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Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and 
Firm-level Perspective 

Summary in Greek 

 
Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο 
µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης 

Περίληψη στα ελληνικά  

 

Η ανοµοιογένεια των οικονοµικών επιδόσεων των χωρών του ΟΟΣΑ κατά τη 
δεκαετία του 1990 ανανέωσε το διάλογο σχετικά µε τα βαθύτερα αίτια της οικονοµικής 
µεγέθυνσης. Ο διάλογος αυτός ώθησε τον ΟΟΣΑ να αναλάβει την εκπόνηση µερικών 
διεξοδικών µελετών για το ζήτηµα αυτό. Το κύριο θέµα τους µπορεί να λάβει τη µορφή 
απλού ερωτήµατος: Πού οφείλεται η οικονοµική µεγέθυνση των χωρών του ΟΟΣΑ κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες; Προς την ίδια κατεύθυνση τίθενται τα εξής ερωτήµατα: Ποια 
είναι η τυχόν επίδραση άλλων παραγόντων - κυρίως η διάδοση της τεχνολογίας των 
πληροφοριών- στους συντελεστές της συνολικής οικονοµικής µεγέθυνσης; Πώς και σε 
ποιο βαθµό η κυβερνητική δράση, καθώς και άλλα συστατικά στοιχεία του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, συµβάλλουν στη µακροπρόθεσµη µεγέθυνση και, κατά 
συνέπεια, ποιες πολιτικές θα πρέπει να προτιµούνται; Τέλος, ποιος είναι ο αντίκτυπος της 
αναδιάρθρωσης που υλοποιείται στο πλαίσιο ενός τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, 
αλλά και µεταξύ των διαφορετικών τοµέων, στη συνολική οικονοµική επίδοση; 

Ανάλυση σε µακροοικονοµικό επίπεδο 

Η µεγέθυνση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις χώρες του ΟΟΣΑ αντικατοπτρίζει 
διευρυνόµενες αποκλίσεις. Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται στον υψηλότερο του µέσου 
όρου ρυθµού ανάπτυξης που κατέγραψαν ορισµένες χώρες (π.χ. Κορέα και Ιρλανδία) που 
προσπαθούν να φτάσουν το επίπεδο των άλλων χωρών, αλλά επίσης στον υψηλό ρυθµό 
ανάπτυξης µερικών σχετικά πλούσιων χωρών όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η 
Ολλανδία και η Νορβηγία, και στο χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης στο µεγαλύτερο τµήµα της 
ηπειρωτικής Ευρώπης και στην Ιαπωνία. 
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Χρήση του εργατικού δυναµικού 

Οι αποκλίσεις µεταξύ των χωρών σχετίζονται, τουλάχιστον εν µέρει, µε τις διαφορές 
στη χρήση του εργατικού δυναµικού και στη βελτίωση των δεξιοτήτων των 
εργαζοµένων. Συγκεκριµένα, η χρήση του εργατικού δυναµικού αυξήθηκε στις 
περισσότερες χώρες όπου επιταχύνθηκε η µεγέθυνση του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Αντίθετα, η µεγέθυνση επιβραδύνθηκε στις περισσότερες 
χώρες όπου η απασχόληση ήταν στάσιµη ή µειώθηκε, καθώς η αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας δεν κατάφερε να αντισταθµίσει την άσχηµη επίδοση όσον 
αφορά την απασχόληση. Επιπλέον, η βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού 
διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην ώθηση της παραγωγικότητας της εργασίας στις 
περισσότερες χώρες. Ωστόσο στις χώρες που κατέγραφαν χαµηλή επίδοση όσον αφορά 
την απασχόληση η ώθηση αυτή οφειλόταν ως ένα βαθµό στην υψηλότερη ανεργία 
µεταξύ των ανειδίκευτων εργαζοµένων.  

Τεχνολογική πρόοδος 

Οι αποκλίσεις στην οικονοµική µεγέθυνση ερµηνεύονται επίσης από µερικούς νέους 
παράγοντες. Συγκεκριµένα η συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών (MFP) ως 
δείκτης της άυλης τεχνολογικής αλλαγής (δηλαδή της µη ενσωµατωµένης στη βελτίωση 
της ποιότητας του κεφαλαιακού εξοπλισµού) επιταχύνθηκε σε ένα αριθµό χωρών του 
ΟΟΣΑ, κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά, καθώς και σε ορισµένες 
µικρότερες οικονοµίες (για παράδειγµα στην Αυστραλία και την Ιρλανδία). Η συµβολή 
της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη συνολική αύξηση 
της παραγωγικότητας έµοιαζε αρχικά να είναι άυλη λόγω της ταχείας τεχνολογικής 
προόδου που γνώρισε ο τοµέας παραγωγής ΤΠΕ. Από τα µέσα έως τα τέλη της δεκαετίας 
του ’90, η ευρύτερη χρήση πολύ παραγωγικού εξοπλισµού βασισµένου στην ΤΠΕ από 
άλλους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας συνέβαλλε όλο και περισσότερο στην 
ενσωµατωµένη αύξηση της παραγωγικότητας. Αναµενόµενα, η αύξηση της MFP 
επιταχύνθηκε κάπως αργότερα στις χώρες του ΟΟΣΑ οι οποίες δε διέθεταν αρκετά 
µεγάλο τοµέα παραγωγής ΤΠΕ.  
 

Συνολικά οι αυξανόµενες αποκλίσεις των τάσεων της οικονοµικής µεγέθυνσης σε 
όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 ήταν αποτέλεσµα του συνδυασµού 
«παραδοσιακών παραγόντων» που σχετίζονται κυρίως µε την αποτελεσµατικότητα των 
µηχανισµών της αγοράς εργασίας και στοιχείων της «νέας οικονοµίας» που 
αντικατοπτρίζουν το µέγεθος του τοµέα παραγωγής ΤΠΕ, αλλά και το ρυθµό υιοθέτησης 
της νέας αυτής τεχνολογίας από άλλους τοµείς. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν 
υποδεικνύουν ότι η ικανότητα των χωρών να καινοτοµούν σε αναπτυσσόµενους τοµείς 
και να ενσωµατώνουν τις τεχνολογίες αιχµής επηρεάζεται επίσης από την κυβερνητική 
δράση και το θεσµικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι υφιστάµενες 
επιχειρήσεις και στο οποίο αναπτύσσονται νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 
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Μακροοικονοµική πολιτική 

Η εµπειρική ανάλυση επισηµαίνει ότι η µακροοικονοµική πολιτική που εστιάζεται 
στη σταθερότητα επηρεάζει ουσιαστικά την παραγωγή. Η χαµηλότερη µεταβλητότητα 
του πληθωρισµού τείνει να ασκεί άµεση και θετική επίδραση στην οικονοµική 
µεγέθυνση, και η κύρια συνέπεια του επιπέδου του πληθωρισµού γίνεται αισθητή µέσω 
των επενδύσεων. Παροµοίως, η βαριά φορολογία και οι υψηλές δηµόσιες δαπάνες 
επενεργούν άµεσα και έµµεσα στην οικονοµική µεγέθυνση µέσω των επενδύσεων. Η 
ανάλυση υποδεικνύει ότι η υψηλή φορολογία τείνει να επιβραδύνει την αύξηση της 
παραγωγής, µια αύξηση κατά 1% του συνολικού ποσοστού φορολογίας µεταφράζεται 
συνολικά σε µείωση της παραγωγής κατά περίπου 0,6% – 0,7%. Επιπλέον, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη µελέτη, οι δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη 
επηρεάζουν σηµαντικά τόσο το επίπεδο όσο και το ρυθµό αύξησης της συνολικής 
παραγωγής, και η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην 
ερµηνεία των αποκλίσεων στις οικονοµικές επιδόσεις. Τελική διαπίστωση αποτελεί η 
ιδιαίτερα θετική επίδραση του υψηλού επιπέδου έκθεσης στο εξωτερικό εµπόριο στην 
αύξηση της παραγωγής. 
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Ανάλυση σε επίπεδο τοµέα 
 

 Μετά την εξέταση των σχετικών οικονοµικών επιδόσεων σε συνολικό επίπεδο, είναι 
σηµαντικό να αξιολογηθεί ο ρόλος των εξελίξεων που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο του 
κάθε τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, καθώς και της ανακατανοµής των πόρων 
µεταξύ των τοµέων και των επιχειρήσεων. Η ανάλυση σε επίπεδο τοµέα διασαφηνίζει 
ζητήµατα τα οποία ίσως η προηγούµενη µακροοικονοµική ανάλυση να µην έλαβε υπόψη 
της, κυρίως την επίδραση συγκεκριµένων µέτρων, όπως η ρύθµιση της αγοράς προϊόντων 
και οι περιορισµοί στο εµπόριο, στην επίδοση του κάθε τοµέα. Παροµοίως, οι αποκλίσεις 
µεταξύ των προτύπων µεγέθυνσης σε επίπεδο τοµέα ενδέχεται να δηλώνουν το 
διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο οι χώρες επωφελούνται από τις ευρύτερες οικονοµικές 
µεταβολές ή από τη δυναµική που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. 
 

Αυστηροί κανονισµοί  
 

Οι εµπειρικές παρατηρήσεις φανερώνουν την άµεση αρνητική επίδραση των 
κανονισµών που ρυθµίζουν την αγορά προϊόντων στην παραγωγικότητα. Επιπλέον, εάν 
ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση των κανονισµών µε το τεχνολογικό χάσµα, 
διαπιστώνεται µια εντονότερη έµµεση επίδραση που οφείλεται στην αργότερη υιοθέτηση 
των υφιστάµενων τεχνολογιών. Όσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση µιας χώρας από το 
τεχνολογικό σύνορο τόσο επιβλαβέστερη είναι η επίδραση των αυστηρών ρυθµίσεων 
στην παραγωγικότητα, πιθανόν επειδή η αυστηρότητα αυτή περιορίζει τις πιθανότητες 
διεύρυνσης των γνώσεων. Η µελέτη επιτρέπει επίσης την καλύτερη θεώρηση των 
ενδεχόµενων επιδράσεων των µεταρρυθµίσεων στη συνολική παραγωγικότητα 
συντελεστών µακροπρόθεσµα. Πιο συγκεκριµένα, η χαλάρωση των κανονισµών που 
διέπουν την αγορά προϊόντων θα µπορούσε, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις, να µειώσει 
µεσοπρόθεσµα το χάσµα παραγωγικότητας σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και 
η Ισπανία. 
 

Εργασιακές σχέσεις και νοµοθεσία 
 

Σύµφωνα µε τη µελέτη οι εργασιακές σχέσεις δεν έχουν µεγάλη σηµασία από µόνες 
τους, αλλά ενδέχεται να επενεργήσουν δυσµενώς στην παραγωγικότητα µέσω της 
αλληλεπίδρασής τους µε τη νοµοθεσία για την προστασία της απασχόλησης. Πράγµατι, η 
αρνητική επίδραση της νοµοθεσίας αυτής στην παραγωγικότητα παρατηρείται σε χώρες 
που χαρακτηρίζονται από ένα ενδιάµεσο βαθµό συγκέντρωσης των εξουσιών / 
συντονισµού, δηλαδή σε χώρες όπου οι µισθοί αποτελούν αντικείµενο 
διαπραγµατεύσεων ανά τοµέα αλλά όπου δεν υπάρχει συντονισµός σε εθνικό επίπεδο. 
Αντίθετα, διαπιστώθηκε ότι η νοµοθεσία για την προστασία της απασχόλησης δεν 
επηρεάζει την παραγωγικότητα ούτε στις χώρες µε υψηλό βαθµό συγκέντρωσης / 
συντονισµού ούτε στις χώρες µε µεγάλο βαθµό αποκέντρωσης. 
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Ανάλυση σε επίπεδο επιχείρησης  
 

  Τέλος, θα πρέπει να εξετάσουµε τους µικροοικονοµικούς συντελεστές της 
οικονοµικής µεγέθυνσης εστιάζοντας στην ανακατανοµή των πόρων στο πλαίσιο στενά 
καθορισµένων τοµέων, που οφείλεται στην επέκταση παραγωγικότερων εταιρειών, στην 
είσοδο νέων και στην αποχώρηση απαρχαιωµένων εταιρειών. Βασική διαπίστωση της 
ανάλυσης αυτής αποτελεί το γεγονός ότι µεγάλο µέρος της συνολικής παραγωγικότητας 
της εργασίας προέρχεται από τις εξελίξεις στο εσωτερικό των εταιρειών, ενώ η µεταφορά 
µεριδίων της αγοράς από τις λιγότερο προς τις περισσότερο παραγωγικές εταιρείες 
διαδραµατίζει µέτριο ρόλο. Η ανάλυση επίσης αποκαλύπτει το υψηλό και γενικά όµοιο 
ποσοστό εισόδου και εξόδου µεταξύ των επιχειρήσεων των χωρών του ΟΟΣΑ. 
Ειδικότερα, η υψηλή συσχέτιση µεταξύ των ποσοστών εισόδου και εξόδου στους 
διάφορους τοµείς στοιχειοθετεί τη διαδικασία της «δηµιουργικής καταστροφής» κατά 
την οποία πολλές νέες εταιρείες αντικαθιστούν πολλές µη αποτελεσµατικές εταιρείες. 
Ωστόσο, τα ποσοστά αποτυχίας των νεοεισερχόµενων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των 
µικρών, υποδεικνύουν ότι η «δηµιουργική καταστροφή» εµπλέκει επίσης τον 
πειραµατισµό της αγοράς. Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις που επιζούν τείνουν να αποκτούν 
ταχύτερα το µέσο αποτελεσµατικό µέγεθος. 
 

Κανονισµοί και επιχειρηµατικότητα 

 
 Η ανάλυση υποδεικνύει ότι οι ελαστικοί κανονισµοί ενθαρρύνουν την 
επιχειρηµατικότητα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Ωστόσο οι εισερχόµενες 
επιχειρήσεις των ΗΠΑ εµφανίζονται µικρότερες και λιγότερο παραγωγικές από τις 
αντίστοιχες της ΕΕ, αλλά αναπτύσσονται γρηγορότερα όταν είναι επιτυχείς. Τα 
οικονοµετρικά αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό εξηγούν ως ένα 
βαθµό τις διαφορές αυτές. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά η αυστηρή ρύθµιση της 
επιχειρηµατικότητας, καθώς και το υψηλό κόστος προσαρµογής του εργατικού 
δυναµικού, επηρεάζουν αρνητικά την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά. Έτσι, στις 
Ηνωµένες Πολιτείες όπου το διοικητικό κόστος δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων είναι 
χαµηλό και όπου οι κανονισµοί δεν είναι υπέρµετρα αυστηροί, οι πιθανοί νέοι 
επιχειρηµατίες ενδέχεται να ξεκινήσουν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα σε 
µικρή κλίµακα, να ελέγξουν την αγορά και, εάν επιτύχει το επιχειρηµατικό τους σχέδιο, 
να επεκταθούν γρήγορα και να ανέρθουν στην κατώτατη βαθµίδα απόδοσης. Αντίθετα, 
το υψηλότερο κόστος εισόδου και προσαρµογής στην Ευρώπη ενδέχεται να οδηγήσει 
στην προεπιλογή των επιχειρηµατικών σχεδίων πριν την είσοδο στην αγορά και, κατά 
συνέπεια, να µειώσει τον πειραµατισµό. Επιπρόσθετα, το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 
των Ηνωµένων Πολιτειών, που βασίζεται περισσότερο στους µηχανισµούς της αγοράς, 
πιθανόν να περιορίσει τους δισταγµούς απέναντι στους κινδύνους που ενέχει η 
χρηµατοδότηση ενός σχεδίου αυξάνοντας, κατά συνέπεια, τις πιθανότητες 
χρηµατοδότησης επιχειρηµατιών µε µικρά ή καινοτόµα σχέδια που συχνά 
χαρακτηρίζονται από περιορισµένα κεφάλαια και από την απουσία πρόσθετων 
εγγυήσεων.  
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Τεχνολογία 

 
 Τα διαθέσιµα δεδοµένα δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συµπεράσµατος όσον αφορά 
την καλύτερη συνολική απόδοση ενός προτύπου πολιτικής σε σχέση µε ένα άλλο. 
Ωστόσο σε αυτήν την περίοδο της ταχείας διάδοσης των νέων τεχνολογιών, ο 
µεγαλύτερος πειραµατισµός ενδέχεται να επιτρέψει τη γρηγορότερη εµφάνιση νέων 
ιδεών και νέων τρόπων παραγωγής οδηγώντας έτσι στην ταχύτερη υιοθέτηση της 
καινοτοµίας και της τεχνολογίας. Το γεγονός αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τη 
µεγάλη συµβολή των νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
παραγωγής ΤΠΕ στη συνολική παραγωγικότητα. Στο πλαίσιο αυτό η χαλάρωση των 
κανονισµών ενδέχεται να ενθαρρύνει την είσοδο νέων επιχειρήσεων ανοίγοντας έτσι το 
δρόµο προς την υψηλότερη αύξηση της παραγωγικότητας. 
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