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Περίληψη
Η παρούσα εργασία εξετάζει τη σχέση μεταξύ ανταγωνισμού αγοράς προϊόντος και
οικονομικής μεγέθυνσης τόσο από θεωρητική όσο και από εμπειρική πλευρά.
Ακριβέστερα, η ανάλυση της σχέσης περιγράφεται με τη χρήση υποδειγμάτων
ενδογενούς μεγέθυνσης στα οποία εισάγεται η διάρθρωση αγοράς. Αρχικά,
χρησιμοποιώντας υποδείγματα βιομηχανικής οργάνωσης και το βασικό υπόδειγμα
ενδογενούς μεγέθυνσης κάθετης καινοτομίας προβλέπεται το αποτέλεσμα του
Schumpeter βάσει του οποίου ο ανταγωνισμός σχετίζεται αρνητικά με την
καινοτομία. Στην συνέχεια αναλύονται τα κανάλια μέσα από τα οποία ο
ανταγωνισμός επιδρά θετικά στην οικονομική μεγέθυνση χρησιμοποιώντας για κάθε
ένα μια επέκταση του βασικού υποδείγματος του Schumpeter. Πιο συγκεκριμένα, η
επέκταση του υποδείγματος γίνεται ως προς την εισαγωγή της σχέσης εντολέαεντολοδόχου, ως προς την εισαγωγή της σταδιακής καινοτομίας και ως προς τη
διαφοροποίηση της θέσης των κλάδων σε σχέση με το τεχνολογικό σύνορο.
Εμπειρικά, έχει αποδειχθεί ότι ο ανταγωνισμός ενισχύει την αύξηση της
παραγωγικότητας μέσω του μηχανισμού μείωσης της Χ-αναποτελεσματικότητας και
μέσω του αποτελέσματος επιλογής. Επιπλέον, όταν τα εμπόδια εισόδου είναι χαμηλά
ενθαρρύνεται η ξένη είσοδο των πιο καινοτόμων επιχειρήσεων παρακινώντας τις
επιχειρήσεις κοντά στο σύνορο να καινοτομήσουν. Εφόσον η μείωση των εμποδίων
αντανακλά τον δυνητικό ανταγωνισμό, τότε αυτός ενισχύει την αύξηση της
παραγωγικότητας. Η απελευθέρωση κλάδων επιβεβαιώνουν εμπειρικά το γεγονός ότι
ο ανταγωνισμός έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομική μεγέθυνση.
Λαμβάνοντας υπόψη το δίκαιο του ανταγωνισμού η πολιτική ανταγωνισμού έχει και
άμεση θετική επίδραση στην αύξηση της παραγωγικότητας. Ωστόσο, η εφαρμογή του
τελευταίου επηρεάζεται από τη βιομηχανική πολιτική η οποία αλληλεπιδρά με την
πολιτική ανταγωνισμού και στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας
ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστικότητα των κλάδων. Γενικότερα, η παρούσα
εργασία απαντά σε ερωτήματα όπως: η πολιτική ανταγωνισμού παρέχει τις
κατάλληλες συνθήκες για την προώθηση της καινοτομίας και της μεγέθυνσης; Ποια η
σχέση της με την βιομηχανική πολιτική στην ενίσχυση της αύξησης της
παραγωγικότητας; Ποιες είναι οι πρόσφατες εξελίξεις για την επανεμφάνιση της;
Τέλος, πώς βάσει των παραπάνω μπορεί να εξηγηθεί η απόκλιση των ρυθμών
μεγέθυνσης που παρατηρείται μεταξύ των χωρών σε όρους επιλογής πολιτικών
(policies);
Λέξεις κλειδιά: ανταγωνισμός, κάθετη καινοτομία, κίνητρα για καινοτομία, αποτέλεσμα του
Schumpeter, αποτέλεσμα επιλογής, αποτέλεσμα αποφυγής ανταγωνισμού, είσοδος, απόσταση
από το τεχνολογικό σύνορο, αύξηση παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητα, εθνικοί
πρωταθλητές
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Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών κυρίως μετά την κρίση του 2008 και την
ύφεση που ακολούθησε, η οικονομική ανάπτυξη έδινε και εξακολουθεί να δίνει
πρωτοσέλιδους

τίτλους

εφημερίδων.

Τα

περισσότερα

μέσα

επικοινωνίας

βομβαρδίζουν καθημερινά το κοινό με θέματα που συνδέονται με την ανάπτυξη,
όπως για παράδειγμα μέτρα που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο μιας
στρατηγικής οικονομικής μεγέθυνσης1. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η οικονομική
αποδοτικότητα

(επίπεδο

και

ρυθμό

αύξησης

παραγωγικότητας)

(economic

performance (productivity levels and growth rates)) σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
υστερεί συγκριτικά με το επίπεδο των ΗΠΑ. Ακριβέστερα, υπάρχει επιβράδυνση του
μέσου ρυθμού μεγέθυνσης και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αντιστοιχεί στο 70% του
επιπέδου των ΗΠΑ (Sapir, κ.ά., 2004).
Τα ερωτήματα που εγείρουν τόσο οι παραπάνω δυσμενείς συνθήκες ως απόρροια της
πρόσφατης ύφεσης όσο και η φτωχή αποδοτικότητα που άρχισε να παρατηρείται
πολύ νωρίτερα είναι αρκετά. Καταρχάς, πώς εξηγείται μια χώρα να μεγεθύνεται με
ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με κάποια άλλη; Ειδικότερα, που οφείλεται η
επιβράδυνση στον ρυθμό μεγέθυνσης της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια;
Ακαδημαϊκοί και χαράκτες πολιτικής υποστηρίζουν ότι ένας πιθανός λόγος για τη
χαμηλή αποδοτικότητα της Ευρώπης είναι η έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά
προϊόντος ((Bucci, 2004) σελ. 1). Συνεπώς, το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς η
διάρθρωση της αγοράς επηρεάζει την οικονομική αποδοτικότητα και συγκεκριμένα,
πώς ο ανταγωνισμός στην αγορά προϊόντος επιδρά στην αύξηση παραγωγικότητας
μακροχρόνια. Η ανάλυση της σχέσης δεν είναι τόσο απλή και απαιτείται λεπτομερής
εξέταση των πτυχών της. Όμως, όταν προσδιοριστεί σημαντικό ρόλο παίζουν οι
πολιτικές (policies) που θα υιοθετηθούν ώστε να μπορούν να επηρεάσουν την
καινοτομική δραστηριότητα μιας χώρας και επομένως να ενισχύσουν τη μεγέθυνση.

1

Οι όροι οικονομική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση χρησιμοποιούνται συχνά
εναλλακτικά, ωστόσο υπάρχει διάκριση μεταξύ τους. Αν σε μια χώρα η παραγωγή αγαθών
και υπηρεσιών αυξηθεί, τότε πρόκειται για οικονομική μεγέθυνση. Συνεπώς, η τελευταία
αναφέρεται στην άνοδο του κατά κεφαλήν εισοδήματος, ενώ η οικονομική ανάπτυξη εκτός
από την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος προϋποθέτει μεταβολές στην δομή της
οικονομίας (Gillis, Perkins, Roemer, & Snodgrass, 2000). Στην παρούσα αν και λόγος
γίνεται για την οικονομική μεγέθυνση μπορεί να χρησιμοποιούνται και οι δυο όροι.
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Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος της παρούσας αφιερώνεται στην επίδραση του
ανταγωνισμού στην αύξηση της παραγωγικότητας, αναγνωρίζεται μια από τις πιο
σημαντικές τάσεις της εποχής. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι έχει γίνει στροφή προς
τη μεγαλύτερη ανεξαρτησία των αγορών ως εργαλείο ανάπτυξης και ότι υπήρχε
απομάκρυνση από την κρατική παρέμβαση για αρκετά χρόνια. Ωστόσο, η εμφάνιση
νέων παραγόντων στο οικονομικό περιβάλλον-οικονομική κρίση, παγκοσμιοποίηση
και αναδυόμενες οικονομίες BRIC- φέρνουν στην επιφάνεια την τελευταία με τη
μορφή της βιομηχανική πολιτικής ακόμη και για τις χώρες της Ευρώπης. Βέβαια, έχει
προταθεί μια βιομηχανική πολιτική διαφορετική από εκείνη που επικρατούσε πριν
χρόνια η οποία ήταν συνδεδεμένη με την πολιτική ανταγωνισμού με μια τάση
σύγκρουσης.
1.1 Πολιτική ανταγωνισμού και οικονομική μεγέθυνση
Η τριάδα ανταγωνισμός-καινοτομία-μεγέθυνση αναλύεται στην βιβλιογραφία σε
μικροοικονομικό επίπεδο από την εποχή του Schumpeter μέχρι σήμερα με τις μελέτες
του Aghion. Η εξέταση της σχέσης μεταξύ βαθμού ανταγωνισμού και αποδοτικότητα
(performance) επιχείρησης αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα της πολιτικής
ανταγωνισμού, και η σχέση ανταγωνισμού και καινοτομίας βρίσκεται στο επίκεντρο
των οικονομικών της βιομηχανικής. Από τη θεωρητική πλευρά, η επίδραση του
ανταγωνισμού στην καινοτομία ξεκίνησε με την υπόθεση του Schumpeter, βάσει της
οποίας o εντονότερος ανταγωνισμός επιδρά αρνητικά στην καινοτομία. Ωστόσο, με
το πέρασμα των χρόνων γίνεται πλέον λόγος για μια ανάστροφη σχέση μεταξύ των
δυο μεταβλητών. Στην οικονομική θεωρία, η ανάλυση της σχέσης προσδιορίζεται από
υποδείγματα της βιομηχανικής οργάνωσης και της νέας θεωρίας μεγέθυνσης. Από την
εμπειρική πλευρά τα αποτελέσματα ποικίλουν και οι λόγοι θα γίνουν κατανοητοί
μέσα από τα κεφάλαια της παρούσας. Αν και οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες
αναφέρονται στην επίδραση της ρύθμισης αγοράς προϊόντος πάνω στην μεγέθυνση,
υπάρχουν τρία κανάλια τα οποία παρέχουν έμμεση σύνδεση της τελευταίας σχέσης
μέσω της επιρροής στην ένταση του ανταγωνισμού: α) ο ανταγωνισμός, β) η είσοδος
και γ) η καινοτομία (Aiginger, 2008).
Θεωρία ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης και ανταγωνισμός
Η θεωρία ενδογενούς μεγέθυνσης είναι κατάλληλη για την ανάλυση της σχέσης
μεταξύ ανταγωνισμού και οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς ενσωματώνει την
τεχνολογική πρόοδο (ρυθμό μεταβολής της τεχνολογίας) (Scopelliti, 2009). Τα
2
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υποδείγματα ενδογενούς μεγέθυνσης στοχεύουν στην εξήγηση του μακροχρόνιου
ρυθμού μεγέθυνσης λαμβάνοντας ενδογενώς την τεχνολογική πρόοδο, δηλαδή σαν
μια ενδογενή μεταβλητή του υποδείγματος, η οποία προσδιορίζεται μέσα από μια
διαδικασία καινοτομίας.
Η τεχνολογική πρόοδος εμφανίζεται είτε με τη μορφή αύξηση ποικιλίας προϊόντος
γνωστή και ως οριζόντια καινοτομία, είτε με τη μορφή βελτίωσης ποιότητας
προϊόντων γνωστή και ως κάθετη καινοτομία (Barro & Sala-i-Martin, 2004);
(Καλαϊτζιδάκης & Καλυβίτης, 2008); (Scopelliti, 2009). Στην οριζόντια καινοτομία η
παραγωγικότητα αυξάνεται λόγω εισαγωγής περισσότερων ποικιλιών προϊόντος.
Στην κάθετη καινοτομία τα νέα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας αντικαθιστούν τις
υπάρχουσες ποικιλίες απαξιώνοντας με αυτό τον τρόπο τις προηγούμενες καινοτομίες
ώστε η οικονομία να πετύχει υψηλοτέρα επίπεδα οικονομικής μεγέθυνσης, μια
διαδικασία γνωστή και ως δημιουργική καταστροφή (Aghion & Howitt, 1992) ή ως
αποτέλεσμα κλοπής κερδών (business stealing effect) με την έννοια ότι μεταφέρονται
πόροι από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις στις νεοεισερχόμενες (Barro & Sala-i-Martin,
2004).
Τα υποδείγματα της νέας θεωρίας μεγέθυνσης που ενσωματώνουν την έννοια της
τεχνολογικής προόδου διακρίνονται σε υποδείγματα ενδογενούς μεγέθυνσης
οριζόντιας και κάθετης καινοτομίας. Το κοινό στοιχείο που έχουν οι δυο κατηγορίες
υποδειγμάτων είναι ότι αποτελούνται από δύο ή τρείς τομείς στην κάθετη αλυσίδα: α)
ο τελικός τομέας προϊόντων που απευθύνονται στους καταναλωτές β) ο τομέας των
ενδιάμεσων αγαθών για την παραγωγή τελικών αγαθών γ) ο ερευνητικός τομέας στον
οποίο δημιουργούνται νέα προϊόντα μέσω της διαδικασίας της καινοτομίας. Ωστόσο,
σε κάποιες περιπτώσεις οι δύο τελευταίοι τομείς συγχωνεύονται σε ένα τομέα και άρα
το υπόδειγμα αποτελείται μόνο από δύο (Scopelliti, 2009).
Στα περισσότερα υποδείγματα ο τελικός κλάδος είναι ανταγωνιστικός, όμως δεν
συμβαίνει το ίδιο με τον ενδιάμεσο κλάδο που ενδεχομένως να χαρακτηρίζεται από
κάποιο βαθμό μονοπωλιακής δύναμης. Συνεπώς, το θέμα που προκύπτει είναι η
εισαγωγή διάρθρωσης της αγοράς σε ένα υπόδειγμα ενδογενούς μεγέθυνσης
μακροοικονομικής

φύσης

(Scopelliti,

2009).

Η

εισαγωγή

ενός

μέτρου

μικροοικονομικού επίπεδου που θα μετρά τη μονοπωλιακή δύναμη ή εναλλακτικά το
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βαθμό ανταγωνισμού είναι καθοριστική για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ
ανταγωνισμού και οικονομικής μεγέθυνσης.
Ένας από τους πιο δημοφιλής δείκτες μέτρησης της στατικής κυρίως μονοπωλιακής
δύναμης που χρησιμοποιούνται από τους οικονομολόγους είναι ο δείκτης Lerner. Στα
οικονομικά της πολιτικής ανταγωνισμού η μονοπωλιακή δύναμη ορίζεται

η

ικανότητα που έχουν οι επιχειρήσεις να διατηρούν την τιμή τους για σημαντικό
χρονικό διάστημα πάνω από το οριακό τους κόστος ή το ανταγωνιστικό επίπεδο των
τιμών τους (Βέττας & Κατσουλάκος, 2004). Ο δείκτης Lerner μετράει την ποσοστιαία
διαφορά μεταξύ της τιμής p της επιχείρησης και του οριακού κόστος της, MC (του
ανταγωνιστικού επιπέδου τιμής) και δίνεται από την παρακάτω εξίσωση:
(

)

Το υπόδειγμα αύξησης ποικιλίας ενδιάμεσων αγαθών ή ποικιλίας προϊόντων ή
τεχνολογικής αλλαγής του Romer αποτελεί το βασικό υπόδειγμα ενδογενούς
μεγέθυνσης οριζόντιας καινοτομίας, και στην ίδια κατηγορία εμπίπτει και η επέκταση
του υποδείγματος (Bucci, 2004).
Το υπόδειγμα ενδογενούς μεγέθυνσης δημιουργικής καταστροφής (Aghion & Howitt,
1992) αποτελεί βασικό υπόδειγμα της κάθετης καινοτομίας. Το τελευταίο και οι
επεκτάσεις του μπορούν να εντοπιστούν στην βιβλιογραφία και ως δεύτερης γενιάς
υποδείγματα ή νέα υποδείγματα του Schumpeter (Aghion & Howitt, 2006); (Howitt,
2007). H επέκταση του υποδείγματος γίνεται ως προς: α) την εισαγωγή της σχέσης
εντολέα εντολοδόχου ή εναλλακτικά ως προς τον αντικειμενικό στόχο της
επιχείρησης, β) την εισαγωγή της έννοιας σταδιακής καινοτομία (step-by-step) και γ)
την εισαγωγή των εννοιών της εισόδου και του τεχνολογικού συνόρου (Scopelliti,
2009).
Τα παραπάνω παρουσιάζονται συνοπτικά στο παρακάτω διάγραμμα2:

2

Στο παράρτημα αιτιολογείται γιατί δεν είναι κατάλληλες οι προγενέστερες θεωρίες της
οικονομικής μεγέθυνσης για την εξήγηση της σχέσης.
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Γράφημα 1:Θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης
Θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης

Νεοκλασική θεωρία ή
Θεωρία εξωγενούς
μεγέθυνσης

Θεωρία ενδογενούς
μεγέθυνσης ή Νέα θεωρία
μεγέθυνσης

Υπόδειγμα Solow-Swan

Τεχνογνωσία

Ανθρώπινο
κεφάλαιο

Τεχνολογική
πρόοδος

Υποδείγματα συσσώρευσης

Κάθετη
καινοτομία

κεφαλαίου (π.χ. υπόδειγμα

Οριζόντια
καινοτομία

εκμάθησης)

Υπόδειγμα μεγέθυνσης μέσω
της δημιουργικής καταστροφής

Υπόδειγμα αύξησης ποικιλίας προϊόντων
(Romer)

Επέκταση

την εισαγωγή της σχέσης εντολέα εντολοδόχου

υποδείγματος

Επέκταση του

ως προς:

υποδείγματος
Romer (Bucci)

την εισαγωγή της ιδέας της καινοτομίας
step-by-step
τη διαφοροποίηση κλάδων και χωρών βάσει της
απόστασης τους από το τεχνολογικό σύνορο
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21.2 Δομή εργασίας
Ο τέλειος ανταγωνισμός σε συνθήκες μη ύπαρξης εξωτερικοτήτων εξασφαλίζει την
άριστη στατική κατανομή των πόρων και σε όρους αποτελεσματικότητας
επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή διανεμητική αποτελεσματικότητα (allocative
efficiency), δηλαδή μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε τέτοιες συνθήκες θα
είναι σε θέση να μπορεί να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά όλους τους πελάτες της.
Από την άλλη, βάσει της θεωρίας του Schumpeter μια επιχείρηση με μονοπωλιακή
δύναμη είναι εκείνη που μπορεί να προωθήσει τη μακροχρόνια μεγέθυνση. Τα
μονοπωλιακά κέρδη της επιχείρησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πόροι για την
εισαγωγή νέων προϊόντων και νέων παραγωγικών διαδικασιών (δυναμική
αποτελεσματικότητα)3. Το τελευταίο σημαίνει ότι η αύξηση του ανταγωνισμού
μειώνει ή καλύτερα καταστρέφει την οικονομική μεγέθυνση. Γιατί; Τα μονοπωλιακά
κέρδη μετά από μια πετυχημένη καινοτομία είναι η ανταμοιβή του καινοτόμου, μια
αύξηση του ανταγωνισμού σημαίνει καταστροφή των μονοπωλιακών κερδών και
επομένως αποθαρρύνει την εισαγωγή της καινοτομίας. Το προηγούμενο προβλέπεται
από τα υποδείγματα που υπονοούν την έννοια της δημιουργικής καταστροφής του
Schumpeter και είναι γνωστό ως αποτέλεσμα του Schumpeter (Schumpeter effect).
Στα τελευταία εντάσσονται τα υποδείγματα της βιομηχανικής οργάνωσης και το
υπόδειγμα ενδογενούς μεγέθυνσης του Schumpeter.
Ωστόσο, οι διαθέσιμες εμπειρικές αποδείξεις έρχονται σε αντίθεση με τις παραπάνω
προβλέψεις. Από τα αποτελέσματα των εμπειρικών μελετών προκύπτει μια θετική
σχέση μεταξύ ανταγωνισμού αγοράς προϊόντος και αύξηση της παραγωγικότητας
(productivity growth) ή καινοτομικότητας μέσα σε μια επιχείρηση ή κλάδο. Όλα τα
παραπάνω αναλύονται στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας.
Πως μπορεί αυτή η διάσταση μεταξύ θεωρίας και εμπειρικών αποδείξεων να
«συμφιλιωθεί»; Η απάντηση δίνεται μέσα από τις επεκτάσεις του βασικού
υποδείγματος του Schumpeter που περιλαμβάνει πολλά κανάλια μέσω των οποίων ο
ανταγωνισμός μπορεί να προωθήσει την οικονομική μεγέθυνση. Το πρώτο αφορά την
εισαγωγή της σχέσης εντολέα εντολοδόχου που επιτρέπει στους διευθυντές των
επιχειρήσεων να φυγοπονούν (slack) και να μεγιστοποιούν το προσωπικό τους
όφελος από ότι τη μεγιστοποίηση των κερδών των ιδιοκτητών. Σε αυτή την
3

Βλ. υποσημείωση στην ενότητα 2.2.
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περίπτωση, το υπόδειγμα προβλέπει ότι ο ανταγωνισμός αναγκάζει τις διευθυντικές
επιχειρήσεις να καινοτομήσουν για να καταφέρουν να επιβιώσουν στην αγορά, και σε
συνδυασμό με τη χρηματοοικονομική πίεση η αύξηση της παραγωγικότητας
(productivity growth) ενισχύεται.
Οι εμπειρικές αποδείξεις επιβεβαιώνουν εν μέρει τις προβλέψεις μέσα από τρεις
προσεγγίσεις. Πρώτον, η απελευθέρωση μέσω του αποτελέσματος επιλογής (selection
effect) αναγκάζει τις πιο αναποτελεσματικές επιχειρήσεις να εξέλθουν από την
αγορά. Δεύτερον, μέσω του μηχανισμού μείωσης της Χ-αναποτελεσματικότητας ή
εναλλακτικά του κόστους αντιπροσώπευσης (agency cost)4. Τρίτον, μέσω της
ύπαρξης χρηματοοικονομικής πίεσης. Αν και η καθαρή επίδραση τόσο της
χρηματοοικονομικής πίεσης όσο και του ανταγωνισμού είναι θετική στην αύξηση της
παραγωγικότητας, η από κοινού επίδραση τους δεν επιβεβαιώνεται να είναι προς την
ίδια κατεύθυνση. Στο κεφάλαιο τέσσερα αναλύονται λεπτομερέστερα.
Ένα άλλο κανάλι είναι τα επιπρόσθετα κέρδη της καινοτομίας, δηλαδή η διαφορά
μεταξύ των κερδών μιας επιχείρησης μετά και πριν την καινοτομία. Η εισαγωγή της
σταδιακής καινοτομίας (step-by-step) επιτρέπει στις υπάρχουσες επιχειρήσεις να
καινοτομήσουν σε αντίθεση με τα προηγούμενα υποδείγματα όπου η καινοτομία
γινόταν από εξωτερικές επιχειρήσεις. Αν και υπάρχει το αποτέλεσμα αντικατάστασης
(replacement effect), οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρο να καινοτομήσουν καθώς ο
ανταγωνισμός τείνει να μειώνει τα κέρδη ενός μη επιτυχημένου καινοτόμου ακόμη
περισσότερο. Συνεπώς, ο ανταγωνισμός έχει μια θετική συνολική επίδραση στον
ρυθμό καινοτομίας, εφόσον οι επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν να καινοτομήσουν για
να αποφύγουν τον ανταγωνισμό. Το αποτέλεσμα αποφυγής ανταγωνισμού (escape
competition effect) σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του Schumpeter οδηγούν σε μια
ανάστροφη σχέση U μεταξύ των δυο μεταβλητών. Εμπειρικά η σχέση αυτή
αποδεικνύεται και σε επίπεδο κλάδου αλλά και σε επίπεδο επιχείρησης.
Το τελευταίο κανάλι μέσα από το οποίο ο ανταγωνισμός επιδρά στην μεγέθυνση είναι
η είσοδος και η σχετική θέση της υπάρχουσας επιχείρησης (incumbent) από το
τεχνολογικό σύνορο. Όταν η είσοδος έχει χαμηλά εμπόδια το κόστος εισαγωγής νέας
καινοτομίας από ξένη επιχείρηση είναι χαμηλό και επομένως ενθαρρύνεται η
4

Βλ. υποσημείωση στην ενότητα 3.3.1.
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επένδυση των υπαρχουσών επιχειρήσεων σε Ε&Α για να αποφύγουν την είσοδο.
Στον βαθμό στον οποίο ο ανταγωνισμός μετριέται με τη μείωση των εμποδίων
εισόδου, αυτός συμβάλει στην προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης. Στον
πραγματικό κόσμο υπάρχουν περιπτώσεις όπου η απελευθέρωση κλάδων οδήγησε σε
αύξηση της παραγωγικότητας.
Οι διαφορές της καινοτομικής δραστηριότητας ως προς την απόσταση από το
τεχνολογικό σύνορο μπορούν να αναλυθούν ισοδύναμα και σε επίπεδο χωρών.
Κρατώντας αυτό κατά νου αναλύεται πως διαφορετικές πολιτικές (policies) μπορούν
να ενισχύσουν την οικονομική μεγέθυνση, να εξηγήσουν τη μη σύγκλιση χωρών
εισάγοντας ζητήματα πολιτικής οικονομίας (political economy) σε υπόδειγμα
ενδογενούς μεγέθυνσης. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερέστερη ανάλυση για
τα όσα αναφέρθηκαν στις τελευταίες παραγράφους.
Τα τρία κανάλια που αναφέρθηκαν αποτελούν τον έμμεσο τρόπο με τον οποίον η
πολιτική ανταγωνισμού ασκεί επίδραση στην αύξηση της παραγωγικότητας. Ωστόσο,
υπάρχει και άμεση σχέση με την έννοια του δίκαιου του ανταγωνισμού και η
ποσοτικοποίηση της γίνεται με τη βοήθεια οικονομετρικών τεχνικών. Η πολιτική
ανταγωνισμού δεν είναι απομονωμένη, στην οικονομία υπάρχουν δημόσιες πολιτικές
(policies) που επηρεάζουν το δίκαιο του ανταγωνισμού και την εφαρμογής της π.χ. η
βιομηχανική πολιτική. Ο ρόλος της τελευταίας είναι διπλός: επηρεάζει την πολιτική
ανταγωνισμού και παράλληλα την αύξηση της παραγωγικότητας ενδυναμώνοντας
την ανταγωνιστικότητα που συνεπάγεται την οικονομική μεγέθυνση. Στο έκτο
κεφάλαιο γίνεται εκτενής συζήτηση για τις δυο πολιτικές καθώς και για την
αλληλεπίδραση τους τόσο στο παρελθόν όσο και στο πρόσφατο παρόν.
Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας το πρώτο μέρος αναφέρεται στα
υποδείγματα οριζόντιας καινοτομίας και τις προβλέψεις τους σχετικά με την σχέση
ανταγωνισμού και μεγέθυνση. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται επιχειρήματα βάσει
των οποίων τεκμηριώνεται η αδυναμία τους συγκριτικά με τα υποδείγματα κάθετης
καινοτομίας. Κλείνοντας, παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης σχετικά με την
οικονομική αποδοτικότητα της Ευρώπης, στόχος της οποίας είναι να γίνει κατανοητό
στον αναγνώστη ή την αναγνώστρια πως τα όσα περιγράφηκαν με την χρήση
υποδειγμάτων της οικονομικής θεωρίας είναι εφαρμόσιμα στον πραγματικό κόσμο.
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Κεφάλαιο 2: Ανταγωνισμός και Οικονομική Μεγέθυνση:
Αρνητική σχέση
Η απάντηση στο ερώτημα ποιά η επίδραση της πολιτικής ανταγωνισμού στην
οικονομική μεγέθυνση δεν είναι τόσο απλή και ξεκάθαρη. Πηγαίνοντας χρονολογικά
πίσω, τα υποδείγματα της βιομηχανικής οργάνωσης και εκείνα της ενδογενούς
μεγέθυνσης προβλέπουν ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά προϊόντος οδηγεί σε μείωση
της καινοτομίας και επομένως της μεγέθυνσης, επειδή καταστρέφεται μέρος των
κερδών από τη νέα καινοτομία. Ωστόσο, η άποψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με εκείνη
του Adam Smith και του Μichael Porter, όπως αναφέρουν οι Αghion και Griffith
(2005), βάσει της οποίας ο ανταγωνισμός ενισχύει τη μεγέθυνση ασκώντας πίεση στις
επιχειρήσεις για να προβούν σε μείωση της φυγοπονίας (slack) και σε μείωση του
κόστους παραγωγής εισάγοντας νέα προϊόντα ή νέες διαδικασίες παραγωγής.
Εμπειρικά υποστηρίζεται η κοινή πεποίθηση, δηλαδή αποδεικνύεται η θετική σχέση
μεταξύ της έντασης του ανταγωνισμού της αγοράς προϊόντος (product market
competition) και της αύξησης της παραγωγικότητας (productivity growth).

2.1 Επικρατέστερες θεωρίες μέχρι τη δεκαετία του ‘90
Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η υπάρχουσα θεωρητική βιβλιογραφία σχετικά με τη
σχέση ανταγωνισμού, καινοτομίας και εισόδου. Αρχικά, εξετάζονται σύντομα τα πιο
δημοφιλή υποδείγματα της βιομηχανικής οργάνωσης και στην συνέχεια το βασικό
υπόδειγμα ενδογενούς μεγέθυνσης κάθετης καινοτομίας.
2.1.1 Υποδείγματα βιομηχανικής οργάνωσης
Το κυρίαρχο υπόδειγμα του ανταγωνισμού τιμών στην βιομηχανική οργάνωση είναι
το γραμμικό υπόδειγμα του Hotteling και η κυκλική του εκδοχή όπως αναπτύχθηκε
από τον Salop (1977) 5.
2.1.1α Κυκλικό υπόδειγμα
Η αγορά απεικονίζεται σε ένα κύκλο μοναδιαίου μήκους (unit length) oπου υπάρχουν
επιχειρήσεις ομοιόμορφα κατανεμημένες και η μεταξύ τους απόσταση είναι

Οι

καταναλωτές είναι επίσης ομοιόμορφα κατανεμημένοι και υφίστανται ένα κόστος
μεταφοράς

το οποίο αντιπροσωπεύει την έννοια του ανταγωνισμού της αγοράς

προϊόντος. Όσο υψηλότερο το t, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κόστος για τους
καταναλωτές να μετακινηθούν από τη μια επιχείρηση στην άλλη. Αν η επιχείρηση
5

Η παρουσίαση βασίστηκε στο βιβλίο των Aghion και Griffith (2005).
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βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση με την ανταγωνίστρια της, τόσο λιγότερο θα πρέπει
να ανησυχεί η επιχείρηση για τους καταναλωτές που βρίσκονται γύρω από αυτήν.
Συνεπώς, κάθε επιχείρηση μπορεί να θέσει την τιμή της κοντά στην μονοπωλιακή και
επομένως ένα υψηλότερο t αντιστοιχεί σε ένα χαμηλότερο βαθμό ανταγωνισμού.
Ο ανταγωνισμός πραγματοποιείται σε δυο στάδια: Αρχικά, οι επιχειρήσεις με κόστος
παραγωγής αποφασίζουν αν θα εισέλθουν ή όχι στην αγορά, με την προϋπόθεση ότι
θα υποστούν κόστος εισόδου . Η είσοδος αντανακλά την απόφαση καινοτομίας μιας
επιχείρησης, δηλαδή περισσότερη είσοδος επιχειρήσεων αντιστοιχεί σε περισσότερα
καινοτομικά προϊόντα. Στην συνέχεια, οι επιχειρήσεις που εισήρθαν στην αγορά
ανταγωνίζονται σε συνθήκες ανταγωνισμού

Bertrand μη διαφοροποιημένου

προϊόντος.
Βάσει της προς τα πίσω επαγωγή (backward induction) βρίσκεται η ισορροπία Νash
στο δεύτερο στάδιο για δεδομένο

δηλαδή προκύπτει ότι
( )

Όπου η αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά προϊόντος (μείωση του

δηλαδή του

κόστους μεταφοράς) σημαίνει μείωση των κερδών ισορροπίας.
Πηγαίνοντας στο αρχικό στάδιο εισόδου (entry stage) προσδιορίζεται το

το οποίο

κάνει τις επιχειρήσεις αδιάφορες να εισέρθουν στην αγορά ή να μην εισέλθουν (free
entry condition (

( )

)).

√
Μια αύξηση του ανταγωνισμού αγοράς προϊόντος (μείωση του t) αποθαρρύνει την
είσοδο αφού μειώνονται τα έσοδα μετά την είσοδο (post entry rents). Το τελευταίο
αναφέρεται και ως «αποτέλεσμα του Schumpeter» (Schumpeter effect).
2.1.1β Υπόδειγμα διαφοροποίησης προϊόντος
Σε αυτό τo υπόδειγμα ενσωματώνεται η συνάρτηση χρησιμότητας η οποία είναι ίδια
για όλους τους καταναλωτές
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(
Όπου

)

[∑

]

: ποσότητα του προϊόντος που καταναλώνεται

ο βαθμός υποκατάστασης μεταξύ διαφορετικών προϊόντων
Υψηλότερο

αντιστοιχεί σε υψηλότερο βαθμό υποκατάστασης προϊόντων και

επομένως σε υψηλότερο βαθμό ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που τα
παράγουν. Η υπόθεση πάνω στην οποία στηρίζεται το υπόδειγμα είναι η συμμετρία
μεταξύ των παραγωγών των διαφοροποιημένων προϊόντων οι οποίοι αντιμετωπίζουν
όλοι το ίδιο κόστος παραγωγής. Λύνοντας το παίγνιο δυο σταδίων προς τα πίσω,
όπως και πριν, οι παραγωγοί αποφασίζουν αρχικά αν θα πληρώσουν αμοιβή εισόδου
για να εισέλθουν στην αγορά και στην συνέχεια αφού εισέρθουν ανταγωνίζονται σε
τιμές.
Από το δεύτερο στάδιο με την υπόθεση ότι οι παραγωγοί παράγουν την ίδια
ποσότητα προκύπτει η ισορροπία Nash όπου τα κέρδη είναι
( )
και

(

)

είναι ο πλούτος του αντιπροσωπευτικού καταναλωτή.

Αντίστοιχα στο στάδιο εισόδου από τη συνθήκη ελευθερίας εισόδου προκύπτει ότι
(

)

η οποία υποδεικνύει ότι η αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά προϊόντος, δηλαδή
μια αύξηση του βαθμού υποκατάστασης των διαφοροποιημένων προϊόντων (αύξηση
της παραμέτρου ), συνεπάγεται μείωση των εσόδων/ κερδών μετά την είσοδο (postentry rents) και επομένως αποθαρρύνει την είσοδο ή την καινοτομία. Πάλι, το
αποτέλεσμα Schumpeter προκύπτει βάσει του οποίου ο ανταγωνισμός της αγοράς
προϊόντος επιδρά αρνητικά στην καινοτομία.
2.1.2 Προσπάθεια αντιστροφής της αρνητικής σχέσης μεταξύ
ανταγωνισμού και εισόδου ή καινοτομίας.
Τα παραπάνω υποδείγματα βιομηχανικής οργάνωσης που αναφέρονται στην σχέση
ανταγωνισμού και εισόδου ή ανταγωνισμού και καινοτομίας προβλέπουν αρνητική
επίδραση του ανταγωνισμού. Ωστόσο, παρουσιάζουν κάποιο μειονέκτημα με την
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έννοια ότι δεν λαμβάνουν υπόψη την αλληλεπίδραση μεταξύ της διάλυση κερδών
(rent dissipation) και κινήτρων προαγοράς (preemption incentives) καθώς και τις
διαφορές μεταξύ της κάθετης και οριζόντιας καινοτομίας (Aghion & Griffith, 2005).
Οι έννοιες αυτές αναφέρονται σύντομα στα πλαίσια υποδειγμάτων ξεκινώντας με τις
δυο τελευταίες.
2.1.2α Κυκλικό υπόδειγμα με κάθετη διαφοροποίηση
Οι Aghion και Schankerman (2004) ανέλυσαν και εξέτασαν εμπειρικά τις επιπτώσεις
της ευημερίας των πολιτικών (policies) που οδηγούν στην ένταση του ανταγωνισμού
αγοράς προϊόντος. Οι συγγραφείς εντόπισαν ότι τέτοιες πολιτικές αυξάνουν την
παραγωγικότητα μέσα από τρία κανάλια: αποτέλεσμα επιλογής αγοράς (market
selection effect), αποτέλεσμα μείωσης κόστους (cost reduction effect ή restructuring)
και αποτέλεσμα εισόδου (entry effect). Η ανάλυση βασίστηκε στο αρχικό βασικό
κυκλικό υπόδειγμα του Salop με τη διαφορά ότι υπέθεσαν ασυμμετρία κόστους τόσο
για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις (incumbents) όσο και για τους δυνητικούς
ανταγωνιστές (entrants). Επομένως, εκτός από οριζόντια διαφοροποίηση υπάρχει και
κάθετη διαφοροποίηση.
Η ουσία που προκύπτει μέσα από αυτό το πλαίσιο είναι ότι μεγαλύτερη ένταση
ανταγωνισμού μπορεί να βελτιώσει την καινοτομία μέσω των παραπάνω καναλιώνεπιδράσεων τα οποία εξουδετερώνουν την αρνητική επίδραση του ανταγωνισμού για
την όποια έγινε λόγος στα προηγούμενα. Αυτό γίνεται ως εξής: Πρώτον, ο
εντονότερος ανταγωνισμού προκαλεί μια αύξηση του μεριδίου αγοράς των χαμηλού
κόστους επιχειρήσεων σε βάρος υψηλού κόστους επιχειρήσεων (γνωστό και ως
«αποτέλεσμα επιλογής» (selection effect) του ανταγωνισμού), με αποτέλεσμα το
μέσο κόστος παραγωγής να μειώνεται. Δεύτερον, ο ισχυρότερος ανταγωνισμός θα
παρακινήσει τις υψηλού κόστους επιχειρήσεις να επενδύσουν σε τεχνολογίες με
στόχο την μείωση του κόστους (restructuring) για να γίνουν και οι ίδιες χαμηλού
κόστους. Τέτοιες επενδύσεις ανέρχονται σε βελτίωση της ποιότητας καινοτομίας
(quality-improving innovation) που επιτρέπουν στις υψηλού κόστους επιχειρήσεις να
υποφέρουν λιγότερο από τη μεγαλύτερη ένταση ανταγωνισμού. Τέλος, εντείνοντας
τον ανταγωνισμό μετά την είσοδο μειώνονται τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις υψηλού
κόστους να εισέρθουν στην αγορά, αλλά ενθαρρύνει την είσοδο των χαμηλού
κόστους δυνητικών ανταγωνιστών (ειδικά αν οι δυνητικοί ανταγωνιστές χαμηλού
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κόστους είναι πολύ λιγότεροι αριθμητικά από εκείνους υψηλού κόστους). Αυτή είναι
και η διαφορά με το αρχικό κυκλικό υπόδειγμα στο οποίο δεν υπάρχει ασυμμετρία
κόστους. Συνεπώς, εισάγοντας την κάθετη διαφοροποίηση στο μοντέλο του Salop
μπορεί να αντιστραφεί η επίδραση του ανταγωνισμού στην είσοδο, δηλαδή η
αρνητική σχέση μεταξύ ανταγωνισμού

και καινοτομίας

να μετατραπεί σε μια

καμπύλη με θετική κλίση. Οι παραπάνω επιδράσεις θα αναλυθούν με μεγαλύτερη
λεπτομέρεια στα επόμενα κεφάλαια.
2.1.2β H δυναμική του ανταγωνισμού σε Ε&Α6
Οι έννοιες που αναφέρθηκαν στην αρχή της ενότητας γίνονται κατανοητές μέσα από
υποδείγματα

βιομηχανικής

οργάνωσης

(preemption

models)

στα

όποια

συμπεριλαμβάνεται η τεχνολογική πρόοδος και τα οποία προβλέπουν μια θετική
επίδραση του ανταγωνισμού της αγοράς προϊόντος στην καινοτομία.
Αποτέλεσμα διάλυσης εσόδων (Rent dissipation effect) και αποτέλεσμα
αντικατάστασης (replacement effect)
Έστω ότι υπάρχουν δυο επιχειρήσεις, μια παλαιότερη (μονοπωλητής) και ένας
δυνητικός ανταγωνιστής (αντίπαλος). Έστω ότι υπάρχει και ένα εργαστήριο Ε&Α, το
οποίο μόλις ανακάλυψε μια καινοτομία και κατοχύρωσε τα δικαιώματα
ευρεσιτεχνίας. Το εργαστήρι θα πουλήσει την πατέντα στην επιχείρηση που θα κάνει
τη μεγαλύτερη προσφορά. Ποια επιχείρηση, η υπάρχουσα ή ο δυνητικός
ανταγωνιστής έχει περισσότερα κίνητρα να επενδύσει σε Ε&Α;

Η απάντηση

εξαρτάται από το αντιστάθμισμα (trade –off) που υπάρχει μεταξύ του αποτελέσματος
αντικατάστασης (replacement effect) και του αποτελέσματος διάλυσης εσόδων (rent
dissipation effect). «To αποτέλεσμα αντικατάστασης αναφέρεται στο γεγονός ότι η
επιχείρηση με τη μεγαλύτερη δύναμη αγοράς έχει μικρότερο κίνητρο καινοτομίας
επειδή έχει περισσότερο να χάσει από ότι η επιχείρηση με μικρή δύναμη αγοράς, η
οποία ουσιαστικά δεν έχει να χάσει κάτι από την καινοτομία» (Cabral, 2003). Άρα,
ceteris paribus, το αποτέλεσμα αυτό θα δώσει περισσότερα κίνητρα στον δυνητικό
ανταγωνιστή να επενδύσει στην κούρσα παρά στην υπάρχουσα επιχείρηση
(μονοπωλητής). Αντίθετα, το αποτέλεσμα διάλυσης εσόδων (rent dissipation effect)
αναφέρεται στο γεγονός που η υπάρχουσα επιχείρηση έχει περισσότερα να χάσει
αφήνοντας τον δυνητικό ανταγωνιστή να πάρει την πατέντα (διαφορά μεταξύ
6

Για τη συγγραφή της ενότητας υλικό αντλήθηκε από τα βιβλία των Cabral (2003) και
Αghion και Griffith (2005).
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μονοπωλιακών και δυοπωλιακών κερδών) από ο,τι έχει να χάσει ο δυνητικός
ανταγωνιστής αφήνοντας τον μονοπωλητή να κερδίσει τον αγώνα (δυοπωλιακά
κέρδη). Το τελευταίο αποτέλεσμα μπορεί ή οχι να εξουδετερώσει το πρώτο. Αν
συμβεί, τότε ο μονοπωλητής επενδύει περισσότερο στον αγώνα από τον δυνητικό
ανταγωνιστή (Aghion & Griffith, 2005).
Οι προηγούμενες έννοιες συνδέονται με τον ανταγωνισμό αγοράς προϊόντος κάτι το
οποίο μπορεί να κατανοηθεί με το ακόλουθο υπόδειγμα. Έστω ότι το αρχικό μοντέλο
βρίσκεται στην γραμμική του μορφή όπου στο ένα άκρο υπάρχει μια επιχείρηση
(μονοπωλητής) και στο άλλο αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να εισέρθει και να
εγκατασταθεί μια δεύτερη επιχείρηση (δυνητικός ανταγωνιστής). Οι καταναλωτές
είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι και αντιμετωπίζουν πάλι κόστος μεταφοράς . Η
υπάρχουσα επιχείρηση μπορεί να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα εισόδου και να
προλάβει να κτίσει δεύτερο εργοστάσιο στο άλλο άκρο για να μπλοκάρει την είσοδο.
Υποτίθεται ότι ο δυνητικός ανταγωνιστής παρατηρεί την κίνηση της υπάρχουσας
επιχείρησης πριν αποφασίσει αν θα εισέρθει στην αγορά (κάνοντας αναπόκτητο
κόστος ). Προσδοκώντας ότι αν εισέρθει θα υπάρξει Bertrand ανταγωνισμός με το
δεύτερο εργοστάσιο και επομένως μηδενικά κέρδη, αποθαρρύνεται να κάνει την
είσοδο εφόσον θα οδηγήσουν σε ζημίες .
Ο δυνητικός ανταγωνιστής θα μπορούσε να εισέρθει, να αγωνιστεί για την πατέντα με
την υπάρχουσα επιχείρηση και να φτάσει πρώτος στο άλλο άκρο. Ωστόσο, υπάρχει
ασυμμετρία μεταξύ των κινήτρων των δυο επιχειρήσεων για επένδυση στην κούρσα.
Ο μονοπωλητής έχει μονοπωλιακά κέρδη
παραμείνει μονοπωλητής με κέρδη

και αν αποκτήσει την πατέντα, θα

, ενώ ο αντίπαλος του δεν θα πάρει τίποτα. Αν

κερδίσει η αντίπαλη επιχείρηση την πατέντα, θα είναι σε θέσει να μπει στην αγορά
και να ανταγωνιστεί με τον μονοπωλητή. Άρα, θα έχει κέρδη

(κέρδη

δυοπωλίου).
Στο πλαίσιο αυτό ο μονοπωλητής θα είναι διατεθειμένος να πληρώσει έως και
(διαφορά κερδών αν πάρει ή όχι την πατέντα). Η αντίπαλη επιχείρηση είναι
διατεθειμένη να προσφέρει μέχρι

. Άρα, ο μονοπωλητής είναι

διατεθειμένος να πληρώσει περισσότερα για την πατέντα αν

το οποίο

ισχύει όταν δεν υπάρχει διαφοροποιημένο προϊόν. Πίσω από αυτό το αποτέλεσμα
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υπάρχει το αποτέλεσμα διάλυσης κερδών (rent dissipation effect), εφόσον ο
εντονότερος ανταγωνισμός μειώνει το

και ως εκ τούτου, η κυριαρχία του

μονοπωλητή στην αγορά θα συνεχιστεί.
Παρ’ όλα αυτά, μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί η επίδραση της αύξησης του
ανταγωνισμού στην αγορά προϊόντος (δηλαδή της μείωσης του κόστους μεταφοράς )
στα

. Ενδεχομένως, η είσοδος ανταποκρίνεται αρνητικά σε μια αύξηση

του ανταγωνισμού της αγοράς προϊόντος, καθώς τα μετά την είσοδο κέρδη
μειώνονται όταν μειώνεται το

(Schumpeter effect). Αντίθετα, η υπάρχουσα

επιχείρηση μπορεί να ανταποκριθεί θετικά σε υψηλότερο ανταγωνισμό, στο βαθμό
που τα

μειώνονται περισσότερο με τον ανταγωνισμό από ότι τα

διάλυση εσόδων (rent dissipation)

, έτσι ώστε η

να αυξάνεται όταν t μειώνεται (Aghion

& Griffith, 2005).
2.1.3 Βασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης μέσω δημιουργικής καταστροφής
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η σχέση μεταξύ ανταγωνισμού και μεγέθυνσης αναλύεται
στo πλαίσιo υποδείγματος ενδογενούς μεγέθυνσης κάθετης καινοτομίας, το οποίο
ενσωματώνει την αρχική άποψη του Schumpeter περί της δημιουργικής
καταστροφής, στοχεύοντας στον εντοπισμό των επιδράσεων της διάρθρωσης της
αγοράς στα κίνητρα της καινοτομίας και επομένως και στην τεχνολογική πρόοδο.
Σύμφωνα με τους Αghion και Howitt (1992) o Schumpeter υποστήριξε: η διαδικασία
της δημιουργικής καταστροφής οφείλεται στο γεγονός ότι νέα προϊόντα που
παράγονται βασισμένα σε νέες ιδέες και νέες μεθόδους παραγωγής θα
αντικαταστήσουν τα προηγούμενα μειώνοντας τα κέρδη των υπαρχουσών
επιχειρήσεων. Η ιδέα αυτή αναπτύχθηκε με τη μορφή υποδείγματος από τους
παραπάνω

συγγραφείς

μέσα

σε

ένα

υπόδειγμα

ενδογενούς

μεγέθυνσης

παρουσιάζοντας τη διαδικασία της καινοτομίας βασισμένη σε μια κούρσα πατέντας.
Σε αυτό το υπόδειγμα η διαδικασία της καινοτομίας λαμβάνεται με την έννοια της
βελτίωσης ποιότητας των προϊόντων στον κλάδο των ενδιάμεσων αγαθών που
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των τελικών αγαθών. Συνεπώς, τα νέα ενδιάμεσα
αγαθά αντικαθιστούν τα προηγούμενα απαξιώνοντας αυτά καθώς θεωρούνται πλέον
λιγότερο αποτελεσματικά. Η παραγωγή των νέων προϊόντων είναι το αποτέλεσμα
έρευνας και υλοποίησης νέων ιδεών για τις οποίες η επιχείρηση έχει αποκτήσει
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μονοπωλιακή προστασία (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας). Το τελευταίο συμβάλει στην
προστασία των παραγωγών και στην δημιουργία κάποιου βαθμού μονοπωλιακής
δύναμης για όσο διάστημα διαρκεί η πατέντα (δηλαδή μέχρι να δημιουργηθούν νέα
προϊόντα), ενώ παράλληλα οι παραγωγοί των υπαρχουσών ενδιάμεσων αγαθών
βλέπουν τα κέρδη τους να μειώνονται καθώς μειώνεται η ζήτηση για τα προϊόντα
τους.
Οι συγγραφείς θεώρησαν μια οικονομία η οποία αποτελείται από τρεις τομείς: α) τον
τελικό τομέα β) τον ενδιάμεσο τομέα και γ) τον τομέα έρευνας7. Έστω
προϊόν,

το τελικό

μια ακολουθία των ενδιάμεσων εισροών και t=1,2,3,….,T ο χρόνος.

Το τελικό προϊόν παράγεται ανταγωνιστικά βάσει της παρακάτω συνάρτηση
προσφοράς
∫
Όπου
και

( )

( )

( ) είναι η ροή των ενδιάμεσων εισροών που χρησιμοποιούνται τον χρόνο
είναι η μεταβλητή της παραγωγικότητα που μετρά την ποιότητα των εισροών.

Η τελευταία αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου ως αποτέλεσμα βελτίωσης
ποιότητας των καινοτομιών. Το τελικό προϊόν χρησιμοποιείται είτε για κατανάλωση,
στην έρευνα και στην παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών.
Σε κάθε ενδιάμεσο κλάδο υπάρχει ένας μονοπωλητής παραγωγός ο οποίος παράγει
την τεχνολογίας αιχμής της εισροής σε σταθερό οριακό κόστος χρησιμοποιώντας
μια μονάδα του τελικού προϊόντος ως εισροή για την παραγωγή ενδιάμεσου αγαθού.
Κάθε παραγωγός ζει μια περίοδο και επομένως μεγιστοποιεί τα βραχυπρόθεσμα
κέρδη, αλλά αντιμετωπίζει τους υπόλοιπους παραγωγούς του ενδιάμεσο κλάδουμιμητές της εισροής. Οι τελευταίοι μπορούν να παράγουν την ιδία εισροή αλλά με
μεγαλύτερο κόστος

>1, δηλαδή χρησιμοποιώντας περισσότερες μονάδες τελικού

προϊόντος. Η παράμετρος

αποτελεί ένα αντίστροφο μέτρο του βαθμού

ανταγωνισμού ή της μίμησης στην οικονομία: όσο υψηλότερο είναι το , τόσο
μεγαλύτερη

είναι η μονοπωλιακή δύναμη των καινοτόμων και επομένως τόσο

Παρακάτω παρουσιάζεται το υπόδειγμα ακολουθώντας τους Αghion και Griffth (2005).
Πρόκειται για μια πολύ απλοποιημένη μορφή από εκείνη των Aghion και Howitt (1992) αλλά
τα συμπεράσματα είναι τα ίδια.
7
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χαμηλότερος ο βαθμός ανταγωνισμού. Ο παραγωγός λόγω ανταγωνισμού θέτει τιμή
(σε όρους τελικού προϊόντος) ίση με

για να αποφύγει την κλοπή της αγοράς του από κάποιον που τον μιμείται.
Λόγω του ότι η αγορά τελικού προϊόντος είναι ανταγωνιστική, η τιμή θα είναι ίση με
το οριακό προϊόν

()

()
)
()

(

Εξισώνοντας τις δυο τελευταίες προκύπτει,

()

()
)
()

(

()

(

(

)

)

()

Άρα, τα μονοπωλιακά κέρδη του παραγωγού στον κλάδο είναι
()
Όπου ( )

(

() (

)

(

) ()

( )

()

)

Η καινοτομία σε ένα κλάδο στην αρχή της περιόδου καταλήγει σε μια βελτιωμένη
εκδοχή της ενδιάμεσης εισροής (κάθετη καινοτομία). Στο υπόδειγμα εκφράζεται ως
( ) πολλαπλασιασμένη με τον

το γινόμενο της προηγούμενης τεχνολογίας

παράγοντα γ. Προϋπόθεση για να είναι μια καινοτομία πετυχημένη είναι η έρευνα

η

οποία υλοποιείται με κάποιο κόστος προσπάθειας
( )

()

στην αρχή της περιόδου, και με πιθανότητα

κάποιος παραγωγός στον κλάδο

μπορεί να παράγει με τη νέα «τεχνολογία αιχμής» (leading-edge) της ενδιάμεσης
εισροής. Τα ενδεχόμενα μονοπωλιακά κέρδη

(i) που μπορούν να προκύψουν από

την καινοτομία, σε περίπτωση που η έρευνα είναι επιτυχής, είναι η απόδοση της
έρευνας. Η υπόθεση που γίνεται είναι ότι κάθε παραγωγός μπορεί να μιμηθεί την
τρέχουσα τεχνολογία μετά από μια περίοδο, κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι παραγωγοί
που δεν καινοτομούν έχουν μηδενικά τρέχουσα κέρδη (κέρδη πριν την καινοτομία),
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ενώ τα μονοπωλιακά έσοδα των επιχειρήσεων που καινοτομούν διαρκούν για μια
περίοδο (κέρδη μετά την καινοτομία).
Γίνεται η υπόθεση ότι στον ίδιο κλάδο θα βρίσκεται μόνο ένας πετυχημένος
καινοτόμος. Άρα,
()
όπου

()
()

{

είναι η επένδυση σε Ε&Α στην ισορροπία σε κάθε κλάδο. Ο μέσος ρυθμός

μεγέθυνσης της οικονομίας είναι
()

(

( ))

σε μια ισορροπία όπου η σταθερά

είναι ίση με την παραγωγικότητα

προσαρμοσμένης έρευνας (productivity –adjusted research).
Η βέλτιστη επένδυση σε Ε&Α είναι εκείνη που μεγιστοποιεί τα αναμενόμενα κέρδη
μείον το κόστος προσπάθειας
()

[

() ]

Παίρνοντας συνθήκες πρώτης τάξης,
()
)
()

(

(

()
)
()

ή
(

)( )

Αντίστοιχα, ο μέσος ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας (productivity growth)
είναι
(

)( )

Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ότι ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας
μειώνεται με τον βαθμό ανταγωνισμού προϊόντος ή με τον βαθμό μίμησης, ή
εναλλακτικά αυξάνεται με τον βαθμό μονοπωλιακής δύναμης , καθώς μια αύξηση
της παραμέτρου

οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας. Συνεπώς, εφόσον η

κινητήρια δύναμη της ενδογενούς μεγέθυνσης προέρχεται μέσα από την έρευνα τότε
18
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μια αύξηση του ανταγωνισμού, η οποία μειώνει το όφελος από τα μονοπωλιακά
έσοδα λόγω της επιτυχημένης καινοτομίας, μειώνει τα κίνητρα για επένδυση σε Ε&Α
και επομένως μειώνεται ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας (Αποτέλεσμα
του Schumpeter).
2.1.4 Σύγκριση υποδειγμάτων βιομηχανικής οργάνωσης και ενδογενούς
μεγέθυνσης
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι τα υποδείγματα ανταγωνισμού τιμών και
οριζόντιας διαφοροποίηση προβλέπουν την ίδια αρνητική επίδραση με αυτό της
κάθετης καινοτομίας. Μια εξήγηση για αυτή την ιδιαιτερότητα είναι ότι

η

καινοτομία στα πρώτα προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή
επιχειρήσεις που έχουν μηδενικά κέρδη πριν καινοτομήσουν (Aghion & Griffith,
2005). Ανάλογα, στο υπόδειγμα δημιουργικής καταστροφής η ερευνητική
δραστηριότητα δεν χρηματοδοτείται από το μονοπωλητή στον ενδιάμεσο κλάδο,
αλλά από εξωτερικές επιχειρήσεις οι οποίες θα ανακαλύψουν μια νέα ιδέα (Scopelliti,
2009).

2.2 Πολιτική ανταγωνισμού και πολιτική πατέντας (patent policy):
Ένα σχόλιο
Από το προηγούμενο υπόδειγμα διακρίνεται το αντιστάθμισμα (trade off) που
υπάρχει μεταξύ στατικής και δυναμικής αποτελεσματικότητας το οποίο προκύπτει
από το σχεδιασμό της πολιτικής ανταγωνισμού και από την πολιτική πατέντας
αντίστοιχα8. Πιο συγκεκριμένα, το υπόδειγμα προβλέπει ότι η πατέντα και γενικότερα
η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων επιδρούν θετικά στην μεγέθυνση. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι με τη χορήγηση της πατέντας η μονοπωλιακή δύναμη των
καινοτόμων αυξάνεται (αύξηση

) ως επιβράβευση της επιτυχίας τους. Ωστόσο,

βλέποντας την ίδια σχέση από την πλευρά της πολιτικής ανταγωνισμού, η οποία
προωθεί τον ανταγωνισμό, προκύπτει ότι επιδρά αρνητικά στην μεγέθυνση καθώς
αποθαρρύνει τη καινοτομία. Ο ανταγωνισμός δηλαδή καταστρέφει τα μονοπωλιακά
έσοδα από την καινοτομία. Το τελευταίο μπορεί να επεξηγηθεί ως εξής: έστω ότι
υπάρχει ένας καινοτόμος και του χορηγείται μια πατέντα για την επιτυχία του η οποία
θα τον οδηγήσει σε μονοπωλιακή δύναμη και επομένως σε μονοπωλιακά κέρδη. Αν

Στο παράρτημα του κεφαλαίου γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες που εξετάζονται
στην παρούσα εργασία καθώς και πως μπορεί να αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους, επομένως
γίνεται λόγος και για την οικονομική αποτελεσματικότητα (δυναμική και στατική).
8
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του επιβληθεί κάποια αντιμονοπωλιακή πολιτική με αποτέλεσμα να θέσει χαμηλές
τιμές, τότε δεν έχει κανένα όφελος να καινοτομήσει καθώς δεν ανταμείβεται.
Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι το πρόβλημα που προκύπτει από τους
αντικρουόμενους στόχους των πολιτικών είναι ότι η πολιτική που θα επικρατήσει
εξαρτάται από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης: τρέχουσα συνολική ευημερία
(στατιστική

αποτελεσματικότητα)

ή

μακροχρόνια

μεγέθυνση

(δυναμική

αποτελεσματικότητα).

2.3 Εμπειρικές μελέτες: Σύγκρουση με τη θεωρία
Ένα ερώτημα που προκύπτει μετά από την πρόβλεψη ενός θεωρητικού υποδείγματος
είναι αν επιβεβαιώνεται από τις εμπειρικές μελέτες. Η εμπειρική βιβλιογραφία όσον
αφορά τη σχέση μεταξύ ανταγωνισμού στην αγορά προϊόντος και την καινοτομία ή
την αύξηση παραγωγικότητας απέκτησε ιδιαίτερη σημασία κυρίως από τη δεκαετία
του ΄90 και μετά. Οι περισσότερες μελέτες αναφέρονται στο ΗΒ επειδή κατά την
διάρκεια εκείνης της περιόδου προσφέρει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να
μελετηθεί η αιτιώδης επίδραση του ανταγωνισμού στην καινοτομία. Αφενός λόγω
του ότι υπάρχει μεγάλο σύνολο δεδομένων και αφετέρου επειδή εκείνη την περίοδο
συνέβη ένας αριθμός σημαντικών εξωγενών μεταβολών στον ανταγωνισμό της
αγοράς προϊόντος. Οι αλλαγές αυτές, οι οποίες περιλαμβάνουν την εφαρμογή του
Προγράμματος της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, μεγάλης κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις
και μια σειρά πολιτικών μετασχηματισμών που επιβάλλονται σε διάφορους κλάδους
από την επιτροπή Μονοπωλίων και Συγχωνεύσεων, παρέχουν ένα σύνολο
μεταβλητών για την μέτρηση της ανταγωνιστικότητας (Aghion, Bloom, Blundell,
Griffith, & Howitt, 2005).
Εμπειρικές αποδείξεις: Θετική σχέση9
Ο Porter (1990), όπως αναφέρουν οι Aghion, Dewatripont και Rey (1999),
υποστήριξε ότι υπάρχει μια θετική αιτιώδης σχέση μεταξύ ανταγωνισμού και
μεγέθυνσης

αφού η ανταγωνιστική πίεση

αναγκάζει

τις

επιχειρήσεις

να

καινοτομήσουν και να είναι αποδοτικές. H άποψη του Δαρβινικού αποτελέσματος
υποστηρίχθηκε από εμπειρικές μελέτες του Nickel (1996) και των Blundell, Griffith,
και Van Reenen (1999) εντοπίζοντας μια θετική σχέση μεταξύ ανταγωνισμού και της
Η ιδέα της σύγκρισης θεωρίας και εμπειρικών αποδείξεων βασίστηκε στους Aghion και
Griffith (2005).
9
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αύξηση παραγωγικότητας (productivity growth) μέσα σε μια επιχείρηση ή σε ένα
κλάδο.
Ο Nickel (1996) ασχολήθηκε με την επίδραση του ανταγωνισμού στο επίπεδο
παραγωγικότητας (level of productivity) και στον ρυθμό αύξησης της συνολικής
παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής (growth rate of Total Factor
Productivity).To άρθρο του βασίζεται στο λεγόμενο παράδειγμα διάρθρωσηςσυμπεριφοράς-απόδοσης (SCPP) όπου γίνεται η υπόθεση ότι η διάρθρωση της
αγοράς είναι εξωγενής. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων ανέλυσε ένα σύνολο
σφαιρικών δεδομένων ή δεδομένα πάνελ (panel data) από 700 βιομηχανικές
(manufacturing) επιχειρήσεις του ΗΒ κατά την περίοδο 1972-86.
Τα αποτελέσματα που βρήκε είναι ότι: όσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιο αγοράς, μια
μεταβλητή που χρησιμοποιείται για τη μονοπωλιακή δύναμη, τόσο χαμηλότερο είναι
το επίπεδο παραγωγικότητας της επιχείρησης (productivity level). Το τελευταίο
φαίνεται και από τον πίνακα στην στήλη 1 οπού ο συντελεστής του μεριδίου αγοράς
είναι -3,49 και είναι και στατιστικά σημαντικός t στατιστική < 2,1. Επιπλέον, βρήκε
ότι: όσο εντονότερος είναι ο ανταγωνισμός (μετρημένος είτε από τον αυξανόμενο
αριθμό των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων ή από τα χαμηλότερα επίπεδα των
εσόδων/κερδών (rents)), τόσο υψηλότερη είναι o ρυθμός αύξησης της TFP. Από τον
πίνακα το αρνητικό πρόσημο του συντελεστή των εσόδων καθώς και το μέγεθος του
(-0,13) επιβεβαιώνουν το αποτέλεσμα.
Πίνακας 3: Εκτιμήσεις της συνάρτησης παραγωγής

Ανεξάρτητη μεταβλητή

Εξαρτημένη μεταβλητή
Βασική εξίσωση (1)

0.28
0.084
(
)
(3.2)
(1.6)
(
)
0.41
0.40
(3.0)
(1.3)
(
)
0.31
⁄
(
)
1.53
-0.13
(2.4)
(2.9)
(
)
0.63
⁄
(
)
(1.5)
(
)
-3.49
(2.1)
-0.12
(
)
(
)
(2.1)
Πηγή: Nickell (1996), Αποτελεί μέρος του Πινάκα 1 (εξίσωση 5 Nickell (1996))
21

Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Βασισμένοι στα αποτελέσματα του παραπάνω άρθρου οι Aghion και Griffth (2005)
υποστηρίζουν τη θετική σχέση μεταξύ ανταγωνισμού και καινοτομίας, η οποία
μετριέται από τη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής (ΤFP).
Στον οριζόντιο άξονα απεικονίζεται ο ανταγωνισμός της αγοράς προϊόντος (1-RT)
όπου στην περίπτωση του τελείου ανταγωνισμού 1-RT=1 και τα έσοδα είναι μηδέν,
ενώ σε χαμηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού τα έσοδα αντιστοιχούν στο 30%.
Γράφημα 2: Θετική σχέση μεταξύ ανταγωνισμού αγοράς προϊόντος και καινοτομίας

Πηγή: Aghion και Griffith (2005), Γράφημα 1.3

Στην μελέτη των Βlundell, κ.ά. (1999) το προϊόν της καινοτομίας δεν εκφράζεται με
την ΤPF άλλα με μια καταμέτρηση καινοτομιών. Ο ανταγωνισμός μετρήθηκε
χρησιμοποιώντας ως μεταβλητές το μερίδιο αγοράς, δείκτες συγκέντρωσης και τις
εισαγωγές. Το δείγμα που χρησιμοποίησαν αποτελείται από ένα σύνολο δεδομένων
πάνελ σε επίπεδο επιχειρήσεων που περιλαμβάνει 3551 παρατηρήσεις από 340
βιομηχανικές επιχειρήσεις μεταξύ 1972-1982.
Από θεωρητική πλευρά το άρθρο συνεισφέρει στην ερμηνεία της ερώτησης γιατί οι
κυριαρχίες επιχειρήσεις είναι ικανές να καινοτομούν περισσότερο. Η θετική επίδραση
της μονοπωλιακής δύναμης στην καινοτομία κατά την άποψη του Schumpeter, όπως
αναφέρει ο Αhn (2002), μπορεί να συνοψιστεί στις ακόλουθες δυο περιπτώσεις: α) Η
κατοχή της εκ των πρότερων (ex ante) μονοπωλιακής δύναμης λειτουργεί υπέρ της
καινοτομίας. Όταν οι κεφαλαιαγορές είναι ατελείς, τα κέρδη μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως μια εσωτερική χρηματοοικονομική πηγή «βαθιές τσέπες» (deep
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pockets) για τη δραστηριότητα της καινοτομίας. β) Η προσδοκία ότι μπορεί να
υπάρξει εκ των υστέρων (ex post) μονοπωλιακή δύναμη ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις
για επένδυση σε Ε&Α. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του υποδείγματος του
μονοπωλητή και του δυνητικού ανταγωνιστή ο μονοπωλητής έχει μεγαλύτερο
κίνητρο για επένδυση σε Ε&Α από τον δυνητικό ανταγωνιστή καθώς τα συνολικά
κέρδη του κλάδου μειώνονται όταν περισσότερες επιχειρήσεις μοιράζονται την αγορά
(Cabral, 2003). Αυτό είναι το «αποτέλεσμα αποτελεσματικότητας» (efficiency effect)
το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το «αποτέλεσμα αντικατάστασης», όπου ο
μονοπωλητής είναι λιγότερο πρόθυμος να καινοτομήσει επειδή θα αντικαταστήσει
μέρος των κερδών του, ενώ ο δυνητικός ανταγωνιστής δεν χαρακτηρίζεται από τέτοιο
αντικίνητρο.
Η εμπειρική μελέτη των συγγραφέων έχει δυο πτυχές: από την μια, εξέτασαν την
σχέση μεταξύ διάρθρωση αγοράς και καινοτομίας. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι
σε

κλάδους

με

υψηλότερο

επίπεδο

συγκέντρωσης,

δηλαδή

σε

λιγότερο

ανταγωνιστικούς κλάδους είχαν λιγότερη συνολική καινοτομία. Το αρνητικό
πρόσημο του συντελεστή του λόγου συγκέντρωσης CR5 επιβεβαιώνει το παραπάνω
αποτέλεσμα. Επιπλέον, σε συνδυασμό με το θετικό συντελεστή του μεριδίου αγοράς
προκύπτει ότι εντονότερος ανταγωνισμός, δηλαδή χαμηλότερος λόγος συγκέντρωσης,
σχετίζεται με υψηλότερο επίπεδο καινοτομίας, ακόμη και αν μέσα στους κλάδους οι
επιχειρήσεις με υψηλότερα μερίδια αγοράς καινοτομούν πιο συχνά (δυναμική
εξειδίκευση).
Πίνακας 2: Εκτιμήσεις της εξίσωσης καινοτομίας
(1)
(
dum

)

-

(2)
0.122
0.052
-

-

-

4.318
0.988
-1.967
0.936
1.214
0.925
0.894
0.228

2.568
0.699
-2.190
0.896
1.316
1.312
0.200
0.191

(

)

dum
1973-1974
1980-1982
Constant

(1)
-0.282
0.567
4.917
1.740
-0.300
0.153
-0.993
0.209
-2.56
0.588

(2)
-0.416
0.548
3.288
1.920
0.829
0.114
1.660
0.750
-0.926
0.478
-0.959
0.614
-0.326
0.698
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-0.207
0.534
Πηγή: Blundell, Griffith & Reenen (1999), Αποτελεί μέρος του Πίνακα 4,1

Από την άλλη, εξέτασαν την επίδραση της διάρθρωσης αγοράς στην σχέση μεταξύ
καινοτομίας και εταιρικής αξία αγοράς (corporate stock market value), με αυτόν τον
τρόπο κατάφεραν να διακρίνουν ότι ένας λόγος που υπάρχει θετική σχέση μεταξύ
μεριδίου αγοράς και καινοτομίας είναι οι επιδράσεις των κινήτρων (incentive effects)
και ο χρηματοοικονομικός περιορισμός. Προσθέτοντας τη μεταβλητή των ταμειακών
ροών (free cash flow) στην εκτιμημένη εξίσωση (στήλη (2)) φαίνεται ότι το μερίδιο
αγοράς δεν απορροφά απλά τις επιδράσεις της μεγαλύτερης ρευστότητας στις
μεγάλες επιχειρήσεις. Επιπλέον, ο θετικός συντελεστής (Πινάκας 3) του όρου
αλληλεπίδρασης μεταξύ του μεριδίου αγοράς και του κεφαλαίου γνώσεων της
επιχείρησης (knowledge capital stock) υποδεικνύει ότι επιχειρήσεις με υψηλότερο
μερίδιο αγοράς έχουν κίνητρο προβούν σε μια προληπτική (preemptive) καινοτομία
δεδομένου ότι αποκτούν μεγαλύτερη απόδοση από μια καινοτομία. Το τελευταίο
επιβεβαιώνει το «αποτέλεσμα αποτελεσματικότητας» για το οποίο έγινε λόγος
παραπάνω αλλά και στην ενότητα 2.3.
Πίνακας 3: Αξία αγοράς σε επίπεδα
Ανεξάρτητη
Μεταβλητή
( )
⁄

( )
(3)
1.095
0.061
1.421
0.947
0.075
0.350
1.588
0.404
-

( )

0.152
0.014
⁄
(
)
0.004
0.049
-0.184
0.028
( ) -0.406
0.059
-0.264
0.365
Πηγή: Blundell, Griffith & Reenen (1999), Αποτελεί μέρος του Πίνακα 4,2
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2.4 Συμπέρασμα
Η θεωρητική πρόβλεψη που υπάρχει για την αρνητική σχέση μεταξύ ανταγωνισμού
αγοράς προϊόντος και καινοτομίας ή μεγέθυνσης έρχεται σε αντίθεση με τις
εμπειρικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη δεκαετία του 90 και αργότερα.
Τα θεωρητικά υποδείγματα της βιομηχανικής οργάνωσης αλλά και το υπόδειγμα τoυ
Schumpeter προβλέπουν ότι ο εντονότερος ανταγωνισμός επιδρά αρνητικά στην
καινοτομία και την αύξηση της παραγωγικότητας. Ωστόσο, τα υποδείγματα αυτά και
συγκεκριμένα εκείνο της ενδογενούς μεγέθυνσης δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι
καινοτομούν προληπτικά για να αποφύγουν τον ανταγωνισμό (escape competition) ή
για να αποφύγουν την είσοδο (escape entry) (Aghion & Griffith, 2005). Έννοιες οι
οποίες θα αναλυθούν λεπτομέρειες σε επόμενα κεφάλαια.
Οι εμπειρικές αποδείξεις δείχνουν ότι αγορές με έντονο ανταγωνισμό σχετίζονται
θετικά με την καινοτομία, μια κοινή πεποίθηση η οποία έχει οδηγήσει σε πολλές
συνέπειες πολιτικής (policy implications). Η παραπάνω αποτελεί την κινητήρια
δύναμη πίσω από ένα σύνολο πολιτικών αλλαγών με στόχο την προώθηση του
ανταγωνισμού ξεκινώντας από την απορύθμιση (deregulation) πολλών κλάδων σε
χώρες του OOΣΑ μέχρι πολλούς οικονομικούς μετασχηματισμούς σε χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης (Nickell S. J., 1996). Ωστόσο, οι μελέτες αναφέρονται μόνο σε
γραμμική επίδραση μεταξύ των μεταβλητών κάτι το οποίο δεν αποκλείει την ύπαρξη
μη γραμμικής σχέσης (Aghion & Griffith, 2005).
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Κεφάλαιο 3: Ανταγωνισμός και Οικονομική Μεγέθυνση: Θετική
σχέση
Η διάσταση μεταξύ θεωρίας και εμπειρικών μελετών οδήγησε στην ανακάλυψη
υποδειγμάτων όπου οι θεωρητικές προβλέψεις θα επιβεβαιώνονται από τις εμπειρικές
αποδείξεις. Δημιουργηθήκαν υποδείγματα που υποστηρίζουν μια θετική επίδραση
του ανταγωνισμού της αγοράς προϊόντος στην καινοτομία και στην αύξηση
παραγωγικότητας. Το γεγονός αυτό ενισχύει την κοινή πεποίθηση σύμφωνα με την
οποία ο ανταγωνισμός θα έπρεπε να προωθεί την αποτελεσματικότητα και την
αύξηση της παραγωγικότητας αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να καινοτομούν για να
μειώσουν την πιθανότητα χρεοκοπίας μέσω θετικής κερδοφορίας
Υπάρχει διάκριση που αναφέρεται στην επίδραση του ανταγωνισμού σε επίπεδο
αποτελεσματικότητας ή σε επίπεδο παραγωγικότητας ΤFP και σε επίπεδο αύξησης
παραγωγικότητας (productivity growth) η οποία είναι πιο στενά συνδεδεμένη με την
καινοτομία. Όσον αφορά την επίδραση στην αποτελεσματικότητα θα γίνει αναφορά
σε υποδείγματα τα οποία υπερασπίζουν θεωρητικά την ιδέα ότι ο ανταγωνισμός
οδηγεί σε παραγωγική αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, οι επιδράσεις των τελευταίων
δεν εξηγούν την επίδραση του ανταγωνισμού στην καινοτομία και στον ρυθμό
αύξησης παραγωγικότητας. Για την τελευταία επίδραση θα χρησιμοποιηθεί μια
επέκταση του υποδείγματος του Schumpeter ως προς την κατηγοριοποίηση των
επιχειρήσεων βάσει των στόχων τους: τις διευθυντικές επιχειρήσεις και τις
επιχειρήσεις που μεγιστοποιούν το κέρδος τους. Τέλος εξετάζεται αν οι προβλέψεις
του υποδείγματος έχουν υποστηριχθεί εμπειρικά.

3.1 Ο ανταγωνισμός ως μια δύναμη περιορισμού της φυγοπονίας
(slack)
3.1.1 Ο ανταγωνισμός ως ένας συνδυασμός κινήτρων (incentive scheme)
Ένα ζήτημα που έχει αναλυθεί σε αρκετές θεωρητικές μελέτες είναι πώς ο
ανταγωνισμός της αγοράς προϊόντος επηρεάζει τα κίνητρα των διευθυντών ως προς
τη φυγοπονία.
Μια από αυτές είναι του Ηart (1983), ο οποίος ανέδειξε την κοινή πεποίθηση ότι ο
ανταγωνισμός στην αγορά προϊόντος ενισχύει την παραγωγική αποτελεσματικότητα
σε ένα υπόδειγμα μονοπωλιακού ανταγωνισμού, όπως αναφέρουν οι Αghion και
Grifth (2005). Ακριβέστερα, ο συγγραφέας διέκρινε μεταξύ δυο κατηγοριών
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επιχειρήσεων στην οικονομία: Πρώτον, τις επιχειρηματικές (entrepreneurial firms)
στις οποίες ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής είναι το ίδιο πρόσωπο και ως στόχο έχουν
την μεγιστοποίηση των κερδών. Δεύτερον, τις διευθυντικές (managerial firms) στις
οποίες υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ιδιοκτησίας και διεύθυνσης, οι οποίες δεν έχουν
στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών. Οι διευθυντικές επιχειρήσεις, στις οποίες
υπάρχει

μια

σχέση

εντολέα

–εντολοδόχου,

υπόκεινται

σε

προβλήματα

αντιπροσώπευσης (agency problems) επειδή ούτε η διευθυντική προσπάθεια ούτε η
απόδοση (performance) της επιχείρησης παρατηρείται από την πλευρά του ιδιοκτήτη.
Εφόσον η απόδοση της διευθυντικής επιχείρησης δεν παρατηρείται, ο συνδυασμός
χρηματικών κινήτρων που θα παρακινήσει τους διευθυντές να ασκήσουν
περισσότερη προσπάθεια10 (π.χ. οι αμοιβές του διευθυντή να είναι συνάρτηση των
κερδών), δεν είναι πλέον εφικτός και είναι απαραίτητες εναλλακτικές λύσεις. Μια
από αυτές τις λύσεις είναι εκείνη του Ηart, συμφώνα με αυτή ο ανταγωνισμός της
αγοράς προϊόντος σε συνδυασμό με μια πιθανή χρεοκοπία θα ωθήσουν τον διευθυντή
να ασκήσει περισσότερη προσπάθεια από τον φόβο του να μη χάσει τη δουλεία του.
Το κύριο αποτέλεσμα του Ηart στηρίζεται στο γεγονός ότι η αμοιβή του διευθυντή
συνδέεται με μια συνάρτηση χρησιμότητας οπού θα αποκομίζει θετική χρησιμότητα
αν λαμβάνει εισόδημα μεγαλύτερο από κάποιο επίπεδο (έστω Ι) και αρνητική αν
λαμβάνει κάτω από αυτό. Ο ιδιοκτήτης θα έπρεπε να δημιουργήσει τον βέλτιστο
συνδυασμό κινήτρων ώστε ο διευθυντής να απολαμβάνει θετική χρησιμότητα.
Αντίστοιχα, η απειλή χρεοκοπίας επιβάλει το ίδιο είδος κινήτρων στον διευθυντή με
την έννοια ότι αν χρεοκοπήσει η επιχείρηση θα χάσουν τη θέση τους και επομένως θα
αποκομίσουν αρνητική χρησιμότητα.
Ο τρόπος με τον οποίο ο ανταγωνισμός έχει ενεργό δράση μπορεί να κατανοηθεί ως
εξής: έστω ότι υπάρχει μια εξωγενής αλλαγή η οποία αναγκάζει τις επιχειρήσεις, οι
οποίες έχουν ως στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών, να καινοτομήσουν για να
Ο ιδιοκτήτης της επιχειρήσεις θα πρέπει να επινοήσει ένα συμβόλαιο ώστε να
δώσει κίνητρα στον διευθυντή να ασκήσει περισσότερη προσπάθεια. Το τελευταίο
εξηγείται από το γεγονός ότι ο διευθυντής υφίσταται κάποιο κόστος από την άσκηση
επιπλέον προσπάθειας και επομένως θα πρέπει να αποζημιωθεί για αυτήν. Η επιπλέον
προσπάθεια του διευθυντή ωφελεί την επιχείρηση εφόσον την κάνει πιο
αποτελεσματική, αυξάνει τα αναμενόμενα κέρδη και μειώνει την πιθανότητα
χρεοκοπίας.
10
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μειώσουν το κόστος τους. Οι επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες υπερέχουν αριθμητικά,
προκειμένου να αυξήσουν το μερίδιο τους μειώνουν τις τιμές. Το τελευταίο με τη
σειρά του πιέζει όλες τις τιμές προς τα κάτω και παρακινεί τις διευθυντικές
επιχειρήσεις να μειώσουν επίσης το κόστος για διατηρήσουν το μερίδιο τους στην
αγορά. Επομένως, αν και η απόδοση των επιχειρήσεων δεν παρατηρείται, ο
ανταγωνισμός κάνει τις αποδόσεις των διαφορετικών επιχειρήσεων ανεξάρτητες
μέσω των τιμών και παρέχει ένα μηχανισμό για την μείωση της φυγοπονίας. Ο
τρόπος με τον οποίο η διευθυντική φυγοπονία (managerial slack) αντιδρά σε
μεταβολές του ανταγωνισμού εξαρτάται από την αναλογία επιχειρηματικών προς
διευθυντικών επιχειρήσεων.
Συμπερασματικά, ο ανταγωνισμός αυξάνει την παραγωγική αποτελεσματικότητα στις
διευθυντικές επιχειρήσεις λειτουργώντας ως ένας συνδυασμός κινήτρων που
παρακινεί τους διευθυντές να μειώσουν τη φυγοπονία και να βελτιώσουν τις
μεθόδους διοίκησης.
3.1.2 Ανταγωνισμός και αποτελεσματικότητα
Ο Schmidt (1997) τονίζει δυο αντίθετες επιδράσεις του ανταγωνισμού στα κίνητρα
του διευθυντή για τη μείωση κόστους. Καταρχάς, μια αύξηση του ανταγωνισμού της
αγοράς μειώνει τα κέρδη της επιχείρησης και αυτό έχει δυο επιδράσεις. Από τη μια,
είναι το αποτέλεσμα της απειλής της ρευστοποίησης (threat of liquidation effect) το
οποίο έχει θετική επίδραση στα κίνητρα του διευθυντή (αποτέλεσμα Δαρβίνου). Από
την άλλη, όταν ο ανταγωνισμός γίνεται εντονότερος τα κέρδη μειώνονται, με
αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αξία της μείωσης κόστους και επομένως το όφελος που
αποκομίζει ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή, ο εντονότερος ανταγωνισμός μειώνει τα
αναμενόμενα κέρδη της επιχείρησης και επομένως ο ιδιοκτήτης δεν είναι πρόθυμος
να πληρώσει τον διευθυντή για να ασκήσει προσπάθεια (αποτέλεσμα του
Schumpeter). Τελικά η επίδραση ανταγωνισμού στα κίνητρα καινοτομίας και στην
προσπάθεια των διευθυντών μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, εξαρτάται από το
μέγεθος μεταβολής της κερδοφορίας της μείωσης κόστους (profitability of cost
reduction).
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3.2 Ανταγωνισμός και μεγέθυνση σε μια οικονομία με προβλήματα
αντιπροσώπευσης
Το υπόδειγμα ενδογενούς μεγέθυνσης που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο
κεφάλαιο υποθέτει ότι οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν αποφάσεις έχουν ως στόχο την
μεγιστοποίηση των κερδών. Ωστόσο, αυτή η υπόθεση δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα καθώς υπάρχουν επιχειρήσεις που διευθύνονται και ακλουθούν
διαφορετικούς στόχους όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στην καινοτομία και την
παραγωγή.
Για αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό να εξεταστεί αν η σχέση μεταξύ ανταγωνισμού
και

μεγέθυνσης

που

υπάρχει

στο

υπόδειγμα

δημιουργικής

καταστροφής,

εξακολουθεί να υπάρχει και στο νέο αυτό πλαίσιο. Σε ένα πλαίσιο όπου οι
επιχειρήσεις πλέον δεν έχουν στόχο την μεγιστοποίηση των κερδών αλλά
καθοδηγούνται από «συντηρητικούς» (conservative) διευθυντές που στοχεύουν στην
μεγιστοποίηση της προσωπικής τους ωφέλειας και παράλληλα στην εξασφάλιση
ήσυχης ζωής (quite life) μειώνοντας την άσκηση προσπάθειας.
Οι Αghion κ.α. (1999) και οι Aghion, Dewatripont και Rey (1997) ενσωματώνουν σε
ένα υπόδειγμα ενδογενούς μεγέθυνσης το πρόβλημα εντολέα εντολοδόχου (agencyprinciple problem) τονίζοντας τη σημασία του στην λήψη αποφάσεων καινοτομίας
από επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα,
οι συγγραφείς ανέπτυξαν ένα μοντέλο όπου ανέλυσαν τις επιδράσεις κινήτρων του
ανταγωνισμού της αγοράς προϊόντος (incentive effects of competition) και της
χρηματοοικονομικής αγοράς (financial market discipline) στην σταθερή κατάσταση
(steady state) μεγέθυνσης με επιχειρήσεις μη μεγιστοποίησης κέρδους.
3.2.1 Βασικό υπόδειγμα
Έστω ότι υπάρχει η ίδια οικονομία όπως αυτή του προηγούμενου κεφαλαίου στην
οποία υπάρχει τελικός και ενδιάμεσος τομέας. Η συνάρτηση παραγωγής σύμφωνα με
την οποία παράγεται το τελικό αγαθό από τις ενδιάμεσες εισροές είναι
∫
όπου
στιγμή

()

()

( ) είναι η ροή των ενδιάμεσων αγαθών που χρησιμοποιούνται τη χρονική
( ) είναι η μεταβλητή παραγωγικότητας που μετράει την ποιότητα των
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εισροών. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, ενδιάμεσα αγαθά
παράγονται χρησιμοποιώντας τα τελικά αγαθά σαν εισροές σύμφωνα με την έναπρος-ένα τεχνολογία (μια μονάδα εισροής για την παραγωγή ενός αγαθού) και κάθε
παραγωγός ενδιάμεσου αγαθού αντιμετωπίζει τους υπόλοιπους παραγωγούς οι οποίοι
μπορούν να παράγουν μια μονάδα του ίδιου ενδιάμεσου αγαθού χρησιμοποιώντας
μονάδες του τελικού αγαθού, όπου 1< < (1/α), δηλαδή με μεγαλύτερο κόστος. Όπου
είναι ένα (αντίστροφο) μέτρο του ανταγωνισμού της αγορά προϊόντος.
Στην ισορροπία, όπως και πριν, ο καινοτόμος αναγκάζεται να χρεώσει μια τιμή ίση με
()

()

(

()

)

συνεπώς, τα κέρδη στην ισορροπία στο μονοπώλιο δίνεται από
()

( ()
ή

όπου ( )

(

) ()
()

( )

(

) ()

()

)( )

Νέες υποθέσεις
Υπόθεση πρώτη λόγω εισαγωγής πιθανότητας χρεοκοπίας: κάθε ενδιάμεσος κλάδος
θέλει να εισάγει με νέα τεχνολογία και επομένως υπάρχει ένα σταθερό αναπόκτητο
κόστος παραγωγής ( ) για την εφαρμογή της τεχνολογίας αιχμής (leading edge) το
οποίο αυξάνεται με τον ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας. Tο κόστος αυτό είναι

Υπόθεση δεύτερη: οι παραγωγοί αποφασίζουν όχι βάσει της συχνότητας αλλά βάσει
του μεγέθους γ της βελτίωσης της παραγωγικότητας11. Το κόστος προσπάθειας για να
επιτευχθεί μια βελτίωση της παραγωγικότητας μεγέθους γ δίνεται

H παρουσίαση του παραπάνω υποδείγματος βασίζεται σε εκείνη των Agion και
Griffth (2005) οι οποίοι προτείνουν μια πολύ απλοποιημένη εκδοχή από εκείνη των
Αghion, Dewatripont and Rey (1999) καταλήγοντας και πάλι στα ίδια αποτελέσματα.
Μια από τις βασικές διαφορές μεταξύ των δυο υποδειγμάτων είναι ότι οι ενδιάμεσοι
παραγωγοί στο δεύτερο επιλέγουν την υιοθεσία τεχνολογίας με τη συχνότητα
καινοτομίας και όχι με το μέγεθος της βελτίωσης παραγωγικότητας. Ακριβέστερα,
11
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( )
Υπόθεση Τρίτη: υπάρχουν τα δυο είδη επιχειρήσεων που προαναφέρθηκαν. Πρώτον,
οι επιχειρήσεις μεγιστοποίησης κέρδους (profit maximizing firms) όπου οι διευθυντές
μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους μείον το κόστος προσπάθειας ως προς το επίπεδο
βελτίωσης παραγωγικότητας. Δεύτερον, τις επιχειρήσεις μη μεγιστοποίησης κέρδους
(non- profit maximizing firms) όπου οι διευθυντές κυρίως ενδιαφέρονται για το
ιδιωτικό τους όφελος, το οποίο με τη σειρά τους σημαίνει ότι τα καθαρά κέρδη από
το σταθερό κόστος παραγωγής θα πρέπει να παραμένουν θετικά για να αποφύγουν τη
χρεοκοπία.
Η ανάλυση που ακολουθεί εστιάζεται στο πώς επηρεάζει ο ανταγωνισμός της αγοράς
προϊόντος το μέγεθος της καινοτομίας και στα δυο είδη επιχειρήσεων αντίστοιχα.
Επιχειρήσεις που μεγιστοποιούν το κέρδος (profit maximizing firms)
Ένας διευθυντής θα επιλέξει γ έτσι ώστε :
( ( )

()

( ))

Και από τις συνθήκες πρώτης τάξης προκύπτει
= ( )
Πιο συγκεκριμένα, μια αύξηση στον ανταγωνισμό στην αγορά προϊόντος (μια μείωση
στην χ) μειώνει το βέλτιστο μέγεθος της καινοτομίας

, το οποίο με τη σειρά του

οδηγεί σε ένα χαμηλότερο ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας το οποίο είναι ίσο
με
(

)( )

(

)( )

( )

Επιχειρήσεις που στόχο δεν έχουν τη μεγιστοποίηση των κερδών (nonprofit maximizing firms)
Ένας διευθυντής τέτοιας επιχείρησης θα επιλέξει την ελάχιστη τιμή της γ που θα
εγγυηθεί τουλάχιστον μηδενικά καθαρά κέρδη. Με άλλα λόγια, θα επιλέξει την
ελάχιστη τιμή της γ που ικανοποίει την εξίσωση
κάθε ενδιάμεσος κλάδος λαμβάνει την τεχνολογία αιχμής κάθε Τ μονάδες χρόνου
(Scopelliti, 2009).
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( )

()

()

ισοδύναμα
=

( )

Συνεπώς, μια αύξηση στον ανταγωνισμό της αγοράς προϊόντος (μια μείωση στο χ)
επιδρά θετικά στο μέγεθος της καινοτομίας

, το οποίο με την σειρά του οδηγεί

σε ένα υψηλότερο ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας g. Άρα, ο ανταγωνισμός
λειτούργει σαν «συνδυασμός κινήτρων» (incentive scheme) για τους διευθυντές για
να επενδύσουν περισσότερο σε σχέδια βελτίωσης ποιότητας, αλλά μόνο σε
επιχειρήσεις που ενσωματώνουν ένα πρόβλημα εντολέα εντολοδόχου.
Εισαγωγή χρέους (debt)
Η εισαγωγή των πιστωτικών αγορών δίνει τη δυνατότητα στους συντηρητικούς
διευθυντές να δανειστούν και να αντιμετωπίσουν την απειλή χρεοκοπίας σε
περίπτωση που δεν μπορέσουν να εξυπηρετήσουν το χρέος τους. Αντίθετα με την
προηγούμενη περίπτωση που είχε υποτεθεί σιωπηρά ότι όλοι οι πιστωτές
αντιμετωπίζουν θετικό χρηματοοικονομικό πλούτο. Το χρέος ενσωματώνεται ως μια
συνάρτηση ενδογενώς, σε αντίθεση με το υπόδειγμα του Schmidt (1997) που η
χρεοκοπία είναι εξωγενής (Aghion, Dewatriupont, & Rey, 1999).
Έστω ότι ο διευθυντής της επιχείρησης αντιμετωπίζει μια υποχρέωση αποπληρωμής
χρέους
()
Τότε το επιλεγμένο μέγεθος από έναν διευθυντή μιας τέτοιας επιχείρησης είναι
=

( )

το οποίο δείχνει πως το χρέος αλληλεπιδρά με τον ανταγωνισμό της αγοράς
προϊόντος. Ακριβέστερα, μια αύξηση στην

έχει την ίδια επίδραση σαν μια μείωση

στην χ, δηλαδή όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο χρέους, τόσο ισχυρότερη είναι η
επίδραση μιας αύξησης στον ανταγωνισμό της αγοράς προϊόντος στο μέγεθος της
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καινοτομίας και την αύξηση της παραγωγικότητας. Άρα, οι δυο μεταβλητές
(instruments) θωρούνται «συμπληρωματικές»12. Πιο συγκεκριμένα,
0
3.2.2 Θεωρητικά αποτελέσματα
Από την ανάλυση φάνηκε ότι η σχέση εντολέα εντολοδόχου είναι σημαντική στις
αποφάσεις καινοτομίας καθώς στο πλαίσιο μιας επιχείρησης μη μεγιστοποίησης
κερδών, η οποία διευθύνεται από συντηρητικούς διευθυντές, ο ανταγωνισμός μπορεί
να βελτιώσει το επίπεδο καινοτομίας και να αυξήσει τον ρυθμό μεγέθυνσης της
οικονομίας. Αντίθετα, το επιχείρημα του Schumpeter λειτουργεί για τις επιχειρήσεις
που μεγιστοποιούν το κέρδος τους, οπού ο ανταγωνισμός αποτρέπει την υιοθεσία
τεχνολογίας και επομένως την επίτευξη μεγέθυνσης.
Συνεπώς, ο ανταγωνισμός λειτουργεί σαν μια «μηχανή πειθαρχίας» (discipline
device) καθώς συμβάλει στην μείωση της φυγοπονίας διευθυντών (managerial slack)
αναγκάζοντας τους να ανταποκριθούν πιο γρήγορα για να μειώσουν το κόστος
παραγωγής τους συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει
με την «βιομηχανική πολιτική» η οποία μπορεί να εμφανιστεί με τη μορφή
επιδοτήσεων σε επενδύσεις επιχειρήσεων μειώνοντας το αναπόκτητο κόστος που
είναι απαραίτητο για την υιοθεσία νέας τεχνολογίας. Η βιομηχανική πολιτική
δημιουργεί ένα αντίθετο αποτέλεσμα καθώς επιτρέπει στους συντηρητικούς
διευθυντές να καθυστερούν περισσότερο στην υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας
αποφεύγοντας παράλληλα την χρεοκοπία, κάτι το οποίο επιθυμούν. Από την άλλη, ο
ανταγωνισμός λειτουργεί σαν ένας «κύκλος» με την έννοια ότι η υιοθεσία μιας
τεχνολογίας από έναν συντηρητικό διευθυντή ασκεί πίεση και στους υπόλοιπους
αναγκάζοντας τους να υιοθετήσουν πιο συχνά και νωρίτερα τη νέα τεχνολογία
Aghion, κ.ά., (1999).
Επιπλέον, η επιβάρυνση του χρέους αναγκάζει τους διευθυντές να μειώσουν την
φυγοπονία, αφού η πιο συχνή υιοθεσία νέας τεχνολογίας γίνεται απαραίτητη για την
επιβίωση της επιχείρησης. Από τη στιγμή που οι διευθυντές δεν μπορούν να
εξυπηρετήσουν το χρέος, αυτό θα συσσωρεύεται και θα τους αναγκάσει να
Η έννοια της συμπληρωματικότητας αναφέρεται ως προς την ίδια κατεύθυνση της
επίδραση.
12
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συμπεριφερθούν ως διευθυντές επιχείρησης μεγιστοποίησης κερδών (Aghion κ.ά.,
(1999).
3.2.3 Κύριες θεωρητικές προβλέψεις υποδείγματος

1. Ο εντονότερος ανταγωνισμός στην αγορά προϊόντος έχει μια πιο ισχυρή
θετική επίδραση στον ρυθμό αύξησης και στο επίπεδο της παραγωγικότητας
στις επιχειρήσεις με συντηρητικό διευθυντή από ότι στις επιχειρήσεις που
μεγιστοποιούν τα κέρδη τους.
2. Σε μια οικονομία που υπάρχει πληθώρα επιχειρήσεων με συντηρητικούς
διευθυντές το χρέος και ο ανταγωνισμός της αγοράς προϊόντος είναι
συμπληρωματικές μεταβλητές (instruments), δηλαδή όσο υψηλότερη είναι η
υποχρέωση αποπληρωμής χρέους, τόσο περισσότερο ενισχύεται η θετική
επίδραση του ανταγωνισμού της αγοράς προϊόντος στην αύξηση της
παραγωγικότητας (Aghion & Griffith, 2005).

3.3 Εμπειρικές αποδείξεις: Μια προσπάθεια ταύτισης με τη θεωρία
Αποδείξεις σχετικά με το αν ο ανταγωνισμός λειτουργεί σαν ένας συνδυασμός
κινήτρων (incentive scheme) και αν υπάρχει θετική επίδραση του ανταγωνισμού στο
επίπεδο παραγωγής (productivity level) και στην αύξηση της παραγωγικότητας
(productivity growth).
3.3.1 Εμπειρικά στοιχεία σχετικά με την παραγωγικότητα
Οι μέχρι τώρα θεωρητικές προβλέψεις αποκαλύπτουν ότι περισσότερη ένταση του
ανταγωνισμού σχετίζεται με υψηλότερη αποδοτικότητα (efficiency) και λιγότερη
φυγοπονία (Hart, 1983). Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για την επαλήθευση των
παραπάνω προβλέψεων, τρείς από αυτές παρουσιάζονται παρακάτω.
Πρώτη προσέγγιση: Ευθυγράμμιση κινήτρων διευθυντών και ιδιοκτητών
(μείωση της Χ-αναποτελεσματικότητας) ή μείωση του κόστους
αντιπροσώπευσης13
Οι προηγούμενες εμπειρικές μελέτες που προβλέπουν την θετική επίδραση του
ανταγωνισμού στην αύξηση της παραγωγικότητας (productivity growth) και στην
13

Η τεχνική αποτελεσματικότητα (technical efficiency) ή Χ-αποτελεσματικότητα
χρησιμοποιείται εναλλακτικά για τον όρο αποτελεσματικότητα αντιπροσώπευσης (agency
efficiency), ωστόσο υπάρχει μια μικρή διάκριση. Σύμφωνα με τους Besanko, Dranove,
Shanley και Schaefer (2010) στο βαθμό στον οποίο το κόστος αντιπροσώπευσης αυξάνει το
κόστος παραγωγής εμπίπτει στην κατηγορία της αναποτελεσματικής αντιπροσώπευσης
(agency inefficiency) παρά στην τεχνική αναποτελεσματικότητα (σελ 151). Στην παρούσα
δεν γίνεται κάποια διάκριση και χρησιμοποιείται ο πρώτος όρος.
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καινοτομία. Οι παραπάνω μελέτες αφορούν επιχειρήσεις που μπορούν να θεωρηθούν
επιχειρήσεις με συντηρητικούς διευθυντές εφόσον υπάρχει διαχωρισμός ιδιοκτησίας
και διεύθυνσης (τα δείγματα προέρχονται από επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο
χρηματιστήριο του Λονδίνου) (Aghion & Griffith, 2005). Ωστόσο, το ενδιαφέρον
εστιάζεται στο αν η σχέση αυτή είναι πιο ισχυρή στις επιχειρήσεις μη μεγιστοποίησης
κέρδους συγκριτικά με εκείνες της μεγιστοποίησης κέρδους.
Μια εμπειρική μελέτη που εξετάζει το παραπάνω ζήτημα είναι εκείνη του Griffith
(2001) όπου ερευνά

αν μια αύξηση στον ανταγωνισμό αγοράς προϊόντος έχει

επίδραση στο επίπεδο παραγωγικότητας και στο ρυθμό αύξησης παραγωγικότητας
(αρνητική ή θετική) και αν η αύξηση του ανταγωνισμού επηρεάζει διαφορετικά τις
επιχειρήσεις που είχαν δομή εντολέα- εντολοδόχου με εκείνες που δεν είχαν. Για τη
μέτρηση του ανταγωνισμού χρησιμοποίησε τον δείκτη Lerner και για τη μέτρηση της
μεταβολής του χρησιμοποίησε μια εξωγενής μεταβλητή, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Ενιαίας Αγοράς (SMP). Στόχος του προγράμματος ήταν να μειώσει τα εσωτερικά
εμπόδια και να συμβάλει στην αύξηση του ανταγωνισμού. Για την μέτρηση της
αποτελεσματικότητας ή παραγωγικότητας χρησιμοποίησε τρεις μεταβλητές: την
παραγωγικότητα της εργασίας, τη συνολική ή πολλαπλή παραγωγικότητα των
συντελεστών παραγωγής (TFP ή MFP) και το τελευταίο μέτρο τον ρυθμό αύξησης
της TFP.
Για τη διεξαγωγή της έρευνας ο συγγραφέας χρησιμοποίησε ένα σύνολο δεδομένων
πάνελ που αποτελείται από επιχειρήσεις του ΗΒ κατά την περίοδο

1980-1996.

Αρχικά, ο συγγραφέας εκτίμησε την επίδραση της εφαρμογής του προγράμματος
(SMP) στον βαθμό του ανταγωνισμού (δείκτης Lerner), έδειξε ότι η εφαρμογή του
οδηγεί πράγματι σε μια αύξηση στον ανταγωνισμό της αγοράς προϊόντος και ότι η
επίδραση ήταν σχεδόν όμοια μεταξύ των επιχειρήσεων είτε ενσωματώνουν είτε όχι
μια δομή εντολέα εντολοδόχου.
Στην συνέχεια, προχώρησε στην εκτίμηση της επίδρασης του ανταγωνισμού πάνω
στην παραγωγικότητα χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή (SMP) ως μόχλευση
(instrument). Για να εντοπιστεί αν η επίδραση αυτή ήταν λόγω της μείωσης στο
κόστος αντιπροσώπευσης το δείγμα χωρίζεται στις κατηγορίες βάσει της ύπαρξης ή
όχι σχέσεων εντολέα εντολοδόχου: group και single αντίστοιχα. Από τα
αποτελέσματα φάνηκε ότι ο ανταγωνισμός της αγοράς προϊόντος έχει θετική
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επίδραση στο επίπεδο παραγωγικότητας και στον ρυθμό αύξησης λόγω μείωσης του
κόστους αντιπροσώπευσης (agency cost)14 (το τελευταίο αποτελεί την μόνη διαφορά
μεταξύ των ομάδων). Στην στήλη (3) από τον πίνακα προκύπτει ότι η επίδραση στην
αύξηση της παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις με δομή εντολέα εντολοδόχου είναι
12%, ενώ σε εκείνες που δεν έχουν την παραπάνω δομή είναι 3% αντίστοιχα (στήλη
(2)).
Πίνακας 4: Η επίδραση της Ενιαίας Αγοράς στην αποτελεσματικότητα
Τύπος
Παραγωγικότητα
Εργασίας
Παρατηρήσεις
AFT*SENS

Όλες

(Single)

(Group)

103,443
0.023

30,956
0.010

72,487
0.027

103,443
0.007

30,956
-0.006

72,487
0.014

91,972
26,968
0.008
0.003
(0.004)
(0.007)
Πηγή: Griffith (2001), Αποτελεί μέρος του Πίνακα 7

65,004
0.012
(0.004)

Επίπεδο ΤFP
Παρατηρήσεις
AFT*SENS
Αύξηση της ΤFP
Παρατηρήσεις
AFT*SENS

Συμπερασματικά, η παραπάνω μελέτη εξετάζει την επίδραση του ανταγωνισμού της
αγοράς προϊόντος στα κίνητρα των διευθυντών ώστε να δραστηριοποιούνται
αποτελεσματικά. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι ο εντονότερος ανταγωνισμός
επηρεάζει την παραγωγικότητα διαφορετικά σε επιχειρήσεις με σχέσεις εντολέα
εντολοδόχου απ ότι σε εκείνες που δεν παρουσιάζουν τέτοιου είδους σχέσεις. Η
μελέτη αυτή αποτελεί μια εμπειρική υποστήριξη υπέρ της ιδέας ότι αύξηση στον
ανταγωνισμό αυξάνει την παραγωγικότητα μειώνοντας το κόστος αντιπροσώπευσης.
Δεύτερη προσέγγιση: Ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων και απελευθέρωση
κλάδων
Μια περίπτωση αναφέρεται στην επίδραση της αλλαγής στην ιδιοκτησία, δηλαδή
στην μετατροπή των δημοσίων επιχειρήσεων σε ιδιωτικές, ωστόσο η Vagliasindi
14

Η μείωση του κόστους αντιπροσώπευσης αποτελεί έναν μηχανισμό μέσω
οποίου ο βαθμός ανταγωνισμού στην αγορά προϊόντος επηρεάζει
παραγωγικότητα. Ακόμη ένας μηχανισμός είναι τα κίνητρα καινοτομίας
επιχείρησης και μελέτες που αναφέρονται σε αυτόν παρουσιάστηκαν
προηγούμενο κεφάλαιο.

του
την
της
στο
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(2006) υποστηρίζει ότι η ιδιωτικοποίηση αν δεν συνοδεύεται από επαρκείς θεσμούς στήριξης
της αγοράς, τότε δεν οδηγεί σε πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Άλλη μια στην επίδραση της

απελευθέρωσης στο επίπεδο αποτελεσματικότητας (efficiency). Εμπειρικές μελέτες
έχουν δείξει ότι η ιδιωτικοποίηση και η εισαγωγή ανταγωνισμού σχετίζεται με
βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητας. Το τελευταίο στηρίζεται στο Δαρβινικό
αποτέλεσμα με την έννοια ότι σε ένα κλάδο που υπάρχουν περισσότερες
αποτελεσματικές επιχειρήσεις, ο ανταγωνισμός θα αναγκάσει τις μη αποτελεσματικές
(inefficient) να εξέλθουν. Το επιχείρημα της επιλογής (selection effect) προβλέπει ότι
ο ανταγωνισμός θα αυξήσει την παραγωγικότητα του κλάδου (industry productivity)
μέσω της διαδικασίας εισόδου και εξόδου, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται εμπειρικά
(Motta, 2004).
Σύμφωνα με τον Μotta (2004) οι Olley και Pakes (1996) διεξήγαν μια μελέτη η οποία
υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα επιλογής του ανταγωνισμού θεωρείται ένας από τους
λόγους μεταβολής στην παραγωγικότητα σε ένα δεδομένο κλάδο. Η ανάλυση τους
αφορούσε την επίδραση της τεχνολογικής αλλαγής και της απορύθμιση (deregulation) στην αποδοτικότητα του κλάδου των τηλεπικοινωνιακών εξοπλισμών στις
ΗΠΑ μεταξύ 1963-1987, μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος βρισκόταν σε βαθιά
απελευθέρωση.

Η

AT&T

είχε

αποκλειστικό

μονοπώλιο

στην

παροχή

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για πολλά χρόνια. Έπειτα από μια σειρά εφαρμογής
πολιτικών (policies) μεταρρυθμίσεων ο ανταγωνισμός στον κλάδο αυξήθηκε
σταδιακά, με αποτέλεσμα να υπάρξει είσοδος τόσο εγχώριων όσο και ξένων
επιχειρήσεων.
Βάσει των αποτελεσμάτων τους προέκυψε ότι το μεγαλύτερο μερίδιο των πιο
παραγωγικών επιχειρήσεων είναι αυτό το οποίο εξηγεί την αύξηση στην
παραγωγικότητα στον κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση της παραγωγικότητας που
ακολούθησε τις ρυθμιστικές αλλαγές προέρχεται από την μείωση του μεγέθους
(downsizing) των παλαιότερων μη παραγωγικών εργοστασίων και την δυσανάλογη
αύξηση της παραγωγικότητας των νέων εισερχόμενων επιχειρήσεων.
Η σημασία του ρόλου της εισόδου και εξόδου στην άνοδο της παραγωγικότητας
επιβεβαιώνεται και από την εμπειρική μελέτη των Disney, Haskel και Heden (2003)
που εξέτασαν την επίδραση της αναδιάρθρωσης (restructuring) στην αύξηση της
παραγωγικότητας εστιάζοντας στον ρόλο της εισόδου, εξόδου και επιβίωσης. Η
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αναδιάρθρωση διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική, μέσω των οποίων συμβάλει
στην άνοδο της παραγωγικότητας15. Το δείγμα που χρησιμοποίησαν αποτελείται από
ένα σύνολο δεδομένων με περίπου 140,000 βιομηχανικές (manufacturing)
επιχειρήσεις κατά την περίοδο 1980-1992.
Τα κύρια αποτελέσματα τους ήταν:
Πρώτον, ο ανταγωνισμός ενισχύει το επίπεδο παραγωγικότητας αλλά και τον ρυθμό
αύξησης της παραγωγικότητας, επιβεβαιώνοντας έτσι την σύνδεση μεταξύ
ανταγωνισμού και της παραγωγικής αποτελεσματικότητας (productivity efficiency)
που περιγράφηκε στον Νickell (1996) για ένα μικρότερο δείγμα μεγαλύτερων
επιχειρήσεων.
Δεύτερον, η συνεισφορά της εσωτερικής και εξωτερικής επίδρασης διαφέρει μεταξύ
των

ενιαίων και πολύ- εγκατεστημένων επιχειρήσεων (single and multi -

establishment firms). H πρώτη ομάδα επιχειρήσεων είχε μηδενική αύξηση
παραγωγικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων που επιβίωσαν: όλη η αύξηση της
παραγωγικότητας γι’ αυτή την ομάδα προέρχεται απo την είσοδο και την έξοδο. Η
αύξηση ΤFP στην δεύτερη ομάδα επιχειρήσεων οφείλονταν στην είσοδο και την
έξοδο των επιχειρήσεων μέσα σε αυτή την ομάδα: τα λιγότερα αποτελεσματικά
εργοστάσια έκλειναν δίνοντας τη θέση τους σε νέα πιο αποτελεσματικά.
Από τις εμπειρικές μελέτες επιβεβαιώνεται ο ρόλος του ανταγωνισμού στην επιλογή
των πιο αποτελεσματικών επιχειρήσεων και επομένως στην άνοδο της παραγωγικής
αποτελεσματικότητας. Το τελευταίο έχει κάποιες συνέπειες για την πολιτική
ανταγωνισμού με την έννοια ότι αν οι λιγότερο αποτελεσματικές επιχειρήσεις
προστατεύονται ή επιδοτούνται θα εμπόδιζε τον ανταγωνισμό της αγοράς από την
επιλογή των καλύτερων επιχειρήσεων, και θα κατάληγε σε υψηλότερες τιμές και
χαμηλότερη ευημερία. Το τελευταίο δικαιολογείται από το γεγονός ότι κρατώντας με
«τεχνητό» τρόπο τις επιχειρήσεις στην αγορά θα μπορούσε να διαστρεβλωθεί η
κατανομή πόρων, να μειωθούν οι οικονομίες κλίμακας και τελικά να μειωθεί η
ευημερία (Motta, 2004).

Οι έννοιες εσωτερική και εξωτερική αναδιάρθρωση ορίζονται στο παράρτημα του
κεφαλαίου 2.
15
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Τρίτη προσέγγιση: Χρηματοοικονομική πίεση
Μια ακόμη προσέγγιση αναφέρεται στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται
πληροφορίες σχετικά με το χρέος αποπληρωμής ως ένα μέτρο της αυστηρότητας του
περιορισμού του προϋπολογισμού (budget constraint). Υψηλότερο χρέος λαμβάνεται
ως ένα δείκτη αυστηρότερου περιορισμού του προϋπολογισμού.
Οι Nickel και Nicolitsas (1999) εξέτασαν αν οι διευθυντές των επιχειρήσεων που
αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομική πίεση συμπεριφέρθηκαν

εντείνοντας

τις

προσπάθειες τους ώστε να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας και να
αυξήσουν την παραγωγικότητας τους.
Για τη μέτρηση της χρηματοοικονομικής πίεσης χρησιμοποίησαν μια σειρά μέτρων
όπως επιτόκια πληρωμών σε σχέση με την ταμειακή ροή και στηρίχθηκαν σε ένα
σύνολο δεδομένων πάνελ κατά την περίοδο 1972-1986 το οποίο περιλαμβάνει 670
μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι μια αύξηση στις παραπάνω μεταβλητές έχει μια
μεγάλη αρνητική επίδραση στην απασχόληση, μια μικρότερη αρνητική επίδραση
στην μισθολογική αύξηση και μια ελάχιστη αλλά στατιστικά σημαντική θετική
επίδραση στο επίπεδο παραγωγικότητας (TFP).
Μια ακόμη εμπειρική μελέτη που σχετίζεται με τα παραπάνω είναι εκείνη των
Nickell, Nicolitsas και Patterson (2001) οι οποίοι εξέτασαν αν οι επιχειρήσεις
εισάγουν νέες πρακτικές οργάνωσης και ξαναοργανώνουν τις μεθόδους παραγωγής
όταν αντιμετωπίζουν περιόδους με υψηλότερη πιθανότητα χρεοκοπίας και επομένως
υψηλότερη απειλή θέσεων εργασίας.
Υπάρχουν δυο λόγοι για να συμπεριφέρονται προς αυτή την κατεύθυνση οι
επιχειρήσεις: Πρώτον, όταν η ζήτηση είναι μειωμένη και η κερδοφορία είναι χαμηλή,
τότε και οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι έχουν περισσότερο χρόνο για να
αφιερώσουν σε θέματα οργάνωσης. Δεύτερον, η αντίδραση και των δυο πλευρών θα
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να χρεοκοπήσει η επιχείρηση,
και ένα τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να βελτιωθεί η παραγωγικότητα.
Οι συγγραφείς χρησιμοποιώντας πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές οργάνωσης
από ένα σύνολο δεδομένων, το οποίο περιλάμβανε 66 κατασκευαστικές εταιρίες του
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ΗΒ κατά τη διάρκεια της 1981-1986, ερεύνησαν αν επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό
συνθήκες ανταγωνιστικής πίεσης ή χρηματοοικονομικής πίεσης είναι περισσότερο
πιθανό να εισάγουν καινοτομίες

με τον τρόπο που αυτοί οργανώνουν και

λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους.
Μετά την εμπειρική τους ανάλυση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια
ανταγωνιστική επιχείρηση που λειτουργεί υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού
κεφαλαιαγοράς θα αφιερώνει το περισσότερο χρόνο των εργαζομένων σε
δραστηριότητες

που

στοχεύουν

στην

αναδιοργάνωση

και

βελτίωση

της

παραγωγικότητας κατά την περίοδο ύφεσης.
Επιπλέον, οι συγγραφείς εξέτασαν αν μια επιδείνωση της κατάστασης της
επιχείρησης όπως μια πτώση του μεριδίου αγοράς ή πτώση στα κέρδη, οδηγεί σε
εισαγωγή διαφόρων ειδών καινοτομιών για βελτίωση της παραγωγικότητας. Τα
αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την τελευταία υπόθεση έλεγχου με μόνη εξαίρεση την
περίπτωση στην οποία οι επιχειρήσεις γίνονται περισσότερο συγκεντρωτικές
3.3.2 Εμπειρικές αποδείξεις για την αλληλεπίδραση ανταγωνισμού και
χρηματοοικονομικής πίεσης
Στην προηγούμενη ενότητα αποδείχτηκε ότι η χρηματοοικονομική πίεση λειτουργεί
σαν μια δύναμη η οποία βοηθάει στην ευθυγράμμιση των κινήτρων των διευθυντών
με εκείνα των ιδιοκτητών (μείωση Χ- αναποτελεσματικότητας). Με αυτό τον τρόπο
οι διευθυντές ενθαρρύνονται να ασκήσουν περισσότερη προσπάθεια με στόχο την
ενίσχυση της παραγωγικότητας και όχι την εξυπηρέτηση προσωπικών τους
συμφερόντων, επομένως η πρόβλεψη του Hart (1983) επιβεβαιώνεται.
Ωστόσο, η χρηματοοικονομική πίεση δεν αποτελεί τον μοναδικό μηχανισμό με θετικό
αντίκτυπο στην X-αποτελεσματικότητα, ο ανταγωνισμός, όπως έχει ήδη αναφερθεί,
αποτελεί ακόμη έναν μηχανισμό μέσω του οποίου παράγεται το ίδιο αποτέλεσμα
(Griffith, 2001).
Οι Αghion, Dewatripont και Rey (1999) προέβλεψαν ότι οι δυο αυτοί μηχανισμοί
είναι συμπληρωματικοί μεταξύ τους με την έννοια ότι ενισχύει ο ένας τον άλλον.
Επομένως, από εμπειρική πλευρά αναμένεται η επίδραση της από κοινού αύξησης
του ανταγωνισμού και της χρηματοοικονομικής πίεσης να είναι θετική. Ωστόσο,
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τίποτα δεν αποκλείει να είναι υποκατάστατα, δηλαδή να εξουδετερώνει ο ένας τον
άλλον.
Oι Nickell, Nicolitsas και Dryden (1997) εκτίμησαν την επίδραση τριών εξωτερικών
παραγόντων, του ανταγωνισμού της αγοράς προϊόντος, του επίπεδου χρέους και του
ελέγχου των μετόχων (shareholder control) πάνω στην αύξηση παραγωγικότητας των
επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς εισήγαγαν στην μελέτη του Νickell
(1996) κάποιες χρηματοοικονομικές μεταβλητές, ενώ βασίστηκαν σε ένα δείγμα από
580 επιχειρήσεις του ΗΒ. Αρχικά, οι συγγραφείς πρόσθεσαν τη χρηματοοικονομική
πίεση, μέτρο της οποίας είναι τα επιτόκια αποπληρωμών (interest payments) ανά
ταμειακή ροη και στην συνέχεια εισήγαγαν τον βαθμό του ελέγχου των μετόχων, ενώ
η μεταβλητή των εσόδων (rent) εξακολουθεί να αποτελεί αντίστροφο μέτρου του
ανταγωνισμού.
Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι ο ανταγωνισμός έχει θετική επίδραση στην αύξηση
της παραγωγικότητας, για παράδειγμα, όλοι οι άλλοι παράγοντες σταθεροί, αν μια
επιχείρηση έχει περισσότερο από πέντε ανταγωνιστές τότε η αύξηση της TFP θα είναι
3,6% υψηλότερη (Rey, 1997). Το τελευταίο φαίνεται και από τον πίνακα στην στήλη
(1) όπου δεν περιλαμβάνεται η χρηματοοικονομική πίεση.
Εισάγοντας τη χρηματοοικονομική πίεση καθώς και τον όρο αλληλεπίδρασης με τον
ανταγωνισμό (στήλη 2) παρατηρήθηκε κάποιος βαθμός υποκατάστασης μεταξύ των
δυο μεταβλητών. Η σχέση αυτή παρουσιάζεται στο διάγραμμα των Aghion και Grifth
(2005) όπου απεικονίζει τις τιμές της γραμμικής σχέσης
, η οποία αποτελεί μέρος της παλινδρόμησης, για τέσσερις τιμές της
χρηματοοικονομικής πίεσης: επιτόκια αποπληρωμής 0%, 10%, 20%, 30%. Στον
οριζόντιο άξονα αποτυπώνεται η ένταση του ανταγωνισμού (1-

) όπου όταν τείνει

στην μονάδα αντιπροσωπεύει τον τέλειο ανταγωνισμό και επομένως υπάρχουν
μηδενικά κέρδη, ενώ στην αρχή των αξόνων αντιπροσωπεύει χαμηλό ανταγωνισμό.
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Πίνακας 5: Η επίδραση του μετοχικού ελέγχου, της χρηματοοικονομικής πίεσης και του
ανταγωνισμού στην αύξηση της παραγωγικότητας
Εξαρτημένη
μεταβλητή
(1)

(2)

0,03
(0,6)
0,58
(3,1)
0,39

0.05
(1.1)
0.67
(3.6)
0.28

Ανεξάρτητη
Μεταβλητή
-0,020
(0,8)
0,25
(1,6)
-0,029
(0,2)
-0,072
(3,2)

-0.015
(0.6)
0.23
(1.5)
0.069
(0.4)
⁄
(
)
0,78
0.73
-0.11
(3,3)
(3.1)
(3.2)
⁄
1,33
1.35
0.029
(
)
(3,2)
(3.2)
(1.8)
-0,51
-0.50
0.22
(2,6)
(2.6)
(2.08)
Πηγή: Nickell, Nicolitsas & Dryden 1997, Αποτελεί μέρος από τον Πίνακα 1
Γράφημα 3: Η σχέση μεταξύ ανταγωνισμού, χρηματοοικονομικής
πίεσης και αύξηση ΤFP

Πηγή: Aghion και Griffith (2005), Γράφημα 2,1

Επομένως, οι συγγραφείς εξετάζοντας την από κοινού επίδραση των δυο μεταβλητών
πάνω στην αύξηση της παραγωγικότητα, βρήκαν ότι: καθώς η χρηματοοικονομική
πίεση αυξάνεται, η επίδραση του ανταγωνισμού μειώνεται. Οι αποδείξεις δείχνουν
ότι οι δυο μεταβλητές είναι υποκατάστατα μεταξύ τους παρά το γεγονός ότι ασκούν
θετική επίδραση η κάθε μια ξεχωριστά.
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Επιπλέον, δεν φαίνεται να υπάρχουν αποδείξεις που να δείχνουν θετική
αλληλεπίδραση μεταξύ έντασης ανταγωνισμού και χρηματοοικονομικής πίεσης στην
ενίσχυση της αύξησης παραγωγικότητας. Πράγματι, ο Aghion κ.ά. (2002)
χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων που αποτελείται επίσης από επιχειρήσεις
του ΗΒ, εξέτασαν την από κοινού επίδραση της χρηματοοικονομικής πίεσης
(financial pressure) (μετρήθηκε χρησιμοποιώντας τον λόγο χρέους και ταμειακών
ροών των επιχειρήσεων) και του ανταγωνισμού (όπως και πριν, χρησιμοποιώντας ως
αντίστροφο μέτρο τα έσοδα) πάνω στην καινοτομία (μέτρο της οποίας είναι οι
πατέντες). Επίσης, εντόπισαν το 40% των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν την
απειλή της χρεοκοπίας και εξέτασαν αν η επίδραση του ανταγωνισμού διαφέρει για
αυτές σχετικά με εκείνες που δεν αντιμετωπίζουν χρεοκοπία αλλά και με το συνολικό
δείγμα των επιχειρήσεων.
Γράφημα 4: Η σχέση μεταξύ ανταγωνισμού, χρηματοοικονομικής πίεσης και
καινοτομίας

Πηγή: Αghion, Bloom, Blundell, Griffith και Howitt (2002), Διάγραμμα 1

Στο διάγραμμα απεικονίζεται η σχέση μεταξύ του ανταγωνισμού της αγοράς
προϊόντος και της καινοτομίας για την ομάδα των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν
έντονη χρηματοοικονομική πίεση, για εκείνη με χαμηλή και για ολόκληρο το δείγμα
των επιχειρήσεων. Το κύριο αποτέλεσμα που προκύπτει από την οικονομετρική
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ανάλυση και το οποίο φαίνεται στο διάγραμμα είναι ότι οι επιχειρήσεις με υψηλότερη
χρηματοοικονομική πίεση καινοτομούν περισσότερο κατά μέσο όρο από εκείνες με
χαμηλότερη χρηματοοικονομική πίεση.
Μια ερμηνεία του παραπάνω συμπεράσματος είναι ότι η καινοτομία επιτρέπει στις
επιχειρήσεις να αποφύγουν την απειλή της χρεοκοπίας. Ωστόσο, η επίδραση της
χρηματοοικονομικής πίεσης στην καινοτομία εμφανίζεται να είναι ίδια σε όλα τα
επίπεδα του ανταγωνισμού, εφόσον οι δυο καμπύλες που αντανακλούν την έντονη
πίεση συσσωρεμένου χρέους είναι σχεδόν παράλληλες. Από τα παραπάνω προκύπτει
ότι ο ανταγωνισμός και η χρηματοοικονομική πίεση δεν είναι ούτε συμπληρωματικά
ούτε υποκατάστατες δυνάμεις της καινοτομίας και της αύξησης παραγωγικότητας
των επιχειρήσεων.
Οι παραπάνω εμπειρικές μελέτες προβάλουν κάποιες αμφιβολίες για τη θεωρητική
πρόβλεψη βάσει της οποίας η μείωση του κόστους αντιπροσώπευσης αποτελεί το
κύριο κανάλι μέσα από το οποίο η από κοινού επίδραση του ανταγωνισμού και της
χρηματοοικονομικής πίεσης ενισχύουν την παραγωγικότητα τόσο σε επίπεδο όσο και
στον ρυθμό αύξησης. Ωστόσο, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι μια πιθανή
εξήγηση για τη διάσταση εμπειρικών και θεωρητικών προβλέψεων μεταξύ των δυο
μεταβλητών είναι ότι η θεωρητική πρόβλεψη στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι
διευθυντές στοχεύουν σε μια ήσυχη ζωή, με την έννοια ότι φυγοπονούν. Όμως, το
δείγμα μπορεί να περιλαμβάνει επιχειρήσεις όπου οι διευθυντές να φυγοπονούν
ελάχιστα ή και καθόλου και επομένως να εξάγονται διαφορετικά αποτελέσματα.

3.3.3 Συμπέρασμα
Από την ανάλυση που έγινε σε αυτό το κεφάλαιο προκύπτει ότι η θεωρία μπορεί να
παράγει τα εμπειρικά αποτελέσματα που παρατηρούνται στην σχέση μεταξύ
ανταγωνισμού και παραγωγικότητας ή αύξηση παραγωγικότητας. Πιο συγκεκριμένα,
έγινε σύντομη αναφορά σε υποδείγματα της βιομηχανική οργάνωσης που
επιβεβαιώνουν

τον

ισχυρισμό

ότι

ο

ανταγωνισμός

βελτιώνει

την

αποτελεσματικότητα. Στην συνέχεια, εισάγοντας την σχέση εντολέα εντολοδόχου στο
βασικό υπόδειγμα ενδογενούς μεγέθυνσης του Schumpeter δείχνει ότι η εισαγωγή
διαφορετικών υποθέσεων για τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στην λήψη
αποφάσεων καινοτομίας μπορεί να επιφέρει διαφορετικό αποτέλεσμα για την
επίδραση του ανταγωνισμού στην μεγέθυνση. Πιο συγκεκριμένα, ο εντονότερος
44

Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

ανταγωνισμός λειτουργεί σαν κινητήρια δύναμη η οποία προωθεί την καινοτομία για
τις επιχειρήσεις του ενδιάμεσου κλάδου καθώς η απόκτηση νέων τεχνολογιών
συμβάλει στην αποτελεσματικότερη παραγωγή και στην αποφυγή μείωσης των
κερδών. Επίσης, το υπόδειγμα προβλέπει ότι η σχέση αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη
στην περίπτωση που υπάρχει συσσώρευση χρέους, δηλαδή ο ανταγωνισμός και η
χρηματοοικονομική πίεση είναι συμπληρωματικές μεταβλητές στην ενίσχυση της
αύξησης της παραγωγικότητας, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από τα εμπειρικά
αποτελέσματα.

3.4 Πολιτική ανταγωνισμού και πολιτική πατέντας: ένα σχόλιο
Οι προβλέψεις του παραπάνω υποδείγματος συνδέονται με τον σχεδιασμό πολιτικής,
με την έννοια ότι στις διευθυντικές επιχειρήσεις μια μείωση του ανταγωνισμού
(αύξηση του χ) θα αποτρέψει την άνοδο της παραγωγικότητας, ενώ μια αύξηση του
ανταγωνισμού (μείωση του χ) θα ενθαρρύνει την αύξηση παραγωγικότητας ως
αμοιβή για την απόκτηση καινοτομίας (Aghion & Griffith, 2005). Το αντίθετο από
ότι συμβαίνει στην περίπτωση των επιχειρήσεων μεγιστοποίησης κερδών.
Συνεπώς, από τα παραπάνω θα μπορούσε κάποιος να εξάγει το συμπέρασμα ότι αν οι
διευθυντικές επιχειρήσεις υπερέχουν αριθμητικά στην οικονομία τότε θα δίνεται
έμφαση στην πολιτική ανταγωνισμού. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε η πολιτική
ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρή στην προώθηση του ανταγωνισμού,
ενώ η πολιτική πατέντας θα πρέπει να είναι περισσότερο ελαστική. Όσον αφορά το
πρώτο σημείο, ένα παράδειγμα που μπορεί να επιβεβαιώσει αυτόν τον ισχυρισμό
είναι η υπόθεση της Microsoft. Τον Φεβρουάριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ανταγωνισμού της επέβαλε πρόστιμο 899 εκ ευρώ για μη συμμόρφωση με τους
κανόνες της Επιτροπής σχετικά με την απόφαση της το 2004 (Europa, 2008).
Ωστόσο, το παράδειγμα αυτό αποτελεί μια μόνο μια περίπτωση στον πραγματικό
κόσμο και επομένως δεν θα ήταν εύλογο να γίνει γενίκευση.
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Κεφάλαιο 4:Ανταγωνισμός και Οικονομική Μεγέθυνση: Μια
μη-μονοτονική σχέση
Αρκετές θεωρητικές προσεγγίσεις έγιναν στην προσπάθεια να συμβαδίσει η θεωρία
του Schumpeter με τις εμπειρικές αποδείξεις προβλέποντας διαφορετική σχέση
μεταξύ ανταγωνισμού και καινοτομίας. Μια τέτοια προσέγγιση παρουσιάστηκε στο
προηγούμενο κεφάλαιο όπου το βασικό υπόδειγμα του Schumpeter επεκτείνεται
δημιουργώντας μια δυναμική εκδοχή του υποδείγματος του Ηart. Αν η οικονομία
κυριαρχείται από διευθυντικές επιχειρήσεις η επίδραση είναι θετική, ενώ αν
κυριαρχείται από επιχειρήσεις μεγιστοποίησης κερδών η επίδραση είναι αρνητική.

4.1 Ανταγωνισμός και καινοτομία: μια ανάστροφη U σχέση
Μια ακόμη προσέγγιση η οποία είναι βασισμένη πάλι στο υπόδειγμα του Schumpeter
ενσωματώνει την ιδέα της step-by-step καινοτομίας. Μια ιδέα η οποία εισήχθη και
αναπτύχθηκε από τους Aghion, Harris και Vickers (1997) και τους Aghion, Harris,
Ηowitt και Vickers (2001) και παρουσιάστηκε με εμπειρικά στοιχεία από τους
Αghion, Bloom, Blundell, Griffith και Howitt (2002, 2005)16.
4.1.1 Χαρακτηριστικά υποδείγματος
Σε αυτό το υπόδειγμα τα κίνητρα για καινοτομία δεν εξαρτώνται από τα έσοδα (rents)
του επιτυχημένου καινοτόμου per se, αλλά από τα επιπρόσθετα έσοδα του
καινοτόμου, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ κάποιου επιτυχημένου καινοτόμου και
κάποιου που δεν έχει κάνει την καινοτομία. Η διαφορά αυτή δεν υπήρχε στα
προηγούμενα υποδείγματα στα οποία οι καινοτομίες γινόντουσαν από εξωτερικές
επιχειρήσεις (outsiders) και οι οποίες αποκόμιζαν μηδενικά κέρδη σε περίπτωση που
δεν καινοτομούσαν και μονοπωλιακά κέρδη σε περίπτωση που το έκαναν. Επιπλέον,
η επέκταση αυτή επιτρέπει στις υπάρχουσες επιχειρήσεις να καινοτομήσουν, ενώ στα
προηγούμενα μοντέλα ο υπάρχον μονοπωλητής δεν καινοτομούσε λόγω του
αποτελέσματος αντικατάστασης.
Η υπόθεση που τροποποιείται σε αυτό το υπόδειγμα είναι η τεχνολογική πρόοδος η
οποία αναδύεται μέσα από μια δυναμική διαδικασία της step-by-step καινοτομίας. Οι
υποθέσεις που ισχύουν σε αυτό το μοντέλο είναι οι εξής (Aghion, Harris και Vickers
2001):

16

H παρουσίαση του θεωρητικού υποδείγματος βασίστηκε στις πρωτογενείς πηγές σε
συνδυασμό με τη μελέτη του Scopelliti (2009).
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1. Κάθε κλάδος χαρακτηρίζεται από ένα δυοπώλιο. Η πολιτική ανταγωνισμού
ενδιαφέρεται περισσότερο για την επίδραση του ανταγωνισμού μέσα σε κάθε
κλάδο και όχι για τον ανταγωνισμό μεταξύ των κλάδων.
2. Η Ε&Α θα διεξάγεται ταυτόχρονα και από τις δυο υπάρχουσες επιχειρήσεις
(incumbents) μέσα στον κλάδο
3. Η επιχείρηση που βρίσκεται σε κάποια χρονική υστέρηση (laggard firm) δεν
μπορεί να αποκτήσει την τεχνολογική ηγεσία άμεσα μέσω καινοτομίας στον
κλάδο (leapfrogging). Θα πρέπει πρώτα να φτάσει στο ίδιο τεχνολογικό
επίπεδο με την επιχείρηση που έχει την τεχνολογία αιχμής (leading-edge) και
μόνο τότε θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν για να αποκτήσει την ηγεσία στον
κλάδο.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του υποδείγματος σε σχέση με τα προηγούμενα είναι ότι η
κερδοφορία της επιχείρησης εξαρτάται από το συγκριτικό τεχνολογικό πλεονέκτημα
της κάθε επιχείρησης έναντι των άλλων, και όχι από το απόλυτο επίπεδο (Scopelliti,
2009).
Βάσει των παραπάνω μπορεί να παρουσιαστεί με κάπως στατικό τρόπο ένα δυναμικό
μοντέλο, όπως δημιουργήθηκε και υποστηρίχτηκε εμπειρικά από τους Aghion κ.ά.,
(2002).
Σε μια οικονομία υπάρχει ένα δυοπώλιο το οποίο εμφανίζεται σε δυο διαφορετικές
καταστάσεις. Στην πρώτη οι επιχειρήσεις βρίσκονται στο ίδιο τεχνολογικό επίπεδο,
δηλαδή είναι τεχνολογικά ισοδύναμες και παρουσιάζουν το ίδιο κόστος, αυτές
ανήκουν σε έναν «neck-and-neck» κλάδο. Στην

δεύτερη οι επιχειρήσεις είναι

τεχνολογικά άνισες, δηλαδή μια επιχείρηση ηγέτης (leader) έχει καλύτερη τεχνολογία
από την άλλη –ακόλουθη (follower ή laggard) και επομένως εμφανίζει χαμηλότερο
κόστος, αυτός είναι ο «άνισος» (unleveled) κλάδος. Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε
καινοτομία για να βελτιώσουν

την ευκαιρία τους να βγουν πιο μπροστά από τους

ανταγωνιστές τους.
Η αύξηση του ανταγωνισμού της αγοράς προϊόντος σε ένα κλάδο προκαλεί δυο
αντίθετες επιδράσεις στο επίπεδο της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις. Η κυριαρχία
της κάθε επίδρασης καθορίζεται από το επίπεδο ανταγωνισμού και από το είδος του
κλάδου.
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Η πρώτη είναι το «αποτέλεσμα Schumpeter» (Schumpeterian effect): μια αύξηση του
ανταγωνισμού, καθώς μειώνει τα μονοπωλιακά κέρδη του επιτυχημένου καινοτόμου,
μπορεί να προκαλέσει επίσης μείωση στα κίνητρα για επενδύσεις σε E&A και
επομένως και

για την καινοτομία. Λόγω του παραπάνω αποτελέσματος ο

εντονότερος ανταγωνισμός μειώνει την καινοτομία. Η δεύτερη είναι το «αποτέλεσμα
αποφυγής ανταγωνισμού» (escape competition effect): ο εντονότερος ανταγωνισμός
δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για την καινοτομία, οι επιχειρήσεις για να επιβιώσουν σε
ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον πρέπει να εισάγουν νέα προϊόντα ή πιο
αποτελεσματικές μεθόδους παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις επενδύουν
σε καινοτομία για να διατηρήσουν ή να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς. Εναλλακτικά,
μια επιχείρηση πρέπει να καινοτομήσει για να αποφύγει τον ανταγωνισμό από τους
ανταγωνιστές της, εφόσον τα κέρδη μιας τεχνολογικά ηγέτιδας επιχείρησης είναι
σίγουρα υψηλότερα από το να είναι μια επιχείρηση που βρίσκεται στο ίδιο
τεχνολογικό επίπεδο με κάποια άλλη, δηλαδή μιας neck and neck επιχείρησης. Λόγω
του τελευταίου ο εντονότερος ανταγωνισμός αυξάνει την καινοτομία.
Ο Aghion κ.ά. (2002) έδειξαν ότι το αποτέλεσμα αποφυγής ανταγωνισμού υπερισχύει
του αποτελέσματος Schumpeter σε neck-and-neck κλάδους. Σε αυτή την περίπτωση ο
εντονότερος ανταγωνισμός αυξάνει τα επιπρόσθετα κέρδη από την καινοτομία,
εφόσον μειώνει τα κέρδη πριν την καινοτομία (pre-innovation) περισσότερο από ότι
τα μειώνει μετά την καινοτομία (post- innovation). Επομένως, σε αυτούς τους
κλάδους μια αύξηση του ανταγωνισμού συνεπάγεται ενίσχυση της καινοτομίας και
της μεγέθυνσης. Σε συγκεκριμένο κλάδο, το αποτέλεσμα αυτό κυριαρχεί σε χαμηλά
επίπεδα ανταγωνισμού.
Αντίθετα, το αποτέλεσμα του Schumpeter υπερισχύει του αποτελέσματος αποφυγής
ανταγωνισμού σε άνισους κλάδους (ηγέτη-ακόλουθου). Σε αυτή την περίπτωση ο
εντονότερος ανταγωνισμός μειώνει την καινοτομία καθώς η ανταμοιβή των
ακόλουθων για να προφτάσουν τον τεχνολογικά ηγέτη μειώνεται επίσης (ο ηγέτης
δεν καινοτομεί λόγω υπόθεσης (βλ. πρακάτω)). Η ακόλουθη επιχείρηση θα έχει
κίνητρο να καινοτομήσει μόνο όταν προσδοκά πολύ υψηλά μονοπωλιακά κέρδη από
την επένδυση. Άρα, μια αύξηση του ανταγωνισμού συνεπάγεται μια μείωση της
καινοτομίας. Για συγκεκριμένο κλάδο, το αποτέλεσμα αυτό κυριαρχεί σε υψηλά
επίπεδα ανταγωνισμού.
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4.1.2 Yπόδειγμα ενδογενούς μεγέθυνσης με σταδιακή καινοτομία (stepby-step)
Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχτηκαν ο Aghion κ.ά.(2002,2005) για να
προβλέψουν την ανάστροφη U σχέση (inverted-U relationship) μεταξύ ανταγωνισμού
και καινοτομίας περιλαμβάνει τόσο την πλευρά των καταναλωτών όσο και των
παραγωγών.
Καταναλωτές
Ο αντιπροσωπευτικός καταναλωτής έχει την παρακάτω συνάρτηση χρησιμότητας
∫
Όπου

είναι το σύνολο των αγαθών

δυοπωλητές του κλάδου

και

, τα οποία παράγονται από δυο

Το τελευταίο υποδεικνύει έναν ενδο-κλαδικό ανταγωνισμό

(intra-industry) μεταξύ δυοπωλητών όπου οι παραγωγοί των δυο αγαθών
υποκαθιστούν

ο

ένας

τον

άλλον.

Συγκεκριμένα,

ορίζεται

η

συνάρτηση

υποχρησιμότητας (subutility function)
(
όπου

(

)

είναι ο βαθμός υποκατάστασης μεταξύ των δύο αγαθών στον κλάδο .

O καταναλωτής θα μεγιστοποιήσει την παραπάνω συνάρτηση χρησιμότητας ως προς
και

υπό τον εισοδηματικό περιορισμό
+

όπου στη ισορροπία ξοδεύει την ίδια ποσότητα για κάθε

.

Τεχνολογικό επίπεδο, Ε&Α και καινοτομία
Κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί έναν παραγωγικό συντελεστή, την εργασία. Το προϊόν
που παράγεται από μια τέτοια επιχείρηση δίνεται από
=
Όπου

είναι το τεχνολογικό επίπεδο του δυοπωλητή στον κλάδο και γ>1 είναι η

παράμετρος που μετράει το μέγεθος της καινοτομίας αιχμής (leading-edge).
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Η συνάρτηση κόστους δίνεται από την
( )
Το οποίο υποδηλώνει ότι τα κέρδη στον κλάδο εξαρτώνται από το τεχνολογικό χάσμα
(technological gap)

μεταξύ των δυο επιχειρήσεων μέσα στον ίδιο κλάδο και όχι

από το απόλυτο επίπεδο τεχνολογίας (βλ. επόμενη ενότητα).
Το κόστος της Ε&Α της επιχείρησης που επενδύει για να προχωρήσει ένα βήμα και
επομένως να φτάσει σε ανώτερο τεχνολογικό επίπεδο είναι:
( )
όπου

ρυθμός καινοτομίας (innovation rate) ή ένταση καινοτομίας, δηλαδή η

πιθανότητα η επιχείρηση να κινηθεί ένα τεχνολογικό βήμα μπροστά, όπως μετριέται
με ένα Poisson hazard rate. H παραπάνω συνάρτηση ισχύει τόσο για τις επιχειρήσεις
που βρίσκονται σε τεχνολογικά άνισους κλάδους όσο και για τις επιχειρήσεις που
βρίσκονται στο ίδιο τεχνολογικό επίπεδο (neck and neck firms). Εφόσον
τεχνολογικό χάσμα μεταξύ ηγέτη και ακόλουθου, τότε
καινοτομίας της επιχείρησης που βρίσκεται

είναι το

είναι ο ρυθμός

βήματα μπροστά και

για εκείνη

που βρίσκεται πίσω. Δεδομένου, ότι ο ακόλουθος μπορεί να προχωρήσει ένα βήμα
μπροστά μέσω της μίμησης (imitation) με hazard rate , το

( ) μετράει το κόστος

E&A για μια επιχείρηση που μπορεί να βελτιώσει την τεχνολογία κατά ένα βήμα με
πιθανότητα h+n.
Bellman εξισώσεις
Υπό συνθήκες ισορροπίας στην κεφαλαιαγορά η

αξία (annuity value) (όπου V

είναι παρούσα προεξοφλημένη αξία επιχείρησης) πρέπει να ισούται με την
πραγματική ροή κερδών της επιχείρησης, αφού λαμβάνεται υπόψη το κόστος E&A,
καθώς και το αναμενόμενο όφελος ή ζημία κεφαλαίου (expected capital gains or
losses). Συνεπώς, ορίζοντας τις εξισώσεις για τον ηγέτη, ακόλουθο και για
επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ίδιο τεχνολογικό επίπεδο προκύπτουν τα ακόλουθα
(

)

(

)(

)

(

)
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(

)

(
Με λόγια, η αξία
τρέχουσα κέρδη

)

)(

)(

(

)
(

)

ενός ηγέτη με τεχνολογικό κενό

(

)

)

θα πρέπει να είναι ίση με τα

μείον το τρέχον κόστος σε Ε&Α συν το αναμενόμενο όφελος

κεφαλαίου (expected capital gains)
(

(

). Όπου,

(

) συν τις αναμενόμενες απώλειες

τα κέρδη μιας επιχείρησης με

προβάδισμα και αντίστοιχα

τεχνολογικό

με μειονέκτημα από τον ανταγωνιστή (Scopelliti,

2009). Κάθε επιχείρηση μεγιστοποιεί την εξίσωση της για να διαλέξει τη κατάλληλη
ένταση Ε&Α (R&D intensity) ή τον ρυθμό καινοτομίας (rate of innovation) που είναι
καθοριστικός για την εξήγηση των κινήτρων έρευνας της κάθε επιχείρησης.
Περίπτωση ενός βήματος
Έστω ότι το μέγιστο τεχνολογικό χάσμα

μεταξύ ηγέτη και ακόλουθου δίνεται από

=1, δηλαδή υπάρχει απόσταση μόνο ενός βήματος μεταξύ τους. Στην περίπτωση
όπου οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαφορετικό τεχνολογικό επίπεδο (unleveled),
μόνο ο ακόλουθος έχει κίνητρο να καινοτομήσει για να συμβαδίζει (catch up) με την
τεχνολογία αιχμής (leading edge). Αντίθετα, ο ηγέτης δεν θα θέλει να αναλάβει καμία
καινοτομία επειδή ο ακόλουθος

θα μπορούσε να μιμηθεί την προηγούμενη του

καινοτομία και τότε το τεχνολογικό χάσμα θα ήταν πάντα ίσο με ένα (m=1). Στην
περίπτωση όπου οι επιχειρήσεις βρίσκονται στο ίδιο τεχνολογικό επίπεδο (m=0) κάθε
επιχείρηση ενδιαφέρεται να καινοτομήσει για να αποκτήσει την τεχνολογική ηγεσία
στον κλάδο.
Υποθέτοντας w=β=1 και h=0 (Αghion κ.ά., 1997) δηλαδή δεν υπάρχει παράγοντας
βοήθειας (help factor) για τους ακόλουθους και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο
ηγέτης δεν έχει κίνητρο να επενδύσει σε Ε&Α (

=0), οι εξισώσεις γίνονται:

(

)

(

(

)

)

(

(

)

)

(

)
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Οι αντίστοιχες συνθήκες πρώτες τάξης για τον ακόλουθο και τις επιχειρήσεις που
ανήκουν στο ίδιο τεχνολογικό επίπεδο είναι:

Ένταση ατομικής καινοτομίας: αποτέλεσμα αποφυγής ανταγωνισμού και
αποτέλεσμα Schumpeter
Αντικαθιστώντας τις συνθήκες πρώτης τάξης στο σύστημα εξισώσεων και λύνοντας
το σύστημα για

αντίστοιχα, προκύπτουν οι παρακάτω εξισώσεις:
(

√
(

)

)

√

(

)

Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση της αύξησης του ανταγωνισμού στην λήψη
αποφάσεων καινοτομίας των επιχειρήσεων, απαιτείται ένα μέτρο ανταγωνισμού. Ο
Αghion κ.ά. (2002) χρησιμοποίησαν ως δείκτης του ανταγωνισμού την αντίστροφη
αξία

, δηλαδή τα κέρδη των επιχειρήσεων που βρίσκονται στο ίδιο τεχνολογικό

επίπεδο (neck-and-neck) 17.
Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις είναι τεχνολογικά ίσες δηλαδή έχουν το ίδιο κόστος
παραγωγής,

οι

δυοπωλητές

υπό

συνθήκες

Bertrand

ανταγωνισμού

μη

διαφοροποιημένου προϊόντος (Aghion, Bloom, Blundell, Griffith, & Howitt, 2004)
θα αντιμετωπίζουν κάποιον βαθμό ανταγωνισμού που προσδιορίζεται από τη μείωση
της

τιμής

και

επομένως

από

τη

μείωση

των

αμετάβλητα. Έτσι, λιγότερα κέρδη

κερδών

αφήνοντας

σημαίνει μικρότερος βαθμός

συμπαιγνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και μεγαλύτερος βαθμός ανταγωνισμού στην
αγορά. Παίρνοντας τα διαφορικά των ρυθμών καινοτομίας

ως προς τα

προκύπτει η επίδραση μιας αύξησης του ανταγωνισμού (μείωση του

) στην

καινοτομία. Δηλαδή,

√

(

)

Ο Αghion κ.ά. (2001) χρησιμοποίησαν ως μετρό ανταγωνισμού την παράμετρο α
δηλαδή την ελαστικότητα υποκατάστασης
17
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[

√

(

)

(

)

]

Αφού
Από τα τελευταία είναι προφανές ότι για μια επιχείρηση που βρίσκεται στο ίδιο
τεχνολογικό επίπεδο (neck-and-neck) μια μείωση του

(λόγω ισχυρού

ανταγωνισμού) συνεπάγεται μια αύξηση της έντασης σε Ε&Α. Το τελευταίο με τη
σειρά του σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει κίνητρο να επενδύσει περισσότερο σε
έρευνα αφού η επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει την τεχνολογική ηγεσία μέσω της
καινοτομίας και να αποφύγει τον ανταγωνισμό. Σε αυτή την περίπτωση τα έσοδα
μετά την καινοτομία (pοst-innovation) (
καινοτομία (pre-innovation) (

) είναι υψηλότερα από τα έσοδα πριν την

), δηλαδή τα επιπρόσθετα κέρδη αυξάνονται με τον

ανταγωνισμό της αγοράς προϊόντος, και επομένως τα κίνητρα για καινοτομία είναι
ισχυρότερα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αποφυγής ανταγωνισμού (escape competition
effect).
Αντίθετα, για μια ακόλουθη επιχείρηση που βρίσκεται σε έναν τεχνολογικά άνισο
κλάδο μια μείωση του

προκαλεί μια μείωση της έντασης σε Ε&Α. Αν η

επιχείρηση κάνει μια κίνηση ενός βήματος μπροστά, αυτό σημαίνει ότι αποκτά της
τεχνολογίας αιχμής (leading-edge), και τότε μετά την καινοτομία οι δυοπωλητές είναι
ανταγωνιστές καθώς βρίσκονται στο ίδιο τεχνολογικό επίπεδο (neck-and-neck). Σε
αυτή την περίπτωση μια μείωση του

(λόγω έντονου ανταγωνισμού) συνεπάγεται

μια μείωση των μετά την καινοτομία κερδών (post–innovation rents). Συνεπώς, για
υψηλό βαθμό ανταγωνισμού η διαφορά μεταξύ των μετά την καινοτομία εσόδων
(post-innovation rents) (

) και πριν την καινοτομία εσόδων (pre-innovation) (

)

μειώνεται. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του Schumpeter (Schumpeter effect) και τα
κίνητρα για καινοτομία θα είναι ασθενέστερα
Μέσος ρυθμός καινοτομίας
Λόγω των δυο αντικρουόμενων επιδράσεων που προκαλεί ο ανταγωνισμός της
αγοράς προϊόντος θα πρέπει να εξεταστεί ο μέσος όρος καινοτομίας στην σταθερή
κατάσταση (steady-state), ώστε να αναλυθεί το αποτέλεσμα των δυο επιδράσεων για
έναν κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, η συνολική επίδραση στην μεγέθυνση θα εξαρτηθεί
από την αναλογία των τεχνολογικά ίσων προς των τεχνολογικά άνισων κλάδων στην
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σταθερή κατάσταση ισορροπίας, καθώς μια αύξηση του ανταγωνισμού προκαλεί
ταχύτερους ρυθμούς καινοτομίας στους πρώτους και βραδύτερους στους δεύτερους.
Έστω ότι

(

)

είναι η πιθανότητα (σταθερής κατάστασης) μια

επιχείρηση να βρίσκεται σε τεχνολογικά άνισο (ίσο αντίστοιχα) κλάδο. Τα δυο αυτά
ενδεχόμενα αποτελούν τις μόνες πιθανές καταστάσεις άρα εξ ορισμού

.

Επίσης, η πιθανότητα που ένας τεχνολογικά ίσος κλάδος γίνεται άνισος– λόγω του
ότι ένας από τους δυο δυοπωλητές καινοτομεί- πρέπει να είναι ίση με την πιθανότητα
που ένας τεχνολογικά άνισος κλάδος γίνεται ίσος (neck and neck)- λόγω του ότι ο
ακόλουθος καινοτομεί. Δηλαδή, στο σημείο σταθερής κατάστασης θα πρέπει να ίσες
οι πιθανότητες:

Συνδυάζοντας και τις δυο εξισώσεις μαζί προκύπτει ότι ο μέσος όρος καινοτομίας
είναι:

Το πρόσημο της επίδραση του ανταγωνισμού (

) στην καινοτομία και επομένως

στην αύξηση της παραγωγικότητας δεν είναι ξεκάθαρο, και η λύση θα δοθεί μέσα
από μια γραφική παράσταση. Ο Aghion κ.ά. (2002) χρησιμοποίησαν συγκεκριμένες
τιμές στις παραμέτρους r=0.04,

όπου και προέκυψε το

παρακάτω γράφημα.
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Μέσος όρος καινοτομίας

Γράφημα 5: Η ανάστροφη U σχέση

Επίπεδο κερδών μιας neck-and-neck επιχείρησης
Πηγή: Αghion, Bloom, Blundell, Griffith και Howitt (2002), Διάγραμμα 1

4.1.3 Κυριότερες προβλέψεις του υποδείγματος

Λογική εξήγηση της ανάστροφης U σχέσης
Το παραπάνω ανάστροφο σχήμα U μπορεί να εξηγηθεί ως εξής:
Όταν το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι χαμηλό (υψηλό επίπεδο συμπαιγνίας), οι
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε neck-and-neck κλάδους καινοτομούν λιγότερο και
επομένως παραμένουν στο ίδιο τεχνολογικό επίπεδο. Όμως, οι επιχειρήσεις που
βρίσκονται σε κλάδους ηγέτη-ακόλουθο καινοτομούν περισσότερο και οι ακόλουθοι
συμβαδίζουν με τους ηγέτες (οι ηγέτες δεν καινοτομούν εξ υποθέσεως). Το τελευταίο
έχει ως αποτέλεσμα να μεταβάλλει τους κλάδους ηγέτη-ακόλουθο σε κλάδους neckand-neck. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι ότι η αναλογία των κλάδων που βρίσκονται
στο ίδιο τεχνολογικό επίπεδο είναι μεγαλύτερη, και εφόσον δεν καινοτομούν το
συνολικό επίπεδο καινοτομίας στην οικονομία θα είναι χαμηλό. Άρα, μια αύξηση του
ανταγωνισμού θα

καταλήξει σε γρηγορότερο ρυθμό

καινοτομίας λόγω του

αποτελέσματος αποφυγής ανταγωνισμού το οποίο κυριαρχεί σε αυτή την περίπτωση.
Αντίθετα, όταν το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι υψηλό, οι επιχειρήσεις που
βρίσκονται

σε

τεχνολογικά

ίσους

κλάδους

(neck-and-neck)

καινοτομούν

περισσότερο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μεταβάλει τεχνολογικά ίσους κλάδους σε
κλάδους ηγέτη-ακόλουθο. Όμως, οι επιχειρήσεις στους τεχνολογικά άνισους κλάδους
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καινοτομούν λιγότερο και επομένως παραμένουν ως έχει. Το συνολικό αποτέλεσμα
είναι ότι η αναλογία των τεχνολογικά άνισων κλάδων είναι μεγαλύτερη, και εφόσον
καινοτομούν λιγότερο το συνολικό επίπεδο καινοτομίας θα είναι χαμηλό. Άρα, μια
αύξηση του ανταγωνισμού, θα καταλήξει σε αργότερο ρυθμό καινοτομίας λόγω του
αποτελέσματος του Schumpeter το οποίο κυριαρχεί σε αυτή την περίπτωση.
Όταν το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι κάπου ενδιάμεσα τότε η αναλογία των
κλάδων θα είναι ιδία και θα καινοτομούν και οι δυο τύποι. Σε αυτό το σημείο, το
επίπεδο της καινοτομίας θα είναι το υψηλότερο και συνδυάζοντας τα παραπάνω
προκύπτει μια ανάστροφη σχέση μεταξύ ανταγωνισμού της αγοράς προϊόντος και της
καινοτομίας.
Επομένως, ο λόγος που το αποτέλεσμα αποφυγής ανταγωνισμού κυριαρχεί όταν ο
ανταγωνισμός είναι χαμηλός, ενώ το αποτέλεσμα του Schumpeter όταν ο
ανταγωνισμός είναι ισχυρός είναι το «αποτέλεσμα σύνθεσης» (composition effect)
του ανταγωνισμού στην κατανομή σταθερής κατάστασης των τεχνολογικών
χασμάτων μεταξύ των κλάδων (βλ. δεύτερη πρόβλεψη παρακάτω). Το αποτέλεσμα
αυτό ενισχύει το αποτέλεσμα του Schumpeter δημιουργώντας την αρνητική σχέση
μεταξύ ανταγωνισμού αγοράς προϊόντος και συνολικής αύξησης παραγωγικότητας ή
συνολικού ρυθμού καινοτομίας (Aghion κ.ά., 2005)
Από τα παραπάνω προκύπτουν οι παρακάτω προβλέψεις:
1. Υπάρχει μια ανάστροφη σχέση U μεταξύ ανταγωνισμού και καινοτομίας
((Αghion κ.ά., 2005)., σελ.715).
2. Το μέσο τεχνολογικό χάσμα (technological gap) σε ένα κλάδο αυξάνεται με
τον ανταγωνισμό της αγοράς προϊόντος, δηλαδή η κατανομή των κλάδων
μεταβάλλεται από τεχνολογικά ίσους σε άνισους ((Αghion κ.ά., 2005).,
σελ.717).
Διαισθητικά: όσο αυξάνεται ο βαθμός ανταγωνισμού, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η
ένταση για Ε&Α στους τεχνολογικά ίσους κλάδους και τόσο μικρότερη σε άνισους
κλάδους. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί το ποσοστό των τεχνολογικά ίσων κλάδων να
μειώνεται και των τεχνολογικά άνισων να αυξάνεται, έτσι ώστε κατά μέσο όρο το
τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των επιχειρήσεων στον κλάδο θα είναι υψηλότερο
διαχρονικά.
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3. Σε κλάδους που είναι περισσότερο τεχνολογικά ισοδύναμοι, η κορυφή (peak)
της ανάστροφης σχέσης U είναι μεγαλύτερη και εμφανίζεται σε υψηλότερο
επίπεδο ανταγωνισμού ((Αghion κ.ά., (2005), σελ.717).
Διαισθητικά: η τελευταία υποδεικνύει την ύπαρξη μιας θετικής αλληλεπίδρασης
μεταξύ του αποτελέσματος αποφυγής ανταγωνισμού και της μέσης απόστασης του
κλάδου από το σύνορο (frontier), με την έννοια ότι σε κλάδους που επιχειρήσεις είναι
πιο κοντά στο τεχνολογικό σύνορο διαχρονικά, το αποτέλεσμα αποφυγής
ανταγωνισμού (escape competition effect) τείνει να πιο είναι πιο ισχυρό (δηλαδή, το
ανερχόμενο τμήμα της αναστροφής U τείνει να είναι απότομο (steeper)). Με άλλα
λόγια, υπάρχει μια συμπληρωματικότητα μεταξύ ανταγωνισμού και του βαθμού της
τεχνολογικής ισότητας του κλάδου. Όσο πιο τεχνολογικά κοντά είναι οι επιχειρήσεις
τόσο πιο απότομη είναι θετική επίδραση στην καινοτομία.

4.2 Εμπειρικές αποδείξεις: Σύζευξη με τη θεωρία
Ο Aghion κ.ά. (2005) αντιμετώπισαν αυτές τις προβλέψεις χρησιμοποιώντας ένα
σύνολο δεδομένων πάνελ το οποίο αποτελείται συνολικά από 330 επιχειρήσεις 4,500
παρατηρήσεις που καλύπτει την περίοδο 1968-1997. Στόχος των συγγραφέων ήταν
να εντοπίσουν αν υπάρχει μια μη-γραμμική σχέση μεταξύ ανταγωνισμού και
καινοτομίας όπως προβλέπει η θεωρία. Για να είναι εφικτός ο έλεγχος (test) των
προβλέψεων απαιτούνται μέτρα μέτρησης για
Α) την καινοτομία των επιχειρήσεων
Β) τον βαθμό του ανταγωνισμού σε ένα κλάδο
Γ) το μέγεθος του τεχνολογικού χάσματος μεταξύ των επιχειρήσεων μέσα στον κλάδο
(πόσο «τεχνολογικά ίσες» είναι οι επιχειρήσεις).
Μέθοδος
Οι συγγραφείς βασίστηκαν σε ένα μη γραμμικό εκτιμητή, ορίζοντας την σχέση
ανταγωνισμού και καινοτομίας
( )

όπου ( ) είναι μια άγνωστη μη παραμετρική (non parametric),

hazard rate και

μέτρο ανταγωνισμού (μετρημένο με 1- Lerner)
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Υποθέτοντας ότι η διαδικασία πατέντας (patent process) ακολουθεί μια Poisson
κατανομή με hazard rate ( ), o προσδοκώμενος αριθμός πατεντών θα ακολουθεί την
Ε( | )=
όπου

( )

δραστηριότητα πατέντας (citation –weighted patent activity)

Λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα της νόθου συσχέτισης και τα ενδεχόμενα
μακροοικονομικά

εισάγονται

socks,

στην

ροπή

ψευδομεταβλητές

που

αντικατοπτρίζονται στην . Επομένως, η τελευταία γίνεται
(

|

)

( (

)

)

η τελευταία χρησιμοποιείται για να οριστεί ένας ημη-παραμετρικός εκτιμητής και για
να προσεγγιστεί η g(c) με μια τετραγωνική συνάρτηση.
4.2.1 Εμπειρικά αποτελέσματα
Πρόβλεψη 1
Τα αποτελέσματα είναι ορατά στο παρακάτω διάγραμμα
Γράφημα 6: Η ανάστροφη σχέση U μεταξύ ανταγωνισμού και καινοτομίας

Πηγή: Αghion, Bloom, Blundell, Griffith και Howitt (2002), Γράφημα 8
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Το διάγραμμα απεικονίζει μια ισχυρή ανάστροφη U σχέση μεταξύ καινοτομίας
(κάθετος άξονας) και του ανταγωνισμού (οριζόντιος άξονας). Η άνιση καμπύλη
(τρίγωνα) προκύπτει από τις μη παραμετρικές εκτιμήσεις (spline), ενώ για την ομαλή
καμπύλη (κύκλοι) χρησιμοποιείται ένας τετραγωνικός τύπος (π.χ

( )

) (Aghion & Griffith, 2005). Οι διακεκομμένες γραμμές αποτελούν διάστημα
εμπιστοσύνης 95% της τετραγωνικής. O εκθετικός τετραγωνικός προσδιορισμός
παρέχει μια πολύ λογική προσέγγιση στην μη παραμετρική προσέγγιση (spline), και
τα δυο δείχνουν μια καθαρή ανάστροφη σχέση U. H κατανομή των στοιχείων
φαίνονται από την πυκνότητα των σημείων στις εκτιμώμενες καμπύλες τα οποία
δείχνουν ότι η κορυφή της ανάστροφης U βρίσκεται κοντά στην διάμεσο της
καμπύλης (όπου διάμεσος =0,95). Επίσης, μια απλή γραμμική σχέση θα απέδιδε μόνο
το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης.
Ανθεκτικότητα αποτελεσμάτων
Oι συγγραφείς για να υποστηρίξουν τα αποτελέσματά της μελέτης τους προχώρησαν
στην διεξαγωγή ελέγχων ανθεκτικότητας, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την ανάστροφη
σχέση U. Πιο συγκριμένα, απέδειξαν ότι η ανάστροφη σχέση παραμένει σε επίπεδο
επιχείρησης αλλά και σε επίπεδο κλάδου-κλάδοι με υψηλότερη καινοτομία (κλάδος
οχημάτων, χημικών, ηλεκτρικών, εστίασης και καπνού). Επιπλέον, η ίδια σχέση
προκύπτει όταν χρησιμοποιείται η ελαστικότητα υποκατάστασης α ως δείκτη
μέτρησης του ανταγωνισμού, αντί για τον δείκτη Lerner και όταν χρησιμοποιούνται
τα έξοδα σε Ε&Α ως εναλλακτικό μετρό καινοτομίας (Aghion, κ.ά., 2002).
Πρόβλεψη 2
Μέχρι τώρα η εμπειρική ανάλυση εστίασε στην επίδραση του ανταγωνισμού σε
επίπεδο κλάδου πάνω στο επίπεδο καινοτομικής δραστηριότητας. Τώρα εξετάζεται η
τεχνολογική ομοιότητα μεταξύ των επιχειρήσεων στον ίδιο κλάδο όπως αυτή ορίζεται
από το τεχνολογικό χάσμα ή τον βαθμό τεχνολογικής ισότητας. Η δεύτερη πρόβλεψη
που προέρχεται από τη θεωρητική συζήτηση προβλέπει ότι στην ισορροπία το μέσο
τεχνολογικό χάσμα μεταξύ ηγετών και ακόλουθων θα είναι μια αύξουσα συνάρτηση
του συνολικού επιπέδου του ανταγωνισμού (έτσι ώστε ο μέσος βαθμός τεχνολογικής
ισότητας θα πρέπει να είναι μια φθίνουσα συνάρτηση του ανταγωνισμού) (Aghion
κ.ά., 2002). Το παρακάτω διάγραμμα επιβεβαιώνει τη θετική σχέση μεταξύ του
ανταγωνισμού (οριζόντιος άξονας) και του τεχνολογικού χάσματος (κάθετος άξονας).
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Τεχνολογικό χάσμα

Γράφημα 7: Το αποτέλεσμα σύνθεσης

Ανταγωνισμός αγοράς προϊόντος

Πηγή: Αghion, Bloom, Blundell, Griffith και Howitt (2002), Γράφημα 14

Πρόβλεψη 3
Η τρίτη πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία η ανάστροφη σχέση μεταξύ ανταγωνισμού
και μεγέθυνσης θα πρέπει να είναι πιο απότομη σε κλάδους που είναι περισσότερο
τεχνολογικά ίσοι. Για την αξιολόγηση της πρόβλεψης, χρησιμοποιήθηκε ένα
υποσύνολο των δεδομένων το οποίο αποτελείται από επιχειρήσεις που έχουν
τεχνολογικό χάσμα κάτω από τη διάμεσο, πρόκειται για επιχειρήσεις που είναι
περισσότερο όμοιες τεχνολογικά.
Το διάγραμμα παρουσιάζει τη βασική εκθετική τετραγωνική καμπύλη καθώς και
εκείνη που προσδιορίζεται από το δείγμα που περιέχει τους υψηλά τεχνολογικά
όμοιους κλάδους. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι τεχνολογικά όμοιοι
κλάδοι

δείχνουν

ένα

υψηλότερο

επίπεδο

καινοτομίας

για

κάθε

επίπεδο

ανταγωνισμού, και επομένως η ανάστροφη U καμπύλη είναι πιο απότομη για τους
τεχνολογικά ίσους κλάδους κάτι που επιβεβαιώνει τη θεωρητική πρόβλεψη.

60

Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Γράφημα 8: Η ανάστροφη σχέση U όταν υπάρχει διαχωρισμός στην τεχνολογική
ομοιότητα

Πηγή: Αghion, Bloom, Blundell, Griffith και Howitt (2002), Γράφημα 15

4.3 Συμπέρασμα
Η επέκταση του υποδείγματος ενδογενούς μεγέθυνσης του Schumpeter με την
εισαγωγή της σταδιακής καινοτομίας (step-by-step) επιτρέπει στις υπάρχουσες
επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να διακριθούν σε κλάδους με παρόμοια
τεχνολογία και σε κλάδους με άνιση τεχνολογία. Το εμπλουτισμένο μοντέλο εξάγει
τρεις κύριες προβλέψεις: πρώτον, για ένα δεδομένο κλάδο, η σχέση μεταξύ
ανταγωνισμού και καινοτομίας περιγράφεται με μια ανάστροφη U σχέση. Ωστόσο, η
περιγραφή της παραπάνω σχέσης σε συνολικό επίπεδο εξαρτάται από τη δομή
τεχνολογίας που υπάρχει σε κάθε κλάδο (Scopelliti, 2009). Η συνολική επίδραση του
ανταγωνισμού στην καινοτομία για ολόκληρη την οικονομία θα είναι ένας σταθμικός
μέσος των επιδράσεων για κάθε ένα κλάδο, με την προϋπόθεση ότι είναι γνωστή η
αναλογία των κλάδων που είναι τεχνολογικά όμοιοι ως προς εκείνους που είναι άνιση
μέσα στην οικονομία.
Επακόλουθο αυτής της σχέσης είναι οι επόμενες δυο προβλέψεις, οι οποίες
παράλληλα την επεξηγούν. Πιο συγκεκριμένα, η ανάστροφη σχέση U σχετίζεται με
το γεγονός ότι: α) καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός το μέσο τεχνολογικό χάσμα
μεταξύ των υπαρχουσών επιχειρήσεων αυξάνεται. β) σε μια αύξηση του
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ανταγωνισμού ο ρυθμός αύξησης της καινοτομίας είναι μεγαλύτερος σε κλάδους που
είναι τεχνολογικά όμοιοι από ότι σε κλάδους που είναι τεχνολογικά άνισοι.
Ακριβέστερα, όσο πιο τεχνολογικά όμοιος είναι ο κλάδος, δηλαδή όσο πιο κοντά
είναι οι υπάρχουσες επιχειρήσεις στο τεχνολογικό σύνορο, τόσο πιο θετική είναι η
επίδραση του ανταγωνισμού στην καινοτομία και επομένως στην αύξηση
παραγωγικότητας. Οι προβλέψεις αυτές επιβεβαιώνονται από τις εμπειρικές μελέτες
σε επίπεδο επιχειρήσεων και σε επίπεδο κλάδου.

4.4 Πολιτική ανταγωνισμού και πολιτική πατέντας: ένα σχόλιο
Οι Agion και Griffith (2005) υποστηρίζουν ότι οι παραπάνω προβλέψεις έχουν
μεγάλη σημασία για τον σχεδιασμό της πολίτικης ανταγωνισμού. Ανάλογα με τα
επίπεδα του ανταγωνισμού είναι σημαντικό να σταθμιστούν οι ενδεχόμενες απώλειες
δυναμικής

αποτελεσματικότητας

εναντίον

του

οφέλους

από

την

στατική

αποτελεσματικότητα λόγω μιας αυστηρής πολιτικής ανταγωνισμού. Θα πρέπει να
κατανοηθεί η επίδραση που μπορεί να έχει η απελευθέρωση των αγορών και η
αντιμονοπωλιακή πολιτική στις ακόλουθες επιχειρήσεις (followers), επειδή οι
κυβερνήσεις μπορεί να χρειάζονται κάποιους συμπληρωματικούς θεσμούς για την
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Επιπλέον, η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει
να ασκείται σε κλάδους που εκείνη την στιγμή είναι τεχνολογικά ίσοι, σε αυτούς τους
κλάδους ο ανταγωνισμός ενισχύει την καινοτομία και την αύξηση της
παραγωγικότητας. Σε κλάδους όπου η επιχείρηση βρίσκεται σε υστέρηση, η πολιτική
θα πρέπει να διευκολύνει τις καινοτομίες που στοχεύουν στην προσέγγιση του
συνόρου (Aghion & Griffith, 2005). Αυτό με την σειρά του αυξάνει την αναλογία των
τεχνολογικά όμοιων επιχειρήσεων στην ισορροπία. Συνεπώς, η πολιτική πατέντας και
η πολιτική ανταγωνισμού είναι συμπληρωματικές αφενός γιατί η πρώτη εξασφαλίζει
ότι η καινοτόμος επιχείρηση ανταμείβεται και επομένως ενθαρρύνεται η καινοτομία
και αφετέρου γιατί η δεύτερη παρακινεί τις τεχνολογικά όμοιες επιχειρήσεις να
καινοτομήσουν για να αποφύγουν τον ανταγωνισμό και επομένως θα αυξάνεται η
παραγωγικότητα. Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση η οικονομία να καταλήξει με
ελάχιστους τεχνολογικά όμοιους κλάδους αν υπάρχει μια νομοθεσία πατέντας που
δυσκολεύει τις επιχειρήσεις σε υστέρηση να καινοτομήσουν και να φτάσουν στο
τεχνολογικό σύνορο (Aghion & Griffith, 2005).
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Κεφάλαιο 5: Άνισες επιδράσεις της ξένης εισόδου στα κίνητρα
καινοτομίας των εγχώριων επιχειρήσεων
Μέρος Α’
Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει λόγος για την απορύθμιση (deregulation) η οποία είναι μια
διάσταση της πολιτικής ανταγωνισμού που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην
οικονομική

ανάπτυξη.

H

προώθηση

της

εισόδου

για

την

αύξηση

της

παραγωγικότητας είναι εξίσου σημαντική όσο και οι άλλες πτυχές της πολιτικής
ανταγωνισμού (π.χ. αποτροπή επιθετικής τιμολόγησης ή δημιουργία καρτέλ) (Aghion
& Griffith, 2005). Συνεπώς, στην ενότητα αυτή θα γίνει λόγος για το πώς η αύξηση
της απειλής εισόδου επηρεάζει την καινοτομία ή την αύξηση της παραγωγικότητας
μεταξύ διαφορετικών κλάδων της εγχώριας οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, το
ενδιαφέρον εστιάζεται στον βαθμό στον οποίο η επίδραση της απελευθέρωσης της
αγοράς (ως μετρό απειλής της εισόδου) στην καινοτομία και την αύξηση της
παραγωγικότητας

εξαρτάται

από

την

απόσταση

μεταξύ

των

υπαρχουσών

επιχειρήσεων και του τεχνολογικού συνόρου.
Τα κύρια αποτελέσματα που η μείωση των εμποδίων εισόδου έχει πάνω στην
καινοτομία είναι α) η συνολική θετική επίδραση της απειλής εισόδου στην αύξηση
της παραγωγικότητας β) η ενίσχυση της παραγωγικότητας σε κλάδους που
βρίσκονται αρχικά κοντά στο τεχνολογικό σύνορο, ενώ έχει την αντίστροφη επίδραση
σε κλάδους που είναι αρχικά μακριά από το τεχνολογικό σύνορο. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα η απελευθέρωση να μεγεθύνει τις αρχικές διαφορές στην αύξηση της
παραγωγικότητας. Επιπλέον, οι θεσμικές συνθήκες (ρύθμιση (regulation) στην αγορά
εργασίας) επηρεάζει την αύξηση της παραγωγικότητας σε όλους τους κλάδους και
αυτή η επίδραση μεγεθύνεται με την απελευθέρωση.

Α5.1 Το υπόδειγμα μεγέθυνσης του Schumpeter με είσοδο
Εκτός από τον ανταγωνισμό μεταξύ των υπαρχουσών επιχειρήσεων η θεωρία του
Schumpeter υπονοεί ότι η είσοδος έχει θετική επίδραση στην καινοτομία και την
αύξηση της παραγωγικότητας, όχι μόνο στην συνολική οικονομία αλλά και μεταξύ
των υπαρχουσών επιχειρήσεων. Παρακάτω παρουσιάζεται μια τελευταία εκδοχή του
βασικού υποδείγματος του Schumpeter που αφορά την επέκταση του ως προς την
είσοδο των ξένων επιχειρήσεων και την απόσταση τους από το τεχνολογικό σύνορο.
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Επιχείρημα
Οι Aghion, Blundell, Griffith, Howitt και Prantl (2009) παρακινημένοι από την
ακόλουθη περιγραφική διαπίστωση παρατήρησαν ετερογένεια στην συσχέτιση
μεταξύ εισόδου ξένων επιχειρήσεων (greenfield foreign firms) και την αύξηση
παραγωγικότητας υπαρχουσών επιχειρήσεων σε κλάδους του ΗΒ. Σε κλάδους κοντά
στο τεχνολογικό σύνορο υπάρχει μια θετική και ισχυρή συσχέτιση, ενώ μια
ασθενέστερη ή ακόμη και αρνητική σχέση βρίσκεται σε κλάδους οι οποίοι βρίσκονται
σε κάποια χρονική υστέρηση. Tα παραπάνω φαίνονται και από το διάγραμμα όπου
απεικονίζεται ο ετήσιος ρυθμός εισόδου των επιχειρήσεων σε σχέση με την
αντίστοιχη αύξηση της μέσης TFP στις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Το δείγμα
χωρίζεται στην διάμεσο της απόστασης μέχρι το τεχνολογικό σύνορο.
Γράφημα 9: Επιδράσεις της εισόδου στις υπάρχουσες επιχειρήσεις κοντά και μακριά
από το τεχνολογικό σύνορο

Πηγή: Aghion, Blundell, Griffith, Howitt και Prantl (2006), Γράφημα 1
H εξήγηση για αυτή τη διαφορά βασίζεται σε ένα υπόδειγμα της θεωρίας μεγέθυνσης
του Schumpeter. Πιο συγκεκριμένα, η απειλή από τους δυνητικούς ανταγωνιστές που
βρίσκονται στο σύνορο (frontier entrant) παρακινούν τις υπάρχουσες επιχειρήσεις του
κλάδου, οι οποίες αρχικά βρίσκονται κοντά στο σύνορο, να καινοτομήσουν
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περισσότερο και επομένως να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Όμως, η απειλή εισόδου
μειώνει τα αναμενόμενα έσοδα από την διεξαγωγή Ε&Α για τις υπάρχουσες
επιχειρήσεις σε κλάδους που βρίσκονται μακριά από το σύνορο, εφόσον γνωρίζουν
ότι δεν έχουν ελπίδα να κερδίσουν τον προηγμένο δυνητικό ανταγωνιστή δεν έχουν
κίνητρο

να

καινοτομήσουν.

Αυτό

είναι

το

αποτέλεσμα

αποθάρρυνσης

(discouragement effect). Αντίθετα, στην πρώτη περίπτωση, οι υπάρχουσες
επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στο τεχνολογικό σύνορο γνωρίζουν ότι μπορούν
να αποφύγουν τον ανταγωνισμό μετά την είσοδο και να επιβιώσουν καινοτομώντας,
για αυτό και αντιδρούν με εντονότερη καινοτομική δραστηριότητα. Αυτό είναι το
αποτέλεσμα αποφυγής εισόδου (escape entry effect).
Α5.1.1 Χαρακτηριστικά υποδείγματος
Ομοιότητες με τα υπόλοιπα
Το αποτέλεσμα αποφυγής εισόδου μοιάζει με την ιδέα του αποτελέσματος αποφυγής
ανταγωνισμού που αναπτύχθηκε από τον Aghion κ.ά. (2005). Η υπόθεση που είχε
γίνει σε εκείνο το υπόδειγμα είναι ότι κάθε κλάδος αποτελείται από ένα δυοπώλιο με
δυο μόνιμους ανταγωνιστές. Στο εν λόγω υπόδειγμα οι ανταγωνιστές απειλούνται
διαρκώς με την εξαφάνιση τους από τους τεχνολογικά προηγμένους καινοτόμους του
συνόρου (frontier innovator). Η υπόθεση της σταδιακής καινοτομίας (step-by-step)
εισάγεται και στα δυο μοντέλα αντί για την υπόθεση της συχνής εναλλαγής
(leapfrogging) που γινόταν σε προγενέστερα υποδείγματα μεγέθυνσης του
Schumpeter. Για να εξαχθεί το αποτέλεσμα αποφυγής εισόδου απαιτείται η
πιθανότητα με την οποία μια υπάρχουσα επιχείρηση του συνόρου επιβιώνει από την
απειλή ενός δυνητικού ανταγωνιστή του συνόρου να είναι μεγαλύτερη από την
πιθανότητα με την οποία μια υπάρχουσα επιχείρηση με χρονική υστέρηση (lagging
incumbent) επιβιώνει. To αποτέλεσμα αποθάρρυνσης που κυριαρχεί σε χρονικά
υστερημένους κλάδους είναι παρόμοιο με το αποτέλεσμα του Schumpeter18 (Aghion,
κ.ά., 2009).
Διαφορές με τα υπόλοιπα
Τα παραπάνω αποδεικνύονται με την επίσημη μαθηματική ανάλυση από τους
Αghion, Burgess, Redding και Zilibotti (2003) και η περιγραφή του υποδείγματος
βασίζεται σε εκείνο που ανέπτυξαν οι Acemoglu, Zilibotti και Aghion (2002).
Διαφορές της καινοτομικής δραστηριότητας ως προς την απόσταση μέχρι το τεχνολογικό
σύνορο εισήχθησαν στην θεωρία του Schumpeter από τους Acemoglu, Aghion και Zilibotti
(2006), πρόκειται για ένα άρθρο για το οποίο λόγος θα γίνει σε επόμενο κεφάλαιο.
18
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Ωστόσο, προσαρμόζεται στην περίπτωση μιας οικονομίας που αποτελείται από ένα
σύνολο περιοχών ή πολιτειών στην εν λόγω περίπτωση, οι οποίες διαφέρουν στην
κατανομή παραγωγικοτήτων μεταξύ των επιχειρήσεων καθώς και στους θεσμούς της
αγοράς εργασίας.
Το υπόδειγμα αποτελεί μια επέκταση του βασικού υποδείγματος του Schumpeter στο
οποίο εισάγεται η ενδεχόμενη είσοδος στον ενδιάμεσο κλάδο και εξετάζονται οι
επιπτώσεις της εισόδου στην καινοτομία των υπαρχουσών επιχειρήσεων και
επομένως και στην αύξηση της παραγωγικότητας τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο
και στην συνολική οικονομία. Σε αντίθεση με το προηγούμενο κεφάλαιο, όπου
εξετάζεται η επίδραση του ανταγωνισμού μεταξύ των υπαρχουσών επιχειρήσεων
στην αύξηση της παραγωγικότητας.
Α5.1.2 Κύριες θεωρητικές προβλέψεις

Βάσει του παραπάνω πλαισίου προκύπτουν οι ακόλουθες προβλέψεις
1. Η αύξηση της απειλής εισόδου ή είσοδος έχει θετική (αρνητική) επίδραση
στην καινοτομία και στην αύξηση της παραγωγικότητας μεταξύ των
υπαρχουσών επιχειρήσεων σε κλάδους ή χώρες που βρίσκονται αρχικά κοντά
στο (πολύ κάτω από το) τεχνολογικό σύνορο, καθώς σε αυτή την περίπτωση
το αποτέλεσμα αποφυγής εισόδου (αποτέλεσμα αποθάρρυνσης) κυριαρχεί.
(Aghion κ.α., 2003, 2004, 2006, 2009)
2. H απειλή εισόδου ή είσοδος επιδρά θετικά στην μέση αύξηση της
παραγωγικότητας μεταξύ υπαρχουσών επιχειρήσεων (Aghion, Blundell,
Griffith, Howitt, & Prantl, 2004).

Α5.2 Εμπειρικές αποδείξεις
Οι παραπάνω προβλέψεις που αναδύθηκαν μέσα από την επέκταση της θεωρίας
μεγέθυνσης του Schumpeter εξετάστηκαν εμπειρικά: η πρώτη που αποτελείται από
δυο μέρη παρουσιάζεται παρακάτω όπως εξετάστηκε εμπειρικά από τους Αghion κ.ά.
(2009) και η δεύτερη όπως εξετάστηκε από τους Αghion κ.ά. (2004).
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Α5.2.1 Αποδείξεις σχετικά με τις επιδράσεις της εισόδου και της απειλής
εισόδου στην μεγέθυνση
Α5.2.1α Το αποτέλεσμα αποφυγής εισόδου και το αποτέλεσμα
αποθάρρυνσης
Η περιγραφική απόδειξη του γραφήματος δεν επαρκεί για να καθιερώσει μια
αιτιώδη σχέση από την είσοδο στη απόδοση των υπαρχουσών επιχειρήσεων
(incumbents performance) όπως αυτή μετριέται με την καινοτομική δραστηριότητα ή
την αύξηση της παραγωγικότητας.
Ο Aghion κ.ά., (2009) για να ερευνήσουν τον οικονομικό μηχανισμό που κρύβεται
πίσω από την περιγραφική απόδειξη του γραφήματος ανέλυσαν πώς οι επιδράσεις της
εισόδου (frontier entry) στην καινοτομία των υπαρχουσών επιχειρήσεων (incumbents
innovation)

διαφέρουν

με

το

τεχνολογικό

σύνορο19.

Στην

μελέτη

τους

χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο δεδομένων πάνελ των 25,388 παρατηρήσεων σε 5,161
εγχώριες επιχειρήσεις (domestic incumbent) σε 180 κλάδους κατά την περίοδο 19871993.
Είσοδος
Αρχικά, οι συγγραφείς έδειξαν ότι οι διαφορετικοί τύποι των πολιτικών
μετασχηματισμών σχετίζονται θετικά με την είσοδο. Συγκεκριμένα, οι εμπειρικές
αποδείξεις προτείνουν ότι το σύνολο των μετασχηματισμών (πρόγραμμα ενιαίας
αγοράς, ιδιωτικοποιήσεις, συγχώνευσης) οι όποιοι απελευθέρωσαν τις αγορές
προϊόντος και επηρέασαν το κόστος εισόδου έχουν οδηγήσει σε περισσότερη είσοδο
ξένων επιχειρήσεων στο ΗΒ.
Αύξηση παραγωγικότητας
Στην συνέχεια, οι συγγραφείς εξέτασαν την επίδραση της εισόδου στην μέση αύξηση
της παραγωγικότητας στις υπάρχουσες επιχειρήσεις και έπειτα επικεντρώθηκαν στο
πώς οι επιδράσεις της εισόδου διαφέρουν με την απόσταση από το τεχνολογικό
σύνορο (distance to frontier).

19

Η είσοδος μπορεί να προκαλέσει ανακατανομή των εισροών και των εκροών, διάχυση
γνώσεων και να επηρεάσει τα κίνητρα καινοτομίας των υπαρχουσών επιχειρήσεων. Στην
παρούσα ενότητα εξετάζεται η τελευταία περίπτωση μόνο.
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Πίνακας 6: Η επίδραση της εισόδου στην αύξηση της παραγωγικότητας
Εξαρτημένη μεταβλητή
Ανεξάρτητη μεταβλητή

Αύξηση LP
(1)

Αύξηση ΤFP
(2)
(3)
(4)
-0,054
-0,043
(0,015)
(0,013)
0,018
0,007
0,020
0,008
(0,002)
(0,003)
(0,003)
(0,004)
0,087
0,077
0,089
0,077
(0,028)
(0,019)
(0,019)
(0,029)
0,084
0,084
0,099
0,100
(0,033)
(0,033)
(0,036)
(0,037)
0,084
0,076
0,162
0,151
(0,034)
(0,030)
(0,050)
(0,044)
Πηγή: Αghion, Blundell, Griffith, Howitt, & Prantl, 2009, Αποτελεί μέρος του Πίνακα 2

Στις στήλες 1-2 του πίνακα εξηγείται η παραγωγικότητα της εργασίας LP ως ένα
μέτρο της αύξησης της παραγωγικότητας. Στην στήλη 1 υπάρχουν οι εκτιμήσεις του
OLS των ερμηνευτικών μεταβλητών (όλες είναι σε χρονική υστέρηση): ξένη
είσοδος20 (foreign frontier), απόσταση από το σύνορο, εισαγωγές και ανταγωνισμός.
Το θετικό πρόσημο των συντελεστών της εισόδου και της απόστασης από το σύνορο
υποδεικνύει αύξηση παραγωγικότητας της εργασίας για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις
(στήλη 1) και ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς για κλάδους που βρίσκονται μακριά από
το σύνορο. Ωστόσο, η προσοχή εστιάζεται στην μεταβολή (variation) των
επιδράσεων εισόδου με την απόσταση από το τεχνολογικό σύνορο για τον λόγο αυτό
εισάγεται ένας όρος αλληλεπίδρασης μεταξύ εισόδου και απόστασης από το σύνορο.
Βάσει των εκτιμήσεων του OLS της στήλη (2) ο όρος αλληλεπίδρασης έχει ένα
αρνητικό και στατιστικά σημαντικό συντελεστή, ενώ οι συντελεστές της εισόδου και
της απόστασης από το σύνορο παραμένουν θετικοί. Η αρνητική επίδραση του όρου
αλληλεπίδρασης αντισταθμίζει την θετική επίδραση της εισόδου σε κλάδους που
βρίσκονται πολύ μακριά από το τεχνολογικό σύνορο. Επομένως, τα αποτελέσματα
του OLS προτείνουν ότι η αύξηση της παραγωγικότητας των υπαρχουσών
επιχειρήσεων ανταποκρίνεται πιο θετικά στην τεχνολογικά προηγμένη είσοδο σε
κλάδους που βρίσκονται κοντά στο τεχνολογικό σύνορο από ότι σε εκείνους που
Η είσοδος ξένων επιχειρήσεων προέρχεται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
διεθνώς, και είναι περισσότερο πιθανό να παράγουν στο τεχνολογικό σύνορο από ότι άλλοι
δυνητικοί ανταγωνιστές στο Ηνωμένο Βασίλειο.
20
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βρίσκονται μακριά. Όταν χρησιμοποιείται ως εξαρτημένη μεταβλητή η TFP (στήλες
3-4) τα συμπεράσματα συμβαδίζουν με εκείνα της LP.
Γενικά, οι εκτιμήσεις τους αποδεικνύουν τις άνισες επιδράσεις εισόδου (entry effects)
πάνω στην αύξηση της LP και ΤFP των εγχώριων επιχειρήσεων (domestic
incumbents) όπως προβλέπεται από την θεωρία: τεχνολογικά προηγμένη ξένη είσοδο
σε κλάδους κοντά στο τεχνολογικό σύνορο προκαλεί αύξηση της παραγωγικότητας
μεταξύ των υπαρχουσών επιχειρήσεων ενώ αποθαρρύνει αυτή σε κλάδους που
βρίσκονται μακριά από το σύνορο.
Ανθεκτικότητα αποτελεσμάτων: Εναλλακτικό μέτρο καινοτομίας
Για να υποστηριχτεί η άποψη ότι η επίδραση της εισόδου στην μέση αύξηση της
παραγωγικότητας προκύπτει από την αυξανόμενη καινοτομία των υπαρχουσών
επιχειρήσεων και όχι από την μίμηση ανώτερων τεχνολογιών που προσφέρονται από
τους δυνητικούς ανταγωνιστές ή την ανακατανομή (reallocation) των παραγωγικών
εισροών και εκροών, ο Aghion κ.ά. (2009) εξετάζουν την σχέση μεταξύ εισόδου και
καινοτομίας πιο άμεσα (directly) σε ένα μοντέλο πατεντών (patents count models).
Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό σύνολο δεδομένων από το
προηγούμενο υπόδειγμα της αύξησης παραγωγικότητας, τα αποτελέσματα των
επιδράσεων της εισόδου ήταν παρόμοια. Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς
βασίστηκαν σε ένα δείγμα των 1,073 παρατηρήσεων σε 174 υπάρχουσες επιχειρήσεις
σε 60 κλάδους την περίοδο 1987-1993 και εκτίμησαν ένα μη γραμμικό υπόδειγμα.
Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η κυρία πηγή της αύξησης της παραγωγικότητας
είναι η καινοτομία των υπαρχουσών επιχειρήσεων και όχι απλά η μίμηση ή
αντιγραφή ή ανακατανομή. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται και η ανάστροφη U σχέση
μεταξύ ανταγωνισμού και καινοτομίας.
Α5.2.1β Η συνολική επίδραση της εισόδου
Ο Aghion κ.ά., (2004) εξέτασαν πώς η απειλή της τεχνολογικά προηγμένης εισόδου
επηρεάζει τη μέση αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών
παραγωγής (total factor productivity growth,TFP) των υπαρχουσών επιχειρήσεων
στον κατασκευαστικό κλάδο του ΗΒ. Χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα που
αποτελούνταν από 32,339 παρατηρήσεις σε 3,827 εγχώριες επιχειρήσεις (domestic
incumbent) σε 166 κλάδους κατά την περίοδο 1980-1993. Από τα αποτελέσματα
φάνηκε ότι περισσότερη είσοδος, η οποία μετριέται με υψηλότερο ποσοστό
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απασχόλησης του κλάδου σε ξένες επιχειρήσεις (foreign firms), έχει οδηγήσει σε
ταχύτερη αύξηση της TFP των εγχώριων υπαρχουσών επιχειρήσεων και επομένως σε
ταχύτερη συνολική αύξηση της παραγωγικότητας (aggregate productivity growth).
Ερμηνείες του αποτελέσματος
Η είσοδος προωθεί τη μεγέθυνση στις υπάρχουσες επιχειρήσεις παρακινώντας
εκείνες που είναι κοντά στο τεχνολογικό σύνορο να καινοτομήσουν για να
αποφύγουν την είσοδο. Εναλλακτικά, το συνολικό (aggregate) αποτέλεσμα της
αύξησης της TFP μπορεί να προέρχεται από ένα αποτέλεσμα επιλογής (selection
effect). Οι δυνητικοί ανταγωνιστές μπορεί να οδηγούν τις υπάρχουσες επιχειρήσεις
με χαμηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης εκτός αγοράς και επομένως να αυξάνεται συνολικά
η παραγωγικότητα (Αghion κ.ά., 2004).
Α5.2.1γ Απελευθέρωση και οικονομική αποδοτικότητα
Μια ακόμη εμπειρική μελέτη που εξετάζει τις προηγούμενες προβλέψεις είναι του
Αghion κ.ά., (2003). Oι συγγραφείς εξετάζουν τις παραπάνω προβλέψεις σε επίπεδο
κλάδου για τις πολιτείες της Ινδίας και συγκρίνουν την οικονομική απόδοση πριν και
μετά την απελευθέρωση της εισόδου.
Μέχρι την δεκαετία του ’80 στην Ινδία, η κεντρική κυβέρνηση είχε τον έλεγχο στην
βιομηχανική ανάπτυξη μέσω της δημόσιας ιδιοκτησίας, της χορήγησης αδειών καθώς
και μέσω άλλων μηχανισμών ελέγχων. Υπό την Industry Act του 1951, η οποία
συγκέντρωσε

όλες

τις

σημαντικές

βιομηχανίες

στον

καταγεγραμμένο

κατασκευαστικό τομέα (registered manufacturing sector) κάτω από τον κεντρικό
έλεγχο, μια βιομηχανική άδεια απαιτούνταν για να ιδρυθεί ένα νέο εργοστάσιο, για να
επεκταθεί το παραγωγικό δυναμικό, για να ξεκινήσει μια νέα παραγωγική γραμμή και
για να μεταφερθεί μια επιχείρηση σε άλλη τοποθεσία. (Aghion, Burgess, Redding, &
Zilibotti, 2008)
Κατά την διάρκεια 1980 και 1990 υπήρξαν δυο κύρια κύματα μεταρρυθμίσεων. Το
πρώτο έγινε το 1985 όπου πολλές κατηγορίες βιομηχανιών εξαιρέθηκαν από τις
βιομηχανικές άδειες (delicensed). Αργότερα, με το δεύτερο κύμα εισήχθη η Νέα
Βιομηχανική Πολιτική η οποία περιλάμβανε:
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Απελευθέρωση εμπορίου (trade liberalization): την περίοδο 1990-1997 ο Aghion κ.ά.
(2003) βρήκαν ότι υπήρχε ένα ποσοστό μείωσης στους δασμούς και επιπλέον, οι
ποσοτικοί έλεγχοι στις εισαγωγές ενδιάμεσων προϊόντων είχαν μειωθεί δραστικά.
Ξένες επενδύσεις (Foreign investments): η Βιομηχανική Πολιτική άνοιξε ένα μεγάλο
αριθμό κλάδων για αυτόματη έγκριση των ξένων τεχνολογικών συμφωνιών με
αποτέλεσμα να οδηγήσει στη αύξηση ξένων άμεσων επενδύσεων.
Απορύθμιση (deregulation): Οι απαιτήσεις για την απόκτηση μιας βιομηχανικής
άδειας για να κατασκευαστεί μια νέα παραγωγική μονάδα ή για να επεκταθεί η
υπάρχουσα αφαιρέθηκαν το 1991 για την πλειονότητα των βιομηχανιών. Επίσης,
μειώθηκε ένας σημαντικός αριθμός βιομηχανιών (industries) που προορίζονταν για
τον δημόσιο τομέα (Αghion, κ.ά., 2003).
Οι παραπάνω μετασχηματισμοί

έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των εμποδίων

εισόδου για νέα προϊόντα ή επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό έδωσε την δυνατότητα
στους συγγράφεις να μελετήσουν πώς οι βιομηχανίες (industries) σε διαφορετικές
πολιτείες –περιοχές (states-regions) της Ινδίας ανταποκρίνονται σε αυτήν την
αυξανόμενη απειλή. Αν και οι βιομηχανικοί κλάδοι (Industries sectors) σε
διαφορετικές πολιτείες της Ινδίας υπέστησαν τις ίδιες μεταρρυθμίσεις, το υπόδειγμα
προβλέπει ότι η επίδραση των μεταρρυθμίσεων στην βιομηχανική απόδοση
(Industrial performance) διαφέρει μεταξύ κλάδων (industries) και λόγω της θέσης
τους στην κατανομή παραγωγικότητας πριν την μεταρρύθμιση και λόγω του ότι οι
θεσμικές συνθήκες διαφέρουν μεταξύ πολιτειών.
Η εμπειρική μεθοδολογία στηρίχθηκε σε κλάδους (state-industries) μεταξύ 1980-1997
που είναι η περίοδο πριν και μετά την μεταρρύθμιση. Οι συγγραφείς εστίασαν την
προσοχή τους σε καταγεγραμμένους ή οργανωμένους κατασκευαστικούς τομείς.
Στηριζόμενοι στον Kaldor 1967, όπως αναφέρουν οι Aghion και Burgess (2003),
υποστήριξαν ότι ένας λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται

ο κατασκευαστικός

τομέας είναι ότι θεωρείται κύρια κινητήρια δύναμη των δομικών αλλαγών και της
οικονομικής μεγέθυνσης σε συζητήσεις γύρω από την οικονομική ανάπτυξη.
Επιπλέον, πρόκειται για ένα αρκετά προστατευμένο και ρυθμισμένο κλάδο που
αποτελούσε συχνά στόχο μεταρρυθμίσεων απελευθέρωσης, οι παραπάνω λόγοι
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εξηγούν γιατί τα περισσότερα στοιχειά των προηγούμενων εμπειρικών μελετών
προέρχονται από τέτοιους κλάδους.
Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι οι κλάδοι που βρίσκονταν κοντά
στο σύνορο πριν την μεταρρύθμιση βίωσαν ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας
μετά τον μετασχηματισμό σε σχέση με τους κλάδους που βρίσκονταν πολύ μακριά
από το σύνορο. Μια ενιαία μεταρρύθμιση απελευθέρωσης έχει επομένως μια
ετερογενή επίδραση σε βιομηχανίες (industries) που βρίσκονται μέσα στον ίδιο
βιομηχανικό κλάδο αλλά σε διαφορετικές πολιτείες. Οι συγγραφείς απέδειξαν ότι
θεσμικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις επηρέασε την
αύξηση

της

παραγωγικότητας

κατά

την

περίοδο

1980-1997.

Επομένως,

συγκεκριμένες κρατικές πολιτικές ρυθμίσεις έχουν κεντρική σημασία για το εάν ή όχι
οι ίδιες βιομηχανίες οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές της Ινδίας
επωφελούνται από την απελευθέρωση.

Α5.3 Συμπέρασμα
Από την παραπάνω ανάλυση μπορεί να γίνει κατανοητό γιατί υπάρχουν νικητές και
χαμένοι από την απελευθέρωση της εισόδου (Aghion & Burgess, 2003). Το βασικό
υπόδειγμα του Schumpeter χρησιμοποιείται για την ανάλυση των επιδράσεων της
εισόδου στην οικονομική αποτελεσματικότητα όπου η απελευθέρωση εισάγεται στο
υπόδειγμα ως μια μεταρρύθμιση που μειώνει τα εμπόδια εισόδου. Μερικές εμπειρικές
αποδείξεις υποστηρίζουν ότι η συνολική επίδραση της εισόδου στην καινοτομία και
την αύξηση της παραγωγικότητας είναι θετική. Ωστόσο, κάποιες άλλες υποστηρίζουν
ότι η απελευθέρωση ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις ή κλάδους που βρίσκονται κοντά
στο τεχνολογικό σύνορο να καινοτομήσουν, ενώ αποθαρρύνει εκείνες που βρίσκονται
μακριά από το τεχνολογικό σύνορο. Σαν αποτέλεσμα, η συνολική επίδραση
απελευθέρωσης (ή της αύξησης της εισόδου) να είναι άνιση. Επιπλέον, η
συμπεριφορά των υπαρχουσών επιχειρήσεων επηρεάζεται από το θεσμικό
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Οι παραπάνω εμπειρικές διαπιστώσεις
τονίζουν ότι το αρχικό επίπεδο της παραγωγικότητας (θέση από το τεχνολογικό
σύνορο) και το θεσμικό πλαίσιο παίζουν σημαντικό ρόλο για το εάν οι επιχειρήσεις
και οι κλάδοι έχουν όφελος από την απελευθέρωση.
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Α5.4 Ιδέες πολιτικής (Policy insights)
Εγχώριες πολιτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να καθορίσουν το βαθμό στον οποίον
επιχειρήσεις και κλάδοι επωφελούνται από μακροοικονομικούς μετασχηματισμούς.
Πιο συγκεκριμένα, η επίδραση της απελευθέρωσης στην αποδοτικότητα των
επιχειρήσεων εξαρτάται από τους θεσμούς της εργασίας οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ
περιοχών/ πολιτειών και επηρεάζουν τα κίνητρα για καινοτομία. Βάσει του
τελευταίου οι Αghion κ.ά., (2003) εντοπίζουν μια συμπληρωματικότητα μεταξύ
αγοράς εργασίας και απελευθέρωσης αγοράς προϊόντος. Επιπλέον, οι πολιτικές οι
οποίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν τις τεχνολογικές τους
δυνατότητες ή διευκολύνουν την μετακίνηση των εργαζομένων από τις χαμηλούς σε
υψηλούς παραγωγικούς τομείς, θα συνεισφέρουν να αυξήσουν τον βαθμό στον οποίο
μια χώρα η περιοχή επωφελείται από απελευθέρωση (Aghion & Burgess, 2003).

Μέρος Β’
Β5.1 Απόσταση από το σύνορο, επιλογή και μεγέθυνση
Με αφορμή την ανάλυση που έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η οποία τόνισε τις
ασύμμετρες επιδράσεις της απελευθέρωσης του εμπορίου σε κλάδους και περιοχές
μέσα στην ίδια οικονομία (π.χ. πολιτείες Ινδίας), στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται
το υπόδειγμα σε διαφορετικά τροποποιημένο πλαίσιο.
Σε αντίθεση με το υπόδειγμα του Aghion κ.ά., (2003), οι Acemoglu, Aghion και
Zilibotti (2006) τονίζουν την ιδέα ότι διαφορετικές πολιτικές (policies) ή θεσμοί
μπορούν να ενισχύσουν τη μεγέθυνση ανάλογα με την απόσταση της χώρας ή του
κλάδου από το τεχνολογικό σύνορο. Η κεντρική ιδέα του άρθρου είναι ότι μια
στρατηγική που μεγιστοποιεί τη μεγέθυνση (growth- maximizing strategy) χρειάζεται
σε αρχικό στάδιο μια πολιτική επένδυσης βασισμένη στην μίμηση των υπαρχουσών
καινοτομιών για τις χώρες που βρίσκονται μακριά από το τεχνολογικό σύνορο, και
στη συνέχεια μια πολιτική καινοτομίας βασισμένη στην τεχνολογική πρόοδο για τις
χώρες που βρίσκονται κοντά στο τεχνολογικό σύνορο. Ακριβέστερα, όταν μια χώρα
έχει χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο μπορεί να μιμηθεί τις υπάρχουσες τεχνολογίες
προκειμένου να αναπτυχθεί τεχνολογικά, όταν όμως καταφέρει να φτάσει κοντά στο
τεχνολογικό σύνορο η μίμηση δεν της προσφέρει κάποιο όφελος και επομένως θα
πρέπει να καινοτομήσει.
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Επιχείρημα
Αρχικά, οι συγγραφείς εξέτασαν περιγραφικά τη συσχέτιση μεταξύ της απόστασης
του τεχνολογικού συνόρου και της έντασης σε Ε&Α σε επίπεδο κλάδου
χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις χώρες του ΟΟΣΑ. Αν και από τα αποτελέσματα
δεν φάνηκε μια αιτιώδης σχέση μεταξύ των δυο μεταβλητών, υποστηρίζεται η άποψη
ότι η Ε&Α είναι πιο σημαντική σε κλάδους ή χώρες όπου βρίσκονται κοντά στο
τεχνολογικό σύνορο.
Επιπλέον, από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι τα εμπόδια εισόδου επηρεάζουν τη
σχέση μεταξύ τεχνολογικού συνόρου και μεγέθυνσης. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μια
αρνητική σχέση μεταξύ της προσέγγισης του συνόρου (proximity to frontier) (λόγος
ΑΕΠ μιας χώρας ως προς το ΑΕΠ των ΗΠΑ21) και της μεγέθυνσης για χώρες με
υψηλά εμπόδια, ωστόσο, η σχέση αυτή γίνεται πιο ασθενής για χώρες με χαμηλά
εμπόδια εισόδου. Με άλλα λόγια, οι χώρες με υψηλά εμπόδια αναπτύσσονται με
γρήγορους ρυθμούς όταν βρίσκονται μακριά από το σύνορο αλλά με αργότερους όταν
βρίσκονται κοντά στο σύνορο, ενώ για εκείνες που έχουν χαμηλά εμπόδια
μεγεθύνονται σχεδόν το ίδιο είτε βρίσκονται κοντά είτε μακριά. Συνεπώς, οι
περιγραφικές αποδείξεις είναι συνεπής με την ιδέα ότι τα εμπόδια εισόδου βλάπτουν
τη μεγέθυνση κοντά στο σύνορο, αλλά αυτή η μεταξύ των χωρών (cross-country)
σχέση μπορεί να επηρεάζεται και από άλλες διαφορές μεταξύ των χωρών.
Β5.1.1 Υπόδειγμα22
Οι συγγραφείς παρακινημένοι από τις προηγούμενες εμπειρικές διαπιστώσεις
ανέπτυξαν ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν δυο περίοδοι και δυο τύποι
ατόμων: οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. Οι τελευταίοι δραστηριοποιούνται ως
εργάτες στην παραγωγή ή ως διευθυντές στην επιχείρηση, οι οποίοι διακρίνονται σε
διευθυντές με υψηλές και χαμηλές ικανότητες.
Η οικονομία αποτελείται από έναν τελικό και έναν ενδιάμεσο τομέα. Στον τελικό
τομέα η παραγωγή γίνεται υπό συνθήκες ανταγωνισμού με βάση την παρακάτω
συνάρτηση και χρησιμοποιούνται ως συντελεστές παραγωγής η εργασία και ένα
σύνολο από ενδιάμεσα αγαθά
21

Οι ΗΠΑ θεωρούνται ως τις πιο προηγμένες οικονομίες και για αυτό ταυτίζονται με το
τεχνολογικό σύνορο.
22
Η παρουσίαση του υποδείγματος βασίστηκε στην πρωτογενή πηγή σε συνδυασμό με τη
μελέτη του Scopelliti (2009).
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(∫
όπου

( )

( )

)

: ο αριθμός εργαζομένων στην παραγωγή

( ): η παραγωγικότητα στον ενδιάμεσο κλάδο
( ): η ποσότητα ενδιάμεσων αγαθών

που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή

τελικών αγαθών.
Σε κάθε ενδιάμεσο κλάδο , μόνο μια επιχείρηση (ηγέτιδα) δραστηριοποιείται σε
κάθε περίοδο η οποία χρησιμοποιεί μονάδες τελικού προϊόντος ως εισροή για την
παραγωγή ενδιάμεσου αγαθού. Η ηγέτιδα επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει την
τεχνολογία αιχμής

( ) , δηλαδή να χρησιμοποιήσει μόνο μια μονάδα τελικού

προϊόντος για την παραγωγή μιας μονάδας ενδιάμεσου αγαθού, ενώ οι άλλες μπορούν
να μιμηθούν αυτή την τεχνολογία με υψηλότερο κόστος, δηλαδή χρησιμοποιούν
περισσότερες, έστω χ, μονάδες τελικού προϊόντος, με χ>1. Η τελευταία παράμετρος
υποδηλώνει τον βαθμό ρύθμισης (regulation) της αγοράς προϊόντος της οικονομίας
και όσο πιο υψηλή είναι η απελευθέρωση της εισόδου τόσο πιο υψηλό είναι το
κόστος για τις άλλες επιχειρήσεις. Δεδομένου της ανταγωνιστικής πίεσης η ηγέτιδα
επιχείρηση θέτει ανταγωνιστικές τιμές δηλαδή
( )
Από την επίλυση του προβλήματος της μεγιστοποίησης των κερδών, δεδομένης της
τελευταίας, εξάγεται η ζήτηση και επομένως τα κέρδη της ηγέτιδας επιχείρησης σε
ενδιάμεσο κλάδο
( )
Όπου

( )

( )

o βαθμός μονοπωλιακής δύναμης ηγέτιδας επιχείρησης, υψηλότερο

σημαίνει μεγαλύτερη μονοπωλιακή δύναμη και χαμηλότερο ανταγωνισμό.
Τεχνολογική πρόοδος και αύξηση της παραγωγικότητας
Κάθε επιχείρηση χρειάζεται έναν διευθυντή για να λειτουργήσει, οι οποίοι
επιτρέποντας

εργάτες στην παραγωγή τα κέρδη της επιχείρησης γίνονται
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( )

( ) . Η αύξηση παραγωγικότητας της επιχείρησης εξαρτάται από δυο

παράγοντες: πρωτον, από τις ικανότητες των διευθυντών οι οποίες είναι άγνωστες εκ
των προτέρων και αποκαλύπτονται αργότερα μέσα από τις δραστηριότητες που
εκτελούν. Οι τελευταίες μπορεί να είναι: α) η υιοθεσία των υπαρχουσών τεχνολογιών
από το τεχνολογικό σύνορο, η οποία δεν απαιτεί κάποια εξειδικευμένη ικανότητα και
β) η καινοτομία, που απαιτεί υψηλές ικανότητες. Δεύτερον, από το επίπεδο του
επενδυτικού σχεδίου που ο διευθυντής διαχειρίζεται.
Οι ικανότητες του διευθυντή αποκαλύπτονται την επόμενη περίοδο και η επιχείρηση
θα πρέπει να αποφασίσει αν θα παραμείνει ο διευθυντής στην θέση του ή θα
αντικατασταθεί. Προφανώς ο διευθυντής με άριστες ικανότητες θα παραμείνει στην
επιχείρηση και στις δυο περιόδους, ενώ ο διευθυντής χαμηλών ικανοτήτων μπορεί να
παραμείνει αλλά μπορεί και να αντικατασταθεί. Το κριτήριο βάσει του οποίου η
επιχείρηση λαμβάνει την απόφαση να διατηρήσει ή όχι τον διευθυντή με τις χαμηλές
ικανότητες δίνεται από την παρακάτω συνθήκη:
{

(
(

)
)

(
(

)
)

Δηλαδή, ο διευθυντής απολύεται αν η αναμενόμενη αξία της επιχείρησης που
διευθύνεται από έναν νέο διευθυντή είναι μεγαλύτερη από την αξία μιας επιχείρησης
που διευθύνεται από έναν παλιό χαμηλών ικανοτήτων διευθυντή, διαφορετικά ο
διευθυντής παραμένει.
Μεταξύ των δυο μερών (ηγέτιδα επιχείρηση και διευθυντής) υπάρχει σχέση εντολέαεντολοδόχου η οποία περιλαμβάνει το πρόβλημα ηθικού κινδύνου λόγω της
ασύμμετρης πληροφόρησης, εφόσον δεν μπορεί να ελεγχθεί ο διευθυντής για τις
δραστηριότητες από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα
από την πλευρά της επιχείρησης και να ικανοποιείται ο περιορισμός συμβατότητας
κινήτρων για τον διευθυντή, ο διευθυντής θα πρέπει να λαμβάνει ένα μερίδιο κερδών
μ και η επιχείρηση 1-μ αντίστοιχα23.
Έστω ότι η προσέγγιση στο τεχνολογικό σύνορο είναι

23

Για μια ενδελεχή ανάλυση των παραπάνω ο αναγνώστης ή η αναγνώστρια μπορεί να
ανατρέξει στις πανεπιστημιακές σημειώσεις «Χρηματοοικονομική διοίκηση» (Παγκράτης,
2012).
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̅̅̅
δηλαδή ένα αντίστροφο μέτρο της απόστασης της χώρας από το τεχνολογικό σύνορο,
επειδή είναι ο λόγος μεταξύ του μέσου τεχνολογικού επιπέδου

σε μια δεδομένη

οικονομία και του τεχνολογικού συνόρου ̅̅̅. Το τελευταίο μεγεθύνεται σύμφωνα με
την παρακάτω
̅̅̅

̅̅̅(

)

με συνολικό ρυθμό τεχνολογικής μεγέθυνσης στο σύνορο .
H παραγωγικότητα κάθε ενδιάμεσου κλάδου μπορεί να εκφραστεί ως
( ) ̅̅̅̅̅̅

( )
Όπου

̅̅̅̅̅̅ το

( ) είναι το μέγεθος της επένδυσης (επενδυτικό σχεδιο),

τεχνολογικό σύνορο και
στιγμή

( )

το τεχνολογικό επίπεδο της οικονομίας τη χρονική

. Η παραπάνω εξίσωση δείχνει δυο εναλλακτικούς τρόπους για την

αύξηση της παραγωγικότητας: την καινοτομία και την μίμηση σε κάθε ενδιάμεσο
κλάδο ν. Για να γίνει η επένδυση ο διευθυντής είτε μπορεί να υιοθετήσει τις
υπάρχουσες τεχνολογίες από το τεχνολογικό σύνορο, ̅̅̅̅̅̅ ή μπορεί να καινοτομήσει
βασισμένος στις υπάρχουσες τεχνολογικές γνώσεις,
ικανότητες του

χρησιμοποιώντας τις

( ).

Υπολογίζοντας συνολικά την παραγωγικότητα κάθε ενδιάμεσου κλάδου προκύπτει το
μέσο τεχνολογικό επίπεδο στην οικονομία
∫

( )

Αντικαθιστώντας την προηγούμενη στην τελευταία και διαιρώντας

με

, ο

ρυθμός μεγέθυνσης της συνολικής τεχνολογίας είναι
∫

( )

∫ [

̅̅̅̅̅̅

( )] ( )
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H τελευταία δείχνει τη σημασία της απόστασης από το τεχνολογικό σύνορο, όπως
̅̅̅̅̅̅̅

υποδηλώνει ο όρος

, στο προσδιορισμό της επιλογής μεταξύ καινοτομίας και

επένδυσης. Όταν ο ορός είναι πολύ μεγάλος, η χώρα βρίσκεται μακριά από το
τεχνολογικό σύνορο και η κύρια πηγή της αύξησης της παραγωγικότητας είναι η
μίμηση των υπαρχουσών τεχνολογιών. Όταν ο όρος τείνει στην μονάδα, η χώρα
βρίσκεται κοντά στο σύνορο και η καινοτομία αποτελεί την πιο σημαντική πηγή για
την αύξηση της παραγωγικότητας.
Β5.1.2 Πιθανές καταστάσεις ισορροπίας υποδείγματος

Δυναμική ισορροπία
Το υπόδειγμα παρουσιάζει τρείς πιθανές καταστάσεις ισορροπίας ανάλογα με την
τιμή της προσέγγισης του συνόρου. Πιο συγκεκριμένα, η μετάβαση από μια πολιτική
επένδυσης σε μια πολιτική καινοτομίας στην οικονομία σχετίζεται με μια δεδομένη
τιμή της προσέγγισης του συνόρου. Αυτό το σημείο εναλλαγής προσδιορίζεται
αφενός από το επίπεδο μονοπωλιακής δύναμης

της ηγέτιδας επιχείρησης στον

ενδιάμεσο κλάδο (ή εναλλακτικά από τον βαθμό του ανταγωνισμού της αγοράς
προϊόντος) και αφετέρου από το μερίδιο των κερδών

που ικανοποιεί τον περιορισμό

συμβατότητας κινήτρων. Συνεπώς, το σημείο εναλλαγής

(

) αντιστοιχεί σε ένα

επίπεδο της προσέγγισης του συνόρου κάτω από το οποίο οι παλιοί διευθυντές με
χαμηλές

ικανότητες

παραμένουν

στην

επιχείρηση,

ενώ

πάνω

από

αυτό

αντικαθίσταται με νέους.
Οι διαφορετικές καταστάσεις ισορροπίας που παρουσιάζει το υπόδειγμα ουσιαστικά
αναλύουν τις επιπτώσεις διαφορετικών στρατηγικών ανάπτυξης στην μεγέθυνση, οι
οποίες διαφέρουν ανάλογα με την θέση του σημείου εναλλαγής

(

) και με την

εφαρμογή διαφορετικών θεσμικών ρυθμίσεων. Καταρχάς, αναλύεται η στρατηγική
μεγιστοποίησης της μεγέθυνσης. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει ότι η μεγέθυνση θα
μεγιστοποιείται όταν η οικονομία φτάσει στο βέλτιστο επίπεδο του

, δηλαδή ̂ το

οποίο προσδιορίζεται από την διατομή των R=0 και R=1. Σε αυτή την περίπτωση το
σημείο εναλλαγής

(

) ταυτίζεται με το βέλτιστο ̂ ( (

)

̂) το οποίο είναι

εφικτό όταν επιδιώκεται μια επενδυτική στρατηγική, δηλαδή R=1 όποτε
(

)< ̂ και μια στρατηγική καινοτομίας, δηλαδή R=0 όποτε

(

)> ̂, σε

αυτή την περίπτωση η οικονομία απολαμβάνει το μέγιστο ρυθμό μεγέθυνσης. Στην
ισορροπία μεγιστοποίησης της μεγέθυνσης πρώτα επιδιώκεται μια στρατηγική
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επένδυσης και μετά η οικονομία μετακινείται σε μια πολιτική καινοτομίας. Ωστόσο, η
μετακίνηση δεν συμβαίνει απαραίτητα στο ίδιο σημείο όπως στην περίπτωση της
ισορροπίας.
Γράφημα 10: Τεχνολογική σύγκλιση υπό συνθήκες στρατηγικής επένδυσης (R=1) και
στρατηγικής καινοτομίας (R=1)

Πηγή: Acemoglu, Aghion και Zilibotti (2006), Γράφημα 2

Στην περίπτωση κατά την οποία

(

)

̂ ή

(

)

̂ η σύγκριση δεν είναι

εύκολη γιατί το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το αποτέλεσμα του Schumpeter
και από το αποτέλεσμα ασπίδας εσόδων (rent shield effect). Τα δυο τελευταία
αποτελέσματα είναι σε διαρκεί σύγκρουση μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο
αποτέλεσμα, όπου κανένα από τα δύο μέρη δεν απολαμβάνει το πλεόνασμα της
τεχνολογικής πρόοδο που προκύπτει από την επένδυση, δημιουργεί μεροληψία
εναντίον μιας πολιτικής επένδυσης, ενώ το δεύτερο τη δημιουργεί υπέρ. Το τελευταίο
δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα εναπομείναντα κέρδη μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τους παλιούς διευθυντές για τη χρηματοδότηση της επένδυσης,
με αυτό τον τρόπο δημιουργείται όφελος προς τις επιχειρήσεις και παράλληλα
προσφέρεται προστασία από τον ανταγωνισμό με τους νέους διευθυντές.
Ποιο από τα δυο αποτελέσματα θα επικρατήσει δεν είναι ξεκάθαρο. Σημαντικό ρόλο
παίζει το επίπεδο ανταγωνισμού στην αγορά προϊόντος, ένα υψηλότερο

, δηλαδή

χαμηλότερος ανταγωνισμός, μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το χάσμα μεταξύ της
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ισορροπίας και της μέγιστης μεγέθυνσης κάτι το οποίο εξαρτάται αν το σημείο
(

)

ένα επίπεδο ανταγωνισμού ̂ τέτοιο ώστε

(

εκκίνησης είναι μια κατάσταση όπου

(

̂ή
̂)

)

̂. Έστω ότι υπάρχει

̂

Στην περίπτωση που ο ανταγωνισμό της αγοράς προϊόντος είναι χαμηλός δηλαδή
̂ τότε

(

)

̂ και υπάρχει μια ισορροπία κατά την οποίο ο διευθυντής

χαμηλών ικανοτήτων παραμένει στην επιχείρηση για υπερβολικό διάστημα και άρα
εφαρμόζεται μια εκτεταμένη πολιτική επένδυσης. Σε αυτή την περίπτωση, μια
αύξηση της μονοπωλιακής δύναμης

θα μπορούσε να αυξήσει το χάσμα μεγέθυνσης

περισσότερο και επομένως να καθυστερήσει η μετάβαση σε μια πολιτική πιο
αποτελεσματική, αλλά η οικονομία τελικά θα φτάσει στο τεχνολογικό σύνορο. Αν
όμως ο ανταγωνισμός περιορίζεται πάρα πολύ αυτό μπορεί να βλάψει τη μεγέθυνση
και επομένως να εμποδίσει και τη σύγκλιση στο τεχνολογικό σύνορο. Συνεπώς,
υπάρχει ένα επίπεδο μονοπωλιακής δύναμης

πάνω από το οποίο η οικονομία δεν

θα μεταβεί σε μια πολιτική καινοτομίας και ποτέ δεν θα φτάσει στο τεχνολογικό
σύνορο δηλαδή πέφτει στην παγίδα μη σύγκλισης (non-convergence trap) λόγω του
ότι η προστασία των υπαρχουσών επιχειρήσεων είναι πολύ ισχυρή. Ισχύει η συνθήκη
(

)

̂ όπου

(

).

Γράφημα 11: Ισορροπία με παγίδα μη σύγκλισης

Πηγή: Acemoglu, Aghion και Zilibotti (2006), Γράφημα 3
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Από την άλλη, αν δ< ̂ δηλαδή υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός της αγοράς προϊόντος,
τότε

(

)

̂ και υπάρχει μια ισορροπία υποεπένδυσης κατά την οποία μικρά

επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται επειδή κανένα από τα δυο μέρη ούτε ο διευθυντής
ούτε η επιχείρηση θέλει να επενδύσει περισσότερο λόγω του αποτελέσματος
Schumpeter. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία στρέφεται πάρα πολύ γρήγορα σε μια
πολιτική καινοτομίας. Σε αυτή την ισορροπία η κρατική παρέμβαση θα μπορούσε να
εφαρμοστεί είτε άμεσα μέσω επιδοτήσεων ή με τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς
όρους είτε έμμεσα χρησιμοποιώντας εργαλεία ρύθμισης στην αγορά προϊόντος, τα
οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν το μερίδιο της αγοράς των υπαρχουσών
επιχειρήσεων και να συνεισφέρουν σε υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης. Ωστόσο,
τέτοιες πολιτικές θα πρέπει να είναι προσωρινές προς αποφυγή διαστρεβλώσεων στην
αγορά προϊόντος.
Γράφημα 12: Ισορροπία χωρίς παγίδα μη σύγκλισης

Πηγή: Acemoglu, Aghion και Zilibotti (2006), Γράφημα 4

Οι παραπάνω ισορροπίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ανταγωνιστικές αγορές
μπορεί να επιβραδύνουν την τεχνολογική σύγκλιση στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης,
αλλά δεν επηρεάζει τη μακροχρόνια ισορροπία. Αντίθετα, χαμηλός ανταγωνισμός
επιδρά αρνητικά μακροπρόθεσμα, ενώ μπορεί να επιταχύνει ραγδαία την μεγέθυνση
στα πρώτα στάδια για χώρες που βρίσκονται μακριά από το τεχνολογικό σύνορο.
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Β5.2 Συνέπειες πολιτικής (Policy implications)
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των Acemoglou κ.ά., (2006) συνοψίζονται στα
ακόλουθα: οικονομίες οι οποίες αρχικά υιοθετούν μια πολιτική επένδυσης με υψηλές
επενδύσεις, καθώς προσεγγίζουν το τεχνολογικό σύνορο μετακινούνται σε μια
πολιτική καινοτομίας με χαμηλότερες επενδύσεις και νεότερες επιχειρήσεις για να
μεγιστοποιήσουν τη μεγέθυνση. Ωστόσο, αν η οικονομία τελικά δεν στραφεί σε μια
πολιτική καινοτομίας μπορεί να πέσει σε μια παγίδα μη σύγκλισης μακροχρόνια και
μπορεί να μη συγκλίνει ποτέ στο τεχνολογικό σύνορο.
Εκτός από το παραπάνω η ανάλυση οδηγεί σε μια νέα θεωρία που προβλέπει συνεχή
εναλλαγή των ρόλων μεταξύ ηγέτη και ακόλουθο (leapfrogging) η οποία είναι ικανή
να εξηγήσει τις διαφορετικές αποδόσεις (performance) των οικονομιών σε όρους
τεχνολογικής προόδου. Η περίπτωση της εναλλαγής υποστηρίζει ότι μια οικονομία
που βρίσκεται σε υστέρηση έχει τη δυνατότητα μέσα από την καινοτομία να
ξεπεράσει το υπάρχον τεχνολογικό σύνορο απότομα και να αναπτύξει ένα υψηλότερο
επίπεδο τεχνολογίας. Σε αντίθεση με την υπόθεση της σταδιακής καινοτομίας (step
by step) όπου μια οικονομία που βρίσκεται σε υστέρηση θα πρέπει να φτάσει πρώτα
τον τεχνολογικά ηγέτη, να ανταγωνιστούν και μετά να υιοθετήσει την τεχνολογία
αιχμής (Aghion κ.ά., 2001).
Παράδειγμα
Για να επεξηγηθεί η νέα θεωρία έστω ότι υπάρχουν δυο χώρες/οικονομίες, η
οικονομία 1 και η οικονομία 2, οι οποίες βρίσκονται στο ίδιο αρχικό τεχνολογικό
επίπεδο αλλά ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους μεγέθυνσης. Η οικονομία 1 αρχίζει
με μια πολιτική καινοτομίας και τη διατηρεί σε όλη τη διάρκεια, ενώ η οικονομία 2
ακολουθεί μια πολιτική επένδυσης η οποία υποστηρίζεται από κάποια μέτρα αντι
ανταγωνιστικής πολιτικής. Αρχικά, η οικονομία 2 θα μεγεθύνεται με υψηλότερους
ρυθμούς από τη χώρα 1 εφόσον υιοθετεί τις υπάρχουσες τεχνολογίες, ενώ η
οικονομία 1 αφιερώνει τις δυνάμεις της στην ερευνητική προσπάθεια. Ωστόσο
αργότερα, η οικονομία 1 εκμεταλλεύεται τις νέες ιδέες και προϊόντα αφού επένδυσε
σε δραστηριότητες Ε&Α και τότε αποκτά υψηλότερη τεχνολογική πρόοδο και
πετυχαίνει μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη/μεγέθυνση. Αντίθετα, η οικονομά 2 έχει
χαμηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης και αν

(

)

τότε η χώρα διατρέχει

τον κίνδυνο να πέσει στην παγίδα μη σύγκλισης πριν μεταβεί σε μια πολιτική
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καινοτομίας και θα προσπεραστεί (leapfrogged) από την 1 η οποία αποφεύγει την
παγίδα και συγκλίνει τελικά στο σύνορο (Acemoglou κ.ά., 2006).
Τέλος, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις για οικονομίες που βρίσκονται μακριά από το
τεχνολογικό σύνορο όπου ο ρυθμός μεγέθυνσης μπορεί να αυξηθεί παρακινώντας τις
οικονομίες να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια πολιτική επένδυσης.
Το τελευταίο αποτέλεσμα ενισχύει την ιδέα για την πολιτική παρέμβαση και εισάγει
την έννοια της πολιτικής οικονομίας (political economy) αναφορικά με την υιοθέτηση
πολιτικών, οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, από την
πλευρά της κυβέρνησης. Η βιομηχανική πολιτική που αναλύεται σε επόμενο
κεφάλαιο αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα κρατικής παρέμβασης. Τέτοιου είδους
πολιτικές στοχεύουν στην αύξηση των επιδοτήσεων για επενδύσεις και στην
ενθάρρυνση της υιοθεσίας τεχνολογιών για χώρες που βρίσκονται πολύ μακριά από
το τεχνολογικό σύνορο, ωστόσο οι πολιτικές αυτές μπορεί να έχουν μακροχρόνιο
κόστος εκτός και αν εγκαταλειφθούν στα μετέπειτα στάδια της ανάπτυξης. Ο
Acemoglou κ.ά. (2006) χαρακτηρίζουν αυτή την παρέμβαση για την προώθηση της
μεγέθυνσης ως ανταπόκριση σε «κατάλληλους» θεσμούς για χώρες που βρίσκονται
σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, με την έννοια ότι εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους
τομείς.
Αν και οι επιδοτήσεις για επένδυση ή δάνεια με ευνοϊκούς όρους είναι τα πιο άμεσα
μέσα για να αντιμετωπιστούν καταστάσεις υποεπένδυσεις, περίπτωση

(

)

̂,

υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή τους. Για αυτό μια εναλλακτική λύση
προέρχεται από τις πολιτικές ρύθμισης (regulatory policies) υπέρ των υπαρχουσών
επιχειρήσεων, ωστόσο αυτές οι πολιτικές μπορεί να έχουν μια αρνητική επίδραση
μακροχρόνια καθώς η οικονομία μπορεί να οδηγηθεί σε μια παγίδα μη σύγκλισης.
Αυτό σημαίνει ότι αν εφαρμοστούν για μικρό χρονικό διάστημα, τότε οι ομάδες που
αρχικά απέκτησαν οικονομική δύναμη από αυτές μπορούν να την εκμεταλλευτούν
και να ασκήσουν πίεση στους δημιουργούς πολιτικής ώστε να αυξηθεί η διάρκεια
τους και επομένως να μη γίνει μια αλλαγή πολιτικής στο τέλος του διαστήματος
(αναζήτηση προσόδου).
Το ίδιο συμβαίνει και με τις αντι-ανταγωνιστικές πολιτικές οι οποίες αυξάνουν τα
εμπόδια εισόδου για συγκεκριμένους προστατευόμενους κλάδους αυξάνοντας την
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οικονομική δύναμη των υπαρχουσών επιχειρήσεων κυρίως στα πρώτα στάδια της
ανάπτυξης (βλ. παρακάτω επιχείρημα νηπιακής βιομηχανίας). Αλλά, οι αντίανταγωνιστικές πολιτικές (όπως και επιδοτήσεις επενδύσεις) βλάπτουν τις οικονομίες
που βρίσκονται κοντά στο τεχνολογικό σύνορο σύμφωνα με τους συγγραφείς
(σελ.64). Συνεπώς, οι θεσμοί που είναι «κατάλληλοι» για χώρες που βρίσκονται στα
πρώτα στάδια της ανάπτυξης γίνονται ακατάλληλοι για χώρες κοντά στο τεχνολογικό
σύνορο (Acemoglu, κ.ά., 2006). Μια οικονομία που υιοθετεί τέτοιους θεσμούς θα
πρέπει να τους εγκαταλείπει αργότερα ειδάλλως είναι πολύ πιθανό να καταλήγει
στην παγίδα μη σύγκλισης. Το τελευταίο εγείρει πολιτικά ζητήματα οικονομίας
(political economy) στα οποία δεν θα γίνει εκτενής ανάλυση στο πλαίσιο της
παρούσας.

Β5.3. Συμπέρασμα
Η εισαγωγή ζητημάτων πολιτικής (policy) σε ένα υπόδειγμα μεγέθυνσης συμβάλει
στον εντοπισμό πολλών ισορροπιών, μια από αυτές αφορά την εφαρμογή της
πολιτικής ανταγωνισμού που θα εξασφαλίσει ότι η οικονομία θα φτάσει στο
τεχνολογικό σύνορο, ενώ η άλλη αφορά μια κρατική παρέμβαση (όπως η
βιομηχανική πολιτική) στο πλαίσιο μιας πολιτικής επένδυσης η οποία μακροχρόνια
μπορεί να έχει κόστος (μη σύγκλιση), παρά το γεγονός ότι βραχυχρόνια βελτιώνει την
κατανομή των πόρων. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται οι δυο αυτές πολιτικές και
εξετάζεται ποια η επίδραση και ο ρόλος τους στην οικονομική ανάπτυξη.
Η συνεισφορά του παραπάνω άρθρου στην κατανόηση της επίδρασης του
ανταγωνισμού και των πολιτικών ρύθμισης στην αύξηση της παραγωγικότητας είναι
σημαντική. Υπάρχει μια πληθώρα μελετών που αναλύει τη σχέση ανταγωνισμού
αγοράς προϊόντος και οικονομικής μεγέθυνσης όπως έχει διαπιστωθεί από τα
προηγούμενα κεφάλαια, οι οποίες καταλήγουν σε διαφορετική επίδραση: θετική ή μια
ανάστροφη U σχέση. Βάσει του άρθρου αυτή η ποικιλομορφία μπορεί να
αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι οι μελέτες ενδεχομένως να αγνοούν την σχετική
θέση της χώρας ή του κλάδου από το τεχνολογικό σύνορο (Scopelliti, 2009). Τέλος,
μέσα από το υπόδειγμα μεγέθυνσης αναλύεται η επίδραση της κρατικής παρέμβασης
στην οικονομικής μεγέθυνση.
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Κεφάλαιο 6: Πολιτική Ανταγωνισμού και Βιομηχανική
Πολιτική
6.1 Πολιτική Ανταγωνισμού
Ολοένα και περισσότερες χώρες (ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες) υιοθετούν την
πολιτική ανταγωνισμού και το δίκαιο του ανταγωνισμού (competition law). Αν και οι
στόχοι της διαφέρουν από χώρα σε χώρα ανάλογα με τις κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες, η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί να οριστεί ως: «το σύνολο των πολιτικών
και νόμων που εξασφαλίζουν ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά δεν περιορίζεται με
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι επιζήμιος ως προς την κοινωνία». Εφόσον ένας από τους
βασικούς στόχους της είναι ευημερία, η φράση «επιζήμιος ως προς την κοινωνία»
αναφέρεται στην «μείωση της οικονομικής ευημερίας» (Motta, 2004). Συνήθως οι
αρχές ανταγωνισμού ταυτίζουν την ευημερία με το πλεόνασμα του καταναλωτή (CS)
και όχι με το συνολικό πλεόνασμα (W) που περιλαμβάνει και εκείνο των παραγωγών.
Αυτό συμβαίνει επειδή οι επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν τα κέρδη τους όχι
μόνο για παραγωγικούς σκοπούς, αλλά και για την επίτευξη μονοπωλιακής δύναμης,
μια ενέργεια που θεωρείται κοινωνική σπατάλη πόρων (αναζήτηση προσόδου)
(Βέττας & Κατσουλάκος, 2004).
Η πολιτική ανταγωνισμού καλύπτει δυο μέρη: από τη μία, περιλαμβάνει εκείνες τις
πολιτικές οι οποίες προωθούν τον ανταγωνισμό στην αγορά όπως για παράδειγμα μια
πολιτική απελευθέρωσης που στοχεύει στην εξασφάλιση συνθηκών ελεύθερης
εισόδου και εξόδου. Από την άλλη, περιλαμβάνει το δίκαιο του ανταγωνισμού που
αναφέρεται στην νομοθεσία, τις δικαστικές αποφάσεις και στις μεταρρυθμίσεις που
στοχεύουν στην αποτροπή αντι-ανταγωνιστικών συμπεριφορών (Dube, 2004).
Οι πιο κοινοί στόχοι της πολιτικής ανταγωνισμού είναι η προστασία της διαδικασίας
του ανταγωνισμού και η ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές αποτρέποντας αντιανταγωνιστικές πρακτικές, εμποδίζοντας συγκεντρώσεις και κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης για την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς και την επίτευξη της
οικονομικής αποτελεσματικότητας στην παραγωγή (Βέττας & Κατσουλάκος, 2004).
Η πολιτική ανταγωνισμού η οποία προστατεύει τον ανταγωνισμό της αγοράς και όχι
τους ανταγωνιστές (Motta, 2004) στοχεύει στην επίτευξη τόσο της στατικής όσο και
δυναμικής αποτελεσματικότητας καταλήγοντας σε χαμηλότερες τιμές και καλύτερη
ποιότητα προϊόντων για τους καταναλωτές. Συνεπώς, ο απώτερος στόχος της είναι η
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οικονομική μεγέθυνση, μέσω της αλληλεπίδραση των παραπάνω στόχων, και
επομένως μια αιτιώδης σχέση μεταξύ πολιτικής ανταγωνισμού και οικονομικής
μεγέθυνσης ενδεχομένως να υπάρχει (Dube, 2004).
Διαφορετικοί στόχοι, διαφορετικά και τα μέτρα για την επίτευξη τους (Βέττας &
Κατσουλάκος, 2004). Το δίκαιο του ανταγωνισμού δίνει έμφαση σε δυο περιοχές: την
δομή της αγοράς και την συμπεριφορά της επιχείρησης. Η δομή της αγοράς συμβάλει
στον προσδιορισμό του επιπέδου της κερδοφορίας του κλάδου με το μονοπώλιο και
τις μονοπωλιακές δομές να σχετίζονται με υψηλότερα κέρδη. Τα μέτρα της πολιτικής
ανταγωνισμού είναι προληπτικά και στοχεύουν στην εμπόδιση δομών που
δημιουργούν μονοπωλιακή δύναμη όπως για παράδειγμα ο έλεγχος συγκεντρώσεων.
Όσον αφορά την συμπεριφορά, η άσκηση πολιτικής δίνει βάρος στην απαγόρευση
συμπεριφορών αποκλεισμού όπως η άρνηση πώλησης ή διακριτική ή επιθετική
τιμολόγηση κλπ. (Βέττας & Κατσουλάκος, 2004)
6.1.1 Η επίδραση της πολιτικής ανταγωνισμού στην αύξηση της
παραγωγικότητας

Στόχος της πολιτικής ανταγωνισμού είναι η βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας
αποτρέποντας τις αντι-ανταγωνιστικές συμπεριφορές. Συνεπώς, η αιτιώδης σχέση
μεταξύ πολιτικής ανταγωνισμού και αποτελεσματικότητας και επομένως αύξηση της
TFP προέρχεται μέσα από την επίδραση της πρώτης στον ανταγωνισμό της αγοράς.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια οι Aghion και Schankerman
(2004) ανάπτυξαν ένα θεωρητικό πλαίσιο για την εξήγηση της παραπάνω σχέσης. Οι
συγγραφείς ανέλυσαν ότι πολιτικές που ενισχύουν τον ανταγωνισμό προωθούν
έμμεσα την παραγωγικότητα μέσα από τρία κανάλια.
1)ο ανταγωνισμός προκαλεί πιέσεις στους διευθυντές των υπαρχουσών επιχειρήσεων
να μειώσουν την τεχνική αναποτελεσματικότητα ή Χ-αναποτελεσματικότητα
δίνοντας κίνητρα να επενδύσουν σε τεχνολογίες που μειώνουν το κόστος παραγωγής.
Εμπειρικές αποδείξεις για την θετική σχέση μεταξύ ανταγωνισμού και Χαποτελεσματικότητας παρέχονται από τον Nickell κ.ά., (1997) και τον Griffith (2001)
2) ο ανταγωνισμός λειτουργεί σαν μια επιλεκτική διαδικασία όπου γίνεται
αναδιανομή των πόρων στις πιο παραγωγικές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει
μεταβολή του μεριδίου αγοράς εφόσον υπάρχει έξοδος επιχειρήσεων. Ο Disney κ.ά.,
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(2003) έδειξαν ότι ο ανταγωνισμός αναγκάζει τις πιο αναποτελεσματικές επιχειρήσεις
είτε να συμβαδίσουν με εκείνες του τεχνολογικού συνόρου είτε να εξέλθουν.
3) ο ανταγωνισμός ενθαρρύνει την είσοδο νέων πιο αποτελεσματικών επιχειρήσεων
δίνοντας κίνητρα για καινοτομία στις υπάρχουσες επιχειρήσεις μέσω του
προσδιορισμού των οικονομικών εσόδων (economic rents). Η θεωρητική σχέση
μεταξύ ανταγωνισμού και καινοτομίας μπορεί να μην είναι μονοτονική (Aghion κ.ά.,
2002, 2004, 2005). Ωστόσο, οι εμπειρικές αποδείξεις ποικίλουν εφόσον οι Nickel
(1996) και Blundell κ.ά., (1999) βρίσκουν μια θετική σχέση μεταξύ των δυο
μεταβλητών σε επίπεδο κλάδου, ενώ ο Αghion κ.ά,. (2002, 2004, 2005) υποστηρίζουν
ότι η σχέση παίρνει τη μορφή μιας ανάστροφης U καμπύλης σε επίπεδο επιχειρήσεων
και επίπεδο κλάδου.
Από τη λεπτομερέστερη ανάλυση που έγινε στα προηγούμενα κεφάλαια και που
επισημάνονται συνοπτικά τα κύρια στοιχεία τους στις προηγούμενες παραγράφους
υποδεικνύεται ότι η πολιτική ανταγωνισμού, μέσω τις επίδρασης της στον
ανταγωνισμό, επηρεάζει διαφορετικούς τύπους αποτελεσματικότητας και επομένως
και την αύξηση της TFP.
Τα παραπάνω φαίνονται καλύτερα στο επόμενο σχήμα
Γράφημα 13: Σχέση Πολιτικής Ανταγωνισμού και Οικονομική Μεγέθυνση

Οικονομική
Μεγέθυνση

Πολιτική
Ανταγωνισμού
Ανταγωνισμός


Καρτέλ



Κατάχρηση Δεσπόζουσα

αποτελεσματικότητας

θέσης


Αντι-ανταγωνιστικές
συμπεριφορές

Άμεση επίδραση
Έμμεση επίδραση
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Οι Buccirossi, Ciari, Duso, Spagnolo και Vitale (2012) παρακινημένοι από την
παραπάνω

βιβλιογραφία

εξέτασαν

την

αποτελεσματικότητα

της

πολιτικής

ανταγωνισμού στην παροχή υψηλότερης κοινωνικής ευημερίας μέσα από την
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την παραγωγικότητα24.

Ακριβέστερα, οι

συγγραφείς παρέχουν εμπειρικές αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα της
εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες
εμπειρικές μελέτες, οι παραπάνω εξετάζουν άμεσα την σχέση μεταξύ πολιτικής
ανταγωνισμού και αύξηση παραγωγικότητας δίχως να εστιάζονται σε συγκεκριμένα
κανάλια ή την έννοια του ανταγωνισμού μέσω των οποίων η πολιτική επηρεάζει την
αποτελεσματικότητα.
Οι συγγραφείς εκτίμησαν την επίδραση της πολιτικής ανταγωνισμού και κάποιων
επιμέρους διαστάσεων της πάνω στην αύξηση της TFP χρησιμοποιώντας ένα δείγμα
από 22 κλάδους σε 12 χώρες μεταξύ 1995-2005. Τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν
τόσο σε επίπεδο κλάδων όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο
χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν τις μεταβλητές πολιτικής (policy variables)
(πολιτική ανταγωνισμού, ρύθμιση αγοράς προϊόντος) και την ποιότητα των θεσμών.
Σε επίπεδο κλάδου (κλάδος παροχής υπηρεσιών και μεταποιητικός) μετρήθηκαν οι
υπόλοιπες μεταβλητές
Η βασική εξίσωση είναι μια γραμμική της μορφής

Όπου
στην χώρα

είναι ο δείκτης που μετρά την ποιότητα της πολιτικής ανταγωνισμού
ενώ

σύνορο, ο όρος

είναι η παραγωγικότητα της χώρας στο τεχνολογικό
αντανακλά το χάσμα παραγωγικότητας και την απόσταση από

το τεχνολογικό σύνορο,
άνοιγμα εμπορίου, Ε&Α) και

μεταβλητές σε επίπεδο κλάδου (ανθρώπινο κεφάλαιο,
μεταβλητές σε εθνικό επίπεδο. Οι δείκτες της

Πολιτικής Ανταγωνισμού συνοψίζουν ένα σύνολο θεσμικών χαρακτηριστικών της

Σε αυτό το πλαίσιο η έννοια της πολιτικής ανταγωνισμού περιλαμβάνει «το σύνολο των
υποχρεώσεων και απαγορεύσεων που διαμορφώνει ουσιαστικούς κανόνες δικαίου
ανταγωνισμού μαζί με ένα σύνολο εργαλείων διαθέσιμων στις αρχές ανταγωνισμού για την
επιβολή κυρώσεων σε κάθε παραβάτη των κανόνων». (Βuccirossi κ.ά., 2012)
24
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και χαρακτηριστικών της εφαρμογής της. Οι αθροιστικοί δείκτες προκύπτουν
αθροίζοντας όλα τα χαρακτηριστικά της πολιτικής μια χώρας, ενώ οι πιο αναλυτικοί
δείκτες αναφέρονται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της πολιτικής σχετικά με τις
πιθανές παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακή νομοθεσίας (καρτέλ, κατάχρηση
δεσπόζουσα θέσης ή άλλες αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές) και σχετικά με τον έλεγχο
συγχωνεύσεων σε κάθε χώρα ή αναφέρονται μόνο στα θεσμικά χαρακτηριστικά της
ή μόνο σε χαρακτηριστικά εφαρμογής της.
Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά την εμπειρική ανάλυση προκύπτουν ότι η
επίδραση του αθροιστικού δείκτη CPI στην αύξηση της TFP είναι θετική και
στατιστικά σημαντική. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας πιο αναλυτικούς δείκτες,
ξεχωρίζοντας τις επιδράσεις των θεσμικών χαρακτηριστικών της πολιτικής
ανταγωνισμού

από

εκείνα

της

εφαρμογής

της

και

διακρίνοντας

μεταξύ

συγχωνεύσεων και αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, οι συγγραφείς βρήκαν το ίδιο
αποτέλεσμα. Για τον αθροιστικό CPI δείκτη προκύπτουν τα ίδια αποτελέσματα είτε
γίνεται εκτίμηση με τον OLS ή γίνεται έλεγχος για ενδογένεια χρησιμοποιώντας ΙV
μεταβλητές όπως για παράδειγμα τις μεταβλητές πολιτικής ή πολιτικής ανταγωνισμού
άλλων χωρών.
Η πολιτική ανταγωνισμού δεν είναι απομονωμένη, υπάρχει εξάρτηση από την
ποιότητα του συνόλου των θεσμών της χώρας αλλά και από το δικαστικό σύστημα.
Καταρχάς, η ποιότητα των θεσμών δημιουργεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό ως προς την
αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών. Επίσης, το δικαστικό σύστημα
συμπληρώνει την πολιτική ανταγωνισμού καθώς η εφαρμογή γίνεται άμεσα από τα
δικαστήρια. Για αυτούς τους λόγους, τα δικαστήρια και το νομικό σύστημα παίζουν
σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό ενός καθεστώτος της πολιτικής ανταγωνισμού.
Προσθέτοντας την ποιότητα των θεσμών στις εκτιμήσεις τους ενισχύεται η αιτιώδης
σχέση μεταξύ πολιτικής ανταγωνισμού και αύξηση TFP. Οι συγγραφείς
παρατήρησαν συμπληρωματικότητες μεταξύ πολιτικής ανταγωνισμού και ποιότητας
θεσμών. Αυτό συνδέεται με τη βασική ιδέα των Acemoglu κ.ά., (2006) σύμφωνα με
την οποία οι χώρες που βρίσκονται σε κάποια υστέρηση μπορούν να συμβαδίσουν με
εκείνες του τεχνολογικού συνόρου με τη βοήθεια «κατάλληλων θεσμών» που θα τις
παρακινήσουν να υιοθετήσουν τεχνολογίες ηγεσίας. Η επίδραση της πολιτικής
ενισχύεται σε χώρες όπου το κόστος εφαρμογής των συμβολαίων είναι χαμηλό και το
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νομικό σύστημα είναι πιο αποδοτικό. Το τελευταίο σημαίνει ότι η πολιτική
ανταγωνισμού συμβάλει στην κοινωνική ευημερία ειδικά σε χώρες που έχουν
αποδοτικό και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα.
Γενικά, τα αποτελέσματα τους δείχνουν ότι μια καλά σχεδιασμένη και καλά
εφαρμόσιμη πολιτική ανταγωνισμού έχει θετική επίδραση στην αύξηση της TFP και
ενισχύουν το επιχείρημα ότι η πολιτική ανταγωνισμού δημιουργεί καθαρά
πλεονεκτήματα στην μακροπρόθεσμη οικονομική αποδοτικότητα (performance) μιας
χώρας.
Όσον αφορά την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της αποτελεσματικότητας της
πολιτικής ανταγωνισμού και της μεγέθυνσης υπάρχει περιορισμένη βιβλιογραφία.
Ωστόσο, μια εμπειρική μελέτη που εξετάζει άμεσα αν διαφορετικά μέτρα έντασης
ανταγωνισμού σε επίπεδο συνολικής οικονομίας σχετίζονται θετικά με υψηλότερους
κατά κεφαλήν ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης έγινε από τους Dutz και Hayri (1999).
Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν δεδομένα από 100 χώρες κατά την περίοδο 19861995 και για να μετρήσουν την ένταση του ανταγωνισμού σε επίπεδο οικονομίας
δημιούργησαν τρία είδη μεταβλητών όπου το κάθε είδος αποτελούνταν από ένα
σύνολο δεικτών. Πρώτον, ποσοτικά μέτρα πολιτικής δημιουργήθηκαν από τους
παραπάνω για να μετρήσουν την ποιότητα παροχής μικροοικονομικών κινήτρων και
το απαιτούμενο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σε περιοχές που άμεσα προωθούν τον
ανταγωνισμό. Ακριβέστερα, η αποτελεσματικότητα της αντί μονοπωλιακής πολιτικής
μετρήθηκε από τις απαντήσεις 3000 κορυφαίων εντεταλμένων (business executive) οι
οποίοι συμμετείχαν σε μια έρευνα που περιλάμβανε διεθνής και εγχώριες
επιχειρήσεις σε 53 χώρες, θέτοντας ερωτήσεις για το εάν η αντιμονοπωλιακή
πολιτική στην χώρα τους προωθεί αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό. Δεύτερον,
δομικές ποσοτικές μεταβλητές δημιουργήθηκαν αντανακλώντας το βαθμό στον
οποίον η δομή της αγοράς είναι συγκεντρωμένη. Τρίτον, μεταβλητές κινητικότητας
επινοήθηκαν για να μετρούν την ευκολία με την οποία νέες επιχειρήσεις μπορούν να
εισέρθουν και να αναπτυχθούν σε κάθε αγορά.
Από τα εμπειρικά αποτελέσματα φάνηκε ότι τα μέτρα της αποτελεσματικής αντι
μονοπωλιακής πολιτικής είναι θετικά συσχετισμένα με το ανερμήνευτο μέρος της
μεγέθυνσης (κατάλοιπο), δηλαδή μεγέθυνση που δεν εξηγείται από μεταβλητές που
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θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερη οικονομική μεγέθυνση π.χ. άνοιγμα
εμπορίου κλπ. Επιπλέον, λεπτομερέστερη ανάλυση έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα
της πολιτικής ανταγωνισμού συσχετίζεται θετικά με τη μεγέθυνση και προτείνει ότι η
επίδραση της πολιτικής ανταγωνισμού στην μεγέθυνση ξεπερνά (goes beyond) εκείνη
της απελευθέρωσης του εμπορίου ή της ποιότητας των θεσμών.
Ο Voigt (2006) αναφέρει ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η
αποτελεσματικότητα της πολιτικής ανταγωνισμού μιας χώρας εξηγεί διαφορές στην
οικονομική μεγέθυνση εκτός από τις συνηθισμένες μεταβλητές που χρησιμοποιούνται
στα υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης όπως άνοιγμα εμπορίου ή συσσώρευση
κεφαλαίου κλπ. Ωστόσο, η έρευνα βασίζεται σε υποκειμενικές απαντήσεις
επιχειρηματιών

και

ως

συνήθως

υποκειμενικοί

δείκτες

περιέχουν

κάποια

μειονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα, ο βαθμός (score) που αποδίδεται σε κάθε χώρα
ενδεχόμενα να εξαρτάται από τις προσδοκίες που κάποιος έχει αναφορικά με αυτές.
Πολύ πιθανόν οι επιχειρηματίες να μην γνωρίζουν τις πολιτικές άλλων χωρών και
επομένως να μην υπάρχει κάποιο αξιόπιστο μέτρο σύγκρισης. Οι απαντήσεις
ενδεχόμενα να αντανακλούν περισσότερο ένα μίγμα διαφόρων πολιτικών παρά την
καθαρή επίδραση της αντιμονοπωλιακής πολιτική. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο
γεγονός ότι η απάντηση στην ερώτηση για την αποτελεσματικότητα της αντί
μονοπωλιακής πολιτικής μπορεί να επηρεάζεται από την αποτελεσματικότητα άλλων
πολιτικών όπως για παράδειγμα του εμπορίου, της ρύθμισης κλπ.

6.2 Βιομηχανική Πολιτική
Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε αναφορά στην βιομηχανική πολιτική με την έννοια
ότι καθυστερεί τους διευθυντές μιας επιχείρησης να υιοθετήσουν τεχνικές μειώσης
κόστους και επομένως εμποδίζει την αύξηση της παραγωγικότητας. Αντίθετα, στο
πλαίσιο της επιλογής πολιτικής με στόχο τη μεγέθυνση η βιομηχανική πολιτική
μπορεί να συνεισφέρει ώστε να αποφευχθεί μια περίπτωση υποεπένδυσης και
επομένως να υπάρξει μεγέθυνση αργότερα, με την προϋπόθεση ότι θα διαρκέσει τόσο
ώστε να μην προκαλέσει διαστρεβλώσεις. Τι είναι όμως βιομηχανική πολιτική; Πως
πρόεκυψε και ποια η σχέση της με την πολιτική ανταγωνισμού; Ποιος είναι ο ρόλος
της στην οικονομική μεγέθυνση; Ερωτήματα που θα απαντηθούν σε αυτή την
ενότητα.
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Στην περίοδο μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η βιομηχανική πολιτική προέκυψε
ως ένα μέσο ανάσχεσης

της αποβιομηχανοποίησης και της ισοσκέλισης των

ελλειμμάτων του εμπορικού ισοζυγίου των προηγμένων χωρών. Ωστόσο, η συζήτηση
γύρω από αυτή είχε αρχίσει

στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 με την εμφάνιση

μεγάλων ελλειμμάτων στα ισοζύγια της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ. Από την
αρχή η πολιτική ήταν συνδεδεμένη με την έννοια της ανταγωνιστικότητας αυτών των
οικονομιών σε ένα οικονομικό περιβάλλον όπου ο προστατευτισμός μειωνόταν
διαρκώς, οι αγορές ανοίχτηκαν στον διεθνή ανταγωνισμό και υπήρχε διαρκής
κατάκτησης μεριδίων από την Ιαπωνία και τις χώρες της Ν. Ασία στις διεθνείς
εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων (Καραμεσίνη, 2002).
6.2.1 Μορφές, ορισμοί και στόχοι της βιομηχανικής πολιτικής

Η παραπάνω συζήτηση αναπτύχθηκε μεταξύ των υποστηρικτών της βιομηχανικής
πολιτικής και τους σκεπτικιστές της. Οι τελευταίοι στηρίζουν την άποψη ότι μια
επιλεκτική βιομηχανική πολιτική σε κάποιο κλάδο ή επιχείρηση αποτελεί σπατάλη
πόρων και η κατανομή πόρων θα έρθει μέσα από τις δυνάμεις της αγοράς (στατικό
συγκριτικό πλεονέκτημα). Αντίθετα, οι πρώτοι θεωρούν την πολιτική σημαντική για
τη δημιουργία δυναμικού συγκριτικού πλεονεκτήματος στο πλαίσιο ανοιχτής
οικονομίας και για την επίτευξη ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών.
Η βιομηχανική πολιτική έχει αποκτήσει πολλές μορφές κατά τη διάρκεια του χρόνου.
Οι εναλλαγές της ξεκινούν από την εποχή της εφαρμογής των στρατηγικών
υποκατάστασης εισαγωγών (import-substituting industrialization) κατά τη διάρκεια
1950 και 1970 μέχρι την απόρριψη της μεταξύ 1980 και 1990. Όσον αφορά τις
ανεπτυγμένες χώρες θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ήταν συγκρατημένες, με
την έννοια ότι διατήρησαν ένα ήπιο επίπεδο της ενεργητικής πολιτικής (proactive
policy) για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων, ενώ ταυτόχρονα δεν
προκάλεσαν έντονη διαστρέβλωση της αγοράς μέσω παρεμβάσεων.25 Από την άλλη
πλευρά, οι αναπτυσσόμενες χώρες ακολούθησαν μια ριζική αλλαγή κατά την
εφαρμογή της πολιτικής τους (Altengurg, 2011). Μεταξύ 1950-1970 οι κυβερνητικές
παρεμβάσεις των χωρών της Λατινικής Αμερικής ήταν έντονες αφού στόχευαν στην

25

Ο Aiginger (2007) αναφέρεται στην ποικιλομορφία άσκησης της βιομηχανικής πολιτικής σε
διάφορες χώρες ανά τον κόσμο με την πάροδο του χρόνου.
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δημιουργία «εθνικών πρωταθλητών», ενώ μετά το 1990 η επιλεκτική πολιτική
διακόπηκε υπό το πρίσμα του laissez-faire.
Εκτός από τις πολλές εναλλαγές κατά τη διάρκεια των χρόνων, η βιομηχανική
πολιτική έχει και διαφορετικούς ορισμούς. Γενικά, δεν υπάρχει ένας αποδεκτός
ορισμός, η έννοια αποκτά διαφορετική σημασία ανάλογα με τη χώρα, το σύνολο των
θεσμών που έχει κάθε έθνος, το στόχο της κάθε κυβέρνησης και τα μέσα που
επιστρατεύει για την επίτευξη τους π.χ. μέσα που επηρεάζουν άμεσα το κόστος
παραγωγής (Καραμεσίνη, 2002).

Ωστόσο, υπάρχει διάκριση μεταξύ στενών και

ευρύτερων ορισμών. Συνεπώς, βάσει ενός στενού ορισμού, βιομηχανική πολιτική
είναι «κάθε τύπος επιλεκτικής παρέμβασης ή κυβερνητικής πολιτικής που προσπαθεί
να μεταβάλλει την κλαδική δομή (sectoral structure) της παραγωγής προς τους
κλάδους οι όποιο αναμένουν να προσφέρουν καλύτερες προοπτικές οικονομικής
μεγέθυνσης από ότι θα μπορούσε να συμβεί στην απουσία μιας τέτοιας παρέμβασης,
δηλαδή στην ισορροπία αγοράς» (Pack & Saggi, 2006). (Ο Aiginger (2007)
περιλαμβάνει στην μελέτη του έναν πίνακα που περιέχει συγκεντρωτικά
διαφορετικούς ορισμούς της βιομηχανικής πολιτικής (σελ. 319-320)).
Ορίζοντας τη βιομηχανική πολιτική μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο είναι δύσκολο να
καθοριστεί ποιος είναι ο σκοπός της ακριβώς. Μεταβολές της δομής ενός κλάδου σε
μια οικονομία θα σημαίνει και αλλαγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του
κλάδου. Ωστόσο, ο Pitelis (2006) αναφέρει ότι σκοπός όλων των στρατηγικών όπως
οι «εθνικοί πρωταθλητές» ή η «επιλογή των νικητών» είναι ότι οι επιχειρήσεις αυτές
θα καταφέρουν να ανταγωνιστούν επάξια τους ξένους ανταγωνιστές και επομένως θα
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητας της εν λόγω οικονομίας. Βάσει του τελευταίου ένας
από τους κύριους λόγους που οι χώρες υιοθετούν τη βιομηχανική πολιτική είναι και
η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης εκτός από την διόρθωση των αποτυχιών της
αγοράς.
Η βιομηχανική πολιτική περιλαμβάνει τόσο οριζόντια όσο και κάθετη πολιτική
(policy) (Altenburg, 2011). Η λειτουργική ή οριζόντια (functional ή horizontal)
στοχεύει στην βελτίωση «ενός πλαισίου στο οποίο οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες
δραστηριοποιούνται και ο μηχανισμός της αγοράς προσδιορίζει ποιες τελικά
επιβιώνουν και αναπτύσσονται». Τα μέσα παρέχονται με ίσους όρους προς όλους και
περιλαμβάνει π.χ. βελτίωση νομικού πλαισίου των επιχειρήσεων, παροχή κινήτρων
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για Ε&Α. Η επιλεκτική ή κάθετη (selective ή vertical) πολιτική
συγκεκριμένες δραστηριότητες σε σχέση με

προωθεί

άλλους. Οι πολιτικές που συνήθως

περιλαμβάνει είναι η προστασία εμπορίου και οι επιδοτήσεις με την μορφή
φορολογικών κινήτρων ή δανείων με ευνοϊκότερα επιτόκια τα οποία απευθύνονται σε
συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή κλάδους.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η βιομηχανική πολιτική δεν περιλαμβάνει πλέον
μόνο κρατική βοήθεια ή απλά τη χορήγηση επιδοτήσεων. Για την εφαρμογή της
χρησιμοποιούνται

ένα

σύνολο

εργαλείων

όπως

κανονισμένες

(arranged)

συγχωνεύσεις και εξαγορές, έλεγχος εξαγορών των εθνικών επιχειρήσεων από ξένες
επιχειρήσεις, κυβερνητικές προμήθειες, πρόσβαση σε πιστώσεις, εύκολη πρόσβαση
σε πηγές πρώτων υλών και προϊόντων μονοπωλίων (OECD, 2009).
6.2.2 Εθνικοί πρωταθλητές26

Εκτός από τα παραπάνω, ένας από τους δημοφιλής τύπους της βιομηχανικής
πολιτικής είναι η δημιουργία ή προστασία «εθνικών πρωταθλητών» η οποία μπορεί
να επιτευχθεί με τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, ενθάρρυνση εγχώριων
συγχωνεύσεων ή εκφράζοντας αντίθεση στην εξαγορά εγχώριας επιχείρησης από
ξένη επιχείρηση. Η δημιουργία τους μπορεί να γίνει από την αρχή ή να είναι το
αποτέλεσμα συγχώνευσης μικρότερων επιχειρήσεων. Μπορούν να δημιουργηθούν: α)
άμεσα, είτε συγχωνεύοντας μια κρατική επιχείρηση με μια ιδιωτική όπως έγινε στην
Γαλλία (OECD, 2009) ή εξαγοράζοντας αρκετές ιδιωτικές επιχειρήσεις και
συγχωνεύοντας αυτές σε μια ενιαία επιχείρηση υπό την κρατική ιδιοκτησία όπως για
παράδειγμα έκανε η Βρετανική κυβέρνηση με την British Steel Corporation η οποία
δημιουργήθηκε συγχωνεύοντας δεκατέσσερις μεγάλες επιχειρήσεις αλουμινίου
(OECD, 2009). β) έμμεσα, ασκώντας επιρροή στις επιχειρήσεις μέσω κυβερνητικού
ελέγχου σε πιστώσεις, σε φόρους ή επιδοτήσεις για να τις ενθαρρύνει ώστε να
συγχωνευτούν.
Η δημιουργία ή προστασία των «εθνικών πρωταθλητών» στηρίζεται στις εξής
παραδοχές: α) η ιδιωτική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη νέων κλάδων με μελλοντική
κερδοφορία δεν είναι αρκετή, οπότε κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση από τον κρατικό
τομέα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης τους. β) Το μέγεθος και η μονοπωλιακή
δύναμη, σύμφωνα με τους υποστηρικτές, των εθνικών πρωταθλητών αποτελούν
26

Η συγγραφή της ενότητας στηρίχθηκε στον (OECD, 2009).
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κινητήριες

δυνάμεις

της

αύξησης

της

παραγωγικότητας

(αποτέλεσμα του

Schumpeter). Επιπλέον, η εθνικότητα των επιχειρήσεων έχει επίδραση στις εισφορές
που κάνουν στις χώρες που δραστηριοποιούνται όπως για παράδειγμα η δημιουργία
ζήτησης ως προς τα προϊόντα των τοπικών προμηθευτών. Ένα παράδειγμα ενός
πετυχημένου εθνικού πρωταθλητή είναι η περίπτωση του ομίλου Hyundai στην
Κορέα που επιδοτούνταν και προστατεύονταν από τον ξένο ανταγωνισμό από την
κυβέρνηση σχεδόν σε κάθε στάδιο ανάπτυξης (ΟΕCD, 2009).
6.2.4 Αύξηση παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητα και βιομηχανική πολιτική

Η ανταγωνιστικότητα αποτελεί τον κύριο στόχο της βιομηχανικής πολιτικής27. Η
εντατικοποίηση των φαινομένων τόσο του προοδευτικού ανοίγματος της αγοράς των
εθνικών οικονομιών στο διεθνή ανταγωνισμό όσο και της επέκταση της
διεθνοποίησης του κεφαλαίου τις δεκαετίες του ’80 και ’90 προσδιόρισαν αυτόν τον
στόχο. Αυτό που απασχολεί πλέον τη βιομηχανική πολιτική είναι η διατήρηση και η
δημιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
Για να υπάρξει μια επιτυχής βιομηχανική πολιτική απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο
προσδιορισμός της φύσης του εθνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ωστόσο, η
διευρυμένη έννοια της ανταγωνιστικότητας, η όποια είναι αποτέλεσμα της αλλαγής
της μορφής του διεθνούς ανταγωνισμού, έχει δημιουργήσει την ανάγκη για τη
μεταβολή του περιεχομένου της βιομηχανικής πολιτικής και της χρήσης νέων
εργαλείων.
Σύμφωνα με την Καραμεσίνη (2002) όπως έχει τονίσει ο Ηaque (1993)
ανταγωνιστικότητα είναι «η ικανότητα μιας οικονομίας να μεγεθύνεται και να
εξυψώνει το γενικό επίπεδο ζωής του πληθυσμού σε ένα σχετικά ανοιχτό περιβάλλον
εμπορίου, χωρίς να περιορίζεται από δυσκολίες του ισοζυγίου πληρωμών».
Μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνοποίησης κεφαλαίου και ανοίγματος των αγορών στον
διεθνή ανταγωνισμό που τα δασμολογικά εμπόδια περιορίζονται, οι εξαγωγές θα
πρέπει να συμβαδίζουν με τις εισαγωγές οι οποίες έχουν την τάση να αυξάνονται με
την

άνοδο

του

εθνικού

προϊόντος.

Βάσει

των

τελευταίων

«η

διεθνής

ανταγωνιστικότητα συνεπάγεται οικονομική μεγέθυνση που να συνοδεύεται από την
ανάπτυξη και διεύρυνση διεθνώς ανταγωνιστικών κλάδων εμπορεύσιμων αγαθών και
27

Η ενότητα βασίζεται στο βιβλίο της Καραμεσίνη (2002).
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υπηρεσιών. Η αύξηση της παραγωγικότητας έχει πρωταρχική σημασία σε αυτήν την
διαδικασία διότι αποτελεί τη βάση για την άνοδο του επιπέδου ζωής και την
ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων των εμπορεύσιμων προϊόντων»
Η αύξηση της παραγωγικότητας (productivity growth), η οποία αποτελεί προϋπόθεση
για την άνοδο του βιοτικού επίπεδου και την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην
παγκοσμιοποιημένη οικονομία, μπορεί να προκύψει α) από την αναδιάρθρωση της
παραγωγής υπέρ των κλάδων με υψηλότερη παραγωγικότητα, β) από την βελτίωση
της παραγωγικής απόδοσης στους υπάρχοντες κλάδους. Η κλαδική αναδιάρθρωση
απαιτεί μια επιλεκτική βιομηχανική πολιτική, ενώ η βελτίωση της παραγωγικότητας
μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μια πολιτική καινοτομίας. Όσον αφορά το δεύτερο
σημείο αναπτύχτηκε σε προηγούμενα κεφάλαια επαρκώς.
6.2.5 Επιχειρήματα υπέρ και κατά της βιομηχανικής πολιτικής

Η συζήτηση περί της βιομηχανικής πολιτικής μεταξύ εκείνων που την υποστηρίζουν
και εκείνων που αντιτίθενται συνοδεύεται από επιχειρήματα.
6.2.5α Επιχειρήματα υπέρ της βιομηχανικής πολιτικής
Η ανάγκη για τη βιομηχανική πολιτική προέρχεται από το πρόβλημα της
αποτελεσματικότητας της αγοράς. Βάσει της νεοκλασικής θεωρίας η αγορά είναι
τέλεια και επιτυγχάνεται η άριστη αποτελεσματικότητα μέσω της λειτουργίας της
ελεύθερης αγοράς οδηγώντας στην μέγιστη μεγέθυνση. Όμως, η προσέγγιση αυτή δεν
μπορεί να δικαιολογήσει την κρατική παρέμβαση για την προώθηση διαθρωτικών
αλλαγών (structural changes) στην οικονομία, η οποία περιλαμβάνει την παραγωγή
νέων προϊόντων με νέες τεχνολογίες και τη μεταφορά πόρων από τις παραδοσιακές
δραστηριότητες στις νέες (δυναμική αποτελεσματικότητα). Η αδυναμία του
ανταγωνισμού να εξασφαλίσει από μόνος του υψηλό ρυθμό τεχνικής προόδου
δικαιολογεί τη βιομηχανική πολιτική στην περίπτωση διαθρωτικής αλλαγής
(Καραμεσίνη, 2002). Συνεπώς, η διαθρωτική προσέγγιση (structuralist approach)
ισχύει όπου η επιλεκτική παρέμβαση (selective intervention) χρειάζεται για την
προώθηση της ανάπτυξης.
Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η κρατική παρέμβαση είναι απαραίτητη όταν
υπάρχουν αποτυχίες της αγοράς (market failure), εφόσον τότε δεν μπορεί να αποδοθεί
η άριστη αποτελεσματικότητα. Από τα οικονομικά της ευημερίας αυτό συμβαίνει
όταν η αγορά χαρακτηρίζεται από κάποιες διαστρεβλώσεις (εξωτερικότητες ή
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μονοπωλιακή δύναμη) ή επειδή οι αγορές δεν είναι πλήρης (μελλοντικές αγορές για
πολλά αγαθά δεν υπάρχουν-ανυπαρξία αγορών) 28.
Τα επιχειρήματα υπέρ της βιομηχανικής πολιτικής που έχουν λάβει την περισσότερη
προσοχή ουσιαστικά αποτελούν ειδική κατηγορία του παραπάνω γενικότερου
επιχειρήματος. To πρώτο και δημοφιλέστερο είναι εκείνο της προστασίας της
νηπιακής βιομηχανίας (infant industry argument for trade protection) που αποτελεί
και ο πρόδρομος για τα επόμενα. Το δεύτερο προέρχεται από τη διάχυση γνώσεων
(knowledge spillovers) και τις δυναμικές οικονομίες κλίμακας (dynamic scale
economies), το τρίτο προέρχεται από την παρουσία αποτυχιών συντονισμού
(coordination failures) ενώ το τελευταίο σχετίζεται με τις πληροφοριακές
εξωτερικότητες (informational externalities) (Pack & Saggi, 2006).
Το επιχείρημα της νηπιακής βιομηχανίας
Το επιχείρημα της νηπιακής βιομηχανίας είναι το πιο παλιό όσον αφορά την πολιτική
προστασίας και μια απλή εκδοχή του μπορεί να περιγραφεί ως εξής29: σε μια τοπικήεγχώρια οικονομία υπάρχει ένας πρωτογενής τομέας και μια βιομηχανία-κλάδος
(industry) στο αρχικό της στάδιο (infancy). Αρχικά, τo κόστος παραγωγής στον
κλάδο είναι υψηλό, αλλά οι επιδράσεις εκμάθησης (learning by doing),
(εκμετάλλευση των δυναμικών οικονομιών κλίμακας) μειώνουν το κόστος ταχύτερα
καθώς ο όγκος σωρευτικής παραγωγής αυξάνεται διαχρονικά. Επιπλέον, η άνοδος της
παραγωγικότητας ως αποτέλεσμα των επιδράσεων εκμάθησης έχει θετική
εξωτερικότητα στην υπόλοιπη οικονομία, δηλαδή αυξάνει τον δυνητικό ρυθμό
μεγέθυνσης και στον πρωτογενή

κλάδο. Σε αυτή την περίπτωση, μια πολιτική

απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου μπορεί να επιδεινώσει τη μεγέθυνση της
εγχώριας αγοράς καθώς μπορεί να μειώσει τη δραστηριότητα του εγχώριου κλάδου,
επειδή η εγχώρια ζήτηση για τα βιομηχανικά προϊόντα θα στραφεί στους ξένους
εισαγωγείς. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι οι επιδράσεις εκμάθησης στον
εγχώριο κλάδο θα μειωθούν λόγω μειωμένης σωρευτικής παραγωγής και επομένως
θα μειωθούν και οι εξωτερικότητες της μεγέθυνσης από αυτό τον τομέα προς τον
πρωτογενή. Με άλλα λόγια, εξαιτίας της αρχικής απουσίας της εμπειρίας αν ο

28

Για αποτυχίες της αγοράς και μέτρα μικροοικονομικής πολιτικής βλ. Βέττας και
Κατσουλάκος (2004) κεφ. 1,σελ 71-83
29
Η συγγραφή της παραγράφου στηρίχτηκε και στη μελέτη των Aghion, Dewatripont, Du,
Harrison και Legros (2012).
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εγχώριος κλάδος δεν προστατευθεί από τους ξένους ανταγωνιστές, δεν θα μπορέσει
ποτέ να αναπτυχτεί και αν οι δυναμικές οικονομίες κλίμακας είναι ισχυρές, τότε η
προσωρινή προστασία του εγχώριου κλάδου μπορεί να είναι προς όφελος μιας
ολόκληρης χώρας.
Ένα μειονέκτημα του παραπάνω επιχειρήματος είναι το πρόβλημα αντικινήτρων που
δημιουργείται (Pitelis, 2006). Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στον προστατευμένο
κλάδο αντιμετωπίζουν έλλειψη κινήτρων καινοτομίας εξαιτίας του μειωμένου
ανταγωνισμού. Συνεπώς, αυτές θα εστιάζουν την προσοχή τους στην εγχώρια αγορά
η οποία θα φαίνεται πιο κερδοφόρα. Το τελευταίο δεν θα εκθέσει τις επιχειρήσεις
στον διεθνή ανταγωνισμό, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τα κίνητρα για να
καινοτομήσουν ώστε να ανταγωνιστούν διεθνώς. Ο ανταγωνισμός, όπως έχει ήδη
αναφερθεί, δίνει κίνητρα στις επιχειρήσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
και της καινοτομίας και επομένως της αύξησης της παραγωγικότητας.
Δυναμικές οικονομίες κλίμακας και διάχυση γνώσεων (knowledge
spillovers)
H έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος είναι γνωστή στα οικονομικά από την
εποχή του Ricardo. Σύμφωνα με αυτήν, όπως αναφέρουν οι Pack και Saggi (2006),
υπό συνθήκες ελευθέρου εμπορίου μια χώρα μπορεί να αυξήσει το εθνικό προϊόν
μετακινώντας πόρους σε κλάδους που το κόστος ευκαιρίας της παραγωγής είναι
χαμηλότερο από άλλους. Ωστόσο, η εκμετάλλευση του τρέχοντος συγκριτικού
πλεονεκτήματος από τους επιχειρηματίες δεν αρκεί για την επίτευξη της οικονομικής
μεγέθυνσης. Η κατανομή των πόρων σύμφωνα με το συγκριτικό πλεονέκτημα
παρέχει

την

στατική

αποτελεσματικότητα

όχι

όμως

την

δυναμική

αποτελεσματικότητα. Αν και σε μια οικονομία είναι εύκολος ο εντοπισμός του
συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσω του μηχανισμού των τιμών, δεν είναι το ίδιο
εύκολο η εύρεση μιας παραγωγής στην οποία πιθανότατα να εμπλέκονται επιδράσεις
εκμάθησης. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλει η παρέμβαση.
Οι επενδυτικές προσπάθειες σε E&A που κάνει μια επιχείρηση αναμφίβολα ωφελούν
και άλλες επιχειρήσεις επειδή υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσουν
εξωτερικότητες (διάχυση γνώσης) σε πολλές κατευθύνσεις είτε μέσω της κοινωνίας
είτε μέσω της κινητικότητας των εργαζομένων (OECD, 2009). Αυτό σημαίνει ότι οι
επενδύσεις σε μια αναδυόμενη οικονομική δραστηριότητα είναι επιθυμητή από την
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κοινωνία ακόμη και αν η αρχική επένδυση δεν αποδώσει τα αναμενόμενα για τον
επιχειρηματία ως άτομο. Και αυτό επειδή ο ατομικός επενδυτής δεν μπορεί να
προβλέψει το εύρος των νέων αγορών που ενδεχόμενα να αναπτυχθούν σε κάποιο
μετέπειτα στάδιο ωρίμανσης αυτού του κλάδου (Altenburg, 2011) και να καρπωθεί
όλα τα οφέλη από εκείνες τις δραστηριότητες.
Αποτυχίες συντονισμού
Πολλά επιχειρηματικά σχέδια απαιτούν ταυτόχρονα μεγάλης κλίμακας επενδύσεις
προκειμένου να γίνουν κερδοφόρες. Υποθέτοντας ότι οι επιμέρους δραστηριότητες
δεν είναι εμπορεύσιμες, οι επιχειρηματίες δεν θα επενδύσουν εκτός εάν κάποιος
άλλος παράλληλα αναλάβει τις σχετικές επενδύσεις, κάτι το οποίο απαιτεί
συντονισμό. Για να επεξηγηθεί καλύτερα, έστω ότι υπάρχει ένας παραγωγός που
θέλει να παράγει ορχιδέες. Ο παραγωγός έρχεται αντιμέτωπος με πολλά ζητήματα
στην προσπάθεια του να επενδύσει σε ένα θερμοκήπιο π.χ. την εγγύηση ότι δεν
επηρεάζει τη δημόσια υγεία με την κατασκευή του και τη λήψη όλων των
απαραιτήτων μέτρων για την προστασία των φυτών κλπ. Όλες αυτές οι υπηρεσίες
έχουν κάποιο σταθερό κόστος και είναι σχεδόν απίθανο να καλυφθούν από ιδιώτες
έκτος και αν υπάρξει υπερβολική ζήτηση. Αυτό αποτελεί κλασικό πρόβλημα
συντονισμού, όπου κερδοφόροι νέοι κλάδοι αποτυγχάνουν να αναπτυχθούν εκτός εάν
οι πάνω (upstream) και οι κάτω (downstream) επενδύσεις συνυπάρξουν ταυτόχρονα.
Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι να επενδύσει στο πάνω στάδιο στοχεύοντας να
ξεπεράσει το εμπόδιο (Rodrik, 2004)
Εξωτερικότητες πληροφόρησης (informational externalities)
Οι πληροφορίες για καινούργιες επιχειρηματικές ιδέες ενδεχόμενα να μην είναι
ελεύθερα διαθέσιμες, ιδιαίτερα αν αυτή αναμένεται να έχει υψηλή κερδοφορία. Η
ανάπτυξη κάθε επιχειρηματικής επιλογής κρύβει κόστος και κίνδυνο αποτυχιών.
Ωστόσο, αφού η ιδέα υλοποιηθεί ανταγωνιστές μπορεί να την αντιγράψουν και να
υπάρξει διάλυση κερδών (rent dissipation) τα οποία θα μπορούσαν να καρπωθούν
από την επιχείρηση που έκανε την καινοτομία. Λόγω του τελευταίου η κυβέρνηση
μπορεί

να

παρέμβει

και

να

συμβάλει

στην

«ανακάλυψη»

μελλοντικών
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επιχειρηματικών ευκαιριών και στην ενθάρρυνση επιχειρήσεων να εκμεταλλευτούν
αυτές. 30
6.2.5β Επιχειρήματα εναντίον της Βιομηχανικής Πολιτικής
Οι αντιτιθέμενοι της Βιομηχανικής Πολιτικής στηρίζονται κυρίως στις επιπτώσεις
από την εφαρμογή της τελευταίας σε πολλές χώρες. Τo βασικό επιχείρημα εναντίον
της είναι ότι η Βιομηχανική Πολιτική εμποδίζει τον ανταγωνισμό και επιλέγει τους
νικητές (pick winners) (ή τους χαμένους) μέσω του οποίου αυξάνεται η πιθανότητα
εμφάνισης αναζήτησης προσόδου. (Rodrik, 2008)
Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιλέξει τους νικητές
Το πρώτο σκέλος του επιχειρήματος βασίζεται στην ύπαρξη ατελειών πληροφόρησης
που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στην προσπάθεια της να εντοπίσει με τον
οποιοδήποτε βαθμό ακρίβειας και βεβαιότητας τις σχετικές επιχειρήσεις, κλάδους ή
αγορές. Οι Pack και Saggi (2006) εντόπισαν δυσκολίες εφαρμογής της βιομηχανικής
πολιτικής και συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στο τεράστιο εύρος και το βάθος των
πληροφοριών που θα πρέπει να γνωρίζουν οι χαράκτες της πολιτικής προκειμένου να
καταστεί η πολιτική επιτυχημένη. Θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν κάθε
σχετική πληροφορία και με μεγάλη ακρίβεια από ένα τεράστιο σύνολο πολύπλοκων
ερωτήσεων αξιολογώντας την παραμικρή λεπτομέρεια. Οι συγγραφείς παρέχουν μια
λεπτομερή λίστα με τις πληροφοριακές απαιτήσεις σκοπεύοντας να προτείνουν την
αδυναμία εφαρμογής της ((Pack & Saggi, 2006) σελ. 28). Η κριτική αυτή εκφράζεται
συνήθως λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιλέξει τους νικητές. Αυτό το
οποίο υπαινίσσεται η τελευταία είναι ότι η κυβέρνηση δεν είναι παντογνώστης και
ακριβώς λόγω αυτής της ασύμμετρης πληροφόρησης μια κυβέρνηση στην
προσπάθεια της για την επιλογή νικητών θα χάσει τον στόχο της. Το τελευταίο με τη
σειρά του θα οδηγήσει στην υποστήριξη οικονομικών δραστηριοτήτων χωρίς θετικές
εξωτερικότητες, ξοδεύοντας μεγάλο μέρος των οικονομικών πόρων και εν τέλει
καταλήγοντας σε «λάθος νικητή» (ή χαμένο).

30

Με τον όρο ανακάλυψη εννοείται η εύρεση νέων ενεργειών που μπορούν να παραχθούν σε
αρκετά χαμηλό κόστος και να είναι κερδοφόρες. Οι επιχειρηματίες μπορούν μέσω μια
διαδικασίας πειραματισμού νέων τεχνολογιών από παραγωγούς του εξωτερικού να τις
εφαρμόσουν σε τοπικό περιβάλλον, μια διαδικασία γνωστή και ως αυτό-ανακάλυψη (self
discovery) (Rodrik, 2004)
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Η βιομηχανική παρέμβαση και η αναζήτηση προσόδου
Το δεύτερο σκέλος του επιχειρήματος αναφέρεται στο γεγονός ότι η εφαρμογή της
βιομηχανικής πολιτικής ανοίγει τη πόρτα στην αναζήτηση προσόδου (rent-seeking)
(Rodrik, 2008). To τελευταίο στηρίζεται στον παρακάτω συλλογισμό: από την στιγμή
που η κυβέρνηση έχει ως στόχο την επιλογή εκείνων των επιχειρήσεων όπου έχουν
κάποιο πλεονέκτημα αγοράς έναντι των υπολοίπων, τουλάχιστον όπως το έχει
πληροφορηθεί η κυβέρνηση, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να ασκήσουν πίεση
προς τους δημιουργούς πολιτικής. Ακριβέστερα, οι τελευταίες μπορεί να συμβάλουν
στην διαστρέβλωση του ανταγωνισμού, εφόσον απέκτησαν μονοπωλιακή δύναμη με
τεχνητό τρόπο λόγω κρατικής παρέμβασης.
6.2.6 Μπορεί η προστασία των εθνικών πρωταθλητών να επιβραδύνει τη
μεγέθυνση;

Ένα ερώτημα που είναι συνυφασμένο με τη βιομηχανική πολιτική είναι αν η
κυβέρνηση που στηρίζει τις μεγάλες επιχειρήσεις (εθνικούς πρωταθλητές) συμβάλει
στην οικονομική μεγέθυνση.
Το επιχείρημα που χρησιμοποιούν όσοι έχουν θετική στάση είναι ότι οι μεγαλύτερες
επιχειρήσεις έχουν και μεγαλύτερα κίνητρα για να καινοτομήσουν από τις
μικρότερες. Εμπειρικές αποδείξεις δείχνουν ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να
καλύψουν τα έξοδα σε Ε&Α, εφόσον έχουν περισσότερους χρηματοοικονομικούς
πόρους (άποψη Schumpeter), και επομένως οι περισσότερες ανακαλύψεις
καινοτομιών προέρχονται από αυτές. Στο παρακάτω διάγραμμα οι Aghion και
Griffith (2005) παρατήρησαν ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στο
πρώτο δεκατημόριο αποτελούν το 2% των πατεντών, ενώ οι μεγαλύτερες που
ανήκουν στο τελευταίο δεκατημόριο αποτελούν 50%.
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Γράφημα 14: Πατέντες ανά μέγεθος επιχειρήσεων

Πηγή: Aghion και Griffith (2005), Γράφημα 1,2

Αντίθετα, όσοι είναι κατά χρησιμοποιούν τα επιχειρήματα που αναφέρθηκαν
παραπάνω

και

συγκεκριμένα

την

αναζήτηση

προσόδου

(rent-seeking)

υποστηρίζοντας ότι οι μεγάλες προβληματικές επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν
από τέτοια πολιτική λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αναζήτηση
προσόδου.
Η απάντηση στο ερώτημα μπορεί να εντοπιστεί στην ιδέα του Schumpeter: η
μεγέθυνση είναι μια διαδικασία δημιουργικής καταστροφής στην οποία οι νέες
επιχειρήσεις εκτοπίζουν τις υπάρχουσες παλαιότερες. Συνεπώς, μια βιομηχανική
πολιτική μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη μικρότερων και καινοτόμων
επιχειρήσεων αντί να βοηθήσει τις υπάρχουσες. Εμπειρικές μελέτες υποστηρίζουν ότι
το μεγαλύτερο μερίδιο της αύξησης της παραγωγικότητας προέρχεται από την
ανακατανομή της παραγωγής από τις λιγότερο στις περισσότερο παραγωγικές
επιχειρήσεις και ότι πολλές καινοτομίες προέρχονται από τους δυνητικούς
ανταγωνιστές (OECD, 2009). Αυτό σημαίνει ότι συστηματική προστασία των
υπαρχουσών επιχειρήσεων μπορεί να επιδρά αρνητικά στην μεγέθυνση (OECD,
2009).
Συμφώνα με τον Acemoglu κ.ά. (2006) η δημιουργική καταστροφή είναι σημαντική
για τις αναπτυγμένες χώρες που βρίσκονται κοντά στο τεχνολογικό σύνορο, εφόσον η
μεγέθυνση για αυτές στηρίζεται στην καινοτομία, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες
μπορούν να συμβαδίσουν με τις πλούσιες εφαρμόζοντας τις υπάρχουσες τεχνολογίες.
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Βάσει του τελευταίου η οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να απαιτεί εθνικούς
πρωταθλητές σε πρώτη φάση όταν η χώρα εφαρμόζει τις υπάρχουσες τεχνολογίες
εστιάζοντας στην επίτευξη των οικονομιών κλίμακας, ενώ η δημιουργική
καταστροφή μπορεί να είναι μια κινητήρια δύναμη μεγέθυνσης σε μετέπειτα στάδιο.
Στην πρώτη περίπτωση οι συγγραφείς κάνουν λόγο για την υιοθεσία πολιτικής
επένδυσης, ενώ στην δεύτερη για τη στροφή σε μια πολιτική καινοτομίας.
Η παράθεση επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων δεν οδηγεί σε μια σαφή και
ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημα, τουλάχιστον στο πλαίσιο της παρούσας.

6.3 Πολιτική Ανταγωνισμού και Βιομηχανική Πολιτική:
Συγκρουόμενες
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η πολιτική ανταγωνισμού έχει οριοθετηθεί μέσα σε ένα
πλαίσιο οπού σε ένα ευρύ ορισμό περιλαμβάνει τις πολιτικές εκείνες που επηρεάζουν
τον ανταγωνισμό και κύριος σκοπός της είναι η προστασία και η προώθηση του
ανταγωνισμού. Το τελευταίο μπορεί να το πετύχει με την επιβολή κυρώσεων όταν
υπάρχουν ενέργειες που τείνουν να μειώσουν τον ανταγωνισμό. Από την άλλη
πλευρά, η βιομηχανική πολιτική αποκτά διαφορετική έννοια σε διαφορετικό
οικονομικό περιβάλλον. Μπορεί να είναι ένα σύνολο κυβερνητικών παρεμβάσεων για
την επίτευξη οικονομικών και κοινωνικών στόχων ή μια μεταβολή στην κατανομή
των πόρων. Ωστόσο, στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης που κατέχει μια επιχείρηση ή
ένας κλάδος απέναντι σε ξένες επιχειρήσεις. Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι
υπάρχει κάποια σύγκρουση μεταξύ των δυο πολιτικών ως προς τον στόχο που έχει η
κάθε μια (Huang & Yang, 2011).
Μια περίπτωση στην όποια η αντίθεση μεταξύ των δυο πολιτικών γίνεται πιο ορατή
είναι εκείνη των συγχωνεύσεων (OECD, 2009). Η δημιουργία και η προώθηση των
εθνικών πρωταθλητών μέσω συγχωνεύσεων μικρότερων εγχώριων επιχειρήσεων
στηρίζεται στην άποψη ότι με τις συγχωνεύσεις οι επιχειρήσεις πετυχαίνουν
οικονομίες κλίμακας, η συγχωνευμένη επιχείρηση λειτουργεί με το εργοστάσιο που
έχει το χαμηλότερο κόστος, και εν τέλει οδηγεί στην επέκταση του προϊόντος, σε
καλύτερη ποιότητα προϊόντος και μακροπρόθεσμα σε οικονομική μεγέθυνση.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μερικές συγχωνεύσεις δημιουργούν αποτελεσματικότητα
ως προς το κόστος παραγωγής, ωστόσο η μεταχείριση αυτών των συγχωνεύσεων
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στην διαδικασία έλεγχου των συγχωνεύσεων από την πολιτική ανταγωνισμού μπορεί
να βρίσκεται σε αντίθεση με τη βιομηχανική πολιτική. Ακριβέστερα, στόχος της
πολιτικής ανταγωνισμού είναι η προστασία των καταναλωτών και επομένως θα
επιτρέπει τις συγχωνεύσεις που βελτιώνουν την ευημερία των καταναλωτών μέσω
χαμηλότερων τιμών ή βελτιώνοντας τα προϊόντα, ενώ θα απαγορεύει εκείνες που
βλάπτουν τους καταναλωτές. Τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της
ευημερίας είναι το CS-πρότυπο όπου η ευημερία ταυτίζεται με το πλεόνασμα του
καταναλωτή και το W-πρότυπο όπου η συνολική ευημερία είναι το άθροισμα του
πλεονάσματος των καταναλωτών και τα κέρδη των επιχειρήσεων. Η συγχώνευση
επιδρά στην κοινωνική ευημερία με δυο τρόπους: πρώτον, αυξάνει τις τιμές και
επομένως την μονοπωλιακή δύναμη και δεύτερον, οδηγεί σε αύξηση της
αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους όπου τα οφέλη μπορεί να είναι τόσο
σημαντικά ώστε τελικά οι τιμές να μειωθούν και η ευημερία των καταναλωτών να
αυξηθεί. Όταν συγχωνεύονται επιχειρήσεις μπορεί να μειωθεί σημαντικά το σταθερό
κόστος και επομένως να υπάρξει αύξηση της παραγωγικής αποτελεσματικότητας,
αλλά το σταθερό κόστος δεν επιδρά στις τιμές μόνο το μεταβλητό κόστος επιδρά.
Συνεπώς, αν χρησιμοποιείται ως κριτήριο το συνολικό πλεόνασμα η μεταβολή στην
ευημερία προέρχεται από την αύξηση των κερδών και το πλεόνασμα του καταναλωτή
μπορεί να μειωθεί αν υπάρξει αύξηση τιμών λόγω μονοπωλιακής δύναμης.
Η τάση της σύγκρουσης μεταξύ των δυο πολιτικών είναι ορατή στις χώρες όπου η
πολιτική ανταγωνισμού χρησιμοποιεί το κριτήριο της ευημερία των καταναλωτών,
επειδή μπορεί να οδηγήσει στην απαγόρευση μιας συγχώνευσης η οποία ενδεχομένως
ενισχύει την αποτελεσματικότητα.
Η αντιστάθμιση (trade-off) που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των δυο πολιτικών
διακρίνεται και από την οπτική γωνία της τεχνολογικής αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα,
ο Αghion κ.ά., (1997) εισάγοντας στο υπόδειγμα της καινοτομίας και της μεγέθυνσης
ζητήματα αντιπροσώπευσης απέδειξαν ότι επιφέρει συνέπειες ως προς τις επιδράσεις
της πολιτικής ανταγωνισμού και της βιομηχανικής πολιτικής στον ρυθμό της
τεχνολογικής προόδου. Πιο συγκεκριμένα, στο μοντέλο του Schumpeter όπου οι
επιχειρήσεις έχουν ως στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών, o ανταγωνισμός τείνει να
μειώνει την μεγέθυνση, ενώ επιδοτώντας την καινοτομία τείνει να αυξάνεται. Οι
επιδράσεις

αυτές

αντιστρέφονται

στο

ίδιο

υπόδειγμα

όταν

υπάρχουν

οι
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«συντηρητικές» επιχειρήσεις και επομένως τα προβλήματα αντιπροσώπευσης
εντείνονται. Συνεπώς, η πολιτική ανταγωνισμού έχει αρνητική επίδραση στην
μεγέθυνση και θετική επίδραση για τη βιομηχανική πολιτική στις επιχειρήσεις
μεγιστοποιήσεις κερδών, ενώ η επίδραση αντιστρέφεται για τις διευθυντικές
επιχειρήσεις.
Τα παραπάνω απεικονίζονται στον επόμενο πίνακα και το κύριο συμπέρασμα
συνοψίζεται στην παρακάτω φράση: «αν σε κάποιον αρέσει η μία πολιτική, θα πρέπει
να μην του αρέσει η άλλη» (Αghion κ.ά., 1997).
Πίνακας 7: Επίδραση πολιτικής στον ρυθμό τεχνολογίας

Επιχειρήσεις

Συντηρητικές επιχειρήσεις

μεγιστοποίησης κερδών
Πολιτική Ανταγωνισμού

Αρνητική

Θετική

Βιομηχανική Πολιτική

Θετική

Αρνητική

Πηγή: Aghion, Dewatripont και Rey (1997), Πίνακας 1

6.4 H πολιτική ανταγωνισμού στην θέση της βιομηχανικής
πολιτικής
«Η πολιτική ανταγωνισμού είναι καλύτερη δυνατή βιομηχανική πολιτική» (Μotta,
2004). Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι εθνικοί πρωταθλητές ως μια μορφή της
βιομηχανικής πολίτικης δημιουργούνται για να είναι πιο αποτελεσματική η
συγχωνευμένη επιχείρηση και για την επίτευξη των οικονομιών κλίμακας. Επίσης,
ένας από τους στόχος της είναι η ανάπτυξη νέων κλάδων και επιχειρήσεων. Η
πολιτική ανταγωνισμού μπορεί να πετύχει αυτούς τους στόχους σε κάποιο βαθμό
(OECD, 2009).
Πρώτον, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια βάσει του αποτελέσματος
του Δαρβίνου ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων μπορεί να
αναγκάσει της αναποτελεσματικές επιχειρήσεις να φύγουν από την αγορά και η
παραγωγή να πραγματοποιηθεί χωρίς να απαιτείται η κρατική παρέμβαση για την
δημιουργία αποτελεσματικών συγχωνεύσεων.
Δεύτερον, η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί να διευκολύνει την είσοδο σε κλάδους
που προηγουμένως υπήρχε κυριαρχία λίγων επιχειρήσεων με μεγάλη μονοπωλιακή
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δύναμη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών όπου οι
αρχές ανταγωνισμού και οι ρυθμιστικές αρχές αναγκάζουν τις υπάρχουσες
επιχειρήσεις να παρέχουν πρόσβαση σε βασικές υποδομές με ευνοϊκούς όρους υπέρ
των νέων επιχειρήσεων συνεισφέροντας στην ραγδαία ανάπτυξη τους.
Τρίτον, ο ανταγωνισμός ενισχύει την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, όπως
προκύπτει από τη θεωρία, με δυο τρόπους: α) μέσω κινήτρων για καινοτομία, όπως
αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο και β) μέσω των κινήτρων των διευθυντών για
την αποτελεσματική οργάνωση των επιχειρήσεων (μείωση Χ-αναποτελεσματικότητα)

6.5 Επανεξέταση της βιομηχανικής πολιτικής
«Η βιομηχανική πολιτική επιστρέφει.»…
«Η βιομηχανική πολιτική δεν είναι πλέον ταμπού»
Mario Monti….
«Στις πλούσιες χώρες τέσσερις κύριες δυνάμεις οδηγούν την ανάκαμψη της
βιομηχανικής πολιτικής».
Από τα παραπάνω αποσπάσματα ενός άρθρου δημοσιευμένο σε ευρείας κυκλοφορίας
περιοδικό (The Economist, 2010) διατυπώνεται η ανάγκη για κρατική παρέμβαση
στην οικονομία, επειδή νέοι σημαντικοί παράγοντες έχουν αναδυθεί σε παγκόσμιο
επίπεδο και παρακινούν τους χαράκτες πολιτικής να ξανασκεφτούν το συγκριμένο
θέμα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010) υπάρχουν τρείς σημαντικοί λόγοι
για τους οποίους η Βιομηχανική Πολιτική έρχεται πάλι στην επιφάνεια, σε αυτούς
έμφαση δόθηκε από τους (Aghion, Boulanger, & Cohen, 2011).
Πρώτον, η κλιματική αλλαγή: δεδομένου τις αναμενόμενες δραστικές συνέπειες των
κλιματικών αλλαγών και της αυξανόμενης επιδείνωσης των περιβαλλοντικών πόρων
είναι απαραίτητη η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα συμβάλουν στην
εξοικονόμηση τους. Όμως, για την ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών απαιτούνται
υψηλές επενδύσεις και ο ιδιωτικός τομέας ενδεχομένως να μην επαρκεί για να τις
καλύψει. Συνεπώς, γίνεται ολοένα και περισσότερο γνωστό το γεγονός ότι χωρίς την
κρατική παρέμβαση που στοχεύει στην ενθάρρυνση καθαρής παραγωγής και καθαρής
καινοτομίας, η υπερθέρμανση του πλανήτη θα ενταθεί δημιουργώντας αρνητικές
εξωτερικότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα, πέρα από την επιβολή φορολογίας ή
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προστίμων για την εκπομπή βλαβερών αέριων η κυβέρνηση αποκτά ενεργό ρόλο
στοχεύοντας στην ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών στην παραγωγή, όπως για
παράδειγμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Αltenburg (2011) κάνει λόγο για
μια «οικολογική βιομηχανική πολιτική» αναφερόμενος στο παραπάνω ζήτημα.
Δεύτερον, η χρηματοοικονομική κρίση: η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση
ώθησε αρκετές κυβερνήσεις (ΗΠΑ, Ευρώπη) να παρέχουν υποστήριξη σε
συγκεκριμένους κλάδους (αυτοκινητοβιομηχανίες) (The Economist, 2010). Επιπλέον,
αρκετοί είναι εκείνοι που βλέπουν τις πολιτικές laissez-faire οι οποίες οδήγησαν
αρκετές χώρες και συγκεκριμένα της νότια Ευρώπης στην ανάπτυξη ενός
διογκωμένου τομέα μη εμπορεύσιμων αγαθών σε βάρος του τομέα εμπορεύσιμων
αγαθών ο οποίος είναι περισσότερο συμβατός με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα (Aghion κ.ά., 2011). Οι παραπάνω πολιτικές οδήγησαν πολλές
ανεπτυγμένες χώρες να εξειδικευτούν στο πάνω στάδιο σε Ε&Α και στην παροχή
υπηρεσιών

ενώ

μετέφεραν

τις

μεταποιητικές

τους

δραστηριότητες

σε

αναπτυσσόμενες χώρες όπου το κόστος ανειδίκευτης εργασίας είναι ιδιαιτέρα χαμηλό
(Αltenburg, 2011). Οι εμπειρίες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα αρκετές κυβερνήσεις να
απομακρύνονται από την laissez-faire συμπεριφορά (Aghion, κ.ά., 2011).
Δεδομένου της επιτυχίας μερικών χωρών της Ασίας, όπως αναφέρει ο Αltenburg
2011, από την κρατική παρέμβασης στην διαδικασία της εκβιομηχάνισης πολλές
χώρες στρέφονται πάλι σε παρεμβατικές πολιτικές. Η πρόσφατη παγκόσμια
οικονομική

κρίση

πιθανόν

να

επιταχύνει

την

επιλεκτική

παρέμβαση

σε

συγκεκριμένους κλάδους. Η κρίση έδειξε τις διασυνδέσεις της παγκόσμιας
οικονομίας και αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που αυξάνει τον κίνδυνο
δημιουργίας αρνητικών εξωτερικοτήτων από τις χρεωκοπίες τραπεζών ή μεγάλων
βιομηχανικών επιχειρήσεων. Άρα, η ανάγκη για την προστασία των τραπεζών και
μεταποιητικών επιχειρήσεων ουσιαστικά αποτελεί μια νέα εκδοχή της παραδοσιακής
βιομηχανικής

πολιτικής

που

στηρίζονταν

στην

προώθηση

«βιομηχανικής

στρατηγικής» (strategic industries) (Αltenburg, 2011).
Τρίτον, η Κίνα: Η Κίνα αποτελεί μια αναδυόμενη οικονομία και έχει ήδη γίνει
επιφανής στο παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο καθώς χρησιμοποίησε και αυτή
εργαλεία της Βιομηχανικής Πολιτικής. Τα αποτελέσματα της πολιτικής είναι ορατά
και αντισταθμίζουν την οποιαδήποτε οικονομική αποτυχία του παρελθόντος. Πολλές
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κυβερνήσεις στον κόσμο ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες θέλουν τώρα να
μιμηθούν την Κίνα (Αghion κ.ά., 2011).

6.6 Πολιτική Ανταγωνισμού και Βιομηχανική Πολιτική:
Συμπληρωματικές
Από τα προηγούμενα φαίνεται ότι η βιομηχανική πολιτική και η πολιτική
ανταγωνισμού βρίσκονται σε σύγκρουση, ωστόσο ο Αghion κ.ά. (2012)
υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές αυτές μπορούν να συμβιβαστούν. Επιπλέον,
υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να θεωρούνται συμπληρωματικές και όχι υποκατάστατες
όπως έχει επικρατήσει. Ακριβέστερα, οι συγγραφείς επιχειρηματολογούν για
παρεμβάσεις που στοχεύουν σε περιοχές στις οποίες ο ανταγωνισμός και η
καινοτομία παίζουν σημαντικό ρόλο. Μέσα από αυτή την μελέτη προτείνουν ένα
κανάλι πολιτικής με το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μια επαρκώς στοχευόμενη και
κατάλληλα ελεγχόμενη βιομηχανική πολιτική. Το κανάλι αυτό μπορεί να ληφθεί ως
την ύπαρξη εξωτερικοτήτων γνώσεων οι οποίες δεν εσωτερικοποιούνται κατάλληλα
από τον ιδιωτικό τομέα.
Θεωρητικό πλαίσιο
Ο Αghion κ.ά. (2012) εξέτασαν την σχέση μεταξύ παραγωγικότητας ή αύξηση της
παραγωγικότητας (productivity growth) και τον βαθμό στον οποίο

η κλαδική

πολιτική (selection policy) είναι φιλική ως προς τον ανταγωνισμό. Το θεωρητικό
πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται είναι το εξής: έστω δυο επιχειρήσεις οι οποίες
επιλέγουν εάν θα δραστηριοποιηθούν στον ίδιο κλάδο (sector) «υψηλότερης
μεγέθυνσης»-εστίαση στην ίδια τεχνολογία- ή μπορούν να επιλέξουν να
δραστηριοποιηθούν

σε

διαφορετικούς

κλάδους

«χαμηλότερης

μεγέθυνσης»

προκειμένου να μειώσουν την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ τους –
διαφοροποίηση. Όταν οι επιχειρήσεις επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στον υψηλής
μεγέθυνσης κλάδο, τότε δημιουργούν περισσότερη καινοτομία και μεγέθυνση για δυο
λόγους: καταρχάς, επειδή το μέγεθος των καινοτομιών και επομένως των μετά την
καινοτομία εσόδων (post innovation rent) είναι υψηλότερα σε κλάδο υψηλής
μεγέθυνσης. Επιπλέον, επειδή όταν οι επιχειρήσεις επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν
στον ίδιο κλάδο ανταγωνίζονται πιο έντονα, το οποίο με τη σειρά του παρακινεί τις
επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο σε καινοτομία για να αποφύγουν τον
ανταγωνισμό (escape competition) με την ανταγωνιστική επιχείρηση (βλ. κεφάλαιο
3). Όσο εντονότερος είναι ο ανταγωνισμός μέσα στον ίδιο κλάδο, τόσο περισσότερο
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καινοτομούν οι επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο εντονότερος ανταγωνισμός επιχειρήσεων
μέσα στον ίδιο κλάδο μπορεί να παρακινήσει τις επιχειρήσεις να επιλέξουν την
διαφοροποίηση ως εναλλακτικό δρόμο αποφυγής ανταγωνισμού. Σε αυτό το σημείο
εισέρχεται

η

βιομηχανική

πολιτική

παρακινώντας

τις

επιχειρήσεις

να

δραστηριοποιηθούν στον ίδιο κλάδο, η κυβέρνηση παρακινεί τις επιχειρήσεις να
καινοτομήσουν «κάθετα» και όχι να διαφοροποιηθούν «οριζόντια» προκειμένου να
αποφύγουν τον ανταγωνισμό με την άλλη επιχείρηση. Από τα παραπάνω προκύπτει η
ακόλουθη πρόβλεψη:
Υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ του ανταγωνισμού της αγοράς του προϊόντος
και της κλαδικής πολιτικής στοχεύοντας στην ενίσχυση καινοτομίας και μεγέθυνσης:
τέτοιου είδος πολιτική θα πρέπει να στοχεύει σε ανταγωνιστικό κλάδο ή να παρακινεί
ανταγωνισμό μέσα στον ίδιο κλάδο στοχεύοντας σε όλες τις επιχειρήσεις και όχι σε
μια μοναδική επιχείρηση.
Εμπειρικές αποδείξεις
Οι συγγραφείς εξέτασαν εμπειρικά την παραπάνω πρόβλεψη χρησιμοποιώντας ένα
σύνολο δεδομένων από την Κίνα με 1,545,626 παρατηρήσεις μεταξύ 1988-2007. Τα
μέτρα για τις μεταβλητές βιομηχανικής πολιτικής που χρησιμοποίησαν είναι οι
επιδοτήσεις σε επίπεδο επιχείρησης και οι εμπορικοί δασμοί σε επίπεδο κλάδου.
Επιπλέον, εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο η παραγωγικότητα ή αύξηση της
παραγωγικότητας (growth productivity) σε επίπεδο επιχειρήσεων επηρεάζεται από
την διασπορά των επιδοτήσεων μεταξύ των επιχειρήσεων στον ίδιο κλάδο και από το
βαθμό στον οποίο οι κρατικές επιδοτήσεις στοχεύουν σε κλάδους με υψηλότερο
αρχικό επίπεδο ανταγωνισμού.
Από τα εμπειρικά αποτελέσματα φάνηκε ότι εάν οι κρατικές επιδοτήσεις διανέμονται
σε ανταγωνιστικό κλάδο, (μετριέται από τον δείκτη μονοπωλιακής δύναμης) ή
χορηγούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξήσουν τον ανταγωνισμό δηλαδή εάν είναι
περισσότερο διασκορπισμένες μεταξύ των επιχειρήσεων στον ίδιο κλάδο, τότε η
καθαρή επίδραση των επιδοτήσεων στην παραγωγικότητα ή την αύξηση της
παραγωγικότητας γίνεται θετική και στατιστικά σημαντική. Συνεπώς, όσο πιο
ανταγωνιστικός είναι ο κλάδος που λαμβάνει την επιδότηση, τόσο πιο θετικές είναι οι
επιδράσεις των κρατικών επιδοτήσεων αυτού του κλάδου στην αύξηση της
παραγωγικότητας ΤFP στον κλάδο. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και από τον όρο
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αλληλεπίδρασης μεταξύ της κρατικής βοήθειας ως προς τον τομέα και τον
ανταγωνισμό της αγοράς προϊόντος.
Πίνακας 8: Η επίδραση της επιδότησης σε ανταγωνιστικό κλάδο στην TFP.
Εξαρτημένη μεταβλητή: ln TFP
Stateshare
Horizontal
Ratio_subsidy
Comp_herfsubsidy
Comp_herftax
Competition_lerner

-0.00102
(0.00326)
0.349
(0.0731)
-0.199
(0.0324)
0.0169
(0.00605)
-

Dummy

-

Taxbreak

-

Backward

-

Forward

-

LnTariff

0.440
(0.536)

LnbwTariff

-0.0352
(0.0142)
-0.0192
(0.0175)
-0.007785
(0.00676)

LnfwTariff
Πηγή: Aghion, Dewatripont, Du, Harrison & Legros, 2012

Το παραπάνω είναι σημαντικό από την πλευρά της πολιτικής επειδή υποδεικνύει ότι η
αμφισβήτηση μεταξύ υποστηρικτών του ανταγωνισμού και εκείνων της βιομηχανικής
πολιτικής δεν υφίσταται, με την έννοια ότι οι πολιτικές αντί να είναι εναλλακτικές
είναι πιθανό να είναι συμπληρωματικές.
Προτάσεις για τη βιομηχανική πολιτική
Σύμφωνα με τον Aghion κ.α. (2012) μια συνέπεια που προκύπτει από το παραπάνω
επιχείρημα, δηλαδή
παραγωγικότητας

ότι η κλαδική πολιτική συμβάλει στην προώθηση της
όταν ασκείται σε ανταγωνιστικούς κλάδους και όταν δεν

εστιάζεται μόνο σε μια επιχείρηση, είναι ότι η συζήτηση για τη βιομηχανική πολιτική
δεν πρέπει να είναι γύρω από το εάν θα πρέπει ή όχι να εφαρμοστεί μια τέτοια
πολιτική. Όπως έχει ήδη δείξει η ιστορία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάποια μορφή
βιομηχανικής πολιτικής έχει εφαρμοστεί τόσο σε αναπτυγμένες όσο και σε
αναπτυσσόμενες χώρες. Η συζήτηση θα πρέπει να γίνεται στο πως να σχεδιαστεί για
και να ελεγχθεί η πολιτική προκειμένου να κάνει τους εν λόγω κλάδους πιο
ανταγωνιστικούς και επομένως να ενισχυθεί η μεγέθυνση (Aghion κ.ά., 2012).
Την άποψη αυτή αρχικά την υποστήριξε στην μελέτη του ο Rodrik 2004 ο οποίος
εισήγαγε την έννοια της διαδικασίας ανακάλυψης (discovery process) σύμφωνα με
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την οποία θα πρέπει να επανεξεταστεί η βιομηχανική πολιτική. Ο όρος αυτός
περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις και την κυβέρνηση όπου ανταλλάσσουν πληροφορίες
στο πλαίσιο μιας στρατηγικής συντονισμού, η οποία στοχεύει στην αποκάλυψη
εμποδίων κατά την αναδιάρθρωση και στην εύρεση κατάλληλου τύπου παρέμβασης
ώστε να τα άρουν. Πιο συγκεκριμένα, προτείνει πώς θα πρέπει να σχεδιαστούν οι
θεσμικοί μηχανισμοί ώστε να αναλαμβάνουν την πληροφόρηση και τα προβλήματα
πολιτικής. Βλέποντας τη βιομηχανική πολιτική με τον παραπάνω όρο τα προβλήματα
αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη σωστή χρήση των θεσμών.

6.7 Συμπέρασμα
Η πολιτική ανταγωνισμού ασκεί θετική επίδραση στην αύξηση της παραγωγικότητας
αν ληφθεί υπόψη με την έννοια του δικαίου του ανταγωνισμού. Ωστόσο, ζητήματα
της βιομηχανικής πολιτικής έχουν υπάρξει ως εμπόδιο στην εφαρμογή της πολιτικής
ανταγωνισμού (Motta, 2004). Αν και φαίνεται να υπάρχει μια τάση σύγκρουσης
μεταξύ των δυο πολιτικών, η εμφάνιση νέων παραγόντων τα τελευταία χρόνια
αποτελούν αφορμή για επανεξέταση του θέματος της επαναφοράς της βιομηχανικής
πολιτικής. Ακριβέστερα, στην βιβλιογραφία προτάθηκε πρόσφατα η ιδέα ότι η
βιομηχανική πολιτική θα μπορούσε να σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει έναν
συμπληρωματικό ρόλο στην επίδραση της πολιτικής ανταγωνισμού.
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Κεφάλαιο 7: Κριτική θεώρηση
7.1 Επέκταση του υποδείγματος της ενδογενούς τεχνολογικής
μεταβολής του Romer
Η θεωρητική ανάλυση των προηγούμενων κεφαλαίων αφορούσε τα υποδείγματα
βελτίωσης ποιότητας προϊόντος χωρίς να γίνει λόγος για το υπόδειγμα ποικιλίας
προϊόντος. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν από την
αρχή για την περιγραφή της σχέσης; Ποια είναι οι σχέση που προβλέπουν τα
υποδείγματα της εν λόγω κατηγορίας;
Ο Βucci (2004) αναπαρήγαγε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο τα ίδια αποτελέσματα που
προέκυψαν από τις εμπειρικές μελέτες μεταξύ του ανταγωνισμού της αγοράς
προϊόντος και της καινοτομίας από τον Aghion κ.ά. (2002). Ωστόσο, το θεωρητικό
πλαίσιο προκύπτει από την επέκταση του ενδογενούς υποδείγματος μεγέθυνσης με
αύξηση ποικιλίας προϊόντων (ή καλύτερα αύξησης της ποικιλίας ενδιάμεσων αγαθών)
το οποίο αποτελεί το βασικό υπόδειγμα οριζόντιας καινοτομίας31. Ο συγγραφέας
έδειξε ότι η σχέση μεταξύ του ανταγωνισμού της αγοράς προϊόντος και της
μεγέθυνσης είναι μια ανάστροφη U, με την προϋπόθεση ότι η εισροή της εργασίας θα
χρησιμοποιείται και στην παραγωγή των ενδιάμεσων αγαθών και επομένως θα
υπάρχει πλήρη κινητικότητα της εισροής σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
Αντίθετα στο υπόδειγμα Romer, όπως αναφέρουν oι Gancia και Zilibotti (2005), η
εισροή της εργασίας χρησιμοποιείται στον τελικό και στον ερευνητικό τομέα, αλλά
όχι στον ενδιάμεσο κλάδο. Εκτός από την προηγούμενη υπόθεση, η δομή του
υποδείγματος παραμένει ίδια με εκείνη του Romer.
Η επίδραση του ανταγωνισμού στην μεγέθυνση φαίνεται στο παρακάτω
διάγραμμα32:

31

Το υπόδειγμα αυτό προτάθηκε από τον Romer και μια απλοποιημένη εκδοχή του
υπάρχει στο βιβλίο των Barro and Sala-i-Martin (2003) κεφ 6. και στο άρθρο των
Gancia and Zilibotti (2005).
32
Η λογική της σχέσης βρίσκεται στο παράρτημα του κεφαλαίου.
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Γράφημα 15: Η σχέση ανταγωνισμού και μεγέθυνση στην επέκταση του υποδείγματος
του Romer

Πηγή: Bucci (2004), Γράφημα 2

7.2 Σύγκριση υποδειγμάτων βελτίωσης ποιότητας και ποικιλίας
προϊόντων.
Tα παραπάνω έρχονται σε σύγκρουση με την άποψη των Aghion και Howitt (2006)
οι οποίοι υποστηρίζουν ότι επεκτείνοντας το υπόδειγμα της ποικιλίας προϊόντων δεν
μπορoυν να δημιουργηθούν ισοδύναμα αποτελέσματα με εκείνα του Αghion κ.ά.
(2002). Αυτό δικαιολογείται ως εξής: το αποτέλεσμα αποφυγής ανταγωνισμού
προϋποθέτει ότι η καινοτομία γίνεται από υπάρχουσες επιχειρήσεις με θετικά πριν
την καινοτομία έσοδα (pre innovation rents) τα οποία μειώνονται πιο γρήγορα από ότι
τα μετά την καινοτομία έσοδα (post innovation rents) με τον ανταγωνισμό. Όμως, στο
υπόδειγμα της ποικιλίας προϊόντων η αύξηση της παραγωγικότητας προκύπτει από
την είσοδο νέων ενδιάμεσων αγαθών και επομένως εκ κατασκευής οι καινοτόμοι
έχουν μηδενικά έσοδα πριν την καινοτομία όπως και στην περίπτωση των
υποδειγμάτων της βιομηχανικής οργάνωσης. Επιπλέον, η αποφυγή ανταγωνισμού σε
ένα τέτοιο πλαίσιο σημαίνει διαφοροποίηση της μιας επιχείρησης από τις άλλες.
Ωστόσο, το υπόδειγμα υποθέτει ότι όλα τα προϊόντα θα είναι ισοδύναμα
διαφοροποιημένα μεταξύ τους. Η μεταβλητή

μετρά την υποκατάσταση μεταξύ

αυτών, ενώ παράλληλα η ίδια παράμετρος μέτρα και την ένταση του ανταγωνισμού.
Συνεπώς, σε ένα πλαίσιο όπου η βελτίωση ποιότητας δεν είναι εφικτή, δεν υπάρχει
τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση μπορεί να προσπαθήσει να αποφύγει τις
επιδράσεις του ανταγωνισμού
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Γενικότερα, το υπόδειγμα της ποικιλίας προϊόντων αποτυγχάνει να αναπτύξει ένα
πλαίσιο ιδανικό για το σχεδιασμό

πολιτικής μεγέθυνσης. Το πιο κατάλληλο

υπόδειγμα είναι εκείνο του Schumpeter της δημιουργικής καταστροφής (Aghion &
Howitt, 2006), συμπεριλαμβάνοντας και τις επεκτάσεις του, το οποίο υπόσχεται τη
δημιουργία ενός πιο λειτουργικού πλαισίου για την ανάλυση και την ανάπτυξη ενός
περιεχομένου πολιτικής μεγέθυνσης (growth policy) που θα συμβάλει στην εξήγηση
διαφορών μεγέθυνσης μεταξύ οικονομιών.
Το υπόδειγμα του Schumpeter κερδίζει έδαφος έναντι του υποδείγματος της ποικιλίας
προϊόντος λόγω του ότι (Aghion & Howitt, 2006):
α) Η ταχύτερη μεγέθυνση προκαλεί υψηλό ρυθμό εισόδου επιχειρήσεων (firm
ternover), επειδή η διαδικασία της δημιουργικής καταστροφής προκαλεί την είσοδο
νέων καινοτόμων και την έξοδο των παλιών καινοτόμων.
β) Αν και στα δυο υποδείγματα η κινητήρια δύναμη για τη μεγέθυνσης είναι η
καινοτομία, στο υπόδειγμα της ποικιλίας προϊόντων η καινοτομία δεν δημιουργεί
ποιοτικά καλύτερα ενδιάμεσα προϊόντα, απλά αυξάνει τον αριθμό. Όμως, το γεγονός
ότι υπάρχει μόνο ένα είδος καινοτομίας το όποιο πάντα καταλήγει στο ίδιο είδος νέων
προϊόντων σημαίνει ότι το υπόδειγμα αυτό περιορίζει τις ικανότητες του για την
δημιουργία ενός περιεχομένου πολιτικής μεγέθυνσης.
γ) Δεν περιλαμβάνει την έννοια του τεχνολογικού συνόρου και της απόσταση των
χωρών από αυτό. Συνεπώς, δεν μπορεί να εξηγήσει πώς το είδος των πολιτικών
(policies) που είναι

κατάλληλες για τις χώρες που βρίσκονται στο τεχνολογικό

σύνορο μπορεί να διαφέρουν από εκείνες τις πολιτικές που απευθύνονται σε χώρες
που βρίσκονται σε κάποια τεχνολογική υστέρηση.

7.3 Ευρωπαϊκή οικονομική αποδοτικότητα: μακροχρόνια
μεγέθυνση33
Οι πολιτικές που έχει ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια
απορρέουν από την επιθυμία για βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας της. Πιο
συγκεκριμένα, η εφαρμογή του Προγράμματος της Ενιαίας Αγοράς (SMP) από τα

Για την συγγραφή της παρούσας ενότητας χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από το
άφθονο υλικό που προσφέρουν οι Shapiro, Aghion, Bertola, Hellwing, Pisani-Ferry,
Rosati, Vinals και Wallace (2004).
33
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μέσα της δεκαετίας του 1980 καθώς και η στρατηγική της Λισαβόνας στις αρχές της
περασμένης δεκαετίας έχουν ως απώτερο στόχο την επίτευξη οικονομικής
μεγέθυνσης. Ωστόσο, τα οικονομικά μεγέθη που παρατηρούνται κατά την περίοδο
1950-2000 δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά (Διάγραμμα, Πίνακας).
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Από το παρακάτω διάγραμμα φαίνεται οτι οι ΗΠΑ, οι οποίες ανήκουν στο
τεχνολογικό σύνορο, επιτυγχάνουν υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από την Ευρώπη
κατά την περίοδο 1950-2000. Ακριβέστερα, παρατηρείται ότι η Ευρώπη είχε ραγδαία
μεγέθυνση προσεγγίζοντας (catching- up) τις ΗΠΑ αμέσως μετά την πολεμική
περίοδο, όμως η σύγκλιση στο επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανακόπηκε στις αρχές
τις δεκαετίας του 1980 όπου παρέμεινε σταθερή στο 70% του επιπέδου των ΗΠΑ
(Sapir κ.ά., 2004).
Γράφημα 16: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΕΕ και ΗΠΑ μεταξύ 1950-2000

Πηγή: (Sapir, και συν., 2004), Γράφημα 4,1

Μεγέθυνση
Η αποδοτικότητα της Ευρώπης σε μακροοικονομικό επίπεδο κατά την διάρκεια της
δεκαετίας του 1990 ήταν το ίδιο αποθαρρυντική τόσο σε απόλυτους όρους όσο και
συγκριτικά με τις ΗΠΑ (Πινάκας). Η συνολική ανάπτυξη είχε αρχίσει να
επιβραδύνεται από τη δεκαετία του 1980, πάρα την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε
μικροοικονομικό περιβάλλον π.χ. Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς. Τα ερωτήματα που
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εγείρουν η παραπάνω απόκλιση και η πορεία της Ευρώπη σε όρους μεγέθυνσης είναι
πού οφείλεται η φτωχή οικονομική αποδοτικότητα της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια
συγκριτικά με τις ΗΠΑ και γενικότερα, ποιά είναι τα χαρακτηριστικά πίσω από αυτή
την αποδοτικότητα και τι αλλαγές έγιναν ώστε να διακοπεί η ανερχόμενη πορεία της.
Πίνακας 9: Αύξηση ΑΕΠ, Εργασία και παραγωγικότητα της Εργασίας
ΑΕΠ
ΕΕ
ΗΠΑ
1970-1980
3.0
3.2
1980-1990
2.4
3.2
1991-2000
2.1
3.6
1991-1995
1.5
3.1
1995-2000
2.6
4.1
Πηγή: Sapir, κ.ά., 2004, Πίνακας 4,3

Εργασία
ΕΕ
-0.5
0.0
0.3
-0.9
1.2

ΗΠΑ
1.8
1.7
1.9
1.8
2.0

Παραγωγικότητα εργασίας
ΕΕ
ΗΠΑ
3.5
1.4
2.4
1.4
1.8
1.7
2.4
1.3
1.4
2.0

Οι ΗΠΑ κατάφεραν να πετύχουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τις
προηγούμενες δεκαετίες λόγω της μετάβασης σε μια οικονομία γνώσεων (knowledgebased economy). Η προσφορά εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκε τόσο λόγω αύξησης του
πληθυσμού όσο και λόγω αύξησης του ποσοστού συμμετοχής. Η διαφορά των
ποσοστιαίων μονάδων των μεγεθών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης ήταν αισθητή με τις
ΗΠΑ να έχουν το προβάδισμα34.
7.3.1 Εξήγηση της επιβράδυνσης της ανάπτυξης της Ευρώπης
Στις πρώτες δεκαετίες μετά τον πόλεμο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ρυθμοί
ανάπτυξης της Ευρώπης ήταν καθοριστικής σημασίας καθώς συνέβαλαν στο υψηλό
επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Ωστόσο, η ανάπτυξη στις επόμενες δεκαετίας
επιδεινώθηκε δημιουργώντας αρκετές συνέπειες όπως για παράδειγμα την
εισοδηματική ανισότητα.
Το σύνολο των θεσμών και των πολιτικών που αναπτύχθηκαν σε οικονομικό και
κοινωνικό επίπεδο κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών της μεταπολεμικής
περιόδου ήταν κατάλληλο για την εκμετάλλευση των συνθηκών που επικρατούσαν
εκείνη την εποχή, γι’ αυτό και συνεισέφεραν αποτελεσματικά στην επιτυχία για την
όποια έγινε λόγος παραπάνω. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα τους φαίνεται να
μειώνεται στις επόμενες δεκαετίες. Για να κατανοηθεί καλύτερα γιατί οι πολιτικές και
οι θεσμοί που λειτούργησαν εξαιρετικά την μεταπολεμική περίοδο δεν ήταν
34

Αύξηση πληθυσμού κατά 1,2% και 5% του ποσοστού απασχόλησης για τις ΗΠΑ, ενώ
0,4% και 1% για την Ευρώπη (Sapir κ.ά, 2004).
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κατάλληλοι στις επόμενες δεκαετίες απαιτείται διερεύνηση των αλλαγών που
συνέβησαν

στην

χαρακτηρίστηκα

διεξαγωγή
της

οικονομικών

σύγχρονης

οικονομίας

δραστηριοτήτων
διαφέρουν

από

και

πως

εκείνης

τα
της

μεταπολεμικής περιόδου.
Η επί τρεις δεκαετίες ανερχόμενη πορεία της Ευρώπης βασίστηκε στην υιοθέτηση
των υπαρχουσών ώριμων τεχνολογιών και στην ραγδαία διάχυση των καλύτερων
πρακτικών. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρώπη προσέγγισε (catch up) τις ΗΠΑ μέσω
επενδύσεων και μίμηση τεχνολογιών αιχμής. H τυποποιημένη μαζική παραγωγή
έφερε σημαντικές οικονομίες κλίμακας, δημιουργώντας παράλληλα μεγάλες
επιχειρήσεις. Η παραγωγική διαδικασία ήταν τέτοια που επέτρεπε την απασχόληση
μεγάλης ποσότητας ανειδίκευτων εργατών.
Η καινοτομική διαδικασία ήταν σε χαμηλό επίπεδο. Γνώση που στηρίζεται στην
κωδικοποίηση και οργανωτικές δομές αναπτύχτηκαν από μεγάλες επιχειρήσεις για τη
διατήρηση της ποιότητας και τη διαχείριση της διαδικασίας. Η Ε&Α περιορίστηκε
στην εκμετάλλευση και βελτίωση των υπαρχουσών καινοτομιών κυρίως στον
φαρμακευτικό τομέα. Η είσοδος και ο ανταγωνισμός που επέφερε εκείνη την περίοδο
δεν ήταν ζωτικής σημασίας ώστε να προκαλέσει τα αναμενόμενα σε όρους
μεγέθυνσης.
Ο χειρισμός που έγινε σε μικροοικονομικό επίπεδο αφορούσε τις μη επιθυμητές
επιδράσεις που ήταν απόρροια της υψηλής συγκέντρωσης και της δύναμης που
ασκήθηκε από τις κυρίαρχες επιχειρήσεις. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για να
περιορίσουν τη δύναμη αγοράς περιελάμβαναν τη δημόσια ιδιοκτησία σε περιπτώσει
φυσικού μονοπωλίου, τη ρύθμιση και την αντι μονοπωλιακή δραστηριότητα. Η
δημόσια εκπαίδευση επικεντρώθηκε στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, ενώ η
τριτοβάθμια συχνά φαίνεται να διαχωρίζεται από την ερευνητική δραστηριότητα.
Η μη ανερχόμενη πορεία μερικές δεκαετίες μετά τον πόλεμο δεν προέκυψε από ένα
ξαφνικό γεγονός, αλλά ήταν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Καταρχάς, το εύκολο
κέρδος που αποκόμιζαν οι μεγάλες επιχειρήσεις από τη μίμηση των υπαρχουσών
τεχνολογιών εξαντλήθηκε και η ζήτηση για τα προϊόντα των κυρίαρχων επιχειρήσεων
έφτασε τα επίπεδα του κορεσμού. Επιπλέον, οι αλλαγές στην παραγωγή και τη
ζήτηση αφορούσαν διαφορετικούς τύπους προϊόντων που απαιτούσαν διαφορετικό
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τύπο βιομηχανικής οργάνωσης. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών άρχισαν να
μεταβάλλονται λόγω του συνεχώς αυξανόμενου μορφωτικού επιπέδου, με
αποτέλεσμα να μειώνεται η ζήτηση για τυποποιημένα προϊόντα και να αυξάνεται για
τα εξειδικευμένα κατά πελάτη προϊόντα (customized). Συνεπώς, η κινητήρια δύναμη
για την ανάπτυξη δεν αποτελεί πλέον η παραγωγή κατά όγκο αλλά η σύνθεση νέων
προϊόντων. Οι επιδράσεις της αλλαγής στην κατανάλωση σε μακροοικονομικό
επίπεδο αντανακλάται στην ανάδειξη του κλάδου παροχής υπηρεσιών αλλά και στην
μεταβολή της σύνθεσης της ζήτησης των τελευταίων.
Βάσει της θεωρίας που προκύπτει από τη μελέτη του Acemoglu κ.ά. (2006) η
Ευρώπη μετά τη μεταπολεμική περίοδο μπορεί να παρομοιασθεί σαν μια χώρα που
βρίσκεται μακριά από το τεχνολογικό σύνορο το οποίο αντιπροσωπεύουν οι ΗΠΑ.
Αμέσως μετά τη μεταπολεμική περίοδο η Ευρώπη υιοθέτησε μια πολιτική επένδυσης,
όπως αναφέρθηκε μιμήθηκε της υπάρχουσες τεχνολογίες και κατάφερε να πετύχει
υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης προσεγγίζοντας το τεχνολογικό σύνορο (ΗΠΑ) μέσα
σε τρεις δεκαετίες. Αλλά για να συνεχιζόταν η ανάπτυξη της, η Ευρώπη θα έπρεπε να
είχε στραφεί στην καινοτομία, εφόσον η καινοτομία ως κινητήρια δύναμη αποτελεί
το επόμενο βήμα για την επίτευξη της μεγέθυνση. Αυτό σημαίνει ότι στην Ευρώπη
υπάρχει ανάγκη για νέες οργανωτικές δομές, λιγότερο κάθετες επιχειρήσεις,
μεγαλύτερη κινητικότητα εργαζομένων και υψηλότερο επίπεδο έρευνας και
εκπαίδευσης (Shapir κ.ά., 2004). Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές μέχρι πριν μια δεκαετία
δεν είχαν συμβεί σε μεγάλη κλίμακα στην Ευρώπη, και επομένως η καθυστέρηση
στην αλλαγή και προσαρμογή κατάλληλων σχεδιασμένων θεσμών μπορεί να
αποδοθεί ως η αιτία των αποκλίσεων της μεγέθυνσης ((Sapir, κ.ά., 2004) σελ. 29).
Σύμφωνα με την θεωρητική ανάλυση των Acemoglu κ.ά., (2006) η Ευρώπη
καθυστέρησε να στραφεί σε μια πολιτική καινοτομίας η οποία θα της προσέφερε τη
μέγιστη μεγέθυνση και παρέμεινε σε μια πολιτική επένδυσης ή μίμησης.
Επιπλέον, η θεωρία του Schumpeter, η οποία προβλέπει την ανάστροφη U σχέση
μεταξύ ανταγωνισμού και ρυθμού καινοτομίας και μεγέθυνσης κάθε κλάδου μέσα σε
μια χώρα, μπορεί να εφαρμοστεί ισοδύναμα για τον ρυθμό μεγέθυνσης και
καινοτομίας μιας χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η μη σταθερή κατάσταση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την εξήγηση της επιβράδυνσης της Ευρωπαϊκής ανάπτυξης
σχετικά με τις ΗΠΑ (Aghion & Howitt, 2006). Έστω ότι ένας τυπικός ευρωπαϊκός
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κλάδος περιλαμβάνει τον ανταγωνισμό όχι μεταξύ δυο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
αλλά μεταξύ μιας ευρωπαϊκής και μιας επιχείρησης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με μελέτες,
όπως αναφέρουν οι Aghion και Howitt (2006), ο ανταγωνισμός στην Ευρώπη είναι
λιγότερο έντονος από ότι στις ΗΠΑ (βλ. και επόμενη ενότητα). Όμως, την
μεταπολεμική περίοδο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βρίσκονται σε υστέρηση, και ο
ρυθμός καινοτομίας θα μπορούσε να μειωθεί από τη μεγαλύτερη ένταση
ανταγωνισμού. Συνεπώς, το σχετικά μη ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ευρώπης για
κάποιο χρονικό διάστημα ήταν ευνοϊκό για την καινοτομία και την αύξηση της
παραγωγικότητας από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Βάσει της θεωρίας σε χαμηλό
επίπεδο ανταγωνισμού μια επιχείρηση σε υστέρηση έχει κίνητρο να καινοτομήσει και
να γίνει μια neck-and-neck επιχείρηση, αυτό σημαίνει ότι η αναλόγια των άνισων
κλάδων μειώνεται, και μια neck-and-neck επιχείρηση θα καινοτομήσει μόνο όταν το
επίπεδο του ανταγωνισμού αυξάνεται έντονα. Δηλαδή, καθώς η Ευρώπη πλησιάζει το
τεχνολογικό σύνορο, όλο ένα και περισσότεροι κλάδοι εμπλέκονται σε ανταγωνισμό
neck-and-neck μεταξύ μιας επιχείρησης των ΗΠΑ και μιας ευρωπαϊκής. Για να
καινοτομήσει και επομένως να αυξήσει την παραγωγικότητα μια ευρωπαϊκή
επιχείρηση πλέον χρειάζεται εντονότερος ανταγωνισμός, αυτή η κατάσταση του μη
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος έχει προκαλέσει την στασιμότητα της Ευρώπης σε
όρους καινοτομίας και μεγέθυνσης.
Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι «λίγη μίμηση ενισχύει σχεδόν
πάντα τη μεγέθυνση καθώς προωθεί τον ανταγωνισμό neck-and-neck, άλλα η
υπερβολική μίμηση οδηγεί αναμφίβολα σε επιβράδυνση» (Aghion κ.ά. 2001).
Από πού επηρεάζεται η καινοτομία; Μελέτη περίπτωσης ΕΕ και χώρες του
ΟΟΣΑ
Η τελευταία διαπίστωση καθώς και το παράδειγμα μεταξύ των δυο χωρών που
ακολουθούν δυο διαφορετικές πολιτικές ανάπτυξης σε προηγούμενη ενότητα (Β5.1.2)
αποτελούν ενδείξεις ότι η καινοτομία υπερτερεί σε σχέση με τη μίμηση. Η νέα
θεωρία μεγέθυνσης προτείνει ότι η περισσότερη καινοτομία προέρχεται από την
επιχειρηματική δραστηριότητα-επενδύσεις σε Ε&Α και ότι τα κίνητρα για καινοτομία
επηρεάζονται από το οικονομικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, τα κίνητρα για
επενδύσεις σε καινοτομία ενθαρρύνονται από τον

ανταγωνισμό της αγοράς

προϊόντος, από την είσοδο ξένων επιχειρήσεων δίνοντας ερέθισμα στις υπάρχουσες
να καινοτομήσουν (αποτέλεσμα αποφυγής εισόδου).
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Το ρυθμιστικό περιβάλλον που απαιτείται για να ενθαρρύνει την είσοδο νέων
επιχειρήσεων σε περιόδους μεταβολών διαφέρει από εκείνο που απαιτείται σε ένα
σταθερό περιβάλλον στην οποία κυριαρχούν μεγάλες επιχειρήσεις. Το ιδανικό είναι
ένα περιβάλλον στο οποίο δημιουργούνται επιχειρηματικές ευκαιρίες και παράλληλα
προστατεύονται οι δυνητικοί ανταγωνιστές από συμπεριφορές αποκλεισμού των
υπαρχουσών επιχειρήσεων.
Η εφαρμογή του προγράμματος της Ενιαίας Αγοράς στην Ευρώπη στόχευε στη
σύνδεση ξεχωριστών εθνικών αγορών και στη μείωση οποιοδήποτε διακρίσεων λόγω
της εθνικής καταγωγής τους. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται ο ανταγωνισμός καθώς η
κατάργηση των συνοριακών ελέγχων μειώνει τις καθυστερήσεις στην παραγωγή.
Ωστόσο, για να επιτευχθεί η μεγέθυνση δεν αρκεί μόνο μια γεωγραφική ενοποίηση,
οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να επενδύσουν σε νέο παραγωγικό δυναμικό και να
εισέλθουν σε νέες αγορές κάτι το οποίο θα πρέπει να ευνοεί και το ρυθμιστικό
περιβάλλον.
Η απελευθέρωση επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας όπως οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν
ένα αποδεκτό παράδειγμα επιτυχίας σε όρους καινοτομίας και μεγέθυνσης. Η
επιτυχία ωστόσο, αφορά την κινητή τηλεπικοινωνία καθώς στη σταθερή η
απελευθέρωση δεν οδήγησε στην είσοδο πολλών δυνητικών ανταγωνιστών και οι
υπάρχουσες επιχειρήσεις εξακολουθούσαν να κρατούν μεγάλο μερίδιο τις αγοράς. Το
παράδειγμα της κινητής τηλεφωνίας αποτελεί μια ένδειξη ότι καινοτόμες αγορές
οδηγούν πιο γρήγορα στην ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς (Shapir κ.ά., 2004).
Ένα μέτρο για την επίδραση της εφαρμογής του προγράμματος της Ενιαίας Αγοράς
δίνεται από τη σχέση ανταγωνισμού και τιμών. Η πτώση των τιμών σε διεθνείς και
υπεραστικές κλήσεις προκαλεί ζήτηση στις τηλεπικοινωνίες και αποτελεί σημαντική
πηγή της καινοτομικής διαδικασία, ωστόσο δεν αποτελεί καλός δείκτης της
καινοτομίας, επειδή η μείωση των τιμών είναι συμβατή με ένα ρυθμιστικό
περιβάλλον όπου υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των υπαρχουσών επιχειρήσεων
χωρίς να ενθαρρύνεται η είσοδος.
Ένας ακόμη παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο στην διευκόλυνση της εισόδου
είναι η εθνική νομοθεσία σύστασης εταιριών. Σε ορισμένα κράτη μέλη η σύσταση
νέων εταιριών αποτελούσε μια χρονοβόρα διαδικασία και δεδομένου ότι η ταχύτητα
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στην αγορά αποτελεί μια σημαντική πτυχή της καινοτομίας τέτοιες καθυστερήσεις
μπορούν να μειώσουν την απόδοση στην καινοτομία.
Ρύθμιση αγοράς προϊόντος και ανταγωνισμός
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ένας μεγάλος αριθμός μεταρρυθμίσεων
έχει εφαρμοστεί σε χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής

Ένωσης οι οποίες

βασίζονται στην υπόθεση ότι η ρύθμιση της αγοράς προϊόντος (product market
regulations) αυξάνει τη ΜFP35. Οι Nicoletti & Scarpetta (2003) εξέτασαν αν οι
μεταρρυθμίσεις της αγοράς προϊόντος (ιδιωτικοποίηση, απελευθέρωση των δυνητικά
ανταγωνιστικών αγορών) που εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις των χωρών του
ΟΟΣΑ έχουν οδηγήσει σε σύγκλιση στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.
Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων πάνω σε ρυθμίσεις της αγοράς προϊόντος
(PMR) και μετασχηματισμοί ρύθμισης (regulatory reforms), το οποίο καλύπτει 23
κλάδους στο κατασκευαστικό τομέα και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σε 18
χώρες του ΟΟΣΑ μεταξύ 1984-1998, έδειξαν ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση.
Πιο συγκεκριμένα, κάποια πολιτική σύγκλισης σε απόλυτους όρους υπήρχε εκείνη
την περίοδο: κατά μέσο όρο οι πολιτικές σχεδόν σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ έχουν
γίνει ολοένα πιο φιλικές στο μηχανισμός αγοράς. Ωστόσο, σε σχετικούς όρους
υπάρχει ποικιλομορφία σε επίπεδο πολιτικών μετασχηματισμών ακόμη και μέσα στην
Ευρώπη, επειδή υπήρχαν διαφορές στο ρυθμό μετασχηματισμού και στις αρχικές
συνθήκες εισόδου μεταξύ των χωρών. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή πολιτική
ανταγωνισμού έκανε προσπάθειες να εναρμονίσει τις ευρωπαϊκές αγορές προϊόντος
στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς δεν κατάφερε να παρέχει αποτελεσματικά κίνητρα ή
να θέσει περιορισμούς στις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός
αγοράς προϊόντος να παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις. Το διαφορετικό
περιβάλλον του ανταγωνισμού που επικρατούσε πριν μια δεκαετία στις χώρες του

Οι ρυθμίσεις της αγοράς προϊόντος συνήθως περιλαμβάνουν απορύθμιση και
απελευθέρωση καθώς επίσης και την ιδιωτικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων. Οι
πολιτικές αυτές στοχεύουν στην προώθηση του ανταγωνισμού σε συγκεκριμένους
κλάδους, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχει κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
παρέχοντας παράλληλα τα κατάλληλα κίνητρα στους συμμετέχοντες της αγοράς
(Arnold, Nicoletti, & Scarpetta, 2008).
35
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ΟΟΣΑ φαίνεται στην διεθνή κατάταξη των χωρών βάσει ενός δείκτη PMR36. Η
Ιταλία, η Ελλάδα και το Βέλγιο εμφανίζονται να έχουν ένα πολύ αυστηρό ρυθμιστικό
περιβάλλον, ενώ το ΗΒ, η Νέα Ζηλανδία και οι ΗΠΑ έχουν το λιγότερο συνολικά
περιορισμένο ρυθμιστικό περιβάλλον.
Πίνακας 10: Δείκτες ρύθμισης της αγοράς προϊόντος σε χώρες του ΟΟΣΑ
Nicoletti κ.α. (1999)
Kaufman κ.α. (1999)
Βαθμός Κατάταξη
Βαθμός
Κατάταξη
Αυστραλία
0,24
3
0,30
8
Αυστρία
0,49
8
0,37
10
Βέλγιο
0,80
17
0,50
17
Καναδά
0,54
11
0,41
14
Δανία
0,50
9
0,19
7
Φιλανδία
0,67
14
0,08
5
Γαλλία
0,88
18
0,60
18
Γερμανία
0,52
10
0,39
11
Ελλάδα
0,97
20
0,74
19
Ιρλανδία
0,20
2
0,06
3
Ιταλία
1,00
21
0,75
20
Ιαπωνία
0,58
12
1,00
21
Ολλανδία
0,49
7
0,08
4
Νέα Ζηλανδία 0,43
5
0,00
2
Νορβηγία
0,97
19
0,34
9
Πορτογαλία
0,70
15
0,39
12
Ισπανία
0,64
13
0,42
15
Σουηδία
0,49
6
0,43
16
Ελβετία
0,76
16
0,40
13
ΗΒ
0,00
1
0,00
1
ΗΠΑ
0,28
4
0,09
6
Πηγή: Nicoletti και Scarpeta, 2003, Πίνακας Α,2

Pryor (2002)
Βαθμός
0,40
0,39
0,74
0,24
0,38
0,00
0,78
0,31
1,00
0,32
0,87
0,61
0,15
0,13
0,60
0,65
0,58
0,37
0,01
0,16
0,62

Κατάταξη
12
11
18
6
10
1
19
7
21
8
20
15
4
3
14
17
13
9
2
5
16

Tά μέτρα του ανταγωνισμού που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των
εμπειρικών μελετών βασίζονται σε μια ποικιλία δεικτών μεταξύ των οποίων είναι το
μερίδιο αγοράς, το περιθώριο κέρδους, mark up κ.α. Ωστόσο, οι δείκτες αυτοί που
μετρούν άμεσα τον ανταγωνισμό χαρακτηρίζονται από κάποια μειονεκτήματα
(προβλήματα ερμηνείας ή ανακρίβειας, δεν λαμβάνουν την δυναμική πλευρά του
ανταγωνισμού (Ahn, 2002)). Αντίθετα, στην παραπάνω μελέτη εξετάζονται πολιτικές
που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό και αυτή η προσέγγιση έχει εννοιολογικά και
εμπειρικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με το να μετρηθεί ευθέως η πίεση της αγοράς,
εστιάζοντας σε καθοριστικούς παράγοντες πολιτικής αποφεύγονται τα παραπάνω
μειονεκτήματα (Scarpetta & Nicolletti 2003). Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι οι
ρυθμίσεις αγοράς προϊόντος που επηρεάζουν την ικανότητα της επιχείρησης να
εισέρθει στις αγορές (π.χ. δημιουργώντας σταθερό κόστος) ή να ανταγωνίζονται
αποτελεσματικά με άλλες επιχειρήσεις (π.χ. διαστρεβλώνοντας τον μηχανισμός της
αγοράς). Συνεπώς, η PMR μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας επιπρόσθετος δείκτης
ανταγωνισμού (Boheim, 2004).
36
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Παρά την ετερογένεια που εμφανίζεται να υπάρχει, οι διαφορές στις πολιτικές που
εφαρμόζει κάθε χώρα φαίνεται να επηρεάζουν την ΜFP. Το παρακάτω διάγραμμα
δείχνει ότι χώρες που έχουν αντί-ανταγωνιστικό περιβάλλον και γενικότερα δεν
υιοθετούν μεταρρυθμίσεις υπέρ του ανταγωνισμού, όπως η ελεύθερη πρόσβαση στην
αγορά, συνδέονται με σχετικά χαμηλές αποδόσεις MFP. Η Ιταλία αποτελεί ένα
παράδειγμα χώρας χαμηλών αποδόσεων, καθώς επικρατούσε ένα ισχυρό ρυθμιστικό
περιβάλλον. Κατά τη δεκαετία του 1970 και του 1980 παρατηρήθηκε μια γενικότερη
επιβράδυνση της παραγωγικότητας και οι χώρες που υιοθέτησαν μετασχηματισμούς
εχθρικές στον ανταγωνισμό δεν κατάφεραν να την ανακόψουν, ενώ εκείνες που
εφάρμοσαν πολιτικές υπέρ του ανταγωνισμού μπόρεσαν και την ανέτρεψαν (Nicoletti
& Scarpetta, 2003).
Γράφημα 17: Διαφορές στον μέσο ρυθμό αύξησης ΜFP μεταξύ 1990-2000 και 1980-1990

Πηγή: Nicoletti και Scarpetta (2003), Γράφημα 2

7.4 Ευρωπαϊκή Ένωση 2000-2020
Το 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας υιοθέτησε ένα πρόγραμμα
οικονομικών μετασχηματισμών με στόχο να κάνει την Ευρώπη την πιο
ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία γνώσεων στον κόσμο μέχρι το 2010 (Kok,
2004). Στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια οικονομία που θα προσφέρει μια βιώσιμη
οικονομική μεγέθυνση με περισσότερες θέσης εργασίας συμβάλλοντας στην
κοινωνική συνοχή.
Οι μετασχηματισμοί θα προωθούσαν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και
επομένως μακροχρόνια θα υπήρχε οικονομική μεγέθυνση. Για παράδειγμα, η
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απελευθέρωση ή απορύθμιση κλάδων αποτελούσε μια μορφή μετασχηματισμών η
οποία θα συνεισέφερε στην επίτευξη του γενικότερου στόχου. Σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004) η παροχή υπηρεσιών από του ελευθέρους επαγγελματίες
έχει ένα σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας,
εφόσον αποτελούν εισροές για τις επιχειρήσεις. Ο κλάδος των ελεύθερων
επαγγελμάτων περιείχε ρυθμίσεις που περιόριζαν τον ανταγωνισμό και συμφώνα με
εμπειρικές μελέτες, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2004, είχαν αρνητικές
επιδράσει σε ολόκληρη την οικονομία. Συνεπώς, μια μεγαλύτερη ποικίλα σε τιμές και
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς επίσης
περισσότερη καινοτομία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην αύξηση του ΑΕΠ (GDP growth)
(European Commission, 2004) σελ 7). Αν και πρόκειται για ένα μετασχηματισμό
όπου σύμφωνα με τα παραπάνω θα επιφέρει θετικές επιδράσει στην οικονομία, δεν
υλοποιήθηκε από πολλές χώρες στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του προγράμματος.
Η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων αποτελεί ένα απλό παράδειγμα που
ενισχύει την άποψη ότι οι περισσότεροι στόχοι της Στρατηγικής της Λισαβόνας δεν
είχαν επιτευχθεί μέχρι το 2010. Σε μια ανασκόπηση που έγινε στα μέσα της δεκαετίας
(Νοέμβριος 2004) αναφέρθηκε ότι εξωτερικά γεγονότα δεν βοήθησαν στην επίτευξη
των στόχων αλλά και ότι «τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συμβάλει στην
επιβράδυνση της προόδου παραλείποντας να δραστηριοποιηθούν ως προς την
στρατηγική της Λισαβόνας με την απαιτούμενη επιτακτικότατα.» Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι η Στρατηγική περιλάμβανε «υπερφορτωμένο πρόγραμμα, χαμηλό
συντονισμό και αντικρουόμενες προτεραιότητες» (Kok, 2004).

Τέσσερα χρόνια

αργότερα, ο πρωθυπουργός της Σουηδίας έγραψε σε ένα άρθρο μαζί με τον υπουργό
Οικονομικών του, Anders Borg «Ακόμα και αν έχει σημειωθεί πρόοδος πρέπει να
πούμε ότι η ατζέντα της Λισαβόνας, με μόλις ένα χρόνο που απομένει πριν
αξιολογηθεί, υπήρξε μια αποτυχία» (Euroactiv, 2009)
Το 2010, έπειτα από την επίσημη αξιολόγηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας
προωθείται η στρατηγική Ευρώπη 2020. Η κρίση των τελευταίων χρόνων μείωσε την
όποια οικονομική πρόοδο είχε επιτευχθεί εκθέτοντας την Ευρωπαϊκή οικονομία σε
μια ασθενέστερη δομή (European Commission, 2010). Η Ευρώπη αντιδρά στην
εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 για μια
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έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς μεγέθυνση (smart, sustainable and inclusive
growth). Πιο συγκεκριμένα, η έξυπνη μεγέθυνση στοχεύει στην δημιουργία μιας
οικονομίας βασισμένη στην καινοτομία ως κινητήρια δύναμη της οικονομικής
ανάπτυξης, η βιώσιμη μεγέθυνση στοχεύει στην προώθηση της αποτελεσματικότητας
πόρων στο πλαίσιο πράσινης ανάπτυξης και στον σχηματισμό μιας πιο
ανταγωνιστικής οικονομίας. Τέλος, η μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς στοχεύει σε μια
οικονομία που ενδυναμώνει τον ανθρώπινο παράγοντα μέσω της απασχόλησης
υψηλού επιπέδου, επενδύοντας σε δεξιότητες, καταπολεμώντας την φτώχια και
δημιουργώντας μια κοινωνία με συνοχή (European Commission, 2010).
Αν και οι στόχοι της στρατηγικής συνοψίζονται σε αυτούς τους κύριους άξονες,
υπάρχει ένα εύρος από επιμέρους δραστηριότητες που θα πρέπει να υλοποιηθούν
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια από αυτές είναι και η άσκηση
βιομηχανικής πολιτικής στo πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Το νέο ενδιαφέρον για
τη βιομηχανική πολιτική, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι αποτέλεσμα πολλών
συνιστωσών: η ανταγωνιστική πίεση από τις αναδυόμενες οικονομίες BRIC
(παγκοσμιοποίηση), η πρόσφατη οικονομική κρίση που «χτύπησε» πολλές
βιομηχανίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οδηγούν στην δημιουργία ενός πλαισίου
«Σύγχρονης Βιομηχανικής Πολιτικής» (European Commission, 2010). Η πολιτική
αυτή θα έχει ως στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας στους κλάδους μέσα
στον Ευρωπαϊκό χώρο και την εκμετάλλευση των ευκαιριών της παγκοσμιοποίησης.
Πρόκειται για μια πολιτική η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει οριζόντια μέτρα
βιομηχανικής πολιτικής σε συνδυασμό με άλλες πολιτικές όπως κανόνες και
ρυθμίσεις ανταγωνισμού.
Τα παραπάνω αποτελούν μια περίπτωση κατανόησης και εξήγησης της σημασία του
ανταγωνισμού, της πολιτικής ανταγωνισμού και της βιομηχανικής πολιτικής στην
οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προώθηση του ανταγωνισμού
φαίνεται να ήταν στους άξονες της στρατηγικής της Ευρώπης την προηγούμενη
δεκαετία, κυρίως μέσα από την απελευθέρωση αγορών, ενώ στα επόμενα χρόνια
αναμένεται να εμφανιστεί μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική με τον ίδιο απώτερο
στόχο, την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Επιπλέον, μέσα από αυτήν την
ενότητα αντανακλάται η σπουδαιότητα που αποκτούν τα όσα αναλύθηκαν στα

125

Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

προηγούμενα κεφάλαια, με την έννοια της εφαρμοσιμότητας και την συνέπεια που
υπάρχει στον σχεδιασμό των στρατηγικών με την οικονομική θεωρία.

7.5 Συμπέρασμα
Αν και η επέκταση τoυ υποδείγματος της αύξησης της ποικιλίας προϊόντος προβλέπει
μια ανάστροφη U σχέση, τα υποδείγματα της βελτίωσης ποιότητας προϊόντος είναι
πιο κατάλληλα ως προς την επιλογή μιας στρατηγικής μεγέθυνσης (Aghion & Howitt,
2006). Και οι δυο κατηγορίες υποδειγμάτων προσπαθούν να περιγράψουν με
απλοποιημένο τρόπο μια πολύπλοκη διαδικασία που παρατηρείται στην οικονομία,
άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος των υποδειγμάτων στα οικονομικά. Για αυτό
κλείνοντας παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης στόχος της οποία είναι η
πληρέστερη κατανόηση τους.

Επίλογος
Η ανασκόπηση που έγινε στα υποδείγματα τα οποία αναλύουν τη σχέση
ανταγωνισμού και καινοτομίας ή μεγέθυνσης, σε συνδυασμό με τις εμπειρικές
μελέτες προσφέρουν ένα γερό υπόβαθρο ώστε να κατανοηθεί το διαφορετικό
πρόσημο της σχέσης. Καταρχάς, τα πρώτα υποδείγματα της βιομηχανικής οργάνωσης
καθώς και το βασικό υπόδειγμα ενδογενούς μεγέθυνσης του Schumpeter προβλέπουν
αρνητική σχέση μεταξύ των δυο μεταβλητών. Στην συνέχεια, μια επέκταση του
υποδείγματος προβλέπει μια θετική σχέση η οποία είναι περισσότερο συνεπή με ό,τι
παρατηρείται στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο, από τη διεξαγωγή των εμπειρικών
μελετών φαίνεται η πολυπλοκότητα του θέματος η οποία δεν μπορεί να αποτυπωθεί
στην θεωρητική ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, τα θεωρητικά υποδείγματα δεν
μπορούν να ενσωματώσουν την ποικιλομορφία που υπάρχει στους κλάδους όπως
γίνεται στην εμπειρική ανάλυση, οπού για παράδειγμα μπορούν να χρησιμοποιούν
δεδομένα από τον βιομηχανικό τομέα ή από τον τομέα παροχής υπηρεσιών.
Για αυτό οι επόμενες δυο επεκτάσεις του υποδείγματος του Schumpeter προσφέρουν
τη διάκριση των κλάδων με κριτήριο την τεχνολογική ικανότητα τους (Scopelliti,
2009). Ακριβέστερα, το υπόδειγμα της ανάστροφης σχέσης U καθώς και εκείνο που
σχετίζεται με τη θέση των κλάδων από το σύνορο μπορούν να προσδιορίσουν με
περισσότερη συνέπεια την επίδραση του ανταγωνισμού στην αύξηση της
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παραγωγικότητας, καθώς διακρίνουν τις επιδράσεις ανάλογα με το αρχικό επίπεδο
του ανταγωνισμού και την αρχική απόσταση από το τεχνολογικό σύνορο.
Η διάκριση που έγινε από τον Aghion κ.ά. (2002) μεταξύ των κλάδων σε τεχνολογικά
όμοιους (neck-and-neck) και τεχνολογικά άνισους κλάδους (unleveled) συμβάλει
στην πρόβλεψη της ανάστροφης σχέσης U. Τα συμπεράσματα που μπορούν να
εξαχθούν από την παραπάνω σχέση αναφορικά με τον σχεδιασμό πολιτικών (policy
design) είναι σημαντικά: αν και έχει επικρατήσει μια τάση σύγκρουσης μεταξύ της
πολιτικής πατέντας (patent policy) και της πολιτικής ανταγωνισμού, οι συγγραφείς
στηριζόμενοι στις προβλέψεις τους τονίζουν την ανάγκη της συμπληρωματικότητας
τους. Ακριβέστερα, η προστασία πατέντας θα πρέπει να ανταμείβει τις νέες
τεχνολογικές βελτιώσεις, αλλά χωρίς να αποθαρρύνει μικρές βελτιώσεις μετά από
λίγο, ώστε οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε υστέρηση να μπορούν να προσεγγίσουν
τον ηγέτη στον ίδιο κλάδο. Αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει την αναλογία των
κλάδων που είναι τεχνολογικά όμοιοι στο σημείο σταθερής κατάστασης και
επομένως ο εντονότερος ανταγωνισμός θα συμβάλει στην αύξηση του ρυθμού
καινοτομίας στην οικονομία (Aghion & Griffith, 2005).
Ο Acemoglu κ.ά. (2006) διαφοροποιούν την τεχνολογική παραγωγικότητα κάθε
κλάδου ανάλογα με την αρχική απόσταση του από το σύνορο. Εφαρμόζοντας
ισοδύναμα την ιδέα σε επίπεδο χωρών και λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές
(policies) αναφορικά με την καινοτομική δραστηριότητα προκύπτει ότι: η απόσταση
από το τεχνολογικό σύνορο είναι καθοριστικής σημασίας για την επιλογή της
βέλτιστης πολιτικής μεγέθυνσης (optimal growth policy) για μια χώρα/οικονομία.
Ακριβέστερα, η στρατηγική μεγιστοποίησης της μεγέθυνσης μιας χώρας στηρίζεται
στην υιοθεσία μια πολιτικής επένδυσης (investment-based policy) όταν η χώρα
βρίσκεται μακριά από το τεχνολογικό σύνορο και σε μια πολιτική καινοτομίας
(innovation-based policy) όταν βρίσκεται κοντά στο τεχνολογικό σύνορο. Ωστόσο, η
μεγιστοποίηση της μεγέθυνσης δεν επιτυγχάνεται πάντα. Υπάρχει περίπτωση μια
οικονομία η οποία βρίσκεται μακριά από το τεχνολογικό σύνορο να πετύχει υψηλούς
ρυθμούς μεγέθυνσης παρακινώντας αυτήν να παραμείνει για μεγάλο χρονικό
διάστημα σε μια πολιτική επένδυσης. Το τελευταίο υπονοεί την ιδέα της κρατικής
παρέμβασης αναφορικά με την υιοθέτηση πολιτικών που στοχεύουν στην προώθηση
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υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, από την πλευρά της κυβέρνησης. Η κυβερνητική
παρέμβαση αντανακλάται στην έννοια της βιομηχανικής πολιτικής.
Κλείνοντας, μια σημαντική εξέλιξη προέκυψε κατά την ανάλυση της παρούσας
αναφορικά με την έννοια του ανταγωνισμού και συγκεκριμένα με τον δυνητικό
ανταγωνισμό, ο οποίος ενισχύεται με τη μείωση των εμποδίων εισόδου. Ακριβέστερα,
στην περίπτωση της Ευρώπης η πολιτική ανταγωνισμού έχει εστιάσει την προσοχή
της στον ανταγωνισμό μεταξύ των υπαρχουσών επιχειρήσεων δίνοντας λιγότερη
προσοχή στην είσοδο ((Aghion & Howitt, 2006) σελ. 279). Βάσει της ανάλυσης του
Aghion κ.ά. (2003) η απειλή της εισόδου ξένων επιχειρήσεων δίνει κίνητρα στις
υπάρχουσες επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στο τεχνολογικό σύνορο να
καινοτομήσουν για να αποφύγουν την είσοδο και επομένως να υπάρξει μεγέθυνση.
Συνεπώς, κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι η οικονομική θεωρία μπορεί να παρέχει
έναν οδηγό για τον σχεδιασμό μια πολιτικής μεγέθυνσης στην Ευρώπη στο παραπάνω
πλαίσιο. Το τελευταίο υποστηρίχθηκε και από τον Scopelliti (2009).
Τελευταία αλλά εξίσου σημαντική αποτελεί η πρόταση του Aghion κ.ά. (2011) στο
πλαίσιο χάραξης πολίτικης (policy) ως προς την επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης
στον ευρωπαϊκό χώρο. Σύμφωνα με αυτούς πράγματι ο ανταγωνισμός της αγοράς
προϊόντος και η απελευθέρωση συμβάλουν στην προώθηση της καινοτομίας και την
αύξηση της παραγωγικότητας. Μετά την εμφάνιση νέων παραγόντων, η επανεξέταση
τους σχετικά με τον ρόλο και τον σχεδιασμό της βιομηχανικής πολιτικής μπορεί να
ενισχύσει παρά να περιορίσει την επίδραση της πολιτικής ανταγωνισμού και να
παρέχει ενδεχομένως χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για τις αρχές ανταγωνισμού
της Ευρώπης.
Περιορισμοί
Κατά την αναζήτηση της βιβλιογραφίας για τη συγγραφή της παρούσας υπήρξαν
κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι θα πρέπει να επισημανθούν. Πιο συγκεκριμένα, τα
θέματα που αφορούν την πολιτική ανταγωνισμού αναλύονται περισσότερο από την
πλευρά του ανταγωνισμού δίνοντας λιγότερη έμφαση στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
Το τελευταίο δικαιολογείται από την περιορισμένη βιβλιογραφία σχετικά με την
άμεση αξιολόγηση της σχέσης αποτελεσματικότητα της πολιτικής ανταγωνισμού και
αύξηση της παραγωγικότητας. Επιπλέον, ζητήματα βιομηχανικής πολιτικής
εξετάζονται στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης της με την πολιτική ανταγωνισμού και
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στα όρια της πολύ πρόσφατης βιβλιογραφίας που αναπτύχθηκε γύρω από αυτήν
σχετικά με την επανεξέταση της.
Τελειώνοντας, ένα εξίσου σημαντικό θέμα που διαπιστώθηκε αναφορικά με τη σχέση
ανταγωνισμού και οικονομικής μεγέθυνσης είναι ότι εμπλέκονται πολιτικά ζητήματα
οικονομίας (political economy). Η συγγραφή της παρούσας έγινε με τέτοιο τρόπο
ώστε να παρουσιάσει όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό περιεχόμενο, δίχως
μεροληψία απέναντι σε τέτοια θέματα και χωρίς να επεκτείνεται σε μακροσκελείς
αναφορές που ενδεχομένως θα περιόριζαν την ουδέτερη στάση της συγγραφέως. Σε
συνέχεια με το τελευταίο, η επιλογή της βιβλιογραφίας στηρίχθηκε σε άρθρα τα
οποία έχουν δημοσιευτεί σε κορυφαία διεθνώς περιοδικά από διακεκριμένους
ακαδημαϊκούς καθώς και σε βιβλία όπου το κύρος και η αξιοπιστία τους ως πηγές
αντανακλάται στο επιστημονικό έργο των συγγραφέων.
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Παραρτήματα
Παράρτημα Κεφαλαίου 1: Θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης 37
Η οικονομική μεγέθυνση αποτελεί ένα αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης γιατί
ασχολείται με το εισόδημα οικονομίας, τις μεταβολές του αλλά και τους παράγοντες
που επιδρούν σε αυτό καθώς αποτελεί το κυριότερο μέτρο του επιπέδου διαβίωσης.
Η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης διακρίνεται χρονολογικά σε δυο μέρη: α) τη
θεωρία εξωγενούς ή τη νεοκλασική θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης και β) τη θεωρία
ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης ή εναλλακτικά τη Νέα θεωρία μεγέθυνσης.
Θεωρία εξωγενούς ή νεοκλασική θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης
Ένα από τα υποδείγματα που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία και αποτελεί σημείο
αναφοράς για τις μεταγενέστερες θεωρίες είναι το νεοκλασικό υπόδειγμα της
εξωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης του Solow-Swan.

Μια απλή εκδοχή του

στηρίζεται στην υπόθεση ότι η συνάρτηση παραγωγής παρουσιάζει φθίνουσες
αποδόσεις ως προς τους συντελεστές παραγωγής (φυσικό κεφάλαιο). Η παραπάνω
εκδοχή του

υποδείγματος προβλέπει ότι ο μόνος τρόπος για να διατηρήσει η

οικονομία ένα θετικό ρυθμό μεγέθυνσης μακροχρόνια είναι η εξαλείψει των
φθινουσών αποδόσεων ως προς τους συντελεστές παραγωγής που μπορούν να
συσσωρευτούν διαχρονικά. Το τελευταίο θεωρείται μειονέκτημα του υποδείγματος
και δικαιολογείται από το γεγονός ότι δεν έχει υποτεθεί η ύπαρξη εξωγενούς
τεχνολογίας, εισάγοντας τεχνολογία εξωγενώς τότε οι φθίνουσες αποδόσεις μπορούν
να αποφευχθούν.
Η εισαγωγή εξωγενούς τεχνολογικής προόδου στο υπόδειγμα υπονοεί ότι η βελτίωση
της τεχνολογίας γίνεται ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στο πλαίσιο λειτουργίας της
οικονομίας. Δηλαδή, οι οικονομικές αποφάσεις διαφόρων φορέων της οικονομίας
δεν μπορούν να επηρεάσουν το ρυθμό της τεχνολογικής προόδου. Το τελευταίο
έρχεται σε αντίθεση με τη λειτουργία σύγχρονων οικονομιών όπου η τεχνολογική
πρόοδος

είναι

αποτέλεσμα

συστηματικής

ερευνητικής

προσπάθειας

και

εκμετάλλευση σημαντικών οικονομικών πόρων. Συνεπώς, η τεχνολογική πρόοδος θα

37

Το υλικό της ενότητας στηρίζεται στα βιβλία των Καλαϊτζιδάκης και Καλυβίτης (2008
καθώς και των Βarro και Sala-i-Martin (2004).
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έπρεπε να προσδιορίζεται «ενδογενώς» από τη λειτουργία του οικονομικού
συστήματος.
Η ανάλυση της τεχνολογικής προόδου ως ενδογενές φαινόμενο προκαλεί
προβλήματα στην ανταγωνιστική φύση του νεοκλασικού υποδείγματος.

Αυτό

οφείλεται στο γεγονός ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες εμφανίζουν χαρακτηριστικά
δημόσιων αγαθών, δηλαδή η καινοτομία μιας επιχείρηση δεν αποκλείει την
υιοθέτηση και χρησιμοποίηση της από την άλλη. Συνεπώς, για να προστατευθούν τα
δικαιώματα των φορέων που καινοτομούν είναι απαραίτητη η ύπαρξη μονοπωλιακών
πλεονεκτημάτων (π.χ. δικαιώματα ευρεσιτεχνίας). Ωστόσο, το τελευταίο δεν συνάδει
με την ανταγωνιστική φύση του νεοκλασικού υποδείγματος και επομένως για να
διατηρηθεί θα πρέπει να γίνει η υπόθεση της εξωγενούς τεχνολογικής πρόοδος.
Θεωρία ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης
Για τον παραπάνω λόγο αναδύθηκε η νέα θεωρία μεγέθυνσης ή η ενδογενής θεωρία
μεγέθυνσης. Αντίθετα με το νεοκλασικό υπόδειγμα, στα υποδείγματα της εν λόγω
θεωρίας η οικονομική μεγέθυνση είναι ενδογενές αποτέλεσμα της οικονομίας και δεν
οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Η τεχνογνωσία ή διαδικασία βελτίωσης της
τεχνολογικής μεταβολής είναι πλέον ενδογενής.
Η τεχνογνωσία μπορεί να πάρει πολλές μορφές και μπορούν να ομαδοποιηθούν σε
δυο κατηγορίες.

Η πρώτη αναφέρεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο

περιλαμβάνει τις γνώσεις και τις ικανότητες του εργατικού δυναμικού και η δεύτερη
αναφέρεται στην τεχνολογική πρόοδο η οποία σχετίζεται με την ανακάλυψη νέων
αγαθών ή εισροών και τη βελτίωση της ποιότητας τους.
Το υπόδειγμα της εκμάθησης είναι ένα υπόδειγμα ενδογενούς οικονομικής
μεγέθυνσης

με

συσσώρευση

ανθρώπινου

κεφαλαίου.

Μια

πρόβλεψη

του

υποδείγματος είναι ότι η συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου βοηθάει στην εξάλειψη
των φθινουσών αποδόσεων και οδηγεί σε ενδογενή μεγέθυνση, ακόμη και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει τεχνολογική πρόοδος. Αν και το ανθρώπινο κεφάλαιο
επιλύει το πρόβλημα της οικονομικής μεγέθυνσης μέσω της εξάλειψης φθινουσών
αποδόσεων βραχυχρόνια, μακροχρόνια η συσσώρευση κεφαλαίου μπορεί να
οδηγήσει σε τέτοια μείωση των αποδόσεων ώστε να σταματήσει η μεγέθυνση αν δεν
υπάρχει τεχνολογική πρόοδος. Συνεπώς, ο πιο σίγουρος τρόπος για να αποφευχθούν
2
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οι φθίνουσες αποδόσεις αλλά και να εξασφαλιστεί η οικονομική μεγέθυνση είναι η
τεχνολογική πρόοδος με τη μορφή βελτίωσης των μεθόδων παραγωγής.

Παράρτημα Κεφαλαίου 2. Εισαγωγικές έννοιες: Ανταγωνισμός,
πολιτική ανταγωνισμού και οικονομική μεγέθυνση
Η έννοια του ανταγωνισμού και της πολιτικής ανταγωνισμού μπορεί να γίνει
κατανοητή μέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο μικροοικονομικού επιπέδου. Στα
κλασικά οικονομικά ο ανταγωνισμός μπορεί να πάρει πολλές μορφές όπως ο τέλειος
ανταγωνισμός, ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ο ολιγοπωλιακός ανταγωνισμός και
το μονοπώλιο. Στα σύγχρονα οικονομικά ο τέλειος ανταγωνισμός αποτελεί σημείο
αναφοράς για τους οικονομολόγους σε πολλές αναλύσεις, όπως για παράδειγμα στην
εκτίμηση των απωλειών ευημερίας στην περίπτωση ύπαρξης μονοπωλίου στην αγορά
Σύμφωνα με τον Aigingrer (2008) o Mueller (1977) έχει διακρίνει δύο προσεγγίσεις
για τον ορισμό του ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την πρώτη, ο ανταγωνισμός ορίζεται
ως μια εξελικτική διαδικασία αναζήτησης (search process) στην οποία οι επιχειρήσεις
εισέρχονται, αναπτύσσονται και εξέρχονται.

Σε αυτή την διαδικασία οι

επιχειρηματίες ανακαλύπτουν τις μεταβολές που προκύπτουν

και λύνουν τα

προβλήματα που παρουσιάζονται σε ένα σταθερά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Βάσει
της δεύτερης προσέγγισης ο ανταγωνισμός ορίζεται ως ένα θεωρητικό υπόδειγμα
μαζί με τις υποθέσεις που το διέπουν. Πιο συγκεκριμένα,
1) Την πλήρη πληροφόρηση
2) Την ουδετερότητα ως προς τις προτιμήσεις
3) Την ελεύθερη είσοδο και έξοδο των επιχειρήσεων
4) Τον μεγάλο αριθμό των καταναλωτών και παραγωγών στον καθένα από τον
οποίο αντιστοιχεί ένα πολύ μικρό μερίδιο της συνολικής ζήτησης και
παραγωγής αντίστοιχα
5) Το ομοιογενές προϊόν
6) Την ανυπαρξία εξωτερικοτήτων
Βάσει των παραπάνω χαρακτηριστικών οι επιχειρήσεις αποτελούν λήπτες τιμών
εξαιτίας του γεγονότος ότι καμιά από αυτές δεν μπορεί αν επηρεάσει την τρέχουσα
τιμή της αγοράς. Συνεπώς, σε μια αγορά όπου επικρατούν οι παραπάνω συνθήκες οι
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή:
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1) Αντιμετωπίζουν οριζόντια καμπύλη ζήτησης
2) Πωλούν οποιαδήποτε ποσότητα στην δεδομένη τιμή
3) Σε μια αύξηση της τιμής τους, η ποσότητα του προϊόντος που πωλούν θα
μειωθεί λόγω του ότι ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών θα στραφεί σε
ανταγωνιστές εφόσον το προϊόν είναι ομοιογενές.
Οι υποθέσεις και οι συνέπειες τους υποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις, στόχος των
οποίων είναι η μεγιστοποίηση των κερδών, έχουν κανονικά κέρδη στον τέλειο
ανταγωνισμό μακροχρόνια, εφόσον η τιμή είναι ίση με το μακροχρόνιο και
βραχυχρόνιο οριακό κόστος (P=LMC=SMC) (Δρανδάκης, Μπήτρος, & Μπαλτάς,
2003). Επιπλέον, βάσει του τελευταίου, ο ανταγωνισμός εξασφαλίζει την άριστη
κατανομή κατά Parerto και σε όρους στατικής αποτελεσματικότητας επιτυγχάνεται η
μέγιστη δυνατή διανεμητική αποτελεσματικότητα (allocative efficiency). Η μέτρηση
της τελευταίας γίνεται από το συνολικό πλεόνασμα (total welfare) που απαρτίζεται
από το πλεόνασμα του καταναλωτή (consumer surplus) και το πλεόνασμα του
παραγωγού (producer surplus) (Cabral, 2003).

Οι καταναλωτές βρίσκονται σε

υψηλότερο επίπεδο ευημερίας λόγω χαμηλών τιμών, καλύτερης ποιότητας και
μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων συγκριτικά με τις μορφές αγοράς του ατελούς
ανταγωνισμού.

Οι μακροχρόνιες αναμενόμενες επιδράσεις της ανταγωνιστικής

αγοράς σε μακροοικονομικό επίπεδο θα πρέπει να είναι υψηλότερο επίπεδο και/ή
υψηλότεροι ρυθμοί μεγέθυνσης της καινοτομίας και της παραγωγικότητας καθώς
επίσης και καλύτερη συνολική οικονομική αποδοτικότητα (economic performance).
Εφόσον σε ένα οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό του τέλειου ανταγωνισμού, η
κοινωνική ευημερία μεγιστοποιείται, δεν υπάρχει ανάγκη για παρέμβαση ούτε από
την πλευρά της Ρυθμιστικής Πολιτικής (Regulation) ούτε από εκείνης της πολιτικής
ανταγωνισμού (Competition Policy). Η Πολιτική Ανταγωνισμού και η Ρυθμιστική
Πολιτική παρεμβαίνουν σε αγορές στις οποίες οι επιχειρήσεις έχουν μονοπωλιακή
δύναμη και ο σκοπός τους είναι η βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας,
μέσω της προώθησης και προστασίας του ανταγωνισμού (Βέττας & Κατσουλάκος,
2004).
Η ισορροπία στο υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού δεν είναι ευσταθής, οι
παραγωγοί όντας ορθολογικοί θα θέλουν να έχουν υπέρκανονικά κέρδη, το ίδιο
ισχύει και στις πραγματικές αγορές. Για να το πετύχουν αυτό οι επιχειρήσεις δυο
4
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περιπτώσεις θα κληθούν να αντιμετωπίσουν: είτε την προμήθεια καινοτόμων
προϊόντων ή την υιοθέτηση αντί-ανταγωνιστικών πρακτικών (Boheim, 2004). Η
πορεία δράσης που θα επιλέξουν εξαρτάται από τα κίνητρα που αντιμετωπίζουν κάθε
φορά. Ωστόσο, από την οπτική της κοινωνικής ευημερίας η αντι-ανταγωνιστική
συμπεριφορά δεν είναι επιθυμητή λόγω του ότι οδηγεί συνήθως σε μονοπωλιακή
δύναμη και άρα σε αποτυχία της αγοράς. Συνεπώς, από την στιγμή που ο μηχανισμός
της αγοράς δεν επιτυγχάνει το κοινωνικό άριστο, το κράτος ως θεσμός επιβάλει
μέτρα για την βελτίωση της απόδοσης της αγοράς (Βέττας & Κατσουλάκος, 2004),
τότε η πολιτική ανταγωνισμού ενεργεί προσπαθώντας να επαναφέρει τον
ανταγωνισμό.
Από τα παραπάνω συνάγεται ποιος είναι ο ενεργός ρόλος της πολιτικής
ανταγωνισμού στην προστασία του ανταγωνισμού της αγοράς.

Οι επιχειρήσεις

αποθαρρύνονται στην σύναψη αντι-ανταγωνιστικών ενεργειών εφόσον η πολιτική
ανταγωνισμού μπορεί να επιβάλει κυρώσεις. Με αυτόν τον τρόπο ο ανταγωνισμός
διατηρείται σε υψηλό βαθμό και οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να καταφύγουν σε
άλλου είδους στρατηγικές προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους, δηλαδή στην
επένδυση σε καινοτομία. Ο ανταγωνισμός εξασφαλίζει πλέον ότι οι επιχειρήσεις
αναγκάζονται να εισάγουν νέα προϊόντα και να υιοθετήσουν νέες διαδικασίες
(δυναμική αποτελεσματικότητα-dynamic efficiency) (Βέττας & Κατσουλάκος, 2004).
Αν τελικά οι καταναλωτές ανταποκριθούν στα νέα προϊόντα τα οποία ταιριάζουν
καλύτερα στις προτιμήσεις τους, τότε μια νέα αγορά θα μπορούσε να αναπτυχθεί
καταλήγοντας σε καλύτερη οικονομική αποδοτικότητα (economic performance) και
οικονομική μεγέθυνση (growth). Το τελευταίο υπονοεί ότι η καινοτομία είναι η
κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης και επομένως θεωρείται ως δεδομένη η
σχέση τους.
Ορισμοί: Η εσωτερική αναδιάρθρωση (internal restructuring) αναφέρεται στην
περίπτωση που η αύξηση της παραγωγικότητας προκύπτει από αλλαγές μέσα στην
ίδια την επιχείρηση, όπως η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και οργανωτικών δομών. Η
εξωτερική αναδιάρθρωση (external restructuring), η οποία αποτελεί την δεύτερη πηγή
αύξηση της παραγωγικότητας (productivity growth) είναι η διαδικασία της επιλογής
αγοράς (market selection) μέσω της οποίας επιχειρήσεις χαμηλής παραγωγικότητας
εξέρχονται

και

αντικαθίστανται

από

δυνητικούς

ανταγωνιστές

υψηλής
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παραγωγικότητας, ενώ οι υπάρχουσες επιχειρήσεις (incumbents) υψηλότερης
παραγωγικότητας κερδίζουν μερίδιο αγοράς.

Παράρτημα Κεφαλαίου 7: Λογική της ανάστροφης σχέσης U
Η παραπάνω σχέση είναι απόρροια δυο αλληλεπιδράσεων (Bucci, 2004). Πιο
συγκεκριμένα, οι δυο μεταβλητές συνδέονται μέσα από δύο κανάλια: ο εντονότερος
ανταγωνισμός στην αγορά επιδρά αρνητικά στη μεγέθυνση επειδή, μειώνει τα
μονοπωλιακά έσοδα τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να τα εκμεταλλευτεί
κάποιος επιτυχημένος καινοτόμος και επομένως μειώνουν το κίνητρο για καινοτομία.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα του Schumpeter ή το αποτέλεσμα κινήτρου κερδών (profit
incentive effect). Παράλληλα, η αύξηση του ανταγωνισμού μεταβάλει την κατανομή
της εργασίας μεταξύ των κλάδων (στην κάθετη αλυσίδα) και επιδρά στην ποσότητα
των πόρων που χρησιμοποιούνται σε Ε&Α. Αυτό είναι το αποτέλεσμα κατανομής
πόρων (resource allocation effect). To τελευταίο μπορεί να είναι είτε θετικό είτε
αρνητικό, σε αντίθεση με το αποτέλεσμα του Schumpeter που είναι πάντα αρνητικό.
Για αρχικά χαμηλό επίπεδο ανταγωνισμού της αγοράς προϊόντος (χαμηλό α), μια
αύξηση του ανταγωνισμού μειώνει τις τιμές των κεφαλαιουχικών αγαθών (

)

και επομένως είναι περισσότερο κερδοφόρο η υποκατάσταση του συντελεστή
εργασία με τα κεφαλαιουχικά αγαθά. Αυτό με την σειρά του μειώνει την ποσότητα
της εργασίας που χρησιμοποιείται στο τελικό προϊόν και αυτή η ποσότητα είναι
διαθέσιμη πλέον να χρησιμοποιηθεί στον ενδιάμεσο και στον ερευνητικό τομέα, κάτι
το οποίο οδηγεί σε μεγέθυνση. Συνεπώς, όταν ο ανταγωνισμός είναι χαμηλός υπάρχει
θετική σχέση μεταξύ ανταγωνισμού και μεγέθυνσης καθώς το αποτέλεσμα κατανομής
πόρων κυριαρχεί το αρνητικό αποτέλεσμα κινήτρων κερδών.
Αντίθετα, για υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, ο εντονότερος ανταγωνισμός
εξακολουθεί να μειώνει την ποσότητα εργασίας στον τελικό τομέα. Ωστόσο
παράλληλα, η αύξηση του ανταγωνισμού προκαλεί αύξηση στην παραγωγή
κεφαλαιουχικών αγαθών στον ενδιάμεσο κλάδο με αποτέλεσμα να αυξάνεται η
ζήτηση για εργασία και να απορροφά μεγάλη ποσότητα από τον διαθέσιμο πόρο. Σε
αυτήν την περίπτωση, ο υψηλός ανταγωνισμός δημιουργεί ένα αντιστάθμισμα (trade
off) στην κατανομή της εργασίας (έχει γίνει υπόθεση σταθερής ποσότητας εργατικού
δυναμικού) μεταξύ της παραγωγής των κεφαλαιουχικών αγαθών και της ερευνητικής

6

Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

δραστηριότητας και επομένως να μειώνεται η επένδυση σε καινοτομία. Συνεπώς,
όταν ο ανταγωνισμός της αγοράς προϊόντος είναι έντονος, τότε το αποτέλεσμα της
κατανομής πόρων είναι αρνητικό και ενισχύει την αρνητική επίδραση του
αποτελέσματος του Schumpeter ή των κινήτρων των κερδών.
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