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TEKNOLOGIAN TASON VAIKUTUS TOIMIALAN VIENTIMENESTYKSEEN

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkielman tavoitteena oli selvittää onko toimialan 
teknologian tasolla vaikutusta sen vientiin. Toisena 
tavoitteena oli myös selvittää miten toimialan teknolo
gista tasoa voidaan mitata.

Tutkimuksen kulku

Tutkielmassa tarkastellaan ensin teoreettisesti 
innovaatioiden syntyä ja leviämistä sekä siitä 
seuraavaa teknologian tason nousua toimialalla 
kirjallisuuden ja artikkeleiden pohjalta. Sen jälkeen 
tarkastellaan miten uikomaankauppateoriat ottavat 
huomioon teknologian merkityksen ulkomaankaupan suunnan 
ja määrän selittämisessä sekä miten teknologian tason 
nousu vaikuttaa toimialan kansainväliseen 
kilpailukykyyn. Kolmanneksi selvitetään miten toi
mialojen teknologista tasoa voidaan mitata ja 
vertailla. Kirjallisuuden ja artikkeleiden pohjalta 
päädytään siihen tulokseen, että parhaimmat 
teknologiaindikaattorit ovat patenttitilastohin 
perustuvia. Lopuksi tutkitaan empiirisesti seitsemän 
suomalaisen toimialan teknologisen tason ja 
vientimenestyksen välistä riippuvuutta. Toimialoille 
laskettiin teknologian tasoa ja vientimenestystä 
kuvaavat indeksit.

Tutkimuksen tulokset

Empiiristä aineistoa kerättiin viennistä vuosilta 1980 - 
1988 ja patenttitiedoista vuosilta 1981-1987. 
Toimialojen teknologisen tason ja viennin välistä riip
puvuutta mitattiin Spearmanin järjestyskorrelaatiolla 
ja saatiin merkitsevä tulos, joka osoittaa että 
teknologian tasolla voi olla vaikutusta toimialan 
vientimenestykseen. Tutkimuksessa päädyttiin myös 
siihen tulokseen, että tilastollista riippuvuutta 
mitattaessa täytyy ottaa huomioon kilpailukykyisten 
toimialojen muut kansainväliset toimintamuodot, kuten 
lisensiointi ja suorat investoinnit ulkomaille, jotka 
saattavat vähentää vientiä. Kun nämä seikat otetaan 
huomioon analyyseissä, niin teknologian taso voi 
selittää toimialan vientiä.

Avainsanat

Teknologia, innovaatiot, patentit, vienti, toimiala
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1. JOHDANTO

1.1. Taustaa

Suomi on avoin ja ulkomaankaupasta riippuvainen maa ja 
siksi kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitäminen on yksi 
talouspolitiikan tärkeimpiä tavoitteita. Teknisen kehi
tyksen merkitys taloudellisen kehityksen ja kilpailukyvyn 
kannalta on merkittävä. Kansainvälisesti kilpailukykyis
ten toimialojen kehittäminen on keskeinen tekijä ylläpi
dettäessä taloudellista kasvua ja kasvatettaessa elin
tasoa ja työllisyyttä.

Suomen teollisuus on useilla aloilla tekniseltä tasoltaan 
jäljessä johtavista teollisuusmaista, mikä näkyy muunmu
assa tutkimus- ja kehityspanostuksen vähäisenä osuutena 
bruttokansantuotteesta. Vuonna 1987 tutkimus- ja kehitys- 
panostus oli noin 6,4 miljardia markkaa eli 1,7% brutto
kansantuotteesta, joka on kansainvälisesti vähäistä 
(OECD-maiden keskiarvo noin 3%, mutta vastaa kuitenkin 
OECD-maiden mediaania).1 Suomen teollisuus on perintei 
sesti erikoistunut sellaisille aloille, jotka ovat raaka- 
aine ja pääomavaltaisia eivätkä tutkimusintensiivisiä.

Eri maiden teknistä tasoa on yleensä mitattu tutkimus- ja 
kehitystoiminnan menojen suhteellisella osuudella mutta 
nämä luvut kuvaavat tutkimus- ja kehitystoimintaan suun
nattuja panoksia eikä tuotoksia. Eri maiden teknisen ta
son mittaamiseksi on OECD :n piirissä kehitelty viimeisen 
kymmenen vuoden aikana indikaattoreita, jotka paremmin 
kuvastaisivat maiden teknistä tasoa ja innovaatiotoimin
nan tuotoksia. Näitä ovat muunmuassa patentti-indikaatto
rit, korkean teknologian ulkomaankauppaa ja teknologian

Åkerblom & Virtaharju 1987, s.13i
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vaihtoa kuvaavat indikaattorit.2

1.2. Tutkielman tavoitteet ja rajaukset

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää toimialan tek
nologian tason ja sen vientimenestyksen välistä riippu
vuutta .

Tarkoitus on ensin selvittää miten toimialalla yritykset 
nostavat teknologian tasoa innovoimalla ja näin paranta
vat kansainvälistä kilpailukykyään.

Toiseksi tarkoituksena on tarkastella miten ulko
maankauppa teoriat ottavat huomioon teknologian tason ul
komaankaupan määrän ja suunnan selittäjänä.

Kolmanneksi työssä on tarkoitus selvittää miten toimialan 
teknologista tasoa mitataan ja mitä ongelmia on mittaami
sessa.

Lopuksi on tarkoitus empiirisesti tutkia seitsemän suoma
laisen toimialan teknologian tason ja vientimenestyksen 
välistä suhdetta Suomessa, käyttämällä hyväksi patentti- 
indikaattoria.

Työssä keskitytään tarkastelemaan vain teollisia toimi
aloja ja vain teknologian kehittymisen vaikutusta toimi
alan vientiin ja rajataan pois suhdanteiden, valuutta
kurssien ja yritysten rahoitustilanteen vaikutus niiden 
vientiin. Myöskin yritysten muut kansainväliset toimin
tamuodot, vientiä joko korvaavat tai täydentävät, lisens
sisopimukset, suorat investoinnit ja muut yhteistyömuodot 
rajataan ulkopuolelle.

Tutkielman ydinkysymys on kuinka yritykset ja sitä kautta 
toimialat saavat innovoimalla kansainvälistä kilpailuky

2 Åkerblom & Virtaharju 1987, s.5
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kyä ja lisäävät vientiään.

1.3. Käsitteiden määrittely

Usein termejä tekniikka ja teknologia käytetään toistensa 
synonyymeinä. Myös tässä työssä teknologian tasolla tar
koitetaan lähinnä tekniikan tasoa, vaikka tekniikan li
säksi se sisältää myös yleensä organisaation. Toisin sa
noen kuinka hyvin yrityksessä jotkut tekniikat ja niitä 
käyttävä organisaatio on järjestetty. Teknologian taso ei 
nouse ainoastaan teknisen innovaation johdosta vaan se 
voi nousta myös jonkin "organisatorisen" innovaation ta
kia. Tällaista työn paremmasta organisoinnista johtuvaa 
tehokkuuden paranemista ei tosin pysty havaitsemaan mil
lään teknologiaindikaattorilla vaan paremminkin tuotta
vuuden nousuna.

Muut tässä työssä käytettävät käsitteet on määritelty 
edellä työssä asianmukaisissa kohdissa.

2. INNOVAATIOT JA TEKNOLOGIAN KEHITTYMINEN TOIMIALALLA

2.1. Innovaatiotutkimuksen historiasta

Innovaatiotutkimuksen klassikko on itävaltalais-amerikka
lainen Joseph Schumpeter (1883-1950), jonka keskeisiä 
teoksia tältä alalta ovat "Die Theorie der wirtschaftli
chen Entwicklung"(1912), "Business Cycles"(1939) ja "Ca
pitalism, Socialism and Democracy"(1943). Schumpeterin 
ansioksi innovaatiotutkimuksen alalla voidaan mainita 
useitakin.

Ensinnäkin hän otti ensimmäisenä systemaattisesti käyt
töön keksinnön (invention) ja innovaation käsitteet ja 
erotti ne toisistaan.
Toiseksi hän loi perustan dynaamiselle yritysten välisen 
kilpailun teorialle, jossa tekniikan ja markkinoiden jät-
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kuva muutos on kilpailuprosessin lähtökohtana. Schumpeter 
piti kapitalismia evolutionaarisena prosessina, jossa 
ylläpitävänä voimana on ns. luovan tuhoamisen prosessi. 
Tässä prosessissa yritykset kehittävät uusia tuotteita, 
tuotantoprosesseja, uusia kuljetusmenetelmiä ja valtaavat 
uusia markkinoita. Tällä tavoin yritykset tuhoavat vanhat 
taloudelliset rakenteet ja kehittävät uusia.3 
Kolmanneksi Schumpeter yhdisti teknisen kehityksen osaksi 
suhdanneteoriaa väittämällä, että innovaatioiden epä
tasainen syntyminen on 40-50 vuotta kestävien ns. Kondra- 
tievin syklien selittäjä ja osin myös 8-9 vuotta kestävi
en Juglar-aaltojen selittäjä.4
Lisäksi hän pani merkille vuonna 1943 ilmestyneessä teok
sessaan suurten yritysten omien tutkimus- ja kehitysyk- 
siköiden perustamisen ja arveli tämän johtavan innovaa
tiotoiminnan luonteen olennaiseen muutokseen: innovaatio
toiminta byrokratisoituu ja suurten yrityksen merkitys 
teknisessä kehityksessä kasvaa. Tätä näkemystä on myöhem
min kutsuttu "Schumpeterin hypoteesiksi".

Schumpeter ei saanut työlleen jatkajia taloustieteessä 
1940- ja 1950-luvuilla. Yhdysvalloissa yksi Schumpeterin 
työn tunnettu jatkaja oli mainita John Kenneth Galbraith, 
jolla institutionaalinen ja historiallinen lähestymistapa 
on ollut keskeinen ja joka on myös korostanut suurten 
yritysten merkitystä innovaatiotoiminnassa.5

1950- ja 1960-luvuilla taloustieteessä tekninen kehitys 
tuli tarkemman analyysin kohteeksi. Ennen muuta on mai
nittava uusklassisen kasvuteorian sekä maiden välisiä 
teknisiä tasoeroja korostavan ulkomaankauppateorian ke
hittely. Uusklassisen kasvuteorian perustana oli mikro- 
teoriasta peräisin oleva tuotantofunktioajattelun sovel-

3 Schumpeter J.A. 1943, s. 82-83

4 Schumpeter J.A. 1943, s. 41 ja s.67-68

Lemola & Lovio 1984, s.4-65



5
taminen makrotaloudelliseen pitkän aikavälin kasvun tut
kimiseen. Tuotantofunktion ajatellaan kuvaavan käytettä
vissä olevaa tekniikkaa, koska se ilmaisee tuotannossa 
käytettävien panosten määrien tehokkaan yhdistelmän sekä 
panosten ja tuotoksen välisen suhteen. Tekniikan muuttu
essa tapahtuu siirtyminen tuotantofunktiota pitkin tai 
itse tuotantofunktio siirtyy.6

Tuotantofunktiotradition muodostumisen myötä teknisen 
kehityksen kysymykset saivat myös ulkomaankauppateorioi
den puolella huomiota osakseen. Lähtökohtana näissä oli 
paljolti ns. Leontiefin paradoksin selittäminen. Paradok
sin mukaan empiiriset tutkimustulokset osoittavat, että 
Yhdysvaltain tapainen talous, jossa pääoman luulisi ole
van työvoimaa runsaampi tuotannontekijä, viekin suhteel
lisen työvoimavaltaisia hyödykkeitä. Eräs mahdollisuus 
selittää tämä paradoksi on olettaa, että Yhdysvaltain 
viemät työvaltaiset tuotteet ovat samalla teknisesti pit
källe kehitettyjä uusia tuotteita, ns. Vernonin tuotesyk- 
liteoria.7 8 (kts.edellä luku 3.5)

Nykyisen kaltaisen innovaatiotutkimuksen ("economics of 
innovation" tai "economics of technological change") alku 
sijoittuu 1950-luvun lopulle. Innovaatiotutkimuksen eri
tyispiirre on siinä, että se pyrkii selvittämään miten 
erilaiset taloudelliset tekijät vaikuttavat innovaatioi
den syntyyn, leviämiseen ja kehitykseen. Näin tekninen 
kehitys endogenisoidaan taloudellisen kehityksen mallei
hin. Innovaatiotutkimukselle on ollut ominaista empiiri
sen tutkimuksen painottaminen."Perinteisissä teorioissa 
kansainvälisestä erikoistumisessa teknologian kehittymi
nen on ympäristötekijä. Vernon esitti ensimmäisenä tekno
logian endogeenisenä tekijänä tuotteen elinkaarimallis-

6 Lemola & Lovio 1984, s.6-8

7 Lemola & Lovio 1984, s.7

8 Lemola & Lovio 1984, s.8
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saan vuonna 19 66 .’Nykyisin uusinimi s sa kansantalouden kas
vua selittävissä teorioissa teknologian kehittyminen on 
endogenisoitu; uudet innovaatiot tuovat yrityksille uusia 
markkinoita ja monopolivoimaa ja näin lisäävät maan ulko
maankauppaa ja taloudellista kasvua.111 
(kts. edellä luku 3.7.)

2.3. Innovaation syntymisen taustatekijöitä

Teknologisen kilpailun ja tuotekehityksen edellytyksenä 
on innovatiivinen toiminta. Yritykset panostavat tutki
mus- ja kehitystyöhön alentaakseen kustannuksia ja/tai 
kehittääkseen uusia parempia tuotteita eli pyrkivät ke
hittämään keksintöjä ja innovaatioita.

Laajasti ottaen innovaatioita on kahta muotoa; tuote- ja 
prosessi-innovaatiot.9 10 11 Tuoteinnovaatiot ovat muutoksia 
tuotteissa ja palveluissa tai kokonaan uusia tuotteita, 
joita tarjotaan markkinoilla. Prosessi-innovaatio käsit
tää muutokset panoksissa, joita käytetään tuotannossa tai 
muutokset itse tuotantoprosessissa. Tuote- ja prosessi- 
innovaatioiden raja ei ole käytännössä aivan selvä.

Innovaatioprosessi sisältää laajalti erilaisia toiminto
ja, joka usein jaetaan kolmeen vaiheeseen:

1. Inventio eli keksintö, jolloin tutkimus- ja kehitys
työn tuloksena syntyy uusi tuote tai prosessi tai luodaan 
uutta tietoa. Tutkimus voi olla luonteeltaan perustutki
musta, jota ei ole suunnattu jonkin tietyn ongelman rat
kaisemiseen vaan se lisää tietoa ylipäänsä. Kun tutkimus 
on suunnattu tietyn ongelman ratkaisemiseksi, se on luon
teeltaan strategista.

9 Vernon R. 1966, s.190-207

10 Siebert H. 1991, s.800-810

11 Hall P.H. 1986, s. 1



2. Innovaatio, jolloin uusi tuote viedään markkinoille 
tai uusi prosessi otetaan käyttöön ensi kertaa.

3. Innovaation leviäminen, jolloin innovaatiota tuotetaan 
ja kulutetaan markkinoilla sekä myös jäi j itellään.12

Tekninen kehitys - innovaatioiden synty, leviäminen ja 
kehitys - on varsin monitahoinen tekninen, taloudellinen 
ja sosiaalinen prosessi, jota voidaan ja tuleekin lähes
tyä monesta eri näkökulmasta. Useimmissa innovaatioiden 
syntyä kuvaavissa malleissa on kysymys lähinnä innovaati
oiden synnyn eri taustatekijöiden vuorovaikutusprosessin 
hahmottamisesta.

Eräänä keskeisenä eri innovaatiomalleja erottavana teki
jänä voidaan pitää sitä, miten niissä on hahmotettu tie
teen, tekniikan ja markkinoiden väliset suhteet. Tieteen 
merkitystä korostavia malleja kutsutaan "science push"- 
malleiksi ja taas markkinoiden merkitystä korostavia mal
leja "market demand" - malleiksi.13 Nykyiset innovaa- 
tiomallit pyrkivät yhdistelemään nämä näkökulmat. Seuraa- 
vassa tarkastellaan erikseen kummankin mallin taustaa ja 
sisältöä, jolloin voidaan havaita, että ne eivät ole täy
sin toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja.

2.2.1. Tieteen merkitystä korostava malli

Mallia, joka kaikkein eniten korostaa tieteen merkitystä, 
kutsutaan lineaariseksi innovaatioketjumalliksi. Tämän 
mukaan perus- ja soveltava tutkimus tuottavat taloudelli
sesti hyödynnettäviä ideoita ja tietoja, jotka muunnetaan 
tuotekehittelyn avulla keksinnöiksi ja innovaatioiksi 
lopputuloksenaan tekninen kehitys ja taloudellinen kasvu. 
Innovaatioketjuajattelun taustana on yleinen tieteen mer-

7

12 Hall P.H. 1986, s.l
13 Freeman C. 1979, s.206
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kityksen kasvu teollisuudessa. Tätä havainnollistaa seu- 
raava kuva.

Kuva 1. Lineaarinen innovaa ticket jumal li14

kehitysperus - 
tutkimus

soveltava
tutkimus nen kasvu

taloudelli-innovaatiot ja
tekninen kehitys

Tieteen merkityksen puolestapuhujat sanovat, että tieteen 
ja teknologian sisäinen kehitys määrittävät muutokset 
tuotoksen koostumuksessa ja tavassa, jolla se tuotetaan. 
Jos tämä näkemys olisi oikea, niin silloin saattaisi olla 
mahdollista osoittaa, että tieteellisten papereiden jul
kaisujen voimakasta lisääntymistä jollain toimialalla 
seuraisi keksintöjen lisääntyminen, mitattuna patenttei
na, ja sen jälkeen investointien kasvaminen tällä toimi
alalla .15 Tätä mallia on kritisoitu pääasiassa kolmesta 
kohdasta.

Ensinnäkin innovaatioketjuun kuuluvaa tekniikkaa tarkas
tellaan vain sovellettuna tieteenä. Kuitenkin tekniikan 
kehittymistä jollain alalla voi tapahtua ja on tapahtu
nutkin jo tuhansia vuosia ilman tiedettä.

Toiseksi malli antaa tieteen ja tekniikan vuorovaikutus
suhteen olevan vain yksisuuntaista : tiede vaikuttaa tek
niikkaan eikä päinvastoin.

Voimakkainta kritiikkiä malli on saanut, koska se jättää 
ulkopuolelle taloudelliset kysyntätekijät. Innovaatioiden 
syntyä tarkastellaan vain tieteen tarjoamien uusien mah

14 Lemola & Lovio 1984, s. 17
15 Freeman C. 1979, s.210
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dollisuuksien kannalta.16

2.2.2. Markkinatekijöitä korostava lähestymistapa

"Market demand"- käsite viittaa tuotteiden kysyntään, 
jossa innovaatioiden syntyä selittävät taloudelliset sig
naalit voidaan jakaa seuraaviin kolmeen ryhmään.

1. Tuotteiden kysynnän muutokset: innovaatio on syntynyt 
tyydyttämään jotakin markkinoiden kautta välittynyttä 
uutta tarvetta.17

2. Kustannusrakenteen muutokset: innovaatio on tehty vä
hentämään jonkin merkittävän kustannuserän nousua tai se 
on tehty muuttamaan tuotannontekijöiden käyttösyhde nii
den muuttuneita suhteellisia hintoja vastaaviksi (esim. 
työvoimakustannusten nousu lisää automatisointiin mahdol
listavia innovaatioita) ,18

3. Kilpailutilanteen muutokset: innovaatio on seurausta 
yrityksen reagoimisesta uuteen kilpailutilanteeseen 
(esim. on kehitettävä uusia tuotteita tai ominaisuuksia 
jo olemassaoleviin).19

Myöskin julkisen vallan säädökset voivat synnyttää uusia 
innovaatioita (esim. ympäristölainsäädäntö) .20

Markkinakysyntä ei ole ainoa tai edes pääasiallinen inno
vatiivisen toiminnan laajuuden tai suunnan määrittäjä ja 
se on vielä vähemmän tieteellisen tutkimuksen suunnan

16 Lemola & Lovi o 1984, s.18-19
17 Lemola & Lovi o 1984, S.20-22
18 Lemola & Lovio 1984, S.20-22
19 Lemola & Lovi o 1984, S.20-22
20 Lemola & Lovio 1984, S.20-22



10
määrittäjä. Jotta voitaisiin selittää jonkin uuden inno
vaation synnyn ajankohta, täytyisi pystyä osoittamaan, 
että sen taustalla on nimenomaan taloudellisessa tilan
teessa tapahtunut muutos. Yrityksillä on yleisesti pysyvä 
pyrkimys kustannusten vähentämiseen, mutta jonkin kustan
nuksia alentavan innovaation synnyn ajankohta tulee luo
tettavasti selitetyksi vasta, jos innovaatiota on edeltä
nyt jokin merkittävä kustannusrakenteen muutos. Tämän 
lisäksi viiveet voivat olla pitkiä.
Jos innovaatio määritellään, kuten se usein tehdään 
Schumpeterin mukaan, keksinnön kaupallisena hyödyntämise
nä, markkinoiden hyväksyntä on välttämätön ehto innovaa
tiolle riippumatta innovaation alkuperästä.21

2.2.3. Innovaatio oppimisprosessina

Edellä esitetyt näkökulmat eivät ota huomioon sitä, ettei 
tekniikka kehity vain sille ulkoisten tekijöiden, tie
teellisen kehityksen ja taloudellisten muutosten painees
sa, vaan sillä on myös oma sisäinen liikevoimansa. Tätä 
sanotaan innovaatioiden synnyn "learning by doing"- hypo
teesiksi ja perustuu kumuloituvan kokemuksen tärkeyteen 
tekniikan käytössä ja kehittämisessä. Makrotaloudelliseen 
teknistä kehitystä koskevaan kirjallisuuteen sen toi en
simmäiseksi Kenneth Arrow vuonna 1962 .22 Liiketaloustie
teessä hypoteesi tunnetaan "oppimiskäyrän" nimellä. Tämän 
mukaan olennainen osa teknisestä kehityksestä ei ole yri
tyksen ulkopuolista vaan se syntyy yrityksen sisällä sen 
omasta kokemuksesta. Kokemuksen hankkimisen nopeus on 
kiinni riippuvainen tuotannoOn kumulatiivisesta laajuu
desta ja kestoajasta.23

21 Freeman C. 1979, s.211

22 Arrow K. 1962, s. 155-173

23 Arrow K. 1962, s. 155-157
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Oppimiskäyrän tulkinnan mukaan tuotantoprosessin tuotta
vuus paranee kokemuksen kasvaessa, vaikka mitään uusia 
investointeja ei tehdä konekantaan. Tekniikkaa vain opi
taan käyttämään paremmin. Innovaatioiden synnyn selityk
seksi tämä voidaan käsittää vasta, kun yritys ryhtyy ko
kemukseensa perustuen selvästi muuttamaan ja kehittämään 
tuotetta tai tuotantoprosessia.

Edellä esitetyt näkökulmat voidaan koota yhteen käyttäen 
apuna kuvaa 2 seuraavalla sivulla. Tässä kuvassa innovaa
tioiden syntyä on tarkasteltu kolmitehoisena prosessina. 
Lähtökohtana on teknologia ajankohtana t, koska uudet 
tekniset ratkaisut eivät koskaan synny tyhjästä vaan ole
massaolevan teknologian tarjoamista lähtökohdista ja 
puutteista. Teknologiat vaikuttaa tieteeseen tarjoten sil
le tutkimusvälineitä, ideoita ja ongelmia. Se on olemas
saolevan taloudellisen tilanteen yhtenä perustana ja muo
dostaa tekniikan tuottamisessa ja käyttämisessä muodostu
van oppimisprosessin lähtökohdan.24

Näkökulmien yhdistämisen pääperustelu on se, ettei yhden
kään todetuista taustatekijöistä voi katsoa olevan riit
tävä ehto innovaation synnylle. Jokaisen innovaation on 
oltava tieteellisesti, teknisesti että kaupallisesti mah
dollinen.

24 Lemola & Lovio 19 84, s.26
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Kuva 2. Innovaatioiden synnyn ko Imi tahoinen prosessi25

tutkimusvälineitä
ideoita

ongelmia
ja kilpailutilanne- 
¿mpulssit

TEKNOLOGIA

TEKNOLOGIA

TEKNOLOGIA

onnistuu
joista monet epäonnis
tuvat mutta jokin

-kysynnän 
muutokset 
-kustannus - 
rakenteen 
kehitys 
-kilpailu
tilanteen 
muutokset
market demand

- teknologian
-asiakkaiden
-skaalamuutokset

pullonkaulat
toivomukset

oppimiskäyrä

tieteellinen perus
tutkimus ja syste
maattinen tutkimus - 
ja kehitys:
-uusia tuloksia ja 
sovellutuksia 
-tietojen yhdistä
mistä

science push

voittomahdollisuudet ja
arviointi:
kilpailutilanne keskeisinä
kriteereinä

tarpeiden ja mahdollisuuksien
YRITYKSET

25 Lemola & Lovio 1984, s.25
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2.3. Keksintöjen kysyntä ja markkinarakenne

Viime vuosina olettamus innovaatioiden endogeenisuudesta 
on ollut vallalla kirjallisuudessa, joka tutkii tutkimus - 
ja kehitystyölle, keksinnöille ja innovaatioille suotui
saa markkinarakennetta. 1960-luvun jälkeisessä kirjoituk
sissa on vallalla käsitys, että innovatiivinen toiminta 
yrityksissä on pääosin kysyntä johteista.26 27

Kiinnostus keksintöihin, innovaatioihin ja teknologian 
kehittymiseen perustuu niistä saataviin mahdollisiin hyö
tyihin, hyvinvoinnin parantumiseen ja niistä aiheutuviin 
ongelmiin taloudessa. Keksintöjä ei arvosteta niiden it
sensä takia vaan niiden aiheuttamien suurempien kulutus
mahdollisuuksien takia. Täten keksinnön arvo, oli se sit
ten uusi prosessi tai tuote, on johdettua kysyntää, joka 
johtuu lopullisen tuotteen kysynnästä ja tarjonnasta.

Tutkimus- ja kehitystyö, joka on suunnattu innovatiivi
seen toimintaan on virallisesti noin 3 prosenttia teol
listuneiden maiden bruttokansantuotteesta, mutta kaikkea 
tällaista tutkimusta ei pysty tilastoimaan. Myöskään tut
kimus - ja kehitystyön tuloksia ei ole helppo määritellä 
tai mitata. Yleinen patenttilainsäädännön määritelmä kek
sinnöstä on "kuvaus uudesta tuotteesta tai prosessista, 
joka ei ole ollut ilmeinen sen alan asiantuntijoille sinä 
hetkenä kun se kehitettiin.1,27

Kannustin keksimiseen ja innovaatioiden tuottamiseen 
riippuu keksinnön tärkeydestä ja sen soveltamisalueen 
laajuudesta, sen tuotteen kysynnästä ja kysyntäjoustosta, 
johon keksintö liittyy, ja toimialan kilpailurakentees-

26 Wyatt G. 1986, s.150

27 Wyatt G. 1986, s. 18



ta.28 Arrow:n mukaan kannustin keksimiseen on yhtäkuin 
maksimi potentiaaliset tuotot keksinnöstä.

Seuraavaksi tarkastellaan Arrow:n mallia keksinnön kysyn
nästä . Tässä mallissa kannustinta keksimiseen verrataan 
monopolitilanteessa ja täydellisessä kilpailussa, jolla 
viitataan sen toimialan rakenteeseen, joka ostaa innovaa
tiota, ei siihen, joka tuottaa. Tässä mallissa innovoi- 
jalla ei ole kilpailijaa, vaan se tarkastelee markkinara- 
kenteen ja kannustimen välistä yhteyttä.

Kuva 3. Arrow:n malli keksinnön kysynnästä29

14

Toimialan kysyntä on DD' ja kustannukset ennen keksintöä 
C0. Kustannuksilla C0 toimialalla tuotteen hinta on C0 täy
dellisen kilpailun olosuhteissa ja P0ni monopolin tapauk
sessa. Monopol ivo it to on alue P0MBAC0.

Jos nyt keksitään keksintö, joka alentaa tuotteen yksik
kökustannukset C,:een, niin näillä kustannuksilla monopo-

28 Wyatt G. 1986, s.48

29 Loikkanen T. 1989, s. 5
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lissa hinta on Plm. Jos Plm<C0 innovaatiota sanotaan "huo
mattavaksi" ja jos Plm>C0 niin sitä sanotaan "vähäiseksi". 
Keksinnön tekijä patentoi keksinnön, jolloin tieto, joka 
sisältyy uuteen teknologiaan monopolisoituu.

Tässä tapauksessa kustannuksilla C, monopoliyritys tekee 
voiton P,MFHC, ja siten hyöty innovaatiosta Tm on 
P,MFHC, - P0MBAC0=Tm.

Täydellisessä kilpailussa keksijä kontrolloi teknologiaa 
ja antaa muiden yritysten käyttää sitä ottamalla rojalti- 
maksun r jokaisesta myydystä tuotteesta ja joka on ase
tettu siten, että se maksimoi tuotot keksijälle. Jos 
tuotteen hinta on C,+r niin keksijän tulot maksimoituvat, 
jos r=Plm-C1 "huomattavan" keksinnön tapauksessa jolloin 
voitto on Tc=P1MFHC,>Tm. "Vähäisen" keksinnön tapauksessa 
keksijän tulot maksimotuvat jos r=C0-C,, jolloin voitto on 
alue C0JKC1>Tm. Kun Tc>Tm niin kannustin keksimiseen on 
suurempi kilpailuolosuhteissa kuin monopolissa.30

2.4. Keksintöjen johdettu kysyntä

Tässä kappaleessa tarkastellaan keksintöjen johdettua 
kysyntää olettaen että keksijä saa täyden hyödyn keksin
nöstään. Kannustin keksimiseen on siis sama kuin Arrow:n 
mallissa keksinnön kysynnästä mutta mukaan otetaan myös 
tuotannontekijöiden hinnat ja tarkastellaan miten ne vai
kuttavat kysyntään. Tässä teknologiaa tarkastellaan yhte
nä tuotantopanoksista ja sen hinta oletetaan annetuksi, 
esimerkiksi keksijän keksinnöstään ottama rojaltimaksu.

Yritykset kysyvät tuotantopanoksia ja yhdistelevät niitä 
siten, että kustannukset minimoituvat tietyllä tuotoksel
la. Täten panosten kysyntä riippuu niiden hinnoista ja 
tuotoksen määrästä. Tuotantotekijöiden hinnat heijastuvat 
myös tuotannon teknologiassa.

30 Loikkanen T. 1989, s.5
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31

Oletetaan, että yritys tuottaa yhtä tuotetta ja että yri
tys ei pysty vaikuttamaan tuotannontekijöiden hintoihin. 
Voitonmaksimointiongelman voi silloin kirjoittaa: 
ir(p,w)=max pf (x) -w*x, (1)31
missä p on tuotoksen hinta, w on tuotannontekijöiden hin- 
tavektori ja x tuotannontekijät. Tästä voidaan määrittää 
kustannusfunktio : 
c (w,y) =min w*x.32
Kustannusfunktio kertoo tuotoksen y tuottamisen minimi- 
kustannukset kun tuotannontekijöiden hinnat on w.
Voiton maksimointi ja kustannusten minimointi voidaan 
laskea. Ensimmäisen asteen ehto voiton maksimoinniksi 
saadaan derivoimalla funktio (1) ja asetetaan se =0 jol
loin saadaan:
pDf (x*) =w tai pdf (x)/dx¡=w¡, i=l,...,n
eli tuotannontekijän rajatuotos on sen hinnan suuruinen. 
Jokaiselle hintavektorille (p,w) on jokin optimiyhdistel
inä tuotannontekijöitä x*. Funktiota x(p,w), joka antaa 
tämän optimiyhdistelmän hintojen funktiona, kutsutaan 
yrityksen panosten kysyntäfunktioksi. Vastaavasti funk
tiota y (p,w) =f (x(p,w) ) kutsutaan tarjontafunktioksi. 
Oletetaan että yritys tuottaa tietyn tuotoksen. Yrityksen 
kustannusten minimointiongelman voi muotoilla: 
min w*x siten että f(x)=y tai 
minC=Ew¡x¡ , i=l,2,...,n
siten että y0=f (x) , missä x={x,, ... ,xn} .
Tässä C= kokonaiskustannukset 
w¡= tuotantopanosten yksikköhinta 
x¡= i:nnen panoksen määrä 
y0= tietty tuotoksen määrä
Derivoidaan jälkimmäinen yhtälö ja asetetaan se =0, jol
loin saadaan ensimmäisen asteen ehto ratkaisulle: 
w¡/Wj=df (x*)/dx¡: df (x*)/df (Xj) , i,j=l,...,n .
Jälkimmäinen termi on tekninen korvausjousto eli kuinka 
paljon tuotannontekijää Xj voidaan korvata tekijällä x¡

Varian H.R. 1978 , s.21
32 Varian H.R. 1978 , S.21
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tuotoksen määrän pysyessä samana. Termi w/wj on taloudel
linen korvausjousto eli kuinka paljon tekijää j voidaan 
korvata tekijällä i kokonaiskustannusten ollessa samat. 
Tätä ehtoa voidaan myös kuvata graafisesti. Kuvassa 4 
käyrä viiva kuvaa tuotantomahdollisuuksien käyrää eli 
isokvanttia Q(y0) , joka antaa kaikki panosyhdistelmät, 
jotka tuottavat tuotoksen y0. Suora viiva on samakustan- 
nuskäyrä. Kuvassa ajatellaan olevan kaksi tuotannonteki
jää. Ongelmana on löytää kustannukset minimoiva kohta 
isokvantilta Q (y0) . Samakustannuskäyrän yhtälö C=w,x1+w2x2 
voidaan kirjoittaa x2=C/w2-(w,/w2) x,. Kun w, ja w2 ovat anne
tut, niin täytyy löytää piste isokvantilta Q(y0) , jossa 
samakustannuskäyrällä on pienin mahdollinen pystysuora 
leikkaus. Geometrisesti tämäpiste löytyy kun samakustan- 
nuskäyrä on isokvantin tangentti. Tältä kohtaa löytyvät 
optimimäärät tuotantopanoksia x¡ hinnoilla w¡ ja tuotoksel
la y„.

Kuva 4. Kustannusten minimointi

Merkitään näitä optimiarvoja x* ja ne ovat tuotannonteki- 
jöidenhintojen w¡ ja tuotoksen y funktioita. 
x*¡=x*¡ (w¡, y )
Kun nämä optimiarvot sijoitetaan kustannusfunktioon saa
daan minimikustannukset C*, joka on samojen muuttujien 
funktio :
C*=C* (w¡, y)
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Tuotannontekijöiden kysyntäfunktiot ovat minimikustannus- 
funktion osittaisderivaattoja kyseisen tekijän hinnan 
suhteen: 
x* (w¡,y) =dC*/dw¡.
Tämä todistetaan seuraavasti:
Olkoon x¡(w,y) yrityksen ehdollinen kysyntäfunktio panok
selle i. Kysyntäfunktio on ehdollinen koska se riippuu 
tuotoksen määrästä, 
x* (w¡,y) =9C*/3w¡ , 1=1, ... ,n
Olkoon x* kustannukset minimoiva yhdistelmä, joka tuottaa 
tuotoksen y hinnoilla w*. Määritellään funktio 
g (w) = c (w,y) -w*x’".33
Koska c(w,y) on halvin tapa tuottaa y, tämä funtio on 
aina negatiivinen tai 0. Hinnoilla w=w*, g(w*)=0 ja koska 
tämä on funktion maksimiarvo sen derivaatan pitää olla 0. 
3g (w*)/3w¡=3c (w*,y)/3w¡ - x*¡=0 <=> 3g (w*)/3w¡=3c (w*,y)/3w¡ = x*¡ 
eli panoksen kysyntä on kustannusfunktion osittaisderi
vaatta panoksen hinnan suhteen.

Teknologian itsessään voidaan ajatella olevan panos, jos
ta maksetaan kustannuksia, esimerkiksi rojalti patentin 
haltijalle tai omia tutkimus- ja kehitystyökustannuksia. 
Yrityksellä voi olla valittavanaan monia eri teknologioi
ta tuotannolleen, joista sen on valittava edullisin. Eri 
teknologioita käyttäessään yrityksellä on eri tuotanto- 
funktiot, jotka riippuvat panosten hinnoista ja niiden 
välisistä hintasuhteista.

2.5. Markkinarakenne ja teknologinen kilpailu

Moderneissa teorioissa, jotka tarkastelevat markkinara- 
kennetta ja yritysten välistä kilpailua innovaatioista, 
kilpailua voi ajatella kilpa-ajona, jossa täytyy olla 
ensimmäinen hyötyäkseen innovaatiosta (patentti). Inno
voi jan panostama resurssien määrä uuteen tuotteeseen tai 
prosessiin vaikuttaa innovaation syntymisajankohtaan.

33 Varian H. 1978, s. 32-33
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Tämä riippuvuus voi olla tarkka tai todennäköisyyteen 
perustuva. Se, joka keksii ensimmäisenä innovaation, saa 
palkinnokseen rahallista hyötyä, joka voi olla ,mutta ei 
välttämättä ole suurempi kuin jos olisi toinen. Voi myös 
käydä niin että, jos jää kilpailussa toiseksi niin ei saa 
mitään hyötyä panostukselleen.

Moderneissa teorioissa päähuomio on kuinka voitot, kus
tannukset ja kilpailun aste vaikuttavat innovaation ke
hittämisen nopeuteen. Kilpailun aste liittyy markkinara- 
kenteeseen ja kilpailijoiden määrään, mutta innovoiva 
yritys voi tuntea uhkan mahdollisesta kilpailijasta vaik
ka se olisi yksin markkinoilla. Tällöin yritys ottaa huo
mioon mahdollisen kilpailijan päättäessään kuinka nopeas
ti kehittää innovaation. Teoriat ovat olleet yhdenmukai
sia empiiristen havaintojen kanssa siinä, että kilpailun 
asteen ollessa jotain monopolin ja täydellisen kilpailun 
välimailla, yritysten innovointi on kaikkein aktiivisin- 
ta.34

2.6. Innovaatioiden leviäminen

Uusien innovaatioiden synty on vain osa teknistä kehitys
tä. Yhtä tärkeä osa on innovaatioiden leviäminen. Monien 
yritysten innovaatiostrategia perustuu sen varaan, että 
ne ovat nopeita uusien innovaatioiden käyttöönottajia 
mutta eivät välttämättä niiden luojia. Myös pienten mai
den kannalta asia on tärkeä. Näissä maissa valtaosa tek
nisestä kehityksestä on seurausta ulkomaisten innovaati
oiden hyödyntämisestä.

Innovaatioiden leviämisprosessit ovat niiden syntyä sel
vemmin taloudellisten tekijöiden määräämiä. Innovaatioi
den leviämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muunmuassa 
yritysstrategiat sekä yleisemmät kansantaloudelliset ra
kennetekijät .

34 Ramien & Schwartz 1982, s.105-106
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Eniten tutkimusta innovaatioiden leviämisestä ovat teh
neet sosiologit ja taloushistorioitsijät. Diffuusiotutki- 
mukseen on lainattu malleja myös lääketieteellisestä epi
demioiden leviämistutkimuksesta. Ensimmäiset merkittävät 
ekonometriset diffuusiotutkimukset tehtiin 19 50-luvun 
lopussa ja sen jälkeen diffuusioon vaikuttavien tekijöi
den tutkimus on ollut varsin laajaa. Näiden tutkimusten 
kuluessa on syntynyt varsin yhdenmukainen käsitys leviä- 
misprosessin kulusta (kuva 5). Leviämisen hidas alkuvaihe 
johtuu mm. siitä, ettei informaatio innovaatiosta leviä 
välttämättä kovin nopeasti ja että innovaation käyt
töönotto edellyttää joitakin rinnakkais- ja valmistelu
töitä. Hitaan alkuvaiheen jälkeen seuraa nopea leviämis- 
vaihe, mikäli innovaatio osoittautuu käyttökelpoiseksi. 
Lopun hidas leviämisvaihe selittyy sillä, ettei innovaa
tio sovellu kaikille ja jotkut jäävät odottelemaan uusia 
innovaatioita.35

Kuva 5. Yksinkertainen innovaation leviämismalli36

innovaation käyttöön
ottajien osuus kaikista 
käyttäjistä tai inno
vaation osuus tuote
ryhmänsä markkinoista

aika

Ekonometrisissä tutkimuksissa on havaittu seuraavien ta
loudellisten tekijöiden vaikuttavan innovaation leviämis - 
nopeuteen :37

35 Lemola & Lovio 1984, S.33-34
36 Lemola & Lovi o 1984, s.33
37 Lemola & Lovio 1984, s. 34



-Innovaation paremmuus käytössä olevaan tekniikkaan ver
rattuna. Mitä suurempi hyöty innovaatiosta sitä nopeampi 
käyttöönotto.

-Innovaation käyttöönottamisen vaativan investoinnin suu
ruus ja jaettavuus. Jos innovaatio voidaan ottaa käyttöön 
pienillä investoinneillaa tai osissa niin käyttöönotto on 
nopeampaa.

-Innovaation käyttöönotosta aiheutuvien kustannusten ta
kaisinmaksua jan pituus. Lyhyt takaisinmaksuaika nopeuttaa 
innovaation leviämistä.

-Kilpailutilanne: kiristyvä kilpailutilanne nopeuttaa le
viämistä. Kiristyvä kilpailu nopeuttaa leviämistä.

-Taloudellisen kasvun nopeus. Mitä nopeampia kasvu sitä 
helpompi ottaa käyttöön uusia teknologioita laajennusin
vestointien yhteydessä.

21

2.7. Teknologioiden elinkaaret

Teollisuuden tekninen kehitys voidaan nähdä innovaatioi
den synnyn ja niiden leviämisen muodostamaksi prosessik
si. Nykyisin vielä käsitellään erikseen teknologioiden 
elinkaaria. Tällöin korostetetaan sitä, että innovaatiot 
voidaan jakaa merkittäviin perusinnovaatioihin ja vähäi- 
sempiin parannusinnovaatioihin.

Teknologioiden elinkaarista on muodostunut standardikäsi- 
tys, joka muistuttaa nelivaiheista S-käyrää. Ensimmäinen 
vaihe on teknologian ensimmäisestä kaupallisesta sovellu
tuksesta sen laajempaan kaupalliseen läpimurtoon. Tänä 
aikana teknologiasta esiintyy kilpailevia ratkaisuja, 
joista yksi osoittautuu parhaaksi ja otetaan jatkokehit-
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38

telyn kohteeksi.38

Seuraavat kaksi vaihetta ovat teknologian nopean kehityk
sen vaiheita. Toisessa vaiheessa syntyvät tärkeimmät pa
rannus-sovellutus- ja seurannaisinnovaatiot, jotka lisää
vät alkuperäisen teknologian käyttökelpoisuutta. Kolman
nessa vaiheessa pääpaino on teknologian taloudellistami- 
sessa, jolloin pyritään kustannusten pienentämiseen. Lo
puksi teknologia saavuttaa kypsän vaiheen, jossa potenti
aali on käytetty loppuun.

Teknologian elinkaaren aikana siirrytään perusinnovaati- 
öistä sovellutus- ja parannusinnovaatioihin ja lopulta 
näennäisinnovaatioihin (esim. horisontaalinen tuotediffe- 
rointi). Lisäksi innovaatioiden synnyn taustatekijöitä 
selvitettäessä on päädytty näkemykseen, että "science 
push"- tekijän merkitys on merkittävä teknologian kehitty
misen alkuvaiheessa, kun taas kysyntätekijoiden merkitys 
korostuu loppuvaiheessa.39

Edellä on esitetty yleiskuva innovaatioiden synnyn, le
viämisen ja teknologioiden elinkaarien problematiikasta. 
Seuraavaksi tarkastellaan innovaatioiden ja sen seurauk
sena aiheutuvan teknologian kehittymisen vaikutusta toi
mialan kansainväliseen kilpailukykyyn ja etenkin vien
tiin.

3. TEKNOLOGIA ULKOMAANKAUPPATEORIOISSA

3.1. Kansainvälisestä kilpailukyvystä

3.1.1. Kilpailukyvyn käsite

Ei ole olemassa selvää ja yksiselitteistä teollisen kil-

Lemola & Lovio 1984, s.39

Lemola & Lovio 1984, s.38-4039
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pailukyvyn käsitettä tai mittaria. Yksi tapa mitata kil
pailukykyä perustuu mikro- ja makrotaloudelliseen teori
aan. Toinen tapa on tarkastella kilpailukykyä markkinoin
nin, päätös- tai organisaatioteorian näkökulmasta, jotka 
analysoivat organisaatioiden päätöksentekoa ja strategi
oita ja niiden kykyä selviytyä muuttuvassa ympäristössä.

Perinteisen mikro- ja makrotalousteorian puhuessa toimi
alojen välisestä kilpailukyvystä, sillä tarkoitetaan suh
teellista etua David Ricardon puhtaassa ulkomaankauppa- 
teoriassa ja sen modernimmassa variaatiossa, Heckscher- 
Ohlinin teoriassa. Kuitenkin on olemassa vain harvoja 
toimialoja, joissa suhteellinen etu on kiinteiden tuotan
non teki jävarantoj en muodossa. Jonkin erityisen raaka-ai
neen varannot ja/tai halpa työvoima voivat antaa joille
kin maille suhteellista etua mutta useimmilla toimialoil
la suhteellinen etu riippuu kotimaisten yritysten tekno
logisesta kilpailukyvystä ulkomaisiin kilpailijoihin näh
den.

Uudet tuote- ja prosessiteknologiat ovat usein kiinteän 
pääoman muodossa. Investoinnit ja pääoman kertyminen 
muuttavat sen vuoksi toimialan kilpailukykyä ajan myötä 
muuttamalla tuotannontekijöiden suhteellisia osuuksia 
sekä teknologian tasoa. Suhteellinen etu on tämän päivän 
maailmassa myöskin riippuvainen inhimillisestä panostuk
sesta tutkimukseen ja kehitystyöhön tuotannontekijävaran
toj en lisäksi. Kilpailukyky riippuu sekä makro- että mik
rotaloudellisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta.40

Niin Ricardon kuin Heckscher-Ohiinln ulkomaankauppateori- 
oissa teknologisia eroja voidaan ajatella johtuvan eri
laisista panostuksista teknologiapääomaan ja täten jol
lakin maalla on suhteellinen etu esimerkiksi korkean tek
nologian tuotteissa.41

40 Menzler-Hokkanen 1986, s.2-7

41 Esim. Learner E. 1984, s. 1 ja Siebert H. 1991, s.800-812
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3.1.2. Kilpailukyvyn mittaamisesta

Ei ole olemassa myöskään selvää kilpailukyvyn mittaria. 
Sellaiset mittarit kuten tutkimus- ja kehitystyökustan
nusten osuus myynnistä, velka-pääomasuhteet ja kauppata
seet jne. kuvaavat vain keskiarvoja, eivät sen dynamiik
kaa. Toimialojen kilpailukyvyn pitäisi heijastua sen 
myynnissä, toisin sanoen toimialan lisätessä kilpailuky
kyään se laajentaa markkinoitaan ja tämä näkyy myöskin 
sen viennissä.

Mitattaessa toimialojen menestystä (kilpailukykyä) sen 
ulkomaankaupalla on otettava huomioon muut toimintamuo
dot, kuten suorat investoinnit ulkomaille ja lisens
sisopimukset. Nämä voivat olla sekä kauppaa korvaavia 
että täydentäviä toimintamuotoja. Yritys, jolla on hal
lussaan erityistä osaamista ja teknologiaa voi maksimoida 
tuottojaan eri tavoin. Kaikki nämä voivat vaikuttaa ulko
maankaupan määrään.
Myöskään monikansallisten yritysten sisäiset tavaravirrat 
maasta toiseen eivät kerro mitään niiden kilpailukyvys
tä.42

Kansantaloustieteelliset tutkimukset monikansallisista 
yrityksistä käsittelevät usein sitä miten ne toimivat 
kansainvälisillä markkinoilla: viemällä, lisensioimalla 
tai tekemällä suoria investointeja, ei sitä miksi jotkut 
yritykset menestyvät paremmin kuin jotkut toiset yrityk
set. Edellä esitetyt toimintamuodot eivät aina ole toi
sensa poisulkevia vaan toisiaan täydentäviä. Menestykse- 
immät yritykset voivat sekä viedä että valmistaa tuottei
taan ulkomailla ja lisäksi tehdä lisenssisopimuksia kil
pailijoidensa kanssa.

Toimialoittaisia indikaattoreita, joita on käytetty kil- 
pailukykyanalyyseissä on mm.

42 Menzler-Hokkanen 1986, s. 8
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- Suomen vienti jollekin alueelle ( esim. EY ) suhteessa 
Suomen tuontiin kyseiseltä alueelta,

- viennin ja tuotannon erikoistumisindeksit ns. Balassa- 
indeksit ,43

Ensinmainituilla kuvataan toimialoittaisia kauppataseita. 
Jos alan vienti on suurempi kuin tuonti, alalla tulkitaan 
olevan suhteellista etua ulkomaankaupassa. 
Erikoistumisindekseillä verataan alan osuutta kyseisen 
maan viennissä tai tuotannossa koko alueen viennin tai 
tuotannon rakenteeseen. Jos indeksien arvot ovat yli 100, 
ne osoittavat, että kyseisen alan osuus maan viennissä 
tai tuotannossa on suurempi kuin vertailualueen viennissä 
tai tuotannossa, jolloin maalla tulkitaan olevan alalla 
suhteellista etua.44

3.2. Ulkomaankauppateorioista

Suuri osa teollisuustuotteiden kaupasta käydään vanhempi
en teollisuusmaiden kesken, sellaisten maiden, joilla on 
samankaltaiset suhteelliset osuudet tuotannontekijöis
sään, työvoimassa ja pääomassa. Tämä oli noin 78% maail
man viennistä vuonna 1983. Tästä noin 53% oli toimialan 
sisäistä kauppaa eli ristikkäiskauppaa (intra-industry 
trade), jossa maa vie ja tuo samanaikaisesti samaan tuo
telinjaan kuuluvia tuotteita. Ristikkäiskauppaa esiintyy 
myös kehitysmaiden kesken sekä raaka - aineiden kaupassa.45

Ulkomaankauppateorioita on hallinnut 1970-luvun alkuun 
asti Hecksher-Ohiinin malli, jossa ulkomaankaupan koostu
musta ja suuntaa määräävät tuotannontekijöiden suhteelli
set osuudet. Tässä mallissa ja sen muunnelmissa on ole

43 Käytetyin indeksi on Balassan indeksi, jota kutsutaan myös 
RCA-indeksiksi (revealed comparative advantage): (Ху/ ЦХу) / ( EjXy/ 
EiEjXy) , missä Xy on maan i tuotteen j vienti ja E¡Xy on tuotteen j 
vienti maailmassa. EjXy on maan koko vienti ja EjEjXy on koko maailman 
vienti. Menz1er-Hokkanen 1986, s.8 , Soete L. 1987, s. 107

44 Kajaste I. 1990, s.426-427

45 Greenaway & Milner 19 86, s.l
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tettu jokaisen toimialan tuottavan homogeenista tuotetta 
täydellisen kilpailun olosuhteissa, jossa yrityksillä on 
vakioiset skaalatuotot ja teknologia eksogeenisena ja 
muuttumattomana tekijänä. Käytössä oleva teknologia on 
kuitenkin endogeeninen tekijä. Suhteellisesta edusta 
riippuen tuotetta joko viedään tai tuodaan. Ulkomaankaup
pa on silloin toimialojen välistä kauppaa (inter-industry 
trade). Suhteellinen etu on siis riippuvainen tuotannon- 
tekij ävarannois ta. Perinteiset ulkomaankauppateoriat ei
vät tunne ristikkäiskauppaa ja ne eivät olettamuksiensa 
vuoksi pysty selittämään sitä.

Ulkomaankauppaa selittämään on kehitetty uusia malleja ja 
teorioita, joita on johdettu toimialateoríasta ja joita 
on sovellettu ulkomaankauppaan. Uusissa teorioissa lähtö
kohtaolettamuksina ovat differoidut tuotteet, epätäydel
linen kilpailu, monopolistinen tai oligopoli, ja teknolo
gia endogeenisena tekijänä. Suurimmalla osalla toimialoja 
oletetaan olevan jonkinasteiset kasvavat tuotot, jos ote
taan huomioon tutkimus- ja kehitystyön kasvavat tuotot 
ajan suhteen ja oppimiskäyrä eli laskevat keskimääräiset 
yksikkökustannukset ajan myötä sekä kasvavat skaala- 
tuotot. Tärkeimpiä näistä teorioista ovat ristikkäiskaup- 
pateoriat ja teoriat teknologisesta kilpailusta.46

Seuraavissa kappaleissa esitellään uusimpia ulkomaankaup- 
pateorioita, joissa tutkimus ja kehitystyöllä aikaansaa
dut innovaatiot ja teknologian kehittyminen otetaan huo
mioon yhtenä kauppaan ja sen suuntaan vaikuttavana teki
jänä.

3.3. Ulkomaankauppateorioiden keskeisiä käsitteitä

On tiedetty, että mittakaavaedut voivat olla vaihtoehtoi
nen ulkomaankaupan selittäjä suhteelliselle edulle ja 
jopa että mittakaavaedut selittäisivät enemmän kuin suh-

46 Krugman 1983, s.343
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teellinen etu teollisuusmaiden välistä kauppaa. Ristik- 
käiskauppateorioissa kuluttajien erilaiset preferenssit, 
tuotedifferointi ja mittakaavaedut yhdessä ovat risti- 
kaupan syitä.

3.3.1. Toimiala

Toimiala tarkoittaa joukkoa yrityksiä, jotka ovat kiin
teässä kilpailusuhteessa toisiinsa. Uusklassisessa ta
lousteoriassa tuotteet ja toimialat ovat erottamattomat; 
erilaiset teknologiat tai panokset määrittävät toimialan. 
Toimialat voidaan luokitella myös tuotteen käyttötarkoi
tuksen mukaan. Tuotteet, jotka tyydyttävät samaa tarvetta 
kuuluvat samaan toimialaan.

Ristikkäiskauppaa mitattaessa tarkoituksena on luokitella 
yhteen tuotteet, jotka muodostavat toimialan. Kriteereinä 
käytetään tuotteiden korvaavuutta, jota mitataan tuotan
non substituutiojoustolla ja tuotantopanosten samankal
taisuudella47. Luokitusten ongelmana on usein, että tie
toja ei ole luokiteltu ainoastaan taloudellisen analyysin 
tarpeisiin vaan myös muihin tarkoituksiin.

Yhdistyneiden Kansakuntien kehittämässä kansainvälisen 
kaupan luokitusjärjestelmässä, SITC-järjestelmässä (Stan
dard International Trade Classification), tuotteet on 
ryhmitelty luokkiin tuoteominaisuuksien perusteella.

47 Greenaway & Milner 19 86 S. 72
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Kuva 6. S ITC-luokitus48

SITC-ryhmä

0 Elintarvikkeet ja elävät eläimet
1 Juomat ja tupakka
2 Raaka-aineet ym.
3 Mineraaliöljyt ym.
4 Eläin- ja kasvisrasvat
5 Kemikaalit
6 Teollisuustuotteet (luokiteltu materiaalien

mukaan)
7 Koneet ja kuljetusvälineet
8 Muut teollisuustuotteet

Jokainen ryhmä on eritelty edelleen alaryhmiin, jotka 
muodostavat ensimmäisen tason ja jotka ovat edelleen eri
telty ryhmiin, joista muodostuu 2. taso jne.
Tutkijoiden yleisesti hyväksymä toimialan määritelmä on 
SITC-luokituksen kolmas taso. Hyvin suuri määrä tutkimuk
sia on tehty käyttäen tätä luokituksena.Gr 49

3.3.2. Tuotedifferointi

Tuotteen erilaistaminen on keskeinen uudempien ulkomaan
kauppa teorioiden käsitteistä ja lähes kaikissa teorioissa 
oletetaan differoidut tuotteet. Tuotedifferointia tapah
tuu kolmella eri tavalla; horisontaalista, vertikaalista 
ja teknologista differointia. Näiden eri tyyppien erotte
leminen on tärkeää, koska niiden perimmäiset määräävät 
tekijät eroavat toisistaan.

Horisontaalisesti differoidut tuotteet kuuluvat samaan 
tuoteryhmään ja ovat laadullisesti samantasoisia, niillä

Greenaway & Milner 1986, s. 75

Greenaway & Milner 1986, s. 7449
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on tietty keskeinen piirre. Tuotteet eroavat toisistaan 
todellisten tai havaittujen ominaisuuksien perusteella 
(esimerkiksi väri tai materiaali). Differoinnin olemassa
olo riippuu preferenssieroista kuluttajilla.

Vertikaalinen differointi viittaa tuotteen ominaisuuksien 
absoluuttiseen määrään. Jos joillain tuotteilla on x- 
prosenttia enemmän kaikkia ominaisuuksia kuin muilla sa
maan tuoteryhmään kuuluvilla tuotteilla, niin silloin 
tuotteet ovat vertikaalisesti erilaistettuja. Vertikaa
lista erilaistamista käytetään usein yhdenmukaisesti laa
dullisen erilaistamisen käsitteen kanssa siten, että ver
tikaalisesti differoiduissa tuotteissa on saatavilla eri 
laatuisia tuotteita. Teorioissa parempituloiset preferoi- 
vat laadukkaampia tuotteita ja markkinat on yleensä seg
mentoitu tuloluokkien mukaan. Käytännössä horisontaalista 
ja vertikaalista differointia ei voi aina erottaa 
toisistaan.'"

Teknologisessa erilaistamisessa tuoteryhmän yhtä tai 
useampaa ominaisuutta muutetaan teknisesti siten, että 
saadaan uusia teknisesti parempia tuotteita, jotka kulut
tajat katsovat olevan parempia kuin nykyiset tuotteet 
kaikilla laatutasoilla. Ajan myötä kaikki nykyiset tuot
teet tulevat vanhentuneiksi.Ki 51

Käsitteelisesti eri differointimuodot ovat erilaisia, 
mutta käytännössä niitä voi olla vaikea erottaa toisis
taan sillä tuotteessa voi tapahtua kaikkia näitä samanai
kaisesti. Vertikaalista ja horisontaalista differointikä- 
sitettä käytetään ristikkäiskaupan malleissa kun taas 
teknologista differointi-käsitettä teknologisen kilpailun 
malleissa.

3.4. Neo-Heckscher-Ohlinin malli ristikkäiskaupasta

Kierzkowski 1984, s.231

Kierzkowski 1984, s.23151
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Heckscher-Ohlin-Samuelsonin ulkomaankaupanteoria selit
tää, että maailmassa, jossa tuotannontekijöiden varannot 
eroavat maiden välillä, mailla on mahdollisuus erikoistua 
niihin tuotteisiin, jotka käyttävät maan runsasta tuotan
nontekijää ja vaihtaa niitä tuotteisiin, jotka käyttävät 
niukkaa tuotannontekijää. Koska tämä niin sanottu H-O-S- 
malli ei pysty tarpeeksi hyvin selittämään maiden välistä 
kauppaa, on kehitetty malleja, jotka painottavat alenevi
en valmistuksen yksikkökustannuksien ja tuotediiteroinnin 
merkitystä ulkomaankaupassa. Tällaisia malleja nimitetään 
Neo-H-O-S-malleiksi. Seuraavassa tarkastellaan yhtä täl
laista mallia, jonka ovat kehittäneet R.Falvey ja 
H. Kierzkowski .52

Heidän mallinsa perustuu kahden maan ja kahden tuotannon
tekijän asetelmaan, missä kummallakin maalla on erilaiset 
suhteeliset osuudet työvoimassa L ja pääomassa K. Tämä 
malli eroaa H-O-S-mallista kahdessa seikassa.

Ensiksi pääoma on teollisuuskeskeistä ja pääoma voi liik
kua vapaasti teollisuussektorin sisällä mutta se ei voi 
liikkua sektoreiden välillä ja toiseksi yksi sektori 
(teollisuussektori) taloudessa tuottaa differoituja hyö
dykkeitä. Nämä hyödykkeet ovat vertikaalisesti differoi
tuja laadun mukaan, jota mitataan tuotantoprosessin pää- 
omaintensiivisyydellä. Eri laatujen kysyntä riippuu kun
kin laadun suhteellisesta hinnasta ja kuluttajien tulois
ta. Kuluttajien tulojen kasvaessa he siirtyvät kulutta
maan laadukkaampia tuotteita. Tätä voidaan kuvata seuraa- 
valla kuviolla.

52 Greenaway & Milner 1986, s. 8-11
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Kuva 7. Kulutuksen siirtyminen53

B,,B, ja B3 kuvaavat budjettisuoria eri tulotasoilla tuot
teiden x ja y suhteellisilla hinnoilla, joista y on huo
no laa tui s empi ja matalähintäinen ja tuote x on korkealaa
tuinen ja -hintainen. Käyrä IC kuvaa kuinka tulojen kas
vaessa korkealaatuisen tuotteen kulutus kasvaa.
Tässä mallissa esiintyy ristikkäiskauppaa ja kaupan suun
ta on määrätty. Mallissa kuvataan tuotteen laatua sen 
pääomaintensiivisyydellä ja sitä merkitään ß=K/L.
Mille tahansa ß kotimaiset tuotantokustannukset C ovat 
C(ß)=W+ßR ja ulkomaiset C* (ß) =W*+ßR* , missä 
W=palkkataso
R=pääoman kustannukset teollisuustuotteissa 
*=ulkomaa
Oletetaan että W*<W ja R*>R eli kotimaassa on runsaasti 
pääomaa ulkomaahan verrattuna. Voidaan osoittaa että ko
timaalla on suhteellinen etu korkealaatuisissa tuotteissa 
ja vastaavasti ulkomaalla matalalaatuisissa.
Täytyy olla jokin ß,, missä C (ß,) -C* (ß,) =0 eli 
W+ßjR- (W*+ß,R*) =0
täten ßl=W-W*/R*-R jolloin kummallakaan maalla ei ole suh
teellista etua.
Kaikille laaduille joita voidaan valmistaa pätee 
C(ß) -C*(ß) = (w-wVß,) (ß,-ß) •

53 Greenway & Milner 1986, s. 9
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Tästä ilmenee, että kun [C (ß) -C* (ß) ] <0 kotimaalla on suh
teellinen etu ja kun [C (ß) -C* (ß) ] >0 ulkomaalla on suhteel
linen etu niissä tuotteissa, joiden laatu on korkeampi 
kuin ß,. Niin kauan kuin on olemassa kysyntää matala-ja 
korkealaatuisille tuotteille ristikkäiskauppaa tapahtuu. 
Pääomaintensiivinen maa vie korkealaatuisia tuotteita ja 
työvoimavaltainen maa vie matalalaatuisia. Täten kaupan 
suunta on määrätty tässä mallissa ja on Heckscher-Ohlin- 
Samuelsson-mallin mukainen.

Käytännössä vertikaalista differointia tapahtuu ja pää- 
omaintensiivisyys on sen takana monilla toimialoilla, 
mutta korkea laatu ei ole läheskään aina seurausta kor
keammasta pääomaintensiivisyydestä (esimerkiksi käsinteh
dyt autot, veneet, puvut ym.).

Tätä mallia voi laajentaa siten, että pääomaan sisältyy 
tutkimus- ja kehitystyöpanostusta ja maan panostaessa 
tutkimukseen K/L suhde nousee.
Jos kotimaa nyt panostaa tutkimus ja kehitystyöhön niin 
kotimaan K/L suhde nousee eli ß'(K)>0.
Oletetaan, että maiden kauppa on tasapainossa eli 
(W-W*/ß,) (ß,-ß) =0.
Kun derivoidaan kotimaan K:n suhteen saadaan tulokseksi 
-(1/L), joka on negatiivinen eli suhteellinen etu laa

dukkaissa tuotteissa kasvaa, jos ulkomaa ei panosta tut
kimukseen. Näin ajateltuna maa saa kilpailuetua panosta
malla tutkimus- ja kehitystyöhön.

3.5. Tuotteen ja toimialan elinkaarimalli

Teknologisen kilpailun teorioiden mukaan maat ja toi
mialat saavat kilpailuetua koti- ja ulkomaanmarkkinoilla 
innovaatioilla. Maat, joissa tehdään paljon innovaatioita 
suhteessa muihin maihin, ovat kilpailukykyisempiä ja 
niillä on enemmän markkinavoimaa suhteessa muihin maihin. 
Tällaisessa tapauksessa kilpailuetu ei ole riippuvainen
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tuotannontekijäintensiteetistä. Teknologisen kilpailun 
lähestymistavan mukaan kilpailukyky perustuu erityiseen 
osaamiseen ja teknologiaan, jonka avulla voidaan valmis
taa uusia tuotteita ja alentaa kustannuksia.

Yksi keskeinen teknologisen kilpailun malli on tuotteen 
elinkaarimalli, jonka esitti Vernon vuonna 1966.54 Malli 
on helposti yleistettävissä toimialan elinkaareksi ja 
siitä on olemassa empiiristä näyttöä.55

Jotkut taloustieteilijät olettavat elinkaaren vaiheen 
olevan tärkeä tekijä ulkomaankaupan ja pääomanliikkeiden 
selittämisessä. Wells (1966) ja Vernon olettavat, että 
teknologian tasolla korkeimmalla oleva maa on nettoviejä 
elinkaaren alkuvaiheessa mutta muuttuu nettotuojaksi 
elinkaaren loppuvaiheessa. Hirsch ja Bijaoui havaitsivat 
että tutkimus- ja kehitystyöintensiivisillä yrityksillä 
oli suurempi viennin osuus liikevaihdosta kuin tutkimuk
seen vähemmän investoivilla yrityksillä. He tulivat sii
hen tulokseen, että elinkaarimalli selittää toimialan 
vientiä.56

Elinkaarella oletetaan olevan neljä erillistä vaihetta, 
jotka kuvaavat toimialan kehittymistä myyntimäärän 
suhteen; esittely, kasvu, kypsyys ja lasku.57

54 Vernon R. 1966, s.190-207

55 Äudretsch 1987, s.300-306

56 Hirsch & Bijaoui 1985, s. 239

57 Äudretsch 1987, s .298-300
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Kuva 8. Tuotteen el inkaar i"-8

myynti

/

/

esittely kasvu kypsyys lasku aika

Esittely-vaiheessa tuotteen ollessa uusi, myynti ja myyn
nin kasvu ovat nousussa.

Kasvuvaiheessa myynti kasvaa, mutta ei enää kiihtyvästi 
vaan kasvuvauhti laskee.

Kypsyysvaiheessa myynti ei enää kasva vaan pysyttelee 
kutakuinkin samalla tasolla ja laskuvaiheessa kääntyy 
laskuun.

Markkinarakenteen oletetaan vaihtelevan elinkaaren vai
heiden mukana. Tärkein olettamus on, että tuote on tekno
logisesti kehittynein esittely- ja kasvuvaiheessa suh
teessa olemassaolevaan tiedon tasoon, mutta ajan kuluessa 
se muuttuu vanhanaikaiseksi kypsyys- ja laskuvaiheessa.

Esittely- ja kasvuvaiheessa mikään yksittäinen tuote tai 
tuotevariaatio ei hallitse toimialan markkinoita. Yritys
ten täytyy kokeilla lyhyillä tuotantosarjoilla ja tehdä 
muutoksia havaittuaan kuluttajien reaktiot.Tuotteiden 
standardoinnin ja tuotetietouden puuttuessa kysynnän hin
tajousto suhteellisen alhainen. Tuotteet ovat teknologi
sesti differoituja toisistaan ja kilpailu perustuu enem- *

58 Audretsch 1987, s.299



35

män teknologiaan kuin hintaan. Koska nopeasti vaihtuvat 
tuotevariaatiot rajoittavat valmistuksen lyhyihin sarjoi
hin, tuotantoprosessit ovat työvoimaintensiivisiä ja vaa
tivat koulutettua työvoimaa.

Myös usein oletetaan että, toimialan kehittyessä kohti 
kypsyys ja laskuvaihetta, tuotteet standardoituvat ja 
tulevat toistensa kaltaisiksi. Kypsyysvaiheessa tuotteita 
differoidaan horisontaalisesti ja tuotannosta tulee mas
satuotantoa ja pääomaintensiivisempää. Myös yritysten 
optimikoko kasvaa ja koulutetun työvoiman tarve vähenee.

Elinkaariolettamuksen mukaan toimiala on nettoviejä esit
tely- ja kasvuvaiheessa. Laskuvaiheessa toimialasta tulee 
nettotuoja. Toimialat, jotka ovat kasvuvaiheessa panosta
vat enemmän tutkimus- ja kehitystyöhön ja ovat työvoi- 
maintensiivisempiä kuin laskuvaiheessa.

Tuotteen ja toimialan elinkaarimallia voidaan ajatella 
yrityksenä tuoda kansainvälisen kaupan malleihin tuoteke
hittely yhtenä kilpailun muotona. Yritykset kehittävät 
tuotteita pitääkseen vanhat markkinansa ja saadakseen 
uusia tarjoamalla tuotteita, jotka ovat teknologisesti 
tai näennäisesti uusia.59 Elinkaarimallissa oletetaan eri 
maiden toimialojen välille teknologisia kuiluja eli nii
den teknologian tasossa on eroavaisuuksia ja ajan myötä 
heikompitasoiset toimialat kurovat umpeen tätä kuilua. 
Jotta toimiala pysyisi jatkuvasti nettoviejänä sen on 
koko ajan kehitettävä teknologiaansa ja pysyttävä muita 
edellä.

3.6. Innovaatioiden vaikutus yrityksen vientiin

Uudempien ulkomaankauppateorioiden keskeiset lähtökohta- 
olettamukset, tuotedifferointi, kuluttajien erilaiset 
preferenssit ja teknologian tason huomioonottaminen ja

59 Finger J. 1975, s.79
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näiden merkitys kaupan avautumisessa ovat realistisempia 
kuin klassisissa Hecksher-Ohiin-Samuelson-malleissa.HOS- 
malleissa yritykset saivat kilpailuetua tarjoamalla tuot
teita, jotka olivat tuotannontekijäintensiteeteiltään 
"sopivia" eli jotka sisältivät runsasta tuotannontekijää 
enemmän.
Yritysten aikaansaamaa tuotteiden erilaistamista ja tek
nologian kehittämistä voidaan ajatella syntyvän innovaa
tiotoiminnan tuloksena, jossa yritykset panostavat tutki
mus- ja kehitystyöhön kehittääkseen omaa erityistä osaa
mista ja teknologiaa.

Seuraavassa tarkastellaan miten innovoiva ja vastaavasti 
sellainen yritys, joka ei innovoi ja jota nimitetään täs
sä konservatiiviseksi, menestyvät viennissään. 
Innovoivilla yrityksillä oletetaan olevan markkinavoimaa, 
joka sallii niiden määritellä hinnat markkinoilla ja vas
taavasti konservatiiviset yritykset ovat hinnanottajia. 
Konservatiivisten yritysten näkökulmasta niiden kysyntä 
on annettua eli kysyntäkäyrä on vaakasuora. Innovatiivis
ten yritysten oletetaan pystyvän hintadiskriminointiin 
eri asiakasryhmien välillä erilaistamalla tuotteitaan ja 
niillä on laskevat kysyntä- ja rajatuottokäyrät D ja MR. 
Seuraavassa kuviossa esitetään äärimmäinen, jossa innova
tiivisen ja konservatiivisen yritysten kysyntä on ääret
tömän joustavaa ja innovatiivisen yrityksen kotimainen 
kysyntäkäyrä on laskeva. Tässä tapauksessa molempien yri
tysten tuottamat määrät ovat samat.60

60 Hirsch & Bijaoui 1985, s.241
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Kuva 9. Innovatiivisen ja konservatiivisen yrityksen 
viennin osuus61

hinta
kustan
nukset

maara
Dd,MRd
KMC
Oçfc
Oq,
q,q
q.q

kotimainen kysyntä ja rajatuotto 
maailmanmarkkinahinta
innovatiivisen ja konservatiivisen yri
tyksen raj akustannukset
konservatiivisen yrityksen kotimaan myyn
ti
innovatiivisen yrityksen kotimaan myynti 
konservatiivisen yrityksen vienti 
innovatiivisen yrityksen vienti

Erityisesti pienissä maissa yritysten kysyntäolosuhteilla 
on vaikutusta niiden viennin osuuteen. Jos innovoiva yri
tys pystyy hintaerotteluun koti- ja ulkomaisten mark
kinoiden välillä niin se asettaa koti- ja ulkomaiset mar
ginaali tuotot yhtäsuuriksi. Tämän seurauksena innovoivan 
yrityksen viennin suhteellinen osuus on suurempi kuin 
konservatiivisen.

3.7. Uusia kasvuteorioita

Perinteiset ulkomaankauppateoriat selittävät kauppaa suh
teellisilla eduilla tai eroilla tuotannontekijöiden mää
rissä, kuten Heckscher-Ohiinin mallissa. 1970-luvuilla 
näihin teorioihin otettiin mukaan epätäydellinen kilpai-

6i Hirsch & Bijaoui 1985, s.241
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lu, joka johtuu kahdesta tekijästä: tuotannon mittakaava- 
eduista ja tuotedifferoinnista. Kuluttajat preferoivat 
erilaisia tuotteita kulutustottumuksissaan.
Mittakaavaedut pienentävät yksikkökustannuksia tuotannon 
kasvaessa. Tuotevalikoimat ja kuluttajien erilaiset pre
ferenssit tekevät yrityksille mahdolliseksi monopoli- tai 
oligopoliaseman jollakin tietyllä markkinasegmentillä. 
Mittakaavaedut voivat olla yksi tekijä maan taloudelli
sessa kasvussa, koska alenevien kustannusten kautta tuot
teiden hintoja voidaan laskea ja lisätä niiden kotimaista 
ja vientikysyntää.
Teknologia on yksi tuotannonekijä ja teknologian kehitty
minen voi olla tärkeä tekijä maiden keskinäisen kilpailu
kyvyn muuttuessa. Perinteisissä ulkomaankaupan malleissa 
tekninen kehitys vaikuttaa suhteelliseen etuun tekemällä 
pääoman ja/tai työvoiman käytön tehokkaammaksi. Näissä 
perinteisissä malleissa teknologia on exogeeninen tekijä. 
Vernon:in tuotesykliteoria otti ensimmäisenä huomioon 
teknologian endogeenisena tekijänä. Tässä mallissa suh
teellinen etu, joka maalla on tuotteen valmistamisessa 
siirtyy ajan myötä innovoivasta maasta imitoivaan maa
han.62 (kts. luku 3.5.)
Uusimmissa kasvu- ja ulkomaankaupan teorioissa innovointi 
ja teknologian kehittyminen on endogeenisena tekijänä. 
Seuraavassa tarkastellaan G.Grossman:in ja E.Helpmanin 
mallia taloudellisesta kasvusta, jossa teknologian kehit
tyminen on endogeeninen tekijä. Tässä mallissa teolliset 
innovaatiot ovat taloudellista kasvua ylläpitävä tekijä 
maailman taloudessa. Innovaatioita kehitetään niistä ai
heutuvien voittomahdollisuuksien takia. Tämä malli yhdis
tää kaupan ja taloudellisen kasvun.
Mallissa on pääoman lisäksi kaksi muuta tuotannontekijää, 
kouluttamaton työvoima ja inhimillinen pääoma, jota voi
daan pitää koulutettuna työvoimana tai tietotaitona. 
Mallissa on kolmenlaista tuotannollista toimintaa, jossa 
kouluttamatonta ja koulutettua työvoimaa käytetään panok-

62 Siebert H. 1991, s.801
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sina, mutta erilaisin intensiteetein: tutkimus- ja kehi
tystyö, korkean teknologian valmistus ja perinteinen ta
varan tuotan to . Tutkimus- ja kehitystyö on panos korkean 
teknologian tuotannossa.
Perinteisessä tavarantuotannossa ei ole mittakaavaetuja 
ja täydellinen kilpailu vallitsee.
Korkean taknologian valmistuksessa on erilaisia toimialo
ja ja ne ovat oligopolitilanteessa. Jokaisen tällä sekto
rilla olevan yrityksen markkina-asema riippuu tutkimus- 
ja kehitystyöpanoksen suuruudesta, mitä suurempi panos, 
sen parempi markkina-asema.
Mallissa on neljänlaista kauppavaihtoa maiden kesken. 
Ensiksi on toimialojen välistä kauppaa perinteisellä ta- 
varantuotanto sektorilla, jossa kauppa määräytyy Heck- 
scher-Ohlin:in mallin mukaisesti.
Toiseksi on niinsanottua intertemporaalista kauppaa, joka 
on toimialojen välistä kauppaa ajan suhteen. Maa, jolla 
on paljon säästöjä vie tänään ja tuo maahan myöhemmin. 
Tämä kytkee kaupan pääomavirtoihin.
Kolmanneksi on ristikkäiskauppaa eli toimialojen sisäistä 
kauppaa. Oligopolistinen kilpailu korkean teknologian 
tuotteilla selittää ristikkäiskauppaa.
Neljänneksi on kansainvälistä teknologian ja tietotaidon 
siirtymistä.63

63 Siebert H. 1991, s. 801-804
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63

siirtymistä.63

Kuva x. Gros sman - He lpman - ma 11 i64

Tutkimus - ja 
kehitystyö

Teknologian 
■— siirto

Inhimillinen 
pääoma

Kouluttamaton 
työvoima

-- ^Ristikkäis-
<----- kauppa

Toimialojen 
4------- välinen kauppa

4
Intertemporaa- 
linen kauppa

Korkean teknologian sektoria voidaan lähestyä kahdella 
eri tavalla innovaatioiden suhteen. Ensiksi innovaatio 
laajentaa tuotevalikoimaa (horisontaalinen differointi) 
lisäämällä erilaisten tuotteiden määrää ja näin lisäten 
kuluttajien valintamahdollisuuksia. Toiseksi innovaatio 
parantaa tuotteen laatua jolloin yritys voi tarjota laa
jemman valikoiman samoista tuotteista (vertikaalinen dif
ferointi) .
Grossman-Helpman: in malli ehdottaa, että maa, jolla on 
paljon inhimillistä pääomaa erikoistuu tutkimus- ja kehi
tystyöhön. Maalla on täten suhteellinen etu korkean tek
nologian tuotannossa tarvittavassa panoksessa ja maa vie 
korkean teknologian tuotteita.
Historiallisesti löytyy esimerkkejä maista, jotka eivät 
ole juuttuneet epäsuotuisaan tai suotuisaan asemaan tut
kimus- ja kehitystyön ja korkean teknologian valmistuksen

Siebert H. 1991, s. 801-804
64 Siebert H. 1991, s.802
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kiksi Saksa 1800-luvulla ja Japani vuoden 1945 jälkeen.65

4. PATENTIT TEKNOLOGIAN TASON MITTAAMISESSA

Teollisuuden kansainväliseen kilpailukykyyn vaikuttaa 
ratkaisevasti sen teknologinen taso. Tuotantoprosessien 
teknologisen tason nousu kohottaa prosessien tuottavuutta 
ja lisää näin tuotannon hintakilpailukykyä. Tuotteiden 
teknologisen tason kohottaminen puolestaan reaalista kil
pailukykyä. Teollisuuden teknologinen taso olisi huomat
tavasti parempi kilpailukyvyn käsite kuin talouspoliitti
sessa tutkimuksessa ja keskusteluissa käytetty suppea 
hintakilpailukyvyn käsite (suhteelliset yksikkötyökustan
nukset) ,66

Jonkin maan teknologisen tason mittaaminen on vaikeampaa 
kuin suhteelisten yksikkötyökustannusten mittaaminen. 
Tuotantoprosessien teknologista tasoa voidaan yrittää 
mitata erilaisilla tuottavuusindikaattoreilla mutta tuot
teiden teknologisen tason mittaamiseksi ei ole tyydyttä
vää indikaattoria. Tämän vuoksi teollisuuden teknologista 
tasoa on mitattu lähinnä erilaisilla epäsuorilla indi
kaattoreilla.

Yksi tärkeimpiä kysymyksiä teknologian tason ja ulkomaan
kaupan välisen yhteyden selvittämisessä on että, kuinka 
mitataan jonkin maan toimialan teknologian tasoa suhtees
sa muiden maiden vastaaviin.67

Teknologista muutosta koskevan tiedon tarpeen kasvun 
vuoksi on viime vuosina pyritty kehittämään tutkimusti- 
lastojen ohella uudenlaisia teknologiaindikaattoreita.

65 Siebert H. 1991, s.805-809

66 Lemola & Lovio 19 86, s. 44
67 Soete L. 1987, s.103



42

68

muun muassa patentit, teknologinen maksutase, tuottavuus- 
mittarit, tärkeiden innovaatioiden luettelot ja korkean 
teknologian kauppa.68

Kansainvälinen selvitystyö teknistä kehitystä kuvaavien 
indikaattoreiden valmistamiseksi on ollut käynnissä noin 
10 vuotta. Indikaattorien kehittämistyön takana on ollut 
esillä monia mahdollisuuksia mitata teollisuuden teknisen 
kehityksen ja innovaatiotoiminnan panoksia, tuotoksia ja 
vaikutuksia. Viime vuosina painopiste on siirtynyt pa- 
nosindikaattoreista (tutkimustilastoista) erilaisiin ta
poihin mitata innovaatiotoiminnan tuotoksia ja uuden tek
niikan käyttöönoton vaikutuksia. Eniten esillä ovat ol
leet patenttitietojen ja korkean teknologian tuotteiden 
ulkomaankauppaa koskevien tietojen käyttäminen teknolo
gian tason mittaamisessa. Tällä hetkellä parhaimmat saa
tavissa olevat menetelmät ovat epäsuoria, pääasiassa pa
tentti tilas töihin perustuvia.69.

4.1. Patenttijärjestelmän peruspiirteet

Patentti on valtiovallan keksijälle hakemuksesta myöntämä 
oikeus kieltää toisia hyödyntämästä ammatillisesti tar
koin rajattua uutta keksintöä patentin myöntämän valtion 
alueella. Patentoimiskelpoisen keksinnön on oltava uusi, 
sillä pitää olla tietty tekninen vaikutus ja sen on olta
va riittävän keksinnöllinen.

Patentin voi saada tuotteelle, menetelmälle tai tuotteen 
käytölle tiettyyn tarkoitukseen. Pelkkää ideaa ei voi 
patentoida, vain sen konkreettisen ja toimivan sovellu
tuksen. Luonnontieteellisiä löytöjä, taideteoksia ja pai
notuotteita ei voi patentoida eikä myöskään tietokoneoh
jelmia. Lääke- ja ravintoaineet ovat useissa maissa pa
tenttisuojan ulkopuolella (mm. Suomessa). Joskus patent-

Lovio R. 1985, s.3
69 Lovio R. 1985, s.7
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70

tiin liittyy käyttöpakko tai velvollisuus antaa käyttölu
pa, lisenssi, korvausta vastaan halukkaalle, mikäli pa
tentin haltija ei käytä itse keksintöään.

Patenttiajan pituus vaihtelee eri maissa 10-20 vuoteen, 
yleisimmän ajan ollessa 17 vuotta.70

Patentteja myönnetään kolmesta pääasiallisesta syystä: 
edistämään keksintöjen syntyä, kannustamaan keksintöjen 
kehittämistä ja kaupallista hyväksikäyttöä ja kannusta
maan keksijöitä paljastamaan keksintönsä julkisesti.71

Keksimisen ja uusien tuotteiden ja prosessien syntymisen 
edistäminen on tärkein hyöty, jota patenttijärjestelmältä 
odotetaan. Siitä aiheutuu yhteisölle (yhteiskunnalle) 
kustannuksia: keksijä saa määräajaksi monopoliaseman kek
sintöönsä ja ylisuuria voittoja jos keksintö on kaupalli
sesti menestyksekäs. Yksinkertaisesti patenttijärjestel
män perusongelma yhteisölle on ovatko hyödyt suuremmat 
kuin kustannukset.

Keksintöjen ja innovaatioiden hyöty taloudelle riippuu 
siitä kuinka paljon niitä käytetään. Tässä ilmenee yksi 
patenttijärjestelmän paradokseista: keksijöille annetaan 
valtuudet kontrolloida keksinnön käyttöä, joten sen tuo
tanto voi olla pienempi ja hinnat korkeammat kuin ne oli
sivat jos keksintöjä käytettäisiin täydellisen kilpailun 
olosuhteissa.

4.2. Tutkimuksen, patenttien ja tuotannon välinen yhteys

Patentitilastojen käyttö teknologian tason mittaamisessa 
perustuu siihen olettamukseen, että ne heijastavat inno
vatiivista toimintaa ja innovaatioita. Lisäksi patentti- 
tilastojen helppo saatavuus on tärkeä syy niiden käyt-

Lovio R. 1985, s.37
71 Scherer M. 1980, s.440
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töön.

Tutkimus- ja tuotekehittelyn ja patentoinnin sekä tuotan
non välillä voidaan ajatella olevan yhteys. Periaatteessa 
voitaisiin lähteä liikkeelle yksinkertaisesta mallista, 
jossa tutkimuspanoksen kehityksellä mitataan patenttien 
kehitystä ja niiden kehityksellä tuotannon kehitystä. 
Tilastollisessa aineistosta tällaisen yksisuuntaisen kau
saaliketjun löytäminen on ollut vaikeata. Tämä johtuu 
seuraavista syistä:72

-Viiveet tutkimuksen, patenttien ja tuotannon välillä 
saattavat olla varsin pitkiä ja ne vaihtelevat toimialas
ta ja tapauksesta toiseen.

-Tilastoista saatavat tiedot tutkimuspanoksista, paten
teista ja tuotannosta eivät mittaa täsmälleen toisiinsa 
liittyviä asioita : kaikki patentteihin johtava tutkimus 
ei näy tilastoissa, kaikkia keksintöjö ei patentoida, 
kaikki patentit eivät johda tuotantoon jne.

-Kausaalisuhteet eivät kulje vain yhteen suuntaan

-Tuotannon vaihteluihin vaikuttavat uusien keksintöjen 
lisäksi kysynnän vaihtelut.

Yksisuuntaista mallia realistisempi kuvaus tutkimuspanok
sen, patenttien ja tuotannon välisestä yhteydestä on il
meisesti seuraavanlainen kehämalli:

72 Lovio & Valkonen 1986, s.13
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73

Kuva 10. Tutkimuksen, patenttien ja tuotannon välinen 
yhteys73
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Koska tuotanto muodostuu sekä vanhojen että uusien tuot
teiden tuotannosta, on oletettavaa, että suhdanneluontei
nen kysynnänvaihtelu määrää voimakkaammin tuotannon mää
rää kuin uudet keksinnöt. Kun vielä otetaan huomioon vuo
rovaikutussuhteissa esiintyvät viiveet on todennäköistä, 
ettei patenttien ja tuotannon välille synny mitään voima
kasta lyhyen aikavälin riippuvuussuhdetta.

Sen sijaan voidaan olettaa, että tutkimuksen, patenttien 
ja tuotannon välille on löydettävissä pitkällä aikavälil
lä (kasvuperiodeja selittävä) yhteys .74

4.2.1. Patenttitilastojen käytön ongelmia

Patenttitilastojen käyttökelpoisuute selvittäneet tutki
mukset ovat kiinnittäneet huomiota seuraaviin ongelmiin:

- missä määrin patentteja käytetään kaupallisesti. Jos 
patenttitiedoilla on mitään käytännön arvoa teknologiain-

Lovio & Valkonen 1986, s.14
74 Lovio & Valkonen 1986, s.15
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dikaattorina, täytyy voida osoittaa, että patenttien mää
rä, joka johtaa innovaatioihin on huomattava. Tähän liit
tyy patenttien vaihteleva laatu ja arvo. Ei voi olettaa 
mitään yhdenmukaisuutta ja tämä aiheuttaa ongelmia pa
tentteja laskettaessa.75

- jos patenttitietoja käytetään vertailuissa yritysten ja 
toimialojen välillä, on tärkeätä tietää käytetäänkö pa
tentointia yhdenmukaisesti vertailuryhmässä. Keksintöjä 
voidaan suojella myös muilla tavoilla ja asenteet paten
tointia kohtaan vaihtelevat yritysten ja maiden välil
lä.76

- kaikkia keksintöjä ja innovaatioita ei patentoida. Näin 
vain osa teknisestä kehityksestä tavoitetaan niiden avul
la. Patentointiaktiivisuuden on todettu vaihtelevan yri
tyksen koon, toimialan ja myös maan mukaan. Pienet yri
tykset patentoivat aktiivisemmin kuin suuret, koska ne 
eivät voi juuri muilla menetelmillä suojautua. Toimiala- 
vertailuissa kemiallinen teollisuus on poikkeuksellisen 
huomattava patentoija.77

- patenttilainsäädäntö vaihtelee maittain

- patenttitilastoissa menevät sekaisin suuret ja merkit
tävät keksinnöt sekä vähempiarvoiset pikkuparannukset ja 
jopa käyttökelvottomat keksinnöt.78

- patenttitilastot luokitellaan useimmissa maissa kan
sainvälisen patenttiluokituksen mukaisesti. Tämä ei kui
tenkaan vastaa kansainvälisen teollisuus- tai ulkomaan
kauppatilaston luokitusjärjestelmiä. Tämän takia patenti-

75 Basberg B.L. 1987, s.132

76 Basberg B.L. 1987, s.132

77 Lovi o R. 19 85, s.41

78 Lovi o R. 19 85, s. 41
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tietojen yhdistäminen taloudelliseen analyysiin edellyt
tää patenttien uudelleen luokitusta.79

- patentoitujen keksintöjen osuus kaikista keksinnöistä 
on laskenut koko 19 00-luvun ajan.80

4.2.2. Patentit ja liikesalaisuudet

Jos keksinnöllä on mahdollisesti taloudellista merkitys
tä, se mitä todennäköisemmin suojataan jollain tavalla. 
Lähinnä kaksi tapaa on käytössä, patentointi tai salassa
pito.

Keksintöä ei voi patentoida, jos lainsäädäntö ei anna 
siihen mahdollisuutta.

Toinen tärkeä syy salassapitoon on, jos keksijällä ei ole 
varaa patentointiin tai keksijä laskee tuotot alhaisem
miksi kuin kustannukset tai tuotot ovat epävarmat.

Kolmas syy salassapitoon on, jos keksintöä voidaan hel
posti jäljitellä ja muuttaa ja patentoida näitä pieniä 
muutoksia.

Keksinnön oletettu taloudellinen ikä vaikuttaa sen paten
tointiin. Jos se on pitempi kuin pisin patentin antama 
suoja, on järkevää pitää se salassa, jos mahdollista.
Myös jos se on kovin lyhyt, voi olla hyvä pitää keksintö 
salassa, sillä keksintö voi olla vanhentunut, kun patent
ti saadaan.81

4.3. Ulkomainen patentointi indikaattorina

79 Lovio R. 1985, S. 41

80 Basberg B.L. 1987, s.133

81 Basberg B.L. 1987, s.134
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Osa edellämainituista patenttitilastojen ongelmista ver
tailtaessa eri maiden toimialoja voidaan poistaa tarkas
telemalla vain kansainvälistä patentointia jossakin yh
teisessä kolmannessa maassa. Tällöin patentoinnin erilai
set kansalliset perinteet eivät tule näkyviin ja kaikki 
hakemukset käyvät läpi saman käsittelyn.82

Patentin hakemiseen ulkomailla on monia syitä. Patentti 
voi suojella olemassaolevia tai mahdollisia vientimark
kinoita. Lisäksi lisensiointi toiselle yritykselle edel
lyttää usein teknologian patentointia.

Ulkomaisia patentteja pidetään usein teknologian tason 
mittarina, sillä niiden oletetaan olevan korkealaatuisem- 
pia kuin kotimaiset. On järkevää olettaa, että vain ne 
keksinnöt, joilla on suuret voitontekomahdollisuudet suu
rilla markkinoilla patentoidaan johtuen patentoinnin kus
tannuksista ja sen vaatimasta ajasta.

Ulkomaisia patenttitilastoja voi käyttää hyväksi kahdella 
tavalla. Jos käytetään Suomea esimerkkinä, niin suoma
laisten yritysten patentit heijastavat teknologian tasoa 
Suomessa. Toisaalta ulkomaisten yritysten saamat patentit 
Suomessa heijastavat myös Suomen teknologian tasoa. Eli 
yleisemmin ulkomaiseen patentointiin vaikuttavat sekä 
keksinnön alkuperämaan että patentin myöntäjämään tekno
logiset olosuhteet.

Vertailumaata valittaessa on otettava huomioon se, että 
ulkomaiset patentoimiskohteet vaihtelevat jonkin verran 
maittain. Eniten patentteja on viime vuosina myönnetty 
Yhdysvalloissa, Englannissa, Kanadassa ja Ranskassa.
Viime vuosina tehdyissä tarkasteluissa on Yhdysvalloissa 
hankittuja patentteja käytetty vertailujen lähtökohtana, 
koska katsotaan, että Yhdysvaltojen tiedot antavat tasa-

82 Lovio R. 1985, s.41
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puolisinman kuvan eri maiden yleisestä patentoimiskyvys- 
tä.83

Yhdysvallat on nykyään OECD-maiden laajin yhtenäinen kor
kean teknologian markkina-alue. Myös Suomen osalta tämä 
pitää paikkansa, koska Yhdysvalloista on viime vuosina 
muodostunut suomalaisille yrityksille tärkein ulkomaisen 
patentoinnin kohdemaa.84

Useiden tutkimusten mukaan patenttien määrän Yhdysval
loissa on havaittu olevan paras teknologian tason ja in
novaatiokyvyn mittari.85 Lisäksi patenttitilastoissa hei
jastuvat nopeasti eri maiden innovaatiotoiminnan laajuu
den muutokset. Yritykset patentoivat innovaatioitaan Yh
dysvalloissa vaikka niillä ei ole aikomusta viedä tai 
valmistaa tuotetta siellä. Patenttihakemusten käsittely 
kestää Yhdysvalloissa 2-3 vuotta joten myönnettyjen pa
tenttien määrä ei kuvasta aivan tämän hetken tilannetta.

4.4. Käytettävissä olevat patenttitilastot

Teknologiaindikaatoritutkimuksissa kansainvälisistä pa- 
tenttitilastoista on käytetty WIPO:n (World Intellectual 
Property Organization) tilastoja, joka on tärkein patent- 
titilastoja keräävä yksikkö. WIPO on vuodesta 1974 läh
tien ollut YK:n alajärjestö. WIPO:n tilastot perustuvat 
eri maiden patenttiviranomaisten antamiin tietoihin. WI
PO^ tilastoa on saatavissa nykyisessä muodossa vuosikir
jana vuodesta 1950 lähtien vaikkakin ensimmäinen erilli
nen vuosikirja julkaistiin vasta vuonna 1974. Vuosikir
jassa julkaistaan kussakin maassa haetut ja myönnetyt 
patentit hakijamaittain, kohdemaittain ja patenttiryhmit-

83 Lovio R. 1985, s.61-62

84 Soete L. 1987, s.111
Basberg B.L. 1987, s.137

85 Soete L. 1987, s.108-112 
Ray G.F. 1988, s. 8
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täin.

Kansainvälisen patenttiyhteistyösopimuksen (Patent Co
operation Treaty, PCT) ja Euroopan patenttijärjestelmän 
(European Patent Convention, EPC) tultua voimaan vuonna 
1978 WIPO:n tilastot eivät aivan tarkasti enää anna kuvaa 
patenttihakemusten kehityksestä. WIPO:n tilastoihin pitää 
lisätä PCT:n ja EPC:n kautta haetut patentit.

Vuonna 1970 Washingtonissa allekirjoitetun PCT:n tarkoi
tuksena on yksinkertaistaa hakumenettelyä haettaessa pa
tenttisuojaa samanaikaisesti useissa maissa. Sopimus as
tui voimaan vuonna 1978.

Vuonna 1978 astui voimaan EPC. Euroopan patenttihakemus 
tehdään Euroopan patenttivirastolle ja jos se myönnetään, 
sillä on sama vaikutus kuin kansallisten viranomaisten 
myöntämällä patentilla. Suomi ei ole liittynyt tähän so
pimukseen.

WIPO:n tilastojen lisäksi tutkimuksissa on käytetty Yh
dysvaltain patenttitietoja (The Office of Technology As
sessment & Forecast, OTAF). OTAF:ilta on saatavissa tie
dot Yhdysvalloissa vuodesta 1963 lähtien myönnetyistä 
patenteista luokiteltuina 41 toimialan mukaan. Tämä ti
lasto perustuu Yhdysvalloissa käytettävän teollisuusti
lasto luokituksen muunnokseen, joka ei ole sama kuin esi
merkiksi Suomessa käytössä oleva luokitus.

L.Soete on kehittänyt muunnosjärjestelmän, jolla tämä 
luokitus saadaan suurin piirtein vastaamaan SITC-luoki
tusta86. Tämän jälkeen hän on pystynyt vertaamaan eri 
maiden patentoimisaktiivisuuden ja vientimenestyksen vä
listä suhdetta.87

86 Soete L. 1987, s.125-127

87 Lovio R. 1985, s.39-43
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4.5. Patenttitilastojen käyttö ulkomaankaupan analyyseis
sä

Edellä käsiteltyjen ulkomaankauppateorioiden mukaan 
(tuotteen ja toimialan elinkaari, ristikkäiskauppa verti
kaalisesti differoiduin hyödykkein) toimialan teknologian 
tason noustessa sen viennin pitäisi kasvaa. Ristikkäis- 
kauppateorioissa tämä ilmenee siten, että toimialan tek
nologian tason noustessa ulkomaihin nähden ristikkäis
kaupan osuus pienenee ja nettoviennin osuus kasvaa.

Käyttämällä hyväksi patenttitilastoja maille ja niiden 
toimialoille laskea teknologian tasoa kuvaava indeksi, 
joka perustuu maan ja toimialan patenttien määrään Yhdys
valloissa. L.Soete on kehittänyt seuraavanlaisen toi
mialan teknologiaintensiteettiä kuvaavan RTA-indeksin 
(Revealed Technology Advdantage Index) :88

FP-/ E-FP-u' i U
E-FP-/E-E-FP-j u' » j u

Se saadaan jakamalla maan osuus tietyllä toimialalla 
OECD-maille Yhdysvalloissa myönnetyistä patenteista 
(FPÿ/EiFPÿ) sen maan osuudella kaikista OECD-maille myönne
tyistä patenteista Yhdysvalloissa mukaanluettuna Yhdys
valtain omat patentit (EjFP^/EjEjFPy) . RTA-suhdeluku ilmai
see mitkä toimialat ovat teknologisesti kehittyneempiä 
maan muihin toimialoihin verrattuna: jos RTA-luku on yli 
1 niin se osoittaa, että kyseisen toimialan teknologian 
taso on maan keskitason yläpuolella.

RTA-suhdeluku ei ole tarkoitettu eikä mittaa eri toi
mialojen teknologiaintensiteettiä eri maissa, vaan se 
mittaa paremminkin eri maiden suhteellista teknologista 
etua eri toimialoilla.89

88 L. Soete 1987, s.113

89 L.Soete 1987, s.113
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Ei ole myöskään syytä odottaa suurta riippuvuutta RTA- 
luvun ja viennin suhteellisen edun välillä teknologisesti 
kehittyneinänillä mailla ja heikkoa tai negatiivista riip
puvuutta kehittymättömillä mailla. Ennemminkin pienillä 
mailla on odotettavissa parempia tuloksia RTA-luvun ja 
vientimenestyksen välillä kuin suurilla mailla, koska 
pienten maiden on täytynyt erikoistua tuotannossaan ja 
innovaatioissaan markkinoidensa pienuuden takia, mikä 
myös heijastuu RTA-luvun suurempana heilahteluna toi
mialojen välillä.90

L.Soete tutki 22:n OECD-maan toimialojen innovatiivisen 
toiminnan ja viennin välistä riippuvuutta. Hän laski tut
kimuksessaan maille Yhdysvalloissa myönnettyjen patent
tien määrän keskiarvon vuosilta 1963-1977 ja vertasi sitä 
vuoden 1977 vientiin. Hän sai merkittäviä tuloksia (l%:n 
merkitsevyystasolla) suurimmalle osalle pieniä maita 
(Australia, Belgia-Luxemburg, Hollanti, Norja, Ruotsi, 
Suomi, Sveitsi ja Tanska) sekä Kanadalle, poikkeuksena 
Irlanti, Itävalta, Kreikka, Portugali, Turkki ja Uusi- 
Seelanti, jotka eivät ole kovin aktiivisesti patentoivia 
maita. Tämä tulos vahvistaa, että toimialan innovatiivi
suudella on yhteys vientimenestyksen kanssa.91

Soeten mukaan syy siihen, että kuuden suurimman teolli
suusmaan tulokset eivät vahvista tätä on siinä, että RTA- 
luku ei ilmaise selvästi millä toimialoilla suurilla 
mailla on on teknologista etua. Suhteellinen teknologinen 
etu ei ole niin tärkeää suurille maille, koska ne ovat 
huolestuneita koko teollisuutensa teknologisesta kilpai
lukyvystä. Ennemminkin voisi väittää, että suurille mail
le on tärkeämpää omata suhteellinen etu ulkomaankaupassa 
korkean teknologian tuotteissa, jota RTA-luku ei ilxnai-

90 L.Soete 1987, s.113-114

91 L.Soete 1987, s.114-115
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Ulkomaisen patentoinnin käyttö teknologiaindikaattorina 
on herättänyt kahdenlaista kritiikkiä, jotka väittävät, 
että ulkomaisessa patentoinnissa on maakohtaisia vääris
tymiä patentoimisalttiudessa.

Ensiksi väitetään, että jonkin yrityksen patentoimisait- 
tius johonkin maahan riippuu yrityksen nykyisestä tai 
odotetusta tulevasta markkinaosuudesta tässä maassa: mitä 
suurempi tällainen markkinaosuus sitä suuremmat odotetut 
voitot myyntiin liittyvästä innovaatiosta ja täten sitä 
herkemmin tässä maassa patentoidaan. Tästä on olemassa 
myös empiiristä näyttöä, joka osoittaa että lähellä si
jaitseviin maihin suunnataan patentointia herkemmin kuin 
kauempana sijaitseviin (esim. Kanadan patentointi Yhdys
valloissa ja Tanskan ja Itävallan patentointi Länsi-Sak
sassa jne. ) ,92 93

Toinen potentiaalinen puute teknologisen tason mittaami
sessa ulkomaisen patentoinnin avulla on maiden suuret 
eroavaisuudet patentoimisalttiudessa ulkomaille, jotka 
heijastavat maiden erilaisia patentoimiskäytäntöjä. Esi
merkiksi Itä-Euroopan sosialistimaiden ja Neuvostoliiton 
patentointi ulkomailla aliarvioi niiden tutkimus - ja ke
hitystyön määrää.94

5. TUTKIMUS TOIMIALOJEN TEKNOLOGIAN TASON JA VIENNIN 
VÄLISESTÄ RIIPPUVUUDESTA SUOMESSA

5.1. Tutkimuksen kulku

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia aktiivisesti ulko-

92 L.Soete 1987. s.115

93 Pavitt K. 1985, s. 83

94 Pavitt K. 1985, s.85



mailla patentoivien toimialojen teknologian tason ja 
viennin välistä riippuvuutta Suomessa.

Lähtökohtana oli WIPO:n patenttitilastot, josta patentti- 
tiedot kerättiin. WIPO:n patenttitilastot on jaettu kan
sainvälisen patenttiluokituksen (IPC) mukaan 118 : aan pa
tentti luokkaan, joista on muodostettu 32 ryhmää (katso 
liite 2).

Tutkimuksen vaikeutena oli se, että kansainväliset pa
tentti, -toimiala- sekä kansainvälisen kaupan luokitukset 
eivät vastaa toisiaan, joten vienti- ja tuontitilastoja 
oli muokattava vastaamaan patenttiluokituksen ryhmiä 
(katso liite 1). Patenttiluokat on luokiteltu tekniikan 
mukaan, joten tuotteet, joihin kyseinen tekniikka liit
tyy, eivät aina kuulu samaan toimialaan tai tuoteryhmään. 
Uudelleenluokituksessa käytettiin hyväksi P.Valkosen te
kemää patenttiluokkien ja toimialojen (ISIC, Interna
tional Standard Industrial Classification) välistä vas
taavuus taulukkoa.95 WIPO:n tilastoista saa patentti tieto
ja vain ryhmittäin ja yksi ryhmä sisältää yhdestä yhdek
sään luokkaa.

Koska ulkomaankaaupan tilastoja ei luokitella toimialoit
tain kuin kahden tai kolmen alanumeron tarkkuudella ja 
joistakin toimialoista ei saa tietoja ollenkaan, niin 
toimialojen sijasta käytettiin niitä vastaavia SITC-tuo
teryhmiä. Uudelleenluokittelussa käytettiin hyväksi YK:n 
julkaisemaa ISIC:in ja SITC:n välistä muunnoskäsikirjaa 
(katso Lähteet).

Ulkomaankaupan tilastot kerättiin Tullihallituksen ulko
maankauppatilastoista käyttäen hyväksi sekä toimialoit
taista että tuoteryhmittäistä (SITC) luokitusta. Mukaan 
otettiin toimialojen koko vienti, sillä ne joutuvat kil
pailemaan muiden länsimaiden kanssa Neuvostoliiton vien-

54

95 P.Valkonen 1985, liite
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nissa.

Tähän tutkimukseen otettiin mukaan seitsemän toimialaa, 
jotka patentoivat runsaasti ulkomailla:

Toimiala : Patenttiryhmät;

Instrumentit, mittaus ja testaus
Nostolaite- ja pakkausteollisuus
Kemian teollisuus
Paperi- ja paperikoneteollisuus
Peruselektroniikka
Kuljetusvälineteollisuus
Perusmetalliteollisuus

26
11
12,13,14,15 ja 
19
30 ja 31 
10 
17

Näistä kuusi ensimmäistä ovat eniten Yhdysvalloissa pa
tentoivia toimialoja. Osaan toimialoista kuuluu useampi 
patenttiryhmä ja ryhmään 19, Paperin valmistus, kuuluu 
sekä paperikoneisiin että selluloosaan ja paperiin liit
tyviä patentteja. Ilmeisesti tässä ryhmässä paperiteolli
suuden monimutkaisesta prosessista johtuen prosessi- ja 
tuoteinnovaatioita ei voi aina erottaa toisistaan. Esi
merkiksi paperikoneeseen tehtävä parannus voi vaikuttaa 
myös itse tuotteen laatuun. Tällöin tätä ryhmää on hyvä 
tarkastella kokonaisuutena.

Nostolaite- ja pakkausteollisuus on omana ryhmänään, sil
lä ryhmään kuuluvista neljästä patenttiluokasta ei ole 
saatavissa erikseen tietoja.

Patenttitilastot kerättiin vuosilta 1981-1987 (aikaisem
milta vuosilta tietoja ainoastaan Suomelle myönnettyjen 
patenttien kokonaismääristä, ei ryhmittäin), joista muo
dostettiin kullekin toimialalle RTA-suhdeluku siten, että 
hyväksi käytettiin kaikille maille ajanjakson aikana Yh
dysvalloissa myönnettyjen patenttien määrää toimialojen 
suhteellisia osuuksia laskettaessa96 (Laskelmat liittees-

16

96 Katso luku 4.5.
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sä 3) .

Näin saatua lukua verrattiin kyseisen toimialan suhteel
liseen nettovientiin (X-M/X+M)97, missä X=toimialan vien
ti ja M=tuonti laskettuna vuosilta 1980-1988. Suhteelli
nen nettovienti kuvaa toimialan vientimenestystä. Suurin 
arvo on 1, jolloin toimiala vie ainoastaan ja pienin arvo 
-1, jolloin tapahtuu vain tuontia.

Vienti- ja tuontitilastot kerättiin vuosilta 1980-1988 ja 
ne muutettiin vuoden 1980 arvoon jakamalla ne kunkin toi
mialan tai tuoteryhmän vienti- ja tuontihintaindeksillä.

5.2. Tutkimuksen tulokset

Paperi- ja paperikoneteollisuuden vienti sekä nettovienti 
ovat kasvaneet koko ajan vuodesta 1982 sekä patentoi- 
misaktiivisuus on noussut myös vuodesta 1982 mutta se on 
hieman laskenut vuoden 1985 jälkeen.

Perusmetalliteollisuuden vienti ja nettovienti ovat kas
vaneet koko ajanjakson aikana mutta patentoimisaktiivi- 
suus on laskenut vuodesta 1984.

Nostolaite- ja pakkausvälineteoliisuuden vienti on ollut 
kasvussa koko ajanjakson aikana mutta se on kääntynyt 
laskuun vuoden 1987 jälkeen kuten myös nettovienti on 
ollut laskussa vuoden 1985 jälkeen. Alan patentointi on 
ollut kasvussa vuoden 1983 jälkeen.

Kuljetusvälineteollisuuden vienti ja nettovienti ovat 
kasvaneet vuodesta 1980 vuoteen 1984 jonka jälkeen ne ova 
kääntyneet laskuun ja nettovienti on ollut negatiivinen 
vuoden 1985 jälkeen. Alan patentointi on ollut myös las
kussa vuoden 1983 jälkeen.

97 Soete L. 1987, s.107
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Instrumenttien kokonaisvienti on ollut kasvussa vuosina 
1980-1987 mutta kääntynyt laskuun sen jälkeen. Nettovien- 
ti on ollut laskussa koko ajan jakson aikana. Patentoi- 
misaktiivisuus on kuitenkin tällä alalla ollut nousussa 
vuodesta 1982 lähtien.

Kemian teollisuuden koko vienti on ollut kasvussa ajan
jakson aikana mutta nettovienti on laskenut vuoden 1984 
jälkeen ja on ollut negatiivinen koko ajanjakson aikana. 
Patentoimisaktiivisuus on ollut kasvussa koko ajanjakson 
aikana keskimäärin.

Peruselektroniikkateollisuuden vienti on kasvanut ajan
jakson aikana mutta nettovienti on ollut laskussa koko 
ajanjakson aikana. Patentoimisaktiivisuus on heilahdellut 
paljon vuosittain mutta on ollut keskimäärin kasvussa.

Patentointi vaihtelee vuosittain melko paljon melkein 
kaikilla mukana olevilla toimialoilla johtuen toimialojen 
pienistä koosta Suomessa. Tämän vuoksi RTA-indeksi las
kettiin koko ajanjaksolla myönnettyjen patenttien määrän 
mukaan eikä vuosittain. Myöskin suhteellinen nettovienti 
laskettiin saman periaatteen mukaan.

Toimialat olivat seuraavassa RTA-indeksin mukaisessa jär
jestyksessä:

Toimiala RTA Suhteellinen
nettovienti

Paperi- ja paperikoneteollisuus 22.42 0.91
Perusmetalliteollisuus 2.07 0.14
Nostolaite ja pakkausvälineet 1.89 0.33
Kuljetusvälineteollisuus 1.51 -0.09
Instrumentit 1.24 -0.47
Kemia 0.64 -0.22
Peruselektroniikka 0.47 -0.20

Toimialojen vientimenestyksen ja teknologian tason välis
tä riippuvuutta mitattiin Spearmanin järjestyskorrelaa- 
tiokertoimella. Tätä menetelmää käytetään kun tarkastel-



58
tavat muuttujat ovat vähintään ordinaaliasteikon tasoi
sia. Tässä tapauksessa toimialat on järjestetty teknolo
gian tasoa kuvaavan muuttujan (RTA-indeksi) mukaan suu
ruusjärjestykseen. RTA-indeksi on tässä muuttujana x ja 
suhteellinen nettovienti muuttujana y. Muuttujien havain
toarvot korvataan järjestysluvuilla 1,2,...,n.
Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin on
p=1- [6£i=1nd2¡/n3-n] , jossa d¡ on tarkasteltavina olevien
muuttujien x ja y järjestyslukujen erotus98.
Tulokseksi saatiin 0.82, mikä on merkitsevä tulos 5%:n 
merkitsevyystasolla. Näin ollen toimialan teknologisella 
tasolla ja vientimenestyksen välillä näyttää olevan kor
relaatiota.

5.3. Empiirisen tutkimuksen kritiikkiä

Muuttujien välinen korrelaatio ei vielä kerro näiden vä
lisestä riippuvuudesta, sillä taustalla saattaa olla jo
kin yhteinen tekijä, joka vaikuttaa samansuuntaisesti 
toimialan innovointiin ja vientimenestykseen. Tilastol
lista riippuvuutta mitattaessa tässä tapauksessa täytyy 
kuitenkin ottaa huomioon, että menestyksekkäällä toi
mialalla on muitakin mahdollisuuksia laajentaa markkinoi
taan teknologiaansa hyödyntäen kuin vieminen. Tällaisia 
vientiä korvaavia tapoja ovat lisensiointi ja tuotanto
laitosten perustaminen tai ostaminen ulkomailta. Tällöin 
toimialan tai yrityksen innovatiivisuus ei heijastu sen 
vientiin, muuten kuin ehkä välituotteiden tai tietotaidon 
viennin muodossa. Näin ollen tilastollisen analyysin te
keminen tutkimalla teknologian tason vaikutusta pelkäs
tään vientiin ei anna luotettavaa kuvaa toimialan kilpai
lukyvystä.

Ulkomaille investoinnit ja lisensiointi eivät välttämättä 
vähennä toimialan vientiä jos kysyntä on alalla kova 
(esim. paperi- ja paperikoneteollisuuden vienti on nous-

98 Vasama & Vartia 1979, s. 362-369



sut vuodesta 1982 ja samanaikaisesti myös paperiteolli
suuden suorien investointien määrä ulkomaille on kasvanut 
runsaasti).

Jos toimialalla on ylituotantoa (esim. terästeollisuus) 
niin usein ainoa tapa laajentaa markkinoita on yritysos
tot jolloin innovatiivisuus voi näkyä investointien mää
rän kasvuna. Jos tässä valossa tarkastellaan perusmetal
li teollisuuden RTA-luvun ja suhteellisen nettoviennin 
arvoa niin näyttää siltä, että nettoviennin arvo on melko 
pieni sen teknologiseen tasoon nähden. Perusmetalliteol
lisuusyritykset ovatkin ostaneet viime vuosina yrityksiä 
ulkomailta ja näin laajentaneet markkinoitaan.

5.4. Johtopäätökset

Tällä aineistolla tarkasteltuna toimialan teknologisella 
tasolla ja vientimenestyksellä on korrelaatiota, mutta 
tämän taustalla saattaa olla jokin yhteinen kolmas ( tai 
useampia ) tekijä, joten riippuvuudesta ei voi tässä täy
sin olla varmoja. Kuitenkin edellä käsitelty aineisto 
näyttää tukevan edellä esitettyjä ulkomaankaupan teorioi
ta, jossa kilpailukykyä hankitaan panostamalla tutkimus- 
ja kehitystyöhön ja innovointiin.
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LIITE 1
Tutkimuksessa mukanaolleet patenttiryhmät ja niitä vastaa
vat toimialat tai tuoteryhmät:

Patenttiryhmä Toimiala (ISIC) Tuoteryhmä(SITC)

Ryhmä 10
Kuljetusväline-
teollisuus

Vienti 388 
Tuonti 384

Ryhmä 11
Nostolaitteet ja 
varastoimissäiliöt

692 ja 744

Ryhmä 17
Perusmetalli- 
teollisuus

37

Ryhmä 19
Paperin valmistus

64, 25 ja 725

Ryhmä 26
Mittaus- ja testaus- 
laitteet

87, 881, 882ja 884

Ryhmät 30 ja 31 
Peruselektroniikka

716, 76 ja 77

Ryhmät 12-16
Kemian teollisuus

35
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LIITE 3
Patenttiryhmien RTA-indeksilaskelmat :

Ryhmät: 1 2 3 4 RTA
Ryhmä 10 61 18960 1233 473195 1.51

Ryhmä 11 91 22618 1233 473195 1.89

Ryhmä 17 43 9767 1233 473195 2.06

Ryhmä 19 83 1739 1233 473195 22.4

Ryhmä 26 124 46874 1233 473195 1.24

Ryhmät 30ja31 65 64842 1233 473195 0.47

Ryhmät 12-16 89 65770 1233 473195 0.64

Sarakkeessa 1 on suomalaisille USA:ssa myönnettyjen 
patenttien määrä kyseiselle ryhmälle vuosina 1981- 
1987.
Sarakkeessa 2 on ryhmälle myönnettyjen patenttien 
kokonaismäärä USA:ssa vuosina 1981-1987.
Sarakkeessa 3 on suomalaisille USA:ssa myönnettyjen 
patenttien kokonaismäärä vuosina 1981-1987.
Sarakkeessa 4 on USA:ssa myönnettyjen patenttien 
kokonaismäärä vuosina 1981-1987.
RTA-indeksi on laskettu sarakkeiden avulla seuraa
vasti : (1/2)/(3/4).


