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Nobel-komitean lausuma palkinnon saajista:

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of 
Alfred Nobel 2018 was divided equally between

William D. Nordhaus "for integrating climate change into long-run
macroeconomic analysis" and

Paul M. Romer "for integrating technological innovations into long-
run macroeconomic analysis." 

https://www.nobelprize.org/prizes/economics/2018/romer/facts/


Paul M. Romerin opinnot ja tieteellinen ura

 Syntynyt Coloradossa 1955; 
 hänen isänsä oli Coloradon osavaltion kuvernööri kolmen kauden ajan 

(1986-1998).

 Opinnot:
 B.Sc. 1977 matematiikassa1975,

 MA taloustieteessä 1978 ja 

 PhD taloustieteessä 1983, kaikki Chicagon yliopistosta.



Tieteellinen ura

 Ollut professori seuraavissa yliopistoissa:
 University of Rochester, University of Chicago,

 University of California, Berkeley, 

 Stanford University ja 

 New York University (nykyinen virka vuodesta 2011).

 Lähti 2001 väliaikaisesti pois akateemisesta maailmasta ja perusti
Aplia –yhtiön.
 Aplia tuottaa verkkoympäristöön harjoitustehtäviä yliopiston

perustutkintoa suorittaville.
Cengage Learning osti Aplian 2007.  



Tieteellinen ura, jatkuu

Muu ura
 Tuli Maailmanpankin pääekonomistiksi lokakuussa 2016.

 Erosi toimesta tammikuussa 2018 ristiriitojen takia.

Huomionosoituksia
 Named one of America’s 25 most influencial people by Time 

Magazine 1997 
 Fellow of the American Academy of Sciences
 Claus Recktenwald Prize in Economics 2002 



Tieteellinen toiminta

 Eniten viitattuja julkaisuja:
 Endogenous Technological Change, Journal of Political 

Economy, 1990 (viittauksia 27089 kpl)
 Increasing Returns and Long Run Growth, Journal of Political 

Economy, 1986 (viittauksia 25505 kpl)
 The Origins of Economic Growth, Journal of Economic 

Perspectives 1994 (viittauksia 4474 kpl)
 Economic Integration and Economic Growth, Quarterly Journal 

of Economics, 1998 (yhdessä Luis River-Batiz’n kanssa)
(viittauksia 2525 kpl.) 

Growth Based on Increasing Returns to Specialization, American 
Economic Review 1987 (viittauksia 2201 kpl)



 Uudempia julkaisuja:

 The Trouble with Macroeconomics, American Economist 2016.
 Mathiness in the Theory of Growth, American Economic Review 

2015.
 Technologies, Rules and Progress: the Case for Charter Cities, 

Center for Global Development, 2010.
 Cutting the Corruption Tax, Vox EU, 7.10.2018.



Paul Romerin palkittu kontribuutio

 Kontribuutiota luonnehditaan yleensä nimikkeellä “endogeenisen kasvun
teoria”.

 Tausta:

1) Konvergenssihypoteesia koskevat kiistat empiirisessä kasvututkimuksessa.

- suppenevatko eri maiden henkeä kohti lasketun BKT:n tasot

kohti toisiaan pitkällä aikavälillä?

- tämä hypoteesi on neoklassisen kasvuteoria (Slow, Swan jne.) 

perusimplikaatio.

- Tämä ei kuitenkaan näyttänyt toteutuvan empiirisissä aineistoissa.

- Ks. Kuvio ja esim. Acemoglu (2009). 





2) Haasteet perinteisille kasvumalleille:
- innovaatiot ja keksinnöt poikeavat muista

hyödykkeistä, koska samanaikainen käyttö
on mahdollista. (“nonrival goods”).

- teknologinen kehitys vaatii resursseja.
- jos aggregaattituotantofunktio on 1.asteen
homogeeninen ja 
- täydellinen kilpailu vallitsee, niin mistä resurssit

innovaatioihin?
- innovaatiot ja keksinnöt synnyttävät markkinavoimaa

ja voittoja.
- täydellinen kilpailu on huono mallioletus. 



 Paul Romerin kontribuutio:

Hän rakensi yleisen tasapainon ja kasvun malleja, 
joissa teknologinen muutos syntyy ihmisten
tietoisesta toiminnasta, kuten tutkimus- ja 
tuotekehityksestä ja keksinnöistä.

Monet tutkijat olivat tehneet malleja innovaatioista
ja T&K toiminnasta, mutta niitä ei oltu integroitu
mukaan taloudellisen kehityksen malleihin. 



Yksinkertainen malli
 Lopputuotteen tuotantofunktio:

𝑌𝑌 𝑡𝑡 = 1
1−𝛽𝛽

𝐿𝐿𝛽𝛽 ∫0
𝑁𝑁(𝑡𝑡) 𝑥𝑥(𝑣𝑣, 𝑡𝑡)1−𝛽𝛽𝑑𝑑𝑣𝑣.

 Resurssirajoite ja innovaatioiden tuotanto: 
𝐶𝐶 𝑡𝑡 + 𝑋𝑋 𝑡𝑡 + 𝑍𝑍 𝑡𝑡 ≤ 𝑌𝑌(𝑡𝑡) jossa 𝑋𝑋 on koneiden määrä ja 𝑍𝑍 on T&K resurssit

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑁𝑁 𝑡𝑡 = 𝜂𝜂𝑍𝑍(𝑡𝑡)

 Kuluttajan hyötyfunktio:

𝑈𝑈 = ∫0
∞ exp(−𝜌𝜌𝑡𝑡) 𝐶𝐶 𝑡𝑡 1−𝜃𝜃−1

1−𝜃𝜃
𝑑𝑑𝑡𝑡.

Huom:    1) mallissa kasvu syntyy ainoastaan innovaatioiden kasvun kautta.
2) mallissa on tasapainoura, jossa talous kasvaa endogeenisesti.
Ura toteuttaa

𝑔𝑔𝐶𝐶 = 1
𝜃𝜃

(𝑟𝑟∗-ρ), 𝑟𝑟∗ = 𝜂𝜂𝜂𝜂𝐿𝐿



Paul Romer tutkijana

 Idearikas ja suoraviivainen keskustelija ja tutkija.
 Korostaa tutkimuksen merkitystä ja viestejä yhteiskunnan

kehittämiselle.
 Esimerkki: “Technology for producing low-cost light in 

homes is more than hundered years old, Why is it that so 
many people still don’t have access to it?”

 Esimerkkinä 2000-luvulla alkanut harrastus teemasta
“charter cities”: Kaupungit/alueet joita hallinnoidaan oman
peruskirjan mukaisesti.

 Esimerkki: VoxEU artikkeli 2010: “Cutting the corruption tax”. 
viittaa Hong Kongiin 1970 luvulla corruption vähentämisessä ja 
ehdottaa Kreikalle asettumista EU:n nimeämään johtajan
alaisuuteen.   



 Minulla on ollut ilo tehdä tutkimusyhteistyötä Paul Romerin kanssa, 
ks. 
 Evans G.W., S. Honkapohja & P. Romer: “Growth cycles”, 

American Economic Review 1998.
 Voin kokemuksesta todeta edellä kertomani lisäksi, että Paul on

 erittäin sinnikäs kun tutkimusta toteutetaan, usein yritysten, 
erehdysten ja uusien yritysten sarjana,

 erittäin tarkka tutkimuksen ja tekstien viimeistelyssä: ym. 
tutkimuksen käsikirjoitus revisioitiin muistaakseni 18 kertaa ennen
sen tarjoamista julkaistavaksi.  


	Taloustieteen 2018 Nobelisti, professori Paul Romer�
	Nobel-komitean lausuma palkinnon saajista:�
	Paul M. Romerin opinnot ja tieteellinen ura
	Tieteellinen ura
	Tieteellinen ura, jatkuu
	Tieteellinen toiminta
	 
	Paul Romerin palkittu kontribuutio
	Slide Number 9
	 
	 
	Yksinkertainen malli
	Paul Romer tutkijana
	 

