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ΣΙ ΗΜΑΙΝΕΙ Η ΠΡΟΦΑΣΗ ΑΝΟΔΟ ΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ ;  

Από Νίκο Χαριτωνίδη 

 

Όινο ν θόζκνο παξαθνινπζεί κε αγσλία ηνπο δηάθνξνπο δείθηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, πξνζκέλνληαο ηελ αλάθακςε από ηελ επίπνλε θξίζε πνπ καζηίδεη όιε 

ηελ αλζξσπόηεηα ην ηειεπηαίν ρξόλν. Έλαο από ηνπο δείθηεο, είλαη θαη απηόο ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο, πνπ νξίδεηαη ζαλ ην παξαγόκελν πξντόλ αλά αλζξνπνώξα 

εξγαζίαο. Είλαη πξάγκαηη εληππσζηαθό (θαη ειπηδνθόξν γηα πνιινύο), όηη ν δείθηεο 

απηόο παξνπζηάδεη εληππσζηαθή άλνδν : Σε ΗΠΑ, από ηηο αξρέο ηνπ 2007, έρεη έλα 

ξπζκό εηήζηαο αύμεζεο 2,6%, ελώ ν κέζνο όξνο ηεο ηειεπηαίαο 25εηίαο είλαη κόιηο 

2%. Εθ πξώηεο όςεο, ε βειηίσζε απηή ζα ζπκβάιιεη ζηε αλάθακςε ηεο 

νηθνλνκίαο. Όηαλ νη επηρεηξήζεηο είλαη ηθαλέο λα παξάγνπλ πεξηζζόηεξα κε 

ιηγόηεξε εξγαζία, ηα θέξδε θαη νη κηζζνί απμάλνληαη, ην βηνηηθό επίπεδν αλεβαίλεη 

θαη ν πιεζσξηζκόο παξακέλεη ρακειόο. Πσο όκσο εμεγείηαη ε άλνδνο ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο, ελ κέζσ ηεο βαζεηάο ύθεζεο πνπ πεξλάκε ; Σύκθσλα κε ηνπο 

εηδηθνύο, ππάξρνπλ δπν εμεγήζεηο :  

 Η πξώηε ην απνδίδεη ζηελ αθνζίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε νπζηαζηηθή 

νξγάλσζε γηα λα μεπεξάζνπλ ηε θξίζε, πηνζεηώληαο νπζηαζηηθέο κεζόδνπο 

βειηίσζεο, απαιείθνληαο ηε ζπαηάιε θαη ηηο δηαδηθαζίεο κε πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, πνπ ζπρλά απνηεινύλ πάλσ από ην 80% ησλ ζπλνιηθώλ δηαδηθαζηώλ 

(3). Με ηνλ ηξόπν απηό, νη επηρεηξήζεηο κπνξεί λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο, 

ρσξίο λα αθξηβαίλνπλ ηα πξντόληα ηνπο. Τνύην κε ηε ζεηξά ηνπ δηαηεξεί 

ρακειά ην πιεζσξηζκό θαη ε Κεληξηθή Τξάπεδα κπνξεί λα δηαηεξεί πνιύ 

ρακειά επηηόθηα, πξάγκα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάθακςε. 

 Η δεύηεξε ην απνδίδεη ζηελ άκεζε κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο, κε ηελ 

απόιπζε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαδόκελσλ / ζηειερώλ θαη ηελ αλαζηνιή 

πξνγξακκάησλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (R & D). Πξάγκαηη, κηα επηρείξεζε 

κπνξεί λα ζπλερίζεη απξόζθνπηα ηε παξαγσγή ξνπηίλαο, έζησ θαη αλ απνιύζεη 

ζηειέρε θαη θαηαξγήζεη ηκήκαηα πνπ αζρνινύληαη κε ηε καθξνπξόζεζκε 

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζηνρεύνπλ ζην κέιινλ ηνπ 
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νξγαληζκνύ θαη δελ επεξεάδνπλ ηε ηξέρνπζα παξαγσγή. Έηζη, ε κείσζε απηή 

ηνπ θόζηνπο κεηαθξάδεηαη ζε ζεκαληηθή βξαρππξόζεζκε άλνδν ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο, αθνύ ε (ηξέρνπζα) παξαγσγή παξακέλεη ακεηάβιεηε, ελώ 

απνκαθξύλεηαη έλα ζεκαληηθό θόζηνο. 

 

Είλαη όκσο ζώθξσλ ε 2ε πνιηηηθή ; Αζθαιώο όρη, αθνύ νη νξγαληζκνί / 

επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη όρη γηα ην ζήκεξα, αιιά γηα λα ππάξρνπλ γηα πνιιά 

ρξόληα θαη απηό είλαη ακθίβνιν, αλ δελ αζρνινύληαη εληαηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

αγνξάο ηνπο (λέα πξντόληα). Δπζηπρώο, νη αξηζκνί δείρλνπλ όηη ε αύμεζε ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο νθείιεηαη κάιινλ ζηε 2ε εμήγεζε : Σε ΗΠΑ, εθηόο από ην θιάδν 

ηεο εθπαίδεπζε θαη ηεο Υγείαο, ν αξηζκόο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερώλ έπεζε ην 

ηειεπηαίν ρξόλν θαηά 3,6% (απώιεηα πεξηζζόηεξσλ από 1.000.000 ζέζεσλ 

εξγαζίαο από ηνλ Αύγνπζην 2008), ελώ από επίζεκα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, νη 

δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε ζε κεγάινπο νξγαληζκνύο πεξηθόπεθε ην 1ν 

3κελν 2009 από 8 – 16% ! Έηζη, νη επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνύλ κηα ηέηνηα 

πνιηηηθή, βξίζθνληαη πηζαλά εγθισβηζκέλεο ζε κηα «ζαλάζηκε θαηηνύζα ζπείξα» : 

Με ηελ αξγή αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, κπνξεί λα κελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

επαλαπξνζιάβνπλ ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε θαη λα επαλέιζνπλ ζηελ Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε, νπόηε κέλνπλ «εθηόο παηρληδηνύ».   

 

Είλαη αηπρέο, όηη κε ηε ηξέρνπζα πξαθηηθή, ηα πνζά πνπ δαπαλώληαη γηα Έξεπλα 

θαη Αλάπηπμε δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο δείθηεο ησλ Σηαηηζηηθώλ Υπεξεζηώλ, πνπ 

αθνξνύλ ην Αθαζάξηζην Εζληθό Πξντόλ. Ήδε ην Bureau of Economic Analysis 

(BEA) έρεη δξνκνινγήζεη δηαδηθαζίεο, ώζηε λα πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ζηνπο δείθηεο ΑΕΠ, όπσο γίλεηαη θαη κε ηηο επελδύζεηο. 

Έηζη ζα δηνξζσζεί ζεκαληηθά ε «παξεμεγεκέλε» αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο, 

αθνύ ε κεησκέλεο δαπάλεο ζε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε ζα αληηθαηνπηξίδνληαη ζε 

κεησκέλε αλάπηπμε  ΑΕΠ θαη άξα παξαγσγηθόηεηαο. 
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