaa teknologian tasoa ulkoisvaikutusten kautta. Lucas
(1988) oli samoilla jäljillä kun hän lisäsi uusklassiseen tuotantofunktioon in-
himillisen pääoman ja pyrki selittämään talouden pitkän aikavälin kasvua
koulutusta ja osaamistasoa kasvattavilla investoinneilla. Inhimillisellä pää-
omalla on Lucasin mallissa tuotannon tehokkuutta kasvattavia vaikutuksia.
Keskeistä näissä malleissa on oletus siitä, että oppiminen ja sitä kautta tuot-
tavuuden paraneminen on investointien sivutuote. Fyysiset investoinnit lisää-
vät henkistä pääomaa ja henkinen pääoma on julkinen hyödyke joka siirtyy
yrityksistä toiseen ilmaiseksi. Toisin sanoen teknologian siirrosta ei koidu yh-
teiskunnallisia kustannuksia. Empiiristen tutkimusten perusteella oletus sii-
tä, että pääoman rajatuotto ei olisi vähenevä, lienee kuitenkin epärealistinen
vaikka investointien ulkoisvaikutukset olisikin huomioitu. Empiiristen aika-
sarja analyysien perusteella pääoman rajatuottoasteet jotka ylittävät 0,7-0,8
ovat epärealistisia (Mankiw, Romer ja Weil 1992).

3.2 Innovaatioperusteiset kasvumallit

Innovaatioperusteisissa kasvumalleissa teknologinen kehitys on tietoisen in-
novaatiotoiminnan tulos. Jatkossa esiteltävissä malleissa oletetaan, ettei tieto
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täytä kokonaisuudessaan julkishyödykkeen ominaisuuksia.10 Tieto muistut-
taa julkista hyödykettä siinä mielessä, että sen toistamiseen ei liity kustan-
nuksia. Toisin kuin julkista hyödykettä tietoa pystytään kuitenkin sulkemaan
pois muiden käytöstä esimerkiksi patentein tai rajoittamalla muuten tiedon
leviämistä. Mikäli markkinoiden oletetaan toimivan epätäydellisesti, patentit
varmistavat ainakin väliaikaisesti monopoliaseman jonkin tuotteen tai tuo-
tantotavan suhteen. Monopolivoitot toimivat innovaatiotoiminnan kannus-
timena, koska niiden avulla voidaan korvata teknologian kehittämisestä ai-
heutuvia tuotantokustannuksia. Tämä puolestaan kannustaa yrityksiä ohjaa-
maan osan resurrseistaan tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Tämä näkemys ei ole uusi taloustieteessä. Sen uranuurtajana voidaan

pitää Schumpeteriä (1934). Hän toi jo 1930-luvulla taloustieteeseen näke-
myksen, jonka mukaan mahdollisuudet monopolivoittoihin ovat taloudellisen
kasvun kannalta tärkeä asia, koska ne lisäävät kannustimia panostaa inno-
vaatiotoimintaan.
Innovaatioperusteiset kasvumallit voidaan jakaa kahteen luokkaan sen pe-

rusteella, kuinka niissä on mallitettu tuotedi¤erentiointi. Ensimmäiseen luok-
kaan kuuluvat mallit, joissa teknistä kehitystä mallitetaan tuotteiden vari-
aation kasvulla. Toiseen luokkaan kuuluvat mallit, joissa teknistä kehitystä
tapahtuu tuotteiden laadullisen kehityksen kautta. Näiden kahden lähesty-
mistavan välille on syytä tehdä selkeä ero, koska mallien perusteella tehtä-
vät johtopäätökset politiikkasuositusten suhteen eroavat varsin merkittävästi
toisistaan.

3.2.1 Romerin teknologisen muutoksen malli

Romerin (1987, 1990) kasvumallissa, joka perustuu Solow-Swanin tasapaino-
malliin, tekninen kehitys on tietoisen toiminnan tulos. Toisin sanoen, mal-
lissa taloudenpitäjillä on kannustimia ohjata osa niukoista resursseista inno-
vaatiotoimintaan. Romerin mallissa on neljä eri tuotantopanosta: pääoma,
työvoima, henkinen pääoma ja teknologinen taso. Tuotantofunktio kirjoite-
taan muotoon

Y (HY ; L; x) = H
®
YL

¯

1X
i=1

x1¡®¡¯i (10)

missä H on henkinen pääoma ja L on työvoima. Teknologista tasoa kuvataan
puolestaan välillisten hyödykkeiden määrällä

P
x : Mitä enemmän välillisiä

hyödykkeitä on, sitä suurempi on välillisten hyödykkeiden variaatio ja si-

10Solow (1956) ilmaisee artikkelinsa alaviitteessä kiinnostuksensa mallinsa laajentamista
kohtaan kuvaamaan monopolistisen kilpailun tilannetta.
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ten korkeampi teknologinen taso.11 Mallissa siis tuotevariaation kasvaminen
johtaa summalausekkeen

P
x kasvuun ja sitä kautta työvoiman ja henkisen

pääoman tuottavuuden kasvuun.
Tämän hieman erikoiselta kuulostavan tuotantoteknologian taustalla on

oletus siitä, että välituotteiden rajatuottavuudet ovat toisistaan riippumatto-
mia Tätä perustellaan sillä, että tuotteet voivat olla toisillaan korvattavissa
tai toistensa komplementteja, mutta kokonaistalouden tasolla nämä vaiku-
tukset tasoittuvat. Tämä oletus on tärkeä mallin kannalta, koska sen mu-
kaan markkinoille tulevat uudet tuotteet eivät syrjäytä vanhempien tuottei-
den kysyntää. Romerin mallissa tuotantoon osallistuu kolme sektoria, t&k-
sektori, välituotesektori ja lopputuotesektori. T&k-sektori myy tuottamiaan
innovaatioita välituotteiden tuottajille uusien välituotteiden muodossa. Vä-
lituotesektori puolestaan myy tuotteensa lopputuotesektorille. Sekä työvoi-
malla että pääomalla on vähenevä rajatuotto, mutta innovaatioiden avulla
voidaan tuottaa uusia välituotteita ja siten kasvattaa työvoiman tuottavuut-
ta. Välituotesektori toimii monopolistisen kilpailun periaatteella siten, että
välituotteiden myynnistä saadulla voitolla kustannetaan t&k-sektorilla tuo-
tetut innovaatiot.12

Lopputuotteiden markkinat toimivat mallin mukaan täydellisen kilpailun
periaatteella ja niiden hinta on yhtä kuin tuotteiden rajakustannukset. In-
novaatioprosessiin ei liity epävarmuustekijöitä, vaan innovaatiotoiminta on
deterministinen prosessi, jossa uusi innovaatio pystytään tuottamaan aina
työpanoksella, joka on ennalta tiedossa. Romerin mallia kutsutaankin line-
aariseksi kasvumalliksi. Samoin kuin AK malleissa, kasvuun voidaan vaikut-
taa lisäämällä tuotantopanoksia. Tällaista lineaarista ajattelutapaa on var-
sin runsaasti kritisoitu myöhemmin, erityisesti siitä syystä, että innovaatio-
prosessi itsessään nähdään hyvin kompleksina prosessina, johon liittyy myös
epävarmuutta ja oppimisprosesseja: Pelkästään t&k-sektorin tukeminen jul-
kisilla subventioilla ja koulutusasteen nostaminen ei vielä varmista uusien
innovaation syntymistä.
Romerin mallissa hylätään täydellisen kilpailun oletus. Siten, välituot-

teiden markkinoilla on mahdollisuus monopoliaseman saavuttamiseen. Tä-

11Dixit ja Stiglitz (1977) ovat kehittäneet tuotevariaatioteorian, jossa tuotannossa käy-
tettävät välilliset tuotteen käsitetään jatkuvana suureena intervallilla 0,A. Välillisten
tuotteiden tuottajilla monopolivoimaa ja lopputuotteiden tuotannossa käytetään työvoi-
maa L ja välillisiä tuotteita x tuotantopanoksina. Tuotantofunktio on tällöin muotoa:

Y = L1¡®
AR
0

x®i di .

12Romer (1987;1990) olettaa, että välituotteiden markkinoihin ei liity sisääntulokustan-
nuksia ja näin ollen niillä vallitsee monopolistinen kilpailutilanne toisin kuin tuote di¤e-
rentiointia käsittelevässä kirjallisuudessa yleensä (katso Tirole 1988), jossa markkinoiden
oletetaan olevan oligopolistiset.
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mä on ehto sille, että välituottajat pystyvät saavuttamaan voittoja, joilla
t&k-sektorin innovaatiotoimintaa pystytään rahoittamaan. Romerin mallis-
sa oletetaan myös, että aikaisemmat innovaatiot eivät vaikuta uusien inno-
vaatioiden syntyyn kokonaistalouden tasolla. Mikrotasolla aikaisemmin tuo-
tetulla tiedolla ja ideoilla oletetaan olevan sekä positiivisia että negatiivisia
vaikutuksia uusien innovaatioiden tuotantoon. Näiden vaikutusten oletetaan
kuitenkin tasoittuvan kokonaistalouden tasolla siten, että uuden innovaation
tuottamisen kustannukset ovat aina vakiot.
Romer on hylännyt myös oletuksen siitä, että innovaatiot olisivat puhtaas-

ti julkisia hyödykkeitä. Romerin mallissa teknologia A voidaan itse asiassa
jakaa kahteen osaan: pois-sulkevaan osaan AE ja julkiseen osaan AN .13 Pa-
tentit ovat kuitenkin julkisia hakemuksia, joissa innovaation sisältö on esitet-
ty yksityiskohtaisesti. Patentit eivät siten estä innovaatioiden hyödyntämis-
tä jatkuvassa t&k-toiminnassa. Innovaatiot täyttävät myös julkisen hyödyk-
keen toisen ominaisuuden, eli ei-kilpailullisuuden. Tuotettuaan innovaation
sen monistamiseen ei liity kustannuksia, joten innovaatioon liittyvä tieto voi-
daan hyödyntää rajattomasti ilman lisäkustannuksia.
Julkisten interventioiden kannalta on oleellista, että markkinatasapainos-

sa tuotetaan liian vähän innovaatioita. Tämä johtuu siitä, että yksityisten
yritysten hyöty innovaation tuottamisesta on pienempi kuin innovaatioiden
tuottama sosiaalinen hyöty. Innovaatioihin liittyvä uusi tieto ja osaaminen
leviävät nopeasti tiedeyhteisössä ja kasvattavat siten osaamisperustaa, jos-
ta puolestaan voidaan ammentaa tietoa uusien innovaatioiden kehittelyyn.
Yksityiset yritykset eivät ota huomioon tätä tiedon kasautuvaa ominaisuut-
ta ja innovaatiotoiminnan jatkuvuutta. Yhteiskunnan kannalta optimaalinen
panostus innovaatiotoimintaan ei siis synny pelkästään yksityisen sektorin
panostuksella, vaan innovaatiotoimintaa on tuettava julkisilla interventioilla
(Romer 1990; Barro ja Sala-i-Martin 1995). Tätä onkin käytetty runsaasti
perusteluna julkisen sektorin t&k-tuille.
Huomattavasti vähemmälle huomiolle on jäänyt se tosiseikka, että posi-

tiiviset ulkoisvaikutukset eivät synny itsestään. Samalla kun julkinen sektori
tukee t&k-toimintaa, sen hyödyt riippuvat olennaisesti siitä, kuinka hyvin
uusiin innovaatioihin sitoutunut tieto saadaan levitettyä ja hyväksikäytettyä
muualla taloudessa. Vaikka Romer ei otakaan mallissaan kantaa tähän, on
tiedon luonnetta syytä pohtia hieman tarkemmin jo tässä yhteydessä.
Karkeasti ottaen tieto, tai ehkä paremminkin tietovaranto, voidaan jakaa

kahteen luokkaan. Sellaiseen tietoon, joka on periaatteessa kaikkien vapaas-

13AE voitaisiin käsittää myös hiljaiseksi tiedoksi, joka on sitoutunut ihmisiin tai organi-
saatioon itseensä. Sellainen tieto voi olla pitkältä kokemuspohjaista, opittua tietoa, jota ei
voida siirtää kustannuksitta paikasta toiseen. Hiljaisen tiedon olemassaoloon ei kuitenkaan
talousteoriassa ole juurikaan kiinnitetty huomiota.
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ti käytettävissä, sekä sellaiseen tietoon, joka on sitoutunut tiedontuottajaan
tai sen käyttäjään. Kutsuttakoon tätä jälkimmäistä vaikka osaamiseksi (tai
hiljaiseksi tiedoksi) ja ensimmäistä yleistiedoksi. Yleistiedon soveltamisesta
ei voida erikseen periä maksua ja samaa yleistietoa voivat käyttää samaan
aikaan useat eri käyttäjät eri yhteyksissä. Lisäksi yleistieto on jokaisen va-
paasti kopioitavissa ja siirrettävissä paikasta toiseen periaatteessa kustan-
nuksitta. Osaaminen on puolestaan sellaista tietoa, joka on sitoutunut or-
ganisaatioon, yritykseen ja viime kädessä työtekijöihin niin, että se ei ole
vapaasti siirrettävissä eikä kopioitavissa. Samalla kun yleistiedosta on tullut
entistä globaalimpaa informaatioteknologian kehittymisen myötä ja yleistie-
to välittyy käyttäjältä toiselle miltei kustannuksitta ja nopeasti, osaamisen ja
hiljaisen tiedon merkitys itse asiassa korostuu. Hiljaisen tiedon merkityksen
korostuminen innovaatioprosessissa on tosin tunnustettu jo ns. osaamishal-
linta (knowledge management) kirjallisuudessa, sekä innovaatiojärjestelmiä
käsittelevässä kirjallisuudessa.
On myös syytä erottaa kyky tuottaa uutta tietoa eli innovaatioita ja kyky

omaksua jo olemassa olevaa tietoa. Ns. yleistietoutta on maailmassa tarjolla
valtavasti, mutta se on hyödyllistä tietoa vain niille, jotka ymmärtävät si-
tä ja osaavat soveltaa. Vaikka käytännössä innovaatioihin sisältyneen tiedon
saatavuuteen ei liittyisikään rajoitteita, niin tiedon vastaanottajien mahdolli-
suudet omaksua uutta tietämystä voivat kuitenkin olla rajalliset. Tällöin t&k
-toiminnan asteen, koulutuksen ja teknologisen kehityksen välinen yhteys ei
ole lineaarinen, vaan riippuu olennaisesti komplementaarisuudesta koulutuk-
sen ja t&k-toiminnan ja kenties osaavan työvoiman liikkuvuuden välillä.

3.3 Schumpeteriläinen kasvuteoria

Schumpeteriläisessa lähestymistavassa lähdetään liikkeelle ajatuksesta, et-
tä uudet innovaatiot tekevät vanhat innovaatiot tarpeettomiksi. Schumpeter
(1934) oli ensimmäinen taloustieteilijä joka kiinnitti huomiota tähän ilmiöön,
ja kutsui sitä ”luovaksi tuhoksi”. Termi viittaa ilmiöön, missä innovaatiopro-
sessi, joka luo uutta teknologiaa, tekee samanaikaisesti vanhan teknologian
tarpeettomaksi. Näin teknologian kehityksen edellytyksenä on, että yrityksiä
”kuolee” samalla kun syntyy uusia.

3.3.1 Schumpeteriläinen luovan tuhon kasvumalli

Aghion ja Howitt (1992) ovat pyrkineet mallittamaan talouskasvua johon
liittyy luovaa tuhoa. Kuten Romerin mallissakin, taloudessa on välituottei-
den sektori ja lopputuotesektori, sekä t&k-sektori joka tuottaa innovaatioita.
Teknisen kehityksen suhteen mallit eroavat kuitenkin toisistaan. Toisin kuin
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Romerin mallissa, Grossmanin ja Helpmanin (1991) ja sittemmin myös Ag-
hionin ja Howittin malleissa teknisen kehityksen ytimenä on välituotteiden
laadullinen parantaminen. Romerin mallissa teknistä kehitystä mallitetaan
välituotteiden variaation lisääntymisen muodossa.
Laadulliseen kehitykseen perustuvan kasvun perusoletuksena on, että vä-

lituotteita on olemassa rajallinen määrä N . Näiden hyödykkeiden laadullisia
ominaisuuksia voidaan kuitenkin parantaa innovatioiden avulla. Laadullisten
parannusten vaikutus vaihtelee, mutta jokainen innovaatio vaikuttaa tekno-
logisen tason kohenemiseen. Innovaatiotoiminta voidaan käsittää tuotekehi-
tykseksi, koska laadullisilla parannuksilla parannetaan jo olemassa olevien
hyödykkeiden laatua. Laadullisilla parannuksilla viitataan tuotekehityksen
tuloksiin, eli innovaatioihin.
Grossman ja Helpman (1991) käyttävät käsitettä laatutikapuut kuvatak-

seen kuinka jatkuva innovaatiotoiminta edesauttaa talouden siirtymistä as-
teittain kohti parempaa teknologian tasoa.
Markkinarakenne Aghion ja Howittin mallissa muistuttaa Romerin mal-

lia siinä, että toimijat ovat samat, eli t&k-sektori, välituotesektori ja lop-
putuotesektori. Lopputuotteet myydään täydellisen kilpailun markkinoilla,
mutta välituotteiden markkinat ovat epätäydelliset. Ratkaiseva ero mallien
suhteen löytyy innovaatioiden luonteessa. Aghion ja Howitt eivät oleta vä-
lituotteiden olevan toisistaan riippumattomia kuten Romerin mallissa, vaan
ne ovat toistensa täydellisiä substituutteja. Innovaatiot, eli laadulliset paran-
nukset syrjäyttävät vanhat tuotteet ja näin tuotekehityksen avulla syödään
monopolivoitot edellisiltä välituotteiden tuottajilta.
Toinen oleellinen ero Aghionin ja Howittin mallissa on se, että innovaatio-

prosessi itsessään ei ole deterministinen, vaan uusien innovaatioiden syntyyn
liittyy epävarmuutta. Epävarmuus liittyy erityisesti innovaatioiden syntymi-
sen ajankohtaan, jota taloudenpitäjät eivät voi määritellä etukäteen: Tämä
johtaa siihen, että innovaatioiden tuotantokustannukset ovat stokastisia. Ro-
merin mallissa innovaatiokustannukset ovat vakiot.
Epävarmuudesta huolimatta kannustimet tuotekehitykseen syntyvät odo-

tetuista monopolivoitoista, jotka liittyvät laadullisesti parannettuihin tuot-
teisiin. T&k-sektorin ja välituotesektorin välillä ei ole selkeää rajaa, koska
innovaatiota ei välttämättä myydä eteenpäin, vaan tuotettuaan uuden tuot-
teen innovoijat saattavat ryhtyä itse välituotteiden tuottajiksi.
Innovaatioiden oletetaan olevan osittain poissulkevia, kuten Romerin mal-

lissakin. Schumpeteriläisessä mallissa oletetaan myös, että laadullisesti par-
haat innovaatiot voidaan suojata patenteilla. Kuten todellisuudessakin, pa-
tentteihin sisältyvä informaatio on kuitenkin jokaisen vapaasti saatavilla ja
siten julkinen hyödyke. Uusiin laadullisesti parempiin tuotteisiin sitoutunut
tieto ja osaaminen lisäävät koko talouden tietovarantoa. Siten julkisen hyö-
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dykkeen tavoin innovaatioilla on positiivisia ulkoisvaikutuksia. Samanaikai-
sesti innovaatioihin liittyy myös negatiivinen ulkoisvaikutus. Tämä johtuu
siitä, että innovaatioiden syntymistodennäköisyyden kasvaessa myös mono-
poliaseman menettämisen todennäköisyys kasvaa.
Luovan tuhon vaikutus kuvastaa monopoliaseman väliaikaisuutta. Vain

tuotekehityksen kärjessä olevat yritykset voivat olla monopoliasemassa eri
toimialoilla. Monopoliasemassa olevan yrityksen ei kuitenkaan kannata enää
panostaa tuotekehitykseen, koska muut yritykset voivat aina ilman kus-
tannuksia hyödyntää viimeistä edellisen innovaation tuotannossaan. T&k-
sektorin toiminta muistuttaa siten patenttikilpajuoksua, jota on mallitettu
Tirolen (1988) ja Reinganumin (1989) artikkeleissa. Uusien innovaatioiden
omistajien monopoliasema kestää siihen saakka kunnes markkinoille tulee
uusi laadullisesti parempi tuote. Innovaatioiden syntymiseen liittyvän epä-
varmuuden vuoksi myös monopoliaseman kestoon liittyy epävarmuutta. Siten
kahden peräkkäisen innovaation syntyhetkien välinen pituus vaikuttaa olen-
naisesti monopolistin voittojen suuruuteen. Tämän periodin kestoon vaikut-
tavat t&k-sektorin suuruus, eli tuotekehityksen parissa työskentelevän sekto-
rin koko, t&k-sektorin tuottavuus, sekä stokastinen epävarmuustekijä, jonka
oletetaan olevan Poisson-jakautunut. Toisin sanoen oletetaan, että peräkkäis-
ten innovaatioiden syntyhetket ovat toisistaan riippumattomia.
Seuraavassa jaksossa käymme läpi schumpeteriläistä kasvuteoriaa ana-

lyyttisemmin. Esitys perustuu pitkälti Aghionin ja Howittin (1992; 1998)
artikkeleihin.

3.3.2 Arbitraasiyhtälö

Innovaatioiden monopoliaseman väliaikainen luonne vaikuttaa kannustimiin
tuottaa innovaatioita. Innovaatiotoiminta voidaan määritellä arbitraasiehdol-
la

wt = ¸Vt+1; (11)

missä wt kuvaa tuotteiden tuotantokustannuksia. Vt+1 on diskontattu odo-
tettu tuotto seuraavalle innovaatiolle t+1, ja parametri ¸ kuvaa t&k-sektorin
tuottavuutta. Alaindeksi t ei viittaa aikaan vaan innovaatioketjuun, missä t
on innovaation järjestysnumero. Yhtälö (11) kuvaa siten kahden peräkkäisen
innovaation välillä vallitsevaa tasapainosuhdetta. Innovaatioiden syntymisen
ajankohtaan liittyy epävarmuutta, joten kahden peräkkäisen innovaation syn-
tyhetkien välinen periodi on satunnainen. Yhtälön vasemmanpuoleinen osa
kuvaa siten yhden tehdastyötunnin palkkakustannuksia ja oikeanpuoleinen
osa taas tuotekehityksen odotettua arvoa.
Kun otetaan huomioon työvoimayhtälö
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L = x+ n; (12)

jossa työvoima L voi liikkua vapaasti teollisen tuotannon x parista tuote-
kehitykseen n niin yhtälö (11) määrittelee teknisen kehityksen dynamiikan.
Innovaation diskontattu odotettu tuotto Vt+1 on määritelty seuraavalla yh-
tälöllä:

rVt+1 = ¼t+1 ¡ ¸nt+1Vt+1 (13)

Yhtälön (13) vasen puoli on innovaation tuotto markkinakorolla r. Oikean-
puoleisen osan ensimmäinen termi kuvaa tuotanto-oikeuden lisenssin omis-
tajan, eli monopolistin voittoja ¼t+1 hetkellä jolloin t + 1:en innovaation
omistajalla on monopoliasema. Toinen termi on innovaation syntymistoden-
näköisyys ¸nt+1, joka kerrotaan nykyisen innovaation arvolla Vt+1, eli tämä
termi viittaa pääomatappioihin, jotka koituvat monopolistille kun t + 2:en
innovaatio syntyy kilpailijoiden onnistuneen tuotekehitystoiminnan seurauk-
sena. Tässä on syytä muistuttaa, että monopolisti ei itse panosta innovaatio-
toimintaan ja menettää siten monopoliasemansa todennäköisyydellä n. Mo-
nopolistin haluttomuus innovoida johtuu siitä, että tuotekehityksen kärjessä
oleva yritys ei kykene pitämään t&k-toimintansa tuloksia salassa. Monopo-
listin innovaatioon liittyvä teknologia on kaikkien perässä tulevien yritysten
käytettävissä jatkotuotekehityksessä. Uuden innovaation arvo monopolistille
on siten kahden peräkkäisen innovaation arvon erotus Vt+1¡Vt kun taas Vt+1
on innovaation odotettu arvo potentiaaliselle tulevalle monopolistille. Tämä
arvo voidaan ratkaista yhtälöstä (13) seuraavasti

Vt+1 =
¼t+1

r + ¸nt+1
(14)

Toisin sanoen, innovaation t+1 arvo on yhtä kuin sen tuottamat voitot dis-
kontattuna markkinakorolla r ja monopoliaseman menettämisen todennäköi-
syydellä n. Yhtälöstä voi huomata, että innovaation diskontattu arvo laskee
kun uuden innovaation syntymisen todennäköisyys kasvaa, markkinakorko
kasvaa, tai monopolivoitot pienenevät.
Koska työvoima on mallin mukaan ainoa tuotantopanos, määräytyy tuo-

tannossa työskentelevien määrä x voiton maksimointiperiaatteella. Mallissa
oletetaan, että lopputuotesektorin tuotantofunktio on muotoa

y = Atx
®; (15)

missä tuotannon tehokkuusparametri At kuvaa teknologian tasoa kun t:nnes
innovaatio on tuotettu. Teknologian tason odotetetaan kehittyvän seuraavan
yhtälön mukaisesti
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At = A0°
t (16)

Toisin sanoen t+ 1:en innovaatio nostaa tuotannon tehokkuutta tekijällä °,
siten että

At+1 = A0°
t+1 = °At (17)

Kun otetetaan huomioon lopputuotesektorin kilpailullisuus, innovoija kohtaa
käänteisen kysyntäfunktion, joka on muotoa

@y

@x
= At®x

®¡1 = pt (x) (18)

Yrityksen voiton maksimointiongelma voidaan kirjoittaa muodossa

¼t = max
x
[At®x

® ¡ wtx] (19)

Kun voittofunktiosta otetaan ensimmäisen kertaluvun ehto ja ratkaistaan se
x:n suhteen, saadaan

x =

·
®2wt
At

¸ 1
®¡1

´ ~x (wt=At) (20)

Funktio ~x kuvaa kuinka tuotannossa käytetty työpanos on vähenevä funk-
tio tuottavuuskorjatusta palkkatasosta wt

At
´ !t. Sijoittamalla yhtälö (20)

yhtälöön (19) saadaan voitoille ¼t lauseke

!t =
¸°~¼ (!t+1)

r + ¸nt+1
(21)

3.3.3 Tasapainoanalyysi

Edellä johdettu arbitraasiehto (21), sekä työmarkkinoiden tasapainoehto (12)
määrittelevät pitkän aikavälin tasapainon, jossa talouden kasvuvauhti on va-
kio. Pitkällä aikavälillä palkat ja t&k-sektorin koko ovat vakioita siten, että
!t = ! ja nt = n: Palkat, voitot ja tuotanto kasvavat tekijän ° verran joka
kerta kun syntyy uusi innovaatio. Siten voimme kirjoittaa

! =
¸°~¼ (!)

r + ¸n
(22)

n = L¡ ~x (!) (23)

Pitkän aikavälin tasapaino on kuvattu kuvassa (2)
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Kuva 2: Pitkän aikavälin tasapaino

T&k-sektorin koko n̂ määrittelee pitkälti myös talouden keskimääräisen
kasvuvauhdin pitkän aikavälin tasapainossa. Kuvasta 2. nähdään että n̂:n
koko tasapainossa kasvaa kun markkinakorko r laskee, kun työvoiman koko L
kasvaa, kun t&k -sektorin tuottavuus nousee tai kun välituotteiden laadulliset
parannukset ovat suuria. Tämä voidaan selittää seuraavasti:

² Kun markkinakorko laskee niin tulevien monopolivoittojen nykyarvo
kasvaa. Siten myös t&k-sektorin rajahyöty kasvaa.

² Koulutetun työvoiman kasvaessa sen suhteellinen palkka alenee ja tuo-
tekehityksen rajakustannukset laskevat.

² T&k-sektorin tuottavuuden nousulla on kaksi vaikutusta kasvuun; tuo-
tekehityksen rajakustannukset laskevat kun t&k-sektorin tuottavuus
nousee, mutta toisaalta myös yritysten mahdollisuudet pysyä monopo-
liasemassa lyhenevät: luova tuho lisääntyy. Ensiksi mainittu vaikutus
on dominoiva, joten n̂ kasvaa kun innovaatioiden tuottavuusparametri
nousee.

² Välituotteiden laadulliset parannukset voivat olla pieniä tai suuria. Seu-
raavan periodin monopolivoitot kasvavat suhteessa tuotannon määrään

19



laadullisten parannusten kasvaessa, mikä kasvattaa t&k-sektorin raja-
hyötyä.

Tarkasteluun voidaan ottaa mukaan vielä yksi tekijä joka vaikuttaa t&k-
sektorin kokoon tasapainossa, nimittäin lopputuotesektorin kilpailullisuus.
Pitkän aikavälin tasapainossa tuottavuuskorjatut voitot ovat

~¼ (!) = !

µ
1¡ ®
®

¶
x(!) (24)

Yhtälöstä (24) voidaan nähdä, että kun tuotannontekijämarkkinoiden kil-
pailullisuus lisääntyy, eli kun ® kasvaa, välituotteiden voittomarginaalit pie-
nenevät. Kiristyvä kilpailu vaikuttaa siis kielteisesti välituottajien monopo-
livoittoihin, ja siten myös kannustimiin innovoida. Näin ollen Aghionin ja
Howittin mallin mukaan kilpailu tuotannontekijämarkkinoilla vaikuttaa ne-
gatiivisesti talouden innovaatiotoimintaan.

3.3.4 Pitkän aikavälin kasvu

Kuten olemme edellä todenneet, pitkän aikavälin tasapainossa työvoima ja
palkat ovat vakiot ja kokonaistuotanto kasvaa laadullisen parannuksen suu-
ruuden mukaisesti

yt+1 = °yt (25)

Näin tuottavuuden parannuksilla, välituotteiden laadullisten parannusten
muodossa, voidaan selittää tuotannon kasvua endogeenisesti. Tuotekehitys
on satunnainen prosessi, joten laadunparannusten välinen periodi ei ole va-
kio14. Siten myös kokonaistuotannon kasvuun liittyy satunnaisuutta. Tuotan-
non keskimääräistä kasvuvauhtia tasapainossa ĝ voidaan kuvata odotetulla
kasvuvauhdilla seuraavasti

ĝ = E [ln y (¿ + 1)]¡ ln y (¿) ; (26)

missä ¿ on ajan yksikkö ja

ln y (¿ + 1) = ln y (¿ ) + ln °² (¿) (27)

² (¿ ) kuvaa niitä laadunparannuksia, jotka syntyvät ¿ ja t + 1 välillä. Ku-
ten aikaisemmin on mainittu, laadulliset parannukset ² (¿) ovat Poisson-
jakautuneita, ja niiden syntymistodennäköisyys kullakin periodilla on ¸n̂: Si-
ten, odotettu laadullinen parannus voidaan kirjoittaa muodossa E² (¿ ) = ¸n̂:

14t ei siis tarkoita aikaa, vaan se viittaa laadullisen parannuksen järjestysnumeroon,
t=1,2,3 jne..
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Näin ollen keskimääräiselle kasvulle saadaan lauseke

ĝ = ln y (¿ ) + ¸n̂ ln ° ¡ ln y (¿) = ¸n̂ ln ° (28)

Kun vielä yhtälöt (24) ja (23) sijoitetaan yhtälöön (21) ja ratkaistaan se
n̂:n suhteen, saadaan

n̂ =
¸°L (1¡ ®)¡ ®r
¸ (®+ ° (1¡ ®)) (29)

Tällöin, keskimääräinen kokonaistalouden kasvuvauhti pitkän aikavälin
tasapainossa on

g =

µ
¸°L (1¡ ®)¡ ®r
®+ ° (1¡ ®)

¶
ln ° (30)

Keskimääräinen kokonaistalouden kasvuvauhti määräytyy siis pitkälti
t&k-sektorin koon perusteella. Kuten yhtälöstä (29):sta voi havaita, t&k-
sektorin kokoon puolestaan voidaan vaikuttaa työvoimaa L lisäämällä, mark-
kinakorkoja r laskemalla tai lopputuotteiden markkinoiden kilpailua rajoit-
tamalla. Samoin, laadullisten parannusten koko ° ja t&k-sektorin tuottavuus
¸ vaikuttavat positiivisesti talouden kasvuun.

3.3.5 Optimaalinen t&k-toiminnan taso

Aghionin ja Howittin mallissa optimaalista t&k -toiminnan tasoa ei pystytä
saavuttamaan ilman julkisia interventioita. Yksityisen sektorin t&k-panostus
kasvun ollessa tasapainossa on joko pienempi tai suurempi kuin sosiaalisesti
optimaalinen taso. Tämän taustalla on osin sama ongelma kuin edellä Rome-
rin mallissa. Innovaatioihin liittyy ulkoisvaikutuksia ja innovaatioita tuote-
taan joko liian vähän tai liian paljon riippuen siitä, ovatko ulkoisvaikutukset
positiivisia vai negatiivisia.
Aghionin ja Howittin mallin mukaan innovaatiotoimintaan liittyy kaksi

positiivista ulkoisvaikutusta. Ensimmäinen on ulkoisvaikutus yli ajan (inter-
temporal spillover e¤ect). Yksityinen yritys ottaa huomioon vain voitot, jotka
laadullinen parannus tuottaa yrityksen monopoliaseman aikana. Laadullisen
parannuksen kontribuutio tuleville laadullisille parannuksille lisääntyvän tie-
don muodossa jää siis yritykseltä huomioimatta, koska se ei itse hyödy siitä,
minkä vuoksi innovaatioita tuotetaan vähemmän kuin mitä olisi sosiaalisesti
optimaalista.
Toinen syy tähän on se, että monopolistin voitot innovaation tuottami-

sesta ovat vain osa innovaation tuottamasta hyödystä. Toinen osa muodos-
tuu kuluttajaylijäämän kasvusta. Yritys ei myöskään huomioi tästä syntyvää
hyötyä.
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Innovaatiotoimintaan liittyy myös negatiivinen ulkoisvaikutus, eli luova
tuho. Yritys joka patentoi uuden laadullisen parannuksen vie monopolivoitot
edelliseltä tuottajalta, aiheuttaen luovaa tuhoa. Näin ollen yrityksen voitot
laadullisen parannuksen tuottamisesta voivat olla suuremmat kuin yhteis-
kunnallinen hyöty innovaatiosta. Yritys voi siis ainakin teoriassa panostaa
enemmän t&k -toimintaan kuin yhteiskunnan kannalta olisi optimaalista.
Koska positiiviset ja negatiiviset ulkoisvaikutukset vaikuttavat päinvas-

taisesti t&k-toiminnan tasoon, tulee t&k-toimintaa olemaan joko liian vä-
hän tai liian paljon riippuen siitä, kumpi vaikutuksista on vahvempi. Mallin
perusteella ei ole selvää, tulisiko t&k -sektoria tukea julkisin interventioin,
mikäli ei tiedetä sitä, onko talouden innovointiaste liian alhainen vai korkea.

4 Kilpailun kannustava vaikutus
Schumpeterilaisten kasvumallien lähtökohtana pidetään yritysten voiton ta-
voittelua. Kilpailun kiristyminen johtaa voittojen pienenemiseen markkinoil-
la, mikä vuorostaan vähentää kannustimia innovoida. Yleinen hyöty innovaa-
tioiden yleiseen käyttöön päästämisestä olisi suuri, mutta samalla voittojen
pieneneminen kilpailun vuoksi lamauttaisi t&k-sektorin (kts. Dasgupta ja
Stiglitz 1980). Kaikkia kilpailua lisääviä tekijöitä, kuten esimerkiksi imitoin-
tia pidetään kasvun kannalta haitallisena. Siten esimerkiksi innovaatioiden
omistusoikeuksien suojeleminen patenttien muodossa on perinteisen schum-
peteriläisen teorian kannalta oleellinen osa pitkän aikavälin kasvua edistä-
vää politiikkaa. Edellä esitetyssä mallissa tähän johtopäätökseen tullaan sii-
tä syystä, että tuotekehityksen kärjessä olevien yritysten oletetaan kilpailun
kiristyessä lopettavan innovoinnin.
Näkemys kilpailun haitallisuudesta on ristiriidassa varsin yleisen smithi-

läisen15 näkemyksen kanssa, jonka mukaan kilpailu on terveellistä taloudelle
tehokkuussyistä. Esimerkiksi Michael Porterin (1990) teorian mukaan kilpai-
lu asettaa yrityksille kovemmat vaatimukset, pakottaen niitä tehostamaan
organisaatioitansa ja innovoimaan, jotta ne säilyttäisivät johtavan aseman
markkinoilla kustannustehokkuusmielessä. Samaan johtopäätökseen ovat tul-
leet Geroski (1994), Nickell (1996) ja Blundell, Gri¢th ja Van Reenen (1999)
empiirisissä tutkimuksissaan, joiden tulokset viittaavat positiiviseen korre-
laatioon kilpailun ja innovaatioiden syntymistahdin välillä.

15Adam Smith (1789) pidetään vapaan markkinatalouden ensimmäisenä puolestapuhu-
jana. Hänen mukaan monopolit toimivat tehottomasti ja kaikkien kansalaisten hyvinvointia
voidaan parantaa luomalla edellytykset vapaalle markkinajärjestelmälle.
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4.1 Patenttikilpailu

Aghion, Harris ja Vickers (1997) sekä Aghion, Harris, Howitt ja Vickers
(2001) ovat pyrkineet mallittamaan kilpailun myönteiset ja haitalliset vaiku-
tukset. Heidän mukaansa kilpailun ja innovaatioiden välinen suhde voidaan
kuvata käänteisellä U-käyrällä. Kilpailun ollessa vähäistä kilpailun kiristymi-
nen vaikuttaa myönteisesti innovaatioiden syntymiseen, mutta kun kilpailu
ylittää tietyn asteen, kilpailun kiristyminen alkaa vaikuttaa haitallisesti in-
novaatiotoimintaan.
Yksinkertaisuuden vuoksi kutsumme jatkossa tätä mallia AHHV:n mal-

liksi. Kilpailun haitallinen vaikutus pätee tämän mallin mukaan etenkin ti-
lanteessa, jossa yritykset eivät itse innovoi, vaan ostavat lisenssioikeuden in-
novaatioihin t&k-sektorilta. Vaihtoehtoinen lähestymistapa on kuvata tilan-
netta, jossa yritykset itse vastaavat tuotekehityksestään, eli t&k-sektori on
sisällytetty yrityksiin tuotekehitysosastojen muodossa. Yritykset innovoivat
mallin mukaan alentaakseen tuotantokustannuksiaan. Yritysten kannustimet
eivät riipu suoraan voitoista, vaan erotuksesta innovaation jälkeisien voitto-
jen ja innovaatiota edeltävien voittojen välillä. AHHV:n malli eroaa schum-
peteriläisistä kasvumalleista siinä suhteessa, että myös seuraajat voivat tehdä
voittoja, joskin pienempiä kuin uusimman teknologian omaava yritys.
Edellä keskustellun schumpeteriläisen kasvumallin mukaan uuden laadul-

lisesti paremman tuotteen valmistava yritys vie kaikki monopolivoitot edel-
liseltä tuottajalta. AHHV:n mallissa tuotekehityksessä ei ole mahdollisuutta
vastaaviin loikkauksiin. Tämän takana on varsin realistinen ajatus siitä, että
tuotekehitykseen liittyy “hiljaista tietoa”, jota ei ole mahdollista saavuttaa
imitoimalla, vaan yritysten on omalla tuotekehityksellään luotava riittävät
edellytykset tuleville innovaatioille. Laadunparannusten oletetaan syntyvän
asteittain siten, että seuraajan on ensin tuotekehityksessä saavutettava johta-
ja pystyäkseen itse tavoittelemaan monopoliasemaa. Jos tämän tilanteen ha-
vainnollistaa Grossmanin ja Helpmanin (1991) laatutikapuu-käsittettä käyt-
täen, voidaan sanoa, että tuotekehityksessä voidaan vain nousta yksi askel-
väli kerrallaan. Näin yritykset voivat olla tasoissa tuotekehityksen suhteen ja
siten kilpailla keskenään. Tämä tilanne ei ole Aghionin ja Howittin luovan
tuhon kasvumallin mukaan mahdollista, koska seuraaja, joka tuottaa uuden
innovaation syrjäyttää edellisen monopolistin.

4.1.1 Kilpailun ja innovaatioiden käänteinen U-suhde

AHHV:n mallin lähtökohtana on tilanne jossa taloudessa on lukuisia toimia-
loja. Kullakin toimialalla vallitsee duopolitilanne, missä yritykset kilpailevat
hinnoilla (Bertrand -kilpailu). Yritykset omistavat itse teknologiansa ja ke-
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hittävät sitä edelleen tuotekehitystoiminnallaan. Tuotekehityksen tavoitteena
on tuoda markkinoille laadullisesti parempia tuotteita kuin kilpailija ja siten
saavuttaa monopoliasema. Duopolitilanteessa tätä voidaan kutsua johtaja-
asemaksi, jolloin toisesta yrityksestä tulee seuraaja. Etumatka, eli laadullinen
ero tuotteissa, ei voi olla yhtä laadullista parannusta suurempi. Tämä joh-
tuu siitä että yritys voi vapaasti imitoida markkinoilla jo olevan teknologian.
Toisin sanoen, vain uusinta teknologiaa pystytään suojelemaan patenteilla.
Tämä johtaa kilpailutilanteeseen, jossa yritykset voivat olla tasoissa (tasape-
litilanne) tai tilanteessa, jossa toinen yritys on yhden laadullisen parannuksen
toista edellä.
AHHV:n mukaan kilpailulla on erilainen vaikutus tasapelitilanteessa ver-

rattuna tilanteeseen, missä yritysten teknologinen taso eroaa toisistaan. Kil-
pailun vaikutus kasvuun riippuu siis siitä, kumpi markkinatilanne on vallit-
seva tarkastellussa taloudessa. Yritys panostaa tuotekehitykseen pyrkimyk-
senään paeta yritysten välistä kilpailutilannetta tasapelitilanteessa. Innovaa-
tioiden syntymistodennäköisyyden oletetaan olevan Poisson-jakautunut pa-
rametrilla n. Yritykset panostavat tuotekehitykseen n0 yksikön verran työn-
tekijöitä, kun yritykset ovat tasapelitilanteessa. Kun toinen yritys on yhden
laadullisen parannuksen toista edellä, seuraaja panostaa n¡1 verran työnte-
kijöitä tuotekehittelyyn. Johtaja ei edelleenkään panosta tuotekehitykseen
(eli n1 = 0); koska etumatkaa toiseen yritykseen ei voi kasvaa yhtä laadul-
lista parannusta suuremmaksi. Toisin sanoen johtaja ei pysty kasvattamaan
voittojaan johtaja/seuraaja-tilanteessa.
Duopolitilanteen kilpailullisuus riippuu tuotteiden korvaavuusasteesta.

Kiristyvään kilpailuun liittyy kaksi vaikutusta, joista toinen on innovaatioi-
ta lisäävä ja toinen innovaatioita heikentävä vaikutus. Kun korvaavuusaste
kasvaa, yritysten voitot pienenevät tasapelitilanteessa.16 Näin ollen yritysten
kannustimet lisätä tuotekehitystä kasvavat. Tätä voidaan perustella sillä, että
kun voitot vähenevät tasapelitilanteessa kilpailun kiristyessä, yritykset pyr-
kivät pakenemaan kilpailutilannetta tuotekehityksen avulla ja näin ollen n0
kasvaa. Kutsumme jatkossa tätä kilpailun innovaatioita lisäävää vaikutusta
pakenemisvaikutukseksi.
Kilpailulla on myös tuotekehittelyä heikentävä vaikutus. Tilanteessa, jos-

sa yritysten teknologiat eroavat toisistaan kiristyvä kilpailu vähentää seu-
raajan kannustimia innovoida. Tämä johtuu siitä, että tasapelitilanteen saa-
vuttaminen sisältää pienempiä voitonmahdollisuuksia kuin aikaisemmin: ki-
ristyvä kilpailu lamauttaa seuraajan tuotekehitystoiminnan. Tämä kilpailun

16AHHV keskittyvät kilpailun kiristymisen vaikutuksiin yritysten voittoihin tasapeliti-
lanteessa ¼0 ja olettavat että johtajan voitot ¼1 ja seuraajan voitot ¼¡1 pysyvät ennallaan
kilpailun kiristyessä.

24



innovaatioita heikentävä vaikutus on schumpeteriläisen mallin mukainen.
Kilpailun kiristymisen kokonaisvaikutus tuotekehitykseen ja talouden kas-

vuun seuraa ns. koostumisvaikutuksesta. Tämä vaikutus kuvaa tasapelitilan-
teiden ja johtaja/seuraaja-tilanteiden osuuksia taloudessa. Erityisesti kilpai-
lun vaikutus talouden pitkän aikavälin kasvuun riippuu siitä, kuinka toimia-
lat jakautuvat tasapainossa tasapelitilanteessa oleviin ja johtaja/seuraaja-
tilanteessa oleviin toimialoihin. Tätä koostumisvaikutusta tarkastellaan lä-
hemmin seuraavissa alajaksoissa.

4.1.2 Pitkän aikavälin kasvu

AHHV:n mallissa kilpailun vaikutus innovaatioiden syntymisvauhtiin ja ta-
louden kasvuvauhtiin riippuu tasapelitilanteessa olevien ja johtaja/seuraaja-
tilanteessa olevien toimialojen osuuksista tasapainossa. Pitkän aikavälin ta-
sapainossa nämä osuudet ovat endogeeniset. Merkitään johtaja/seuraaja-
tilanteessa olevien toimialojen osuutta ¹1:lla. Tasapelitilanteessa olevien toi-
mialojen osuus on ¹0 = 1¡ ¹1: Seuraaja saavuttaa johtajan todennäköisyy-
dellä ¹1n¡1: Todennäköisyys, että tasapelitilanteessa olevalla alalla toinen
yrityksistä saavuttaa johtoaseman on puolestaan 2¹0n0
Tasapainossa nämä todennäköisyydet ovat yhtä suuret, joten seuraavan

tasapainoehdon on pädettävä:

¹1n¡1 = 2¹0n0 (31)

Oletetaan että jokainen toimiala seuraa sykliä jossa sen tila vaihtelee tasape-
litilanteen ja johtaja/seuraaja-tilanteen välillä. Yhden syklin aikana toimiala
siirtyy tasapelitilanteesta johtaja/seuraaja-tilanteeseen josta se jälleen pa-
laa tasapelitilanteeseen seuraajan saavuttaessa johtajan etumatkan. Kunkin
syklin aikana tuotanto kasvaa vauhdilla ln ° ja syklien frekvenssi on mallin
kannalta endogeeninen.17 Mallissa kasvusyklien frekvenssi riippuu nopeudes-
ta, jolla seuraaja saavuttaa johtajan. Tämä nopeus puolestaan riippuu siitä,
kuinka suuri osa toimialoista on johtaja/seuraaja-tilanteessa ja siitä, kuinka
paljon seuraajat allokoivat resursseja tuotekehitykseen. Yhtälöstä (31) käy
ilmi että johtaja/seuraaja-tilanteessa olevien toimialojen osuus on

¹1 =
2n0

n¡1 + 2n0
(32)

AHHV osoittavat, että tällöin tuotannon keskimääräinen kasvuvauhti on

17° on parametri (° > 1) joka kuvaa uuden innovaation merkitystä, eli sitä, kuinka suuri
kyseessä oleva innovaatio on.
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g = ¹1n¡1 ln ° =
2n0n¡1
2n0 + n¡1

ln ° (33)

missä ¹1n¡1 kuvaa kasvusyklin frekvenssiä.

4.1.3 Kilpailun koostumisvaikutus

Kuten aikaisemmin on mainittu, talouden ajatellaan koostuvan toimialois-
ta joista jokainen on joko johtaja/seuraaja-tilanteessa tai tasapelitilanteessa.
Talouden saavuttaessa pitkän aikavälin tasapainon nämä osuudet ovat vakiot
ja kilpailu vaikuttaa jakson 3.1.2 kuvaamalla tavalla yritysten kannustimiin
innovoida. Pitkällä aikavälillä suurin osa toimialoista tulee olemaan tasapeli-
tilanteessa kun kilpailu on alun perin vähäistä. Näin kasvun ja kilpailun väli-
nen riippuvuus määräytyy sen perusteella, miten kilpailun kiristyminen vai-
kuttaa yritysten kannustimiin innovoida tasapelitilanteessa. Toisaalta, kun
kilpailu on alun perin kovaa, suurin osa toimialoista päätyy johtaja/seuraaja-
tilanteeseen. Tällöin kilpailun vaikutus kasvuun riippuu siitä, kuinka kilpailu
vaikuttaa yritysten kannustimiin innovoida johtaja/seuraaja-tilanteessa.
Kilpailun kiristyessä pakenemisvaikutus lisää tasapelitilanteessa olevien

yritysten kannustimia innovoida. Kilpailun ollessa alun perin vähäistä, kilpai-
lun kiristyminen vaikuttaa myönteisesti myös talouden kasvuun. Vastaavasti
kilpailun ollessa jo alun perin kovaa, schumpeteriläinen vaikutus on voimak-
kaampi ja kilpailun kiristyminen edelleen hidastaa innovaatioiden syntymistä
ja talouden kasvua.
Kun sekä kilpailun pakenemisvaikutus että schumpeteriläinen vaikutus

otetaan huomioon, kilpailun kiristymisen ja innovaatioiden syntymistahdin
välillä vallitsee käänteisen U-käyrän muotoinen suhde. Tätä koostumisvaiku-
tusta voidaan havainnollistaa tilanteiden jakautumisella tasapainossa.
Tilanteessa, jossa kilpailua ei alunperin ole lainkaan, eli ¼0 = ¼1; tuo-

tekehitystoimintaa ei esiinny lainkaan ja n0 = 0. Pitkällä aikavälillä kaikki
teollisuudenalat päätyvät lopulta tasapelitilanteeseen, eli ¹0 = 1 ja talouden
kasvu pysähtyy,(katso yhtälö (33)). Vastaavasti täydellisen kilpailun vallites-
sa johtajan voitot ovat yhtä kuin voitot, eli ¼0 = ¼¡1. AHHV osoittavat,
että tasapelitilanteessa olevat yritykset panostavat enemmän tuotekehityk-
seen kuin seuraajat, eli n0 > n¡1 (Tällöin innovaatioiden syntymistahti on yli
kaksi kertaa suurempi tasapelitilanteessa ¹0 kuin johtaja/seuraaja-tilanteessa
¹1).
Koostumisvaikutuksella on tärkeitä politiikkaimplikaatioita. Säännöstely-

politiikka (joka vaikuttaa kilpailuun) ja patenttien suojelu omistusoikeuksilla
(joka vaikuttaa mahdollisuuksiin imitoida) eivät vaikuta pelkästään suoraan
kannustimiin innovoida, vaan myös epäsuorasti koostumisvaikutuksen kaut-

26



ta. Koostumisvaikutus vaikuttaa teollisuudenalojen kilpailutilanteisiin ja yri-
tysten saamiin voittoihin. Esimerkiksi innovaatioiden omistusoikeuksien löy-
sääminen ja sitä kautta imitaation lisääminen saattaa nopeuttaa innovaatioi-
den syntymistahtia lisäämällä yritysten tasapelitilanteita taloudessa ja siten
myös pakenemisvaikutusta.

4.2 Vaihtoehtoisia lähestymistapoja kilpailuun
ja innovaatioihin

Kilpailun vaikutukset innovaatioiden syntymistahtiin on AHHV:n lisäksi
kiinnostanut myös muita taloustieteilijöitä. Aghion, Dewatripont ja Rey
(1999), jota jatkossa tullaan kutsumaan lyhenteellä ADR, toi Hartin (1983)
esittämän teorian kilpailun kannustimia kasvattavista mekanismeista schum-
peteriläiseen viitekehykseen. ADR:n mallissa on kaksi yritystoimintastrate-
giaa, voittoa maksimoiva strategia ja varovainen strategia. Kiristyvä kilpai-
lu tiukentaa yritysten toimintaehtoja ja pakottaa jopa varovaista strategiaa
noudattavat johtajat tehostamaan toimintaa. Kilpailun vaikutukset innovaa-
tioiden syntymistahtiin riippuvat ADR:n mukaan siitä, minkälainen yrityksen
johtamisstrategia on vallitseva taloudessa. Mikäli yritysjohtajat noudattavat
voittoa maksimoivaa strategiaa, kilpailun kiristymisellä on haitallinen vai-
kutus innovaatiotoimintaan. Johtajien valitessa varovaisen strategian, jonka
tavoite on varmistaa yrityksen olemassaolo markkinoilla, kilpailun kiristy-
misellä on myönteisiä vaikutuksia innovaatiotoimintaan: kilpailun kovenemi-
nen pakottaa tällöin uudistushaluttomat yrityksetkin innovoimaan pysyäk-
seen mukana kilpailussa. Tämä lähestymistapa johtaa loppupäätelmään, jon-
ka mukaan kilpailun ja innovaatioiden välillä vallitsee monotoninen suhde jo-
ka on negatiivinen mikäli voitonmaksimointi on vallitseva yritysstrategia ja
positiivinen mikäli varovaiset johtajat muodostavat enemmistön.
Mallissa tarkastellaan kilpailun lisäksi myös eri rahoitusmuotojen vaiku-

tusta yritysten halukkuuteen innovoida. Yritysten budjettirajoitteiden kiris-
tämisellä on samansuuntaisia vaikutuksia kuin kilpailun kiristymiselläkin.
Lainaehtojen ollessa tiukat ja lainapääoman lisääntyessä myös uudistusha-
luttomat johtajat lisäävät panostusta innovaatiotoimintaan pitääkseen yri-
tyksensä hengissä.
Aghion, Carlin ja Scha¤er (2002), jatkossa ACS, näyttävät tuoreessa em-

piirisessä työssään, että pääomasijoittaminen sekä tiukemmat budjettirajoit-
teet voivat jopa vahvistaa kilpailun vaikutuksia innovaatiotoimintaan. Ulkoi-
sen pääomasijoittamisen seurauksena osa tulevista voitoista päätyy yrityk-
sen ulkopuolelle. Tämä lisää johtajien kannustimia innovoida, joka puoles-
taan varmistaa että yrityksen voittotaso pysyy ennallaan. Tiukat lainaehdot
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lisäävät yrityksen konkurssiriskiä kilpailun kiristyessä vahvistaen pakenemis-
vaikutusta tasapelitilanteessa. Näin ollen kilpailun ja kahden edellä mainitun
vaikutuksen välillä on komplementaarisuutta.
ACS ovat testanneet sekä ADR:n että AHHV:n malleja empiirisesti siir-

tymätalouksissa. Empiiriset tulokset osoittavat, että kilpailun ja tiukkojen
budjettirajoitteiden välillä on selvää komplementaarisuutta. Kilpailun kiris-
tymisen vaikutukset innovaatiotoimintaan heikentyvät budjettirajoitteiden
ollessa löysät. ACS ovat toisaalta löytäneet tukea sekä ADR:n ja AHHV:n
malleille. AHHV:n mallissa kiristyvä kilpailu lisää innovaatiotoimintaa voit-
toa maksimoivissa yrityksissä pakenemisvaikutuksen muodossa. ADR:n mal-
lissa taas päädytään siihen, että kiristyvä kilpailu kasvattaa varovaista stra-
tegiaa noudattavien yritysten kannustimia innovoida.
ACS:n empiiristen tulosten mukaan kilpailun kiristyminen (a) parantaa

löysästi johdettujen, uudistushaluttomien yritysten tehokkuutta ja innovaa-
tiotoimintaa viitaten korvaavuuteen kiristyvän kilpailun ja tiukentuvien bud-
jettirajoitteiden välillä ja (b) lisää voitonmaksimoivien yritysten innovaatio-
toimintaa, joka puolestaan viittaa komplementaarisuuteen.

4.3 Empiiriset havainnot käänteisestä U-käyrästä

Aghion, Bloom, Blundell, Gri¢th ja Howitt (2002) ovat testanneet kääntei-
sen U-käyrän paikkansapitävyyttä ja myös konkurssiriskin vaikutuksia yri-
tysten innovaatiotoimintaan tuoreessa empiirisessä työssään. Empiirinen ai-
neisto koostuu Lontoon pörssissä listautuneiden yritysten toimialakohtaises-
ta yritysaineistosta, sekä patenttirekisteristä vuosilta 1964-1994. Empiirisessä
työssä testataan neljää keskeistä AHHV:n mallin oletusta:

1. Lopputuotemarkkinoiden kilpailun ja innovaatioiden syntymistahdin
välillä vallitsee käänteisen U-käyrän muotoinen suhde.

2. Toimialan sisäiset teknologiset erot kasvavat kilpailun kiristyessä, eli
tasapelitilanteessa olevien yritysten suhde laskee.

3. Kilpailun kiristymisen ja tasapelitilanteen välillä on komplementaari-
suutta siten, että mitä pienempiä yritysten välisiä eroja teknologian
suhteen toimialalla on, sitä suurempi vaikutus kilpailulla on innovaa-
tiotoimintaan.

4. Mitä korkeampi velkaantumisaste yrityksellä on, sitä enemmän se pa-
nostaa innovaatiotoimintaan. Tämän oletetaan pätevän kaikilla kilpai-
lun asteilla.
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ABBGH:n tulokset tukevat käänteisen U-käyrän muotoista suhdetta kil-
pailun ja innovaatioiden välillä koko taloudessa. Tämä viittaa siihen, että
kilpailun pakenemisvaikutus on vallitseva alhaisilla kilpailuasteilla ja schum-
peteriläinen vaikutus on vahvempi kilpailun ollessa alun perin jo kovaa. Sa-
moihin tuloksiin on tultu kun on tarkasteltu toimialoja erikseen: käänteisellä
U-käyrällä on taipumus olla jyrkempi mitä lähempänä yritykset ovat teknolo-
gista eturintamaa, eli mitä lähempänä tasapelitilannetta ne ovat. ABBGH:n
tutkimuksessa löydettiin myös tukea sille, että yritykset jotka ovat velkojien
kovassa kuristusotteessa, tai jopa konkurssiuhan alla, innovoivat enemmän.
Tämä pätee erityisesi alhaisilla kilpailuasteilla18.

5 Teknologiakuilu ja talouskasvu
Tähän saakka tarkastelun kohteena olleet innovaatioperusteiset kasvuteoriat
eivät ota huomioon eri maiden teknologisen kehityksen tasoa. On kuitenkin
muistettava, että maa, joka on teknologisen kehityksen suhteen kaukana tek-
nologian eturintamasta, ei voi kehittää tuotantoaan samoilla ehdoilla kuin
teknisesti kehittyneimmät maat. Porter (1991) on kirjassaan esittänyt nä-
kemyksen maan kilpailukyvyn kehityksen eri vaiheista. Tämän näkemyksen
mukaan maiden tulisi noudattaa t&k -politiikassaan eri strategioita riippuen
siitä, missä kehitysvaiheessa maa on. Porterin mukaan kansantalouden kehi-
tys voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen:

1. tuotannontekijäkeskeinen

2. investointikeskeinen

3. innovaatiokeskeinen

4. vaurauskeskeinen

Tuotannontekijäkeskeisessä vaiheessa keskitytään edullisten perustuo-
tuotteiden tuotantoon ja teknologian tuontiin. Investointikeskeisessä vaihees-
sa korostuvat kyky ja halu investoida. Yritykset parantavat kilpailukykyään
mittakaavaeduilla, jotka syntyvät tuotantoa kasvattamalla. Tässä vaiheessa

18Suomalaisessa VTT:n tekemässä innovaatiotutkimuksessa on selvitetty yritysten inno-
vaatiotoiminnan motiiveja. Tutkimuksessa on havaittu, että suomalaisten yritysten ensisi-
jaisena innovaatiotoiminnan motiiviina ovat asiakkaiden tarpeet. Kilpailuedun tavoittelua
pidettiin selkeästi vähemmän tärkeänä. Samassa tutkimuksessa havaittiin myös, että kil-
pailuedun saavuttaminen oli tärkeämpää suurille yrityksille kuin pienille. Vastaavasti yksi
keskeinen pienten yritysten innovaatiotoiminnan motiivi oli niche-markkinoille keskittymi-
nen (kts esim. Palmberg, Niininen ja Wahlberg (2000)).

29



teknologiaa kehitetään ensisijaisesti imitoimalla ja soveltamalla eturintamal-
la syntyvää uutta teknologiaa. Kansantalouden siirtyessä innovaatiokeskei-
seen vaiheeseen kotimaisen tutkimuksen ja tuotekehityksen merkitys kasva-
vat. Ominaista tälle kehitysvaiheelle on se että yritysten välillä vallitsee kova
kilpailu. Yritykset pyrkivät selviämään kovan kilpailusta tuotedi¤erentioin-
nin avulla. Inhimillinen pääoma ja riittävien resurssien ohjaaminen innovaa-
tiotoimintaan on maan reaalisen kilpailukyvyn perusta tässä kehitysvaihees-
sa. Kansantalouden viimeisessä eli vaurauskeskeisessä kehitysvaiheessa nau-
titaan nykyvarallisuudesta tulevaisuuden kustannuksella. Vaurauskeskeisessä
vaiheessa yhteiskunta ei pysty tarjoamaan yrityksille tarpeeksi suuria kannus-
timia tuottaa uutta teknologiaa joten yritysten uudistushalu on vähäistä.
Porterin teoria maan kilpailukyvyn neljästä eri kehitysvaiheesta tuo esille

näkemyksen siitä, että edistys ja vaurauden kasautuminen voi johtaa piene-
neviin kannustimiin ja innovaatiotoiminnan lamautumiseen. Tämä saattaa
johtaa kilpailukyvyn heikkenemiseen ja taantumiseen mikäli sopivaa kilpai-
lukyvyn kehittämisstrategiaa ei pystytä löytämään. Porterin esittämät aja-
tukset ovat kiinnittäneet runsaasti huomiota myös Suomessa eri yhteyksissä,
mutta ajatus kokonaisen kansantalouden ajautumisesta ”vaurauskeskeiseen”
vaiheeseen tuntuu ainakin Suomea ajatellen hieman epärealistiselta. Olen-
naista Porterin ajatuksisissa on kuitenkin se, että kansantalouden kasvustra-
tegia ja optimaalinen politiikka voivat riippua talouden kehitysvaiheesta ja
sen institutionaalisista rakenteista.

5.1 Etäisyys teknologisen kehityksen
eturintamaan ja instituutiot

Acemoglu, Aghion ja Zilibotti (2002), jatkossa AAZ, ovat pyrkineet yhdistä-
mään schumpeteriläisen kasvuteorian, sopimusteorian19 lobbausteorian20 se-
kä rahoituksen ja taloudellisen kasvun yhteyttä käsittelevän kirjallisuuden.21

He kiinnittävät erityistä huomiota instituutioihin ja niiden kehittymiseen
teknologisen kehityksen eri vaiheissa. Teknologian eturintamassa olevat ta-
loudet, eli johtajat, ovat innovaatiokeskeisessä vaiheessa, missä yritykset ovat
keskimäärin nuoria johtuen valikoituvuudesta kovassa yritysilmastossa. Kau-
kana teknologian eturintamasta olevat maat, eli seuraajat, ovat puolestaan
investointikeskeisessä vaiheessa, missä painotetaan toiminnan jatkuvuutta.
Samalla kun kansantalous lähestyy teknologian eturintamaa, sen instituutio-
hin voi kohdistua voimakkaita muutospaineita.

19Katso Martimort ja Verdier (2001)
20Katso Grossman ja Helpman (1999, 2001)
21Katso King ja Levine (1993)
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Teknologisen kehityksen alkuvaiheessa seuraajien on tärkeää kehittää ins-
tituutioita, jotka tukevat investointeja, teknologian imitointia ja omaksumis-
kykyä. Investointikeskeinen politiikka jossa korostetaan yritysten jatkuvuut-
ta ja kokemusten kartuttamista soveltuu parhaiten maihin jotka ovat kaukana
teknologian eturintamasta. Investointikeskeisessä järjestelmässä investoinnit
ovat suuria ja yritykset ovat keskimäärin suurempia ja vanhempia kuin in-
novaatiokeskeisessä järjestelmässä, eikä valikoituvuutta juuri esiinny. Erityi-
sen tärkeää on myös teknologian siirtoon ja tiedon jakamiseen perustuvien
instituutioiden ja järjestelmien kehittäminen, samalla kun kansantalouden
koulutustasoa nostetaan.
Teknologian kehittyessä tarve instituutioiden uudistukselle kuitenkin kas-

vaa. Kun maa lähestyy teknologian eturintamaa myös imitaatiotoiminta
muuttuu yhä vaativammaksi ja vaatii korkeampaa taitotasoa. Samalla kun
koulutustasoa täytyy edelleen nostaa, syntyy tarve lisätä myös erikoisosaami-
sen kehittämistä. Tällöin maa siirtyy innovaatiokeskeiseen vaiheeseen, missä
yritykset ovat nuoria ja jossa valikoituvuus toimii tehokkaasti.
Ongelmana AAZ:n mukaan on kuitenkin se, että kilpailun ollessa jo alun-

perin kovaa, taloudet voivat siirtyä liian aikaisin investointikeskeisestä poli-
tiikasta innovaatiokeskeiseen politiikkaan. Jos kilpailua ei esiinny riittävästi,
maat siirtyvät liian myöhään innovaatiokeskeiseen järjestelmään.
Tällöin keskeistä julkisten interventioiden kannalta on oikeiden instituu-

tion kehittäminen ja tukeminen kussakin teknologisen kehityksen vaiheessa.
Esimerkiksi suhteellisen tiukka säätelypolitiikka ja koulutusta tukeva politiik-
ka voisi olla optimaalista alhaisemman teknologisen tason maissa. Maan lä-
hestyessä teknologian eturintamaa valtion tulisi vähentää kilpailun rajoitteita
jotta valikoituvuutta syntyisi lisää. Samalla tulisi myös varmistaa erikoisosaa-
misen kehittyminen koulutusjärjestelmän avulla. Rahoitusjärjestelmän tulisi
vastata yritysten tarpeita. Investointikeskeisessä järjestelmässä lainarahoitus
ja erityisesti uusien innovatiivisten yritysten perusrahoituksen turvaaminen
tukevat parhaiten kasvua. Lähempänä teknologian eturintamaa markkinara-
hoitteinen järjestelmä olisi sopivampi yritysten rahoitustapa.
Optimaalisen politiikan noudattamiseen teknologisen kehityksen eri vai-

heissa liittyy kuitenkin myös intressiristiriita, joka saattaa estää talouden
kehittymisen kohti innovaatiokeskeistä politiikkaa. Tämä johtuu erityisesti
yritysjohtajien haluttomuudesta luopua säätelyn avulla saavutetuista kilpai-
lueduista ja mahdollisesta monopoliasemasta. Yritysjohtajat voivat vastustaa
säätelyn purkamista ja käyttää suureksi kasvanutta valtaansa ja läheisiä sitei-
tä poliittisiin päättäjiin vastustaessaan muutospaineita, jotka johtaisivat kil-
pailun kiristymiseen. Näin ollen maan ponnistelut lähestyä teknologian etu-
rintamaa saattaa koitua sitä vastaan. Yrityksille luodut suotuisat kasvuedel-
lytykset investointikeskeisessä vaiheessa saattavat vaikeuttaa merkittävästi
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maan siirtymistä innovaatiokeskeiseen vaiheeseen myöhemmin. Tälläisen int-
ressiristiidan mahdollisuus on todennäköisesti suurempi niissä maissa, jois-
sa kotimaisten markkinoiden merkitys yritykselle on suuri ja jotka eivät ole
avautuneet kansainväliselle kilpailulle riittävän ajoissa.

6 Politiikan vaikuttamismekanismit
kasvumalleissa

Moderni kasvututkimus on tuonut esiin runsaasti erilaisia näkemyksiä talous-
politiikan mahdollisuuksista vaikuttaa pitkän aikavälin talouskasvuun. Tässä
työssä esitetyt kasvumallit tuovat esille politiikkasuosituksia, joita on syytä
pohtia lähemmin. Varsinkin innovaatioperusteiset kasvumallit lähtevät siitä,
että kasvuun voidaan vaikuttaa noudattamalla innovaatiotoimintaa kannus-
tavaa politiikkaa. Mallit eroavat kuitenkin johtopäätösten suhteen toisistaan
ja tarjoavat osin toistensa kanssa ristiriidassa olevia politiikkasuosituksia.
Keskustelun helpottamiseksi olemme kehittäneet nelikentän, joka mah-

dollistaa tarkasteltujen mallien analysoimisen erityisesti markkinoiden kil-
pailullisuuden ja teknologisen kehityksen näkökulmasta. Tämä nelikenttä on
kuvattu ja selitetty alla:

Tekninen kehitys & kasvu

Kilpailu
hidas nopea

alhainen A S
kova K I

Taulukko 1: Kilpailu ja teknologinen kehitys ASKI-nelikentässä

Nelikentäss ä kansant al ouden voidaan a j atella olevan mi ss ä t ahansa kaa-
vion 4:stä eri tilanteesta. Keskustelun helpottamiseksi kutakin tilannetta ku-
vataan kirjaimilla, A (=Autarkia), S (=säännöstelty, suljettu), K (=kilpai-
leva), I (=Innovatiivinen). ASKI -nelikentässämme ääripäitä edustavat tilan-
teet, joissa maan tekninen kehitys on hidasta ja samalla markkinat ovat sään-
nöstellyt ja vähän kilpaillut (A). Toisessa ääripäässä ovat maat, jotka ovat
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teknologian eturintamassa, jossa tekninen kehitys on nopeaa ja jossa kilpailu
on kovaa (I). Jokaisen kansantalouden tavoitteena voi ajatella olevan siirty-
minen, tai pysyminen, korkean teknologisen kehityksen ja siten nopean kas-
vun tilanteessa, eli nelikentän oikean alaruudun (I).kuvaamassa tilanteessa.
Keskustellessamme epätäydellisen kilpailun kasvumalleista mielenkiinnon

kohteenamme on, kuinka markkinoiden kilpailullisuuden muutokset - esimer-
kiksi säännöstelyn purkaminen tai kansainvälisen kaupan vapauttaminen -
vaikuttavat teknologiseen kehitykseen edellä keskusteltujen mallien valossa
ja millaisen t&k-politiikan turvin kansantalous voi siirtyä tilanteesta toiseen.
Pyrimme seuraavassa valottamaan myös sitä, millainen t&k-politiikan ja kil-
pailupolitiikan yhdistelmä voisi olla optimaalinen kussakin nelikentän tilan-
teessa, ottaen huomioon yleisen tavoitteen kansantalouden kasvun ylläpitä-
misestä ja mahdollisesta nopeuttamisesta.

6.1 Politiikan mahdollisuudet vaikuttaa pitkän
aikavälin kasvuun

6.1.1 Investointiperusteiset kasvumallit

Ensimmäiset endogeeniset kasvumallit, eli AK -mallit tuovat esille investoin-
tien ulkoisvaikutukset ja erityisesti ns. oppimisvaikutukset. Investointien in-
himillistä pääomaa kasvattavat vaikutukset saavat aikaan sen, että pääoman
alenevan rajatuottavuuden ei tarvitse muodostua pitkän aikavälin kasvua
rajoittavaksi tekijäksi. Tällöin pitkän aikavälin kasvuun voidaan vaikuttaa
investointeja tukevalla politiikalla sekä stimuloivalla …nanssipolitiikalla. AK-
mallien mukaan siis talouspoliittisilla toimenpiteillä voitaisiin lisätä yksityisiä
investointeja. Keinoja tähän ovat esim. pääomaverotuksen alentaminen, suo-
rat investointeja edistävät tuet yrityksille sekä investointien kannattavuuden
parantaminen infrastruktuurin parantamisen kautta.

6.1.2 Epätäydellisen kilpailun kasvumallit

Yhteistä innovaatioperusteisille kasvumalleille on se, että tekninen kehitys
määrää kasvuvauhdin. Tekniseen kehitykseen voidaan puolestaan vaikut-
taa innovaatiotoimintaa stimuloivilla toimenpiteillä, erityisesti onnistuneella
t&k-politiikalla.
Ensimmäiset innovaatioperusteiset kasvuteoriat, eli Romerin malli ja Ag-

hionin ja Howittin schumpeteriläinen luovan tuhon kasvumalli korostavat
omistusoikeuksien ja monopolivoittojen kannustimia kasvattavia vaikutuk-
sia. Molemmissa malleissa patenttipolitiikka nousee keskeiseksi. Kuten aikai-
semmin on mainittu Romerin mallin mukaan optimaalinen innovaatiotoimin-
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nan taso ei toteudu markkinoiden toimiessa vapaasti innovaatioihin liittyvien
positiivisisten ulkoisvaikutusten vuoksi. Optimaalisen tason saavuttaminen
edellyttää julkisen sektorin panosta t&k-sektorin rahoituksessa. Näissä kas-
vumalleissa ei kuitenkaan oteta kantaa julkisten interventioiden mahdollises-
ti markkinoita vääristäviin vaikutuksiin, jotka voivat peittää alleen julkisen
t&k-tuen positiivisen vaikutuksen
Aghionin ja Howittin mallin mukaan innovaatiotoimintaan liittyy sekä po-

sitiivisia että negatiivisia ulkoisvaikutuksia markkinoiden toimiessa vapaasti.
Näin ollen innovaatioita voi syntyä liian hitaasti tai liian nopeasti, riippuen
siitä kumpi ulkoisvaikutus on dominoiva. Jos luovan tuhon vaikutukset domi-
noivat, julkinen t&k-rahoitus voi aiheuttaa enemmän harmia kuin hyvää. Op-
timaalisen innovaatiotoiminnan tason saavuttaminen edellyttää epätäydelli-
sen kilpailun kasvumallien mukaan julkisen sektorin panosta t&k-sektorin
rahoituksessa ja aktiivista patenttipolitiikka. Onnistuneen t&k-politiikan to-
teuttaminen ei kuitenkaan ole helppo tehtävä. Tämä edellyttäisi poliittisilta
päättäjiltä tietoa siitä, millä aloilla positiiviset ja negatiiviset ulkoisvaiku-
tukset ovat tuntuvimmat.
Epätäydellisen kilpailun kasvumallien mukaan nopean teknisen kehityk-

sen kannalta paras tilanne on suhteellisen suojattu ja säännöstelty yritysil-
masto, jossa mahdollisuudet monopolivoittoihin ovat suuret. Näiden mallien
mukaan teknisen kehityksen edellytyksenä on kilpailun vähäisyys. Optimiti-
lanne voidaan sijoittaa edellä esitetyssä nelikentässä (kts. kuva 3.) oikeaan
yläruutuun (S). Rajoittamalla sopivasti kilpailua yrityksille luodaan riittävät
kannustimet sijoittaa osa resursseista innovaatiotoimintaan, joka puolestaan
varmistaa talouden kasvun pitkällä aikavälillä.

6.1.3 Yhden askelvälin innovaatiot ja agenttinäkökulma

Yllä mainittujen innovaatioperusteisten mallien mukaan kilpailun ja inno-
vaatiotoiminnan välillä vallitsee monotoninen negatiivinen suhde. Uudet in-
novaatioperusteiset kasvuteoriat ovat taas tuoneet esille kilpailun kannusti-
mia lisääviä vaikutuksia. AHHV:n mallissa kilpailun pakenemisvaikutus lisää
innovaatiotoimintaa. Pakenemisvaikutus saa teknologiselta tasoltaan saman-
laiset yritykset lisäämään panostusta t&k-toimintaan kilpailun kiristyessä.
Budjettirajoitteet ja kilpailu ovat komplementaarisia AHHV:n mallissa joten
kiristyvän kilpailun kannustava vaikutus voi heiketä jos samalla yritysten
budjettirajoitteet ovat löysät. ABBGH:n empiirisessä tutkimuksessa, jossa
AHHV:n hypoteesejä testattiin, tultiin siihen tulokseen, että velkarahoituk-
sen suuruus ja tiukat budjettirajoitteet saattavat johtaa yrityksiä lisäämään
innovaatiotoimintaa, etenkin alhaisilla kilpailun asteilla. ADR:n yritysjoh-
tajien kannustimiin perustuvan mallin mukaan kilpailun ja tiukkojen bud-

34



jettirajoitteiden välillä on selvää substituoituvuutta. Tämän mallin mukaan
tiukat budjettirajoitteet saattavat kasvattaa uudistushaluttomien yritysjoh-
tajien kannustimia innovoida.
Vaikka molemmat mallit korostavat kilpailun kannustavaa merkitystä, ne

tarjoavat varsin erilaiset politiikkasuositukset. AHHV:n mallista voidaan ve-
tää se johtopäätös, että yritysten teknologisen osaamisen tasaista kehittymis-
tä tulisi edistää sekä patentti- että kilpailupolitiikan avulla ja välttää tilantei-
ta, joissa yritysten väliset erot teknologisessa osaamisessa kasvavat suuriksi.
Selektiivinen t&k-politiikka, jossa julkinen t&k -rahoitus suunnattaisiin eri-
tyisesti teknisesti vähemmän kehittyneille aloille edistäisi teknisen kehityksen
tasaista kehittymistä. Tämä edestauttaisi innovaatioiden syntymistä. Kilpai-
lupolitiikkaa tulisi harjoittaa niillä aloilla, joilla teknologisen kehityksen erot
ovat suuret ja missä joidenkin yritysten monopoliasema uhkaa kasvaa liian
vahvaksi. Muita mahdollisia keinoja johtajan monopoliaseman heikentämi-
seen ovat patenttisuojan heikentäminen sekä progressiivinen yritysverotus.
Rahoituksen tarjontaa ei tulisi rajoittaa, koska rahoituksen saatavuuden

hankaloituminen saattaa johtaa yritysten t&k-rahoituspäätösten perumiseen.
T&k-rahoituksen tulisi kuitenkin olla tiukan seurannan ja arvioinnin alais-
ta, jotta vältyttäisiin budjettirajoitteiden löystymisen aiheuttamilta negatii-
visten kannustinvaikutusten syntymiseltä. Tämä argumentti tukee yksityisen
rahoituksen merkityksen lisäämistä t&k -rahoituksessa. Pääomasijoittamisen
(venture capital) rahoitusmuodot mahdollistavat tiukan seurannan ja aset-
tavat riittävät menestymisvaatimukset lisärahoituksen suhteen. ADR:n mal-
lin lähestymistavan mukaan julkinen t&k-rahoitus voi löyhentää yritysten
budjettirajoitteita vähentäen yritysjohtajien kannustimia innovoida. Tämän
mallin mukaan julkinen suora t&k-rahoitus saattaa siis hidastaa yritysten
innovaatiotoimintaa.
ADR:n malli tukee tässä mielessä myös tiukemman seurannan alaista

t&k-rahoitusta. Pääomasijoittaminen saattaa kuitenkin ADR:n mallin mu-
kaan toimia kannustimia vähentävänä tekijänä, erityisesti uudistushalutto-
mien johtajien kohdalla, koska yritys joutuu luopumaan osasta mahdollisen
innovaation tuottamasta voitosta. ADR:n mukaan kiristyvä kilpailu peittää
kuitenkin voitto-osuuksien pienenemisen kannustimia vähentävän vaikutuk-
sen.
Yhteistä sekä kilpailun pakenemisvaikutuksen mallissa että edellä esite-

tyssä lähestymistavassa on kilpailun ja tiukkojen budjettirajoitteiden inno-
vaatioita edistävä vaikutus. On kuitenkin syytä muistaa, että ACS:n em-
piiristen tulosten mukaan kiristyvän kilpailun ja budjettirajoitteiden välillä
voi olla komplementaarisuutta. Budjettirajoitteiden olemassaolo on tärkeä
kilpailun innovaatiotoimintaa kiihdyttävän vaikutuksen kannalta. Näin ol-
len julkisten t&k-tukien vaikutus yritysten budjettirajoitteisiin tulisi harkita
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tarkkaan, jotta onnistuneella kilpailupolitiikalla pystyttäisiin vaikuttamaan
innovaatioiden syntymistahtiin.
Jos palataan edellä esitettyyn ASKI -nelikenttään, voidaan todeta et-

tä optimitilanne yhden askelvälin näkökulmasta ei ole yksiselitteinen. Tämä
johtuu kilpailun ja innovaatioiden käänteisestä U-suhteesta. Kehittyneissä
maissa, joissa infrastruktuuri on toimiva ja budjettirajoitteet tiukat, tekni-
sen kehityksen nopeutta voidaan kiihdyttää vähentämällä kilpailun esteitä,
jolloin kansantalouden voitaisiin ajatella siirtyvän nelikentässä oikeasta ylä-
ruudusta kohti oikeaa alaruutua (S ! I). Tällöin kilpailun pakenemisvai-
kutus saattaisi vaikuttaa innovaatioiden syntymistahdin kiihtymiseen. Kun
kilpailu kiristyy ja innovaatioiden syntymistahti kiihtyy kansantalous siir-
tyy kohti oikeaa alareunaa nelikentässä. Tätä siirtymistä hidastaa kuitenkin
schumpeteriläinen vaikutus joka alkaa kilpailun kiristyessä dominoida.

6.1.4 Kasvustrategia ja etäisyys eturintamasta

Ymmärtääkseen paremmin kuinka talouspolitiikalla voidaan vaikuttaa tek-
niseen kehitykseen tarkasteluun on otettava mukaan maan teknologian kehi-
tyksen taso ja sen etäisyys teknologian eturintamasta. AAZ:n malli instituu-
tioiden, teknologiakuilun ja taloudellisen kasvun suhteesta toisiinsa tuo esil-
le näkemyksen, jonka mukaan t&k-politiikan tulisi muuttua talouden lähes-
tyessään teknologian eturintamaa. Talouspolitiikan kannalta mallin tarjoa-
mat politiikkasuositukset ovat selkeät, mutta, kuten AAZ toteavat, vaikeasti
toteutettavat.
Maan teknisen kehityksen aikaisessa vaiheessa, eli investointikeskeisessä

vaiheessa, tulisi varmistaa yritysten toimintaedellytykset ja tukea niiden pit-
kän aikavälin sijoituksia. Kilpailun alhainen taso ja löysät budjettirajoitteet
edistävät pitkän aikavälin sijoitustoimintaa ja saattavat siten luoda parhaat
edellytykset maan tekniselle kehitykselle ja taloudelliselle kasvulle. Siksi kau-
pan täydellinen vapauttaminen ei välttämättä ole taloudellisen kasvun näkö-
kulmasta optimaalista politiikkaa.
Kansantalouden pitäisi pyrkiä pois investointikeskeisestä vaiheesta sen

lähestyessä teknologian eturintamaa, missä korkean osaamistason omaavien
yrittäjien merkitys kasvaa. Tällöin kovempi kilpailu sekä tiukemmat budjet-
tirajoitteet tukevat valikoituvuutta, joka edistää yrittäjien osaamistason ke-
hittymistä. Kilpailun säätelyn purkaminen ja innovaatioiden omistusoikeuk-
sien löysääminen ovat esimerkkejä politiikasta, joka saattaisi lisätä valikoitu-
vuutta. Siirtyminen markkinarahoitteiseen t&k-rahoitusjärjestelmään saat-
taisi myös tiukentaa budjettirajoitteita.
Edellä esitetyn nelikentän (kts. taulukko 1.) avulla voidaan analysoida

kuinka kansantalouksien optimaalinen kasvu-ura tulee edetä AAZ:n mallin
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mukaan. Teknisen kehityksen alkuvaiheessa kilpailu on varsin vähäistä ja
teknisen kehityksen vauhti olematon, joten vasen yläruutu (A) soveltuu hy-
vin kuvaamaan tätä tilannetta. Tärkeintä tässä vaiheessa, eli investointikes-
keisessä kehitysvaiheessa, on AAZ:n mukaan kehittää kasvun kannalta tär-
keät instituutiot ja tukea kasvavia yrityksiä sekä suojella niitä ulkopuolisel-
ta kilpailulta. Tällä politiikalla kansantalouden odotetaan siirtyvän oikeaan
yläruutuun (S). Teknisen tason kehittyessä kilpailun valikoituvuutta edistä-
vä vaikutus osoittautuu yhä tärkeämmäksi. Näin ollen kansantalouden tulee
löysätä kilpailun rajoitteita jotta teknologian eturintama voitaisiin saavut-
taa. Teknologian eturintamaan pyrkivien kansantalouksien tulisi siten sijaita
AAZ:n mukaan nelikentän oikeassa alaruudussa (I), jossa valikoituvuus on
tehokasta ja jossa teknisen kehityksen nopeus vaatii yrityksiltä hyvää sopeu-
tumiskykyä ja kykyä omaksua, hyödyntää ja tuottaa uusinta teknologiaa.
Yritysilmasto on siten dynaaminen ja yritykset muutoskykyisiä.
Kilpailurajoitteiden löysäämiseen liittyy kuitenkin useita ongelmia ja kan-

santaloudet saattavat löysätä kilpailun rajoitteita liian aikaisin. Kilpailun
rajoitteita ei AAZ:n mukaan pidä löysentää ennen kuin talouden rakenteet
ovat kehittyneet vastaamaan niitä vaatimuksia, jotka edellytetään teknisesti
kehittyneeltä kansantaloudelta. Muutoin kansantalous saattaa ajautua kil-
pailuansaan, joka vastaa vasenta alareunaa nelikentässä (K).
On vaikea löytää esimerkkiä maasta, joka olisi noudattanut menestyksel-

lisesti esim. AAZ:n mallin mukaista kehitystä ongelmitta ja olisi onnistunut
siirtymään investointikeskeisestä vaiheesta innovaatiokeskeiseen vaiheeseen
ilman taloudellisia kustannuksia.
Sen sijaan voidaan löytää useita esimerkkejä AAZ:n esittämistä instituu-

tiohin kohdistuvista ongelmista, jotka kansantalous kohtaa kasvu-urallaan.
AAZ:n ottavat artikkelissaan esille Etelä-Korean esimerkkinä maasta, jon-
ka kansantalous on kehittynyt investointikeskeisessä vaiheessa varsin hyvin,
mutta on kohdannut ongelmia siirtyessä innovaatiokeskeiseen vaiheeseen, eli
kovan kilpailun ja nopean teknisen kehityksen tilanteeseen.
Myös Suomen kansantalous pysyi kauan investointikeskeisessä vaiheessa,

missä talouden perusrakenteita kuten infrastruktuuria ja koulutusta voitiin
kehittää kansainväliseltä kilpailulta rauhassa. Investointiosuus onkin ollut
Suomessa kansainvälisten vertailujen valossa erittäin korkea. Siitä huolimat-
ta kansantalouden kasvuvauhti on ollut Eurooppalaista keskitasoa hitaampi
(vuosina 1973-1989). Pohjolan (1996) mukaan tämä on johtunut osin siitä,
että yritykset ovat sijoittaneet pääomaa tehottomasti.
Vaikka kaikki yritykset eivät ole kehittyneetkään kansainvälistä kilpailua

kestäviksi, onnistunut koulutuspolitiikka ja hyvä infrastruktuuri ovat kuiten-
kin luoneet pohjaa siirtymiselle kohti innovaatiokeskeisestä kehitysvaihetta.
Pääomamarkkinoiden vapauttaminen 1980-luvulla ja useiden kilpailua ra-
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joittavien tekijöiden poistaminen tapahtuivat kuitenkin varsin nopeasti ja
altistuminen kansainväliselle kilpailulle ei sujunut ongelmitta. Rakenteelliset
muutokset aiheuttivat lieveilmiöitä, ja maailmantalouden lama osui osin on-
nettomasti samaan aikaan. Kuitenkin voidaan todeta, että Suomi on jo nyt
siirtynyt useilla keskeisillä aloilla teknologian kehityksen eturintamalle. Var-
sin monella alalla yritysilmasto on sellainen, jossa valikoituvuus toimii hyvin.
Teknologisen kehityksen eturintamassa pysyminen ei kuitenkaan jatkossa ole
itsestäänselvyys, vaan Suomen on kehitettävä edelleen instituutioita, jotka
soveltuvat paremmin yritysten kovan valikoituvuuden asettamiin vaatimuk-
siin.

7 Loppupäätelmät
Uuden kasvuteorian perusviesti on että kehittyneiden yhteiskuntien talouden
kasvu on sisäsyntyinen, itseään ruokkiva ilmiö. Uusi kasvuteoria on luonut
perusteita julkisen sektorin teknologiatuelle taloudellisen tehokkuuden kan-
nalta katsottuna. T&k-politiikkaa ei tulisi kuitenkaan nähdä erillisenä ta-
louspolitiikan osa-alueena. Komplementaariset riippuvuussuhteet eri talous-
politiikan osa-alueiden välillä saattavat olla uudessa osaamisperusteisessa yh-
teiskunnassa tärkeämpiä kuin aikaisemmin. Tämä vaatii eri talouspolitiikan
osa-aluiden entistä läheisempää yhteistoimintaa. Samalla yritysten valitessa
erityyppisiä toimintastrategioita tarve selektiiviseempään t&k -politiikkaan
korostuu.
Tässä työssä esitetyt uudemmat lähestymistavat korostavat yritysten toi-

mintaympäristön, markkinoiden kilpailullisuuden ja innovaatioiden välistä
vuorovaikutusta. Kilpailua edistävillä tai rajoittavilla toimenpiteillä voidaan
vaikuttaa eri toimialojen teknisen kehityksen vauhtiin. Se, missä tapauksis-
sa kilpailun rajoittavat toimenpiteet ovat tarpeen ja missä kilpailua voitai-
siin kiristää, riippuu kilpailun tasosta sekä kansantalouden kehitysvaiheesta.
Rahoitusjärjestelmä on myös keskeisessä asemassa uudessa kasvututkimuk-
sessa. Taloudellisen kasvun kannalta on tärkeää, että rahoitusjärjestelmä on
kansantalouden kehitysvaiheen tarpeiden mukainen siten, että se luo oikeat
kannustimet yritysten toiminta - ja kasvustrategioille.
Jatkossa olisi tärkeää tutkia sitä, kuinka toimialojen sisäiset kilpailuase-

telmat ja yritysten väliset erot teknisen kehityksen suhteen vaikuttavat tuot-
tavuuden kasvuun toimialojen sisällä, kuinka julkinen t&k -toiminnan rahoi-
tus on tukenut toimialojen teknologista kehitystä ja mikä merkitys toimialan
sisäisellä kilpailutilanteella on ollut t&k -rahoituksen tuottoihin. Tämä voisi
tarjota näkemyksiä kotimaisen t&k -politiikan kehittämiseen jatkossa.
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