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Tässä tutkimuksessa selvitetään kokonaistuottavuuden kasvun vaikutusta elintason kasvuun ja mitkä 

tekijät ovat kasvattaneet kokonaistuottavuutta BRIC-maissa. Tarkoituksena on verrata eri 

kokonaistuottavuuden kasvutekijöitä: eroavatko vaikutukset suuresti näissä neljässä nopeasti 

kasvaneessa maassa.  

 

Tutkimuksessa käytetään Solowin mallia ja laajennettua Solowin mallia, jotka johdetaan sopivaan 

muotoon, ja saadaan logaritmisen pienimmän neliösumman regressiomallin avulla testattua mallin 

sopivuus kehittyvien maiden aineistoon. Kun malli on testattu, eikä mallin olettamuksia pystytä 

hylkäämään regression perusteella, voidaan mallista laskea kokonaistuottavuuden kasvun vaikutuksen 

BRIC-maiden elintason kasvuun. Tuloksena saadaan, että kokonaistuottavuus on ollut tärkeä tekijä 

BRIC-maiden talouskasvussa. Aineistona regressiossa käytetään 27 kehittyvää keskikokoista tai 

suurta maata mukaan lukien BRIC-maat. 

 

Aikaisemmat tutkimukset tutkivat poikkileikkausaineistolla kokonaistuottavuuden kasvutekijöitä. 

Tässä tutkimuksessa halutaan verrata eri tekijöitä BRIC-mailla. Pienimmän neliösumman regressiolla 

sekä kuvaajien avulla testattiin, mitä tekijöitä kokonaistuottavuuden kasvulla oli näissä maissa. 

Kasvutekijöitä on muun muassa varallisuusoikeudet, rahoitusmarkkinat, inhimillinen pääoman ja 

ulkomaiset suorat investoinnit. Tuloksiksi saadaan, että jokaisella maalla kokonaistuottavuuden 

tekijöiden vaikutukset ovat erilaiset ja riippuvat ajasta. 

 

Jotta ymmärretään mistä elintason kasvu tulee pitkällä aikavälillä, tulee ymmärtää mistä tekijöistä 

kokonaistuottavuuden kasvu tulee. Tässä tutkimuksessa käydään läpi erittäin nopeasti pitkään 

kasvaneiden maiden, eli BRIC-maiden, kokonaistuottavuuden kasvutekijöiden eroavaisuuksia. 

Tutkimalla näitä tekijöitä ja ymmärtämällä niiden vaikutukset, voidaan tehdä ennusteita maiden 

tulevasta kehityksestä. 
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1 JOHDANTO 

BRIC-maiden, eli Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan elintason nousu on ollut nopeaa 

2000-luvulla, ja maiden osuus maailmanmarkkinoista kasvaa vauhdilla: vuonna 2000 

BRIC-maiden osuus maailmanmarkkinoista oli noin 6 prosenttia, kun vuonna 2010 se 

oli jo yli 15 prosenttia. Erityisesti Kiinan talouskasvu on ollut voimakasta. Syitä BRIC-

maiden nopeaan kasvuun on ollut muun muassa instituutioiden kehitys ja kaupan 

esteiden vähentäminen. (Bird 2013). BRIC-maiden käsite tuli tutuksi jo vuonna 2001, 

kun Goldman Sachsin pääekonomisti Jim O’Neill julkaisi ensimmäisen tutkimuksen 

näiden maiden tulevasta nopeasta kasvusta. 

Tässä tutkimuksessa selvitetään kokonaistuottavuuden roolia elintason kasvussa ja 

mitkä tekijät ovat kasvattaneet kokonaistuottavuutta BRIC-maissa. 

Kokonaistuottavuudella tarkoitetaan kuinka tehokkaasti tuotannontekijöillä saadaan 

tuotantoa. Tutkimuksessa käytetään myös sanaa teknologia, jolla tarkoitetaan 

kokonaistuottavuutta.  Elintasosta puhuttaessa tarkoitetaan bruttokansantuotetta 

henkilöä kohden. Solowin mallissa elintasoerot valtioiden välillä johtuvat pitkällä 

aikavälillä säästämisasteesta ja väestönkasvuasteesta. Mallissa pitkän aikavälin 

talouskasvu tulee ainoastaan teknologian kehittymisestä, koska tuotannontekijöillä on 

laskevat rajatuotot. Solowin mallissa teknologian oletetaan olevan kaikilla mailla 

eksogeeninen eli mallin ulkopuolelta tuleva tekijä.  (Mankiw, Romer & Weil 1992.) 

Mankiwin, Romerin ja Weilin tutkimuksessaan ”Contribution to Economic Growth” 

laajentavat Solowin mallia lisäämällä inhimillisen pääoman tekijäksi tuotantoon 

henkilöä kohden. Heidän mukaan inhimillisen pääoman lisääminen tuotannontekijäksi 

Solowin malliin saa mallin selittämään paremmin elintasoeroja maiden välillä. 

Tässä tutkimuksessa testataan Mankiwin ym. tutkimusta mukaillen elintasonerojen 

tekijöitä kehittyvien maiden aineistolla: ensin testataan tavallista Solowin mallia ja 

verrataan laajennetun Solowin mallin tuloksiin. Elintasoerojen tekijöiden vaikutuksien 

tutkimiseen käytetään poikkileikkausaineistoa 27 kehittyvästä maasta (sisältäen 

BRIC-maat), jotka ovat lähelle samankaltaisia BRIC-maista kehitykseltään, eikä 

mukaan oteta pieniä maita, sillä pienissä maissa muiden maiden talous vaikuttaa 

voimakkaasti elintasoon. Tarkasteltavat maat ovat liitteessä 1. Tuotannontekijöiden 

vaikutukset tuotantoon saadaan laskettua käyttämällä logaritmista pienimmän 
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neliösumman regressiomallia, ja kokonaistuottavuuden muutos lasketaan 

jäännösterminä tuotannonkasvun yhtälöstä. Tällä tavalla saadaan laskettua, kuinka 

tärkeä tekijä kokonaistuottavuuden kasvu on ollut BRIC-maiden elintason kasvussa. 

Easterlyn ja Levinen (2001) mukaan kokonaistuottavuus vaihtelee maittain, ja se on 

syy miksi toiset maat ovat elintasoltaan vauraampia kuin toiset. Endogeenisten 

kasvumallien tutkijat kuten Grosman ja Helpman (1994) selittävät pitkän ajan 

elintason kasvua myös kokonaistuottavuuden kasvulla, mutta heidän mukaan se on 

tuotannontekijä, eikä eksogeeninen tekijä. Vaikka elintasoerojen tekijöissä ja niiden 

vaikutuksien suuruudessa on eroavaisuuksia tutkijoiden välillä, niin sekä Solowin 

mallia tukevat, kuten Mankiw ym., että endogeenisiä mallia tukevat, kuten Paul 

Romer, Grosman ja Helpman, mukaan on oleellista keskittyä tutkimaan 

kokonaistuottavuuden kasvua, kun mietitään miksi jotkin maat ovat vauraampia kuin 

toiset. Tämän takia on sekä mielenkiintoista, että tärkeää ymmärtää 

kokonaistuottavuuden vaikutus talouskasvuun ja mistä tekijöistä 

kokonaistuottavuuden muutos syntyy. 

Teknologian kehittymisen tekijöistä on tehty useita tutkimuksia 

poikkileikkausainestoilla, kuten Coen ja Helpmanin (1994) tutkimus, jossa testataan 

tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutuksista kokonaistuottavuuteen. Tärkeimpinä 

tekijöinä kokonaistuottavuuden kasvussa kehittyvissä maissa esiintyy muun muassa 

ulkomaisten suorien investointien kasvu, tutkimus- ja kehitysmenojen kasvu, 

varallisuusoikeuksien ja muiden instituutioiden kehittyminen, sekä 

rahoitusmarkkinoiden vakaus. Yksittäisien tekijöiden vaikutuksia talouskasvuun on 

tutkittu, mutta teknologian kasvuun ei ole pystytty kuitenkaan kehittämään mallia, 

mikä selittäisi tekijät ja niiden vaikutukset eri mailla, sillä tekijöiden vaikutukset 

riippuvat maasta ja ajasta.  

Solowin kasvuteoria ei selitä, mistä teknologian kehitys tulee, vaan ottaa sen 

annetuksi. Romerin endogeeninen kasvumalli selittää uusien ideoiden syntyä muun 

muassa työntekijöiden määrän kasvulla tutkimuksessa ja kehityksessä. Easterlyn ja 

Levinen (2001) mukaan instituutioiden tason kehittyminen selittää elintason kasvua. 

Coen ja Helpmanin mukaan tutkimus-ja kehitysmenoilla ja ulkomaisien suorien 

investointien kasvulla on suuri merkitys kokonaistuottavuuden kasvussa. Ennen 
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kokonaistuottavuuden tekijöiden analyysiä käydään läpi BRIC-maiden eroja ja 

yhteneväisyyksiä, sekä maiden kehitystä 1990 ja 2000-luvuilla. Sen jälkeen selitetään 

kuvaajien ja pienimmän neliösumman menetelmällä BRIC-maiden 

kokonaistuottavuuden kasvun tekijöitä maittain 2000-2010, mikä oli BRIC-maiden 

nopeaa kasvun aikaa. Aineisto kokonaistuottavuuden tekijöiden tutkimiseen on Penn 

World Table 8.0 sekä Maailmanpankin aineisto. 
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2 KOKONAISTUOTTAVUUS KASVUTEORIOISSA 

2.1 Solowin kasvumalli ja laajennettu Solowin malli 

Solowin kasvumallia käytetään useissa eri elintasoerojen ja talouskasvun 

tutkimuksissa kuten Mankiwin, Romerin ja Weilin (1992) tutkimuksessa 

”Contribution to the Empirics of Economic Growth”. Solowin kasvumalli selittää 

elintasoeroja säästämisasteiden ja väestönkasvun eroilla, ja olettaa 

kokonaistuottavuuden tulevan kaikilla mailla mallin ulkopuolelta. Malli selittää 

talouskasvua pääoman ja työvoiman kasvulla, sekä kokonaistuottavuuden 

kehittymisellä. Pitkällä aikavälillä kokonaistuottavuuden kehitys on ainoa 

talouskasvun tekijä, sillä pääomalla ja väestönkasvulla on laskevat rajatuotot. 

Seuraavaksi esitetään tarkemmin Solowin malli. Yhtälössä 1 Cobb-Douglas 

tuotantofunktio ajalla t: 

𝑌(𝑡) = 𝐾(𝑡)𝛼(𝐴(𝑡)𝐿(𝑡))1−𝛼   (1) 

Tuotantofunktiossa Y kuvaa tuotanto, A teknologiaa, K pääomaa, L työvoimaa. α on 

nollan ja yhden välillä, ja kuvaa pääoman vaikutusta tuotannossa. 1-α kuvaa 

työvoiman vaikutusta tuotannossa. Teknologia eli kokonaistuottavuus on 

eksogeeninen tekijä ja se kertoo kuinka hyvin osataan muuttaa tuotannontekijät K ja L 

tuotokseksi. Työvoima ja teknologia kasvavat väestönkasvuasteen n ja teknologian 

kehityksen g mukaisesti: 

Työvoiman määrä ajassa t  𝐿(𝑡) = 𝐿(0)𝑒𝑛𝑡  (2) 

Teknologian määrä ajassa t 𝐴(𝑡) = 𝐴(0)𝑒𝑔𝑡  (3) 

Teknologian taso ajanhetkellä 0 ln 𝐴(0) = 𝑎 + 휀   (4) 

 𝑎 on vakiotermi ja ε on maakohtainen sokki. t tarkoittaa aikaa, jossa yleensä käytetään 

vuosia. Yleensä elintasoeroja mitataan bruttokansantuotteella henkilöä kohden, joka 

on helposti selvitettävä elintason mittari. Elintaso ottaa huomioon väestönmäärän, 
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jolloin saadaan parempi kuva valtion hyvinvoinnista kuin valtion koko 

bruttokansantuotteella. Tuotanto tehokasta työyksikköä, eli henkilöä kohden Solowin 

mallissa on 

𝑦(𝑡) = 𝑘𝛼    (5) 

jossa k on K jaettuna AL, eli pääoma tehokasta työyksikköä kohden. 

Pääoman kertyminen ajassa t: 

 �̇�(𝑡) = 𝑠 𝑦(𝑡) − (𝑛 + 𝑔 + 𝛿)𝑘(𝑡)   (6) 

Yhtälössä 6 s kuvaa säästämisastetta ja δ tarkoittaa pääoman kulumista. Pääomaa 

tehokasta henkilöä kohden kertyy sitä enemmän, mitä suurempi säästämisaste ja mitä 

pienempi väestönkasvu on. Solowin mallissa elintasoerot maiden välillä pitkällä 

aikavälillä tulevat näiden tekijöiden eroista, sekä eksogeenisestä tekijästä A. (Mankiw 

ym. 1992.) 

Tuotanto henkilöä kohden ilmaistuna logaritmeissa Solowin mallissa ajan hetkellä t: 

𝑙𝑛
𝑌(𝑡)

𝐿(𝑡)
= 𝑙𝑛𝐴(0) + 𝑔𝑡 +

𝛼

1−𝛼
ln(𝑠) −

𝛼

1−𝛼
ln (𝑛 + 𝑔 + 𝛿)  (7) 

Solowin mallissa α oletetaan olevan 1/3, jolloin säästämisasteen ja väestönkasvun, 

lisättynä teknologian kasvulla ja pääoman alenemisella, kertoimet ovat 0,5. Tämä 

tarkoittaa, että α/(1-α) olisi 0,5. Yhtälössä säästämisaste ja väestönkasvu ovat vakioita, 

jotka saadaan laskemalla valtion keskimääräinen säästämisaste ja väestönkasvu 

tarkasteltavalta ajalta. (Mankiw ym. 1992.) 

Mankiwin ym. (1992) testaavat pienimmän neliösumman menetelmällä 

poikkileikkausaineistolla, että onko Solowin malli pätevä, eli vaikuttaako 

säästämisaste positiivisesti ja väestönkasvu negatiivisesti elintasoon. Kun tekijöiden 

vaikutus saadaan laskettua, niin kertoimet voidaan sijoittaa yhtälöön 7, jolloin 

kertoimien avulla saadaan laskettua α:n arvo. Teknologian taso saadaan jäännösarvona 



11 

yhtälöstä, ja se ei välttämättä ole sama kaikilla mailla. (Mankiw ym.1992.) Tärkeä 

tekijä mikä tulee huomioida, ennen kuin aloitetaan testaamaan mallin sopivuutta 

aineistoon, on että Solowin malli olettaa valtioiden olevan tasapainotasossa pitkällä 

aikavälillä. Tasapainotaso tarkoittaa, että valtiolla on optimaalinen pääoman ja 

kulutuksen taso. Saman tasapainotason omaavilla mailla on sama teknologian taso, 

säästämisaste ja väestönkasvuaste. Kun säästämisaste nousee tai väestönkasvu 

vähenee, niin valtion tasapainotaso nousee. Siirtymävaiheessa uuteen tasapainotasoon 

talouskasvu on nopeampaa kuin saman tasapainotason omaavilla valtioilla niin kauan 

kunnes tasapainotaso on saavutettu. (Jones 2013:40-42.) Malli antaa selityksen, miksi 

BRIC-maiden kasvu on ollut erityisen nopeaa, sillä mallin antaisi olettaa nopean 

kasvun johtuvan siirtymävaiheesta. Jos valtioilla on sama tasapainotaso, niin maiden 

elintasot konvergoivat keskenään. Jos taas matalan elintason maa uudistaa 

käytäntöjään tai instituutioitaan parempaan suuntaan, joka lisää pääoman kertymistä, 

niin valtio kasvaa nopeammin kuin muut saman säästämisasteen ja väestönkasvun 

omaavat maat, kunnes sama elintaso on saavutettu. (Jones 2013: 153.) 

Tässä tutkimuksessa testataan Solowin mallia 27 kehittyvän maan aineistolla vuosien 

1990 ja 2011 välillä. Liitteessä 1 on esitetty maat. Aineisto on pääosin PWT8.0-

aineistosta, lukuun ottamatta säästämisastetta, joka on Maailmanpankin aineistosta. 

Tutkimuksessa mukaillaan Mankiwin ym.(1992) tutkimusta, jossa aluksi testataan 

tavallista Solowin mallia aineistoon, ja sen jälkeen kokeillaan paranevatko regression 

tulokset lisäämällä inhimillinen pääoma tuotannontekijäksi Solowin malliin. Erona 

tässä tutkimuksessa on, että aikaväli on myöhäisempi ja hieman lyhkäisempi (1990-

2011 verrattuna 1960-1985), sekä tässä on otettu mukaan vähemmän maita kuin 

Mankiwin ym. tutkimuksessa, koska tässä tutkimuksessa on haluttu tutkia nopeasti 

kasvaneita maita. Tässä tutkimuksessa pienimmän neliösumman logaritmisella 

menetelmällä tehdyssä testissä on vastemuuttujana reaalinen bruttokansantuote 

henkilöä kohden vuonna 2011, ja muuttujina keskimääräinen säästämisaste ja 

keskimääräinen väestönkasvu+0,05 vuosien 1990 ja 2011 välillä. Tämä testi perustuu 

yhtälöön 7. Väestönkasvuun lisätään yhtälön 7 mukaisesti teknologian kasvu ja 

pääoman vähentyminen, joiden oletetaan olevan yhteensä 0,05, jota myös Mankiwin 

ym. käyttävät. Isompi tai pienempi arvo ei heidän mukaan vaikuta tuloksiin 

merkittävästi, joten tässä tutkimuksessa käytetään samaa arvoa. Jotta regression 

tuloksia voidaan pitää Solowin mallia tukevina, muuttujien kertoimet tulisivat olla 
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lähelle samasuuruiset, säästämisasteen noin 0,5 ja väestönkasvun lisättynä n+g+δ tulisi 

olla noin -0.5. Tällöin α:n arvo olisi 1/3 samoin kuin Solowin mallissa oletetaan. 

(Mankiw ym.1992.) 

Taulukko 1. Pienimmän neliösumman menetelmällä elintasoerojen tekijöiden vaikutukset 

Solowin mallin mukaan. 

Vastemuuttujana log tuotanto henkilöä kohden 

Muuttuja        Estimaatti     Keskihajonta     t-arvo       Pr(>|t|)     

Vakio             11.673          2.778                 4.203        0.0003 *** 

log(s)              0.352            0.741                 0.475       0.6395     

log(n+0.05)    -2.051           0.585                -3.509       0.0019 **  

 

Merkitsevyysasteet: 0 %=***   0,1%= **  1% =*  5%= .  

Vapausasteella korjattu determinaatiokerroin: 0.331  

p-arvo: 0.0038 

Taulukossa 1 on regressiomallin tulokset, jossa säästämisasteen kerroin on 

positiivinen, ja väestönkasvun kerroin negatiivinen. Solowin mallia ei voida hylätä, 

sillä kertoimien suunnat ovat Solowin mallin mukaiset. Kertoimet 0,35 ja -2,05 eivät 

ole lähellä toisiaan, toisin kuin Solowin malli olettaa, joten tästä johtuen Solowin 

mallin alfan oletettu kerroin 1/3 ei päde kehittyvien maiden aineistolla. 

Säästämisasteen kerroin ei ole merkitsevä, joten merkitsevää lineaarista korrelaatiota 

keskimääräisen säästämisasteen (1990-2011) ja tuotannon henkilöä kohtaan vuonna 

2011 välillä ei voida tulkita tuloksista. Tämä johtunee siitä, että BRIC-maat ovat hyvin 

erilaisia muiden kasvavien talouksien kanssa muun muassa luonnonvaroissa ja koossa, 

sekä kasvuasteessa, joten BRIC-maiden ja muiden maiden säästämisasteen vaikutus 

tuotantoon henkilöä kohden voidaan olettaa olevan eri. Solowin malli olettaa 

kokonaistuottavuuden kasvun olevan sama kaikilla mailla, joka myös voi vaikuttaa 

tuloksien merkitsevyyteen, sillä todellisuudessa teknologian kasvu vaihtelee maittain. 

Pitkällä aikavälillä Solowin mallissa talouden oletetaan olevan tasapainotasossa, 

jolloin saman elintason mailla olisi sama säästämisaste, väestönkasvu ja 

kokonaistuottavuus, mutta jos maa ei ole saavuttanut omaa tasapainotasoa, maa kasvaa 

nopeammin kuin saman tasapainotason omaavat maat. Tämä herättää kysymyksen, 
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onko kaikki tarkasteltavat maat tasapainotasossaan? 20-vuoden aineiston analyysi ei 

välttämättä ole tarpeeksi pitkä, tai havaintoja on liian vähän, jotta voidaan tarkasti 

analysoida elintason erojen tekijöiden vaikutusten koko. Tosin kehittyvien maiden 

aineistolla saadaan hyvin samankaltaisia tuloksia kuin Mankiwin ym. tutkimuksessa 

kehittyvien maiden osalta, joten tämän perusteella aineiston voidaan olettaa olevan 

riittävä tässä tutkimuksessa. 

Elintason yhtälöön (7) saadaan laskettua kertoimien arvot rajatun regressiomallin 

avulla. (Mankiw ym.1992) Rajatun mallin regressiossa (taulukko 2) vastemuuttuja on 

logaritmoitu tuotanto henkilöä kohden vuonna 2011, muuttujana on log säästämisaste 

vähennettynä väestönkasvulla lisättynä teknologian kasvu ja pääoman kuluminen 0,05 

vuosien 1990 ja 2011 välillä, eli yhtälön 7 ensimmäisestä muuttujasta vähennetään 

toinen muuttuja.  Rajatun mallin kertoimeksi saadaan noin 1,03. Kerroin sijoitetaan 

yhtälöön 7, jossa kerroin on sama asia kuin α/(1-α). Rajatusta regressiosta saadun 

kertoimen avulla laskettu α arvo on 0,5, mikä on lähelle Mankiwin ym. saaduista 

kehittyvien öljynvientimaiden 0,59 ja ei öljynvientimaiden 0,6 α arvoista, mutta 

kaukana oletetusta Solowin mallin arvosta 1/3. Isompi α tarkoittaa, että pääoman 

kertyminen vaikuttaa enemmän tuotantoon henkilöä kohden kuin Solowin malli 

olettaa. 

Taulukko 2. Rajatun Solowin mallin tulokset pienimmän neliösumman menetelmällä. 

Vastemuuttujana log tuotanto henkilöä kohden 

Muuttuja    Estimaatti     Keskihajonta      t-arvo        Pr(>|t|)   

Vakio         5.905              2.716                2.174         0.0398 * 

log(s)          1.030              0.868                1.187         0.2469   

 

Merkitsevyysasteet: 0 %=***   0,1%= **  1% =*  5%= . 

Vapausasteella korjattu determinaatiokerroin: 0.016  

p-arvo: 0.247 

α ~ 0.5 

Sijoittamalla α, säästämisasteen, väestönkasvun +0.05 ja elintason yhtälöön 7, saadaan 

laskettua kokonaistuottavuuden taso, joka on eksogeeninen tekijä. 
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Mankiw, Romer ja Weil (1992) lisäävät Solowin malliin inhimillisen pääoman. 

Heidän mukaan elintason tekijöiden vaikutusten suunnat ovat oikeat Solowin mallissa, 

mutta regressiosta saatujen säästämisasteen ja väestönkasvun vaikutusten koko on 

liian suuri. Myös tässä tutkimuksessa testataan inhimillisen pääoman lisäämisen 

vaikutusta aineiston tuloksiin samalailla kuin aiemmin testattiin Solowin mallia ilman 

inhimillistä pääomaa tuotannontekijänä. Laajennetun Solowin mallin tuotantofunktio 

on muotoa 

𝑌(𝑡) = 𝐾(𝑡)𝛼𝐻(𝑡)𝛽(𝐴(𝑡)𝐿(𝑡))1−𝛼−𝛽,   (8) 

jossa H on inhimillinen pääoma ja β on inhimillisen pääoman lisäyksen vaikutus 

tuotannossa. Mankiwin, Romerin ja Weilin mukaan on konsistenttia olettaa, että α on 

1/3, β on 1/3 ja 1-α-β on 1/3. Tutkimuksessaan he saavat laajennetusta Solowin 

mallista paremmat tulokset kuin Solowin mallista ilman inhimillistä pääomaa, sillä 

tekijöiden merkitsevyys ja selitettävyys laajennetussa mallissa paranevat. He saavat α 

ja β arvoksi kehittyvien maiden aineistolla noin 1/3 ja OECD-maiden aineistolla α 

arvoksi 0,14 ja β arvoksi 0,37. OECD-maiden α on pienempi kuin kehittyvien maiden, 

sillä kehittyneillä mailla pääomaa on suhteessa enemmän kuin kehittyvillä mailla, 

jonka takia kehittyneillä mailla on pienemmät rajatuotot pääomalle. (Mankiw ym.)  

Pääoman kertyminen henkilöä kohden laajennetussa mallissa on jaettu fyysisen 

pääoman ja inhimillisen pääoman kertymiseen: 

�̇�(𝑡) = 𝑠𝑘𝑦(𝑡) − (𝑛 + 𝑔 + 𝛿)𝑘(𝑡)   (9) 

  ℎ̇(𝑡) = 𝑠ℎ𝑦(𝑡) − (𝑛 + 𝑔 + 𝛿)ℎ(𝑡)   (10) 

Laajennetussa mallissa inhimillinen pääoma korreloi säästämisasteen ja 

väestönkasvun kanssa. Korrelaation takia säästämisasteen vaikutus elintasoeroihin ei 

ole yhtä suuri kuin mallissa ilman inhimillistä pääomaa, kun taas väestönkasvun 

vaikutus lisääntyy. (Mankiw ym.1992.) 
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Tuotanto henkilöä kohden ilmaistuna logaritmeissa laajennetussa Solowin mallissa 

ajan hetkellä t: 

ln
𝑌(𝑡)

𝐿(𝑡)
= 𝑙𝑛 𝐴(0) + 𝑔𝑡 −

𝛼+𝛽

1−𝛼−𝛽
ln(𝑛 + 𝑔 + 𝛿) +

𝛼

1−𝛼−𝛽
ln(𝑠𝑘) +

𝛽

1−𝛼−𝛽
ln (𝑠ℎ) (11) 

n+g+δ tulojousto henkilöä kohden on -2 laajennetussa Solowin mallissa, kun taas 

alkuperäisessä Solowin mallissa tulojousto on -1/2, joka tarkoittaa, että väestönkasvu, 

teknologian kehitys ja pääoman kuluminen yhdessä vaikuttavat enemmän 

laajennetussa mallissa, kuin Solowin mallissa ilman inhimillistä pääomaa. 

Säästämisasteen oletettu jousto Solowin mallissa ilman inhimillistä pääomaa oli 0,5. 

Laajennetussa Solowin mallissa säästämisasteen jousto on Mankiwin ym. mukaan 2. 

Kuten Solowin mallissa, myös laajennetussa mallissa tulot henkilöä kohden 

konvergoivat, jos teknologian taso, pääoman kertyminen ja väestönkasvu ovat samat. 

Laajennetussa Solowin mallissa koko pääoman kasvu vaikuttaa tuotantoon enemmän 

kuin Solowin mallissa, sillä α:n ja β:n summa (2/3) on isompi kuin oletettu α Solowin 

mallissa (1/3). Jos mailla on sama teknologian taso, säästämisaste ja väestönkasvu, 

niin maat konvergoivat puolet hitaammin, kuin Solowin perusmallissa. Tämä 

selittänee sitä, miksi aikaisemmin tehdyt testit perusmallin mukaisesti eivät anna 

täysin merkitseviä tuloksia. Solowin mallissa ja laajennetussa Solowin mallissa 

kokonaistuottavuus A saadaan jäännösarvona, kun kaikki muut yhtälön tekijät ovat 

tiedossa. (Mankiw ym. 1992). 

Mankiw ym. käyttävät inhimillisen pääoman muuttujana osuutta toisen asteen 

koulutuksessa suorittaneista työikäisistä henkilöistä. PWT8.0 aineistossa inhimillisen 

pääoman taso on laskettu sekä koulutuksen määrällä, että sen tuottavuudella, joten 

aineistosta saadut inhimilliset pääomat kerrotaan jokaisella maalla erikseen kyseisen 

maan kokonaistuottavuuden määrällä, joka on osuus Yhdysvaltojen 

kokonaistuottavuuden määrästä. Kokonaistuottavuuden tason aineisto saadaan myös 

PWT8.0-aineistosta, jossa kokonaistuottavuus on laskettu jäännösterminä. Jos tätä 

toimenpidettä ei tehtäisi, niin inhimillisen pääoman kertoimessa olisi jo otettu 

huomioon sen tuottavuus, eikä sitä pystyttäisi vertaamaan säästämisasteen kanssa. 

Laajennetun mallin tuloksissa taulukossa 3 väestönkasvun merkitsevyys pienenee, 

samoin kuin Mankiwin ym. tuloksissa, tosin heidän tuloksissaan vaikutus oli 
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pienempi. Mankiwin ym. tuloksissa säästämisasteen ja inhimillisen pääoman 

kertoimet olivat lähelle samasuuruiset: 0,69 ja 0,66. Tässä tarkasteltavissa olevan 

aineiston mukaan saadut tulokset (taulukokko 3) kertovat inhimillisen pääoman 

kertoimen olevan puolitoista kertainen verrattuna säästämisasteen kertoimeen. Se 

tarkoittaa, ettei α:n ja β:n arvot ole samasuuruiset. Kaikki regressiossa olevat tekijät 

ovat merkitseviä tai erittäin merkitseviä, ja selitettävyysaste nousi 0,33-asteesta 0,83-

asteeseen, kun inhimillinen pääoma lisättiin muuttujaksi, joten tältä osin tulokset 

tukevat laajennettua Solowin mallia. 

Taulukko 3. Elintasoerojen tekijöiden vaikutukset laajennetussa Solowin mallissa. 

Vastemuuttujana log tuotanto henkilöä kohden 

Muuttuja           Estimaatti           Keskihajonta     t-arvo           Pr(>|t|) 

(Vakio)             8.280                  1.439                  5.755            8.65e-06 *** 

log(s)                0.787                  0.372                  2.115            0.046 * 

log(n+0.05)       -1.093                0.312                  -3.502           0.002 ** 

log(HI)              1.233                  0.146                 8.427             2.46e-08 *** 

 

Merkitsevyysasteet:  0 %=***   0,1%= **  1% =*  5%= . 

Vapausasteella korjattu determinaatiokerroin:  0.835 

p-arvo: 2.23e-09 

 

Taulukko 4. Rajatun laajennetun Solowin mallin tulokset pienimmän neliösumman 

menetelmällä. 

Vastemuuttujana log tuotanto henkilöä kohden 

Muuttuja              Estimaatti            Keskihajonta           t-arvo          Pr(>|t|)     

Vakio                   5.100                   1.362                      3.744           0.0011 **  

log(s-(n+0.05))     1.166                   0.434                      2.684           0.0133 *   

log(HI–(n+0.05))  1.419                   0.166                      8.536           1.39e-08 *** 

α = 0.32 

β = 0.4 

Merkitsevyysasteet: 0 %=***   0,1%= **  1% =*  5%= . 
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Vapausasteella korjattu determinaatiokerroin:  0.7537  

p-arvo: 3.858e-08 

Rajatun mallin avulla lasketaan α:n ja β:n arvot yhtälöön 11. Rajatussa laajennetussa 

Solowin mallissa tekijöinä ovat säästämisaste, josta on vähennetty väestönkasvu, 

pääoman kuluminen ja teknologian kehitys, ja toisena tekijänä inhimillinen pääoma, 

josta on vähennetty samat tekijät kuin säästämisasteesta. Säästämisasteen kerroin 

1,166 sijoitetaan makromallin tekijään α/(1-α-β) (yhtälö 11). Inhimillisen pääoman 

kerroin 1,42 sijoitetaan samalla tavalla kuin säästämisasteen kerroin inhimillisen 

pääoman eteen yhtälöön. Sijoittamalla kertoimet yhtälöön saadaan α:n arvoksi 0,32 ja 

β:n arvoksi saadaan 0,4. Laajennetussa mallissa α:n ja β:n arvot oletetaan olevan 0,33, 

joten tulokset tukevat laajennettua Solowin mallia myös kertoimien osalta, vaikka 

tekijöiden kertoimet eivät olleet samasuuruiset edellisessä taulukossa 3.  

Tuotannon kasvu henkilöä kohden on (Romer 2006:29, Easterly & Levine 2001): 

   
�̇�

𝑦
= 𝛼

�̇�

𝑘
+

�̇�

𝐴
         (+𝛽

𝐻𝐼̇

𝐻𝐼
)   (12) 

Elintaso yhtälössä 12 kasvaa sitä enemmän, mitä enemmän pääomaa kertyy ja mitä 

enemmän teknologia kehittyy. Laajennetussa Solowin mallissa otetaan lisäksi kolmas 

termi mukaan yhtälössä 12, jossa myös inhimillisen pääoman kertyminen kasvattaa 

elintasoa. Jotta saadaan arvioitua kokonaistuottavuuden A kasvun vaikutus elintason 

kasvuun, niin aikaisemmin lasketut α:n ja β:n arvot sijoitetaan elintason kasvun 

yhtälöön 12. Pääoman kertyminen sekä elintason kasvu saadaan yhtälöön PWT8.0 

aineistosta. Regression avulla lasketut α:n arvo 0,5, sekä α:n ja β:n arvot 0,32 ja 0,40 

sijoitetaan yhtälöön. Tuotannontekijöiden kasvun ja jäännösterminä laskettu 

kokonaistuottavuuden kehityksen vaikutus elintason kasvuun on esitetty kuviossa 1, 

kun käytetään Solowin mallia ilman inhimillistä pääomaa. Kuviossa 2 on laajennetun 

mallin mukaan lasketut tekijöiden vaikutukset tuotannon kasvuun henkilöä kohden. 

Kuvaajissa k tarkoittaa pääoman vaikutusta talouskasvuun, A tarkoittaa 

jäännösterminä laskettua kokonaistuottavuuden vaikutusta kasvuun, ja kuviossa 2 HI 

tarkoittaa inhimillisen pääoman kasvun vaikutusta elintason kasvuun. Kuviosta 1 

nähdään, että Kiinassa, Intiassa ja Venäjällä pääoman kasvu on ollut suurin tekijä 
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elintason kasvulle vuosien 1990 ja 2011 välillä, kun inhimillistä pääomaa ei ole otettu 

mukaan tuotannontekijäksi. Kun inhimillinen pääoma lisätään tekijäksi kuviossa 2, 

niin fyysisen pääoman vaikutus tuotantoon pienenee, ja kokonaistuottavuuden 

vaikutus suurenee. Brasiliassa ja Venäjällä inhimillisen pääoman muutoksen osuus on 

ollut noin 30 prosenttia tuotannon kasvusta henkilöä kohden, kun taas Kiinassa ja 

Intiassa vaikutus on ollut vain muutaman prosentin luokkaa. Tämä johtunee siitä, että 

Kiinassa fyysisen pääoman merkitys on ollut korkea suuren säästämisasteen takia, ja 

Intiassa taas inhimillinen pääoma on alhaisella tasolla, eikä ole paljoa kehittynyt, joten 

vaikutus on jäänyt pieneksi. Ennen kaikkea on tärkeää huomata, että kummallakin 

mallilla saatujen painojen avulla laskettu Solowin jäännöstermi, eli 

kokonaistuottavuus oli merkittävä tekijä BRIC-maiden talouskasvussa, tosin Venäjällä 

kokonaistuottavuuden tasoon laskevasti on vaikuttanut 1990-luvun epävakaisuus. 

 

Kuvio 1. Elintason kasvutekijöiden vaikutus Solowin mallissa BRIC-mailla 1990-2011. 
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Kuvio 2. Elintason kasvutekijöiden vaikutus laajennetussa Solowin mallissa BRIC-maissa 1990-

2011. 

Kasvutekijöiden vaikutuksien kuvaajissa on otettava huomioon, että painot α:lle ja 

β:lle on laskettu 1990-2011 27 kehittyvän maan aineistosta, jotka ovat 

mahdollisemman samankaltaisia kehitykseltään ja kooltaan BRIC-maita, mutta 

todellisuudessa jokaisella maalla on omat α:n ja β:n arvot. Laskettujen α:n ja β:n 

arvojen avulla saadaan kuitenkin hyvä arvio tekijöiden vaikutuksista tuotantoon. 

Kuvioiden mukaan pääoman kertymisellä on ollut merkittävä vaikutus BRIC-maiden 

kasvussa 1990-2011, mutta mitä enemmän pääomaa kertyy, sitä vähemmän pääoman 

lisäys vaikuttaa tuotantoon, joten sitä enemmän inhimillisen pääoman ja 

kokonaistuottavuuden kasvulla on merkitystä tuotantoon. Oletettavasti seuraavien 

vuosikymmenten aikana elintason kasvu tuleekin pääosin kokonaistuottavuuden 

kasvusta, erityisesti Kiinalla, jossa säästämisaste on ollut taulukon 5 mukaan 

keskimäärin yli 40 prosenttia 1990-2011, joka on huomattavasti korkeampi kuin 

teollisuusmaiden noin 20-25 prosentin säästämisaste.  

Taulukon 5 avulla voidaan nähdä, että BRIC-maat sopivat keskenään hyvin Solowin 

malliin, eli mitä isompi säästämisaste, inhimillinen pääoma ja pienempi väestönkasvu, 

niin sitä korkeampi bruttokansantuote henkilöä kohden. Taulukossa on BRIC maiden 

keskimääräiset väestönkasvut ja säästämisasteet prosentteina sekä 

bruttokansantuotteen kasvu prosentteina vuodesta 1990-2011. Solowin mallissa 

elintaso on sitä isompi vuonna 2011, mitä isompi säästämisaste ja inhimillinen pääoma 

(1990-2011), sekä mitä pienempi väestönkasvu (1990-2011). Venäjällä tuotanto 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Kiina Intia Brasilia Venäjä

Kasvutekijöiden vaikutus elintason kasvuun BRIC-
maissa 1990-2011 laajennetun Solown malllin 

mukaan

k HI A



20 

henkilöä kohden 2011 oli suurin, noin 14660 Yhdysvaltojen dollaria, keskimääräinen 

inhimillinen pääoma 1990-2011 oli selvästi suurin, säästämisaste oli toiseksi suurin, 

ja väestönkasvu oli negatiivista. Toiseksi suurin elintaso vuonna 2011 oli Kiinalla, 

jolla väestönkasvu oli toiseksi pienintä, inhimillisen pääoman taso toiseksi suurinta ja 

säästämisaste selvästi suurin. 

Taulukko 5. BRIC-maiden tekijät Solowin mallin ja laajennetun Solowin mallin elintasoerojen 

estimoimiseen (PWT8.0, Maailmanpankki). 

 Kiina Brasilia Intia Venäjä 

BKT/hlö 2011 (US$) 9485.9 8911.4 3597.9 14662.2 

Väestönkasvu % 0.81 1.33 1.71 -0.18 

Säästämisaste % 40.34 19.28 28.23 28.48 

Inhimillinen pääoma 2.33 2.12 1.76 3.10 

2.2 Kritiikkiä Solowin mallista 

Easterlyn ja Levinen (2001) tutkimuksessa ”It’s Not Factor Accumulation: Stylized 

Facts and Growth Models” elintasoeroja selitetään kokonaistuottavuuden kasvulla, 

mihin taas vaikuttaa muun muassa instituutioiden taso ja käytännöt valtiossa. Solowin 

kasvuteorioissa, jota Mankiwin ym.(1992) tutkimus seuraa, on teknologian kehitys 

oletettu olevan eksogeeninen tekijä, eli kokonaistuottavuuden kasvutekijöitä ei selitetä 

mallissa. Easterly ja Levine päivittävät Mankiwn ym. tutkimusta muuttamalla 

teknologian kehityksen riippuvaksi valtiosta ja ajasta. Myös Easterlyn ja Levinen 

mukaan, niin kuin Solowin mallin, elintason kasvuun vaikuttaa pitkällä aikavälillä 

ainoastaan kokonaistuottavuuden (A) kasvu, jolla ei ole väheneviä rajatuottoja, toisin 

kuin pääomalla ja työvoimalla. Heidän mukaan Solowin tasapainotasomalli ei sovi 

kaikille maille: tasapainotasomallissa säästämisasteen nousu nostaa tasapainotasoa, 

jonka seurauksena talous kasvaa nopeammin, kunnes tasapainotaso 

saavutetaan./tarkista Tämä ei kuitenkaan Easterlyn ja Levinen mukaan päde kaikilla 

mailla, sillä pääoman lisääntyminen henkilöä kohden on jatkuvaa, mutta talouskasvu 

ei ole.  Esimerkiksi Argentiina, Thaimaa ja Venezuela eivät sovi tasapainotasomalliin, 

kun taas pitkään tasaisesti kasvanut Yhdysvallat heidän mukaan sopii malliin. Tämä 

vahvistaisi omaa tulkintaa aikaisemmassa alaluvussa olevasta elintasoerojen 

tekijöiden tuloksien analysoinnista, jonka mukaan kyseenalaistin onko kaikki maat 

pitkän aikavälin tasapainotasossaan, tavallisen Solowin mallin tulosten mukaan 



21 

(taulukko 1) säästämisasteella ei ole selkeää lineaarista suhdetta elintason kanssa 

vuosina 1990-2011 tutkimuksessa olevilla kehittyvillä mailla. Easterlyn ja Levinen 

mukaan inhimillinen pääoma on tuotannontekijä samoin kuin laajennettu Solowin 

malli olettaa, eikä inhimillinen pääoma vaikuta kokonaistuottavuuden kasvuun.  

Easterly ja Levine selittävät kokonaistuottavuuden kasvua valtioiden sisäisillä 

käytännöillä ja instituutioiden tasolla, mitä voidaan mitata muun muassa seuraavilla 

muuttujilla: kaupankäynnin avoimuus muihin maihin, inflaatio, keskimääräiset 

koulutusvuodet, hallinnon koko, harmaiden markkinoiden alhaisuus ja yksityisten 

pääomien määrä kotimaisilta rahoituslaitoksilta. (Easterly & Levine 2001.) 

2.3 Romerin endogeeninen malli 

Paul Romerin tuotantofunktio on muotoa: 

𝑌 = 𝐾𝛼𝐴𝐿𝑌
1−𝛼

   (12) 

Jossa L tarkoittaa työvoimaa tuotannossa. Solowin mallin tuotantofunktiossa 

tuotannontekijöillä on vakiot skaalatuotot, sillä sekä työvoiman että pääoman 

kaksinkertaistaminen kaksinkertaistaa tuotannonmäärän. Paul Romerin mallissa 

teknologia (A) on tuotannontekijänä, eikä ole eksogeeninen tekijä, niin kuin Solowin 

mallissa. Tämän takia Romerin malli olettaa kasvavat skaalatuotot: jos 

tuotannontekijät kaksinkertaistetaan, tuotanto kasvaa enemmän kuin kaksinkertaisesti. 

(Jones 2013: 99-100.) Tämä tarkoittaa, ettei Romerin endogeenisessa kasvumallissa 

ole tasapainotasoa, niin kuin Solowin mallissa on, eikä pääoman kasvulla ole laskevia 

rajatuottoja. Regressioanalyysillä saatiin tuloksia (taulukko 3), että kehittyvien maiden 

aineisto sopii Solowin laajennettuun malliin, joten olettamusta, että tuotannontekijöillä 

on laskevat rajatuotot, ei voida hylätä. Tämän takia testataan konvergoivatko aineiston 

maat keskenään, jonka jälkeen joko hylätään tai vahvistetaan laajennetun Solowin 

mallin sopivuus aineistoon. Solowin mallissa maat konvergoivat, kun maalla on sama 

säästämisaste ja väestönkasvu, ja laajennetussa mallissa lisäksi inhimillinen pääoma. 

Tämä tarkoittaa, että mailla, joilla alkuperäinen elintaso on alhaisempi, kasvavat 

nopeammin kuin korkeamman elintason maat, kun laajennetun Solowin kasvumallin 

tekijät on otettu huomioon. (Mankiw ym 1992, Romer, P. 1986.) 
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Taulukossa 6 testataan laajennetun Solowin mallin avulla konvergoiko maiden 

elintaso keskenään, kun maiden erot säästämisasteessa, inhimillisessä pääomassa ja 

väestönkasvussa on otettu huomioon. Jos maat konvergoivat keskenään, niin voidaan 

hylätä Romerin mallin oletus nousevista skaalatuotoista. Pienimmän neliösumman 

menetelmällä tehdyssä regressiossa vastemuuttujana on logaritminen tuotannon kasvu 

henkilöä kohtaan keskimäärin vuosien 1990-2011 välillä ja muuttujina samat 

muuttujat kuin laajennetussa Solowin mallissa taulukossa 3, lisättynä vuoden 1990 

tuotanto henkilöä kohden. 

Taulukko 6. Elintason konvergoinnin testaaminen laajennetun Solowin mallin avulla. 

Vastemuuttujana log elintason kasvu keskimäärin 1990-2011 

Muuttujat 

                                Estimaatti              Keskihajonta          t-arvo             Pr(>|t|)    

Vakio                         0.198                   3.745                     0.053             0.958    

log(elintaso1990)       -0.622                  0.211                     -2.944            0.008 ** 

log(s)                          1.837                   0.712                     2.582             0.0178 *  

log(n + 0,05)              -0.132                  0.753                     -0.175            0.863    

log(HI)                       1.113                   0.373                     2.988             0.007 ** 

 

Merkitsevyys asteet: 0 %=***   0,1%= **  1% =*  5%= . 

Vapausasteella korjattu determinaatiokerroin:  0.360  

p-arvo: 0.011 

Taulukon 6 elintason vuotena 1990 kerroin on selvästi negatiivinen ja merkitsevä, 

joten mitä pienempi elintaso ajanhetkellä 1990, sitä suurempi elintason kasvu valtioilla 

oli 1990-2011. Tämä tarkoittaa, että valtiot konvergoivat keskenään, ja tämän takia 

endogeenisen mallin olettamuksen kasvavista skaalatuotoista voidaan hylätä. 

(Mankiw ym.1992.)  

Solowin mallissa ei selitetä, miten kokonaistuottavuuden (A) kehitys syntyy, mutta 

Romerin mallissa A oletetaan endogeeniseksi. Vaikka regression avulla hylättiin 

olettamus kasvavista skaalatuotoista, on hyvä ottaa esille Romerin mallissa oleva 
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teknologian kehitys, sillä seuraavassa luvussa paneudutaan tarkemmin 

kokonaistuottavuuden kasvutekijöihin. Lisäksi testien perusteella ei voida sanoa, 

etteikö Romerin mallin teknologian kehityksen kaava pätisi. Romerin endogeeninen 

kasvumalli selittää teknologian kehittymistä seuraavasti: kokonaistuottavuus lisääntyy 

sitä enemmän, mitä enemmän on henkilöitä kehittämässä uusia ideoita ja mitä 

tehokkaammin he tuottavat uusia ideoita: 

�̇� = �̅�𝐿𝐴    (13) 

Tehokkuus �̅�, millä työntekijät tutkimuksessa ja kehityksessä (𝐿𝐴) luovat uusia ideoita 

�̇�, voidaan olettaa olevan vakio tai se voi muuttua riippuen kuinka paljon olemassa 

olevia ideoita on jo olemassa. Jos olemassa oleva ideavaranto tehostaa uusien ideoiden 

syntyä, niin yhtälössä 14 parametri ϕ on suurempi kuin yksi. Jos taas tehokkuus 

vähenee, mitä enemmän on ideavarantoa, niin ϕ on pienempi kuin 1. Tämä tarkoittaa, 

että mitä enemmän on ideoita valmiiksi, niin sitä vaikeampi on keksiä uusia ideoita 

lisää. Mitä isompi ϕ, sitä enemmän jo olemassa olevaa tietoa pystytään hyödyntämään. 

(Jones 2013:100-101.) 

Kokonaistuottavuuden kasvu: 

𝐴

𝐴

̇
= 𝜃

𝐿𝐴
𝜆

𝐴1−𝜙    (14) 

Yhtälössä 14 λ on parametri nollan ja yhden välillä, ja tarkoittaa että työntekijöiden 

määrällä tutkimuksessa ja kehityksessä on alenevat rajatuotot. A tarkoittaa olemassa 

olevaa ideavaranto, ϕ ajatellaan olevan pienempi kuin yksi, eli kokonaistuottavuus 

kasvaa sitä hitaammin, mitä suurempi kokonaistuottavuuden taso (ideavaranto) on 

valmiiksi. Romerin mallissa myös tuotannontekijöiden kasvulla on merkitystä 

talouskasvuun pitkälläkin aikavälillä, mutta Solowin mallissa pitkän ajan kasvu tulee 

ainoastaan teknologian kehittymisestä. Vaikkakin Romerin mallissa teknologian 

kasvu esitetään endogeenisena tekijänä, niin mallin mukaan valtiot eivät voi vaikuttaa 

pitkän aikavälin talouskasvuun nostamalla työntekijöiden määrää tutkimuksessa ja 

kehityksessä tai muilla käytännöillä näiden laskevien rajatuottojen takia (yhtälö 14). 

(Jones 2013:100-107.) D. Romer (2006:132) sanoo, että kun väestön määrä on 
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tarpeeksi iso, niin väestönkasvu alkaa vaikuttamaan enemmän valtion tuloihin 

henkilöä kohden kuin teknologian kehittymiseen. Tämä tarkoittaa, että pitkällä 

aikavälillä väestönkasvu ei kasvata elintasoa. Jonesin mukaan empiria osoittaa, että 

esimerkiksi Yhdysvalloissa tutkijoiden määrä on kasvanut valtavasti, mutta tuottavuus 

ei yhtä nopeasti, mikä tarkoittaa että λ on alle yksi, eli ideoiden määrä kasvaa 

laskevasti, kun tutkijoiden määrä kasvaa. Tutkijoiden osuuden kasvattaminen 

kasvattaa teknologian kasvua lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä 

teknologian kasvu palaa tasapainotasoon. Teknologian taso on kuitenkin korkeampaa 

kuin ilman tutkijoiden määrän kasvua, sillä kasvuvauhti on aluksi nopeampaa ennen 

kuin palaa pitkän ajan kasvuvauhtiin.(Jones 2013:104-110.) Romerin mallikaan ei siis 

pysty selittämään mistä pitkän aikavälin kokonaistuottavuuden kasvu tulee, johon 

haetaan seuraavassa luvussa vastauksia. 
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3 MITKÄ TEKIJÄT VAIKUTTAVAT KOKONAISTUOTTAVUUTEEN? 

Solowin mallissa pitkän aikavälin kasvu tulee kokonaistuottavuuden kehittymisestä, 

joka oletetaan olevan kaikilla mailla sama eksogeeninen tekijä, eli mallissa 

kokonaistuottavuuden tekijöitä ei selitetä. Easterlyn ja Levinen mukaan 

kokonaistuottavuuden kasvu on erisuuruinen eri maissa, ja jokin muu kuin 

tuotannontekijöiden kasvu selittää pitkän ajan kasvua. Romerin mallissa taas 

kokonaistuottavuus on endogeeninen tekijä. Mallissa kokonaistuottavuuden kasvu on 

sitä isompaa, mitä enemmän on työntekijöitä, ja mitä tuottavammin uusia ideoita 

tuotetaan. Kasvumallit eivät kuitenkaan pysty selittämään, mistä pitkän aikavälin 

kokonaistuottavuuden kehitys tulee, sillä ainoastaan endogeeniset mallit yrittävät 

selittää teknologian kehitystä, mutta Romerin mallissa olevien kokonaistuottavuuden 

kasvutekijöiden rajatuotot ovat laskevat, joten ne eivät selitä kokonaistuottavuuden 

kasvua pitkällä aikavälillä. Kokonaistuottavuuden kasvutekijöiden tarkastelu antaa 

paremman kuvan, miksi elintaso on parempi toisilla mailla kuin toisilla, ja miksi toiset 

maat kasvavat nopeammin kuin toiset pitkällä aikavälillä. BRIC-maiden elintason 

nopea kasvu 1990-luvulla ja erityisesti 2000-luvulla antaa hyvän pohjan tarkastella eri 

tekijöitä nopeasti kehittyvillä mailla. Niin kuin luvussa 1.1 todettiin Solowin mallin ja 

laajennetun mallin avulla, niin kokonaistuottavuuden kasvu on ollut iso osa BRIC-

maiden elintason kasvua viime vuosikymmeninä, joten seuraavaksi tarkastellaan 

teoriaa kokonaistuottavuuden kasvutekijöistä. 

3.1 Kansainvälisyys 

Mitä avoimemmat markkinat on, niin sitä enemmän on kilpailua ja sitä enemmän 

maiden täytyy keskittyä siihen, missä niillä on suhteellinen etu tuotannossa, jolloin 

tehokkuus kasvaa. Kilpailu luo paineita parantaa tuotantoteknologiaa, ja toisaalta 

lisääntyneen kansainvälisen kaupankäynnin avulla on mahdollista omaksua toisten 

maiden teknologiaa. Kotimainen rahoitusmarkkinoiden kehittyminen johtaa taas 

tehokkaampaan pääoman virtaamiseen maahan. Kansainvälisesti avoin 

rahoitusmarkkina on kilpailullisempi, läpinäkyvämpi ja tehokkaampi kuin sulkeutunut 

rahoitusmarkkina.(Obsfield 1994).  
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Ulkomaiset suorat investoinnit maahan ovat kasvaneet jokaisessa maassa nopeasti 

2000-luvulla. Kiinassa suorien investointien kasvu on ollut erityisen nopeaa (kuvio 3). 

Alfaron, Kalemli-Ozcan ja Sayekin mukaan (2009) ulkomaiset suorat investoinnit 

vaikuttavat enemmän kehittyneillä rahoitusmarkkinoilla tuottavuuteen, kuin 

pääomaan tai muihin talouskasvun tekijöihin, eli kehittyneiden maiden investoinnit 

vähemmän kehittyneeseen maahan mahdollistavat teknologian virtaamisen valtioon. 

Ulkomaisilla suorilla investoinneilla ei siis välttämättä ole suurta suoraa vaikutusta 

talouskasvuun pääoman kasvun takia, vaan tuottavuuden kautta, jonka omaksuminen 

riippuu muista tekijöistä, kuten rahoitusmarkkinoista. (Alfaro ym. 2009.) Esimerkiksi 

Kiinassa ulkomaisen osaamisen ja tuotannon tuonti maahan on mahdollistanut 

tuotannon nopean kasvun henkilöä kohden 1980-luvulta alkaen. Vertailemalla 

kehittyneiden ja kehittyvien maiden aineistoa 1900-luvulla, niin maat, jotka ovat 

myöhemmin kehittyneet, ovat kasvattaneet tuotantoa henkilöä kohden nopeammin 

kuin maat, jotka ovat kehittyneet aiemmin.(Parente & Prescott 2000.) Tämä tarkoittaa, 

että teknologiaa voi hyödyntää muutkin kuin ne maat, jotka ovat sen kehittäneet, ja 

myöhemmin kehittyneet maat ovat hyötyneet muiden maiden kehityksestä. 

 

Kuvio 3. Suorat ulkomaiset investoinnit BRIC-maihin 1992-2014 (Maailmanpankki). 
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3.2 Instituutiot ja käytännöt 

Kehittyvien maiden on helpompi omaksua kehittyneiden maiden teknologiaa, jos 

mailla on samankaltaisia instituutioita ja käytäntöjä kuin kehittyneillä mailla (Todaro 

& Smith 2009: 79). Instituutioiden taso ja kehitys vaikuttavat myös pääoman 

liikkumiseen. Esimerkiksi omistusoikeudet, vähäinen korruptio ja vakaa hallinto 

auttavat kasvattamaan ulkomaisia suoria investointeja, joiden avulla teknologia usein 

osittain siirtyy kehittyneeltä maalta kehittyvälle maalle.(Lucas 1990.) 

Varallisuusoikeudet, muun muassa patentit, ovat vahvistamassa uusien ideoiden 

luomista. (Jones, I., 2002:120-121.) Uusilla ideoilla on suuret sosiaaliset 

ulkoisvaikutukset, ja jo kerran keksittyä on helppo jäljentää. Tämän takia täytyy olla 

hyvät kannustimet luoda, kehittää ja tutkia, jotta kustannukset suhteessa hyötyihin 

eivät ylittyisi ideoiden kehittäjillä. Varallisuusoikeudet kasvattavat ideoiden luojien 

hyötyä, ja varallisuusoikeudet ovatkin Jonesin mukaan syy, miksi kokonaistuottavuus 

on kehittynyt nopeasti korkean teknologian omaavissa maissa verrattuna kehittyviin 

maihin. Jonesin mukaan varallisuusoikeuksien kehittyminen valtiossa on alku 

nopeammalle kasvuvauhdille, joka voidaan nähdä monen maan kehityksen historiasta.  

(Jones, I, 2002:89.) Varallisuusoikeuksien tasoa mitataan tavallisesti patenttien 

määrällä. BRIC-mailla on selvä korrelaatio patenttien määrällä ja talouskasvulla: 

esimerkiksi Kiinassa vuosina 2009-2013 on ollut suuri nousu patenttien määrässä, ja 

sen seurauksena myös tutkimuksen määrät ovat kasvaneet. Myös Intialla patenttien 

määrä on kasvussa. BRIC-maiden varallisuusoikeuksien kasvu onkin suuresti 

yhteydessä näiden maiden kasvuun ja taloudelliseen kehitykseen.(Kumar & Singh 

2015.) 

Alfaron ym.(2009) mukaan vuosina 1970-2000 alhainen instituutioiden taso on syy 

siihen, miksei ulkomaisia investointeja virrannut rikkaista maista köyhille. Alfaron 

ym. mielestä myös valtion käytännöt, kuten verotuskäytännöt tai pääoman virtaamisen 

rajoitteet, voi olla yksi syy, miksi tulot henkilöä kohden eivät konvergoi köyhissä ja 

rikkaissa maissa. Myös Barron mielestä (1991) julkiset käytännöt, jotka ovat tärkeitä 

kasvulle, ovat muun muassa verotusjärjestelmä, eläkkeet ja muut verojen kautta 

menevät siirrot, sääntelyt, jotka vaikuttavat työhön, rahoitukseen ja muihin 

markkinoihin. Muita tärkeitä tekijöitä kokonaistuottavuuden kasvattamiselle Barron 
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mukaan ovat infrastruktuuriin investointi, tutkimuksen ja kehityksen kasvattaminen, 

koulutuksen laatu, ja tulojen ja hyvinvoinnin sopiva jakautuminen. 

Kokonaistuottavuuden erot tulevat Parenten ja Prescottin (2000) mukaan pääasiassa 

valtion käytännöistä, mitä ovat erityisesti työnrajoitteet ja menetelmät tuottaa 

paremmin firman tasolla. Sosiaalinen infrastruktuuri vaikuttaa siihen, että meneekö 

resurssit parhaiten toimiville yrityksille vai yrityksiin, jossa on heikko tuottavuus. 

Rajoitteet pääoman ja työvoiman liikkuvuudessa aiheuttavat sitä, ettei resurssien 

allokointi ole optimaalista, mikä alentaa kokonaistuottavuutta. (Jones 2013:171.) 

Parenten ja Prescottin mukaan myös investointiaste vaikuttaa tuottavuuteen, muttei 

kuitenkaan yhtä paljon kuin rajoitteet. Investointiasteeseen taas vaikuttaa muun 

muassa verotusjärjestelmä. Säästämisasteen ja tulojen välillä ei kuitenkaan ole 

systemaattista suhdetta. Esimerkiksi Yhdysvalloilla ja Sveitsillä on paljon pienempi 

säästämisaste kuin kehittyvillä mailla, vaikka Yhdysvaltojen ja Sveitsin 

bruttokansantuote henkilöä kohden on maailman korkeinta. Teknologinen kehitys 

mahdollistaa paremmat tuotot pääomalle, joten sen seurauksena myös pääoman osuus 

kasvaa, joka selittääkin sitä, miksi pääomaa virtaa korkean teknologian maihin. 

Pääoman marginaalihyödyt eivät laske niin nopeasti, jos tuottavuus kasvaa, kuin ilman 

teknologian kehitystä. 

3.3 Rahoitusmarkkinoiden kehittyminen 

Rahoitusmarkkinoiden kehittymisen taso saadaan arvioitua muun muassa luottotasosta 

ja osakemarkkinoiden koosta, sekä yksityisestä pääomasta kotimaisilta 

rahoituslaitoksilta, joka on Levinen, Loyazan ja Beckin (2000) mukaan tärkein 

rahoitusmarkkinoiden tason mittari. Rahoitusmarkkinoiden kehittyminen johtaa 

pääoman halpenemiseen liiketapahtumien hintojen pienentyessä ja isompien 

instituutioiden ja rahoitusmarkkinoiden avulla valtiolla on vakaampi 

rahoitusympäristö, ja halvempi ulkomainen rahoitus. Ne maat, jotka tarvitsevat 

enemmän ulkomaista rahoitusta kasvaakseen, niin niillä erityisesti on oleellista olla 

kehittyneet rahoitusmarkkinat. Rahoitusmarkkinoiden kehittyminen johtaa 

talouskasvuun, jos maailman pääomamarkkinat eivät ole täysin integroidut valmiiksi. 

Ulkomaiset suorat investoinnit vaikuttaakin enemmänkin kehittyneillä 

rahoitusmarkkinoilla tuottavuuteen, kuin pääomaan tai muihin tuotannontekijöihin. 
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Ulkomaisilla suorilla investoinneilla on siis muutakin kuin suoraa eksogeenista 

vaikutusta, ja niiden vaikutus riippuu myös ainakin inhimillisen pääoman tasosta, sillä 

mitä korkeampi inhimillinen pääoma, niin sitä paremmin osataan omaksua muiden 

maiden teknologiaa. (Alfaro ym. 2009.) 

Levine ym.(2000) tutkivat miten rahoitusmarkkinoiden taso vaikuttaa talouskasvuun, 

vai onko vaikutus toiseen suuntaan: vaikuttaako talouskasvu rahoitusmarkkinoiden 

kasvuun. Heidän mukaansa rahoitusmarkkinoiden kehittyminen vaikuttanee 

talouskasvuun positiivisesti silloin kun rahoitusmarkkinoiden kehittyminen johtuu 

valtion uudistuksista. Syy seuraus-suhde on kuitenkin vaikeasti todennettavissa, sillä 

elintason ja kokonaistuottavuuden kasvu lisäävät vakautta rahoitusmarkkinoilla, mikä 

taas lisää yksityistä pääomaa. 

3.4 Inhimillinen pääoma ja tutkimus ja kehitys 

 Grossmanin ja Helpmanin mukaan teknologian tason kasvu riippuu tutkimuksen ja 

kehityksen hyödyistä ja kustannuksista (Grossman & Helpman 1994). Kustannukset 

riippuvat muun muassa aiemmassa alaluvussa mainituista varallisuusoikeuksista. 

Romerin mallissa on, että mitä enemmän ihmisiä, sitä enemmän resursseja käyttää 

uusien ideoiden kehittämiseen ja tuotantoon, joten kyseinen endogeeninen malli 

olettaa, että isommilla mailla talouskasvu pitäisi olla suurempaa kuin pienillä. 

Grossmannin ja Helpmanin mukaan taas mailla joilla inhimillistä pääomaa on 

enemmän, on myös teknologista kehitystä enemmän. Suurempi maa ei välttämättä 

kasva nopeammin kuin pieni, sillä inhimillisen pääoman taso vaikuttaa kasvuun. 

Esimerkiksi jos maa on spesialisoitunut tuotantoon, jossa on korkea työntekijöiden 

tarve verrattuna pääomaan, niin maalla ei välttämättä ole tarpeeksi resursseja käyttää 

tutkimukseen ja kehitykseen. (Grossman & Helpman 1994.)  

Parenten ja Prescottin (2000) mukaan inhimillisen pääoman kasvaminen on oleellista 

elintason kasvattamisessa, mutta inhimillistä pääomaa ei välttämättä osata täysin 

hyödyntää, jos maassa on rajoitteita tuottavuuden kehittämisessä tai omaksumisessa. 

Jos ei oteta huomioon inhimillistä pääomaa, niin kuin alkuperäisessä Solowin mallissa, 

niin pääoman pitäisi virrata maihin, joissa on parempi tuotto pääomalle. Mutta näin ei 

välttämättä ole, koska inhimillinen pääoma vaikuttaa positiivisesti pääoman tuottoon, 
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joten niin kuin Mankiw, Romer ja Weil, myös Alfaro ym.perusteella inhimillinen 

pääoma on otettava mukaan kasvumallissa. Tämä lienee syy, miksi tässäkin 

tutkimuksessa aineisto sopi paremmin laajennettuun Solowin malliin kuin malliin 

ilman inhimillistä pääomaa. Vaikka Grosmanin ja Helpmanin mukaan teknologia 

kasvaa nopeammin mailla, joilla on inhimillistä pääomaa enemmän, niin on 

epävarmaa tarkoittavatko he, että inhimillinen pääoma on tekijä kokonaistuottavuuden 

kasvussa, vai että tutkimukseen ja kehitykseen panostetaan enemmän maissa, joissa 

on inhimillistä pääomaa. Jälkimmäinen sopisi Solowin malliin, mutta laajennetussa 

mallissa inhimillinen pääoma ei voi olla teknologian kehityksen tekijä, sillä se on jo 

tuotannontekijänä mallissa. 

Tutkimuksen ja kehityksen määrä ei ole optimaalista, jos kannustimet, esimerkiksi 

patentit, eivät ole riittävän isoja, jotta investoitaisiin tutkimukseen ja kehitykseen. 

Yritykset eivät investoi, jos odotetut kustannukset ylittävät hyödyt investoinneista 

tutkimukseen ja kehitykseen. Jos omistusoikeudet eivät ole riittävät, niin uudet ideat 

virtaavat yrityksestä toiseen ja maasta toiseen, jolloin hyöty idean kehittäneellä 

yrityksellä pienenee. Jos hyödyt eivät ole riittävät kattamaan kustannuksia, niin maa 

investoi liikaa tutkimukseen ja kehitykseen, ja silloin maan kannattaisi siirtää 

investointeja tutkimuksesta ja kehittämisestä tuotantoon.(Grossman & Helpman 

1994.) 

Taulukossa 7 nähdään, että Kiinassa tutkimuksen ja kehityksen menojen osuus 

bruttokansantuotteesta on kasvanut yli kaksinkertaisesti vuodesta 2000 vuoteen 2011, 

ja myös muilla BRIC-mailla on ollut kasvua tutkimus- ja kehitysmenojen osuudessa. 

Jokainen maa jää kuitenkin merkittävästi Yhdysvaltojen menojen osuudesta 

tutkimukseen ja kehitykseen. 

Taulukko 7. Tutkimus- ja kehitysmenot % bruttokansantuotteesta (Maailmanpankki). 

 2000 2011 

Kiina 0,9 1,84 

Intia 0,74 0,81 

Brasilia 1,02 1,21 

Venäjä 1,05 1,09 

USA 2,62 2,76 



31 

Pienillä ja avoimilla mailla muiden maiden tutkimukseen ja kehitykseen investoinnit 

vaikuttavat enemmän maan kokonaistuottavuuden nousuun kuin isoilla mailla. 

Suurilla mailla rajatuotto on isompaa omaan pääomaan tutkimuksessa ja kehityksessä, 

eli siihen kuinka paljon maa käyttää tutkimukseen ja kehitykseen, ja pienemmillä 

mailla on isompi jousto vieraaseen pääomaan tutkimuksessa ja kehityksessä.(Coe & 

Helpman 1995.) Tämän perusteella BRIC-mailla omat tutkimus- ja kehitysmenot 

vaikuttaisivat suhteessa enemmän kokonaistuottavuuden kasvuun, kuin muiden 

maiden investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen. Tosin BRIC-maat ovat 

kansainvälistyneet nopeasti, mikä saattaisi tarkoittaa, että muiden maiden tutkimus- ja 

kehitysmenot ovat vaikuttaneet selvästi BRIC-maihin. 

3.5 Luonnonvarat 

Luonnonvarat ovat erittäin tärkeät erityisesti Venäjän tuotannossa. Öljy ja kaasu ovat 

uudistumatonta energiaa, ja jos väestö kasvaa, niin se lisää painetta käyttää 

luonnonvaroja nopeammin tuotantoon. Isomman osuuden käyttö nostaa tuotantoa 

aluksi, mutta myöskin vähentää nopeammin luonnonvaroja, ja pitkällä aikavälillä 

tuotanto henkilöä kohden laskee, joka voi tarkoittaa luonnonvarojen itseasiassa 

vähentävän kokonaistuottavuutta. (Jones 2013: 232-234.) 

Millaiset vaikutukset luonnonvaroilla on elintasoon? Jos suurilla määrillä 

luonnonvaroja ei ole negatiivisia vaikutuksia, kuten korruption kasvua ja demokratian 

vähenemistä, tai muiden alojen teknologian kehittämisen vähenemistä, niin 

luonnonvarat vaikuttavat positiivisesti elintasoon (Treisman 2010). Kun luonnonvarat 

otetaan mukaan tuotantofunktioon, niin muiden tuotannontekijöiden oletetaan 

kasvavan samalailla kuin Solowin mallissa. Luonnonvarat taas eivät kasva, vaan 

vähenevät, kun niitä käytetään tuotannossa. Luonnonvarojen väheneminen voi 

aiheuttaa elintason laskua. Jos teknologia kasvaa vähintään yhtä nopeasti kuin 

luonnonvarat vähenevät, niin silloin elintaso ei vähene, ja jos teknologia kasvaa 

nopeammin, elintaso saattaa kasvaa.(Romer 2006:.8-40.) Venäjällä öljyn tuotanto ja 

sen hinta ovat kasvaneet nopeasti, mikä on lisännyt luonnonvarojen arvoa tuotannossa. 

Kasvumallin mukaan luonnonvarat eivät vaikuta kokonaistuottavuuteen, vaan ovat 

tuotannontekijänä, eli luonnonvarat eivät ainakaan suoraan vaikuttaisi teknologian 

kehittymiseen. Toisaalta luonnonvarojen avulla saadut tuotot voidaan käyttää 
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esimerkiksi uusien tuotteiden tai tuotantotapojen kehittämiseen, jolloin se vaikuttaisi 

epäsuorasti kokonaistuottavuuden kasvuun. 

3.6 Aikaisemmat tutkimukset 

Eri tutkijoilla on eri käsityksiä, mitä teknologian kehitys on. Muun muassa Romer, 

Grossman ja Helpman mukaan kokonaistuottavuuden kasvu tulee teknologian 

kehityksestä miten tuottaa tehokkaammin tuotannontekijöillä, ja Prescott ym. mukaan 

maat omaksuvat muiden maiden teknologiaa, jos heillä itsellään on hyvät instituutiot 

ja käytänteet. Osa tutkijoista ajattelee kokonaistuottavuuden kehityksen tulevan 

suuremmaksi osaksi ulkoisvaikutuksista, kun jo keksittyä pystyvät hyödyntämään 

muutkin kuin keksijät. Muun muassa Harbergerin mukaan taas kokonaistuottavuuden 

nousu tulee kustannusten vähentämisestä. (Easterly & Levine 2001.) 

Beck, Levine ja Loyaza (2000) tutkivat instituutioiden tason vaikutuksia 

talouskasvuun henkilöä kohden poikkileikkausaineistolla. Tuloksissa 

rahoitusmarkkinoiden tason vaikutus yksityisellä pääomalla kotimaisilta 

rahoituslaitoksilta mitattuna oli merkittävä. Myös kansainvälisyydellä 

kaupankäynnissä oli positiivinen vaikutus talouskasvuun, harmailla markkinoilla ja 

hallinnon koolla taas oli negatiivinen vaikutus talouskasvuun. 

Poikkileikkausaineistoilla tehdyt tutkimukset kokonaistuottavuuden tekijöistä voivat 

kuitenkin aiheuttaa vääristymää, sillä ne eivät ota huomioon valtioiden 

erityisominaisuuksia. Lisäksi tutkimuksissa, jossa käytetään vastemuuttujana 

tuotannon kasvua henkilöä kohden, ja muuttujina eri tekijöitä kokonaistuottavuuden 

kasvussa, voi tulla vääristymiä kertoimien koossa, sillä ne oletetaan samoiksi kaikilla 

mailla, vaikka todellisuudessa kertoimissa on eroja. (Easterly & Levine 2001.)  

Coe ja Helpman tutkimuksessaan ”International R&D spillovers” (1995) tarkastelevat 

sekä kotimaisen että ulkomaisen tutkimuksen ja kehityksen vaikutuksia 

kokonaistuottavuuden kasvuun. He arvioivat pienimmän neliösumman menetelmällä 

21 OECD maan ja Israelin havaintoja vuosilta 1971-1990. Coen ja Helpmanin mukaan 

suurin osa kokonaistuottavuuden tekijöiden tutkimuksista on perustunut muutokseen 

tason sijasta, samoin kuin heidän tutkimuksessaan. Laittamalla kokonaistuottavuuden 

ja sen tekijät ensimmäiseen differenssiin poistetaan trendin aiheuttama korrelaatio. 
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Heidän mukaansa kokonaistuottavuuden tekijöiden vaikutus muuttuu ajassa ja on 

erisuuri maiden välillä. Tuloksissa sekä kotimaisen että ulkomaisen tutkimus- ja 

kehitysmenojen vaikutus kokonaistuottavuuteen on merkittävä. Tutkimus-ja 

kehitysmenojen kasvulla oli suurempi vaikutus suurissa maissa kuin pienissä maissa. 

Tämä johtuu siitä, että suurten maiden tutkimus-ja kehitysmenot ovat suhteessa 

isompia kuin pienillä mailla, joten niiden nostamisella on pienemmät rajatuotot kuin 

pienillä mailla. Ulkomaisen tutkimuksen-ja kehityksen tasolla oli suurempi vaikutus 

maille, joilla oli suurempi osuus tuonneista suhteessa bruttokansantuotteeseen, ja näitä 

olivat pienet maat.(Coe & Helpman 1995.) 

Klenow & Rodriguez-Claren mukaan jos mailla on vahva positiivinen korrelaatio 

inhimillisen pääoman ja tuotannon henkilöä kohden välillä, niin se voi implemoida 

että inhimillinen pääoma vaikuttaa tuottavuuden kautta tuotantoon henkilöä kohden. 

Heidän mukaan alfa on pienempi ja beeta isompi, kuin Mankiwin ym. analyysissä: jos 

säästämisaste on iso, niin se vaikuttaa enemmän tuotantoon henkilöä kohden, kuin 

inhimilliseen pääomaan henkilöä kohden, jonka takia inhimillisen pääoman osuus 

tuotannosta pienenee. Rikkailla mailla on tapana olla korkeampi sk-n+0.05, sh-n+0.05 

ja kokonaistuottavuuden taso. Heidänkin mielestä tärkein tekijä elintasoeroissa on 

teknologia, ja inhimillisen pääoman rooli on isompi alhaisemman elintason mailla kuin 

rikkailla mailla. He pohtivat, että suuri korrelaatio teknologian ja inhimillisen 

pääoman välillä lienee se, että mitä korkeampi inhimillinen pääoma, sitä helpompi on 

omaksua uutta teknologiaa. 

Amaral ja MacGee (2002) tutkivat Kanadan ja Yhdysvaltojen eroja tuottavuuden 

palautumisessa 1930-luvun lamassa. Maiden lama oli hyvin samasuuruinen ja 

pituinen, mutta kokonaistuottavuuden tason palautuminen oli Yhdysvalloilla 

huomattavasti nopeampaa. Tutkimuksen kohteena olivat rahoitussektorin 

ominaisuudet, velka deflaatiot, pankkien vararikot, työmarkkinoiden osalta yllättävä 

deflaatio ja palkkojen jäykkyys. Heidän mukaan jokainen näistä vaikutti jossain 

määrin kokonaistuottavuuden alenemiseen, muttei sen hitaaseen elpymiseen. Heidän 

mielestään tulisi tutkia kaupankäynnin ja kokonaistuottavuuden suhdetta, sillä ne 

liikkuivat samaan suuntaan Kanadan lamassa. Amaral ja MacGee, niin kuin myös 

Fisher ja Horsnstein (2002) jotka tutkivat Saksan laman tekijöitä, sanovat korkeiden 

palkkojen suhteessa tuotantoon olevan yksi kokonaistuottavuuden tekijä lamassa, 
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mutta eivät löydä yhteyttä palkkojen tasolla ja lamasta elpymisellä. Fisherin ja 

Horsnteinin mukaan lamaan vaikuttavat tekijät Saksassa olivat reaalipalkkojen taso, 

finanssipolitiikka ja kokonaistuottavuus. He tulivat tulokseen, että kokonaistuottavuus 

on endogeeninen tekijä. 

Bergoeing, Kehoe, Kehoe ja Soto (2002) tutkivat Meksikon ja Chilen lamaa 80-

luvulla. Chile elpyi huomattavasti nopeammin lamasta, kuin Meksiko, vaikka 

rakenteelliset muutokset antaisivat olettaa, että Meksikon olisi pitänyt toipua 

nopeammin. Tutkimuksessaan he huomasivat, että kokonaistuottavuuden suuri ero oli 

syynä Chilen ja Meksikon tuotannon palautumisen eroihin. Heidän mukaansa verojen 

määrä oli sama tarkasteluajanjaksolla kummassakin maassa (12%), mutta Chilessä 

yrityksen verotus oli alempi (10%). Verojen vääristymät olivat yksi syy 

kokonaistuottavuuden elpymiseen Meksikossa hitaammin kuin Chilessä, mutta 

merkitys ei ollut suuri. Chilessä sääntelyjen purkaminen ja yksityistäminen, sekä 

avoimuus ulkomaisille suorille investoinneille aiemmin kuin Meksiko olivat suuria 

tekijöitä tuottavuuden nopeassa elpymisessä. Chile myös uudisti sen rahoitus-ja 

konkurssi käytäntöjä: antoi huonosti tuottavien firmojen mennä konkurssiin ja antoi 

uusien investointipäätöksien tapahtua markkinakorolla, eikä vääristyneillä koroilla. 

Meksiko taas säänteli rahoitusmarkkinoita ja jotkin firmat saivat matala korkoista 

lainaa, vaikkeivat olleet tuottavampia kuin muut. Tämän tyyppinen käytäntö saattaa 

aiheuttaa ison negatiivisen vaikutuksen kokonaistuottavuuteen. (Bergoeing ym. 2002.) 

Tämä tarkoittaa, että kokonaistuottavuuden kasvu kannalta tulisi palkita tuottavampia 

firmoja, eikä tulisi auttaa heikkoja firmoja. 
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4 BRIC-MAIDEN TALOUDELLINEN KEHITYS 

BRIC-maat eli Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina ovat pinta-alaltaan isoja valtioita joissa 

on suuri asukas- ja luonnonvarojen määrä, matala tuotanto henkilöä kohden, ja 

alhaisempi tuottavuus kuin kehittyneillä mailla. BRIC-maiden talouskasvu on ollut 

nopeaa erityisesti 2000-luvulla, ja maailmanmarkkinaosuudet ovat kasvaneet 6,5 

prosentista yli 15 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä. (Bird 2013.) Kasvun 

ennustetaan vielä jatkuvan, tosin maltillisempana kuin edellisellä vuosikymmenellä. 

Kiinan bruttokansantuotteen kasvun ennustetaan olevan noin 7 prosenttia seuraavat 

vuodet (World Bank Group 2016). Keskimääräinen reaalinen tuotannon kasvu 

henkilöä kohden 2000-2011 (2005 US dollarina mitattuna) oli Kiinassa 9,6 prosenttia, 

Intiassa 5,5 prosenttia, Venäjällä 5,6 prosenttia ja Brasiliassa 2,5 prosenttia 

(Maailmanpankki). 

Tässä luvussa syvennytään BRIC-maiden kasvutekijöihin ja kehitykseen, joka luo 

taustan, josta voi jatkaa yhden kasvutekijän, kokonaistuottavuuden tekijöiden 

analyysiin BRIC-maissa. BRIC-maiden nopea talouskasvu on johtunut muun muassa 

nopeasti lisääntyneistä ulkomaisien suorien investointien virtaamisesta maihin, jotka 

ovat taas seurausta muun muassa kaupankäynnin rajoitteiden purkamisesta. BRIC-

maat ovatkin tulleet tärkeäksi tekijäksi kansainvälisillä markkinoilla. Kuviossa 4 

BRIC-maiden bruttokansantuotteen henkilöä kohden vuosina 1960-2011, Venäjällä 

1990-2011. 
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Kuvio 4. BRIC-maiden reaali BKT henkilöä kohden 1960-2011 (Penn World Table 8.0). 

BRIC-maiden nopea kasvu 2000-luvulla on hidastunut vuoden 2010 yli 7 prosentin 

kasvusta alle 3,5 prosentin kasvuun vuonna 2015. Syitä kasvun hidastumiseen on ollut 

muun muassa Finanssikriisin aiheuttama kysynnän lasku kehittyneillä mailla ja 

investointien väheneminen BRIC-maihin. Investoinnit ovat vähentyneet sekä heikon 

taloustilanteen takia länsimaissa, mutta syynä on myös isompien tuotto-odotuksien 

hakeminen nopeammin kasvavista maista, kuten Meksikosta ja Turkista. Myös 

hyödykkeiden hintojen lasku on vaikuttanut kasvun hidastumiseen, sillä Kiina ja 

Brasilia saavat suuren osan tuotannostaan juuri hyödykkeistä. Kiinaan on vaikuttanut 

erityisesti myös öljyn ja metallien hintojen lasku, Intiaan metallien ja energian, 

Venäjällä öljyn, ja Brasiliassa rautamalmin ja soijan hintojen lasku. (World Bank 

Group 2016.)  
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Kuvio 5. Teknologian (TFP) kehitys Kiinalla, Intialla ja Brasilialla 1960-2011, Venäjällä 1990-

2011, vuosi 2000=1. (Penn World Table 8.0). 

Kuviossa 5 on BRIC-maiden teknologian (TFP) kehitys vuosina 1960-2011 ja Venäjän 

1990-2011. Tuotanto henkilöä kohden (kuvio 4) ja teknologian taso (kuvio 5) 

korreloivat voimakkaasti tarkastelu ajanjaksolla Venäjällä, Kiinalla ja Intialla, ja 2000-

luvulla myös Brasilialla. Brasiliassa ja Venäjällä 2000-luvun kasvu on pääasiassa 

tullut kokonaistuottavuuden kasvusta, Intialla ja Kiinalla on kokonaistuottavuuden 

kasvu ollut jo stabiili tätä ennen, ja suurin kehitys tuottavuudessa on ollut jo 1990-

luvulla (S. Chakraborty & Otsu 2012). 

Kuviossa 6 on BRIC-maiden pääoman määrät henkilöä kohden 1960-2011, Venäjällä 

1990-2011. Kiinalla ja Intialla pääoman määrä henkilöä kohden on kasvanut 1990-

luvulta ja kasvu on kiihtynyt 2000-luvulla. Brasiliassa pääoman kasvu on ollut nopeaa 

1970-luvulta alkaen ja Venäjällä 2000-luvun alun jälkeen kasvu on ollut nopeaa. 
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Kuvio 6. Pääoma henkilöä kohden 1960-2011, Venäjällä 1990-2011 (Penn World Table 8.0). 

Brasiliassa 90-luvun alussa oli paljon tehottomuutta valtion omistaessa paljon 

yrityksiä, jotka olivat tehottomia. Alkoi yksityistäminen, jonka seurauksena 

kokonaistuottavuus alkoi kasvamaan. Myös kaupan vapauttaminen alkoi, ja sen 

seurauksena muun muassa ulkomaiset suorat investoinnit maahan hyväksyttiin. 1994 

valuutta kiinnitettiin Yhdysvaltojen dollariin, jolla haluttiin vähentää ja estää 

inflaation vaihtelut ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus, jotka olivat ongelmana 

Brasiliassa. Aluksi Brasiliassa koettiin hyperinflaatioita ja muita ongelmia. Ongelmat 

kääntyivät kasvuun, ja 2000-luvulla talouskasvu oli keskimäärin jo 2,7 prosenttia, 

vaikkakin ulkomaisten suorien investointien määrä alkoikin laskea. Kiinan nopea 

talouskasvu vahvisti Brasilian kasvua, sillä Kiinan hyödykkeiden kysyntä kasvoi juuri 

niissä hyödykkeissä, joissa Brasilialla oli suhteellinen etu tuotannossa. 

Kokonaistuottavuuden kasvu selittää Chakrabortyn ym. mukaan suurinta osaa 

Brasilian kasvusta 2000-luvulla.(S. Chakraborty & Otsu 2012.) 

Venäjällä alkoi vuonna 1991 siirtymä sosiaalisesti taloudesta kohti markkinataloutta. 

Aluksi muutos aiheutti hyperinflaatioita, kasvavan valtion velan ja poliittisten 

levottomuuksien takia. Valuutan heilahteluiden stabiloinnin epäonnistuminen ja 

heikko makrotaloudellinen tilanne johtivat finanssikriisiin 1998, jonka jälkeen kasvu 

alkoi muun muassa rahoitusmarkkinoiden kehittämisen seurauksena.(S. Chakraborty 
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& Otsu 2012, I. Chakraborty 2013). 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa Venäjä 

vähensi velkojaan nopeasti, ja rahoitusmarkkinat olivat vakaammat kuin aiemmin. 

2000-luvun alussa valtion talletustakuujärjestelmä laajeni myös yksityisiin 

pankkeihin, joka loi luottamusta pankkisektorille. Pankkivalvonta on lisääntynyt ja 

pankkien tilinpäätökset vaihtuivat kansainvälisen kirjanpidon mukaisiksi. Venäjän 

pankkisektori on kasvanut jopa 15-25 prosentin vuosivauhtia 2000-luvulla. Pankkien 

ulkopuolinen rahoitus on kasvanut, mutta se keskittyy lähinnä Venäjän suurimpiin 

yrityksiin. Myös ulkomaalainen rahoitus on kasvanut nopeasti vakaamman rahoitus- 

ja makrotaloudellisen ympäristön ansiosta. Öljyn tuotannon kasvu sekä nopea öljyn 

hinnan nousu, sekä kulutuksen kasvu kotimaassa ovat suurimpia syitä Venäjän 

talouden nopeaan kasvuun 2000-luvulla, mutta myös kulutuksen lisääntyminen on 

ollut osana syynä talouskasvuun. (Juurikkala ym. 2006.) 

Kiinan kehitys on alkanut aiemmin kuin muissa BRIC-maissa jo 1970-luvun lopulla. 

Ennen tätä Kiinassa ei niin sanotusti ollut työmarkkinoita, sillä väestöllä ei ollut 

valinnanvaraa mihin menivät töihin, vain heidän otettiin valtionomistamiin yrityksiin, 

ja työ oli koko elämän ajan samaa, ja valtio määräsi palkkatasot. Vähitellen 1970-

luvun lopusta ja 1980-luvun alusta alkaen sekä työmarkkinoita, että 

hyödykemarkkinoiden rajoitteita alettiin purkamaan. (Pandey & Dong 2009, Lardy 

2015.) 1990-luvun puolivälissä työmarkkinat kokivat suuria muutoksia Kiinassa, kun 

julkisessa omistuksessa olevia omistuksia alettiin vähentämään ja työantajille sallittiin 

työntekijöiden irtisanominen (Pandey & Dong 2009). Tuottajahinnat ovat laskussa, 

joka johtuu ylikapasiteetista sekä raaka-aineiden ja energian hinnan laskusta, 

kuluttajahinnat taas pysyneet samassa. Teollisuudesta tuotannosta ollaan menossa 

kohti palvelusektoria. Investointiaste on vieläkin Kiinassa noin 40 prosenttia 

bruttokansantuotteesta. Yksityinen kulutus on kasvanut nopeasti, mutta se ei voi 

korvata investointien laskusta aiheutuvaa tuotannon hidastumista. (Rautava ym. 2015.)  

Toisin kuin muilla Aasian kasvavilla mailla, Intialla kasvu ei ole seurausta 

hyödykkeiden tuotannon kasvusta ja viennistä, vaan nopeasta palvelutuotannon 

kasvusta. Intialla investointiaste ei ole myöskään erityisen suurta, ja inhimillinen 

pääoman taso on edelleen alhainen, tosin korkeasti koulutettujen määrä on suuri 

verrattuna muihin Aasian kasvaviin maihin. (Bosworth, Collins & Virmani 2007.) 

Intialla tuotanto on lisääntynyt niillä aloilla, joilla on enemmän korkeakoulutettuja, eli 
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korkean inhimillisen pääoman omaavia työntekijöitä. Ongelmana kuitenkin on, että 

Intiassa on pääasiassa erittäin alhainen inhimillisen pääoman taso, joten on vaikea 

siirtää työntekijöitä maataloudesta teollisuustuotantoon tai muille tuottavammille 

aloille. (Kochhar, Kumar, Rajan 2006.) 1980-luvun puolivälistä alkaen Intia alkoi 

vapauttaa markkinoitaan nopeaan tahtiin, ja sen seurauksena 1990-luvun alussa 

ulkomaiset suorat investoinnit maahan kasvoivat vauhdilla (Chakraborty & Basu 

2002). 

Bosworth ja Collins (2007) tutkivat kasvutekijöitä Intiassa 1960-1980 sekä 1980-

2004, ja huomasivat, että ensimmäisellä periodilla kasvu tuli pääosin 

tuotannontekijöiden kasvusta, toisin kuin 1980-2004, jolloin kasvu tuli 

kokonaistuottavuuden kasvusta. 1980 luvun vaihteessa alkoi tulla paljon kehitystä 

instituutioissa, jotka jatkuvat edelleen liberalisoinnilla ja kaupan 

kansainvälistymisellä. Niukka pääoman kasvu henkilöä kohden antaisi olettaa, että 

Intialla olisi vielä hyviä kasvumahdollisuuksia säästämisastetta nostamalla. Pääoman 

kasvu henkilöä kohden on ollut hidasta myös palvelutuotannossa, joka on iso osa 

Intian taloutta. He estimoivat, että resurssien uudestaan allokointi on tuonut 

keskimäärin noin yhden prosentin kasvun tuotannon kasvuun, ja vaikutus on kasvanut 

myöhempinä vuosina.  Easy of doing business- raportissa sanotaan Intian ongelmana 

olevan huono infrastruktuuri, kuten tiet, energian jakelu ja yllättävän hyvällä tasolla 

ovat tiedonvälitys ja laki. Bosworth ja Collins löysivät nousujohteista inhimillisen 

pääoman tuotto vaikutuksia, jotka ovat olleet pitkään stabiileja. He estimoivat 1999-

2004 17 prosentin säästämisasteen vaikuttaneen noin 7 prosenttia kasvuun. Heidän 

mukaan Intian kasvumahdollisuudet ovat työvoiman ja työn tuottavuuden 

kasvattamisessa: maataloudesta teollisuuteen ja palveluihin. 

Brasiliassa ja Venäjällä 2000-luvun kasvu on pääasiassa tullut tuottavuuden kasvusta, 

Intialla ja Kiinalla on ollut jo “stabiili” tuottavuuden kasvu (1990-luvulla suuri 

kehitys). Kaikki BRIC-maat ovat kehittäneet rahoitusmarkkinoitaan, muun muassa 

luottoluokitus on parantunut, korot madaltunut ja lainan saanti liiketoimintaan 

helpottunut jokaisella maalla kahden viime vuosikymmenen aikana. Vakaammat 

rahoitusmarkkinat ovatkin houkutelleet maihin ulkomaalaisia investointeja. Lisäksi 

Venäjällä poliittinen ilmapiirin paraneminen 2000-luvulla, ja jokaisella maalla 

hallinnon tehokkuuden nousu ovat auttaneet maita kasvattamaan 
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kokonaistuottavuutta. Chakrabortyn ja Otsun mukaan rahoitusmarkkinoiden 

liberalisointi vaikuttaa kokonaistuottavuuteen erityisesti kasvavilla kehittyvillä 

valtioilla. Heidän mukaan rahoitusmarkkinoiden nopea kasvaminen ja tason nousu 

ovat tärkeä syy BRIC-maiden nopeaan kasvuun 2000-luvulla, kuitenkin vaikutukset 

kokonaistuottavuuteen ovat olleet Brasiliassa ja Venäjällä paljon suuremmat kuin 

Intiassa ja Kiinassa. Syy voi olla, että Intian ja Kiinan nopea kasvu oli alkanut jo ennen 

rahoitusmarkkinoiden liberalisointia, kun taas Venäjällä ja Brasiliassa nopea kasvu 

alkoi juuri rahoitusmarkkinoiden tason parannettua 2000-luvulla. (Chakraborty & 

Otsu 2012.) 

Taulukko 8. Liiketoiminnan helppous BRIC-maissa, sijoitus 2011 (Ease of doing business report 

2011). 

Tekijä ja sijoitus 2011        Kiina     Brasiia     Venäjä        Intia 

Liiketoiminnan helppous 79 127 123 134 

Liiketoiminnan perustaminen 151 128 108 165 

Rakennuslupien käsittely 181 112 182 177 

Omaisuuden rekisteröinti 38 122 51 94 

Luoton saaminen 65 89 89 32 

Investoijien suojelu 93 74 93 44 

Verojen maksu 114 152 105 164 

Kaupankäynti rajojen yli 50 114 162 100 

Sopimusten valvominen 15 98 18 182 

Liiketoiminnan lopettaminen 68 132 103 134 

Taulukossa 8 on vuoden 2011 raportti “Ease of doing business”, jossa on maat laitettu 

järjestykseen liiketoiminnan helppouden eri tekijöissä. Kaikki tekijät mukaan ottaen 

Kiina on ollut kaikista korkeimmalla sijoituksella BRIC-maista ollen sijalla 79. 

Brasilia, Venäjä ja Intia sijoittuvat lähelle toisiaan 123. ja 134. välille. 
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5 KOKONAISTUOTTAVUUDEN TEKIJÖIDEN ANALYYSI 

Aikaisempien lukujen perusteella tekijöitä kokonaistuottavuuden kasvuun ovat 

ulkomaiset suorat investoinnit, tutkimus -ja kehitysmenot, omistusoikeudet, sekä 

rahoitusmarkkinoiden ja muiden instituutioiden taso. Pienemmillä mailla 

ulkomaalaiset suorat investoinnit maahan vaikuttavat enemmän 

kokonaistuottavuuteen kuin isoilla mailla. Isoilla mailla tutkimus- ja kehitysmenot 

ovat isommat kuin pienillä, jonka vuoksi ne vaikuttavat tehokkaammin isoissa kuin 

pienissä maissa kokonaistuottavuuteen. Mitä vähemmän on rajoitteita pääoman, 

työvoiman, hyödykkeiden ja palveluiden kulkemisessa rajojen yli, ja mitä vakaammat 

instituutiot, niin sitä helpommin maahan investoidaan. Mitä isompi inhimillinen 

pääoma, niin sitä paremmin voidaan omaksua uutta teknologiaa, joten mitä enemmän 

on inhimillistä pääomaa, niin sitä enemmän ulkomaiset suorat investoinnit vaikuttavat 

kokonaistuottavuuteen. Mitä paremmat varallisuusoikeudet, niin sitä isompi hyöty on 

kehittää teknologiaa. 

Seuraavaksi edellä mainittuja tekijöitä ja tekijöiden vaikutuksia tarkastellaan 

Brasiliassa, Intiassa, Kiinassa ja Venäjällä 1990- ja 2000-luvulla. Omistusoikeuksien 

tasoksi määritellään patenttien määrät valtiossa sekä kotimaalaisille että 

ulkomaalaisille, ja rahoitusmarkkinoiden tasoksi yksityiset pääomat kotimaisilta 

rahoituslaitoksilta. Koska kaikkia tekijöitä ei saada 1990-luvulta, niin 

regressioanalyysissä kokonaistuottavuuden tekijöitä tarkastellaan pääasiassa 2000-

2011. Korrelaatioiden vertailemisen avulla saadaan vertailtua eri tekijöiden 

vaikutuksia 1990- ja 2000-luvulla, erityisesti ulkomaisten suorien investointien tekijän 

analyysissä se on oleellista, koska halutaan testata vaikuttaako suurempi määrä 

inhimillistä pääomaa 2000-luvulla teknologian nopeampaan kehittymiseen suorien 

ulkomaisten investointien kautta. Regressioon käytettävästä aineistosta ulkomaisien 

suorien pääomien osuus bruttokansantuotteesta, yksityiset pääomat kotimaisilta 

rahoituslaitoksilta osuus BKT:stä, patentit sekä ulkomaalaisille että kotimaalaisille ja 

tutkimus-ja kehitysmenojen osuus bruttokansantuotteesta ovat Maailmanpankin 

aineistosta. Tekijät (paitsi patentit) on kerrottu PWT8.0 aineistosta saadun 

reaalituotannon kanssa, mistä on saatu laskettua tekijöiden määrien kasvut. Tekijöiden 

kasvu on laskettu seuraavasti: tekijän muutos jaettuna tekijän arvolla ennen muutosta, 

jolloin saadaan tekijöiden prosenttimääräinen muutos. Tason sijaan tässä käytetään 
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muutosta, sillä se poistaa tekijöiden trendin korrelaation, eli silloin kun tekijöillä on 

kasvava trendi, niin regressiossa relevantimmat vaikutukset saadaan tekijöiden 

muutoksilla tason sijaan (Coe ja Helpman 1994). Jos tekijöille olisi prosenttimääräisen 

muutoksen sijaan laitettu määrän muutos, niin kertoimet olisivat olleet niin 

minimaalisia, että niitä olisi ollut vaikeampia analysoida, kuin prosenttimuutoksia, 

joten tämän takia käytetään prosenttimuutoksia. Koska tutkimus-ja kehitysmenojen 

aineistoa ei ole saatavilla kaikilla mailla 1990-luvulta, niin regressiossa käytetään 

vuosien 2000-2011 aineistoa. BRIC-maiden kasvu on ollut nopeaa erityisesti tällä 

tarkasteluajankohdalla. Venäjän kohdalla testataan myös öljyn hinnan muutoksien ja 

kokonaistuottavuuden välistä suhdetta, joka oletettavasti on vaikuttanut voimakkaasti 

kokonaistuottavuuden kasvuun. Inhimillisen pääoman merkitystä testataan 

vertailemalla ulkomaisten investointien kasvun ja kokonaistuottavuuden välistä 

suhdetta 1990- ja 2000-luvulla. 

5.1 Brasilia 

Brasiliassa kokonaistuottavuuden kasvu on ollut 2000-luvulla noin 2 prosenttia ja sen 

merkitys on ollut Solowin laajennetun mallin mukaan 40 prosenttia tuotannon 

kasvusta henkilöä kohden. Kuviossa 7 on kokonaistuottavuuden kasvu 1991-2011, 

kuviossa 8 ulkomaisten suorien investointien kasvu 1991-2011 ja kuviossa 9 tutkimus- 

ja kehitysmenojen kasvu 2000-2011 Brasiliassa. Kuvioita vertailemalla nähdään, että 

tekijöiden muutokset liikkuvat samaan suuntaan tarkasteluajanjaksolla, tosin 

tutkimus-ja kehitysmenot liikkuvat hieman aikaisemmin kuin kokonaistuottavuus. 

Voidaankin olettaa, että tutkimus-ja kehitysmenojen vaikutus tapahtuu viiveellä. 
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Kuvio 7. Brasilian kokonaistuottavuuden kasvu 1991-2011 (PWT8.0). 

 

Kuvio 8. Ulkomaisten suorien investointien kasvu 1991-2011 (Maailmanpankki). 

 

Kuvio 9. Tutkimus- ja kehitysmenojen kasvu Brasiliassa 2000-2011 (Maailmanpankki). 
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2000-luvun vaihteessa Brasiliassa koettiin hyperinflaatioita, joiden takia tehtiin paljon 

muutoksia kohti vakaampia rahoitusmarkkinoita. Vakaampien rahoitusmarkkinoiden 

aikaan kokonaistuottavuuden kasvu, ulkomaisien suorien investointien ja tutkimus-ja 

kehitysmenojen kasvu on lisääntynyt kuvioiden 7 ja 8 perusteella. Voidaankin olettaa, 

että vakailla rahoitusmarkkinoilla on tärkeä merkitys Brasilian kokonaistuottavuuden 

kasvussa. Kuvioiden perusteella 1990-luvulla Brasiliassa kokonaistuottavuuden 

muutos on ollut edellä ulkomaisten suorien investointien muutosta, eli näyttäisi, että 

kokonaistuottavuuden kasvu on aiheuttanut investointien määrän kasvua maahan. 

Toisaalta 2000-luvulla muutokset ovat vaikuttaneet samaan suuntaan yhtä aikaa, joten 

on epävarmaa kumpi vaikuttaa kumpaan. Tämän perusteella voidaan miettiä, onko 

vakaammilla rahoitusmarkkinoilla ulkomaisten suorien investointien vaikutus 

kokonaistuottavuuteen, ja heikommilla vaikutus toiseen suuntaan? Vai onko kyse siitä, 

että inhimillinen pääoma on suurempaa 2000-luvulla, jonka takia osataan omaksua 

paremmin ulkomaiden teknologiaa? Kuvioiden perusteella sekä taulukossa 9 olevien 

korrelaatioiden perusteella ulkomaisien suorien investointien vaikutus 

kokonaistuottavuuteen on ollut parempi 2000-luvulla kuin 1990-luvulla. 1990-2001 

korrelaatio oli 0,19 ja 2001-2011 0,89, mikä antaisi olettaa ulkomaisten investointien 

hyödyn olleen parempi kokonaistuottavuuden kasvuun 2000-luvulla, kun inhimillinen 

pääoma oli suurempi ja rahoitusmarkkinoiden taso parempi. Esimerkiksi Parenten ja 

Prescottin mukaan inhimillisen pääoman kasvu lisää uuden teknologian omaksumista. 

Toisaalta vakaammat rahoitusmarkkinat ovat edesauttaneet, että maahan tulee 

investointeja. 

Taulukko 9 on korrelaatiot kokonaistuottavuuden kasvun ja ulkomaisien suorien 

investointien kasvun välillä 1991-2000 ja 2001-2011.(PWT8.0 ja Maailmanpankin 

aineistoilla) 

Taulukko 9. Kokonaistuottavuuden korrelaatiot ulkomaisten suorien investointien kanssa 1991-

2000 ja 20001-2011 (PWT8.0, Maailmanpankki). 

Korrelaatiot  

                                              FDI kasvu 1991-2000            FDI kasvu 2001-2011 

TFP kasvu 1991-2000               0.191639 

TFP kasvu 2001-2011                                                             0.8912406 
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Kuvaajien ja korrelaatioiden perusteella voidaan hyväksyä olettamus, että ulkomaiset 

suorat investoinnit, tutkimus- ja kehitysmenoilla, että vakaammilla 

rahoitusmarkkinoilla on yhteys kokonaistuottavuuteen. Seuraavaksi testataan 

pienimmän neliösumman menetelmällä, voidaanko vahvistaa tekijöiden vaikutus 

kokonaistuottavuuden muutokseen, ja kuinka iso vaikutus tekijöillä on.  Regressioissa 

(taulukko 10) vastemuuttujana on kokonaistuottavuuden muutos, muuttujina ovat 

regressiossa 1 ulkomaisien suorien investointien muutos (FDI) ja tutkimus- ja 

kehitysmenojen muutos (R&D). Regressiossa 1 saadaan ulkomaisten suorien 

investointien kertoimeksi 0,022 ja tutkimus- ja kehitysmenojen kertoimeksi 0,13, mikä 

tarkoittaa että yhden prosentin lisäys ulkomaisten suorien investointien kasvuun on 

lisännyt kokonaistuottavuuden kasvua 0,022 prosenttia, ja yhden prosentin lisäys 

tutkimus-ja kehitysmenojen kasvussa on kasvattanut kokonaistuottavuuden kasvua 

0,13 prosenttia. Regressio 1 on merkitsevä kaikkien muuttujien osalta, p-arvo on 

selvästi alle 0,05, mikä on hyvä. Lisäksi selitettävyys on suuri, 0.86. Regressiossa 2 

lisätään muuttujaksi yksityiset pääomat kotimaisilta rahoituslaitoksilta (YPO), minkä 

seurauksena muiden muuttujien kertoimet pienenevät vähän, mutta merkitsevyys 

muilla muuttujilla säilyy ja selitettävyys lisääntyy hiukan 0,86:sta 0,87:ään. Tämä 

vahvistaa olettamusta, että yksityisten pääomien kasvu on tekijänä 

kokonaistuottavuuden kasvussa. Yksityinen pääoma regressiossa 2 ei kuitenkaan ole 

merkitsevä, joten rahoitusmarkkinoiden tason vaikutuksen suuruutta ei voida sanoa 

regressiosta. 

Kolmannessa regressiossa lisätään muuttujaksi patenttien muutos ja poistetaan 

yksityisten pääomien muutos muuttujista. Patenttien lisäys muuttujaksi ei vaikuta 

juurikaan ulkomaisten suorien investointien tai tutkimus- ja kehitysmenojen 

kertoimiin, mutta selitettävyys hiukan laskee, eikä patenttien kerroin ole merkitsevä, 

joten patenttien vaikutusta kokonaistuottavuuden kasvuun ei voida regression avulla 

tulkita. P-arvo on kaikissa regressioissa erittäin hyvä, alle 0,05, joten sen perusteella 

ja selitettävyyksien pysyessä melkein samana jokaisessa regressiossa, voidaan olettaa 

ulkomaisilla suorilla pääomilla olevan isoin yhteys kokonaistuottavuuden kasvuun 

Brasiliassa, ja varallisuusoikeuksien ja rahoitusmarkkinoiden tason kohdalla pienempi 

merkitys. Tosin rahoitusmarkkinoiden taso ja varallisuusoikeudet vaikuttanee suoraan 

myös ulkomaisiin suorien investointien määrään ja varallisuusoikeudet tutkimus- ja 
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kehitysmenoihin, missä tapauksessa lineaarinen regressiomalli 2 ja 3 eivät toimisi, 

sillä muuttujilla ei saa olla lineaarista riippuvuutta toisiinsa. 

Taulukko 10. Kokonaistuottavuuden kasvutekijät Brasiliassa 2000-2011 pienimmän 

neliösumman menetelmällä. 

Vastemuuttujana kokonaistuottavuuden muutos 

Muuttujat 

                                       Regressio 1                   Regressio 2                    Regressio 3 

                                       Estimaatti                      Estimaatti                      Estimaatti 

                                       (keskihajonta)               (keskihajonta)                (keskihajonta)  

Vakio                             -0.006 .                          -0.009 *                          0.006 . 

                                       (0.003)                          (0.004)                            (0.003) 

FDI muutos%                0.022 **                        0.016 .                             0.021 ** 

                                       (0.005)                          (0.007)                            (0.006) 

R&D muutos%              0.128 *                          0.117 *                           0.116 . 

                                       (0.051)                          (0.049)                            (0.058)    

YPO muutos%                                                     0.051    

                                                                             (0.037)    

Patentit muutos%                                                                                        0.025 

                                                                                                                    (0.045) 

p-arvo:                           0.0002                           0.0005                            0.0010 

Merkitsevyysasteet:  0 %=***   0,1%= **  1% =*  5%= . 

Vapausasteella korjattu determinaatiokerroin: 

                                       0.856                             0.871                              0.843 

Regression tulokset kertovat, että ulkomaiset suorat investoinnit ja tutkimus- ja 

kehitysmenot vaikuttavat kokonaistuottavuuteen merkitsevästi, tutkimus- ja 

kehitysmenojen kasvun kertoimen olevan 5-kertaa isompi kuin ulkomaisten suorien 

investointien kasvun kertoimen. Vaikka regression avulla ei saatu merkitsevää syy-

seuraus-suhdetta rahoitusmarkkinoiden tason ja kokonaistuottavuuden välillä, niin 

voidaan olettaa, ettei ulkomaisten suorien investointien määrä olisi noussut 2000-

luvulla niin paljoa, jos Brasilia ei olisi saanut rahoitusmarkkinoitaan vakautettua.  
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5.2 Kiina 

Kiinan kokonaistuottavuus on kasvanut keskimäärin 3 prosenttia vuodessa 1990-2011 

välillä, ja sen vaikutus on ollut noin 40 prosenttia elintason kasvuun laajennetulla 

Solowin mallilla laskettuna (kuvio 2). 

Kuvion 10 perusteella suorat ulkomaiset investoinnit korreloivat vahvasti 

kokonaistuottavuuden kanssa koko tarkasteluajanjakson 1991-2011 aikana. Kuvion 

perusteella inhimillisen pääoman kasvaminen ei ole kasvattanut ulkomaisten suorien 

investointien vaikutusta kokonaistuottavuuteen ainakaan merkitsevästi, sillä 

korrelaatio ulkomaisten suorien investointien ja kokonaistuottavuuden välillä ei ole 

kasvanut kuvion mukaan 2000-luvulla, vaan vähentynyt, vaikka inhimillinen pääoma 

on kasvanut. 2000-luvun puolesta välistä alkaen korrelaatio kokonaistuottavuuden ja 

ulkomaisten suorien investointien välillä ei ole enää selvä. Kiinan 

kokonaistuottavuuteen vaikuttaa maailmanlaajuinen kysyntä, sillä Kiinan talous 

koostuu suurimmaksi osaksi hyödykkeiden viennistä, ja vientituotteiden hintojen lasku 

aiheuttaa kokonaistuottavuuden laskua, ennen kuin tuotanto ehtii sopeutua kysynnän 

muutoksiin. Toisaalta öljyn hinnan lasku vaikuttanee Kiinassa alentaen 

kuljetuskustannuksia. Korrelaation heikkenemiseen vaikuttanee myös se, että Kiinassa 

kokonaistuottavuuden nousu on ollut tasaista jo pitkään, minkä takia ulkomaisten 

suorien investointien kasvun vaikutus ei enää ole samanlaista, kuin aiemmin. 
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Kuvio 10. Kokonaistuottavuuden, ulkomaisten suorien investointien ja inhimillisen pääoman 

kasvu Kiinassa 1991-2011 (PWT8.0, Maailmanpankki). 

Kuviossa 11 on Kiinan tutkimus- ja kehitysmenojen kasvu 1997-2011. Taulukossa 7 

esitettiin BRIC-maiden tutkimus- ja kehitysmenojen osuuden bruttokansantuotteesta, 

ja Kiinalla kehitys on ollut BRIC-maista nopeinta 2000-luvulla, ja vuonna 2011 Kiinan 

tutkimus- ja kehitysmenojen osuus bruttokansantuotteesta (1,84 %) on suurin BRIC-

maista. Kuviossa 11 nähdään tutkimus-ja kehitysmenojen kasvaneen 10-30 prosenttia 

vuodessa vuosien 1997 ja 2011 välillä. 

 

Kuvio 11. Tutkimus-ja kehitysmenojen kasvu Kiinassa 1997-2001 (Maailmanpankki). 
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Taulukossa 11 on Spearmanin korrelaatiot kokonaistuottavuuden kasvulle ja 

mahdollisille kokonaistuottavuuden kasvutekijöille. Ainoa vahva positiivinen 

korrelaatio on ulkomaisien suorien investointien ja kokonaistuottavuuden välillä, 

myöskin tutkimus- ja kehitysmenojen kasvu näyttäisi korreloivan hiukan 

kokonaistuottavuuden kasvun kanssa. Pienimmän neliösumman menetelmällä 

tehtyjen testien mukaan, muuttujina taulukossa 11 olleet tekijät, saadaan jokaisesta 

regressiosta tuloksiksi negatiivisia selitettävyysasteita, sekä isoja p-arvoja, joita ei ole 

tähän tutkimukseen liitetty. Tämä tarkoittaa, että ei voida vahvistaa ovatko taulukon 

10 tekijät olleet lyhyellä aikavälillä (2000-2011) tekijöitä kokonaistuottavuuden 

nousussa. Tästä herää kysymys, että kuinka pitkältä ajalta eri tekijöitä tulisi mitata, 

jotta saataisiin laskettua tekijöiden vaikutus tietyn vuoden kokonaistuottavuuden 

nousuun. Toisaalta onko edes mahdollista arvioida eri tekijöiden vaikutusta, sillä 

vaikutus on erisuuruinen eri mailla ja se myös vaihtelee ajassa kuvioiden, taulukoiden 

ja regressiomallien perusteella. 

Taulukossa 11 on Spearmanin korrelaatioiden jälkeen pienimmän neliösumman 

menetelmällä tehty regressio, jossa muuttujana ulkomaisien suorien investointien 

kasvu ja vastemuuttujana kokonaistuottavuuden kasvu 1990-2011. Muuttujaksi on 

valittu ulkomaiset suorat investoinnit, sillä siitä on aineistoa 90-luvun alusta saakka, 

ja koska vahvin Spearmanin korrelaatio on kokonaistuottavuuden ulkomaisten suorien 

investointien välillä taulukossa 11. Suorien ulkomaalaisten investointien kertoimeksi 

saadaan 0,033, ja se on erittäin merkitsevä, p-arvo on selvästi alle 0,05 ja selitettävyys 

melkein 0,5. Tämän perusteella suorilla ulkomaisilla investoinneilla on tärkeä 

merkitys kokonaistuottavuuden kasvussa Kiinassa 1990-2011. Kuvion 10 perusteella 

merkitys näyttäisi olevan laskussa, johtuen joko maailmanmarkkinaheilahteluista ja 

hyödykkeiden hintojen laskusta, tai myös muiden tekijöiden vaikutuksien noususta 

kokonaistuottavuuden kasvutekijänä. Tutkimus- ja kehitysmenojen nopean nousun 

vuoksi voisi uskoa, että se tulisi olemaan tulevaisuudessa tärkeä tekijä 

kokonaistuottavuuden kasvussa, myös Coen ja Helpmanin mukaan (1995) suurten 

maiden tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutus kokonaistuottavuuteen on isompi kuin 

muiden maiden tutkimus-ja kehitysmenojen vaikutus valtion kokonaistuottavuuteen. 

Jossain vaiheessa on todennäköistä Kiinan teknologian konvergoivan kehittyneiden 

maiden kanssa, ja tällöin Kiinan ei kannata odottaa, että voi hyötyä muiden maiden 

uudesta teknologiasta, vaan se voisi hyötyä enemmän omasta kehityksestä. 
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Taulukko 11. Spearmanin korrelaatiot Kiinan kokonaistuottavuuden kasvulle ja oletetuille 

tekijöille 2000-2011, sekä pienimmän neliösumman regressio 1990-2011. 

Spearmanin korrelaatiot 

                Kokonaistuottavuuden kasvu 2000-2011 

FDI kasvu                  0.464 

R&D kasvu                0.127 

YPO kasvu                -0.236 

Patentit kasvu            0.027 

 

Regressio: vastemuuttujana kokonaistuottavuuden kasvu 

                   Estimaatti        Keskihajonta       t value       Pr(>|t|)     

Vakio            0.026             0.004                   6.567        2.75e-06 *** 

FDI               0.033             0.007                   4.457        0.0003 *** 

 

Merkitsevyysasteet:  0 %=***   0,1%= **  1% =*  5%= . 

Determinaatiokerroin:  0.485  

p-arvo: 0.0003 

5.3 Intia 

Intiassa ulkomaiset suorat investoinnit ovat lisääntyneet voimakkaasti 2006 vuodesta 

alkaen. Kokonaistuottavuuden nousu on kuitenkin ollut keskimäärin 2-3 prosenttia 

vuodessa koko tarkasteluajanjakson. Syynä siihen, miksi ulkomaalaiset suorat 

investoinnit eivät ole vaikuttaneet samalla tavalla kokonaistuottavuuteen kuin muilla 

mailla on, vaikuttanee olevan, että ulkomaiset suorat investoinnit menevät pääoman 

kasvattamiseen ja sitä kautta talouden kasvamiseen, eikä Intiassa osata hyödyntää 

kehittyneiden maiden teknologiaa. Toisaalta kuviosta 12 nähdään, että 1990-luvun 

alun nopea ulkomaalaisten investointien nousun jälkeen on parin vuoden päästä ollut 

useampi vuosi nopeaa kokonaistuottavuuden kasvua. Samaan aikaan myös patenttien 

määrä on alkanut nopeasti kasvamaan (kuvio 13), joten 1990-luvun keskivaiheen 

kasvu näyttäsi olevan seurausta sekä varallisuusoikeuksien paranemisesta, että 

ulkomaalaisista suorista investoinneista. 
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Kuvio 12. Kokonaistuottavuuden ja ulkomaisten suorien investointien muutos Intia 1991-2011 

(Penn World Table 8.0, Maailmanpankki). 

 

Kuvio 13. Kokonaistuottavuuden ja varallisuusoikeuksien muutos Intia 1991-2011 (Penn World 

Table 8.0, Maailmanpankki). 
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investoinneilla ei näytä olevan yhteyttä? Lyhyellä aikavälillä nopea talouskasvu voi 

nostaa investointien halukkuutta maahan, joka ei välttämättä lyhyellä aikavälillä 

vaikuta kokonaistuottavuuteen.(Boswort & Collins 2007.) Jos valtio on tehnyt 

muutoksia käytännöissä ja rajoitteissa, niin silloin ulkomaalaiset suorat investoinnit 

voivat vaikuttaa lyhyelläkin aikavälillä kokonaistuottavuuteen. Intia onkin 
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inhimillisen pääoman mittarissa jäljessä muita BRIC-maita, vaikka 

korkeankoulutuksen omaavia henkilöitä onkin enemmän suhteessa muihin. Alhainen 

inhimillinen pääoma voi olla syynä siihen, miksei teknologiaa osata omaksua nopeasti. 

Intiassa tutkimus- ja kehitysmenot ovat nousseet nopeasti, 5-20 prosenttia vuodessa 

(kuvio 14), ja patenttien määrän nousu etenkin ulkomaalaisille on ollut nopeaa, joka 

kertoo varallisuusoikeuksien paranemisesta, sekä paremmasta hyödystä teknologian 

kehittämisessä. Kaikista kokonaistuottavuuden tekijöistä patenttien määrän kasvulla 

on suurin korrelaatio kokonaistuottavuuden nousun kanssa 2000-2011, joten näyttäisi 

että varallisuusoikeudet ovat tärkeä tekijä kokonaistuottavuuden kasvussa 2000-

luvulla Intiassa. 

Taulukko 12. Spearmanin korrelaatiot 2000-2011. 

Spearmanin korrelaatiot 2000-2011 

                                   Kokonaistuottavuuden kasvu 

Patentit kasvu               0.244 

R&D kasvu                  0.168 

YPO  kasvu                  0.077 

 

Kuvio 14. Kokonaistuottavuuden ja tutkimus-ja kehitysmenojen kasvu Intiassa 1996-2011 

(PWT8.0, Maailmanpankki). 
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5.4 Venäjä 

Taulukossa 13 on kokonaistuottavuuden kasvun ja kokonaistuottavuuden muutokseen 

vaikuttavien tekijöiden Spearmanin korrelaatiot 2000-luvulla. Kaikkein suurin 

korrelaatio on ollut rahoitusmarkkinoiden tason nousun ja kokonaistuottavuuden 

välillä 2000-2011, joka oli 0,734. Myös ulkomaalaisten suorien pääomien ja 

kokonaistuottavuuden välillä sekä patenttien ja kokonaistuottavuuden nousulla on 

ollut selvä positiivinen korrelaatio. 

Taulukko 13. Kokonaistuottavuuden ja sen tekijöiden kasvun korrelaatiot Venäjällä 2000-2011 

(PWT8.0, Maailmanpankki). 

Spearmanin korrelaatiot 

                               A kasvu 2000-2011                

FDI kasvu                     0.399 

R&D kasvu                   0.203 

YPO kasvu                    0.734 

Patenttien kasvu            0.455 

Öljyn hinnan kasvu       0.280 

Kuviossa 15 on kokonaistuottavuuden ja ulkomaisten suorien investointien Venäjälle 

muutos vuosina 2000-2011. Myös kuvaajan perusteella tekijöillä voidaan tulkita 

olevan korrelaatiota, samoin kuin kokonaistuottavuuden kasvun ja yksityisten 

pääomien kasvun kotimaisilta rahoituslaitoksilta kuvaajassa 16. Kuvaajan 15 

perusteella tutkimus- ja kehitysmenojen kasvulla ei ole ollut merkittävää vaikutusta 

kokonaistuottavuuden nousuun, mikä johtunee siitä, että Venäjällä tutkimus- ja 

kehitysmenojen taso on ollut jo pitkään samalla tasolla, joten sen rajatuotto ei ole yhtä 

suurta kuin muilla BRIC-mailla. Syy voi liittyä myös Romerin mallissa olevaan 

teknologian kasvun tekijöihin: mitä enemmän jo olemassa olevia ideoita, niin sitä 

hitaammin luodaan uusia. 
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Kuvio 15. Kokonaistuottavuuden ja ulkomaisten suorien investointien kasvu Venäjällä 2000-2011 

(PWT8.0, Maailmanpankki). 

 

Kuvio 16. Kokonaistuottavuuden ja tutkimus- ja kehitysmenojen kasvu Venäjällä 2000-2011 

(PWT8.0, Maailmanpankki). 
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Kuvio 17. Kokonaistuottavuuden ja rahoitusmarkkinoiden tason kasvu (mitattuna yksityisillä 

pääoman kasvulla kotimaisilta rahoituslaitoksilta) Venäjällä 1993-2011 (PWT8.0, 

Maailmanpankki). 

Samoin kuin Spearmanin korrelaatio taulukossa 13 kertoo, niin myös regressiomallin 

tulokset taulukossa 14 ja kuvio 17 kertovat rahoitusmarkkinoiden vakauden olevan 

erittäin tärkeä tekijä kokonaistuottavuuden nousussa Venäjällä. 

Taulukko 14. Kokonaistuottavuuden kasvutekijöiden vaikutukset pienimmän neliösumman 

menetelmällä. 

Vastemuuttujana kokonaistuottavuuden muutos 

Muuttujat 

                                  Regressio 1         Regressio 2      Regressio 3 

 

                                  Estimaatti            Estimaatti        Estimaatti 

                                 (Keskihajonta)     (Keskihajonta) (Keskihajonta) 

Vakio                            -0.002              -0.000              0.001 

                                      (0.013)             (0.015)             (0.012) 

YPO                              0.337**           0.311 .              0.219 . 

                                      (0.102)             (0.139)             (0.107) 

FDI                                0.020               0.020               0.019 

                                      (0.015)             (0.016)             (0.013) 

Patentit                          0.037 

                                      (0.121) 

Öljyn hinta                                                                     0.067 . 

                                                                                       (0.034) 

p-arvo:                           0.007               0.024               0.005 
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Vapausasteella korjattu determinaatiokerroin: 

                                       0.595              0.549               0.696 

Merkitsevyysasteet:  0 %=***   0,1%= **  1% =*  5%= . 

Kun muuttujina ovat yksityisten pääomien kasvu kotimaisilta rahoituslaitoksilta 

(YPO), ulkomaisten suorien investointien kasvu (FDI) ja patenttien kasvu, niin 

selitettävyys on noin 0,6. Rahoitusmarkkinoiden tason kasvun (YPO) kerroin on 0,34 

ja se on hyvin merkitsevä. 2000-luvun alun rahoitusmarkkinoiden uudistukset ja 

vakaus ovat tulosten perusteella vahvistaneet kokonaistuottavuuden nousua. 

Regressiossa 3, jossa muuttujina ovat ulkomaiset suorat investoinnit, 

rahoitusmarkkinoiden tasoa mittaava yksityiset pääomat kotimaisilta 

rahoituslaitoksilta ja öljyn hinta, selitettävyys nousee ollen 0,7 verrattuna regression 1 

arvoon 0,6. Merkitsevyys hiukan laskee YPO:lla, kertoimen ollessa 0,22 verrattuna 

regression 1 ja 2 0,3 kertoimeen. Öljyn hinnan muutos näyttäisikin regression tulosten 

perusteella olevan tekijänä kasvattamassa kokonaistuottavuutta 2000-luvulla. Kerroin 

on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin muiden tekijöiden kertoimet regressioissa.  

Yhteenvetona BRIC-maiden kokonaistuottavuuden tekijöiden analysoinnista: 

ongelmana lyhyen aikavälin tarkastelussa on, että tekijöiden välillä on kausaalisuus-

ongelma. Elintason ja kokonaistuottavuuden kasvu voi houkutella ulkomaisia 

investointeja lyhyellä aikavälillä ja toisaalta tutkimus- ja kehitysmenoja voidaan lisätä 

hyvänä aikana. Toisaalta myös rahatalouden vakaus ja varallisuusoikeudet lisäävät 

ulkomaisia suoria investointeja. (Chakrabprty & Basu 2002.) Toinen ongelma 

lineaarisessa regressiomallissa on, että kokonaistuottavuuden tekijöiden vaikutus 

voidaan nähdä vasta vuosien päästä, joten on vaikea arvioida todellisia 

kokonaistuottavuuden tekijöiden vaikutuksia.  Poikkileikkausaineistolla olisi 

mahdollisuus testata kokonaistuottavuuden tekijöitä pitkällä aikavälillä, mutta silloin 

sivuutettaisiin maiden väliset erot kokonaistuottavuuden tekijöistä. Tämä lisääkin 

mielenkiintoa tutkia enemmän eri maiden kokonaistuottavuuden tekijöistä, ja missä 

kehitysvaiheessa mikäkin tekijä vaikuttaa kokonaistuottavuuteen ja missä suhteessa. 
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6 YHTEENVETO 

BRIC-maiden elintason kasvu on ollut nopeaa erityisesti 2000-luvulla. Vaikka 

talouskasvu on suurelta osin johtunut myös pääoman ja työvoiman kasvusta, on 

kokonaistuottavuuden kasvulla ollut merkittävä rooli nopeassa elintason kasvussa 

näillä mailla. Kokonaistuottavuuden kasvun merkitys lienee tulevaisuudessa entistäkin 

tärkeämpi tekijä BRIC-maiden kasvussa, kun pääoman ja työvoiman kasvun hyödyt 

laskevat. Inhimillisen pääoman lisäys tuotannontekijäksi Solowin kasvumalliin 

kasvatti mallin selittävyyttä ja tuotannontekijöiden merkitsevyyttä 27 aineistosta 

kerätyllä kehittyvällä maalla. Inhimillisen pääoman lisääminen tuotannontekijäksi 

kasvatti myös kokonaistuottavuuden merkitystä elintason kasvussa. Kuitenkin sekä 

Solowin, että laajennetun Solowin mallin mukaan kokonaistuottavuuden kasvulla on 

ollut merkittävä tekijä BRIC-maiden nopeassa talouskasvussa. Romerin mallin oletus, 

että tuotannontekijöillä on kasvavat skaalatuotot, hylättiin, sillä saman tasapainotason 

omaavat maat konvergoivat keskenään regression tulosten mukaan. Pitkällä aikavälillä 

elintason kasvu tulee siis ainoastaan kokonaistuottavuuden kasvusta. 

Vaikka kaikilla BRIC-mailla on suuret luonnonvarojen resurssit ja nopea 

elintasonkasvu 2000-luvulla, niin kokonaistuottavuuden kasvutekijät ovat eronneet 

merkitsevästi toisistaan. Venäjällä ja Brasiliassa rahoitusmarkkinoiden kehittyminen 

ja vakautuminen ovat olleet tärkeitä tekijöitä maiden kokonaistuottavuuden kasvulle. 

Tosin rahoitusmarkkinat eivät vielä ole läheskään kehittyneiden maiden tasolla, joten 

rahoitusmarkkinoiden kehittymisen jatkuminen voisi nopeuttaa kokonaistuottavuuden 

kasvua. Venäjän tulisi keskittyä kehittämään teknologiaa muuallakin kuin öljyyn 

liittyvässä teollisuudessa, jotta sen talous olisi vapaampi öljyn hinnan vaihteluista. 

Intiassa ulkomaalaiset suorat investoinnit eivät ole merkittävästi nostaneet 

kokonaistuottavuutta ainakaan lyhyellä aikavälillä, mikä vahvistaisi olettamusta, että 

inhimillinen pääoma vaikuttaa siihen kuinka hyvin muiden maiden teknologiaa 

osataan omaksua. Intialla inhimillisen pääoman määrä on alhainen, joten teknologian 

omaksuminen ei ole tehokasta. Toisaalta herää myös kysymys, että jos ulkomaalaiset 

investoinnit menevät Intiassa aloille, jossa on jo hyvä kokonaistuottavuus ja 

inhimillinen pääoma, niin vaikuttaako ulkomaisten suorien investoinnin muutos silloin 

kokonaistuottavuuteen? Intialla kehitys on vielä alkutekijöissä, ja maa tulee 

todennäköisesti elintasoltaan kasvamaan pitkään nopeaa vauhtia, jos kehitystä 
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tapahtuu inhimillisessä pääomassa ja muissa kokonaistuottavuuden kasvuntekijöissä. 

Kiinassa kokonaistuottavuuden kasvu on ollut pitkään vakaata, mutta myös Kiinassa, 

niin kuin muissakin BRIC-maissa, taloudellinen kehityksen taso on vielä kaukana 

kehittyneistä maista. Panostaessaan tulevaisuudessa kokonaistuottavuuden tekijöiden 

kehittämiseen maat edesauttavat elintason kasvuaan. 

Regressiomallilla tehty analyysi kokonaistuottavuuden tekijöistä saattaa antaa väärän 

kuvan, sillä siihen liittyy kausaalisuusongelma. On vaikea arvioida vaikuttaako 

lyhyellä aikavälillä suorat ulkomaiset investoinnit ja tutkimus- ja kehitysmenot 

kokonaistuottavuuteen, vai kerääkö nopea talouskasvu ja houkuttelevat sijoituskohteet 

suuria määriä investointeja. Poikkileikkausaineistoilla saisi kuvan keskimääräisistä 

kokonaistuottavuuden vaikutuksista pitkällä aikavälillä, mutta silloin ei pystyttäisi 

huomioimaan maiden sisäiset sokkeja ja eroja. Toisaalta jos haluttaisiin arvioida tietyn 

valtion kokonaistuottavuuden tekijöitä, niin tulisi käyttää mallia, jolla pystyttäisiin 

arvioimaan kuinka pitkältä ajalta eri tekijöiden vaikutus kokonaistuottavuuteen tulee. 

Tämä lienee erittäin vaikea tehtävä, sillä kokonaistuottavuuden tekijöitä on useita, 

myös muita, mitä tässä tutkimuksessa ei ole otettu esille. Lisäksi vaikutukset 

muuttuvat ajassa, ja erilaiset sokit, kuten finanssikriisi, vaikuttaa ainakin BRIC-

maiden kokoisiin maihin, jotka ovat tiukasti sidoksissa koko maailman markkinoihin. 
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