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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten kannustimiin investoida tutkimukseen ja kehitykseen, sekä kuluttajien
halua siirtyä käyttämään uutta teknologiaa. Tarkastelen teoreettisten mallien avulla, poikkeaako optimaalinen R&D-määrä sosiaalisesti
optimaalisesta R&D:n määrästä, miten verkkovaikutus vaikuttaa yritysten uuden tuotteen innovaatiokannustimiin ja miten uuden teknologian
yhteensopimattomuus vanhan teknologian kanssa vaikuttaa kuluttajien päätökseen siirtyä tai olla siirtymättä uuteen teknologiaan?
Ensimmäinen malli perustuu Amirin ja Woodersin (1999) artikkeliin, jossa tutkitaan yritysten optimaalisia R&D-investointeja
tuotantoprosessiin, kun on mahdollista, että innovaatiosta saatava tieto vuotaa yrityksen kilpailijoille. Mallissa oletetaan, että tieto vuotaa vain
yhteen suuntaan: enemmän tutkimukseen investoineelta vähemmän investoineelle. Malli vertailee yritysten R&D-kilpailua ja yhteistyötä
R&D:ssä. Tutkimusyhteistyö on mallin ehtojen vallitessa kaikkien kannalta hyödyllistä.
Glazerin, Kanniaisen ja Mustosen (2002) mallissa tutkitaan yritysten R&D-investointikannustimia, kun tavoitteena on uuden tuotteen
kehittäminen. Tuotteilla on tässä mallissa verkkovaikutus. Tulokseksi saadaan, että yritysten tekemä R&D-määrä jää pienemmäksi kuin
sosiaalisesti optimaalinen määrä, jos R&D on kallista. Tällöin innovaation tehneen yrityksen kilpailija pyrkii vapaamatkustamaan innovoineen
yrityksen keksinnön verkkovaikutuksella. Tutkielmassani vertailen prosessi- ja tuoteinnovaatiomalleja ja pohdin minkälaisille toimialoille näiden
mallien tuloksia voisi soveltaa.
Kolmas tämän tutkielman malli tarkastelee kuluttajien valintatilannetta, jossa tarjolla on vanha analoginen ja uusi digitaalinen televisiotekniikka.
Sovellan tilanteeseen Farrellin ja Salonerin (1985) mallia. Mallissa kuluttajien tulee valita uuteen teknologiaan siirtymisen ja vanhassa
pysymisen välillä, kun heillä on epätäydellinen informaatio toistensa preferensseistä. Kummankin teknologian käyttämisestä seuraa kuluttajille
verkkovaikutus. Uusi ja vanha teknologia eivät ole yhteensopivia. Siirtyminen uuteen teknologiaan on vaikeaa, vaikka uusi teknologia olisi
vanhaa parempi. Osoittautuu, että kuluttajat voivat joutua tilanteeseen, jossa siirtyminen uuteen teknologiaan olisi hyödyllistä, mutta siirtymistä
ei tapahdu. Toisaalta tilanne, jossa siirtyminen uuteen teknologiaan tapahtuu, mutta kuluttajien yhteenlaskettu hyöty uudesta teknologiasta on
pienempi kuin vanhasta, on myös mahdollinen.
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