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Λειτουργό Παραγωγικότθτασ
Στο ζγγραφο παρουςιάηονται τα αποτελζςματα μελζτθσ θ οποία εκπονικθκε με ζναυςμα τθν
παρατιρθςθ ότι τθν τελευταία δεκαετία παρουςιάηεται επιβράδυνςθ ςτθν αφξθςθ τθσ
ςυνολικισ παραγωγικότθτασ ςε πολλζσ χϊρεσ του
ΟΟΣΑ. Η μελζτθ αναλφει τα
χαρακτθριςτικά των επιχειριςεων αιχμισ ςε διεκνζσ επίπεδο (ΕΑΙΔ)1 και τθ ςχζςθ τουσ με
άλλεσ επιχειριςεισ με εςτίαςθ ςτθ διάχυςθ τθσ τεχνολογίασ από τισ ΕΑΙΔ ςτισ υπόλοιπεσ
επιχειριςεισ και ςτισ πολιτικζσ που τθ διευκολφνουν.
Η μελζτθ βαςίςτθκε ςε εμπειρικά ςτοιχεία από επιχειριςεισ ςτουσ πλείςτουσ τομείσ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ (εξαιροφνται οι επιχειριςεισ γεωργίασ- κτθνοτροφίασ και
χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν) ςε 23 χϊρεσ του ΟΟΣΑ για τθν περίοδο 2001 - 2009.
Εξετάηοντασ αρχικά τα χαρακτθριςτικά των ΕΑΙΔ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ επιχειριςεισ οι
ερευνθτζσ κατζλθξαν ςτα εξισ ςυμπεράςματα:
 Οι ΕΑΙΔ είναι 4 με 5 φορζσ πιο παραγωγικζσ από τισ άλλεσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθ
ςυνολικι παραγωγικότθτα και 10 φορζσ πιο παραγωγικζσ από τισ άλλεσ λαμβάνοντασ
υπόψθ τθν Παραγωγικότθτα Εργαςίασ
 Οι ΕΑΙΔ είναι κατά μζςο όρο μεγαλφτερεσ (με βάςθ τον κφκλο εργαςιϊν και τον αρικμό
απαςχολουμζνων), πιο επικερδείσ, ζχουν περιςςότερθ πικανότθτα να ανικουν ςε
όμιλο εταιριϊν όπου τουλάχιςτον μία άλλθ εταιρία προζρχεται από άλλθ χϊρα, και
πατεντάρουν πιο εντατικά
 Ενϊ οι ΕΑΙΔ, με βάςθ τθν Παραγωγικότθτα Εργαςίασ, είναι κατά μζςο όρο πιο μεγάλεσ
ςε θλικία από τισ άλλεσ, οι επιχειριςεισ αιχμισ με βάςθ τθ ςυνολικι παραγωγικότθτα
είναι πιο νεαρζσ. Οι ΕΑΙΔ ςτισ υπθρεςίεσ είναι νεαρότερεσ ανεξάρτθτα από το μζτρο
τθσ παραγωγικότθτα που χρθςιμοποιείται
Παρά τθν επιβράδυνςθ ςτθν αφξθςθ τθσ ςυνολικισ παραγωγικότθτασ ςε πολλζσ χϊρεσ τθν
τελευταία δεκαετία θ ετιςια αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των ΕΑΙΔ παραμζνει ιςχυρι αλλά
το χάςμα ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ μεταξφ ΕΑΙΔ και άλλων επιχειριςεων
διευρφνεται. Οι ΕΑΙΔ ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ παρουςίαςαν μζςθ ετιςια αφξθςθ τθσ
1

Ωσ επιχειριςεισ αιχμισ ςε διεκνζσ επίπεδο (ΕΑΙΔ) ορίηονται οι 100 πιο παραγωγικζσ επιχειριςεισ (τόςο με βάςθ
τθν Παραγωγικότθτα Εργαςίασ όςο και με βάςθ τθ ςυνολικι παραγωγικότθτα) ςε κάκε τομζα οικονομικισ
δραςτθριότθτασ κάκε χρόνο τθν περίοδο 2001 – 2009.
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Παραγωγικότθτασ Εργαςίασ ίςθ με 3,5% ςε ςχζςθ με μζςθ ετιςια αφξθςθ τθσ
Παραγωγικότθτασ Εργαςίασ ίςθ με 0,5% που παρουςίαςαν οι άλλεσ επιχειριςεισ. Αυτι θ
διαφορά ςτθν ετιςια αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ είναι ακόμθ πιο ζντονθ ςτισ υπθρεςίεσ.
Το ερϊτθμα που θ μελζτθ προςπακεί να απαντιςει ςτθ ςυνζχεια είναι γιατί οι τεχνολογίεσ
και οι γνϊςεισ που αναπτφςςονται ςτισ ΕΑΙΔ δεν διαχζονται ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ.
Σφμφωνα με τουσ ερευνθτζσ πρόςφατα ςτοιχεία δείχνουν ότι νζεσ τεχνολογίεσ που
αναπτφςςονται ςτισ ΕΑΙΔ εξαπλϊνονται με όλο και γρθγορότερο ρυκμό ςε άλλεσ χϊρεσ αλλά
υιοκετοφνται με όλο και βραδφτερο ρυκμό ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ μιασ οικονομίασ. Τθν ίδια
ςτιγμι αποτελζςματα άλλων μελετϊν δείχνουν ότι θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςε
επιχειριςεισ εκτόσ των επιχειριςεων αιχμισ ςε εκνικό επίπεδο (ΕΑΙΕ) ςυςχετίηεται
περιςςότερο με τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των ΕΑΙΕ από ότι με τθν αφξθςθ τθσ
παραγωγικότθτασ των ΕΑΙΔ.
Ζνασ πικανόσ μθχανιςμόσ που μπορεί να εξθγιςει αυτό το φαινόμενο, ςφμφωνα με τουσ
μελετθτζσ είναι ότι οι νζεσ τεχνολογίεσ ςε ΕΑΙΔ διαχζονται ςε άλλεσ επιχειριςεισ μόνο μετά
που υιοκετοφνται και δοκιμάηονται από τισ ΕΑΙΕ και αφοφ προςαρμοςτοφν ςτισ ειδικζσ
περιςτάςεισ τθσ χϊρασ.
Αυτζσ οι παρατθριςεισ οδιγθςαν ςε εξζταςθ α) του χάςματοσ ςτθν απόδοςθ μεταξφ ΕΑΙΔ και
ΕΑΙΕ και των πολιτικϊν που το επθρεάηουν ςε διάφορεσ χϊρεσ και β) τθσ διάχυςθσ των
τεχνολογιϊν από τισ ΕΑΙΕ ςτισ υπόλοιπεσ επιχειριςεισ ςε μια χϊρα και των πολιτικϊν που
διαμορφϊνουν τθν προςζγγιςθ των επιχειριςεων μιασ χϊρασ με τισ ΕΑΙΕ.
Σε ςχζςθ με το πρϊτο προσ εξζταςθ κζμα ζνασ τρόποσ για να αυξθκεί θ παραγωγικότθτα μιασ
χϊρασ είναι να διευκολυνκεί θ υιοκζτθςθ από τισ ΕΑΙΕ νζων τεχνολογιϊν και γνϊςεων που
αναπτφςςονται ςτισ ΕΑΙΔ ϊςτε να ςυγκλίνει θ παραγωγικότθτα των επί μζρουσ ΕΑΙΕ με τθν
παραγωγικότθτα των ΕΑΙΔ. Τθν ίδια ςτιγμι θ επίδραςθ των ΕΑΙΕ ςτθ ςυνολικι
παραγωγικότθτα κα ενιςχυκεί αν αυτζσ ζχουν μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτθν οικονομία, δθλαδι
είναι μεγαλφτερεσ. Αυτό μπορεί να προκφψει από μια αποτελεςματικι κατανομι των πόρων
(ανκρϊπινου δυναμικοφ) ςε πιο παραγωγικζσ επιχειριςεισ.
Ωσ παράδειγμα αναφζρεται ότι θ παραγωγικότθτα του τομζα τθσ μεταποίθςθσ ςτθν Ιταλία κα
ιταν 20% μεγαλφτερθ, ενϊ ςτισ ΗΠΑ κα παρζμενε ςχεδόν θ ίδια, αν οι ΕΑΙΕ ιταν όςο μεγάλεσ
είναι οι ΕΑΙΔ. Αυτό κα ςυνζβαινε γιατί ςτθν Ιταλία οι ΕΑΙΕ, αν και παραγωγικζσ όςο οι ΕΑΙΔ,
είναι ςχετικά μικρζσ ςυγκρινόμενεσ με τισ ΕΑΙΔ. Σε αντίκεςθ, ενϊ οι ΕΑΙΕ ςτισ ΗΠΑ είναι
μεγαλφτερεσ από τισ ΕΑΙΔ δεν είναι τόςο παραγωγικζσ όςο αυτζσ. Αυτζσ οι διαφορζσ μεταξφ
χωρϊν ζχουν προεκτάςεισ ςτισ πολιτικζσ που μποροφν να αποδϊςουν οφζλθ ςε κάκε χϊρα.
Στθ ςυνζχεια εξετάηεται πϊσ οι διάφορεσ πολιτικζσ ςυςχετίηονται α) με το χάςμα ςτθν
παραγωγικότθτα που προζρχεται από τισ διαφορζσ ςτθν παραγωγικότθτα μεταξφ των ΕΑΙΕ
και των ΕΑΙΔ και β) το χάςμα που προζρχεται από διαφορζσ μεταξφ του μεγζκουσ των ΕΑΙΕ
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και των ΕΑΙΔ δθλαδι τθ ςυνολικι απαςχόλθςθ ςτισ ΕΑΙΕ. Η ανάλυςθ δείχνει ότι το χάςμα
μεταξφ τθσ παραγωγικότθτασ των ΕΑΙΔ και των ΕΑΙΕ τείνει να είναι μικρότερο ςε χϊρεσ όπου θ
ποιότθτα των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων είναι ψθλότερθ, το ρυκμιςτικό πλαίςιο ςτθν αγορά
προϊόντων είναι λιγότερο περίπλοκο, οι επιχειριςεισ και τα πανεπιςτιμια ςυνεργάηονται
εντατικά και οι αγορζσ επιχειρθματικϊν κεφαλαίων είναι περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ.
Άρα θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων θ απλοποίθςθ του
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου που αφορά τθν αγορά προϊόντων, θ εντατικοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ
μεταξφ πανεπιςτθμίων και επιχειριςεων, και θ ανάπτυξθ των αγορϊν επιχειρθματικϊν
κεφαλαίων είναι πολιτικζσ που ευνοοφν τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ των ΕΑΙΕ μζςω
τθσ διάχυςθσ νζων τεχνολογιϊν από τισ ΕΑΙΔ ςτισ ΕΑΙΕ.
Ενϊ το πιο πάνω μείγμα πολιτικϊν υποβοθκά τθ διάχυςθ νζων τεχνολογιϊν από τισ ΕΑΙΔ ςτισ
ΕΑΙΕ τα ςυνολικά οφζλθ μεγεκφνονται όταν οι πιο παραγωγικζσ επιχειριςεισ προςελκφςουν
πόρουσ και αναπτυχκοφν. Πολιτικζσ που ευνοοφν τθν ανακατανομι των πόρων προσ όφελοσ
τθσ ανάπτυξθσ των ΕΑΙΕ είναι πολιτικζσ που ευνοοφν τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ
προϊόντων, εργαςίασ, και επιχειρθματικϊν κεφαλαίων, και θ νομοκεςία πτωχεφςεων που δεν
τιμωρεί υπερβολικά τθν αποτυχία.
Τζλοσ όςον αφορά το δεφτερο προσ εξζταςθ ηιτθμα δθλαδι πϊσ οι πολιτικζσ ςε μια
οικονομία επθρεάηουν τθν προςζγγιςθ των υπόλοιπων επιχειριςεων ςτισ ΕΑΙΕ, ςε ςχζςθ με
τθν παραγωγικότθτα, παρατθροφνται διαφορζσ ανάλογα με τθν απόςταςθ των επιχειριςεων
από τισ ΕΑΙΕ δθλαδι τθ διαφορά που ζχουν όςον αφορά τθν παραγωγικότθτα.
Για παράδειγμα ενϊ θ λιγότερο περίπλοκθ ρφκμιςθ τθσ αγοράσ προϊόντων διευκολφνει τθν
προςζγγιςθ όλων των επιχειριςεων ςτισ ΕΑΙΕ, δθλαδι βελτιϊνουν τθν παραγωγικότθτά τουσ,
οι πολιτικζσ υπζρ του ανταγωνιςμοφ ςυνδζονται με τθ βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ
παραγωγικότθτασ των επιχειριςεων που είναι είτε πολφ κοντά είτε πολφ μακριά ςτθν
παραγωγικότθτα των ΕΑΙΕ . Η μείωςθ ςτθν αυςτθρότθτα τθσ νομοκεςίασ για τθν προςταςία
τθσ απαςχόλθςθσ ςυνδζεται με υψθλότερθ βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ παραγωγικότθτασ ςτισ
επιχειριςεισ που βρίςκονται πλθςιζςτερα ςτισ ΕΑΙΕ ενϊ θ ςχζςθ αυτι τείνει να μειϊνεται για
τισ επιχειριςεισ πιο μακριά από τισ ΕΑΙΕ. Τζλοσ, οι ςυνεργαςίεσ για ζρευνα και ανάπτυξθ
ςυνδζονται με μια ταχφτερθ διαδικαςία βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ ςτισ επιχειριςεισ
πολφ μακριά από τισ ΕΑΙΕ, ενϊ θ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςτισ επιχειριςεισ κοντά ςτισ
ΕΑΙΕ ςυμβαδίηει με αυτι των ΕΑΙΕ.

