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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Με ην πέξαο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή
Γνχκπν Μηράιε ηφζν γηα ηελ πξνεηνηκαζία φζν θαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθπφλεζεο
ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Ζ θαζνδήγεζε θαη νη ζπκβνπιέο ηνπ ήηαλ θαζνξηζηηθέο
γηα ηελ εθπφλεζή ηεο.
Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή
ππνζηήξημε θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζηε
ρνιή Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.
Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο θίινπο κνπ, ησξηλνχο θαη παιηνχο, γηα ηελ εζηθή
ππνζηήξημε ηνπο φια απηά ηα ρξφληα.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ λα γίλνληαη φιν θαη πην απνηειεζκαηηθέο θαη
παξαγσγηθέο έρεη ιάβεη πξσηεχνληα ξφιν ζηηο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο. Σηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο ην ηκήκα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Δ&Α) έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ
επηζηεκνληθή νξγάλσζε θαη εθαξκνγή εξεπλψλ θαη πεηξακάησλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε
φισλ ησλ θάζεσλ ιεηηνπξγίαο ηεο βηνκεραλίαο. Σα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε
θαιχηεξνπ πνηνηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ηκήκαηα
εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο ππάξρνπλ ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο
θνζηίδεη ζεκαληηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο επηβαξχλεη ηελ ηηκή
πψιεζεο ηνπ παξαγνκέλνπ πξντφληνο. πλεπψο, αλ ην ηκήκα εξεπλψλ δελ απνδίδεη
ζεηηθά απνηειέζκαηα ψζηε λα αληηζηαζκίζεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ηηο
νηθνλνκίεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη θαηλνηνκίεο ηνπ, είλαη αζχκθνξε ε ιεηηνπξγία ηνπ.
Πνιιέο επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ ηκήκαηα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο, γηα επηλφεζε λέσλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή παξνπζία ηνπο
ζηελ αγνξά.
ηελ παξνχζα εξγαζία αξρηθά, αλαθέξνληαη θάπνηα εηζαγσγηθά γηα ηελ
θαηλνηνκία, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε. Γίλεηαη αλαθνξά δηάθνξσλ εξεπλψλ πνπ
έρνπλ γίλεη φζνλ αθνξά ηηο επελδπηηθέο ηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο
έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο,
ηνπο νπνίνπο αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνπλ, θαζψο επίζεο, αλαθέξνληαη νη ρψξεο, ζηηο νπνίεο εδξεχνπλ νη
επηρεηξήζεηο.
Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επελδχζεσλ ζε Δ&Α ησλ
παγθφζκησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε βνήζεηα κηαο κεζφδνπ πνιπδηάζηαηεο αλάιπζεο. Ζ
κέζνδνο απηή είλαη ε πεξηβάιινπζα αλάιπζε δεδνκέλσλ (DEA). Ζ ζπγθεθξηκέλε
κέζνδνο ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο έρεη δηαδνζεί ζεκαληηθά σο εξγαιείν εθηίκεζεο
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ (Decision Making Units,
DMUs). Οη ηνκείο εθαξκνγήο ηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πγεία (λνζνθνκεία, θαξκαθεία),
ηελ εθπαίδεπζε (ζρνιεία, παλεπηζηήκηα), ηηο ηξάπεδεο, ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ηε
βηνκεραλία, ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ηα εζηηαηφξηα θαη άιινπο δηνηθεηηθνχο
νξγαληζκνχο. Ζ DEA είλαη έλα καζεκαηηθφ κνληέιν γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ην
νπνίν φηαλ εθαξκνζηεί ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα παξέρεη έλα λέν ηξφπν γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, παξαγσγηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ
κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο εηζφδνπο γηα λα παξαγάγεη θάπνηα απνηειέζκαηα, ηηο
εμφδνπο. Οη κεηαβιεηέο απηέο πξνέξρνληαη απφ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ εηαηξηψλ.
ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο ηεο DEA θαη ηα
ζπγθεθξηκέλα κνληέια ηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παγθφζκησλ
επηρεηξήζεσλ. Ζ πέκπηε ελφηεηα αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ κνληέισλ ηεο DEA γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Με βάζε ηνλ εηήζην αξηζκφ
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εηαηξηψλ, ζπιιέγνληαη νη επελδχζεηο ζε Δ&Α, νη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, ηα θέξδε θαη
νη πσιήζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2014. Απφ ηα δεδνκέλα απηά γίλεηαη ε
ζπγθέληξσζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ θάζε επηρείξεζεο. Δπηπξφζζεηα,
πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ παγθφζκησλ επηρεηξήζεσλ.
Τπνινγίδεηαη θαη κε ηα δχν κνληέια ηεο DEA, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε επηρείξεζεο
αλά έηνο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε Malmqusit, πξνθχπηνπλ
ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλ ε παξαγσγηθφηεηα ησλ ηνκέσλ θαη ησλ ρσξψλ επεξεάδνληαη
απφ ην εζσηεξηθφ ηνπο ή ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ.
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε απηή κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Κάζε επηρείξεζε κπνξεί λα
εληνπίζεη ηα ζεκεία ζηα νπνία πζηεξεί θαη λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ψζηε
λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ
1.1 ΟΡΗΜΟ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ
Ζ δπλαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα εθαξκφδνπλ θαηλνηνκίεο
πξνζδηνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επηηπρία ηνπο. πλεπψο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα
νξηζζεί ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο. Ωο θαηλνηνκία νξίδεηαη ε κεηαηξνπή κίαο λέαο ηδέαο
ή κηαο επηλφεζεο ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηπξφζζεηα, ζπληζηά κηα
πξσηνπνξηαθή ηδέα, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ.
Ωζηφζν, πνιινί ηαπηίδνπλ ηηο έλλνηεο «θαηλνηνκία» θαη «εθεχξεζε», θάηη ην νπνίν δελ
ηζρχεη. Ζ εθεχξεζε εκπεξηέρεηαη ζηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο, φκσο , ζίγνπξα δελ
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηαπηφζεκεο έλλνηεο. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε απφ
ηνλ ΟΟΑ ην 2002 ζην «εγρεηξίδην Frascati»1 , θαηλνηνκία είλαη ε κεηαηξνπή κίαο
ηδέαο αθελφο ζε πξντφλ ή ππεξεζία κε ζθνπφ λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά θαη αθεηέξνπ ζε
έλα θαηλνχξγην ηξφπν παξνρήο ππεξεζηψλ ή κία λέα κέζνδν παξαγσγήο. πλεπψο,
θαηλνηνκία είλαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ ή αξθεηά βειηησκέλνπ αγαζνχ θαζψο θαη νη
ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί θαη λα δηεηζδχζεη ζηελ
αγνξά κε ζθνπφ λα γίλεη απνδεθηφ. χκθσλα, κε ηα παξαπάλσ σο θαηλνηφκα
επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη ε επηρείξεζε πνπ παξάγεη ην αγαζφ θαη εθείλε πνπ
αλαιακβάλεη ηελ δηαθίλεζε ηνπ. πλεπψο, ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε
θαηλνηνκία απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά ηκήκαηα: ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ, ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ήδε ππαξρνπζψλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ θαη ηηο
γλψζεηο πνπ απνθηψληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κέζα ζηελ ίδηα ηελ
επηρείξεζε.

Γηαδηθαζίεο

Καινοτόμεσ

Οργανωτικζσ

Διαδικαςίεσ

Καινοτόμα

Πξνϊόληα

Προϊόντα

Καινοτομίεσ
Ολιςτικό
Μοντζλο
Καινοτομίασ

Καινοτόμεσ
Τπθρεςίεσ

ρήκα 1.1: Οξηζκφο Καηλνηνκίαο – Οιηζηηθφ Μνληέιν (Πεγή: Παληνπβάθεο, 2007)

1

Frascati Manual, OECD, 2002
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1.2 ΔΗΓΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ
Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θαηλνηνκηψλ εληνπίδνληαη ζην αληηθείκελφ, ην ρξφλν
νινθιήξσζήο θαη ηνλ νξγαλσζηαθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο αληίθηππν. Ωζηφζν, ε
ηαμηλφκεζε ηνπο ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαζίζηαηαη δχζθνιε, θαζψο νξηζκέλα απφ
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζπκπίπηνπλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία ηηο
θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο θαηλνηνκίαο.
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

ρήκα 1.2: Δίδε θαηλνηνκίαο

1.2.1 Καηλνηνκία Πξνϊόληνο
Ωο πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη έλα αγαζφ ή κηα ππεξεζία. Ο φξνο θαηλνηνκία
πξντφληνο (product innovation), παξαπέκπεη ζηελ αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο ή ζηελ
βειηίσζε ελφο ππάξρνληνο. Με άιια ιφγηα θαηλνηνκία πξντφληνο νξίδεηαη ε θαηλνηνκία
πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πξντφλ ηεο παξαγσγήο ηεο εηαηξίαο. Με ην ζπγθεθξηκέλν είδνο
θαηλνηνκίαο ε επηρείξεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα ηθαλνπνηήζνπλ
νξηζκέλεο αλάγθεο ηνπο, θαζψο ηνπο πξνζθέξεη έλα λέν ή βειηησκέλν πξντφλ πνπ έσο
ηψξα δελ δηέζεηε ε αγνξά. Ζ αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο απαζρνιεί πνιιέο
επηρεηξήζεηο ζηηο κέξεο καο. Οη ιφγνη πνπ νη εηαηξίεο ζρεδηάδνπλ θαη αλαπηχζζνπλ λέα
πξντφληα δελ είλαη ίδηνη γηα φιεο ηηο εηαηξίεο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη πην
ζεκαληηθνί ιφγνη νη νπνίνη είλαη (Μαηζαηζίλεο et al.,2010):
 Κάιπςε ή δεκηνπξγία αλαγθψλ.
 Γηαηήξεζε επηπέδνπ πσιήζεσλ θαη κεξηδίνπ ζηελ αγνξά.
 Βειηίσζε πθηζηάκελσλ πξντφλησλ.
 Δπαλαηνπνζέηεζε.
 Διάηησζε ηνπ θφζηνπο.
 Αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο.
 Γηαηήξεζε ηεο θήκεο “first- to -market” ή θαηλνηφκνπ επηρείξεζεο.
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1.2.2 Καηλνηνκία Γηαδηθαζίαο
Ζ θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο(process innovation), αθνξά ηελ αλάπηπμε λέσλ
δηαδηθαζηψλ, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ παξαγσγήο. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη βειηίσζε φζνλ
αθνξά ηηο ηερληθέο, ηνλ εμνπιηζκφ ή αθφκα θαη ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε
επηρείξεζε ζηηο δηαδηθαζίεο. Απηφ έρεη ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο αλά κνλάδα
παξαγσγήο/δηαλνκήο θαη ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξαγσγή/δηαλνκή
λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ.
1.2.3 Οξγαλωζηαθή θαηλνηνκία
Οξγαλσζηαθή θαηλνηνκία(organizational innovation) είλαη ε εθαξκνγή:




κηαο λέαο ινγηζηηθήο κεζφδνπ ή δηαδηθαζίαο
λένπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο θαη
λέσλ κεζφδσλ ζηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο.

Ζ νξγαλσζηαθή θαηλνηνκία έρεη σο ζηφρν λα απμήζεη ηελ επίδνζε ηεο επηρείξεζεο.
Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηελ κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ ή ηνπ θφζηνπο
ζπλαιιαγψλ, κε ηε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ηεο πξφζβαζεο ζε
κε εκπνξεχζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ
πξνκεζεηψλ.
1.2.4 Γηαρεηξηζηηθή θαηλνηνκία
Ζ δηαρεηξηζηηθή θαηλνηνκία(management innovation), έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνηφηεηαο, ζρεδηαζκνχ λέσλ πξντφλησλ θαη αλαζρεδηαζκνχ ηεο
επηρείξεζεο κε θχξην ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο.
1.2.5 Καηλνηνκία παξαγωγήο
Ζ θαηλνηνκία παξαγσγήο (production innovation) αθνξά ηελ αλάπηπμε λέσλ
ηερληθψλ θαη κεζφδσλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη είλαη
άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο.
1.2.6 Δκπνξηθή θαηλνηνκία
Ζ εκπνξηθή θαηλνηνκία(commercial/marketing innovation) αθνξά ηελ αλάπηπμε
λέσλ κεζφδσλ πξνψζεζεο πξντφλησλ θαζψο επίζεο θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ
θαηαλαισηψλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλαισηηθήο δπλαηφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ
(Μαηζαηζίλεο et al.,2010).
Ζ θαηλνηνκία κάξθεηηλγθ έρεη σο ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε,
θαζψο παξάιιεια πξνζπαζεί λα θάλεη άλνηγκα ζε λέεο αγνξέο ή λα δηεηζδχζεη μαλά ην
πξντφλ ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά αιιά θαηαθηψληαο έλα κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο, πνπ
ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε εηαηξία λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο. Ζ θαηλνηνκία
κάξθεηηλγθ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή κηαο θαηλνηφκνπ κεζφδνπ κάξθεηηλγθ ε νπνία
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δελ έρεη εθαξκνζηεί ζην παξειζφλ απφ ηελ εηαηξία. Απηή ε κέζνδνο εθθξάδεη κηα λέα
αληίιεςε γηα ην κάξθεηηλγθ θαη απνηειεί έλα πξννδεπηηθφ βήκα ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε
κε ηηο κεζφδνπο κάξθεηηλγθ πνπ εθάξκνδε. Ζ ρξήζε ηεο αθνξά ηελ πξνψζεζε ησλ
λέσλ αιιά θαη ησλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ.
1.2.7 Καηλνηνκία ππεξεζηώλ
Ζ θαηλνηνκία ππεξεζηψλ(service innovation), ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηε ρξήζε Ζ/Τ ζν
θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν.

1.3 Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ
Ζ δηαδηθαζίαο ηεο θαηλνηνκίαο είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δηαδνρηθέο ελέξγεηεο
θαη επηινγέο πνπ γίλνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, πξνθεηκέλνπ ην άηνκν ή ε νκάδα
λα αζθήζνπλ θξηηηθή ζηελ λέα ηδέα θαη λα απνθαζίδνπλ εάλ είλαη ρξήζηκν λα ηελ
ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Καηά ηε δηαδηθαζία
απηή, ην άηνκν ή ε νκάδα πνπ ιακβάλεη απνθάζεηο, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηελ
θαηλνηνκία, πηνζεηεί κηα ζηάζε σο πξνο απηή, ζηε ζπλέρεηα, απνθαζίδνπλ εάλ ζα
εγθξηζεί ή φρη ε ελζσκάησζε ηεο ηδέαο απηήο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηέινο
επηβεβαηψλεηαη ε αξρηθή απφθαζε. Παξαθάησ παξαηίζεληαη έλα κνληέιν ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο θαηλνηνκίαο ην νπνίν απνηειείηαη απφ 5 ζηάδηα.
πλεπψο, ε απφθαζε γηα ηελ εηζαγσγή ή φρη κηαο θαηλνηνκίαο ζηελ πινπνίεζε,
ρξεηάδεηαη ρξφλν θαη απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά δηαδνρηθψλ ελεξγεηψλ.
Σν κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηλνηνκίαο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ρήκα
(ρήκα 2.3). Σα πέληε ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ηα εμήο:
1. Γλψζε: Σν άηνκν ή ε νκάδα πνπ απνθαζίδεη, ελεκεξψλεηαη γηα ηελ χπαξμε
θαη ησλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θαηλνηνκίαο.
2. Σάζε: Σν άηνκν ή ε νκάδα πνπ απνθαζίδεη, δηακνξθψλεη κηα ζεηηθή ή
αξλεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ θαηλνηνκία.
3. Απφθαζε: Σν άηνκν ή ε νκάδα πνπ απνθαζίδεη, κέζα απφ νξηζκέλεο
ελέξγεηεο θαηαιήγνπλ ζηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςε ηεο θαηλνηνκίαο.
4. Δθαξκνγή: Σν άηνκν ή ε νκάδα πνπ απνθαζίδεη, ζέηεη ζε εθαξκνγή ηελ
θαηλνηνκία.
5. Δπηβεβαίσζε: Σν άηνκν ή ε νκάδα πνπ απνθαζίδεη, αμηνινγεί εάλ ε
θαηλνηνκία έθεξε ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα θαη έηζη, ζηελ πεξίπησζε
πνπ δελ έγηλε απηφ, κπνξεί λα αληηζηξαθεί ε αξρηθή απφθαζε.
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ρήκα 1.3:Γηαδηθαζία Καηλνηνκίαο (Πεγή:Rogers, 2003)

Τπάξρνληα
Πξνβιήκαηα

Έξεπλα

Γλψζεηο







Δκπνξεπκαηνπνίεζε

Δμάπισζε &
Προςαρμογι

ρεδηαζκέλν ζχκθσλα κε

Κνηλνπνίεζε απφ



Αλάπηπμε

Σάζε

Πξνεγνχκελε
πξαθηηθή
Ύπαξμε αλαγθψλ
& πξνβιεκάησλ
Καηλνηνκία
Κνηλσληθά

πξφηππα

Δληνιέο

Όκνηα αλάιπζε



Απφθαζε

πλέπεηεο

Αμηνινγείηαη απφ

Δθαξκνγή

Δπηβεβαίσζε

Αληηιεπηά
ραξαθηεξηζηηθά:
Τηνζέηεζε
Πιενλεθηήκαηα
πκβαηφηεηα

Απφξξηςε

Πεξηπινθφηεηα

πλερήο πξνζαξκνγή
Μειινληηθή
πξνζαξκνγή
Γηαθνπή
Απφξξηςε

Πεξίνδνο
δνθηκήο
Παξαηεξεηηθφη
εηα

χκθσλα κε ηνλ Rogers (2003) «ε δηάρπζε είλαη κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο
νπνίαο κηα θαηλνηνκία θνηλσληθνπνηείηαη δηαρξνληθά κέζσ νξηζκέλσλ δηαχισλ ζηα
κέιε ελφο θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο». Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ηελ δηαδηθαζία κε ηελ
νπνία κηα θαηλνηνκία , γίλεηαη γλσζηή ζε κηα επηρείξεζε θαη ελ ζπλερεία αθνινπζνχλ
ηα 5 ζηάδηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ.

1.4 ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ
χκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ OSLO (2000), κηα επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη
ζην θνκκάηη ηεο θαηλνηνκίαο, θπξίσο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, νη νπνίνη αθνξνχλ
(Δγρεηξίδην ηνπ OSLO 2000),:






ηελ αληηθαηάζηαζε μεπεξαζκέλσλ πξντφλησλ
δηεχξπλζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ εληφο ή εθηφο ηνπ
βαζηθνχ πιαηζίνπ παξαγσγήο
αλάπηπμε θηιηθφηεξσλ πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφλησλ
δηαηήξεζε ή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε
άλνηγκα λέσλ αγνξψλ ζην εμσηεξηθφ ή ζε λέεο νκάδεο ηνπ εζσηεξηθνχ
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βειηίσζε ηεο επειημίαο ηεο παξαγσγήο
ρακειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο
κείσζε ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο

1.5 ΡΗΕΗΚΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑΚΔ ΜΟΡΦΔ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ
1.5.1 Ρηδηθέο θαηλνηνκίεο
Γίλεηαη αλαθνξά ζε πξντφληα ηα νπνία δηεηζδχνπλ γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά θαη
επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία. Γηα παξάδεηγκα, ην απηνθίλεην, ν Ζ/Τ,
ην θηλεηφ ηειέθσλν. Ζ ξηδηθή θαηλνηνκία αλαθέξεηαη ζε λέα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά
ραξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ή λέεο δηαδηθαζίεο.
1.5.2 Οξηαθέο ή ηαδηαθέο/Βειηηωηηθέο θαηλνηνκίεο
Καηλνχξγηα πξντφληα ηα νπνία είλαη παξφκνηα κε ήδε ππάξρνληα ή απνηεινχλ κηα
βειηίσζε ππαξρφλησλ θαη δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα αιιαγή ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο ή
θαηαλάισζήο ηνπο. ε απηή ηελ θαηεγνξία ηεο θαηλνηνκίαο, ε ππάξρνπζα γλψζε
ρξεζηκεχεη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί λέα γλψζε κε ζηφρν ηελ παξαγσγή λένπ
πξντφληνο. Με απιά ιφγηα ε νξηαθή θαηλνηνκία αλαθέξεηαη ζηελ βειηίσζε ησλ
ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ή δηαδηθαζηψλ
πνπ ήδε ππάξρνπλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ θαηλνηνκηψλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ
νξηαθψλ θαηλνηνκηψλ.
1.6 ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ
Σν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ αλαπηχζζεηαη ζπλερψο θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα
αλαπηχζζεηαη θαη ν ηνκέαο ηεο θαηλνηνκίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ ε θάζε
επηρείξεζε λα έρεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, εθείλν πνπ ζα ηελ βνεζήζεη ζηελ
αλάπηπμή ηεο θαη ζα ηελ νδεγήζεη ζηελ θαηάθηεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Ζ
θαηλνηνκία θαζνξίδεηαη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη:






Οη ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο. Ζ ηερλνινγία αλαπηχζζεηαη κε ξαγδαίνπο
ξπζκνχο. Ο ρξφλνο αλάκεζα ζηελ εθεχξεζε θαη ηελ πινπνίεζε κηαο
λέαο ηδέαο είλαη πνιχ κηθξφο θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα θαηλνηνκίεο.
Οη ελέξγεηεο ησλ αληαγσληζηψλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δελ θαηλνηνκνχλ
θηλδπλεχνπλ λα κεησζνχλ νη πσιήζεηο ηνπο θαζψο νη θαηαλαισηέο ζα
ζηξαθνχλ ζε ππνθαηάζηαην πξντφλ πνπ ζα ηνπο ηθαλνπνηεί ηελ ίδηα
αλάγθε κε θαιχηεξν θαη θζελφηεξν ηξφπν.
Ζ επηρείξεζε ζέιεη λα θαηαπνιεκάεη ηηο αδπλακίεο ηεο. Σα λέα πξντφληα
πνπ δεκηνπξγνχληαη έρνπλ ζθνπφ είηε λα αληηθαηαζηήζνπλ θάπνην ήδε
ππάξρνλ πξντφλ ην νπνίν δελ απνθέξεη ζηελ εηαηξία ηηο πσιήζεηο πνπ ζα
ήζειε, είηε γηα λα απμεζεί ε ηακεηαθή ξνή ηεο επηρείξεζεο κε ζηφρν λα
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αληηκεησπίζεη ηηο απμεκέλεο δαπάλεο ζε άιινπο ηνκείο είηε κε ζηφρν λα
θαηαθηήζεη ε επηρείξεζε κεγαιχηεξν θνκκάηη ζηα θαλάιηα δηαλνκήο
ψζηε λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη ηηο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο.
Ζ επηρείξεζε πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί ηα πιενλεθηήκαηά πνπ
δηαζέηεη. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην πξντφλ αμηνπνηεί ηα δπλαηά
ζεκεία ηεο επηρείξεζεο. Οξηζκέλα απφ ηα δπλαηά ηεο ζεκεία είλαη:
ζηειέρσζε ηεο κε δεκηνπξγηθά ζηειέρε, ηερλνινγηθή ηθαλφηεηα, θαη
δπλακηθή ζέζε ζηα θαλάιηα.
Ζ ζηξαηεγηθή κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί ζηελ αγνξά (ππεξάζπηζε ηνπ
κεξηδίνπ ηεο αγνξάο, θάιπςε ηκήκαηνο ηεο αγνξάο πξηλ δηεηζδχζνπλ νη
αληαγσληζηέο)
Οη κεηαβνιέο πνπ επηδέρεηαη ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη νη
πνιηηηζηηθέο αμίεο.
Να εκθαληζηνχλ λέεο αλάγθεο ζηνπο θαηαλαισηέο κε βάζε ηηο αιιαγέο
πνπ πξνθχπηνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο.
Ζ αλάγθε λα αληηκεησπηζηνχλ νη πηέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο.
Ζ επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο κε ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ
πξνθεηκέλνπ λα εηζρσξήζεη ζε άιινπο θιάδνπο ηεο αγνξάο κε ζηφρν ηελ
αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο.

1.7 ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ
Μηα κηθξή επηρείξεζε έρεη πεξηζζφηεξε αλάγθε αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο δηφηη
αλ έρεη ηελ νπνηαδήπνηε απνηπρία, κπνξεί λα ρξενθνπήζεη. Έλα απφ ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο είλαη ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο,
ε νπνία απνθέξεη παξάιιειε αλάπηπμε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ βαζίδεηαη ζε κηα
ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. Πνιιέο απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηδηαίηεξε επηηπρία.
Απφ ηελ άιιε κεξηά νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ αλάγθε απφ κηα αξθεηά θαιά
κειεηεκέλε αλάπηπμε θαη εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά δηφηη παίξλνπλ ην
ξίζθν γηα κεγάια θεθάιαηα θαη έρνπλ πην πνιχπινθε νξγάλσζε. Μηα θαηλνηνκία γηα
λα ραξαθηεξηζζεί πεηπρεκέλε πξνυπνζέηεη:





Οη επηδηψμεηο ηεο επηρείξεζεο λα δηακνξθψλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο.
Παξάιιεια λα θαζνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο, ηα κέζα θαη ηα πιαίζηα κέζα ζηα
νπνία ζα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα θαη δνκνχληαη ηα θξηηήξηα έγθξηζεο
πξνηάζεσλ αιιά θαη ηδεψλ.
Οη πξσηνπνξηαθέο θαηλνηνκίεο λα είλαη απνηέιεζκα δεκηνπξγηθήο ζθέςεο.
Ζ βησζηκφηεηα ησλ παξαπάλσ θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ λα ειέγρεηαη απφ ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ν νπνίνο παξάιιεια θαζνξίδεη θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα.

Γηα λα ππάξρεη κηα επηηπρεκέλε θαηλνηνκία ιακβάλνπλ ρψξν αξθεηνί παξάγνληεο φπσο
είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ λένπ πξντφληνο έλαληη ησλ πξνυπαξρφλησλ πνπ πξφθεηηαη
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λα αληηθαηαζηαζνχλ. Δπηπιένλ, λα κελ ππάξρεη ζχγθξνπζε ηεο θαηλνηνκίαο κε ηηο
πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δνθηκήο ηνπ πξντφληνο απφ
ηνπο θαηαλαισηέο (π.ρ. ζε κνξθή δείγκαηνο) ψζηε λα παξαηεξείηαη αλ ην πξντφλ
πξνζθέξεη φ,ηη ππφζρεηαη. Δπίζεο, λα είλαη απιφ ζηελ ρξήζε ηνπ δειαδή νη
θαηαλαισηέο, ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ην πξντφλ, λα έρνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο
δπλαηφηεηεο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ο κφλνο ιφγνο απνηπρίαο ηνπ πξντφληνο φζνλ
αθνξά ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε είλαη νη θαηαλαισηέο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη λα
πξνηηκνχλ λα αζρνινχληαη κε πην πνιχπινθα πξντφληα γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο είηε
ιφγνπο επίδεημεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Δ & Α)
2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ
ηφρνο κηαο επηρείξεζεο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο ή ε κεγηζηνπνίεζε
ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο. Ζ άπνςε απηή δελ πεξηνξίδεηαη ζην νηθνλνκηθφ ηκήκα αιιά
βαζίδεηαη ζε κηα γεληθεπκέλε πξνζέγγηζε ηεο επηρείξεζεο σο κηα νληφηεηα κε πνιινχο
εκπιεθφκελνπο. Σα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε γηα λα εμειηρζεί
θαζνξίδνληαη απφ φια ηα ηκήκαηα απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη θαη απφ ην ζχλνιν ησλ
εξγαδνκέλσλ ηεο. Ο ξφινο πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη κέζα ζηελ επηρείξεζε είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Ζ κέγηζηε επίδνζε ηεο επηρείξεζεο επηηπγράλεηαη κε ην
ζπλδπαζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
θαηαλέκνληαη ηα θαζήθνληα θαη νη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα δηάθνξα
ηκήκαηά ηεο.
ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε (Δ&Α) απφ ηελ πιεπξά ησλ
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Παξαηεξείηαη φηη αλά επηρείξεζε, αλά θιάδν
αιιά θαη αλά ρψξα δηαθέξεη ε νηθνλνκηθή επέλδπζε πνπ γίλεηαη γηα Δ&Α. Μηα
επηρείξεζε γηα λα επελδχζεη ζηελ Δ&Α ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνλ εηήζην ηδίξν, ηα θέξδε
ηεο, ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ έξγνπ θαη άιια. Αλ κηα επηρείξεζε απνθαζίζεη λα
επελδχζεη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε, δελ κπνξεί λα γλσξίδεη πφζν θέξδνο ζα ηεο
απνδψζεη ε Δ&Α θαζψο απηφ ζα εκθαληζηεί καθξνπξφζεζκα. Αθφκα θαη φηαλ
εκθαληζηεί είλαη αξθεηά δχζθνιν λα ππνινγηζηεί. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ κηα
επηρείξεζε δπζθνιεχεηαη λα πάξεη κηα ηέηνηα απφθαζε θαη γηα ην ιφγν απηφ
πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζεγγίζεηο.

2.2 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Ο νξηζκφο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Δ&Α) δχλαηαη λα απνδνζεί κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο. Γηα απηφ ην ιφγν, έρεη πξνζεγγηζηεί απφ αξθεηέο πιεπξέο απφ ηνπο
εξεπλεηέο.
Ο πξψηνο νξηζκφο ηεο θαηλνηνκίαο δφζεθε απφ ηνλ Schumpeter (1930) θαη
αλαθέξεη φηη ε θαηλνηνκία είλαη (OECD, 1997):






Ζ εηζαγσγή ελφο λένπ πξντφληνο ή ε πνηνηηθή αιιαγή ελφο ππάξρνληνο
πξντφληνο.
Ζ λέα δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξντφληνο.
Σν άλνηγκα κηαο λέαο αγνξάο.
Ζ λέα πεγή εθνδηαζκνχ πξψησλ πιψλ ή άιισλ πιηθψλ.
Ζ νξγαλσηηθή αιιαγή.
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χκθσλα κε ηνλ Βoylan (1977) Δ&Α, είλαη φιεο εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί λέα γλψζε, δειαδή λα
αλαπηπρζεί λέα ηερλνινγία θαη λα παξαρζνχλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Παξάιιεια,
έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε δαπάλε ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ παξαγσγή θαη
ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο. Δπίζεο, θαζφξηζε θαη ηξία ζηάδηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη
ε Δ&Α. Σα ζηάδηα απηά είλαη ηα παξαθάησ:




Δπηζηήκε (science), ζην νπνίν γίλεηαη ε θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη γίλεηαη
ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνλ επηζηήκνλα.
Δθεχξεζε (invention)
Αλάπηπμε (development)

ηα ζηάδηα ηεο εθεχξεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο γίλεηαη ε εθαξκνγή ηεο γλψζεο πνπ
πξνέθπςε απφ ην ζηάδην ηεο επηζηήκεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπο αμηνινγνχληαη απφ ηελ
αγνξά (Κσλζηαληφπαη, 2010).
Όζνλ αθνξά ηψξα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ελλνηψλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο,
είλαη αξθεηά δχζθνιν λα ηηο δηαρσξίζνπκε, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερή Δ&Α
(continuum). ην παξαθάησ ρήκα 2.1 πεξηγξάθεηαη ε παξαπάλσ ζρέζε. ην έλα άθξν,
είλαη ε γλψζε θαη νη ηδέεο ελψ ζην άιιν άθξν είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο (παξαγφκελν (ηειηθφ) πξντφλ). Αλάκεζα ζηα δχν άθξα, απεηθνλίδνληαη νη
ελέξγεηεο ηεο Δ&Α (Κσλζηαληφπαη, 2010).
Γλψζε θαη Ηδέεο
Βαζηθή Έξεπλα
Δθαξκνζκέλε Έξεπλα
Αλάπηπμε
Σερληθή Τπνζηήξημε

Παραγόμενο(τελικό)
προϊόν

Απηά Πξντφληα
Υακειή

Τςειή
ρήκα 2.1: Σν ζπλερέο ηεο Δ&Α, (Trott,1998)
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O Trott (1998), δηαρψξηζε ηελ έξεπλα απφ ηελ αλάπηπμε ζε ηξία βαζηθά ζηάδηα. Σα
ζηάδηα απηά είλαη ηα εμήο:




Βαζηθή έξεπλα (basic research)
Δθαξκνζκέλε έξεπλα (applied research)
Αλάπηπμε (development)

Ζ βαζηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα άηνκν ή απφ κηα κηθξή νκάδα αηφκσλ.
ην ζηάδην απηφ, γίλεηαη ζπλήζσο ε κηθξφηεξε δαπάλε πφξσλ. Παξάιιεια, φκσο,
απνηειεί θαη ην πην αβέβαην ζηάδην θαζψο ε επηηπρία ηνπ απνηειέζκαηνο (ηειηθφ
πξντφλ ή ππεξεζία) είλαη άγλσζηε. Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην ζηάδην ζπλδένληαη κε ηελ
εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο βαζηθήο έξεπλαο θαζψο θαη κε ηηο ηάζεηο ηεο
αγνξάο. Ζ αβεβαηφηεηα ζηα ζηάδηα απηά κεηψλεηαη ζεκαληηθά, θαζψο ην απνηέιεζκα
είλαη πην εχθνια πξνβιεπφκελν θαη ηα θέξδε δελ είλαη ηφζν καθξνπξφζεζκα πλεπψο
νη απαηηήζεηο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ην θεθάιαην είλαη
απμεκέλεο. Σέινο, ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο, ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ παξάγεηαη ή ησλ ηάζεσλ ηεο
αγνξάο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε δπζκελείο επηπηψζεηο (Κσλζηαληφπαη, 2010).
Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο Δ&Α, απαζρνινχληαη θαη επηζηήκνλεο θαη κεραληθνί.
Οη επηζηήκνλεο ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα, θαζψο είλαη εθείλνη πνπ δεκηνπξγνχλ ηε
γλψζε. πλεπψο, νη επηζηήκνλεο δηαρσξίδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Οη
κεραληθνί αζρνινχληαη κε ηε αλάπηπμε, θαζψο είλαη απηνί πνπ ζρεδηάδνπλ ην ηειηθφ
πξντφλ. Οη κεραληθνί, έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο.
Ζ Δ&Α πξαγκαηνπνηείηαη είηε:








γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο
γηα θαζαξά εξεπλεηηθνχο ιφγνπο
απφ ηε βηνκεραλία
απφ ηα εξεπλεηηθά θέληξα
απφ ηα παλεπηζηήκηα
απφ ην ζηξαηφ
απφ ηηο θπβεξλήζεηο

2.3 Ζ ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Δ&Α είλαη αζαθή. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηε
θχζε ησλ εηδηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο επέλδπζεο ζχκθσλα κε ηνλ Hall(2002). Πην
αλαιπηηθά, ην 50% ησλ ρξεκάησλ πνπ επελδχνληαη ζηελ Δ&Α αθνξά ηηο ακνηβέο ηνπ
πξνζσπηθνχ. πλεπψο, ζρεηίδεηαη κε επέλδπζε ζηελ γλψζε ηηο νπνίεο ηα απνηειέζκαηα
είλαη καθξνπξφζεζκα θαη δελ είκαη άκεζα νξαηά. ηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ θάπνηνο
εξγαδφκελνο απνιπζεί ή παξαηηεζεί, ε επέλδπζε ράλεηαη. Δπηπξφζζεηε ηδηαηηεξφηεηα
είλαη ε αβεβαηφηεηα, ε νπνία αλαιχζεθε παξαπάλσ. Δίλαη πηζαλφ έλα έξγν, ελ αξρή, λα
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κελ πξνβιέπεηαη ειπηδνθφξν, φκσο ελ ηέιεη λα απνβεί θεξδνθφξν ζε ζρέζε κε ηελ
επέλδπζε πνπ έγηλε (Κξαζζά, 2007).
Αληηκεησπίδεηαη δπζθνιία ζηνλ νξηζκφ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δηεξγαζηψλ ηεο
έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη ε αζάθεηα,
ζχκθσλα κε ηνπο Nakamura et al.(2003). ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαθέξζεθαλ ηα
ζηάδηα ηεο Δ&Α, ζηελ πξάμε φκσο, πέξα απφ απηά, νη επηρεηξήζεηο επελδχνπλ ρξφλν
θαη θεθάιαην ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην
επίζεκν πιαίζην Δ&Α. Έλα παξάδεηγκα είλαη φηη νη ηδέεο γηα πνιιά λέα επηηπρεκέλα
πξντφληα πξνέξρνληαη απφ πσιεηέο. Ο ρξφλνο θαη ην θεθάιαην πνπ δηαζέηνπλ νη
πσιεηέο κε ζηφρν λα κειεηήζνπλ εηο βάζνο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο
αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ εληάζζνληαη ζην θφζηνο ηεο Δ&Α. Οπζηαζηηθά
φκσο ην θφζηνο απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο
έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Κξαζζά, 2007).
Αληίζηνηρε δπζθνιία ππάξρεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θέξδνπο πνπ ζα απνθέξεη ε
Δ&Α. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε δπζθνιία νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα έζνδα ηα
νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο πσιήζεηο λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ δελ ζπζρεηίδνληαη
κε ην θφζηνο ηεο Δ&Α. Λεπηνκεξέζηαηα, ηα είδε ηνπ θφζηνπο ρσξίδνληαη σο εμήο:



ε θφζηνο πξντφληνο
Κφζηνο πεξηφδνπ

ην θφζηνο πξντφληνο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ζην θφζηνο
πεξηφδνπ νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο ηεο Δ&Α. Δηδηθφηεξα, ζην θφζηνο πεξηφδνπ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο δηαλνκήο, νη ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε Δ&Α. Οη
πσιήζεηο εμηζνξξνπνχληαη κε ην θφζηνο γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ. Σν θφζηνο
πεξηφδνπ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ην νπνίν φκσο δελ
ηζνζηαζκίδεη ηηο πσιήζεηο (Κξαζζά, 2007)..

2.4 ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΟΗ ΛΤΔΗ ΣΖΝ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ
ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
χκθσλα κε ηνλ Hall (2002) νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ εκπφδηα ζηελ
ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ&Α είλαη νη εμήο:
 Ζ θνξνινγία κπνξεί λα είλαη ε αηηία λα απνξξηθζεί έλα έξγν.
 Ζ ηερλνινγηθή απαμίσζε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ιφγσ αληηγξαθήο (imitation)
ηνπ έξγνπ ή ιφγσ ρξφλνπ. Γειαδή ε ηερλνινγία απηή λα ζεσξείηαη
μεπεξαζκέλε.
 Με χπαξμε κεηφρσλ γηα ην ιφγν φηη ε επέλδπζε κπνξεί λα κελ είλαη άκεζα
θεξδνθφξα.
Οη αηηίεο γηα ηηο νπνίεο εκπνδίδεηαη ε πινπνίεζε ηεο Δ&Α κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε
νηθνλνκηθέο θαη γεληθφηεξεο. Όζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο αηηίεο έλαο επελδπηήο κπνξεί
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λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη θαηά πφζν έλα έξγν ζα έρεη επηηπρία κε
απνηέιεζκα λα ακθηηαιαληεχεηαη εάλ πξέπεη λα επελδχζεη ζε απηφ. Δπίζεο, ζπρλά
παξαηεξείηαη κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζε κεηνρέο θαη αλψηαηνπ κάλαηδκελη. Καηά
ζπλέπεηα, δεκηνπξγνχληαη ελ δηακέηξνπ αληίζεηα ζπκθέξνληα θαη παξεκπνδίδεηαη ε
επέλδπζε ζηελ Δ&Α. (Κξαζζά, 2007)
Παξαηεξείηαη φηη νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο
αλάπηπμήο ηνπο, αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξε αδπλακία ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο
θαη αλάπηπμεο. ε αξθεηέο ρψξεο ππάξρεη λνκνζεζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία
πξνβιέπεηαη επλντθφηεξε δαλεηνδφηεζε ησλ λενεηζεξρφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Δπί
παξαδείγκαηη, ζηηο ΖΠΑ ιεηηνπξγεί εηδηθή ππεξεζία ε νπνία ρξεκαηνδνηεί ηελ
θαηλνηνκία (venture capital).
Με ηελ ελίζρπζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο δεκηνπξγείηαη ην
θίλεηξν γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ&Α. Ζ χπαξμε λνκνζεζίαο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ
θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε θιίκαηνο
αζθάιεηαο ελαληίνλ ηεο πηζαλφηεηαο αληηγξαθήο (imitation) ηεο θαηλνηνκίαο.
ηελ χπαξμε αδξάλεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Δ&Α, εθηφο απφ ην θξάηνο πνπ
κπνξεί λα κεηψζεη ηε θνξνινγία θαη λα δαλεηνδνηεί ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο φκσο
κπνξνχλ θαη απφ κφλεο ηνπο λα αλαπηχμνπλ απηήλ ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία, νη
επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ απηφλ ηνλ ηνκέα κπνξνχλ είηε λα
ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο είηε λα ζπλεξγαζηνχλ κε παλεπηζηήκηα. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν κεηψλεηαη ζεκαληηθά ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ απαηηείηαη λα επελδχζεη ε θάζε
επηρείξεζε μερσξηζηά θαη απμάλνληαη αληίζηνηρα νη σθέιεηέο ηνπο. Έηζη ε αλάιεςε
έξγνπ (projects) απινπνηείηαη αξθεηά, πξάγκα ην νπνίν ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα
ήηαλ δχζθνιν λα γίλεη απφ κηα επηρείξεζε κεκνλσκέλα. (Κξαζζά, 2007)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΟΗ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΣΑΔΗ Δ Δ&Α
3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απφ ην 2005 θαη κεηά έρεη δηεμάγεη νρηψ έξεπλεο νη νπνίεο,
πξνζπαζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ εηαηξηψλ φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο
ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ζηελ πξνζερή πεξίνδν, ηηο ζηξαηεγηθέο έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο θαζψο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ θαηλνηνκία. ηελ πην πξφζθαηε έξεπλα ηνπ
έηνπο 2014 δηεξεπλάηαη επηπιένλ θαη ν ξφινο ησλ βαζηθψλ ηερλνινγηψλ γεληθήο
εθαξκνγήο (key enabling technologies) γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ.
Ζ έξεπλα ηεο Δ.Δ. ηνπ 2014 αθνξά ηηο επελδπηηθέο ηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ
ηνκέα ηεο Δ&Α. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα γίλεηαη αλαθνξά ζην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ
έρεη δαπαλεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο Δ&Α απφ κηα εηαηξία άζρεηα κε ην πνχ ή απφ πνηνλ
έγηλε. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλεη ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε άιιεο
εηαηξίεο ή δεκφζηνπο νξγαληζκνχο φπσο ηα παλεπηζηήκηα, δειαδή αλαθέξεη ην πνζφ
πνπ δαπάλεζε ε θάζε επηρείξεζε ζηελ Δ&Α. Σα πνζά πνπ δαπαλήζεθαλ απφ
θπβεξλήζεηο ή άιιεο εηαηξίεο δελ αλήθνπλ ζην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο.
Απφ ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη
πξνζδνθνχλ λα ππάξμεη αχμεζε θαηά 4.2% αλά έηνο (2014-2016). Σν πνζνζηφ απηφ
είλαη ζρεδφλ 50% πάλσ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο έξεπλαο πνπ ην
πνζνζηφ θπκαηλφηαλ ζην 2.6%. Ζ αχμεζε απηή αληηπξνζσπεχεη ηηο αιιαγέο ησλ
πξνζδνθηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ, νη νπνίεο
επηζηξέθνπλ ζηα επίπεδα ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ (4,6%) κεηά απφ πηψζε πνπ
ππήξμε ηα ηειεπηαία ρξφληα (-0,4%).
ηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Δ&Α παξαηεξήζεθαλ δηάθνξεο απμνκεηψζεηο.
Αχμεζε παξαηεξήζεθε ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζηνπο παξαθάησ
ηνκείο: αεξνδηαζηεκηθή θαη άκπλα (7,8% αλά ρξφλν γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα),
εμνπιηζκφο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ππεξεζίεο (6,4%) θαη ηειεπηθνηλσλίεο
ζηαζεξήο γξακκήο (4%). Μείσζε ζηηο επελδχζεηο παξαηεξήζεθε ζηνπο παξαθάησ
ηνκείο: βηνκεραληθή (5,6% αλά ρξφλν γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα), ζηνλ ηνκέα ηεο
θαηαζθεπήο θαη ησλ πιηθψλ (3,2%), ρεκηθά (2,9%) θαη ζηε κεραληθή βηνκεραλία
(industrial engineering) (0,9%). Σέινο παξαηεξήζεθε ζηαζεξή αχμεζε ζηνπο παξαθάησ
ηνκείο: θαξκαθνβηνκεραλία θαη βηνηερλνινγία θαη απηνθηλήησλ θαη αληαιιαθηηθψλ.
Απηνί νη ηνκείο αληηπξνζσπεχνπλ ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο.
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Πίλαθαο 3.1 : Οη αιιαγέο πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ ζηνλ ηνκέα Δ&Α απφ ηηο εηαηξίεο
πνπ έδσζαλ πιεξνθνξίεο 2014-2016
Πεγή: European Commission JRC-IPTS (2014)
Οη ζπλνιηθά 186 εηαηξίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, δήισζαλ φηη πεξίπνπ ην
1/5 πνπ επελδχνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δ&Α είλαη εθηφο ΔΔ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ
επελδχεηαη ζε ΖΠΑ θαη Καλαδά (8,4%), αθνινπζεί ε Κίλα (4,3%), ζε άιιν κέξνο ηνπ
πιαλήηε (3,6%), κεηά ε Ηλδία (1,9%), ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (1,6%) θαη
ηέινο ε Ηαπσλία (1,2%).
Οη εηαηξίεο απηέο πξνζδνθνχλ κέζα ζηα επφκελα ηξία ρξφληα ηελ είζνδν ησλ
επξσπατθψλ εηαηξηψλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
επελδχζεσλ γίλεηαη εληφο ηεο ΔΔ πξάγκα πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ
απφ ηελ αλάπηπμε αλεξρφκελσλ νηθνλνκηψλ.
Δμεηάδνληαο ηελ αχμεζε 4,2% ζηελ Δ&Α πνπ αλακέλεηαη αλά ηνκέα, πξνθχπηνπλ
ηα εμήο απνηειέζκαηα: κέηξηα αιιά ζηαζεξή αχμεζε πξνζδνθάηαη ζηνπο επελδπηέο
εληφο ΔΔ (3,1% ην ρξφλν γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα). Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο
πνιχ κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο γηα επελδχζεηο εθηφο ΔΔ: Ηλδία (11,9%), Κίλα (8,7%),
ΖΠΑ θαη Καλαδά (8,1%), ππφινηπνο θφζκνο (7,2%). ηηο ππφινηπεο Δπξσπατθέο ρψξεο
θαη ηελ Ηαπσλία νη πξνβιέςεηο γηα επελδχζεηο θπκαίλνληαη ζην 1% ή ιηγφηεξν θαη
αθνξνχλ έλα πνιχ κηθξφ κεξίδην ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ. Δλ θαηαθιείδη, ην
πνζνζηφ πνπ αλακέλεηαη φηη ζα επελδπζεί ζηελ ΔΔ είλαη παξφκνηνπ κεγέζνπο κε απηφ
ζε ρψξεο εθηφο ΔΔ (πεξίπνπ 900 εθαηνκκχξηα αλά ρξφλν απφ ηηο 151 εηαηξίεο πνπ
εξσηήζεθαλ).
ηελ έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ 186 επηρεηξήζεηο, κε επελδχζεηο 60 δηζεθαηνκκχξηα
επξψ ζε Δ&Α. ην παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ αλά
ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο θαη έληαζεο Δ&Α.
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Έληαζε Δ&Α

Κιάδνο δξαζηεξηφηεηαο

Τςειή

Φαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη Βηνηερλνινγία,
Αεξνδηαζηεκηθή θαη Άκπλα, Δμνπιηζκφο,
ππεξεζίεο πγείαο, Software and Computer Services,
Technology Hardware and Equipment
Industrial engineering, Υεκηθά πξντφληα,
Ζιεθηξηθφο θαη Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο,
Απηνθίλεηα θαη Αληαιιαθηηθά, Παξαγσγνί
ηξνθίκσλ, Βηνκεραλία, ηαζεξή γξακκή
ηειεπηθνηλσληψλ, Δηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη
θαηαζθεπή ζπηηηνχ, Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο, Μέζα
θαη Δίδε εκπνξεπκάησλ

Μεζαία

Υακειή

θαηαζθεπήο θαη πιηθψλ, βηνκεραληθά κέηαιια θαη
νξπθηά, ηξάπεδεο, ειεθηξηζκφο, παξαγσγνί
πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, αέξην, λεξφ θαη
πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο,
δαζνθνκία θαη ραξηί, εμφξπμε, θηλεηψλ
ηειεπηθνηλσληψλ

Πιήζνο
επηρεηξήζεσλ
58

88

40

186
Πίλαθαο 3.2 : Αξηζκφο απαληήζεσλ απφ θάζε ηνκέα θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά
Πεγή: European Commission JRC-IPTS (2014)

ε θάζε ηνκέα νη εηαηξίεο κε κεζαία έληαζε Δ&Α είλαη ππεχζπλεο γηα ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδχζεσλ ζε απηήλ. ε πξνεγνχκελε έξεπλα παξαηεξήζεθε
έκθαζε ζηνπο ηνκείο κε κεζαία έληαζε, ελψ ζηελ έξεπλα ηνπ 2014 ην πνζνζηφ απηφ
παξνπζηάδεηαη απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην 2013. Ζ ζχγθξηζε απηή θαίλεηαη ζην ρήκα
3.1. Σα απνηειέζκαηα απηά νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ζην δείγκα απηφ, ππάξρεη
αξθεηά κεγάιε εθπξνζψπεζε απφ εηαηξίεο απηνθηλήησλ, ρεκηθψλ πξντφλησλ, ζηαζεξήο
ηειεθσλίαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ.

Πίλαθαο 1000 εηαηξηώλ ηεο ΔΔ ηνπ 2013

39%
51%

10%
υψθλθ ζνταςθ Ε&Α

χαμθλισ ζνταςθσ Ε&Α

μεςαίασ ζνταςθσ Ε&Α
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186 εηαηξίεο πνπ εξωηεζεθαλ

27%

9%

υψθλθ ζνταςθ Ε&Α

64%

χαμθλισ ζνταςθσ Ε&Α

μεςαίασ ζνταςθσ Ε&Α

ρήκα 3.1: Ζ θαηαλνκή ησλ επελδχζεσλ ζε Δ&Α ζηελ παξνχζα έξεπλα ζε
ζχγθξηζε κε ηα δεδνκέλα γηα ην έηνο 2013
Πεγή: European Commission JRC-IPTS, 2014.

Όπσο θαη ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο, νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζε απηήλ
είλαη κεγάινπ κεγέζνπο, έρνπλ κέζν θχθιν εξγαζηψλ 13 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, 34.000
εξγαδφκελνπο εθ ησλ νπνίσλ νη 1.650 εηδηθεχνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο. Απφ ηηο 186 επηρεηξήζεηο, κφλν νη εθηά είλαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη κηα είλαη
κηθξή ζηνπο ηνκείο κε πςειή έληαζε Δ&Α. Μεηαμχ ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ ηνπ
δείγκαηνο, νη 23 είραλ απφ 251 έσο 1.000 εξγαδφκελνπο, νη 71 απφ 1.001 κέρξη 10.000
εξγαδφκελνπο, νη 42 απφ 10.001 έσο 30.000 θαη νη άιιεο 42 πεξηζζφηεξνπο απφ 30.000
εξγαδφκελνπο. πλεπψο, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηελ
Κνηλνηηθή Έξεπλα γηα ηελ Καηλνηνκία (Community Innovation Survey), ηεο νπνίαο ην
δείγκα εηαηξηψλ είλαη δηαθνξεηηθφ, αθνχ ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηεο κεγαιχηεξν αξηζκφ
κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.
Έξεπλα & Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία
Ζ Δ&Α απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο
κέζα ζε κηα εηαηξία ελψ αθνινπζνχλ ε έξεπλα αγνξάο, ε παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο
θαη ε θαηάξηηζε πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίδνληαη νη θαηλνηνκίεο.
Όπσο είρε παξαηεξεζεί απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ε
εζσηεξηθή Δ&Α παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο (ζχκθσλα κε ηηο
απαληήζεηο παξαπάλσ απφ ην 97% ησλ εξσηεζέλησλ). Ζ έξεπλα αγνξάο είλαη ην
δεχηεξν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν αθνινπζείηαη απφ ηελ παξνπζίαζε πξντφληνο
θαη ηελ θαηάξηηζε. Σέινο, ε αγνξά θαη ε αδεηνδφηεζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ
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απνηεινχλ ηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά ζηνηρεία. Ωζηφζν ε ζεκαζία θάζε ζηνηρείνπ πνηθίιεη
κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ θαη ρσξίδεηαη ζε ηνκείο πςεινχ, κεζαίαο ή ρακειήο έληαζεο
(intensity) Δ&Α. Δπίζεο εμαξηάηαη απφ ην αλ ε Δ&Α γίλεηαη εληφο ή εθηφο ηεο ΔΔ.
Τπάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο επελδχζεηο ζηελ Δ&Α, φπσο ε
έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Barry Jaruzelski (Booz & Company‟s 2013
Global Innovation 1000 Study) θαη ε έξεπλα, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
Batelle θαη ηνπ R&D Magazine.

3.2 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΖΝ Δ&Α
Οη εηαηξίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηνπ 2014 αλακέλνπλ αχμεζε ησλ
επελδχζεσλ ζηελ Δ&Α θαηά 4,2% αλά έηνο κέρξη ην 2016. Σα απνηειέζκαηα απηά
είλαη παξφκνηα κε απηά ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ην 2013 αιιά θαη ησλ εξεπλψλ ησλ
πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. Ζ εηήζηα αχμεζε ζηηο επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Δ&Α
απνηειεί κηα ζεηηθή πξννπηηθή. Ωζηφζν, νη πξνζδνθψκελεο επελδχζεηο απέρνπλ πνιχ
απφ ηα επίπεδα ζηα νπνία θπκαίλνληαλ πξηλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 (7%
ζηελ έξεπλα εθείλεο ηεο ρξνληάο). Οη κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο αλακέλνληαη ζε εηαηξίεο
κε κεγάιε έληαζε έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (5,2%), αθνινπζνχλ νη εηαηξίεο κε κεζαία
έληαζε έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (4%) θαη ηέινο είλαη νη εηαηξίεο κε ρακειή έληαζε
έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (2,1%).
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ρήκα 3.2: Οη εηήζηεο πξνβιεπφκελεο αιιαγέο απηψλ ησλ επελδχζεσλ ζε Δ&Α γηα
ηα επφκελα ηξία ρξφληα.
Πεγή: European Commission JRC – IPTS,2014
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ηνλ πίλαθα 3.3, ζπγθξίλνληαη νη αλακελφκελεο κεηαβνιέο ζηηο επελδχζεηο ζηελ
Δ&Α, ηε δηεηία 2014-2016 θαζψο επίζεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ εηαηξηψλ πνπ
απάληεζαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα γηα ηηο δηεηίεο 2013-2015 θαη 2012-2014.

Πίλαθαο 3.3: Πξνβιεπφκελεο αιιαγέο ζε επελδχζεηο Δ&Α, γηα ηελ ησξηλή έξεπλα
θαη ηελ πξνεγνχκελε
Πεγή: European Commission JRC-IPTS (2014)
Ζ αχμεζε πνπ αλακέλεηαη ζηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Δ&Α είλαη πςειφηεξε
ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζηνπο θιάδνπο: αεξνδπλακηθήο (aerospace) θαη
άκπλαο (7,8% εηεζίσο γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα), ζε εμνπιηζκφ ηεο πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο θαη ησλ ππεξεζηψλ (6,4%) θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο
(4%). ηελ θαηεγνξία πςειήο έληαζεο Δ&Α, ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ αλακέλεηαη
ζηνπο ηνκείο: θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη ηεο βηνηερλνινγίαο (4,4%) θαη ηεο
ηερλνινγία hardware θαη εμνπιηζκνχ (3,6%). ηνπο παξαπάλσ δχν ηνκείο,
παξαηεξήζεθε αχμεζε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε, φκσο θαη ζρεηηθή κείσζε ζε
ζρέζε κε ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα.
ε άιινπο ηνκείο, νη αλακελφκελεο απμήζεηο ησλ επελδχζεσλ είλαη ρακειφηεξεο ζε
ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Οη ηνκείο απηνί είλαη: βηνκεραλίεο (5,6% εηεζίσο
γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα), ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ πιηθψλ (3,2%), ζηα
ρεκηθά πξντφληα (2,9) θαη ζην βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ (industrial engineering) (0,9%).
ηνπο ηνκείο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη βηνηερλνινγίαο θαη ησλ
απηνθηλήησλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ) νη επελδχζεηο απνηεινχλ πεξηζζφηεξν απφ ην
23

20% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε. Ζ
αλακελφκελε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ Δ&Α ζηνλ ηνκέα ησλ θαξκαθεπηηθψλ
πξντφλησλ θαη ηεο βηνηερλνινγίαο θπκαίλεηαη ζην 4,6%.
ηνλ ηνκέα ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ νη πξνβιέςεηο γηα ηηο
επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, απμήζεθαλ θαηά 4,6%. Ζ κείσζε
ησλ επελδχζεσλ πνπ παξαηεξήζεθε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ζε έξεπλα ηνπ 2012, δελ
παξαηεξήζεθε ζε απηήλ ηελ έξεπλα. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ
πσιήζεσλ ησλ απηνθηλήησλ πνπ πξνβιεπφηαλ ην 2012 γηα ην 2013, ε νπνία δελ
πξαγκαηνπνηήζεθε θαη έηζη νη πξνζδνθίεο γηα ην 2014 απμήζεθαλ. Οη επελδχζεηο ζε
Δ&Α γηα ηα απηνθίλεηα θαη ηα αληαιιαθηηθά (automobiles & parts) είλαη ρακειφηεξεο
ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
Οη πξνβιέςεηο ηνπ 2014, γηα ηελ αχμεζε ηεο Δ&Α νη νπνίεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ
θαη πινπνηήζεθαλ απφ ακεξηθάληθεο εηαηξίεο, είλαη αληίζηνηρεο κε απηέο ησλ
επξσπατθψλ εηαηξηψλ. Σα ζηνηρεία απηά, ηα νπνία είλαη πςειφηεξα απφ ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα, αληηζηνηρνχλ ζε έλαλ πην βειηησκέλν νηθνλνκηθφ θαη
επηρεηξεκαηηθφ θχθιν.
ην παξαθάησ ρήκα 3.3, παξαηεξνχκε ηηο πξνζδνθίεο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ
ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε, πνπ πξνέθπςαλ απφ έξεπλεο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο
επελδπηηθέο ηάζεηο ηεο Δ&Α.

ρήκα 3.3: Πξνζδνθίεο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο
επελδπηηθέο ηάζεηο ζε Δ&Α. (European Commission JRC – IPTS, 2014)
εκείσζε: Οη εηήζηεο πξνβιέςεηο αχμεζεο είλαη γηα ηα επφκελα ηξία
ρξφληα, ελψ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ αλαθέξνληαη ζηα ησξηλά
δεδνκέλα. Σν ρήκα αλαθέξεηαη ζηηο 163 απφ ηηο 186 εηαηξίεο, γηα ηελ έξεπλα ηνπ
2014 βαζηδφκελε ζηηο επελδχζεηο Δ&Α.
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Οη ηάζεηο ζηηο πξνβιέςεηο γηα επελδχζεηο ζηελ Δ&Α, ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ
έγηλαλ πξηλ απφ ην 2013 ήηαλ κεγαιχηεξεο, ζε ζρέζε κε ηηο ηάζεηο ηνπ πίλαθα
απνηειεζκάησλ. Οη ηάζεηο πνπ πξνβιέθζεθαλ απφ ηηο έξεπλεο ηνπ 2013 θαη ηνπ 2014
ήηαλ δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ ιφγσ ησλ δηαθνξψλ ηεο
ζχζηαζεο ηνπ δείγκαηνο. Οη πξνβιέςεηο ζηελ έξεπλα ηνπ 2013 ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειέο
ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηνλ ηνκέα απηνθηλήησλ θαη αληαιιαθηηθψλ. Αλ
εμαηξεζεί απηφο ν ηνκέαο νη πξνζδνθίεο ζα θπκαίλνληαλ ζην ίδην επίπεδν κε απηέο ηνπ
2012 θαη ηνπ 2014. Αλ θαη νη εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο κε ρακειή
έληαζε έξεπλαο θαη αλάπηπμεο δειψζαλ φηη ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ αλάζεζή ηεο ζε
δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ρσξψλ εθηφο ΔΔ, αθνινπζνχκελεο απφ ηηο εηαηξίεο κε πςειή ή
κεζαία έληαζε Δ&Α, σζηφζν δε ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα αλαηεζεί ε έξεπλα ζε εηαηξίεο.
Απηή ε αλάζεζε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απφ εηαηξίεο κε πςειή έληαζε Δ&Α,
σζηφζν ζεσξείηαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή απφ άιιεο εηαηξίεο νη νπνίεο
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο κε ρακειή ή κεζαία έληαζε.
Ζ αγνξά ή ε αδεηνδφηεζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ραξαθηεξίδεηαη σο ν
ιηγφηεξνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαηλνηνκία κηαο επηρείξεζεο. Δίλαη βέβαηα
ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ θαηλνηνκία ζε εηαηξίεο κε πςειή έληαζε Δ&Α, νη
νπνίεο είλαη είηε εληφο είηε εθηφο ΔΔ θαη πξνηηκνχλ ηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο. Οη εηαηξίεο
κε ρακειή ή κεζαία έληαζε έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζεσξνχλ απηφ ηνλ παξάγνληα
ιηγφηεξν ζεκαληηθφ. Οη εηαηξίεο κε ρακειή έληαζε δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο εληφο
ηεο ΔΔ ελψ απηέο κε κεζαία έληαζε πξνηηκνχλ ζπλήζσο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε
ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ.

3.3 ΔΡΔΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα δειψζνπλ πνηεο πξνζπάζεηεο ζηελ
Δ&Α είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ θαηλνηνκία ζηελ εηαηξία ηνπο. Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ
ηνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δ&Α, νη εξσηεζέληεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ηηο
θαηαηάμνπλ απφ 1 (θαζφινπ) έσο ην 5 (πνιχ ζεκαληηθέο). Γηα λα ζπγθξηζνχλ ηα
απνηειέζκαηα, ζα αλαθεξζεί ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ αμηνινγνχλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο απηέο σο ζεκαληηθέο (4) ή πνιχ ζεκαληηθέο (5) ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν
ησλ εξσηεζέλησλ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα. (ρήκα 3.4).
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ρήκα 3.4: Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο γηα θάζε εηαηξία. (Πεγή: European
Commission JRC-IPTS, 2014)
Οη εζσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δ&Α είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα
ηελ θαηλνηνκία ηεο εηαηξίαο. Καηά κέζν φξν, ην 97.2% ησλ εηαηξηψλ πνπ απάληεζαλ,
βαζκνιφγεζαλ ζαλ ζεκαληηθέο ή εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα έξεπλα
θαη αλάπηπμε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηελ εηαηξία. Οη εηαηξίεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ
ηνκέα κέζεο έληαζεο Δ&Α απνηεινχλ ην 98,8% ησλ εξσηεζέλησλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο
εηαηξίεο πνπ αλήθνπλ ζηελ πςειή έληαζε (98%) θαη ρακειή έληαζε Δ&Α (94,6%).
Ο δεχηεξνο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαηλνηνκία είλαη ε έξεπλα αγνξάο,
ε δηαθήκηζε θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηζαγσγή
λένπ πξντφληνο ( θαηά κέζν φξν 58,8% θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο έληαζεο ηεο Δ&Α).
Οη εηαηξίεο νη νπνίεο αλήθνπλ ζην ηνκέα κέζεο έληαζεο Δ&Α (68,3%) ζεσξνχλ πην
ζεκαληηθή ηελ παξαπάλσ πξνζπάζεηα απφ φ, ηη νη εηαηξίεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα κε
πςειή (63,5%) ή ρακειή έληαζε Δ&Α (61,1%).
Ο ηξίηνο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε επίδεημε ηνπ πξντφληνο. Καηά κέζν
φζν, 54% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ (ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο εληφο
θαη εθηφο ΔΔ) δειψλνπλ φηη απηή ε δξαζηεξηφηεηα είλαη ζρεηηθά ή πνιχ ζεκαληηθή γηα
ηελ θαηλνηνκία ηεο εηαηξίαο ηνπο. Οη επηδείμεηο πξντφλησλ είλαη πην ζεκαληηθέο γηα ηηο
επηρεηξήζεηο ζε ηνκείο κέζεο θαη ρακειήο έληαζεο Δ&Α απφ φ, ηη ζηνπο ηνκείο πςειήο
έληαζεο. Ωζηφζν, νη επηρεηξήζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο εθηηκάηαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ
ηελ εζσηεξηθή ππνδνκή (69,3%) αξθεηά πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ρξεζηκνπνηείηαη ε
ππνδνκή απφ ηξίηνπο (38,8%).
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Ζ θαηάξηηζε γηα ηελ ππνζηήξημε θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ (θαηά κέζν φξν
52,5% γηα φιεο ηνπο ηνκείο έληαζεο Δ&Α) είλαη πην ζεκαληηθή γηα ηηο εηαηξίεο κε
πςειή έληαζε Δ&Α (60%) απφ φ,ηη κέζεο (51,8%) ή ρακειήο έληαζεο Δ&Α (45,7%).
Ζ αλάζεζε ηεο Δ&Α ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο έρεη θαηαηαρζεί ζε πςειφηεξε
ζέζε απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα κε ρακειή έληαζε Δ&Α, κεηά απφ
εηαηξίεο ηνκέσλ πςειήο έληαζεο θαη ηέινο ρακειφηεξα ηαμηλνκήζεθε απφ εηαηξίεο
ηνκέσλ κε κέζε έληαζε. Δπηπιένλ, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο
ζηελ ΔΔ (51,4%) απφ φ,ηη ζε ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ (26,9%).
Ο ζρεδηαζκφο θαηαιακβάλεη πνιχ πςειφηεξε ζέζε ζηελ βαζκνινγία ησλ
επηρεηξήζεσλ κε κέζε έληαζε Δ&Α απφ φ,ηη ζηηο επηρεηξήζεηο πςειήο θαη ρακειήο
έληαζεο (50% έλαληη 42,3% θαη 20%, αληίζηνηρα).
Οη επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα ζε πνην ηνκέα αλήθνπλ, πξνηηκνχλ ηελ αγνξά λέσλ ή
ζεκαληηθά βειηησκέλσλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ εληφο ηεο ΔΔ
πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ηελ αγνξά αληίζηνηρσλ πξντφλησλ απφ ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ.
(εθηφο ΔΔ). Ζ πξνηίκεζε απηή, γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά, είλαη ηζρπξφηεξε γηα ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα πςειήο έληαζεο Δ&Α.
Παξά ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο κε ρακειή έληαζε Δ&Α είλαη εθείλεο πνπ
έρνπλ ην πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε ζε δεκφζηνπο
νξγαληζκνχο ζε ρψξεο πνπ είλαη εθηφο ηεο ΔΔ, αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο κε πςειή
θαη κέζε έληαζε, ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα αλάζεζε εξγαζηψλ ζε εηαηξίεο δηαθέξεη.
Σέηνηνπ είδνπο εμσηεξηθή αλάζεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο εηαηξίεο νη νπνίεο
αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα κε πςειή έληαζε Δ&Α (45,3%), αιιά ιηγφηεξν ζεκαληηθή γηα
ρακειή (32,8%) θαη κέζε έληαζε (21,1%).
Ο ιηγφηεξν ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαηλνηνκία ηεο εηαηξίαο ζεσξείηαη ν
παξάγνληαο ησλ πξνκεζεηψλ ή αδεηνδφηεζεο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο. Ωζηφζν, είλαη πην ζεκαληηθφο γηα ηελ θαηλνηνκία
ζηηο επηρεηξήζεηο κε πςειή έληαζε Δ&Α (ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο ΔΔ, κε κία
πνιχ κηθξή πξνηίκεζε γηα ηηο ζπλαιιαγέο εληφο ηεο ΔΔ). Ο παξάγνληαο απηφο έρεη
κηθξφηεξε ζεκαζία γηα ηηο εηαηξίεο πνπ αλήθνπλ ζε ρακειή θαη κεζαία έληαζε Δ&Α.
Δλψ νη επηρεηξήζεηο κε ρακειή έληαζε Δ&Α πξνηηκνχλ ηηο ηνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
εθείλεο κε κεζαία έληαζε Δ&Α πξνηηκνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ.

3.4 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ Δ&Α
Ζ έξεπλα απηή αθνξά ηηο ηνπνζεζίεο πνπ γίλνληαη επελδχζεηο ζηελ Δ&Α αλά ηνλ
θφζκν, ηελ ηξέρνπζα δηαλνκή (stock), ησλ επελδχζεσλ θαη ηηο αιιαγέο πνπ
αλακέλνληαη (δπλακηθή). Ζ ηξέρνπζα θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ ηεο Δ&Α
ζε θάζε κηα απφ ηηο επηά πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ πνπ αλαθέξνληαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ
ρήκα 3.5.
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ρήκα 3.5: Καηαλνκή ησλ επελδχζεσλ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ κε βάζε ησλ
ηνκέα ηεο Δ&Α. (Πεγή: European Commission JRC – IPTS,2014)
Οη Δπξσπατθέο εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο επελδχνπλ πεξίπνπ ην έλα πέκπην ησλ
ρξεκάησλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε (21%) εθηφο ΔΔ, απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ην νπνίν
κνηάδεη κε απηά ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηψλ εξεπλψλ. Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ
επελδχζεσλ ζε Δ & Α εθηφο ηεο ΔΔ είλαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηνλ Καλαδά
(8,4%), αθνινπζνχλ ε Κίλα (4,3%), φινο ν ππφινηπνο θφζκνο (3,6%), ε Ηλδία (1,9%),
άιιεο επξσπατθέο ρψξεο (1,6 %) θαη ε Ηαπσλία (1,2%).
Έλα άιιν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο απηήο ην νπνίν κνηάδεη κε απηά ησλ
πξνεγνχκελσλ, είλαη ην γεγνλφο φηη, ην άζξνηζκα ησλ κεξηδίσλ ησλ επελδχζεσλ ηεο
έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία ηζνχηαη πεξίπνπ κε 6%. Λακβάλνληαο
ππ‟ φςηλ ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαη ην ΑΔΠ, ην κεξίδηφ
ησλ επελδχζεσλ ζηελ Δ&Α ησλ Δπξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ απμάλνληαη ζηαζεξά ζηηο
ρψξεο απηέο, σζηφζν παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα γηα ηηο Δπξσπατθέο εηαηξίεο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. ηελ Κίλα, παξαηεξήζεθε πηψζε ζηα αζπλήζηζηα πςειά
πνζνζηά αχμεζεο ησλ δαπαλψλ ζηελ Δ & Α ζε επίπεδα ηξεηο έσο ηέζζεξηο θνξέο απηά
ησλ αλαπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ, φπσο νη Ζ.Π.Α.2 Ζ δηαθνξά κπνξεί λα εμεγεζεί ιφγσ
ηεο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαη ιφγσ ηνπ φηη ε Κίλα επελδχεη ζηελ ηερλνινγία γηα λα
ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδφ ηεο.
Ζ θαηαλνκή ησλ επελδχζεσλ ζε Δ&Α ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο είλαη παξφκνηα κε
απηή πνπ είρε δηαπηζησζεί ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο. Ο ηνκέαο κε κέζε έληαζε Δ&Α
αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ επελδχζεσλ Δ&Α ζηελ ΔΔ (86,2%),
2

‘The Battelle 2014 Global R&D Funding Forecast‟, R&D Magazine, December 2013
(http://battelle.org/media/press-releases/2014-global-funding-forecast).
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θπξίσο ζε εηαηξίεο ζηνλ ηνκέα ησλ απηνθηλήησλ θαη αληαιιαθηηθψλ (automobiles and
parts). Οη επηρεηξήζεηο ζε ηνκείο κε πςειή έληαζε Δ&Α επελδχνπλ ην 15% ησλ
θεθαιαίσλ ηνπο ζηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά, θπξίσο ζε εηαηξίεο ησλ ηνκέσλ: ησλ
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη βηνηερλνινγίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο πιηθνχ θαη
εμνπιηζκνχ.
ην ρήκα 3.6 παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πξνζδνθίεο γηα αχμεζε ησλ
επελδχζεσλ Δ&Α ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ ζε θάζε ηνκέα ην ζπλνιηθφ κέζν
φξν ηνπ 4,2%.

ρήκα 3.6: Αλακελφκελεο αιιαγέο ζε επελδχζεηο Δ & Α γηα ηα επφκελα ηξία
ρξφληα, εηεζίσο, αλά ηνλ θφζκν θαη ηνλ ηνκέα. (Πεγή: European Commission JRC –
IPTS,2014)
Ζ θαηαλνκή ησλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ αλάπηπμε είλαη παξφκνηα κε εθείλε πνπ
παξαηεξήζεθε ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο. Ζ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ Δ&Α αλακέλεηαη
λα είλαη ζρεηηθά ρακειή ζηελ ΔΔ (3,1% εηεζίσο γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα).
Πνιχ κεγαιχηεξε αχμεζε αλακέλεηαη ζηηο εθηφο ΔΔ πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ: Ηλδία
(11,9%), Κίλα (8,7%), νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηνλ Καλαδά (8,1%), θαη ην ππφινηπν
ηνπ θφζκνπ (7,2%). Πξνζδνθίεο γηα ηελ Ηαπσλία θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο
βξίζθνληαη γχξσ ζην 1% ή πην θάησ θαη ζπλδπάδνληαη κε έλα ζρεηηθά κηθξφ κεξίδην
ζην ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ ζε Δ&Α, πξάγκα πνπ θαζίζηα ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο
ρψξεο απηέο πην ακθηηαιαληεπφκελα.
ε ηνκείο κε πςειή έληαζε Δ&Α, ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη ηε βηνηερλνινγία
θαη νη ππεξεζίεο ινγηζκηθνχ θαη ππνινγηζηψλ απνηεινχλ ηνκείο ζηνπο νπνίνπο
απμάλνληαη νη επελδχζεηο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Ηλδία. Οη
επελδχζεηο ζε ηνκείο κε πςειή έληαζε Δ & Α ζηελ Κίλα παξνπζηάδνπλ κηθηή εηθφλα,
θαζψο νη εηαηξίεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη βηνηερλνινγίαο αλακέλνπλ αχμεζε
θαη νη ππφινηπεο κείσζε. Οη επελδχζεηο ζε ηνκείο κέζεο έληαζεο ζηελ ΔΔ
παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο πξνζδνθίεο ζηνλ ηνκέα ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ
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αληαιιαθηηθψλ θαη αληηζηαζκίδνπλ ηηο αξλεηηθέο πξνζδνθίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζε
ηνκείο ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη ζην βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, αλ νη πξνβιέςεηο πξαγκαηνπνηεζνχλ, ην
κεξίδην ησλ επελδχζεσλ ζηελ Δ&Α ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ζα κεησζεί ελψ ζηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο, ζηνλ Καλαδά, ζηελ Κίλα, ζηελ Ηλδία θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν ζα απμεζεί.
(ρήκα 3.7).

ρήκα 3.7: Οη επελδχζεηο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ην 2013 θαη
αλακέλνληαη ην 2016, αλά ηνλ θφζκν. (Πεγή: European Commission JRC-IPTS, 2014)
Οη πςειέο πξνζδνθίεο γηα επελδχζεηο ζηελ Δ&Α εθηφο ηεο ΔΔ έρνπλ παξαηεξεζεί
θαη ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο
ηάζε. Σα πςειφηεξα πνζνζηά αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ αλακέλνληαη ζε Κίλα θαη Ηλδία
θαη αθνινπζνχλ νη ΖΠΑ θαη ν Καλαδάο, ελψ ν ππφινηπνο θφζκνο παξακέλεη ζε
ζρεηηθά ζηαζεξά επίπεδα.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε κείσζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο επελδχζεηο ηεο Δ&Α
ζηελ ΔΔ νθείιεηαη ζηηο ζπλνιηθέο απμήζεηο πνπ έγηλαλ ζηα θεθάιαηα πνπ επελδχζεθαλ
ζηελ Δ&Α ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Οη αλακελφκελεο νλνκαζηηθέο απμήζεηο
ησλ επελδχζεσλ ζηελ ΔΔ είλαη παξφκνηνπ κεγέζνπο κε απηέο πνπ έγηλαλ ζε ρψξεο
εθηφο ηεο ΔΔ (πεξίπνπ 900 εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο γηα ηα επφκελα ηξία έηε). Με
άιια ιφγηα, νη επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε δελ αλακέλεηαη λα αθνινπζήζνπλ
ηελ παξνχζα θαηαλνκή, αιιά ζην κέιινλ πεξίπνπ ην ήκηζπ ησλ επελδχζεσλ ζε Δ&Α
ζα είλαη εληφο ηεο ΔΔ θαη ην άιιν κηζφ εθηφο. Απηφ έρεη επίζεο παξαηεξεζεί ζε
πξνεγνχκελεο έξεπλεο, θαη αληαλαθιά ηελ απμαλφκελε ζπκκεηνρή ησλ επξσπατθψλ
εηαηξεηψλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, θαη ηδίσο ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, ελψ
παξάιιεια εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ Δ&Α εληφο ηεο ΔΔ. Αλαθέξεη επίζεο, φηη
ην ράζκα κεηαμχ ησλ επελδχζεσλ ζηελ Δ&Α ησλ Δπξσπατθψλ εηαηξηψλ πνπ
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εξσηήζεθαλ θαη απηψλ ζε ρψξεο φπσο ε Κίλα θαη ε Ηλδία δελ έρεη δηεπξπλζεί
ζεκαληηθά.
Μεξηθέο εηαηξίεο απφ ηνλ ηνκέα ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο
βηνηερλνινγίαο ππέβαιαλ παξαηεξήζεηο απνθαιχπηνπλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα
ηελ αλαδηαλνκή ηεο παγθφζκηαο Δ&Α ηνπο. Απηέο είλαη, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα
κηαο κειέηεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ Ζκεξίδα γηα ηελ Γηεζλνπνίεζε ηεο Δηαηξηθήο
Δ&Α θαη ηελ θαηλνηνκία, πνπ δείρλεη φηη νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο ζηνλ ηνκέα απηφ
εκπιέθνληαη ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ζπλνιηθή αμία ηνπο Δ&Α.3

3.5 ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΔΡΔΤΝΔ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΣΑΔΗ Δ Δ&Α
Μηα άιιε έξεπλα πνπ αθνξά ηηο πξνβιέςεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ&Α
παγθνζκίσο, δεκνζηεχηεθε απφ ηα Battelle 4 θαη R&D Magazine 5 . Ζ ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα πνπ έγηλε ην Γεθέκβξην ηνπ 2013, εζηηάδεη θπξίσο ζηηο επελδπηηθέο ηάζεηο ηεο
Ακεξηθήο, ηεο Δπξψπεο, ηεο Κίλαο θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, αλάκεζα ζηηο πην εθηεηακέλεο πξνβιέςεηο πνπ έγηλαλ γηα ην
2014 ήηαλ νη εμήο:
Οη Ζ.Π.Α. βξίζθνληαλ ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο γηα δαπάλεο ζε Δ&Α, αιιά θαη ε Κίλα
ζπκκεηείρε ζε απηή ηε ιίζηα::






ηελ θαηάηαμε ησλ δέθα θνξπθαίσλ ρσξψλ, καδί κε ηηο Ζ.Π.Α, ζπκκεηείρε θαη
ε Κίλα. επαλαιακβάλνληαο ηνλ ξφιν ηεο σο θπξίαξρε δχλακε ζηελ παγθφζκηα
έξεπλα ζε πνιπάξηζκνπο θιάδνπο.
Ακεξηθάληθεο νκνζπνλδηαθέο δαπάλεο ζηνλ ηνκέα ηεο Δ&Α, ζπκβάιινπλ ζε
κεγάιν βαζκφ ζηελ πξνψζεζε ηεο Δ&Α ζηηο Ζ.Π.Α.. Ωζηφζν βξίζθνληαη
παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο θαζψο ε θπβέξλεζε δέρεηαη ηεξάζηηεο πηέζεηο
φζνλ αθνξά ηελ κείσζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ θπξίσο ζηελ άκπλα θαη ηελ
αεξνδηαζηεκηθή.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Κίλαο γηα Δ&Α ζα μεπεξάζεη θαηά πνιχ απηφ ησλ
Ζ.Π.Α.. Οη Ζ.Π.Α μεθίλεζαλ πάιη κέηξηα αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο
πνπ αθνξά ηελ Δ&Α, ε νπνία αλακέλεηαη λα είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή απφ ην
2020.

3

Ramλrez, P., 2014. Outsourcing and Offshoring of R&D in the Pharmaceutical Industry: Evidence and
Policy Implications from a Global Value Chain Analysis, Birmingham Business School, Birmingham,UK
(http://iri.jrc.ec.europa.eu/documents/10180/247186/Ramirez_presenter_session%202).
4
Batelle: διαχειρίηεται κορυφαία εκνικά εργαςτιρια ςτον κόςμο και διατθρεί μια ςυμφωνία
χαρτοφυλακίου ζρευνασ που καλφπτει το καταναλωτικό και βιομθχανικό, τθν ενζργεια και το
περιβάλλον, τθν υγεία και τθν φαρμακευτικι και τθν εκνικι αςφάλεια.
5
R&D Magazine: το περιοδικό Ε&Α υποςτθρίηει τθν Ε&Α 100 βραβείων (the R&D 100 Awards) για να
αναγνωρίςει τα 100 πιο ςθμαντικά νζα προϊόντα, όςον αφορά τθν τεχνολογία, τθσ χρονιάσ. Επιπλζον,
παρουςιάηει τον Επιςτιμονα τθσ χρονιάσ και τον Καινοτόμο τθσ χρονιάσ.
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Με ηνπο ζεκεξηλνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη επελδχζεσλ, ε ζπλνιηθή
ρξεκαηνδφηεζε ηεο Κίλαο γηα Δ&Α αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη απηή ησλ Ζ.Π.Α.
απφ ην 2022, πεξίπνπ.

Σν 2014, κφιηο δέθα ρψξεο ζα δαπαλνχζαλ πεξίπνπ ην 80% ησλ $1.600
δηζεθαηνκκπξίσλ πνπ επελδχζεθαλ ζηελ Δ&Α απφ φιν ηνλ θφζκν. Οη επελδχζεηο, νη
νπνίεο ζα γίλνπλ απφ ηηο ηξεηο ρψξεο Ζ.Π.Α., Κίλα θαη Ηαπσλία αληηπξνζσπεχνπλ
πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ ζπλφινπ. Δπηπξφζζεηα, αλ ζπκπεξηιεθζεί θαη ε Δπξψπε,
νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 78% ησλ επελδχζεσλ
($1.600 δηζεθαηνκκχξηα) ηνπ 2014 γηα ηελ Δ&Α.
ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα γηα ην 2014, φζνλ αθνξά ηηο βηνκεραλίεο ησλ Ζ.Π.Α.,
πξνβιεπφηαλ κείσζε ζηελ αεξνδηαζηεκηθή θαη ακπληηθή Δ&Α, απμήζεηο ζηνλ ηνκέα
ελέξγεηαο θαη απμήζεηο ζηελ επηζηήκε ηεο δσήο γηα Δ&Α. Δπηπιένλ, πξνβιεπφηαλ
ηζρπξή αχμεζε ησλ επελδχζεσλ γηα έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο Δ&Α ζηνπο ηνκείο ησλ
ρεκηθψλ θαη ησλ πξνεγνχκελσλ πιηθψλ. Όζνλ αθνξά ηηο βαζηθέο επελδχζεηο γηα ηελ
έξεπλα ησλ ηάζεσλ ζηηο ππφινηπεο επείξνπο, δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο:













Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε, ε
νπνία είλαη αδχλακε, δελ αλακέλνληαη κεγάιεο απμήζεηο ζηηο επελδχζεηο γηα
Δ&Α ηα επφκελα ρξφληα.
Οη ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ νηθνλνκηθά,
δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ηνπο ζηελ Δ&Α. Οη
απμήζεηο απηέο αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνχλ σο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο.
εκαληηθέο επελδχζεηο ζηελ Δ&Α απφ ηηο δπηηθέο ρψξεο ζε καθξνπξφζεζκεο
ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο, φπσο ε ξνκπνηηθή, νη ππνινγηζηέο πςειψλ
επηδφζεσλ, ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ινγηζκηθφ, απνδνηηθέο
πεγέο ελέξγεηαο θαη ε λαλνβηνηερλνινγία ζα κπνξνχζαλ λα ηνλψζνπλ ηελ
ηαρεία νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε βηνκεραληθή θιίκαθα.
Σέινο, φζνλ αθνξά ηνλ ππφινηπν θφζκν, πην ζπγθεθξηκέλα:
Αλακέλεηαη κηα κέηξηα αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δ&Α ην 2014,
θπξίσο ζε ρψξεο πσο ε Νφηηα Κνξέα, ε Ρσζίαο θαη ε Σατβάλ.
Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζα βίσλαλ ηζρπξή αχμεζε ηνπ
Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) ην 2014, αιιά πεξηνξίδνληαη απφ ηελ
αδπλακία ησλ ππνδνκψλ ηεο Δ&Α κε εμαηξέζεηο, φπσο ην Ηζξαήι θαη ην Καηάξ.
ηελ Αθξηθή αλακελφηαλ ηζρπξή αχμεζε ηνπ (ΑΔΠ), σζηφζν, πεξηνξίδεηαη,
επίζεο, απφ ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο ζε Δ&Α, κε εμαίξεζε ηε
Νφηηα Αθξηθή.
Ηζρπξή αχμεζε ηνπ (ΑΔΠ), πξνβιεπφηαλ απφ ηελ έξεπλα, γηα ηε Νφηηα
Ακεξηθή, αιιά απηή ε πεξηνρή πζηεξεί επίζεο ζηελ ηθαλφηεηα ηεο Δ&Α.
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Ο πίλαθαο 3.4 δείρλεη ηηο ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζε Δ&Α (σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ) γηα ηα
έηε 2012 έσο θαη 2014, νη νπνίεο ζα παξακείλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο ζε φιν ηνλ θφζκν
γηα ην έηνο 2014.

2012
2013
2014
Ακεξηθή
2.5%
2.4%
2.5%
Αζία
1.8%
1.9%
1.9%
Δπξψπε
1.9%
1.9%
1.8%
Τπφινηπνο Κφζκνο
0.9%
0.9%
0.9%
Πίλαθαο 3.4: Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζε Δ&Α γηα φιν ηνλ θφζκν σο πνζνζηφ ηνπ
ΑΔΠ. (Πεγή: R&D Magazine)

ην παξαθάησ ρήκα 3.8 παξαηεξείηαη φηη ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζηελ Αζία, ζα ζπλερίζεη
λα νδεγεί ζε πςειφηεξα απφιπηα επίπεδα ησλ αθαζάξηζησλ δαπαλψλ γηα Δ&Α.

ρήκα 3.8: Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) γηα φιν ηνλ θφζκν
Πεγή: R&D Magazine

Μηα επηπιένλ έξεπλα, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο Δ&Α γηα ηελ
επηηπρία ηεο θαηλνηνκίαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Jaruzelski et al. (2013).
Παξαθάησ ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζρεηηθά κε ην πξνθίι ηεο παγθφζκηαο
θαηλνηνκίαο.
33

χκθσλα κε ην "Booz & Company's 2013 Global Innovation 1000 Study", νη
ηνκείο καδί ησλ ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ εηδψλ, ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο
θαη ν απηνκαηηζκφο (auto), αληηπξνζψπεπαλ ην 65% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ζε Δ&Α
ην 2013, (ρήκα 3.9). Αιιά απηή ηε ρξνληά (2013) ν ηνκέαο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηνπ
δηαδηθηχνπ μεπέξαζε ηνλ ηνκέα ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ εηδψλ σο ν
κεγαιχηεξνο ζπληειεζηήο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ γηα Δ&Α. Ο ηνκέαο ινγηζκηθνχ θαη
δηαδηθηχνπ πξφζζεζε 10 εηαηξίεο ζηελ Παγθφζκηα Καηλνηνκία 1000 (the Global
Innovation 1000) θαη αχμεζε ηηο δαπάλεο ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ θαηά 9.3$ δηο
πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ηνκέα.
Οη επελδύζεηο ζηελ βηνκεραληθή Δ&Α

3%

Τπολογιςτζσ και Ηλεκτρονικά
είδθ

2% 2%

4%

Φροντίδα Τγείασ
27%

6%

Αυτοκινθτοβιομθχανία
Βιομθχανίεσ

8%

Λογιςμικό και Διαδίκτυο
Χθμικά και Ενζργεια

10%

Καταναλωτισ
22%

Αεροδιαςτθμικι και Άμυνα

16%
Σθλεπικοινωνιϊν

ρήκα 3.9: Οη επελδχζεηο ζηελ βηνκεραληθή Δ&Α (Πεγή: Bloomberg data, Capital
IQ, Booz & Company)

Παξά ην γεγνλφο φηη νη δαπάλεο ηνπ απνηεινχλ ην 8% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ζε
Δ&Α, ε αλάπηπμε ησλ δαπαλψλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηνκέα, θαίλεηαη
λα δείρλνπλ φηη αλαηξέπνπλ ην θιίκα ππέξ ησλ ηερλνινγηψλ, ησλ νπνίσλ ε αλάπηπμε
είλαη ξαγδαία (ρήκα 3.9). Αληίζεηα, νη δαπάλεο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ
ειεθηξνληθψλ απμήζεθαλ θαηά κφιηο 3.4$ δηο, πεξίπνπ 10$ δηζεθαηνκκχξηα ιηγφηεξν
απφ φηη ε ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ 2012. Γψδεθα απφ ηηο είθνζη νρηψ εηαηξίεο
ειεθηξνληθψλ βξίζθνληαη ζηηο εθαηφ πξψηεο, νη νπνίεο έρνπλ μνδέςεη ιηγφηεξα ζε
ζρέζε κε ην
πξνεγνχκελν έηνο. Αθφκα, ε πιεξνθνξηθή θαη ε βηνκεραλία
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ειεθηξνληθψλ παξακέλεη ν ηνκέαο κε ηηο πςειφηεξεο δαπάλεο απφ έλα επξχ πεξηζψξην
27% ηνπ ζπλφινπ, ζε ζχγθξηζε κε 22% γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ν νπνίνο είλαη θαη ν
δεχηεξνο πςειφηεξνο ζε δαπάλεο.

Λογιςμικό και Διαδίκτυο
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Σθλεπικοινωνιϊν
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ρήκα 3.10: Αιιαγέο ζηηο δαπάλεο ηεο Δ&Α ζηελ βηνκεραλία, 2012-2013
(Πεγή: Bloomberg data, Capital IQ, Booz & Company)

Δλ ησ κεηαμχ, ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ ζηνλ ηνκέα ησλ απηνθηλήησλ κεηψζεθε ζε
κφιηο $7.4 δηζεθαηνκκχξηα ην 2013 απφ $13.2 δηζεθαηνκκχξηα ην 2012. ηνλ ηνκέα ηεο
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ $6.000 εθαηνκκπξίσλ ζε ζρέζε κε
ην πξνεγνχκελν έηνο. Ο θιάδνο έιαβε κηα ψζεζε απφ δηάθνξεο εηαηξίεο πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο πνπ αχμεζαλ ζεκαληηθά ηηο δαπάλεο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
Roche ζηελ Δπξψπε, Gilead ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ε Takeda ζηελ Ηαπσλία. Ο
ηνκέαο ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο ελέξγεηαο ήηαλ ν κφλνο ηνκέαο πνπ παξνπζίαζε
κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ην 2013, (θαηά $2.000.000.000). Ζ κείσζε ήηαλ σο επί ην
πιείζηνλ εμαηηίαο ησλ ρεκηθψλ, δηφηη νη εηαηξίεο ηεο ελέξγεηαο αχμεζαλ ηηο ζπλνιηθέο
ηνπο δαπάλεο.
Με ειάρηζηεο αμηνζεκείσηεο εμαηξέζεηο, ε γεσγξαθηθή εηθφλα είλαη παξφκνηα κε
απηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 3.11. Οη δαπάλεο γηα ηελ
θαηλνηνκία ζε εηαηξίεο κε έδξα ηελ Βφξεηα Ακεξηθή μεπέξαζαλ εθείλεο ησλ εηαηξηψλ
πνπ εδξεχνπλ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ηαπσλία, αλ θαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ ζηελ
παγθφζκηα θαηλνηνκία 1000 (The Global Innovation 1000) απφ ηε Βφξεηα Ακεξηθή
εμαθνινπζεί λα κεηψλεηαη θαηά 9% απηή ηελ ρξνληά. ε κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα, νη
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επξσπατθέο επηρεηξήζεηο αχμεζαλ ηηο δαπάλεο ηνπο θαηά 4.5%, παξά ηελ δχζθνιε
νηθνλνκηθή πεξίνδν ηελ νπνία δηαλχνπλ. Ωζηφζν, νη δαπάλεο ζηελ Ηαπσλία κεηψζεθαλ
θέηνο θαηά 3.6%. ηνλ ππφινηπν θφζκν, φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε Ηλδία (αιιά φρη ε
Κίλα, ε νπνία έρεη ππνινγηζηεί μερσξηζηά ην ηξέρνλ έηνο, 2013), απμήζεθε 7.5%.
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ρήκα 3.11: Αιιαγέο ζηηο δαπάλεο ηεο Δ&Α αλά πεξηνρή, 2012-2013
Πεγή: Bloomberg data, Capital IQ, Booz & Company

Απφ ηνλ θαηάινγν ησλ εηαηξηψλ ηνπ 2013, 15 επηρεηξήζεηο είλαη θηλέδηθεο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, απφ ην 2008, ν αξηζκφο ησλ θηλεδηθψλ εηαηξεηψλ ζηελ παγθφζκηα
θαηλνηνκία 1000 (The Global Innovation 1000) έρεη απμεζεί 10 έσο 75%, θαη ην
ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δαπαλήζεθε γηα ηελ Δ&Α απφ ηηο θηλεδηθέο εηαηξείεο ζηνλ
θαηάινγν απμήζεθε απφ $1.7 δηζεθαηνκκχξηα ην 2008 ζε $20.5 δηζεθαηνκκχξηα ην
2013. Ωζηφζν, ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηεο Κίλαο, γηα ηελ θαηλνηνκία κεηψζεθαλ
ζεκαληηθά ην 2013, ζε 35,8%. Απηφ είλαη κηα αληαλάθιαζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο
επέθηαζεο ηεο ρψξαο, ν νπνίνο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πξάγκαηη,
θακία πεξηνρή δελ αλακέλεηαη λα δηαηεξήζεη ηέηνηνπο πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο
καθξνπξφζεζκα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
(Data Envelopment Analysis, DEA)
4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ
Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ξαγδαία αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ
κνλάδσλ. Ωο κνλάδα νξίδεηαη κηα επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο ή θάπνην ηκήκα
απηψλ. (Cooper, 2000). Απηφ έρεη νδεγήζεη ηηο κνλάδεο ζηελ εχξεζε κεζφδσλ,
πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη πην απνδνηηθέο ζηνλ αληαγσληζηηθφ ρψξν ηεο παγθφζκηαο
νηθνλνκίαο. Πξνυπφζεζε γηα λα ππάξμεη ε βειηίσζε απηή, απνηειεί ε κειέηε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Ζ Πεξηβάιινπζα Αλάιπζε Γεδνκέλσλ (Data Envelopment
Analysis, DEA) είλαη κηα κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθφξσλ
ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ (Decision Making Units, DMUs). Κάζε κνλάδα ρξεζηκνπνηεί
θάπνηα δεδνκέλα γηα εηζφδνπο, ψζηε λα επηζηξαθνχλ θάπνηα απνηειέζκαηα.
Ζ DEA πεξηγξάθηεθε απφ ηνπο Charnes et al. (1978), σο έλα καζεκαηηθφ κνληέιν
γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ην νπνίν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο κνλάδεο λα
αμηνινγήζνπλ κε έλα λέν ηξφπν ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, εθφζνλ εθαξκνζηεί ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα. Ζ κεζνδνινγία
ηεο ζρεηίδεηαη κε ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκαηηθψλ νξίσλ θαη φρη κε ηηο θεληξηθέο
θιίζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ ζεκείσλ ησλ παξαηεξήζεσλ
αλαπηχζζνληαη επζχγξακκεο επηθάλεηεο αλά δχν. Έηζη, γίλνληαη μεθάζαξεο νη ζρέζεηο
κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ. πλεπψο, θαζίζηαηαη εχθνιε ε εχξεζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ
νξίνπ θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ απνηειεζκαηηθφηεξνπ DMU.
Έλα απφ ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο DEA, είλαη ε έλλνηα ηεο ζρεηηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο
(relative
efficiency).
O
νξηζκφο
ηεο
ζρεηηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο αλαθέξεη φηη έλα DMU (Decision Making Units) ραξαθηεξίδεηαη
απνηειεζκαηηθφ εθφζνλ κηα κεηαβνιή κίαο εηζφδνπ ή κηαο εμφδνπ ηνπ δελ επεξεάδεη
αξλεηηθά θαη ηηο ππφινηπεο εηζφδνπο ή εμφδνπο. Γηα ηνλ νξηζκφ απηφ δελ ρξεηάδεηαη
πξνζδηνξηζκφο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ εζφδσλ θαη εμφδσλ. ηε ζεσξία ηεο νηθνλνκίαο
αλαθέξεηαη σο ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηαο (technical efficiency). Τπάξρεη ε
δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη ζε δηαθνξεηηθά είδε απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε
φπνπ ηα δεδνκέλα είλαη ηηκέο, κνλαδηαία θφζηε θ.α., ηα νπνία είλαη εχρξεζηα απφ ηελ
DEA. Οη Charnes et al. (1978) πξφηεηλαλ έλα κνληέιν ην νπνίν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
ζπλδπάδεη πνιιαπιέο εηζφδνπο θαη εμφδνπο. Ωο ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηαο φξηζαλ
ην ιφγν ησλ εμφδσλ πξνο ηηο εηζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δηάθνξεο κνλάδεο.
ηελ DEA νη κνλάδεο πνπ κεηαηξέπνπλ ηηο εηζφδνπο ζε εμφδνπο αλαθέξνληαη σο
DMUs (Charnes et al., 1978). πλεπψο, έλα DMU (Decision Making Units)
ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ κνλάδσλ φπσο είλαη
ηξάπεδεο, εηαηξείεο, βηνκεραληθέο κνλάδεο θαη άιια.
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αλ εμφδνπο νξίδνληαη ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη απφ κνλάδεο
θαη ζαλ είζνδνη νξίδνληαη νη πφξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ
εμφδσλ.
πλεπψο ε DEA είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνο δπν
άμνλεο. Ο έλαο άμνλαο αθνξά ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ DMUs (Decision
Making Units) θαη ν δεχηεξνο άμνλαο ηελ δηφξζσζε ηπρφλ ειιείςεσλ ηνπο.
4.2 CCR ΚΑΗ BCC ΜΟΝΣΔΛΑ ΣΖ DEA
Ζ εχξεζε ηεο θαιχηεξεο κνλάδαο δχλαηαη λα πινπνηεζεί κε ηελ ρξήζε γξακκηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ. Γηα λα αλαιπζνχλ n κνλάδεο ρξεηάδεηαη ε επίιπζε n πξνβιεκάησλ
γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. ε νπνηνδήπνηε κνληέιν ηεο DEA ε θάζε κνλάδα DMU
θαζνξίδεη ην ζχλνιν ησλ βαξψλ uo (έμνδνη) θαη πν (είζνδνη). Έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε
ελφο δείγκαηνο απφ δηάθνξα DMUs ιακβάλεηαη σο απνηέιεζκα ην ζθνξ ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο (efficiency score), ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ φηη ην άζξνηζκα ησλ
βαξψλ πν είλαη αλάγθε λα πξνζπειάζηκν απφ ηηο ππφινηπεο κνλάδεο θαη ηαπηφρξνλα
θακίαο εμ απηψλ ην ζθνξ απνηειεζκαηηθφηεηαο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ηεο
κνλάδαο.
Ζ κέζνδνο DEA νδεγεί ζηελ αλάπηπμε κηαο θαηά ηκήκαηα γξακκηθήο εκπεηξηθήο
επηθάλεηαο παξαγσγήο, δειαδή απεηθνλίδεη ην απνηειεζκαηηθφ φξην παξαγσγήο. Ζ
πξνβνιή ηεο θάζε κνλάδαο ζην απνηειεζκαηηθφ φξην επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο
αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζε ζρέζε κε έλα ή πεξηζζφηεξα ζεκεία αλαθνξάο. Ζ
πξνβνιή απηή απνηειεί έλα λέν DMU ην νπνίν είλαη ε ζχλζεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ
DMU.
Μειεηψληαο ην παξαθάησ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο DEA ζε έλα
ζχλνιν κνλάδσλ M0,M1,M2,M3,M4,M5 πξνθχπηεη πνηεο απφ ηηο κνλάδεο είλαη
απνηειεζκαηηθέο θαη πνηεο φρη. Κάζε κνλάδα δηαζέηεη ηελ ίδηα πνζφηεηα πφξνπ Υ1 ελψ
επηζηξέθεη δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ Τ1 θαη Τ2. Οη κνλάδεο, νη νπνίεο γηα
ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα πφξνπ απνδίδνπλ πςειφηεξε πνζφηεηα πξντφλησλ ζα
ραξαθηεξηζηνχλ θαη σο νη πην απνηειεζκαηηθέο. Οη απνηειεζκαηηθέο κνλάδεο Μ0, Μ1,
Μ2, Μ3, ζχκθσλα κε ην ρήκα 4.1, ζπληζηνχλ ην φξην απνηειεζκαηηθφηεηαο, ην νπνίν
εκπεξηέρεη φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία (data envelope). Ζ DEA πήξε ην φλνκά ηεο απφ ην
θιεηζηφ ρήκα.
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, νη κνλάδεο Μ4, Μ5 ραξαθηεξίδνληαη κε
απνηειεζκαηηθέο εθφζνλ βξίζθνληαη ζηελ θιεηζηή πεξηνρή. Όζνλ αθνξά ηε κνλάδα
Μ4, αξρηθφο ζηφρνο ηίζεηαη λα βξεζεί έλα ζεκείν Μ4΄, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη πάλσ ζηε
λνεηή γξακκή πνπ ελψλεη φια ηα ζεκεία πνπ αλαπαξηζηνχλ ηηο απνηειεζκαηηθέο
κνλάδεο θαη ζέηεη ην φξην ηεο δψλεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο γηα ηελ κνλάδα Μ4, ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί
κηα αλάινγε αχμεζε ησλ πξντφλησλ Τ1 θαη Τ2. πλεπψο, ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο ησλ
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κνλάδσλ Μ0 θαη Μ1 κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ ην ζηφρν ηεο κνλάδαο Μ4. πλεπψο, ε
κνλάδα Μ4 κπνξεί λα ζεσξεζεί ζχλζεηε, θαζψο πξνθχπηεη απφ ην ζηαζκηζκέλν κέζν
φξν δχν άιισλ απνηειεζκαηηθψλ κνλάδσλ, ηεο Μ0 θαη Μ1, νη νπνίεο νξηζκέλεο θνξέο
απνηεινχλ θαη ηνλ ίδην ην ζηφρν ηεο κε απνηειεζκαηηθήο κνλάδαο, Μ4. Ζ κνλάδα Μ4
έρεη επηπιένλ ζηφρνπο, φπσο επί παξαδείγκαηη ην ζεκείν Μ4΄΄, ην νπνίν κπνξεί λα
επηηεπρζεί κε ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ πξντφληνο Y1, δηαηεξψληαο ζε ζηαζεξφ
επίπεδν ην πξντφλ Y2.
Με αληίζηνηρν ηξφπν γίλεηαη ε επίηεπμε ηνπ αληίζηνηρνπ ζηφρνπ γηα ηε κνλάδα Μ5.
Γειαδή, ππάξρεη κηα αλαινγηθή αχμεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ πξντφλησλ Y1 θαη Y2, ε
νπνία νδεγεί ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, ν νπνίνο είλαη ην ζεκείν Μ5΄. Παξ‟ φιν πνπ ν
ζηφρνο επηηεχρζεθε, άξα ην ζεκείν Μ5΄ αλήθεη ζηελ δψλε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο,
πζηεξεί ηνπ ζεκείνπ Μ3, ην νπνίν έρεη πςειφηεξν επίπεδν πξντφληνο Y2 κε ην ίδην
πνζφ πξντφληνο Y1. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν ηξφπνο πινπνίεζεο ηνπ ζηφρνπ γηα
ην ζεκείν Μ5 πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη κηα αχμεζε ηνπ πξντφληνο Y2 ψζηε λα
πξνζεγγίζεη ην απνηειεζκαηηθφ ζεκείν Μ3.

Τ2
Τ2

Μ0
’

Μ4’
Μ1
Τ1’

Μ4

Μ2

Μ3
Μ5
Μ5’
Τ1’

Τ1

ρήκα 4.1: Γξαθηθή απεηθφληζε ελφο παξαδείγκαηνο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο
DEA (Πεγή: Cooper, 2000)
Οη δηάθνξνη εξεπλεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ κέζνδν απηή, αλέπηπμαλ
δηάθνξεο καζεκαηηθά κνληέια. ε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ε αμηνιφγεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Δ&Α ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο αλά ηνλ
θφζκν, κε ηελ ρξήζε δχν κνληέισλ DEA. Σν πξψην κνληέιν DEA είλαη απηφ πνπ
δηαηππψζεθε ην 1978 απφ ηνπο Charnes, Cooper θαη Rhodes (CCR), ην νπνίν έρεη
πξνζαλαηνιηζκέλεο εηζφδνπο θαη έρεη σο βαζηθή παξαδνρή ηε ζηαζεξή απφδνζε
39

θιίκαθαο (Constant Result ofScale, CRS). Σν κνληέιν CCR απνηειεί θαη ην αξρηθφ
κνληέιν ηεο DEA. Σν δεχηεξν είλαη απηφ πνπ δηαηππψζεθε ην 1984 απφ ηνπο Banker,
Charnes θαη Cooper (BCC), ην νπνίν έρεη σο βαζηθή παξαδνρή, ηελ απφδνζε
κεηαβαιιφκελεο θιίκαθαο (Variable Result of Scale, VRS).
4.2.1 Σν Μνληέιν CRS
ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ CCR γίλεηαη ε παξαδνρή χπαξμεο ζηαζεξήο νηθνλνκίαο
θιίκαθαο (constant returns to scale). Γίλεη βαξχηεηα ζηελ αχμεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππφ αλάιπζε κνλάδσλ µε κείσζε/αχμεζε ησλ πφξσλ
(input/output oriented) θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ πξντφληνο/πφξσλ (input/output) ζηαζεξψλ.
Σν κνληέιν ππνινγίδεη ηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηεο θάζε ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο, πνπ
αθνξά ηφζν ηελ απφδνζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο φζν θαη ηελ απφδνζε ηεο δηνίθεζεο.
Δλ ζπλερεία, αλαιχεηαη, ζε πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο, ην αξρηθφ κνληέιν ηεο
DEA, ζχκθσλα κε ηελ δηαηχπσζε ηνπ απφ ηνπο Charnes, Cooper θαη Rhodes ην 1978.
Max ho =

𝑆
r =1 u r y ro
m υ x
i=1 i io

(4.1)

ππφ:
S
r=1 ur yr𝑗
m
i=1 υi xij

≤ 1 𝛾𝜄𝛼 𝑗 = 1,2, … . , 𝑛

ur
> 𝜀 𝛾𝜄𝛼 𝑟 = 1,2, … . , 𝑠
m
i=1 υi xio
ui
> 𝜀 𝛾𝜄𝛼 𝑖 = 1,2, … . , 𝑚
m
i=1 υi xio
ε>0

Οη δηάθνξεο ζπληζηψζεο ηνπ κνληέινπ CCR ζρεηίδνληαη κε n DMUs ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχλ m εηζφδνπο γηα λα παξάγνπλ s εμφδνπο. Δπίζεο, ηα yrj θαη xij απνηεινχλ
ηελ έμνδν r θαη ηελ είζνδν I ηνπ DMU j αληίζηνηρα. Όηαλ γίλεη ε επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ζε έλα DMU0, ηφηε θαζνξίδεηαη ε κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ho*
ζηελ θιίκαθα κεηαμχ 0 θαη 1. Όηαλ ho*= 1 ηφηε ην DMU ιεηηνπξγεί εμ νινθιήξνπ
απνηειεζκαηηθά. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, δειαδή ho*<1 ην DMU δελ είλαη
απνηειεζκαηηθφ αθνχ δελ εθκεηαιιεχεηαη πιήξσο φιεο ηηο εηζφδνπο γηα ηελ εμαγσγή
πξντφλησλ.
Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ κνληέινπ ηεο ζρέζεο 5.1, έρεη ζαλ αξηζκεηή ην
ζχλνιν ησλ επηζπκεηψλ εμφδσλ θαη ζαλ παξνλνκαζηή ην ζχλνιν ησλ εηζφδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή απηψλ ησλ εμφδσλ. Δπίζεο, ur θαη πi απνηεινχλ,
ηα βάξε ηεο εμφδνπ r θαη ηεο εηζφδνπ i, αληίζηνηρα. Ζ επίιπζε ηεο ζπλάξηεζεο απηήο
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δίλεη ηηο βέιηηζηεο ηηκέο ησλ βαξψλ ur* θαη πi*. Με βάζε απηά ηα βάξε νξίδεηαη κηα
εηθνληθή έμνδνο Y0 =  ur* yro γηα r = 1,2,…,s θαη κηα εηθνληθή είζνδνο X0 =  πi* xio γηα
i= 1,2,…,m, θαη έηζη είλαη δπλαηή ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ
ιφγν ho = Yo / Xo. Σα βέιηηζηα βάξε είλαη απηά πνπ νδεγνχλ ζηε κέγηζηε
απνηειεζκαηηθφηεηα ho* ζε έλα DMU.
Ωζηφζν, ην πξφβιεκα απηφ έρεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Έλα είλαη φηη
θαζνξίδεηαη ην αλψηεξν φξην ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο DMU. Με ηνπο
άιινπο πεξηνξηζκνχο θαζίζηαηαη αδχλαηε ε χπαξμε κεδεληθνχ βάξνπο ζε νπνηαδήπνηε
είζνδν ή έμνδν. Σν ε αλαπαξηζηά κηα κηθξή ζεηηθή ζηαζεξά πνπ βνεζάεη ζε απηφ.
Ζ DEA θαζνξίδεη ηελ ζρεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηε ρξήζε ηεο
βειηηζηνπνίεζεο πνπ πξναλαθέξζεθε. Έηζη, ζε θάζε DMU ε κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα
πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαζνξίδεηαη απφ έλα ππνζχλνιν Κ άιισλ απνηειεζκαηηθψλ
DMU. Γηα ηα DMU απηά ηζρχεη:
S
∗
r −1 u r y rk
m υ ∗x
i=1 i ik

= 1, k ∈ Κ

(4.2)

Ωζηφζν, νη Charnes et al. (1978) έιπζαλ ην πξφβιεκα ηεο κε γξακκηθήο κνξθήο ηεο
αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο κε ηελ κε ηε κεηαηξνπή ηνπ κνληέινπ 4.1 ζε πξφβιεκα
επηιχζηκν απφ ην γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Ζ λέα δηαηχπσζε, έρεη σο εμήο:
S

Max

ur yro

(4.3)

r=1

ππφ:
S

m

ur yrj −
r=1

υi xij ≤ 0
i=1

m

υi xio = 1
i=1

−𝑢𝑟 ≤ −𝜀
−υι ≤ −ε

Ζ δπηθή κνξθή ηνπ γξακκηθνχ πξνβιήκαηνο ησλ Charnes et al. είλαη ε παξαθάησ:
𝑚

S

Si−

Min θ − ε
i=1

Sr+

+

(4.4)

r=1
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n

xij λj − si− = 0

θxio −
j−1

n

yrj λj − sr+

yro =
j=1

λj ≥ 0 για j = 1,2, … . , n
S𝑖− ≥ 0 για i = 1,2, … . , m
Sr+ ≥ 0 για r = 1,2, … . , s
ζ ειεχζεξν πξφζεκν

Κάζε απνδεθηή ηηκή ησλ ιi θαζνξίδεη ην αλψηεξν φξην ησλ εθφδσλ θαη ην
θαηψηεξν φξην ησλ εηζφδσλ ζε έλα DMU0. χκθσλα κε απηά ην φξηα αιιά θαη ηηο
*
-*
+*
βέιηηζηεο ηηκέο ιi , si , sr ≥ 0, ην ζ θηάλεη ζην ειάρηζην δπλαηφ. Οη ιχζεηο απηέο,
θαζνξίδνπλ ην αλψηεξν φξην ην νπνίν πεξηθιείεη φιεο ηηο άιιεο παξαηεξήζεηο.
Ζ βέιηηζηε ιχζε επηηπγράλεηαη φηαλ ε ηηκή ηνπ ζ βξίζθεηαη κεηαμχ 0 θαη 1,
δειαδή 0 ≤ ζ ≤ 1. Δπίζεο πάληα ππάξρνπλ ιχζεηο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ζ=1, ι0=1 θαη ιj,

si-*, sr+* = 0.
χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο δπηθφηεηαο, ην γξακκηθφ πξφβιεκα 4.4 έρεη κηα
αθξηβψο βέιηηζηε ιχζε, ζπλεπψο πξνθχπηεη φηη:

S

m

ho∗

Si−∗

∗

=θ − ε
i=1

S

Sr+∗

+
r=1

u∗r yro

=

(4.5)

r=1

Όηαλ ε κεηαβιεηή ζ=1, δελ ζεκαίλεη φηη ην απνηειεζκαηηθφ φξην ho*=1. Γηα λα
γίλεη απηφ ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ si-* θαη sr+* = 0 γηα φιεο ηηε δπλαηέο ηηκέο ησλ r,i. ηελ
πεξίπησζε πνπ είλαη κεδέλ, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ φηη h0*=1 εθηφο θαη αλ ζ=1. Γειαδή,
-*
+*
έλα DMU0 είλαη πιήξσο απνηειεζκαηηθφ, εάλ νη ηηκέο si θαη sr είλαη κεδέλ θαη ζ=1.
(αιάππα, 2003).
4.2.2 Σν Μνληέιν VRS
Σν κνληέιν ηεο DEA ησλ Banker et al. (1984) (BCC), πεξηέρεη ηηο απνδφζεηο
θιίκαθαο. Ζ βαζηθή ινγηθή ηεο είλαη φηη εάλ ππάξμεη αχμεζε ησλ εηζφδσλ δελ ππάξρεη
ππνρξεσηηθά θαη αληίζηνηρε αχμεζε ησλ εμφδσλ (variable returns to scale).
42

Παξάιιεια, πεξηιακβάλεη κηα αμηνιφγεζε γηα ηελ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηε ιεηηνπξγία ηεο (pure technical efficiency).
Σν κνληέιν BCC είλαη ηζάμην κε απηφ ηνπ CCR (ζρέζε 4.4), σζηφζν, έρεη κηα δηαθνξά
ε νπνία εληνπίδεηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ πνπ εληνπίδεηαη ζηε ζρέζε 4.6:
n

λj = 1

(4.6)

j=1

ην κνληέιν CCR ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ DMU εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ιεηηνπξγία
Σνπ αιιά θαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί.
Αληίζεηα ζην BCC ε απνηειεζκαηηθφηεηα δελ εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο
θαη έηζη θαζίζηαηαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ. Ζ
δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ κνληέινπ BCC ζε γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ είλαη ε
παξαθάησ:
S

Max

ur yro − uo

(4.7)

r=1

υπό:
S

m

ur yrj −
r=1

υi xij − uo ≤ 0
i=1
m

υi xio
i=1

−ur ≤ −ε
−𝑢𝑖 ≤ −ε
Ζ κεηαβιεηή u0* αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη κεηαβνιέο
ησλ εηζφδσλ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ u0*=0 ε ζρέζε κεηαμχ εηζφδσλ θαη εμφδσλ είλαη
ακεηάβιεηε. Όηαλ φκσο u0*<0 ε αχμεζε ησλ εμφδσλ νδεγεί ζε κηα αχμνπζα
ζπλάξηεζε ηεο αχμεζεο ησλ εηζφδσλ. Αληίζηνηρα, φηαλ u0*>0, ε αχμεζε ησλ εμφδσλ,
νδεγεί ζε κηα θζίλνπζα ζπλάξηεζε ηεο αχμεζεο ησλ εηζφδσλ (αιάππα, 2003).
4.2.3 Ο δείθηεο παξαγωγηθόηεηαο ηνπ Malmquist
Όηαλ δχλαηαη λα ιεθζνχλ ζηνηρεία απφ έλαλ πίλαθα, ε DEA ιφγσ ηνπ γξακκηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ( βάζε δεδνκέλσλ γηα εηζφδνπο θαη εμφδνπο) κε ηελ ρξήζε ηνπ
δείθηε Malmquist TFP ππνινγίδεη ηελ κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθφηεηαο, θαζψο επίζεο,
αλαιχεη ηελ κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ζε ηερληθέο
αιιαγέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (technical efficiency change). Ο Fare et al. (1994)
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θαζφξηζε κηα έμνδν κε βάζε ην δείθηε Malmquist ζηε κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ,
σο εμήο:
mο yt+1 , xt+1 , yt , xt =

d to (x t+1 ,y t+1 )
d to (x t ,y t )

×

d to+1 (x t+1 ,y t+1 )
d to+1 (x t ,y t )

1/2

(4.8)

Ο παξαπάλσ δείθηεο mo αληηπξνζσπεχεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ ζεκείνπ
παξαγσγήο (xt+1, yt+1) ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ ζεκείνπ (xt, yt). Μηα ηηκή
κεγαιχηεξε απφ θάπνηα άιιε ππνδεηθλχεη ηελ ζεηηθή αχμεζε ηνπ TFP απφ ηελ πεξίνδν
t ζηελ πεξίνδν t+1. Σν m0 είλαη ν γεσκεηξηθφο κέζνο φξνο ησλ δχν εμφδσλ κε βάζε
ηνπο δείθηεο TFP. Γηα λα ππνινγηζηεί ε εμίζσζε 4.8 πξέπεη πξψηα λα ππνινγηζηνχλ νη
ηέζζεξηο ζπλαξηήζεηο απφζηαζεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εμίζσζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη
ηέζζεξα πξνβιήκαηα ΓΠ (Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ), παξφκνηα κε εθείλα πνπ
δηεμάγνληαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ Farrell ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο (ΣΔ).
Αξρηθά, ππνινγίδεηαη ν δείθηεο CRS technology. Σν απνηέιεζκα CRS
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζεκείνπ 𝑑𝑜𝑡 (𝑥𝑡 , 𝑦𝑡 ), ην νπνίν έρεη δείθηεο πνπ
αθνξνχλ ηνλ ρξφλν. Απηφ είλαη ην εμήο:
dto (xt , yt )
st

−1

= maxφ,λ φ

− φyit + Yt λ ≥ 0,
xit − Xt λ ≥ 0,
𝜆≥0

(4.9)

Σα ππφινηπα ηξία πξνβιήκαηα ΓΠ είλαη απιέο παξαιιαγέο απηνχ:
dt+1
o (xt+1 , yt+1 )
st

−1

= maxφ,λ φ

− φyi,t+1 + Yt+1 λ ≥ 0,
xi,t+1 − Xt+1 λ ≥ 0,
𝜆≥0

dto (xt+1 , yt+1 )
st

−1

(4.10)

= maxφ,λ φ

− φyi,t+1 + Yt λ ≥ 0,
xi,t+1 − Xt λ ≥ 0,
𝜆≥0

(4.11)
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dt+1
o (xt , yt )
st

−1

= maxφ,λ φ

− φyit + Yt+1 λ ≥ 0,
xit − X t+1 λ ≥ 0,
𝜆≥0

(4.12)

ηα πξνβιήκαηα 4.11 θαη 4.12, ηα νπνία αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, φπνπ νη
παξαγσγηθέο κνλάδεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηερλνινγηθέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο
πεξηφδνπο, ε παξάκεηξνο θ δε ρξεηάδεηαη λα είλαη ≥ 1, φπσο ρξεηάδεηαη θαηά ηνλ
ππνινγηζκφ Farrell ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν ζεκείν πηζαλφλ λα βξίζθεηαη πάλσ
απφ ην εθηθηφ φξην παξαγσγήο. Απηφ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε
ηνπ 4.12, φπνπ νη παξαγσγηθέο κνλάδεο ηεο πεξηφδνπ t+1 ζπγθξίλνληαη κε ηηο
ηερλνινγίεο ηεο πεξηφδνπ t. ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηερληθή πξφνδνο, ηφηε είλαη
δπλαηφλ λα ππάξμεη θ <1. Σν ίδην θαηλφκελν, κπνξεί λα παξαηεζεί ζην γξακκηθφ
πξφγξακκα (ΓΠ) 4.8, αλ ππάξμεη νπηζζνδξφκεζε ηεο ηερλνινγίαο, σζηφζν, είλαη
ιηγφηεξν πηζαλφ.
Δπίζεο, νη παξάκεηξνη θ θαη ι κπνξεί λα ιάβνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζε θάζε έλα
απφ ηα ηέζζεξα ΓΠ. Δπηπιένλ, θαη ηα ηέζζεξα ΓΠ πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ γηα θάζε
επηρείξεζε ηνπ δείγκαηνο. Γηα παξάδεηγκα αλ ππάξρνπλ 20 εηαηξείεο ζην δείγκα ζε δχν
δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, πξέπεη λα ιπζνχλ 80 ΓΠ. ηελ πεξίπησζε πνπ
πξνζηεζνχλ επηπιένλ ρξνληθέο πεξίνδνη, πξέπεη γηα θάζε επηρείξεζε ηνπ δείγκαηνο λα
ππνινγηζηνχλ ηξία επηπιένλ ΓΠ γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
θαηαζθεπάδεηαη έλαο αιπζηδσηφο δείθηεο (chained index). πλεπψο, έζησ φηη είλαη T
ρξνληθέο πεξίνδνη, ηφηε πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ (3T-2) ΓΠ γηα θάζε επηρείξεζε πνπ
βξίζθεηαη ζην δείγκα. Γεληθεχνληαο, αλ ην δείγκα έρεη Ν επηρεηξήζεηο, ηφηε πξέπεη λα
ππνινγηζηνχλ ζπλνιηθά Ν*(3T-2) ΓΠ. Γηα παξάδεηγκα, κε Ν=20 επηρεηξήζεηο θαη Σ=10
ρξνληθέο πεξίνδνη, πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ 20*(3*10-2)=560 ΓΠ. Σα απνηειέζκαηα
ηεο θάζε επηρείξεζεο γηα θάζε δηαδνρηθφ δεχγνο ρξνληθψλ πεξηφδσλ κπνξνχλ λα
ζπγθεληξσζνχλ ζε έλα πίλαθα, ή/θαη λα παξνπζηαζηνχλ σο ζπλνπηηθά κέηξα
(measures) κε άμνλα ηνλ ρξφλν ή/θαη ην ρψξν.

4.3 ΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ & ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖ DEA
εκαληηθή παξαηήξεζε είλαη φηη, φηαλ γίλεηαη ρξήζε ηεο DEA, κε ηελ θαηάιιειε
επηινγή βαξψλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ κνλάδσλ πνπ κειεηψληαη, γίλνληαη
απνηειεζκαηηθέο θαη έηζη ην πξφγξακκα έρεη κηθξφ δηαθξηηηθφ εχξνο. Ζ κνλάδα ζηελ
νπνία εληνπίδεηαη ν πςειφηεξνο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο πξντφλ/πφξνο ζε θάπνην
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δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ/εμφδνπ ηεο, θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθή ή ζρεδφλ
απνηειεζκαηηθή (δειαδή ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζεγγίδεη ηε κνλάδα). Έηζη, ε
DEA ηνπνζεηεί ην κέγηζην βάξνο ζε απηφ ην δείθηε θαη ην ειάρηζην ζηηο ππφινηπεο.
Γεληθά, ζε θάζε αλάιπζε κε α κεηαβιεηέο εηζφδνπ θαη β κεηαβιεηέο εμφδνπ, ππάξρνπλ
ηνπιάρηζηνλ α*β απνηειεζκαηηθέο κνλάδεο. Έηζη, ινηπφλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ
εθκεδεληζηεί ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηεο DEA ν εμεηαδφκελνο αξηζκφο ησλ κνλάδσλ
πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ην α*β. Μία κνλάδα, ινηπφλ, κπνξεί λα
ζεσξεζεί απνηειεζκαηηθή φρη επεηδή ιεηηνπξγεί απνδνηηθά, αιιά επεηδή ε επηινγή
βαξψλ ήηαλ επλντθή ζχκθσλα κε ηελ DEA.
Σν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ βαξψλ, δειαδή κε ηνλ
νξηζκφ ελφο ειάρηζηνπ βάξνπο γηα ηελ θάζε κεηαβιεηή. Με απηφ ηνλ ηξφπν θάζε
κεηαβιεηή εηζφδνπ ή εμφδνπ ζπκβάιιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κέηξνπ
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ ηνπ κνληέινπ. (Φπηξάθεο, 2001). Με αληίζηνηρν
ηξφπν, ηνπνζεηείηαη θαη έλα κέγηζην φξην ζηα βάξε ηεο θάζε κεηαβιεηήο. Έηζη, δελ
κπνξεί λα γίλεη ππεξεθηίκεζε νπνηαζδήπνηε κεηαβιεηήο εηζφδνπ ή εμφδνπ.
Όκσο, νη πεξηνξηζκνί ζηα βάξε ησλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ ή εμφδνπ δελ πξέπεη λα
είλαη πνιχ απζηεξνί, αθνχ ε DEA έρεη σο ζεκειηψδε πξνυπφζεζε ηεο ηελ αμηνιφγεζε
ησλ κνλάδσλ κέζα απφ έλα ζχλνιν θνηλψλ βαξψλ. Πξέπεη λα βξεζεί κία ζπκβηβαζηηθή
ιχζε κεηαμχ ηεο επειημίαο ζηελ επηινγή ησλ νξίσλ θαη ηελ χπαξμε ελφο θνηλνχ
ζπλφινπ γηα φιεο ηηο κνλάδεο.
Ζ απζαίξεηε επηινγή ησλ πεξηνξηζκψλ ζηα βάξε, είλαη δχζθνιε ζηελ πεξίπησζε
πνπ δελ είλαη γλσζηή ε ζρέζε κεηαμχ ηεο αμίαο ή ηνπ θφζηνπο ησλ κεηαβιεηψλ
εηζφδνπ/εμφδνπ. Με ηε αλάιπζή ηνπ θφζηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηάιιειε
επηινγή ησλ βαξψλ. Ζ ζσζηή αλάιπζε νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε έλα εχξνο ηηκψλ γηα ηα
βάξε ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί ραξαθηεξηζηηθφ. πλεπψο ε χπαξμε νξίσλ
ζπκβάιιεη ζηε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηεο DEA.
Ζ κέζνδνο DEA, ιφγσ ηεο επξείαο ρξήζεο ηεο, είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη
απνηειεζκαηηθά, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά. Σα βαζηθά ηε πιενλεθηήκαηα
ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:





Ζ DEA έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δέρεηαη πνιιαπιέο εηζφδνπο θαη εμφδνπο
φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο κηαο κνλάδαο.
Γελ απαηηεί θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ.
Γίλεηαη απεπζείαο ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ αληαγσληζηηθψλ κνλάδσλ.
Σα δεδνκέλα ηεο εηζφδνπ θαη ηεο εμφδνπ κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη ζε
δηαθνξεηηθέο κνλάδεο. Μηα κεηαβιεηή κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ
παξαγσγή θαη κηα άιιε κε ηηο ρξεκαηηθέο αμίεο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηνο
ν ζπζρεηηζκφο ηνπο εμαξρήο.
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Σα ίδηα ηα πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία θαζηζηνχλ ηελ DEA σο έλα ηζρπξφ εξγαιείν
είλαη εθείλα πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη πξνβιήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο.
Σα βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο DEA ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:




Ζ DEA είλαη κηα κέζνδνο αθξαίνπ ζεκείνπ. πλεπψο, ζθάικαηα ζηε
κέηξεζε θαη πηζαλνί ζφξπβνη δχλαηαη λα εκπιαθνχλ ζηελ δηαδηθαζία θαη λα
πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα.
Ζ DEA έρεη ηελ δπλαηφηεηα κηαο θαιήο εθηίκεζεο ηεο ζρεηηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο κνλάδαο ελ αληηζέζεη κε ηελ αθξηβή εθηίκεζε
ηεο απφιπηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Γειαδή, δχλαηαη λα πεξηγξαθεί
αμηφπηζηα γηα ην πφζν θαιχηεξε είλαη κηα κνλάδα ζε ζρέζε κε ηηο
αληαγσληζηηθέο ηεο αιιά δελ είλαη εθηθηή ε ζχγθξηζε ηεο απφδνζεο ηεο
κνλάδαο ζε ζρέζε κε ηελ ζεσξεηηθά κέγηζηε απφδνζε ηεο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ

5.1 ΔΗΑΓΧΓΖ
Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο είλαη ε εθαξκνγή ησλ κνληέισλ
CCR θαη BCC ηεο DEA ζηηο παγθφζκηεο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επελδχζεσλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε (Δ&Α). Αξρηθά,
ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο εηήζηεο επελδχζεηο ζε Δ&Α, ηηο
εηήζηεο πσιήζεηο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηα εηήζηα θέξδε θαη ηηο εηήζηεο θεθαιαηνπρηθέο
δαπάλεο θαηά ηελ πεξίνδν 2007- 2014. εκεηψλεηαη φηη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο,
απνηεινχλ νη δαπάλεο γηα γε θαη θηίξηα, γηα εμνπιηζκφ θαη γηα ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ.
Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα γίλεηαη ζπγθέληξσζε θαη επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηελ βνήζεηα ηεο DEA.
Αθνινπζεί κηα θσδηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έηνο, ηελ
ρψξα θαη ηνλ θιάδν. Δλ ζπλερεία αθνινπζεί κηα κνξθνπνίεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ
πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζηελ ηειηθή επηινγή ησλ εηαηξηψλ καο. Ζ επηινγή ζα
είλαη βαζηζκέλε ζηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε φιεο νη εηαηξίεο λα
δηαζέηνπλ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα.
Σέινο, αθνινπζεί ε παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ
ηεο DEA γηα φιεο ηηο εηαηξίεο, νη νπνίεο επηιέρηεθαλ. Τπνινγίδεηαη θαη κε ηα δχν
κνληέια ηεο DEA, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε εηαηξίαο αλά έηνο, ρψξα θαη ηνκέα.
5.2 ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ – ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ DEA
ε απηήλ ηελ ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηα δεδνκέλα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ,
θαζψο επίζεο ζηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ειέγρηεθαλ θαη ζηελ πεγή ζπιινγή ηνπο. Σν
δείγκα ηεο κειέηεο ζπλίζηαηαη απφ 791 δηεζλείο εηαηξίεο ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν 20072014. Σα δεδνκέλα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παξαπάλσ
δείγκαηνο ησλ 791 εηαηξηψλ, ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ε εμήο: αξρηθά ππήξρε έλα
δείγκα γηα 2500 εηαηξίεο κε δεδνκέλα γηα δηάθνξα έηε απφ ην 2007 έσο ην 2014. ηελ
δηαινγή ησλ εηαηξηψλ γηα ην ηειηθφ δείγκα, νξίζηεθαλ νη παξάκεηξνη επηινγήο ηνπο.
Μηα βαζηθή παξάκεηξνο ήηαλ φηη έπξεπε λα επηηεπρζεί ν ζπλδπαζκφο: φζν ην δπλαηφλ
κεγαιχηεξν πιήζνο εηαηξηψλ ζην κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Έρνληαο
πξαγκαηνπνηήζεη απηφ ην δηαρσξηζκφ, έγηλε ε κειέηε ζηελ πεξίνδν 2007-2014 γηαηί
πεξηιάκβαλε δεδνκέλα 8 ρξφλσλ θαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ ήηαλ αξθεηά
ηθαλνπνηεηηθφο (846 εηαηξίεο). ηε ζπλέρεηα απφ απηέο ηηο 846 εηαηξίεο, εμαηξέζεθαλ
εθείλεο νη νπνίεο είραλ ειιηπή δεδνκέλα φζνλ αθνξά ηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο ηεο DEA
θαη Malmquist. Σα ζηνηρεία αθνξνχλ επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε (Δ&Α),
πσιήζεηο, ηνλ αξηζκφ πξνζσπηθνχ, ηα θέξδε θαη ηηο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο γηα θάζε
εηαηξία. Δπηπιένλ έγηλε ζπιινγή ησλ ρσξψλ θαη ησλ θιάδσλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη
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εηαηξίεο. ε έμη εηαηξίεο δελ ππήξραλ δεδνκέλα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηηο
θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαη έηζη δελ κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηκήκα ηνπ ηειηθνχ
δείγκαηνο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν επηιέρηεθε ην ηειηθφ δείγκα ησλ 791 εηαηξηψλ, ην
νπνίν είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ. ηνλ πίλαθα 5.1
απεηθνλίδνληαη νη ρψξεο θαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ πνπ εδξεχνπλ ζε θάζε κία απφ
απηέο. Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα 5.2 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ηνλ εηαηξηψλ ηνπ θάζε ηνκέα.
Πίλαθαο 5.1: Αξηζκφο εηαηξηψλ αλά ρψξα

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Υώξεο
Απζηξαιία
Απζηξία
Βέιγην
Βεξκνχδεο
Βξαδηιία
Καλαδάο
Νεζηά Κατκάλ
Κίλα
Γαλία
Φηιαλδία
Γαιιία
Γεξκαλία
Υνλγθ Κνλγθ
Ηλδία
Ηξιαλδία
Ηζξαήι
Ηηαιία
Ηαπσλία
Ληρηελζηάηλ
Λνπμεκβνχξγν
Νέα Εειαλδία
Ννξβεγία
Ρσζία
ηγθαπνχξε
ινβελία
Νφηηα Κνξέα
Ηζπαλία
νπεδία
Διβεηία
Σατβάλ
Οιιαλδία
Σνπξθία
Ζλσκέλν Βαζίιεην
Ζ.Π.Α.

Αξηζκόο εηαηξηώλ
4
3
7
2
2
3
2
4
12
12
36
60
3
3
3
6
12
185
1
1
1
3
1
1
1
3
9
17
26
24
9
1
41
293
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Πίλαθαο 5.2: Αξηζκφο εηαηξηψλ αλά ηνκέα
Σνκείο
Απηνθίλεηα θαη Αληαιιαθηηθά
Βαζηθνί Πφξνη
Υεκηθά
Καηαζθεπαζηηθφο
Σξφθηκα θαη Πνηά
Φξνληίδα Τγείαο
Βηνκεραληθά Πξντφληα θαη Τπεξεζίεο
Μέζα Δλεκέξσζεο
Πεηξέιαην θαη Φπζηθφ Αέξην
Πξνζσπηθά θαη Οηθηαθά αγαζά
Ληαλέκπνξνη
Σερλνινγία
Σειεπηθνηλσλίεο
Σαμίδηα θαη Αλαςπρή
Κνηλήο σθέιεηαο

Αξηζκφο
56
18
62
19
16
100
198
5
21
54
11
190
16
8
17

Ζ κέζνδνο DEA πξναπαηηεί ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επελδχζεσλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε
ησλ παγθφζκησλ εηαηξηψλ. Παξαπάλσ αλαθέξζεθαλ νη κεηαβιεηέο, ζχκθσλα κε ηηο
νπνίεο ζα γίλεη ε αλάιπζε. Οη κεηαβιεηέο απηέο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φιεο
σο είζνδνη θαη έμνδνη δηφηη ππάξρεη ξίζθν κε ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. Ο
πίλαθαο 5.3 παξνπζηάδεη ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο εηζφδνπ, θαη ηηο δχν κεηαβιεηέο εμφδνπ,
νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έμνδνη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ησλ επελδχζεσλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε (Δ&Α) ησλ επηρεηξήζεσλ ζε παγθφζκην
επίπεδν. Οη κεηαβιεηέο εηζφδνπ ζρεηίδνληαη κε ζηνηρεία ηα νπνία νη εηαηξίεο
πξνζπαζνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ θαζψο σο είζνδνη είλαη νη επελδχζεηο ζε Δ&Α, νη
εξγαδφκελνη θαη νη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο 6 , ελψ αληίζεηα νη κεηαβιεηέο εμφδνπ
ζρεηίδνληαη κε ζηνηρεία, ηα νπνία νη εηαηξίεο ζηνρεχνπλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ, θαζψο
απηά είλαη νη πσιήζεηο θαη ηα θέξδε.

6

Κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ ι κεφαλαιακζσ δαπάνεσ: Οι δαπάνεσ για τθν πάγια χριςθ ενεργθτικοφ.
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Μεηαβιεηέο εηζόδνπ
Δπελδχζεηο ζε Δ&Α

Μεηαβιεηέο εμόδνπ
Πσιήζεηο

Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο

Κέξδε

Δξγαδφκελνη
Πίλαθαο 5.3: Μεηαβιεηέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηεο DEA

Ζ ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ εηαηξηψλ απαηηεί ηελ επηινγή θαηάιιεισλ εθξνψλ θαη
εηζξνψλ. Ο θαζνξηζκφο ηνπο επεξεάδεη ηελ φιε πνξεία ηεο κειέηεο ελψ επίζεο
θαζνξίδεη θαη ηα δεδνκέλα, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ. πλεπψο, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ππάξρεη κηα ζρέζε αιιειεμάξηεζεο
κεηαμχ εθξνψλ θαη εηζξνψλ.
5.2.1 ηαηηζηηθή πεξηγξαθή ηωλ εηζξνώλ θαη ηωλ εθξνώλ ηεο DEA
Ξεθηλψληαο απφ ηηο εθξνέο ηνπ πίλαθα 5.4, παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ
ησλ πσιήζεσλ αλά έηνο, απφ ην 2007 έσο θαη ην 2008. Σν 2009 παξαηεξείηαη αχμεζε
ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε ην 2008. Σν 2010 παξαηεξείηαη κείσζε θαη
απφ ην 2011 έσο θαη ην 2012, παξαηεξείηαη αχμεζε θαη έπεηηα κηα ζπλερήο κείσζε έσο
ην 2014 φπνπ παξαηεξείηαη θαη πάιη αχμεζε. Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε παξαηεξείηαη ηελ
πεξίνδν 2013-2014 θαη ε κεγαιχηεξε κείσζε εληνπίδεηαη ηελ πεξίνδν 2007-2008. Όζνλ
αθνξά ηα θέξδε, παξαηεξείηαη κείσζε απφ ην 2007 έσο θαη ην 2010 θαη έπεηηα ππάξρεη
κηα ζπλερήο αχμεζε έσο ην 2014.
ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ εηζξνψλ,
νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη σο ην θφζηνο ησλ εηζξνψλ. Όζνλ
αθνξά ηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Δ&Α, παξαηεξείηαη κείσζε ηελ πεξίνδν 20072008. Έπεηηα, παξαηεξείηαη αχμεζε ην 2009 θαζψο επίζεο, θαη απφ ην 2011 έσο θαη ην
2012. Σελ ρξνληθή πεξίνδν 2009-2010 θαζψο επίζεο θαη απφ ην 2013 έσο θαη ην 2014,
παξαηεξείηαη κείσζε ηεο επέλδπζεο ζηελ Δ&Α. Οη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο
απμάλνληαη απφ ην 2007 έσο θαη ην 2009, γηα απηφ θαη ππάξρεη θαη αληίζηνηρε αχμεζε
ζηηο πσιήζεηο ην 2008-2009 θαη φπσο πξναλαθέξζεθε, αχμεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
απαζρνινχληαη ζηελ Δ&Α. Σν 2010 παξαηεξείηαη, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο εηζξνέο
θαη εθξνέο, κηα αξθεηή κεγάιε κείσζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ επελδχνληαη θαη αληίζηνηρα
κεγάιε κείσζε παξαηεξείηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Έπεηηα
έσο θαη ην 2014 ππάξρεη κηα ζπλερήο αχμεζε ησλ θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ. ε
αληίζεζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο, ζηνπο νπνίνπο παξαηεξείηαη κείσζε ην 2013-2014.
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Κεθαιαηνπρηθ
Πωιήζεηο (€
Κέξδε (€
Δ&Α (€
έο Γαπάλεο (€
Έηε εθαηνκκύξηα) εθαηνκκύξηα) εθαηνκκύξηα) εθαηνκκύξηα) Δξγαδόκελνη
2007 26,490.2100
42,736.5000
10,362.9100
680.4300
36,600
2008 10,540.7282
1,290.1019
354.2739
701.1323
37,416
2009 12,120.5534
1,127.4589
405.6919
847.4419
38,893
2010 10,529.8135
870.80167
385.1786
763.4339
38,376
2011 12,495.4850
1,325.7107
431.5706
815.1069
39,148
2012 13,986.5452
1,555.0135
478.1996
827.5997
40,139
2013 13,693.4937
1,310.0136
475.8536
945.8913
42,764
2014 29,298.7511
42,751.3596
472.1413
950.1392
40,631
Πίλαθαο 5.4: Μέζνο φξνο ησλ κεηαβιεηψλ ησλ εηζξνψλ & ησλ εθξνψλ γηα ηελ πεξίνδν
2007-2014

πκπεξαζκαηηθά, ην 2010, κηα ρξνληά θαηά ηελ νπνία θπξηάξρεζε γεληθφηεξε
νηθνλνκηθή αλαηαξαρή, ππήξμε κείσζε φζνλ αθνξά θαη ηηο επελδχζεηο αιιά θαη ηηο
πσιήζεηο θαη ηα θέξδε ζηνλ ηνκέα ηεο Δ&Α. Δπηπξφζζεηα, ην 2014 παξαηεξείηαη
γεληθφηεξε αχμεζε ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο ηνπ δείγκαηφο καο, κε εμαίξεζε ηηο
επελδχζεηο ζε Δ&Α θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο. Ζ αχμεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα
ηεο Δ&Α δείρλεη κηα πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα αλαπηχμεη ην ζπγθεθξηκέλν
ηκήκα ηεο εηαηξίαο ηνπο ηα επφκελα ρξφληα. Ζ έξεπλα απηή αθνξά ηηο ηνπνζεζίεο πνπ
γίλνληαη επελδχζεηο ζηελ Δ&Α αλά ηνλ θφζκν. Ζ ηξέρνπζα θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ
επελδχζεσλ ηεο Δ&Α, νη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, ηα έμνδα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, νη
πσιήζεηο θαη ηα θέξδε ζε θάζε κηα απφ ηηο 34 πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ πνπ αλαθέξνληαη
παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 5.5.

Υώξεο

Απζηξαιία

Δ&Α (€
Πωιήζεηο (€ Κεθαιαηνπρηθέο
Κέξδε (€
Δξγαδόκελνη
εθαηνκκύξηα) εθαηνκκύξηα) Γαπάλεο
(€ εθαηνκκύξηα)
εθαηνκκύξηα)
221.05
4292.51
476.47
1045.53
13700.80

Απζηξία
Βέιγην
Βεξκνχδεο

64.00
196.24
391.88

3246.89
7175.88
5588.79

107.69
295.75
104.31

161.01
557.95
442.57

8587.25
32578.58
45871.18

Βξαδηιία
Καλαδάο

442.90
245.41

42715.19
5819.51

8513.23
316.21

7688.16
272.40

48236.94
25029.10

Νεζηά Κατκάλ

176.76

2118.86

259.73

602.26

10709.31

Κίλα

533.73

86381.73

8582.82

6827.55

270367.89
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Γαλία
Φηιαλδία

181.59
443.89

2863.50
7606.95

113.80
270.19

427.98
521.82

11606.63
24468.39

Γαιιία
Γεξκαλία

543.34
539.30

18355.01
16007.33

1126.22
1031.41

1724.92
1108.61

67960.46
63785.16

Υνλγθ Κνλγθ

136.04

11004.05

1334.36

2182.65

20794.36

Ηλδία
Ηξιαλδία
Ηζξαήι
Ηηαιία
Ηαπσλία
Ληρηελζηάηλ

63.97
183.47
178.75
453.33
396.04
163.35

3326.39
6972.12
3812.31
24036.50
10266.51
2661.88

279.86
102.57
235.56
2091.60
700.21
73.63

549.99
660.05
499.34
2877.07
560.49
221.71

24732.71
52532.19
10807.92
44477.80
31930.01
19943.00

Λνπμεκβνχξγν

51.94

7160.91

457.17

1755.53

24666.88

Νέα Εειαλδία

75.20

9282.98

160.88

440.55

16275.00

Ννξβεγία

77.24

8855.67

828.64

1291.72

20992.25

Ρσζία
ηγθαπνχξε

504.07
46.95

89370.33
3104.41

23654.71
130.53

30380.65
356.20

419762.50
20092.00

ινβελία

83.37

972.72

116.42

206.59

8112.25

Νφηηα Κνξέα

321.36

24416.12

4636.69

1753.96

34037.25

Ηζπαλία
νπεδία
Διβεηία
Σατβάλ
Οιιαλδία

160.43
344.13
684.46
195.61
412.73

13396.32
7553.93
10001.66
8025.48
7725.74

1471.46
415.55
479.86
476.01
364.56

1803.26
841.35
1628.84
441.50
841.80

36693.59
29593.90
41237.43
84245.06
29089.50

Σνπξθία
Ζλσκέλν
Βαζίιεην
Ζ.Π.Α.
Πίλαθαο 5.5:
δείγκαηνο

101.69
350.28

26286.70
22635.54

888.80
1506.14

2168.37
2614.41

78984.13
51842.86

412.97
11331.28
745.99
1245.93
34888.90
Μέζνο φξνο ησλ κεηαβιεηψλ ησλ εηζξνψλ & ησλ εθξνψλ αλά ρψξα ηνπ
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Ζ έξεπλα απηή αθνξά ηηο ηνπνζεζίεο πνπ γίλνληαη επελδχζεηο ζηελ Δ&Α αλά ηνλ
θφζκν. Ζ ηξέρνπζα θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ ηεο Δ&Α, νη θεθαιαηνπρηθέο
δαπάλεο, ηα έμνδα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, νη πσιήζεηο θαη ηα θέξδε ζε θάζε κηα απφ
ηηο είθνζη πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ πνπ αλαθέξνληαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 5.5.
Οη πςειέο πξνζδνθίεο γηα επελδχζεηο ζηελ Δ&Α εθηφο ηεο ΔΔ έρνπλ παξαηεξεζεί θαη
ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ραξαθηεξίδεηαη πιένλ σο ηάζε.
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ρψξεο Ζ.Π.Α. θαη Ηαπσλία, κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ
επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ην πίλαθα 5.1, παξαηεξείηαη φηη νη Ζ.Π.Α έρνπλ ηηο
πςειφηεξεο επελδχζεηο θαη απνδφζεηο ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο ζε ζρέζε κε ηελ Ηαπσλία.
Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη, σζηφζν, αλάκεζα ηνπο, νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ε
Ηαπσλία επελδχεη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ Βηνκεραληθψλ Δκπνξεπκάησλ ζε αληίζεζε κε
ηηο Ζ.Π.Α πνπ επελδχνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο Σερλνινγίαο. Μηα άιιε ζχγθξηζε, ε νπνία ζα
κπνξνχζε λα γίλεη, είλαη αλάκεζα ζηηο ρψξεο Σατβάλ θαη Διβεηία, αθνχ θαη νη δχν
ρψξεο έρνπλ ζρεδφλ ηνλ ίδην αξηζκφ εηαηξηψλ. Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη,
σζηφζν, αλάκεζα ηνπο, νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ε Διβεηία επελδχεη θπξίσο ζηνλ
ηνκέα ησλ Βηνκεραληθψλ Δκπνξεπκάησλ ζε αληίζεζε κε ηε Σατβάλ πνπ επελδχεη ζηνλ
ηνκέα ηεο Σερλνινγίαο.
5.3 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ DEA ΚΑΗ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δ&Α ησλ εηαηξηψλ ηνπ
δείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ DEAP Version 2.1. Σν ινγηζκηθφ απηφ
κεηαμχ άιισλ κπνξεί λα ππνινγίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε εηαηξίαο ηφζν κε ην
κνληέιν CCR, φζν θαη κε ην κνληέιν BCC. Γηαηεξψληαο ζηαζεξά ηα δεδνκέλα θαη
ακεηάβιεηεο ηηο εηζξνέο, κειεηήζεθε κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο αμηνινγήζεηο ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ Δ&Α ζε παγθφζκηεο επηρεηξήζεηο. Οη
αμηνινγήζεηο έγηλαλ σο πξνο ηηο πσιήζεηο, ηα θέξδε θαη ηηο πσιήζεηο-θέξδε.
Αμηνινγήζεθε ζχκθσλα κε απηέο ηηο ηξεηο παξακέηξνπο, δηφηη ν ζηφρνο ήηαλ λα
αμηνινγεζνχλ νη επελδχζεηο ησλ παγθφζκησλ επηρεηξήζεσλ ζε Δ&Α θαη κε πην ηξφπν
επεξεάδνπλ νη πσιήζεηο, ηα θέξδε θαζψο επίζεο θαη ηα δχν καδί ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Οη δχν απηέο παξάκεηξνη, πσιήζεηο θαη θέξδε, είλαη νη
ζεκαληηθφηεξεο
γηα
ηελ
αμηνιφγεζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη
ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο, ησλ εηαηξηψλ θαη ησλ ρσξψλ αιιά αθφκα θαη γηα ηελ
αμηνιφγεζε κηαο ρξνληάο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο.
ηνλ πίλαθα 5.6 παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο ησλ επηδφζεσλ ζηηο πσιήζεηο ηνπ
δείγκαηνο ησλ 791 παγθνζκίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2014.
ηνλ πίλαθα 5.7 παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο ησλ επηδφζεσλ ζηα θέξδε ηνπ
δείγκαηνο ησλ 791 παγθνζκίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2014.
ηνλ πίλαθα 5.8 παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο ησλ επηδφζεσλ ζηηο πσιήζεηο θαη
ηα θέξδε ηνπ δείγκαηνο ησλ 791 παγθνζκίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2014.
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Γηα θάζε έηνο εκθαλίδνληαη ηξεηο ζηήιεο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα, ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο, ε δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηελ
ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ππφ κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο θαη ε ηξίηε ζην πειίθν
απηψλ ησλ δχν θαη αλαθέξεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο.

Έηνο CRS TE VRS TE
SE
2007
0.1949
0.3003
0.5954
2008
0.2043
0.3086
0.6184
2009
0.2362
0.3234
0.6676
2010
0.2732
0.3542
0.7066
2011
0.3223
0.3986
0.7538
2012
0.3641
0.4331
0.8396
2013
0.3401
0.4080
0.7913
2014
0.2492
0.3220
0.7235
0.2730
0.3560
0.7120
M.O.
Πίλαθαο 5.6: Οη κέζεο ηηκέο θάζε απνηειεζκαηηθφηεηαο κειεηψληαο σο εθξνέο ηηο
Πσιήζεηο

Έηνο CRS TE VRS TE
SE
2007
0.1678
0.2219
0.7369
2008
0.1795
0.2878
0.6162
2009
0.2036
0.2978
0.6566
2010
0.2438
0.3494
0.6977
2011
0.2806
0.3675
0.7244
2012
0.3732
0.4225
0.8833
2013
0.3220
0.3642
0.8842
2014
0.2298
0.3050
0.6936
0.2500
0.3270
0.7366
M.O.
Πίλαθαο 5.7: Οη κέζεο ηηκέο θάζε απνηειεζκαηηθφηεηαο κειεηψληαο σο εθξνέο ηα
θέξδε
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Έηνο CRS TE VRS TE
SE
2007
0.1952
0.3216
0.5701
2008
0.2057
0.3504
0.5665
2009
0.2371
0.3638
0.6103
2010
0.2769
0.4107
0.6403
2011
0.3267
0.4323
0.7136
2012
0.4044
0.4561
0.8471
2013
0.3612
0.4218
0.8021
2014
0.2687
0.3546
0.6858
0.2845
0.3889
0.6795
M.O.
Πίλαθαο 5.8: Οη κέζεο ηηκέο θάζε απνηειεζκαηηθφηεηαο κειεηψληαο σο εθξνέο ηηο
πσιήζεηο θαη ηα θέξδε

Με ηελ πξψηε παξαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηψλεηαη, φηη νη ηηκέο ηεο
ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ππφ κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο είλαη κεγαιχηεξεο
απφ απηέο ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο. Απηφ
δειψλεηαη θη απφ ηε κέζε ηηκή φισλ ησλ εμεηαδφκελσλ εηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα
5.6, φπνπ ε κέζε ηηκή ηεο ΣΔCRS είλαη 0.2730 θαη ηεο ΣΔVRS είλαη 0.3560. χκθσλα κε
ηνλ πίλαθα 5.7, ε κέζε ηηκή ηεο ΣΔCRS είλαη 0.2500 θαη ηεο ΣΔVRS είλαη 0.3270. Σέινο,
ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.8, ε κέζε ηηκή ηεο ΣΔCRS είλαη 0.2845 θαη ηεο ΣΔVRS είλαη
0.3889. Απηφ δειψλεηαη θαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο ε νπνία ζηελ
νπζία πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ηνπ ΣΔCRS/ΣΔVRS θαη ην απνηέιεζκα είλαη κηθξφηεξν
ηεο κνλάδαο γηα φια ηα έηε θαη γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο. πλεπψο,
ιακβάλνληαο ππφςε, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηηο πσιήζεηο θαη
ηα θέξδε, ππάξρεη αχμεζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ππφ κεηαβιεηή
απφδνζε θιίκαθαο, ηεο ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
θιίκαθαο.
ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ βηνκεραληθψλ ηνκέσλ ζχκθσλα κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο γηα ηηο πσιήζεηο, γηα ηα θέξδε θαη γηα ηηο πσιήζεηο - θέξδε.
πλεπψο ζα έρνπκε ηξεηο δηαθνξεηηθέο αλαιχζεηο.

Σνκέαο
Απηνθίλεηα θαη
Αληαιιαθηηθά
Βαζηθνί Πφξνη
Υεκηθά
Καηαζθεπαζηηθφο
Σξφθηκα θαη Πνηά
Φξνληίδα Τγείαο

CRS TE

VRS TE

SE

0.2477
0.2455
0.2507
0.2534
0.3027
0.2476

0.3236
0.3250
0.3298
0.3438
0.3832
0.3221

0.7276
0.7313
0.7267
0.7257
0.7429
0.7358
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Βηνκεραληθά Πξντφληα θαη
Τπεξεζίεο
0.2416
0.3186
Μέζα Δλεκέξσζεο
0.2850
0.3554
Πεηξέιαην θαη Φπζηθφ
Αέξην
0.2605
0.3422
Πξνζσπηθά θαη Οηθηαθά
αγαζά
0.2571
0.3321
Ληαλέκπνξνη
0.2675
0.3265
Σερλνινγία
0.2535
0.3308
Σειεπηθνηλσλίεο
0.2106
0.2713
Σαμίδηα θαη Αλαςπρή
0.2417
0.3285
Κνηλήο σθέιεηαο
0.2648
0.3454
Πίλαθαο 5.9: Οη κέζεο ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θάζε ηνκέα
εθξνέο ηηο πσιήζεηο

0.7293
0.7465
0.7327
0.7358
0.7395
0.7243
0.7077
0.7233
0.7408
κειεηψληαο σο

Δμεηάδνληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ηερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθα θαη ππφ κεηαβιεηή θιίκαθα,
παξαηεξείηαη φηη ν πξψηνο ηνκέαο, ν νπνίνο ιακβάλεη ηηο κέγηζηεο ηηκέο, είλαη ηα
Σξφθηκα θαη Πνηά. Παξάιιεια, φκσο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ν αξηζκφο ησλ
εηαηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε ηνκέα (πίλαθαο 5.2). πλεπψο, ν ηνκέαο ησλ Σξνθίκσλ
θαη Πνηψλ δηαζέηεη 17 εηαηξίεο, έλαο αξθεηά κηθξφο αξηζκφο ζε ζχγθξηζε κε άιινπο
ηνκείο, φπσο ησλ Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ 203
εηαηξίεο, ζηνλ ηνκέα ηεο Σερλνινγίαο αλήθνπλ 192 εηαηξίεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο
Φξνληίδαο θαη Τγείαο, ζηνλ νπνίν αλήθνπλ 104. Λακβάλνληαο, ινηπφλ ππ‟ φςηλ ηνπο
ηξεηο κεγαιχηεξνπο ηνκείο, ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζε
απηνχο, ν πην απνηειεζκαηηθφο ηνκέαο κε βάζε ηηο πσιήζεηο είλαη εθείλνο ηεο
Σερλνινγίαο.
Σνκέαο
Απηνθίλεηα θαη
Αληαιιαθηηθά
Βαζηθνί Πφξνη
Υεκηθά
Καηαζθεπαζηηθφο
Σξφθηκα θαη Πνηά
Φξνληίδα Τγείαο
Βηνκεραληθά Πξντφληα θαη
Τπεξεζίεο
Μέζα Δλεκέξσζεο
Πεηξέιαην θαη Φπζηθφ
Αέξην
Πξνζσπηθά θαη Οηθηαθά
αγαζά
Ληαλέκπνξνη
Σερλνινγία

CRS TE

VRS TE

SE

0.1720
0.3003
0.2553
0.3162
0.2406
0.2615

0.2082
0.4031
0.2993
0.3832
0.3290
0.3542

0.7120
0.7481
0.7798
0.7959
0.6965
0.6729

0.2673
0.3418

0.3191
0.4488

0.7787
0.6870

0.1415

0.5212

0.3357

0.2131
0.2263
0.2595

0.3226
0.3345
0.3178

0.7016
0.5789
0.7771
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Σειεπηθνηλσλίεο
0.1287
0.3232
0.3863
Σαμίδηα θαη Αλαςπρή
0.2787
0.3598
0.7436
Κνηλήο σθέιεηαο
0.2979
0.4202
0.7048
Πίλαθαο 5.10: Οη κέζεο ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θάζε ηνκέα κειεηψληαο σο
εθξνέο ηα θέξδε
Δμεηάδνληαο ηνλ πίλαθα 5.10 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα
ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθα θαη ππφ κεηαβιεηή θιίκαθα, παξαηεξείηαη φηη ν πξψηνο
ηνκέαο, ν νπνίνο ιακβάλεη ηηο κέγηζηεο ηηκέο, είλαη ηνπ Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ
Αεξίνπ. Παξάιιεια, φκσο εμεηάδεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε
ηνκέα (πίλαθαο 5.2). Λακβάλνληαο, ινηπφλ ππ‟ φςηλ ηνπο ηξεηο κεγαιχηεξνπο ηνκείο,
φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ν πην απνηειεζκαηηθφο ηνκέαο κε βάζε ηα θέξδε
είλαη ηεο Φξνληίδαο Τγείαο.
Σνκέαο
CRS TE
VRS TE
SE
Απηνθίλεηα θαη
0.2015
0.2978
0.5830
Αληαιιαθηηθά
Βαζηθνί Πφξνη
0.3823
0.5193
0.6941
Υεκηθά
0.2868
0.3780
0.6881
Καηαζθεπαζηηθφο
0.3805
0.5102
0.7265
Σξφθηκα θαη Πνηά
0.2881
0.4263
0.6385
Φξνληίδα Τγείαο
0.2735
0.3819
0.6462
Βηνκεραληθά Πξντφληα θαη
0.2958
0.3754
0.7271
Τπεξεζίεο
Μέζα Δλεκέξσζεο
0.3786
0.5088
0.6413
Πεηξέιαην θαη Φπζηθφ
0.3268
0.6364
0.5111
Αέξην
Πξνζσπηθά θαη Οηθηαθά
0.2530
0.3914
0.6372
αγαζά
Ληαλέκπνξνη
0.3652
0.6413
0.5237
Σερλνινγία
0.2710
0.3493
0.7143
Σειεπηθνηλσλίεο
0.1996
0.3869
0.4873
Σαμίδηα θαη Αλαςπρή
0.3151
0.4082
0.7285
Κνηλήο σθέιεηαο
0.4254
0.5464
0.7485
Πίλαθαο 5.11: Οη κέζεο ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θάζε ηνκέα κειεηψληαο σο
εθξνέο ηηο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 5.11 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα
ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθα θαη ππφ κεηαβιεηή θιίκαθα, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ
φηη ν πξψηνο ηνκέαο, ν νπνίνο ιακβάλεη ηηο κέγηζηεο ηηκέο, είλαη νη Ληαλέκπνξνη.
Παξάιιεια, φκσο εμεηάδεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε ηνκέα
(πίλαθαο 5.2). Λακβάλνληαο, ινηπφλ ππφςε ηνπο ηξεηο κεγαιχηεξνπο ηνκείο, φπσο
58

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ν πην απνηειεζκαηηθφο ηνκέαο κε βάζε ηηο πσιήζεηο θαη ηα
θέξδε είλαη ηεο Φξνληίδαο Τγείαο.
πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ φηη ν πην απνηειεζκαηηθφο ηνκέαο, ιακβάλνληαο ππφςε
ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζε έλαλ ηνκέα, θαη εμεηάδνληαο ηνπο ηξείο
κεγαιχηεξνπο, νη νπνίνη, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ηεο Σερλνινγίαο, ησλ
Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ θαη ηεο Φξνληίδαο Τγείαο, παξαηεξείηαη φηη
ν πην απνηειεζκαηηθφο, κε ηνπο δχν απφ ηνπο ηξεηο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, είλαη εθείλνο
ηεο Φξνληίδαο Τγείαο.

Υώξα
Απζηξαιία
Απζηξία
Βέιγην
Βεξκνχδεο
Βξαδηιία
Καλαδάο
Νεζηά Κατκάλ
Κίλα
Γαλία
Φηιαλδία
Γαιιία
Γεξκαλία
Υνλγθ Κνλγθ
Ηλδία
Ηξιαλδία
Ηζξαήι
Ηηαιία
Ηαπσλία
Ληρηελζηάηλ
Λνπμεκβνχξγν
Νέα Εειαλδία
Ννξβεγία
Ρσζία
ηγθαπνχξε
ινβελία
Νφηηα Κνξέα
Ηζπαλία
νπεδία
Διβεηία
Σατβάλ

CRS TE

VRS TE

SE

0.2159
0.4335
0.2662
0.1664
0.2814
0.3923
0.1762
0.2538
0.3297
0.3689
0.2417
0.3121
0.3218
0.3612
0.1520
0.3014
0.3198
0.2556
0.2639
0.3395
0.5460
0.3280
0.1266
0.3769
0.2336
0.1450
0.4269
0.3187
0.2577
0.2466

0.2563
0.5217
0.3806
0.2724
0.4018
0.4578
0.2005
0.5015
0.3908
0.4479
0.3697
0.4307
0.4574
0.4077
0.2066
0.3407
0.4162
0.3328
0.4694
0.4743
0.7133
0.4254
0.2144
0.4394
0.2480
0.2436
0.4948
0.3730
0.3313
0.3167

0.7543
0.8242
0.6890
0.4763
0.6525
0.7672
0.8496
0.5607
0.8065
0.7629
0.6050
0.6915
0.7098
0.8916
0.7275
0.8315
0.7024
0.7034
0.6656
0.7150
0.7086
0.7710
0.5797
0.8521
0.9446
0.5828
0.8312
0.7599
0.7106
0.7558
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Οιιαλδία
0.1794
0.2648
0.6406
Σνπξθία
0.3420
0.5974
0.6130
Ζλσκέλν Βαζίιεην
0.3753
0.4791
0.7279
Ζ.Π.Α.
0.2554
0.3261
0.7167
Πίλαθαο 5.12: Οη κέζεο ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θάζε ρψξαο κειεηψληαο σο
εθξνέο ηηο πσιήζεηο

Δμεηάδνληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ηερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθα θαη ππφ κεηαβιεηή θιίκαθα,
παξαηεξείηαη φηη ε πξψηε ρψξα, ε νπνία ιακβάλεη ηηο κέγηζηεο ηηκέο, είλαη ε Νέα
Εειαλδία. Παξάιιεια, φκσο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ
πνπ αλήθνπλ ζε θάζε ρψξα (πίλαθαο 5.1). πλεπψο, ε Νέα Εειαλδία δηαζέηεη 1 εηαηξία,
έλαο πάξα πνιχ κηθξφο αξηζκφο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο, φπσο είλαη νη Ζ.Π.Α. θαη
ε Ηαπσλία ζηηο νπνίεο εδξεχνπλ 297 θαη 185 εηαηξίεο, αληίζηνηρα. Λακβάλνληαο, ινηπφλ
ππφςε ηηο ρψξεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο, ε πην απνηειεζκαηηθή ρψξα κε βάζε ηεο
πσιήζεηο ησλ εηαηξηψλ ηεο είλαη ε Ηαπσλία.

Υώξα
Απζηξαιία
Απζηξία
Βέιγην
Βεξκνχδεο
Βξαδηιία
Καλαδάο
Νεζηά Κατκάλ
Κίλα
Γαλία
Φηιαλδία
Γαιιία
Γεξκαλία
Υνλγθ Κνλγθ
Ηλδία
Ηξιαλδία
Ηζξαήι
Ηηαιία
Ηαπσλία
Ληρηελζηάηλ
Λνπμεκβνχξγν
Νέα Εειαλδία

CRS TE

VRS TE

SE

0.2038
0.4075
0.2160
0.1705
0.2755
0.3732
0.1700
0.1111
0.3411
0.3374
0.2407
0.3026
0.2390
0.3540
0.1113
0.2768
0.2599
0.2261
0.4116
0.3043
0.4991

0.2805
0.4392
0.2771
0.2457
0.4484
0.3941
0.2571
0.3485
0.3831
0.4061
0.3330
0.3619
0.4374
0.4409
0.1872
0.3524
0.4079
0.2646
0.4570
0.6095
0.5473

0.6345
0.9089
0.7643
0.5989
0.5558
0.8717
0.6683
0.4561
0.8270
0.8122
0.6671
0.7392
0.7285
0.7804
0.6506
0.7711
0.6473
0.7925
0.8326
0.5186
0.8751
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Ννξβεγία
0.2754
0.3897
0.7299
Ρσζία
0.0523
0.7644
0.0625
ηγθαπνχξε
0.3585
0.4204
0.8451
ινβελία
0.2340
0.2693
0.8591
Νφηηα Κνξέα
0.0698
0.1381
0.5535
Ηζπαλία
0.3776
0.4646
0.7645
νπεδία
0.2989
0.3667
0.8151
Διβεηία
0.2458
0.3393
0.6896
Σατβάλ
0.2246
0.2719
0.7963
Οιιαλδία
0.1760
0.2440
0.7399
Σνπξθία
0.1725
0.3750
0.4557
Ζλσκέλν Βαζίιεην
0.3293
0.4598
0.6731
Ζ.Π.Α.
0.2361
0.3251
0.7027
Πίλαθαο 5.13: Οη κέζεο ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θάζε ρψξαο κειεηψληαο σο
εθξνέο ηα θέξδε

Δμεηάδνληαο ηνλ πίλαθα 5.13 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ηερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθα θαη ππφ κεηαβιεηή θιίκαθα,
παξαηεξείηαη φηη ε πξψηε ρψξα, ε νπνία ιακβάλεη ηηο κέγηζηεο ηηκέο ππφ κεηαβιεηή
απφδνζε θιίκαθαο είλαη ε Ρσζία θαη ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο είλαη ην
Ληρηελζηάηλ. Παξάιιεια, φκσο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ
πνπ αλήθνπλ ζε θάζε ρψξα (πίλαθαο 5.1). πλεπψο, ζηε Ρσζία θαη ην Ληρηελζηάηλ
εδξεχεη απφ 1 εηαηξία, έλαο πάξα πνιχ κηθξφο αξηζκφο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο,
φπσο είλαη νη Ζ.Π.Α. ζηηο νπνίεο αλήθνπλ 297 εηαηξίεο θαη ε Ηαπσλία κε 182 εηαηξίεο.
Λακβάλνληαο, ινηπφλ ππφςε ηηο ρψξεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο, ε πην
απνηειεζκαηηθή ρψξα κε βάζε ηα θέξδε ησλ εηαηξηψλ ηεο είλαη νη Ζ.Π.Α..

Υώξα
Απζηξαιία
Απζηξία
Βέιγην
Βεξκνχδεο
Βξαδηιία
Καλαδάο
Νεζηά Κατκάλ
Κίλα
Γαλία
Φηιαλδία
Γαιιία
Γεξκαλία

CRS TE

VRS TE

SE

0.21603
0.4443
0.2707
0.1849
0.3226
0.3965
0.1779
0.2569
0.3549
0.3796
0.2782
0.3468

0.28988
0.5292
0.3988
0.3116
0.4783
0.4650
0.2618
0.5263
0.4107
0.4896
0.3979
0.4464

0.66713
0.8255
0.6627
0.4256
0.6063
0.7610
0.6914
0.5404
0.7893
0.7269
0.6022
0.7007
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Υνλγθ Κνλγθ
0.3224
0.5243
0.6568
Ηλδία
0.3803
0.4641
0.8015
Ηξιαλδία
0.1520
0.2396
0.6532
Ηζξαήι
0.3026
0.3907
0.7549
Ηηαιία
0.3340
0.4648
0.6637
Ηαπσλία
0.2614
0.3449
0.6891
Ληρηελζηάηλ
0.4215
0.4784
0.7844
Λνπμεκβνχξγν
0.3596
0.6409
0.5756
Νέα Εειαλδία
0.5639
0.7193
0.7197
Ννξβεγία
0.3410
0.4637
0.7246
Ρσζία
0.1314
0.7644
0.1598
ηγθαπνχξε
0.3891
0.4703
0.8162
ινβελία
0.2393
0.2705
0.8755
Νφηηα Κνξέα
0.1450
0.2513
0.5635
Ηζπαλία
0.4399
0.5247
0.8056
νπεδία
0.3265
0.4093
0.7977
Διβεηία
0.2707
0.3824
0.6701
Σατβάλ
0.2546
0.3357
0.7346
Οιιαλδία
0.1907
0.2852
0.6217
Σνπξθία
0.3420
0.6526
0.5439
Ζλσκέλν Βαζίιεην
0.3883
0.5329
0.6825
Ζ.Π.Α.
0.2616
0.3699
0.6667
Πίλαθαο 5.14: Οη κέζεο ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θάζε ρψξαο κειεηψληαο σο
εθξνέο ηηο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε

Δμεηάδνληαο ηνλ πίλαθα 5.14, φζνλ αθνξά, ηελ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ
ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθα θαη ππφ κεηαβιεηή θιίκαθα, παξαηεξείηαη φηη ε πξψηε
ρψξα, ε νπνία ιακβάλεη ηηο κέγηζηεο ηηκέο, είλαη ε Νέα Εειαλδία θαη ε Ρσζία
αληίζηνηρα. Παξάιιεια, φκσο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ
πνπ αλήθνπλ ζε θάζε ρψξα (πίλαθαο 5.1). πλεπψο, ζηε Νέα Εειαλδία θαη ηε εδξεχεη
απφ 1 εηαηξία, φπσο αλαθέξζεθε. Λακβάλνληαο, ινηπφλ ππφςε ηηο ρψξεο κε ηηο
πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο, ε πην απνηειεζκαηηθή ρψξα κε βάζε ηηο πσιήζεηο ησλ εηαηξηψλ
ηεο είλαη νη Ζ.Π.Α..
Δμεηάδνληαο ηηο δχν κεγαιχηεξεο ρψξεο, φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξηψλ πνπ
εδξεχνπλ ζε απηέο (φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη νη Ζ.Π.Α. θαη ε Ηαπσλία) παξαηεξείηαη
φηη ε ρψξα κε ηηο πην απνηειεζκαηηθέο εηαηξίεο, κε ηνπο δχν απφ ηνπο ηξεηο ηξφπνπο
αμηνιφγεζεο, είλαη νη Ζ.Π.Α. θαη παξάιιεια είλαη ε ρψξα κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο.
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5.4 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ MALMQUIST
ΚΑΗ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ
Ο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο Malmquist δχλαηαη λα ππνινγηζηεί κε ηελ ίδηα
δηαδηθαζία, ε νπνία αθνινπζήζεθε θαη γηα ηελ DEA. Πην ζπγθεθξηκέλα επηιέγνπκε
πξνζαλαηνιηζκφ σο πξνο ηηο εηζφδνπο θαη γίλεηαη ρξήζε ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πξνεγνχκελα. Σξέρνληαο ην ινγηζκφ DEAP 2.1 κία θνξά γηα
θάζε δηαθνξεηηθή έμνδν πνπ κειεηάκε θαη νξίδνληαο 8 πεξηφδνπο θαη ηελ επηινγή λα
ππνινγηζηεί ν δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο Malmquist. Ζ επηινγή ηεο ζηαζεξήο ή ηεο
κεηαβιεηήο απφδνζεο θιίκαθαο (CRS/VRS) δελ επεξεάδεη ηνλ δείθηε
παξαγσγηθφηεηαο Malmquist θαζψο ην ίδην ην ινγηζκηθφ ππνινγίδεη ηηο απνδφζεηο
θιίκαθαο θαηά ηελ δηάξθεηα ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε.
Παξαθάησ, απεηθνλίδνληαη ζε κνξθή πηλάθσλ ηα απνηειέζκαηα, φπνπ νη ηηκέο, νη
νπνίεο είλαη κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο δειψλνπλ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ελψ νη
ηηκέο, νη νπνίεο είλαη κηθξφηεξεο ηεο κνλάδαο δειψλνπλ κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.
Έηε

Γείθηεο
Γείθηεο
Γείθηεο
παξαγωγηθόηεηαο(ωο παξαγωγηθόηεηαο παξαγωγηθόηεηαο (ωο
εθξνή ηα θέξδε)
(ωο εθξνή νη
εθξνέο νη πωιήζεηο-ηα
πωιήζεηο)
θέξδε)
2007-2008
1.0346
1.0232
1.0270
2008-2009
0.9000
0.9246
0.9266
2009-2010
1.1995
1.1114
1.1365
2010-2011
1.0046
0.9788
0.9910
2011-2012
1.8402
1.2041
1.3955
2012-2013
1.0080
0.9914
1.0022
2013-2014
1.7347
1.3132
1.4503
1.2459
1.0781
1.1327
Μ.Ο.
Πίλαθαο 5.15: Μέζεο ηηκέο δείθηε παξαγσγηθφηεηαο Malmquist γηα φια ηα έηε
κειεηψληαο σο εθξνέο ηηο πσιήζεηο, ηα θέξδε θαη ηηο πσιήζεηο- θέξδε

Παξαηεξείηαη φηη ζηηο έμη απφ ηηο εθηά πεξηφδνπο ππάξρεη αχμεζε ηνπ δείθηε
παξαγσγηθφηεηαο νξίδνληαο σο εθξνή ηα θέξδε κε ηελ κεγαιχηεξε λα εληνπίδεηαη ηελ
πεξίνδν 2011-2012. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηελ πεξίνδν 2008-2009 παξαηεξείηαη
κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαηά 10%.
ηελ δεχηεξε ζηήιε ηνπ πίλαθα 5.15 γίλεηαη αληηιεπηφ φηη θαη ζηηο ηέζζεξηο
απφ ηνπο εθηά πεξηφδνπο ππάξρεη αχμεζε ηνπ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο νξίδνληαο σο
εθξνή ηηο πσιήζεηο, κε ηελ κεγαιχηεξε λα εληνπίδεηαη ηελ πεξίνδν 2013-2014
(1.3132).
ηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 5.15 είλαη επδηάθξηην φηη ζηηο πέληε απφ ηηο εθηά
πεξηφδνπο ππάξρεη αχμεζε ηνπ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο νξίδνληαο σο εθξνέο ηα θέξδε
θαη ηηο πσιήζεηο κε ηελ κεγαιχηεξε λα εληνπίδεηαη ηελ πεξίνδν 2008-2009. Απφ ηελ
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άιιε πιεπξά ηελ πεξίνδν 2008-2009 θαη 2010-2011 παξαηεξείηαη κείσζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο.
ηε ζπλέρεηα νη πίλαθεο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνκείο θαη ηηο ρψξεο,
απνηεινχληαη απφ ηξεηο ζηήιεο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο
εηαηξίαο, ε δεχηεξε αλαθέξεηαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο θαη ε ηξίηε ζηνλ δείθηε
παξαγσγηθφηεηαο Malmquist.

Σνκέαο

effch

techch

Γείθηεο
παξαγωγηθόηεηαο

Απζηξαιία

1.0109

1.0039

0.9357

Απζηξία

1.0847

0.9513

1.0088

Βέιγην

1.1014

0.9852

1.0013

Βεξκνχδεο

1.0327

1.0515

1.0116

Βξαδηιία

1.3507

0.9340

1.4473

Καλαδάο

1.1028

1.0593

1.0426

Νεζηά Κατκάλ

0.8920

0.9825

0.8419

Κίλα

1.1188

0.9228

0.9898

Γαλία

1.1054

0.9644

1.0071

Φηιαλδία

1.0995

0.9638

0.9976

Γαιιία

1.3224

1.0051

1.4302

Γεξκαλία

1.2398

0.9545

1.1574

Υνλγθ Κνλγθ

1.0381

0.9658

0.9399

Ηλδία

1.1454

0.9453

0.9847

Ηξιαλδία

1.0363

0.9990

0.9462

Ηζξαήι

0.9997

1.0105

0.9460

Ηηαιία

1.0948

0.9740

0.9911

Ηαπσλία

1.1686

0.9840

1.1288

Ληρηελζηάηλ

1.3727

0.8499

1.1750
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Λνπμεκβνχξγν

1.1274

0.9190

0.9131

Νέα Εειαλδία

1.3403

0.8453

1.1334

Ννξβεγία

1.1623

0.9448

1.0238

Ρσζία

1.2693

0.9371

1.1313

ηγθαπνχξε

1.0936

0.9210

0.9430

ινβελία

1.0161

0.9746

0.9269

Νφηηα Κνξέα

1.1830

0.9706

1.0689

Ηζπαλία

1.0115

0.9824

0.9284

νπεδία

1.0668

0.9723

0.9669

Διβεηία

1.0972

0.9852

1.0040

Σατβάλ

1.0298

0.9870

0.9567

Οιιαλδία

1.1477

1.0485

1.3496

Σνπξθία

1.2944

0.9801

1.1979

Ζλσκέλν Βαζίιεην

1.1174

0.9766

1.0221

Ζ.Π.Α.

1.1180

0.9888

1.0373

Πίλαθαο 5.16: Μέζεο ηηκέο δείθηε παξαγσγηθφηεηαο Malmquist γηα φιεο ηηο ρψξεο
κειεηψληαο σο εθξνέο ηηο πσιήζεηο

ηνλ πίλαθα 5.16 γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζηηο δεθαελληά απφ ηηο ηξηαληαηέζζεξηο ρψξεο
ππάξρεη αχμεζε ηνπ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο κε βάζε ηηο πσιήζεηο, κε ηελ κεγαιχηεξε
αχμεζε λα εληνπίδεηαη ζηε Βξαδηιία θαη ε ηηκή ηνπ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο λα
αλέξρεηαη ζην 1.4473. Με βάζε ηνλ πίλαθα 5.1, νη ρψξεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο
είλαη νη Ζ.Π.Α. θαη ε Ηαπσλία, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. πλεπψο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξάκεηξν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πιήζνο ησλ εηαηξηψλ, ε
κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο κε βάζε ηηο πσιήζεηο, παξνπζηάδεηαη
ζηελ Ηαπσλία. Μειεηψληαο ηνλ πίλαθα 5.16, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε αχμεζε
ηνπ ζπληειεζηή παξαγσγηθφηεηαο Malmquist, γηα ηηο δεθανθηψ απφ ηηο δεθαελληά
ρψξεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ βειηίσζε ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ εηαηξηψλ. ε
αληίζεζε κε ηε Βεξκνχδα πνπ ν ζπληειεζηήο παξαγσγηθφηεηαο βειηηψζεθε εμαηηίαο
ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ εηαηξηψλ.
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Σνκέαο

effch

techch

Γείθηεο
παξαγωγηθόηεηαο

Απζηξαιία

1.0080

1.0082

0.9316

Απζηξία

1.1395

0.9554

1.0312

Βέιγην

1.1804

1.0044

1.0008

Βεξκνχδεο

1.0088

1.0881

1.0061

Βξαδηιία

2.8406

0.9011

2.5069

Καλαδάο

1.3096

1.0595

1.2639

Νεζηά Κατκάλ

0.8818

0.9920

0.8246

Κίλα

1.0448

0.9477

0.8818

Γαλία

1.3887

0.9075

1.2091

Φηιαλδία

1.1297

0.9870

1.0015

Γαιιία

2.7993

0.9954

2.6214

Γεξκαλία

1.7006

0.9643

1.5481

Υνλγθ Κνλγθ

1.0228

0.9678

0.9076

Ηλδία

1.2311

0.9734

0.9738

Ηξιαλδία

1.0343

1.0239

0.9285

Ηζξαήι

0.9965

1.0171

0.9357

Ηηαιία

1.1415

0.9906

0.9833

Ηαπσλία

1.3856

0.9979

1.3667

Ληρηελζηάηλ

1.8404

0.8677

1.6303

Λνπμεκβνχξγν

1.2419

0.9656

0.8941

Νέα Εειαλδία

1.5219

0.8649

1.2211

Ννξβεγία

1.2692

0.9832

1.0535

Ρσζία

1.5183

0.9860

1.0794
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ηγθαπνχξε

1.1296

0.9546

0.9316

ινβελία

1.0266

0.9899

0.9246

Νφηηα Κνξέα

1.2502

0.9860

1.0428

Ηζπαλία

1.0466

0.9906

0.9098

νπεδία

1.0927

0.9871

0.9631

Διβεηία

1.1408

0.9976

1.0421

Σατβάλ

1.0451

0.9993

0.9463

Οιιαλδία

1.1381

1.0485

1.3312

Σνπξθία

1.2944

0.9801

1.1979

Ζλσκέλν Βαζίιεην

1.2812

0.9871

1.1134

Ζ.Π.Α.

1.1727

0.9980

1.0896

Πίλαθαο 5.17: Μέζεο ηηκέο δείθηε παξαγσγηθφηεηαο Malmquist γηα φιεο ηηο ρψξεο
κειεηψληαο σο εθξνέο ηα θέξδε
ηνλ πίλαθα 5.17 παξαηεξείηαη φηη ζηηο εηθνζηέλα απφ ηηο ηξηαληαηέζζεξηο ρψξεο
ππάξρεη αχμεζε ηνπ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο κειεηψληαο σο εθξνέο ηα θέξδε, κε ηελ
κεγαιχηεξε αχμεζε λα εληνπίδεηαη ζηε Γαιιία θαη ε ηηκή ηνπ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο
λα αλέξρεηαη ζην 2.6214. Με βάζε ηνλ πίλαθα 5.1, νη ρψξεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο
εηαηξίεο είλαη νη Ζ.Π.Α. θαη ε Ηαπσλία, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. πλεπψο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξάκεηξν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πιήζνο ησλ εηαηξηψλ, ε
κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο κε βάζε ηα θέξδε, παξνπζηάδεηαη
ζηελ Ηαπσλία. Μειεηψληαο ηνλ πίλαθα 5.17, παξαηεξείηαη φηη ε αχμεζε ηνπ
ζπληειεζηή παξαγσγηθφηεηαο Malmquist, γηα ηηο είθνζη απφ ηηο ηξηαληαηέζζεξηο ρψξεο,
ζρεηίδεηαη κε ηελ βειηίσζε ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ εηαηξηψλ. ε αληίζεζε κε ηηο
Βεξκνχδεο, ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή παξαγσγηθφηεηαο
εμαηηίαο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ εηαηξηψλ.

Σνκέαο

effch

techch

Γείθηεο
παξαγωγηθόηεηαο

Απζηξαιία

1.0110

1.0040

0.9357

Απζηξία

1.0949

0.9479

1.0142
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Βέιγην

1.1095

0.9889

1.0019

Βεξκνχδεο

1.0196

1.0784

1.0123

Βξαδηιία

1.4879

0.9400

1.6041

Καλαδάο

1.1130

1.0458

1.0699

Νεζηά Κατκάλ

0.8953

0.9851

0.8423

Κίλα

1.1206

0.9192

0.9873

Γαλία

1.1466

0.9683

1.0409

Φηιαλδία

1.1067

0.9682

0.9966

Γαιιία

1.7657

0.9881

1.7683

Γεξκαλία

1.4017

0.9570

1.3005

Υνλγθ Κνλγθ

1.0473

0.9567

0.9386

Ηλδία

1.1812

0.9547

0.9858

Ηξιαλδία

1.0363

0.9990

0.9462

Ηζξαήι

1.0005

1.0100

0.9446

Ηηαιία

1.1059

0.9794

1.0016

Ηαπσλία

1.2293

0.9836

1.1872

Ληρηελζηάηλ

1.7193

0.8779

1.5656

Λνπμεκβνχξγν

1.1737

0.9271

0.8991

Νέα Εειαλδία

1.3469

0.8761

1.1651

Ννξβεγία

1.1837

0.9537

1.0371

Ρσζία

1.2867

0.9350

1.1306

ηγθαπνχξε

1.1090

0.9307

0.9397

ινβελία

1.0243

0.9837

0.9273

Νφηηα Κνξέα

1.1830

0.9706

1.0689

Ηζπαλία

1.0151

0.9754

0.9229
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νπεδία

1.0750

0.9748

0.9682

Διβεηία

1.0951

1.0612

1.1486

Σατβάλ

1.0364

0.9870

0.9560

Οιιαλδία

1.1477

1.0485

1.3496

Σνπξθία

1.2163

0.9306

1.1234

Ζλσκέλν Βαζίιεην

1.1566

0.9762

1.0515

Ζ.Π.Α.

1.1468

0.9897

1.0666

Πίλαθαο 5.18: Μέζεο ηηκέο δείθηε παξαγσγηθφηεηαο Malmquist γηα φιεο ηηο ρψξεο
κειεηψληαο σο εθξνέο ηηο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε

ηνλ πίλαθα 5.18 δηαθξίλεηαη φηη ζηηο εηθνζηέλα απφ ηηο ηξηαληαηέζζεξηο ρψξεο ππάξρεη
αχμεζε ηνπ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο κειεηψληαο σο εθξνέο ηηο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε,
κε ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε λα εληνπίδεηαη ζηε Γαιιία θαη ε ηηκή ηνπ δείθηε
παξαγσγηθφηεηαο λα αλέξρεηαη ζην 1.7683. Με βάζε ηνλ πίλαθα 5.1, νη ρψξεο κε ηηο
πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο είλαη νη Ζ.Π.Α. θαη ε Ηαπσλία, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ.
πλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξάκεηξν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πιήζνο ησλ
εηαηξηψλ, ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο κε βάζε ηηο πσιήζεηο θαη
ηα θέξδε, παξνπζηάδεηαη ζηελ Ηαπσλία. Μειεηψληαο ηνλ πίλαθα 5.18, παξαηεξείηαη φηη
ε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή παξαγσγηθφηεηαο Malmquist, γηα ηηο δεθαελληά απφ ηηο
εηθνζηέλα ρψξεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ βειηίσζε ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ εηαηξηψλ.
ε αληίζεζε κε ηηο Βεξκνχδεο θαη ην Ηζξαήι ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ
ζπληειεζηή παξαγσγηθφηεηαο εμαηηίαο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ εηαηξηψλ.

Σνκέαο

effch

techch

Γείθηεο
παξαγωγηθόηεηαο

Απηνθίλεηα θαη Αληαιιαθηηθά

1.2153

0.9679

1.1328

Βαζηθνί Πφξνη

1.1873

0.9886

1.1571

Υεκηθά

1.1508

0.9805

1.0509

Καηαζθεπαζηηθφο

1.1228

0.9590

1.0261

Σξφθηκα θαη Πνηά

1.1816

0.9468

1.0584

Φξνληίδα Τγείαο

1.1295

1.0079

1.1048
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Βηνκεραληθά Πξντφληα θαη
Τπεξεζίεο

1.1587

0.9716

1.1032

Μέζα Δλεκέξσζεο

0.9945

0.9541

0.9196

Πεηξέιαην θαη Φπζηθφ Αέξην

1.1905

0.9786

1.1696

Πξνζσπηθά θαη Οηθηαθά αγαζά

1.1444

0.9542

1.0638

Ληαλέκπνξνη

1.1151

0.9580

1.0296

Σερλνινγία

1.1105

1.0049

1.0499

Σειεπηθνηλσλίεο

1.0975

0.9553

0.9954

Σαμίδηα θαη Αλαςπρή

1.0475

0.9761

0.9416

Κνηλήο σθέιεηαο

1.0563

0.9765

0.9927

Πίλαθαο 5.19: Μέζεο ηηκέο δείθηε παξαγσγηθφηεηαο Malmquist γηα φιεο ηνπο ηνκείο
κειεηψληαο σο εθξνέο ηηο πσιήζεηο

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.19, ζηνπο έληεθα ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ νη εηαηξίεο
πνπ κειεηήζεθαλ, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο. Ζ κεγαιχηεξε
αχμεζε εληνπίδεηαη ζηνλ ηνκέα Πεηξέιαην θαη Φπζηθφ Αέξην κε ηελ ηηκή ηνπ δείθηε
παξαγσγηθφηεηαο λα αλέξρεηαη ζην 1.1696. Με βάζε ηνλ πίλαθα 5.2, νη ηνκείο κε ηηο
πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο είλαη ηα Βηνκεραληθά Πξντφληα θαη Τπεξεζίεο, Φξνληίδα Τγείαο
θαη Σερλνινγίαο φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. πλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
παξάκεηξν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πιήζνο ησλ εηαηξηψλ, ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ δείθηε
παξαγσγηθφηεηαο κε βάζε ηηο πσιήζεηο, παξνπζηάδεηαη ζηελ Φξνληίδα Τγείαο.
Μειεηψληαο ηνλ πίλαθα 5.19, παξαηεξείηαη φηη ε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή
παξαγσγηθφηεηαο Malmquist, γηα φινπο ηνπο ηνκείο, ζρεηίδεηαη κε ηελ βειηίσζε ζην
εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ εηαηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο.

Σνκέαο

effch

techch

Γείθηεο
παξαγωγηθόηεηαο

Απηνθίλεηα θαη Αληαιιαθηηθά

1.6060

0.9666

1.4228

Βαζηθνί Πφξνη

1.4131

1.0362

1.2994

Υεκηθά

1.2508

0.9829

1.0992

Καηαζθεπαζηηθφο

1.2742

0.9781

1.0876
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Σξφθηκα θαη Πνηά

1.3232

0.9696

1.1855

Φξνληίδα Τγείαο

1.3269

1.0054

1.2772

Βηνκεραληθά Πξντφληα θαη Τπεξεζίεο 1.4434

0.9860

1.3610

Μέζα Δλεκέξσζεο

0.9724

0.9969

0.9292

Πεηξέιαην θαη Φπζηθφ Αέξην

1.7469

0.9880

1.5681

Πξνζσπηθά θαη Οηθηαθά αγαζά

1.4244

0.9762

1.4351

Ληαλέκπνξνη

1.0792

1.0056

1.0144

Σερλνινγία

1.1763

1.0095

1.1147

Σειεπηθνηλσλίεο

1.1297

0.9896

0.9927

Σαμίδηα θαη Αλαςπρή

1.0867

0.9868

0.9385

Κνηλήο σθέιεηαο

1.0571

1.0152

0.9728

Πίλαθαο 5.20: Μέζεο ηηκέο δείθηε παξαγσγηθφηεηαο Malmquist γηα φιεο ηνπο ηνκείο
κειεηψληαο σο εθξνέο ηα θέξδε

Αληίζηνηρα θαη ζηνλ πίλαθα 5.20 παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο,
ζηνπο έληεθα απφ ηνπο δεθαπέληε ηνκείο. Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε εληνπίδεηαη ζηνλ ηνκέα
«Πεηξέιαην θαη Φπζηθφ Αέξην» κε ηελ ηηκή ηνπ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο λα αλέξρεηαη
ζην 1.5681. Με βάζε ηνλ πίλαθα 5.2, νη ηνκείο κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο είλαη ηα
Βηνκεραληθά Πξντφληα θαη Τπεξεζίεο, Φξνληίδα Τγεία θαη Σερλνινγία, φπσο
αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Λακβάλνληαο, ινηπφλ ππ‟ φςηλ ηελ παξάκεηξν πνπ
ζρεηίδεηαη κε ην πιήζνο ησλ εηαηξηψλ, ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ δείθηε
παξαγσγηθφηεηαο κε βάζε ηα θέξδε, παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηνκέα Βηνκεραληθά Πξντφληα
θαη Τπεξεζίεο. Μειεηψληαο ηνλ πίλαθα 5.20, παξαηεξείηαη φηη ε αχμεζε ηνπ
ζπληειεζηή παξαγσγηθφηεηαο Malmquist, γηα φινπο ηνπο ηνκείο, ζρεηίδεηαη κε ηελ
βειηίσζε ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ εηαηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο.

Σνκέαο

effch

techch

Γείθηεο
παξαγωγηθόηεηαο

Απηνθίλεηα θαη Αληαιιαθηηθά

1.2075

0.9856

1.1213

Βαζηθνί Πφξνη

1.1076

1.0296

1.0990
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Υεκηθά

1.2172

0.9821

1.1450

Καηαζθεπαζηηθφο

1.1803

0.9898

1.1211

Σξφθηκα θαη Πνηά

1.2403

0.9924

1.1549

Φξνληίδα Τγείαο

1.1295

1.0079

1.1048

Βηνκεραληθά Πξντφληα θαη Τπεξεζίεο

1.2360

0.9865

1.1951

Μέζα Δλεκέξσζεο

0.9671

1.0254

0.9292

Πεηξέιαην θαη Φπζηθφ Αέξην

1.1064

0.9766

1.0273

Πξνζσπηθά θαη Οηθηαθά αγαζά

1.1566

0.9660

1.0429

Ληαλέκπνξνη

1.2802

0.9642

1.2027

Σερλνινγία

1.2330

0.9789

1.1532

Σειεπηθνηλσλίεο

1.0877

0.9588

0.9704

Σαμίδηα θαη Αλαςπρή

1.0020

1.0020

0.9321

Κνηλήο σθέιεηαο

1.1747

1.0319

1.1768

Πίλαθαο 5.21: Μέζεο ηηκέο δείθηε παξαγσγηθφηεηαο Malmquist γηα φιεο ηνπο ηνκείο
κειεηψληαο σο εθξνέο ηηο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή ε αχμεζε ηνπ δείθηε
παξαγσγηθφηεηαο, ζηνπο δψδεθα απφ ηνπο δεθαπέληε ηνκείο, θαη κείσζε ζε έλα ηνκέα.
Μειεηψληαο ηνλ πεξαηηέξσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε κεγαιχηεξε αχμεζε εληνπίδεηαη
ζηνλ ηνκέα Ληαλέκπνξνη κε ηελ ηηκή ηνπ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο λα αλέξρεηαη ζην
1.2027. Με βάζε ηνλ πίλαθα 5.2, νη ηνκείο κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο είλαη ηα
Βηνκεραληθά Πξντφληα θαη Τπεξεζίεο, Φξνληίδα Τγείαο θαη Σερλνινγία, φπσο
αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. πλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξάκεηξν πνπ
ζρεηίδεηαη κε ην πιήζνο ησλ εηαηξηψλ, ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ δείθηε
παξαγσγηθφηεηαο κε βάζε ηηο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε, παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ
Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ. Μειεηψληαο ηνλ πίλαθα 5.20, παξαηεξείηαη
φηη ε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή παξαγσγηθφηεηαο Malmquist, γηα φινπο ηνπο ηνκείο,
ζρεηίδεηαη κε ηελ βειηίσζε ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ εηαηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζε
απηνχο ηνπο ηνκείο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ήηαλ λα αμηνινγεζεί ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ησλ
παγθφζκησλ επηρεηξήζεσλ.
ην ζχλνιν ησλ 791 εηαηξηψλ πνπ κειεηήζεθαλ, νη νπνίεο αλήθαλ ζε 15
δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, ην δηάζηεκα ηεο νρηαεηίαο 2007-2014, ήηαλ
φιεο νη εηαηξίεο παξαγσγηθέο, ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ηνπ δείθηε
παξαγσγηθφηεηαο Malmquist.
Οη παξαγσγηθέο ρψξεο, κε βάζε ηνλ δείθηε ηνπ Malmquist, ήηαλ ην 55.88% φηαλ
κειεηήζεθε ην δείγκα ζχκθσλα κε ηηο πσιήζεηο, ην 61.77% φηαλ κειεηήζεθε σο πξνο
ηα θέξδε θαη ην 61.77% φηαλ κειεηήζεθε σο πξνο ηηο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε καδί. Ωο
ε πην παξαγσγηθή ρψξα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ε Ηαπσλία θαζψο θαη ζηνπο ηξεηο
δείθηεο ήηαλ ε πην παξαγσγηθή.
Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο, ήηαλ ην
73.33% φηαλ κειεηήζεθε ην δείγκα ζχκθσλα κε ηηο πσιήζεηο, ην 73.33% φηαλ
κειεηήζεθε σο πξνο ηα θέξδε θαη ην 80% φηαλ κειεηήζεθε σο πξνο ηηο πσιήζεηο θαη
ηα θέξδε καδί. Πην ζπγθεθξηκέλα ν πην παξαγσγηθφο ηνκέαο ζεσξείηαη απηφο ησλ
βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο κε ηνπο δχν απφ ηνπο ηξεηο ηξφπνπο
αμηνιφγεζεο πξνέθπςε ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα.
Σα ηειεπηαία, θπξίσο, ρξφληα παξαηεξείηαη φηη νη κάλαηδεξ έρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ
θαη λα αληεπεμέιζνπλ ζε έλα κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ
εθάζηνηε επηρείξεζε. Ζ Πεξηβάιινπζα Αλάιπζε Γεδνκέλσλ (DEA) είλαη έλα απφ ηα
θαηαιιειφηεξα εξγαιεία πνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη ρξήζε ν κάλαηδεξ πξνθεηκέλνπ λα
κεηξήζεη θαη λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη θάηνρνη ησλ
νξγαληζκψλ επηδηψθνπλ ζπλέρεηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα νη
κάλαηδεξ λα βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή πίεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ
νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ σο
ζηφρν ηελ ζπλερή αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο ψζηε λα έρνπλ πεξηζζφηεξα έζνδα
απφ ηελ επέλδπζε ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο αιιά θαη ηαπηφρξνλε
κείσζε ησλ εμφδσλ ηνπο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, νη κάλαηδεξ έρνπλ ζηφρν λα
πεηχρνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα κε ηε βνήζεηα ησλ πφξσλ πνπ
δηαζέηνπλ, δπλαηφηεηα ε νπνία δίλεηαη απφ ηε DEA.
Έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα ηεο DEA είλαη φηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ιεθζνχλ
ππ' φςηλ φινη νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ
επηρεηξήζεσλ, ψζηε ν ρξήζηεο λα ιάβεη σο απνηειέζκαηα κηα πιήξε θαη πεξηεθηηθή
αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο, πξάγκα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ κεηαηξνπή
πνιιαπιψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ.
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Τπάξρνπλ αξθεηέο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν
εθαξκνγήο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
επελδχζεσλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ παγθφζκησλ επηρεηξήζεσλ. Οξηζκέλεο απφ
απηέο είλαη νη παξαθάησ:
1. Πξψηα απφ φια, κπνξεί λα γίλεη κηα ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο απνδνηηθέο θαη ηηο
κε απνδνηηθέο επηρεηξήζεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα ηνληζηνχλ νη αδπλακίεο ησλ
κε απνδνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πιεξνθνξία, ε νπνία ζα ιεθζεί είλαη αξθεηά
ρξήζηκε θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα θαηαιάβεη ηνπο ιφγνπο
ηνπο νπνίνπο κηα επηρείξεζε είλαη κε απνδνηηθή.
2. Γεχηεξνλ, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί ν ηξφπνο βειηίσζεο ηεο
απνδνηηθφηεηαο. Γειαδή, κεηαβάιινληαο ηηο ηηκέο ησλ εηζξνψλ ή ησλ εθξνψλ
είηε θαη ησλ δχν θαη αμηνινγψληαο θάζε θνξά ηα απνηειέζκαηα πνπ δίλνληαη.
3. Σέινο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα αλάιπζε κε ηελ κέζνδν PROMETHEE θαη
κηα ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ, κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ.
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