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Εισαγωγικό σημείωμα

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το καλοκαίρι που πέρασε έθεσε με τον πλέον δραματικό 
τρόπο το θέμα της ανάπτυξης στις περιφέρειες της χώρας, όχι μόνο σχετικά με την 
ερμηνεία των καταστροφικών πυρκαγιών, αλλά και σε σχέση με το μέλλον των περιο-
χών που έχουν πληγεί. 

Από τη μια μεριά αναδεικνύεται η επείγουσα ανάγκη διαμόρφωσης ολοκληρωμένων 
περιφερειακών προγραμμάτων με την ενεργό παρέμβαση και ευθύνη των τοπικών κοι-
νωνιών, ικανών να αξιολογήσουν πραγματικά τις προηγούμενες πολιτικές, να σχεδιά-
σουν νέες οι οποίες να υπηρετούν συγκεκριμένους στόχους. Αναδεικνύεται η ανάγκη 
διαμόρφωσης περιφερειακών προγραμμάτων που υλοποιούνται με την δραστηριοποί-
ηση των τοπικών θεσμών.

Αλλά ο στρατηγικός αναπτυξιακός προγραμματισμός για το μέλλον (την περίοδο 
2007-2013), υιοθετεί μια αντίστροφη πορεία, αφαιρώντας αρμοδιότητες από τις πε-
ριφέρειες, τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού, όσο και σ’ αυτό τις διαχείρισης των 
προγραμμάτων.

Σε αυτό το τεύχος των Τετραδίων δημοσιεύουμε μια μελέτη που διερευνά για το Νομό 
Αχαΐας την αναγκαιότητα αλλά και τη δυνατότητα αλλαγής του αναπτυξιακού προτύ-
που, εξετάζοντας όχι μόνο τις ανάγκες του Νομού σε μακροοικονομικό επίπεδο, αλλά 
και τις ανάγκες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτή την περιοχή. 

Η μελέτη αυτή δίνει κυρίως έμφαση στα θέματα της ανταγωνιστικότητας και της απα-
σχόλησης, αλλά παρουσιάζει μια μεθοδολογία που συνδυάζει την υποστήριξη των ιδι-
ωτικών πρωτοβουλιών με τον ενεργό ρόλο μιας συλλογικής προσέγγισης της περιφε-
ρειακής ανάπτυξης, μια μεθοδολογία που είναι απαραίτητη για την αναγκαία σήμερα 
προώθηση της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης στις περιφέρειες της χώρας.

Πέτρος Λινάρδος-Ρυλμόν
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Πρόλογος

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, η σημασία της γεωγραφίας ως ενεργός 

συντελεστής της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας 

έχει αναγνωριστεί κατά κόρον από τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία (Ratti, 1992; 

Cooke και Morgan, 1998; Lipietz, 2001, Morgan και Nauwelaers, 2003; Scott και 

Storper, 2003; Πάκος, 2005). Ο χώρος εκλαμβάνεται ως βασική συνιστώσα των διαδι-

κασιών ανάπτυξης / απαξίωσης της καινοτομίας. Παράλληλα, ο βαθμός αξιοποίησης 

καθώς και η ποιότητα των ενδογενών πόρων μιας περιοχής -δηλαδή των πόρων που 

παραμένουν προσδεμένοι στον χώρο- καθορίζουν τις οικονομικές επιδόσεις των πε-

ριφερειών. Με άλλα λόγια, η αναπτυξιακή πορεία μιας περιοχής αλληλεπιδρά με την 

τεχνολογική και καινοτομική της δραστηριότητα (Ratti, 1992). Το γεγονός αυτό ανα-

δεικνύει τον εξελικτικό χαρακτήρα της περιφερειακής ανάπτυξης (Cooke και Morgan, 

1998). Μια τέτοια προσέγγιση επικεντρώνεται στα οργανωσιακά και θεσμικά κανάλια 

διαμέσου των οποίων οι περιφέρειες -νοούμενες ως συλλογικά κοινωνικά συστήμα-

τα- αναζητούν την ενίσχυση των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων καθώς και της 

ικανότητάς τους για μάθηση. Η σημασία της σύλληψης, δημιουργίας και διάχυσης της 

γνώσης σε περιφερειακό επίπεδο αποτυπώνεται στην έννοια των “περιοχών που μαθαί-

νουν” (ΟΟΣΑ, 2001). 

Από την πλευρά τους, οι ορθόδοξες θεωρητικές προσεγγίσεις καθώς και οι πολι-

τικές που στηρίζονται σε αυτές επικεντρώνονται στη σημασία των μακροοικονομικών 

επιδόσεων ως βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης. Οι 

ίδιες προσεγγίσεις αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση σε συντελεστές όπως οι άμεσες ξέ-

νες επενδύσεις, η αύξηση των διεθνών συναλλαγών και η διάχυση σε διεθνές επίπεδο 

της τεχνολογίας και της καινοτομίας ως μεταδότες της οικονομικής σύγκλισης. Με 

τον τρόπο αυτό αγνοείται η σημασία των οικονομιών συγκέντρωσης και των ευρύτε-

ρων δυναμικών που αναπτύσσονται σε περιφερειακό επίπεδο (Scott, Storper, 2003). 

Για τους παραπάνω συγγραφείς, η περιφερειακή ανάπτυξη στηρίζεται στην ανάπτυξη 

δυναμικών όπως η αξιοποίηση υποδομών έντασης κεφαλαίου, η ανάπτυξη διεπιχει-

ρησιακών σχέσεων στο πλαίσιο τοπικών βιομηχανικών συστημάτων, η συγκέντρωση 

ειδικευμένου εργατικού δυναμικού καθώς και η ύπαρξη σχεσιακών πόρων με άμεση 

συμβολή στη δημιουργική και καινοτομική ικανότητα των περιφερειών. Η σημασία της 

τελευταίας αυτής κατηγορίας πόρων υπογραμμίζεται κατά κόρον από τις θεωρίες της 

ενδογενούς ανάπτυξης. 

Σε αντίθεση με τις εξωγενείς προσεγγίσεις του ζητήματος, οι θεωρίες της ενδογενούς 

ανάπτυξης επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των συντελεστών που παραμένουν προσ-

δεμένοι στον εθνικό χώρο ή στον χώρο επιμέρους περιοχών. Οι παράγοντες αυτοί (σε 

αντίθεση με τους παράγοντες υψηλής κινητικότητας όπως τα προϊόντα, τα κεφαλαι-

ουχικά αγαθά, το χρηματικό κεφάλαιο, η πρόσβαση στην πληροφορία) αφορούν το 

εργατικό δυναμικό, την γεωγραφία και ιστορία μιας περιοχής καθώς και το “κοινωνικό 

της κεφάλαιο”. Όπως σημειώνει ο Θεοφάνης Πάκος (2005) “οι σημαντικότεροι απ’ αυ-

τούς τους πόρους αναδύονται τοπικά και σε μεγάλο ποσοστό, ίσως το μεγαλύτερο, 

δεν είναι αποτιμήσιμοι ή αξιολογήσιμοι με κανένα από τους γνωστούς τιμολογικούς 
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ή αξιολογικούς μηχανισμούς, δηλαδή των μηχανισμών της αγοράς και της δημόσιας 

επιλογής. Είναι ακριβώς αυτοί οι άυλοι, απροσδιόριστοι, μη μετρήσιμοι και κατά συνέ-

πεια μη εμπορεύσιμοι πόροι που δεν εξηγούν μόνο την έντονη ανισότητα αλλά επίσης 

και τις άνισες επιδόσεις περιοχών με τους ίδιους φυσικούς και υλικούς μετρήσιμους 

και αποτιμήσιμους πόρους”. Αναλυτικότερα, οι παράγοντες που αφορούν το εργατικό 

δυναμικό (Malecki, 1999) σχετίζονται με το μορφωτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, τις 

δεξιότητες και τεχνικές γνώσεις, τις άρρητες, κοινωνικές και γενικές γνώσεις των ερ-

γαζομένων. Μεταξύ των σημαντικότερων ιστορικών παραγόντων ξεχωρίζουν οι άτυποι 

κανόνες στους οποίους υπακούει η οικονομική δραστηριότητα μιας περιοχής, η αλλη-

λεγγύη, η από κοινού ανάπτυξη και προώθηση ιδεών, η ποιότητα ζωής, ο συνδυασμός 

κανόνων, θεσμών και πρακτικών που καθιστούν περισσότερο η λιγότερο δημιουργικές 

τις οικονομικές δραστηριότητες μιας περιοχής (Putnam, 1993). Τέλος, οι παράγοντες 

που σχετίζονται με τη γεωγραφία αφορούν τους φυσικούς πόρους και τη γεωγρα-

φική θέση μιας περιοχής, τις υποδομές της καθώς και τις οικονομίες συγκέντρωσης 

(agglomeration economies) που προσφέρουν οι πόλεις και τα εγκατεστημένα δίκτυα 

επιχειρήσεων. 

Τα χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού, οι ιστορικοί και γεωγραφικοί παράγο-

ντες, το “κοινωνικό κεφάλαιο” συγκροτούν την έννοια του “τοπικού κεφαλαίου” (territorial 

capital). Η ποιότητα του “τοπικού κεφαλαίου” προσδιορίζει με τη σειρά της τις παραγω-

γικές και οικονομικές επιδόσεις μιας περιοχής, και εντέλει, την ικανότητα της περιοχής 

να διαμορφώσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θα της επιτρέψουν να ανταποκρι-

θεί στις προκλήσεις που απορρέουν από την ανάδυση ενός νέου διεθνοποιημένου 

και μεταβαλλόμενου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από 

το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου εξαρτάται 

από την ποιότητα του συντελεστών του τοπικού κεφαλαίου (Catin, 2000). Κάτι τέτοιο 

αιτιολογείται από το γεγονός ότι τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα των επενδύσεων 

εξαρτώνται με τη σειρά τους από τις δια-κλαδικές σχέσεις του τοπικού παραγωγικού 

συστήματος. Ταυτόχρονα, η επίπτωση των επενδύσεων στην παραγωγικότητα και τη 

διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα συνδέονται με τις οικονομίες κλίμακας και συγκέντρω-

σης και ιδιαίτερα με τις γνώσεις και δεξιότητες του εργατικού δυναμικού της περιοχής 

που επιτρέπουν την βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και παραγωγικών / 

οργανωσιακών πρακτικών που εισάγονται στην παραγωγική διαδικασία.

Με βάση τα παραπάνω, οι περιφέρειες οφείλουν να εκληφθούν ως “οργανικές μο-

νάδες της οικονομικής πραγματικότητας” δηλαδή ως θεμελιώδεις λίθοι της οικονομι-

κής οργάνωσης στον ίδιο βαθμό με τις επιχειρήσεις, τους παραγωγικούς τομείς και 

τα κράτη (Scott, Storper, 2003). Η άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι ενώ 

τα σύνορα μεταξύ των εθνικών παραγωγικών συστημάτων τείνουν να καταργηθούν, 

παρατηρείται μια τάση προς τη διαμόρφωση τοπικών / περιφερειακών συστημάτων με 

υψηλές και σταθερές ανταγωνιστικές επιδόσεις. Αναλυτικότερα, διακρίνεται μια σχέση 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των αγορών αγαθών (που διεθνοποιούνται) και των αγορών 

των συντελεστών (κυρίως αυτών που αποτελούν το “τοπικό κεφάλαιο”) που διατηρούν 

τον τοπικό τους χαρακτήρα (Benko, Lipietz, 1992). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η 

οικονομική ανάπτυξη των κρατών στο πλαίσιο των νέων ανταγωνιστικών και παραγω-

γικών συνθηκών που διαμορφώνουν η “οικονομία της γνώσης”, η εντατικοποίηση του 

διεθνούς ανταγωνισμού, οι αλλαγές από την πλευρά της ζήτησης καθώς και η εξέλιξη 
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των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας θα είναι ολοένα και πιο συν-
δεδεμένη με τις διαδικασίες χωρικής συγκέντρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων 
(Morgan, 2001). 

Η μετάβαση από τον τεχνικό στο “γνωστικό” καταμερισμό της εργασίας επιβεβαιώ-

νει την παραπάνω θέση (Mouhoud, 1998). Η έννοια του γνωστικού καταμερισμού της 
εργασίας υποδεικνύει την μετάβαση από μια λογική βασισμένη σε τεχνικά κριτήρια 
και στην απόδοση των παραγωγικών συντελεστών σε μια λογική που στηρίζεται στην 
εκμάθηση και στις ικανότητες των εργαζομένων να ανταποκριθούν στις αλλαγές του 
ανταγωνιστικού τους περιβάλλον. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της γεωγραφικής 
κατανομής των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον “γνωστικό καταμερισμό της 
εργασίας” δεν υπόκεινται πλέον στην απλή λογική του συγκριτικού κόστους. Αντιθέτως, 
το κόστος αποτελεί δευτερεύοντα παράγοντα ενώ αξιολογείται κυρίως η ικανότητα για 
δημιουργία των απαιτούμενων γνώσεων και ικανοτήτων του νέου παραγωγικού υπο-
δείγματος: η ανάπτυξη των κλάδων έντασης ειδικευμένης εργασίας θα εντοπίζεται στις 
περιοχές που παρέχουν την δυνατότητα για ανάπτυξη των απαιτούμενων, από το νέο 
παραγωγικό υπόδειγμα, ικανοτήτων και γνώσεων. 

Συνοπτικά, η σύγχρονη βιβλιογραφία εκλαμβάνει τα περιφερειακά κοινωνικοοικονο-
μικά συστήματα ως βασικούς συντελεστές της οικονομικής σύγκλισης και μεγέθυνσης 
στο πλαίσιο ενδογενών - εξελικτικών αναπτυξιακών διαδικασιών. Η γεωγραφία αποκτά 
ενεργητικό χαρακτήρα. Η ποιότητα και ο βαθμός αξιοποίησης του “τοπικού κεφαλαίου” 
βάσει συλλογικών διαδικασιών αποκτούν πρωταρχικό ρόλο για την περιφερειακή ανά-
πτυξη, την αύξηση της απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα. Οι αναπτυξιακές πολι-
τικές του κράτους οφείλουν από την πλευρά τους να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις 
που προκύπτουν από τις παραπάνω αναλύσεις. Τα νέα υποδείγματα περιφερειακής 
πολιτικής σηματοδοτούν τη σταδιακή εγκατάλειψη των πολιτικών μεταφοράς πόρων/
δημιουργίας τεχνητών αναπτυξιακών πόλων, των εξωγενών μοντέλων ανάπτυξης και 
της προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων ως πρωταρχικούς αναπτυξιακούς στό-
χους.

Στηριζόμενη στα πορίσματα που προκύπτουν από την εξέταση της διεθνούς εμπειρί-

ας και θεωρίας αλλά και σε στοιχεία για την Αχαΐα, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην 
εκπόνηση συγκεκριμένων κατευθύνσεων για την πολιτική καινοτομίας και την περιφε-
ρειακή ανάπτυξη στο νομό αυτό. 

Αναλυτικότερα, αντικείμενα της αποτελούν η (1) διερεύνηση των θεωρητικών προσεγ-
γίσεων για την σχέση μεταξύ περιφερειακής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και και-
νοτομίας, (2) η διαμόρφωση ενός μεθοδολογικού υποδείγματος- σε συνάφεια με τα 
πορίσματα της διεθνούς εμπειρίας και θεωρίας- για την συστηματική καταγραφή των 
ανταγωνιστικών και καινοτομικών επιδόσεων των περιφερειών καθώς και (3) η εφαρμο-
γή της εν λόγω μεθοδολογίας στην περιοχή της Πάτρας. Συνολικό στόχο της έρευνας 
αποτελεί η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για τους προσδιοριστικούς πα-
ράγοντες της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο καθώς 
και για τους στόχους, τα πεδία και τα μέσα των σχετικών αναπτυξιακών πολιτικών. 
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Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η εξέταση των προσδιοριστικών παρα-

γόντων της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο. Η αυξα-

νόμενη σημασία που αποδίδεται τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία όσο και σε επίπεδο 

άσκησης πολιτικής στην δυνητική συμβολή των κοινωνικοοικονομικών περιφερειακών 

συστημάτων στην οικονομική ανάπτυξη και σύγκλιση αιτιολογεί σε μεγάλο βαθμό το 

θέμα και την προβληματική της έρευνας. Παράλληλα, η επιλογή του Νομού Αχαΐας ως 

μελέτη περίπτωσης για το συγκεκριμένο ζήτημα στηρίζεται σε έξι τουλάχιστον λόγους:

• πρώτον, η πρόσφατη αποβιομηχάνιση που γνώρισε η περιοχή αυτή σηματοδο-

τεί την κρίση του φορντικού τρόπου ρύθμισης καθώς και τα όρια της τεχνικής ή  

τεϊλορικής κατάτμησης της εργασίας

• ο νομός αυτός συνεχίζει να διαθέτει ωστόσο μια εδραιωμένη βιομηχανική κουλ-

τούρα γεγονός που αποτυπώνεται στα υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας της εργα-

σίας και στο χαμηλό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην μεταποίηση

• η αναδιοργάνωση της μεταποιητικής δραστηριότητας συνοδεύεται από τη μεγέ-

θυνση του ρόλου των ΜΜΕ

• η λειτουργία του Πανεπιστημίου και των ΤΕΙ αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 

δυνητική ενίσχυση του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας διαμέσου της πα-

ραγωγής και διοχέτευσης γνώσης και ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού προς 

το τοπικό παραγωγικό σύστημα

• η γεωγραφική θέση της Αχαΐας καθώς και η ανάπτυξη του κλάδου μεταφορών 

ανοίγουν σημαντικές προοπτικές για τις εξαγωγικές επιδόσεις του Νομού

• ο Νομός παρουσιάζει μια σχετική δυναμική σε “παραδοσιακούς” κλάδους χαμηλής 

και μεσαίας τεχνολογίας (βιομηχανία τροφίμων, ένδυμα, κλπ). 

Συνολικά, η εξέταση του Νομού Αχαΐας επιτρέπει την εκπόνηση συμπερασμάτων:

• για το βαθμό στον οποίο η αναπτέρωση της μεταποιητικής δραστηριότητας έχει 

καταλήξει στη διαμόρφωση μετά-φορντικών παραγωγικών συστημάτων ενταγμένα 

στις ανταγωνιστικές πρακτικές του νέου παραγωγικού υποδείγματος

•  για τις ανάγκες και τις προοπτικές του τοπικού παραγωγικού συστήματος, τις 

αναπτυξιακές πολιτικές για την κάλυψη τους καθώς και για τον ρόλο των φορέων 

του Νομού ως προς την πλαισίωση και οργάνωση των παραγωγικών δραστηριο-

τήτων. 

Συνολικά, η παρούσα μελέτη αποτελείται από τρία τμήματα. 

Το πρώτο τμήμα αφορά τη θεωρητική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ καινοτομίας 

και περιφερειακής ανάπτυξης. Αναλυτικότερα, αναζητούνται απαντήσεις στα παρακάτω 

ερωτήματα:

• ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας στο σύγχρονο 

διεθνές οικονομικό περιβάλλον (κεφάλαιο 1)

Εισαγωγή
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• τι ρόλο διαδραματίζει και με βάση ποιες διαδικασίες αναπτύσσεται η καινοτομία; 
(κεφάλαιο 2)

• ποιες είναι οι αλλαγές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών 
όσον αφορά την άσκηση περιφερειακής πολιτικής; Ποιοι είναι οι στόχοι και τα ερ-
γαλεία των σύγχρονων μορφών περιφερειακής πολιτικής; Ποιος είναι ο ρόλος των 
σύγχρονων περιφερειακών πολιτικών προσανατολισμένων προς την καινοτομία 
(“innovation-based regional policy); (κεφάλαιο 3)

• τι μας διδάσκει η επισκόπηση της θεωρίας για την σχέση καινοτομίας και περιφερει-
ακής ανάπτυξης; (κεφάλαιο 4).

Το δεύτερο τμήμα αφορά την εξέταση της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης στην 
Αχαΐα. Αναλυτικότερα, στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνονται: 

• η ανάλυση SWOT του νομού

• η ανάλυση των μακροοικονομικών επιδόσεων του Νομού

• τα βασικότερα συμπεράσματα από τις συνεντεύξεις με αναπτυξιακούς φορείς της 
περιοχής

• μια σειρά από στοιχεία για την καινοτομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων του 
νομού.

Το τρίτο τμήμα της μελέτης αφορά στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευ-
νας επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκε στο Νομό με αντικείμενο τις ανταγωνιστικές 
και παραγωγικές πρακτικές των επιχειρήσεων, τις σχέσεις τους με τις αγορές, τη φύση 
και την έκταση των διεπιχειρησιακών σχέσεων και τις σχέσεις με το ευρύτερο θεσμικό 
περιβάλλον τους. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της συγκε-
κριμένης έρευνας προέκυψε από το θεωρητικό τμήμα της μελέτης. Αναλυτικότερα, η 
μεθοδολογία διαμορφώθηκε βάσει της θεωρητικής προσέγγισης του “καινοτόμου πε-
ριβάλλοντος”.
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Τμήμα Ι:  
Νέο Παραγωγικό Υπόδειγμα,  
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Καινοτομία: 
Θεωρητικές βάσεις και γενικές  
κατευθύνσεις της μελέτης

Εισαγωγή
Η παρουσίαση του θεωρητικού τμήμα-

τος, θα πραγματοποιηθεί σε 5 στάδια:

Αρχικά, θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις 

στο διεθνές οικονομικό και παραγωγικό 

περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα οι αλ-

λαγές τόσο από πλευράς ζήτησης (ποι-

ότητα, διαφοροποίηση, κλπ) όσο και από 

πλευράς προσφοράς (νέο παραγωγικό 

υπόδειγμα, γνωστικός καταμερισμός της 

εργασίας, ρόλος των υπηρεσιών έντασης 

γνώσης, κλπ). Η ανάλυση των συγκεκριμέ-

νων τάσεων αναδεικνύει τη σημασία της 

καινοτομίας για την ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων στο σημερινό διεθνές 

παραγωγικό περιβάλλον. Παράλληλα, η 

ενέργεια αυτή παρέχει πολύτιμες πληρο-

φορίες για τη διαμόρφωση και τις κατευ-

θύνσεις των διαφόρων αναπτυξιακών πο-

λιτικών (περιφερειακών, τομεακών, πολιτική 

καινοτομίας, βιομηχανική πολιτική κλπ).

Σε δεύτερο στάδιο, θα παρουσιαστούν 

οι πρόσφατες θεωρητικές εξελίξεις που 

διέπουν τα Οικονομικά της Καινοτομίας. 

Ειδικότερα, θα αναλυθούν οι νέοι “διευ-

ρυμένοι” ορισμοί της καινοτομίας, η με-

τάβαση από τη γραμμική στη διαδραστική 

προσέγγιση των διαδικασιών ανάπτυξης 

της καινοτομίας καθώς και οι συνέπειες 

των παραπάνω εξελίξεων στους στόχους 

και τα εργαλεία των αναπτυξιακών πολι-

τικών. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στους 

συστημικούς και σχεσιακούς παράγοντες, 

που θεμελιώνουν την έννοια της διαδρα-

στικής καινοτομίας. 

Εν συνεχεία, θα παρουσιαστούν οι ση-

μαντικότερες εξελίξεις σε θεωρητικό επί-

πεδο αλλά και σε επίπεδο άσκησης πο-

λιτικής, όσον αφορά στην Περιφερειακή 

Ανάπτυξη και Πολιτική. Ιδιαίτερη αναφορά 

θα πραγματοποιηθεί στις θεωρίες της εν-

δογενούς ανάπτυξης και στις σύγχρονες 

μορφές περιφερειακών πολιτικών (π.χ πε-

ριφερειακές πολιτικές προσανατολισμένες 

στην καινοτομία). 

Επιπρόσθετα, θα εξεταστούν αναλυτικά 

οι θεωρίες που έγκειται μεταξύ Περιφερει-

ακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας όπως η 

θεωρία για τα “καινοτόμα περιβάλλοντα” 

(milieux innovateurs). Η συγκεκριμένη έν-

νοια μπορεί να κατανοηθεί ως μια σύνθε-

ση των θεωρητικών προόδων στο πεδίο 

της καινοτομίας και της περιφερειακής 

ανάπτυξης/πολιτικής (σύνθεση μεταξύ των 

διαδραστικών προσεγγίσεων της καινοτο-

μίας και των ενδογενών θεωριών της πε-

ριφερειακής ανάπτυξης). 

Τέλος, βάσει των πορισμάτων που θα 

προκύψουν από τις παραπάνω ενότητες, 

θα παρουσιαστεί το αναλυτικό θεωρητικό 

πλαίσιο και η μεθοδολογία της έρευνας 

πεδίου που πραγματοποιήθηκε στην περι-

οχή της Πάτρας. 
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1. Διεθνές οικονομικό 
περιβάλλον, αβεβαιότητα και 

κρίση του τεϊλορισμού
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκα-

πενταετίας, η βιβλιογραφία περιγράφει την 

ανάδειξη νέων παραγωγικών και ανταγω-

νιστικών συνθηκών στη βιομηχανία: ενώ 

απ’ τη μια μεριά οι διεθνείς οργανισμοί 

(ΟΟΣΑ, 1997) και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αναφέρονται σε “οικονομία βασισμένη 

στην γνώση”, απ’ την άλλη μεριά κάποιοι 

συγγραφείς προτιμούν ονομασίες όπως 

“γνωστικός καταμερισμός της εργασίας” 

(Mouhoud, 1998) ή, απλούστερα, “νέο πα-

ραγωγικό υπόδειγμα” (Boyer, 1993). Σε μια 

προσπάθεια να κατανοηθεί η εξέλιξη και 

οι μεταμορφώσεις των παραγωγικών συ-

στημάτων, πλήθος συγγραφέων μιλά για 

“ευέλικτη παραγωγή” (Oman, 1996) ή ακό-

μα αναφέρεται στο “συμμετοχικό μάνα-

τζμεντ”, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο 

να προσδιορίσει τις σημαντικές οργανω-

σιακές αλλαγές, που παρατηρούνται από 

την πλευρά της προσφοράς με τη σταδι-

ακή εγκατάλειψη της “Επιστημονικής Ορ-

γάνωσης της Εργασίας” (γνωστή και ως 

“τεϊλορισμό”). 

Αν και οι εκτιμήσεις σχετικά με το εύ-

ρος των αλλαγών στη βιομηχανία ποικί-

λουν, η ύπαρξη γενικών τάσεων προς τη 

διαμόρφωση ενός νέου ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος, αποτελεί γενικά αποδεκτή 

πραγματικότητα. 

Το νέο περιβάλλον, που σταδιακά διαμορ-

φώνεται από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, 

παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• αύξηση των διεθνών εμπορικών συναλ-

λαγών

• εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, σαν 

αποτέλεσμα της εμφάνισης νέων αντα-

γωνιστών (από την νοτιοανατολική Ασία 

κυρίως)

• “εξάντληση” της Επιστημονικής Οργά-

νωσης της Εργασίας και του φορντι-

κού καθεστώτος συσσώρευσης κεφα-

λαίου (Κομνηνός, 1993) ή φορντικού 

μοντέλου ανάπτυξης (Mouhoud, 1998) 

για τεχνικό-οικονομικούς και κοινωνι-

κό-οικονομικούς λόγους

• τέλος, η αναδιάρθρωση του συσσώ-

ρευσης του κεφαλαίου και των μηχα-

νισμών ρύθμισης, συμβαδίζει με την 

επιλεκτικότητα και την ευελιξία να υπο-

καθιστούν τη μαζικότητα και την ομοι-

ογένεια (Κομνηνός, 1993).

Με δεδομένες τις παραπάνω εξελίξεις, οι 

επιχειρήσεις βρέθηκαν μπροστά στις εξής 

παραγωγικές/ανταγωνιστικές προκλήσεις:

• ανεύρεση νέων πρακτικών, ως απάντη-

ση στον κορεσμό των αγορών και στην 

ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού

• ανάγκη για αύξηση της προσαρμοστι-

κότητάς τους (ποιοτικά και ποσοτικά) 

στις μεταβολές της παγκόσμιας συγκυ-

ρίας,

• διαμόρφωση μιας νέας μορφής ορ-

γάνωσης των παραγωγικών διαδικασι-

ών, που να απαντά στα αδιέξοδα του  

“τεϊλορισμού”.

1.1. Οι αλλαγές από την πλευρά  
της ζήτησης: διαφοροποίηση, 

ποιότητα και ανταγωνιστικότητα

Οι αλλαγές που παρατηρούνται σε δι-

εθνές επίπεδο στα χαρακτηριστικά της 

ζήτησης, παραπέμπουν στην ικανότητα 

των επιχειρήσεων να διαφοροποιήσουν 

τα προϊόντα τους και να βελτιώσουν την 

ποιότητα τους. Η σημασία που αποδίδε-

ται στη διαφοροποίηση προκύπτει αφε-

νός από την εντατικοποίηση του διεθνούς 

ανταγωνισμού, αφετέρου από το γεγονός 

ότι τα περισσότερα προϊόντα διατίθενται 
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πλέον σε αγορές στις οποίες οι καταναλω-

τές έχουν αποκτήσει μια πείρα, που τους 

κάνει πιο απαιτητικούς. Σύμφωνα με τους 

Taddei και Coriat (1993), “η παγκοσμιοποί-

ηση δε δημιουργεί αποκλειστικά ευκαιρίες 

για κλασικές αυξήσεις παραγωγικότητας 

(μεγεθύνοντας τις σειρές παραγωγής και 

τις οικονομίες κλίμακας) αλλά ταυτόχρο-

να αποφέρει και τη διαφοροποίηση των 

προϊόντων”. Με άλλα λόγια, η ένταση του 

ανταγωνισμού προκαλεί την αυξανόμε-

νη ευαισθησία των καταναλωτών ως προς 

τη διαφοροποίηση του προϊόντος. Οι ίδι-

οι συγγραφείς προσθέτουν: “ η πρόκληση 

αφορά στην ικανότητα των επιχειρήσεων να 

παράγουν τα διαφοροποιημένα προϊόντα 

στα πλαίσια οικονομιών κλίμακας”.

Παράλληλα, ο παράγοντας ποιότητα φαί-

νεται να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την 

ανταγωνιστικότητα των χωρών με υψηλό βι-

οτικό επίπεδο: το σουηδικό κέντρο μελετών 

NUTEK, επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στη 

σχέση ποιότητας και ανταγωνιστικότητας 

(NUTEK, 1997)1. Μεταξύ των πορισμάτων της 

σχετικής μελέτης, ξεχωρίζουν τα εξής:

i. Προϊόντα με υψηλότερη ποιότητα, μπο-

ρούν να πωληθούν σε υψηλότερη τιμή, 

χωρίς να χαθούν μερίδια αγοράς.

ii. Η ποιότητα και η βελτίωσή της δεν ανα-

φέρονται αποκλειστικά σε ενέργειες που 

επηρεάζουν τις φυσικές ιδιότητες του 

προϊόντος. Η ποιότητα του προϊόντος 

μπορεί να βελτιωθεί με καλύτερο μάρκε-

τινγκ και διανομή, περισσότερες πληρο-

φορίες για το προϊόν, κτλ.

iii. Σαν αποτέλεσμα της αξίας που αποδίδει 

ο καταναλωτής στην ποιότητα του προ-

ϊόντος, η επιχείρηση είναι σε θέση να 

αυξήσει τις πωλήσεις της και τα μερίδια 

που κατέχει στην αγορά.

1. NUTEK (1997), “Market Shares, Relative Prices 
and Quality”, Stockholm.

1.2. Οι αλλαγές από την πλευρά 
της προσφοράς

Όπως επισημάνθηκε, η εντατικοποίηση 

του ανταγωνισμού (με την είσοδο νέων 

ανταγωνιστών από την Ασία) και ο σχετι-

κός κορεσμός των αγορών, τα αδιέξοδα 

της Επιστημονικής Οργάνωσης της Εργα-

σίας (τεϊλορισμός) σε συνδυασμό με τη 

γενικότερη αβεβαιότητα από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’70 όσον αφορά στην εξέ-

λιξη της διεθνούς συγκυρίας, οδηγούν 

σταδιακά σε σημαντικές αλλαγές στα χα-

ρακτηριστικά της προσφοράς. Διακρίνο-

νται οι παρακάτω εξελίξεις:

• Εμφάνιση νέων “ευέλικτων” τεχνολογι-

ών παραγωγής. Οι τεχνολογίες αυτές, 

βασιζόμενες στην πληροφορική και 

στην μικρό-ηλεκτρονική, επιτρέπουν 

στις επιχειρήσεις να υπερβούν τις δυ-

σλειτουργίες των παλαιών τεχνικών πα-

ραγωγής (ως προς την ικανότητα του 

εξοπλισμού να προσαρμοστεί χωρίς 

κόστος σε αλλαγές στα χαρακτηριστι-

κά της παραγωγής) και ταυτόχρονα, 

να προσαρμοστούν πιο εύκολα στις 

απαιτήσεις της ζήτησης (διαφοροποίη-

ση και συντομία του κύκλου ζωής των 

προϊόντων) (Mouhoud, 1998).

• Αλλαγή των μορφών συνεργασίας με-

ταξύ επιχειρήσεων: μειώνεται σημαντι-

κά ο αριθμός των υπεργολάβων και 

η σχέση μεταξύ επιχείρησης και προ-

μηθευτή ανανεώνεται. Οι προμηθευτές 

επιλέγονται με βάση την τεχνολογική 

τους συμπληρωματικότητα (το κόστος 

αποκτά δευτερεύοντα ρόλο) και οι 

ορίζοντες της συνεργασίας γίνονται 

μακροπρόθεσμοι. Παράλληλα, οι επι-

χειρήσεις προχωρούν σε νέες μορφές 

συνεργασιών μεταξύ τους, ακόμα και 

σε διεθνές επίπεδο (δίκτυα, στρατηγικές 

συμμαχίες, συμφωνίες συνεργασίας, 

βιομηχανικές περιφέρειες κτλ) (Oman, 

1996). Η διεπιχειρησιακή συνεργασία 
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αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παρά-

γοντα των διαδικασιών ανάπτυξης της 

καινοτομίας. 

• Ανάδυση νέων μορφών οργάνωσης 

της εργασίας που στηρίζονται στον 

“οριζόντιο συντονισμό” των τμημάτων 

της επιχείρησης (εξαλείφοντας με αυ-

τόν τον τρόπο την ιεραρχική ακαμψία 

της Επιστημονικής Οργάνωσης της Ερ-

γασίας και προωθώντας την παραγω-

γική μονάδα προς μια πιο αποκεντρω-

μένη μορφή λειτουργίας). Παράλληλα, 

οι θέσεις εργασίας απαιτούν υψηλότε-

ρα επίπεδα ειδίκευσης αλλά και αντι-

στοιχούν σε μεγαλύτερη ικανότητα των 

εργαζομένων να ανταποκρίνονται σε 

ποικιλία ευθυνών και εργασιών.

• Σημαντική αύξηση των ερευνητικών δα-

πανών και των εξόδων για μάρκετινγκ 

και διαφήμιση από την πλευρά των επι-

χειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπι-

στούν οι πιέσεις του ανταγωνισμού.

1.3. Ο ρόλος της γνώσης,  
στο πλαίσιο του νέου παραγωγικού 

παραδείγματος: η ανάδειξη της 
“αλλαγής” ως κυρίαρχη οικονομική 

δραστηριότητα

Από τον τεχνικό στο γνωστικό καταμε-
ρισμό της εργασίας

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο 

ρόλος της γνώσης και της επικοινωνί-

ας στα πλαίσια των νέων ανταγωνιστικών 

και παραγωγικών συνθηκών, είναι ευρέως 

αποδεκτός: σύμφωνα με τον C. Oman (μέ-

λος του Κέντρου Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ), 

“η ανταγωνιστικότητα βασίζεται στη γνώ-

ση και κινητήρια δύναμή της είναι η και-

νοτομία. Οι ‘ευέλικτες’ επιχειρήσεις είναι 

οργανώσεις εκμάθησης και ρόλος αυ-

τών που διευθύνουν είναι η δημιουργία 

και η στήριξη εργασιακών ομάδων, των 

οποίων οι γνώσεις και η δημιουργικότη-

τα θα παράγουν σημαντικά πλεονεκτήμα-

τα σε σχέση με τον ανταγωνισμό” (Oman, 

1996). Η συντομία του κύκλου ζωής των 

προϊόντων και η επιτάχυνση της αλλαγής 

επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των επι-

χειρήσεων (Mouhoud 1998). Η επιχείρηση 

οφείλει να διασφαλίσει τη δημιουργία των 

συνθηκών που θα επιτρέψουν τη γρήγο-

ρη προσαρμογή των ικανοτήτων της στις 

μεταβολές του ανταγωνιστικού περιβάλ-

λοντος. Οι συνθήκες αυτές αφορούν στη 

δυνατότητα της επιχείρησης να μετατρέψει 

την πληροφορία σε γνώση. Αναλυτικότερα, 

η ικανότητα των μονάδων παραγωγής να 

επεξεργαστούν την πληροφορία (είτε αυτή 

είναι αποτέλεσμα ερευνητικής προσπάθει-

ας είτε απλή επιθυμία του καταναλωτικού 

κοινού) και να τη μετατρέψουν το γρηγο-

ρότερο δυνατόν σε βιομηχανικό προϊόν 

έτοιμο για διάθεση στην αγορά, ορίζει και 

τη γενικότερη ικανότητα της επιχείρησης 

να ανταπεξέλθει στις σημερινές ανταγωνι-

στικές προκλήσεις.

Με τον τρόπο αυτό, ανανεώνεται η ίδια 

η αρχή του καταμερισμού της εργασίας 

(Maoti και Mouhoud 1994). Από μια λογι-

κή βασισμένη σε τεχνικά κριτήρια και στην 

απόδοση των παραγωγικών συντελεστών, 

περνάμε σε μια λογική που στηρίζεται στην 

εκμάθηση και στις ικανότητες των εργα-

ζομένων να ανταποκριθούν στις αλλαγές 

του ανταγωνιστικού τους περιβάλλοντος. 

Με άλλα λόγια, ο “γνωστικός καταμερι-

σμός” διαδέχεται σταδιακά τον “τεχνικό ή 

τεϊλορικό καταμερισμό” της εργασίας.

Η γεωγραφική κατανομή των οικονομι-

κών δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπε-

δο, επηρεάζεται άμεσα από τη διάχυση 

του νέου παραγωγικού υποδείγματος. Οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες της γεωγρα-

φικής κατανομής των δραστηριοτήτων, 

που σχετίζονται με το “γνωστικό καταμερι-

σμό της εργασίας” φαίνεται να μην υπά-

γονται πλέον στην απλή λογική του συ-
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γκριτικού κόστους. Αντιθέτως, το κόστος 

αποτελεί δευτερεύοντα παράγοντα ενώ 

αξιολογείται σε μεγάλο βαθμό η ικανότητα 

για δημιουργία των απαιτούμενων γνώσε-

ων και ικανοτήτων του νέου παραγωγικού 

υποδείγματος. Συνοπτικά, η ανάπτυξη των 

κλάδων έντασης ειδικευμένης εργασίας 

θα εντοπίζεται στις περιοχές, που παρέ-

χουν την δυνατότητα για ανάπτυξη των 

απαιτούμενων, από το νέο παραγωγικό 

υπόδειγμα, ικανοτήτων και γνώσεων. 

Από τις παραπάνω προσεγγίσεις αναδει-

κνύεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να 

είναι σε θέση να προβλέπουν την αλλαγή 

-και σε ορισμένες περιπτώσεις να τη δημι-

ουργούν- αλλά και να μπορούν να προ-

σαρμοστούν στις ποσοτικές αλλά κυρίως 

ποιοτικές μεταβολές της ζήτησης. Το γεγο-

νός αυτό καθιστά την αλλαγή κυρίαρχη οι-

κονομική δραστηριότητα (Carter, 1994).

Η “αλλαγή” ως κυρίαρχη οικονομική 
δραστηριότητα

Κύριο χαρακτηριστικό της οικονομίας της 

γνώσης αποτελεί η ανάδειξη της αλλαγής 

ως κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα 

(Foray, 2000). Ένα νέο καθεστώς συσσώ-

ρευσης αντικαθιστά το παραδοσιακό μο-

ντέλο, βασικό χαρακτηριστικό του οποίου 

αποτελούσε ο συνδυασμός (1) σύντομων 

περιόδων ανάπτυξης νέων παραγωγικών 

δυνατοτήτων και (2) παρατεταμένων περι-

όδων αξιοποίησης των εν λόγω δυνατοτή-

των. Η παρατήρηση αυτή μας παραπέμπει 

στη δυναμική που τροφοδότησε τη μετα-

πολεμική ανάπτυξη (Boyer, Didier, 1998). Η 

δυναμική αυτή αναδιπλώθηκε δια μέσου 

δύο αλληλοσυνδεδεμένων μηχανισμών. 

Από τη μία πλευρά, ένας μικρός αριθμός 

χωρών - με επικεφαλής τις ΗΠΑ- καθόριζε 

τα τεχνολογικά “σύνορα” της παραγωγής, 

στηριζόμενος στις προόδους της βασι-

κής και εφαρμοσμένης έρευνας, με στόχο 

την ανάπτυξη νέων μεθόδων και διαδικα-

σιών. Από την άλλη, τα υπόλοιπα κράτη 

κάλυπταν την τεχνολογική καθυστέρηση 

με την αγορά σύγχρονου μηχανολογικού 

εξοπλισμού και την εισαγωγή σύγχρονων 

μεθόδων διαχείρισης της παραγωγής. Εν 

ολίγοις, η υιοθέτηση των προτύπων και 

πρακτικών της μαζικής παραγωγής μέσω 

της αγοράς μηχανικού εξοπλισμού, περι-

όρισε το πεδίο των πολιτικών καινοτομίας 

σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστη-

ριότητες (π.χ οπλικά συστήματα). Για τον 

ίδιο λόγο, το ύψος των δαπανών σε Ε&Α 

των επιχειρήσεων παρέμεινε στην περίοδο 

αυτή σε χαμηλά επίπεδα. Το μοντέλο αυτό 

χαρακτηρίστηκε ως “γραμμικό” μοντέλο 

της καινοτομίας. 

Το μοντέλο αυτό δείχνει να έχει παρα-

χωρήσει σήμερα τη θέση του σε ένα καθε-

στώς διαρκούς καινοτομίας (Foray, 2000). 

Το νέο αυτό καθεστώς προϋποθέτει υψη-

λά επίπεδα κατάρτισης και εξειδικευμέ-

νες δεξιότητες, που να διευκολύνουν την 

προσαρμοστικότητα, την κινητικότητα και 

την ευελιξία, τις επενδύσεις “πρόσβασης 

στην πληροφορία” (τεχνολογική, εμπορι-

κή, νομική, κλπ) καθώς και την υιοθέτηση 

σύνθετων διαδικασιών συντονισμού της 

Ε&Α, της σύλληψης, της κατασκευής και 

της εμπορευματοποίησης των προϊόντων. 

Η αύξηση των άυλων επενδύσεων από τις 

επιχειρήσεις αποδίδεται ως εκ τούτου στη 

σταδιακή επικράτηση του νέου αυτού κα-

θεστώτος συσσώρευσης.

Η καταγραφή του βαθμού υιοθέτησης 

των πρακτικών του εν λόγω μοντέλου και-

νοτομίας από τις επιχειρήσεις, προϋποθέ-

τει τη διαμόρφωση νέων δεικτών: οι πα-

ραδοσιακοί δείκτες, όπως το μερίδιο νέων 

προϊόντων στο σύνολο των πωλήσεων και 

άλλα στοιχεία των ερευνών καινοτομίας 

δεν είναι σε θέση να συλλάβουν τα απο-

τελέσματα και τη λειτουργία των προανα-

φερθέντων διαδικασιών ανάπτυξης της 

καινοτομίας. Οι εργασίες του A.P Carter 

κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Βα-

σική υπόθεση του συγγραφέα αποτελεί το 
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ότι η καινοτομική δραστηριότητα ενός κλά-

δου είναι συνάρτηση του αριθμού εργα-

ζομένων που δεν επεμβαίνουν άμεσα στην 

παραγωγή (Carter, 1994). Οι εργαζόμενοι 

αυτοί έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία 

ως “συντελεστές της αλλαγής” (change 

agents) (Jones, 2003). Η αποστολή τους 

έχει σα στόχο την προετοιμασία των αλ-

λαγών καθώς και τη διευκόλυνση της προ-

σαρμογής της επιχείρησης στις μεταβολές 

του ανταγωνιστικού και παραγωγικού πε-

ριβάλλοντος και ειδικότερα στις μεταβολές 

που διέπουν τα σύγχρονα τεχνολογικά και 

καταναλωτικά πρότυπα.

Βάσει των εργασιών του Carter, οι με-

ταποιητικοί κλάδοι με χαμηλή καινοτομι-

κή δραστηριότητα παρουσιάζουν χαμηλό 

ποσοστό τέτοιων εργαζομένων (20%) σε 

αντίθεση με έντονα καινοτομικούς κλά-

δους, των οποίων το μεγαλύτερο ποσο-

στό εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται 

στην κατηγορία “συντελεστών αλλαγής” 

(έως 80% σε ορισμένες περιπτώσεις).

Ο συγκεκριμένος δείκτης συμβάλλει σε 

μια εναλλακτική κλαδική ταξινόμηση της 

καινοτομίας, που στηρίζεται στο ποσοστό 

εργαζομένων, των οποίων τα εργασιακά 

καθήκοντα δε συνδέονται άμεσα με την 

κατασκευαστική φάση της παραγωγικής δι-

αδικασίας. Η προσέγγιση αυτή περιορίζει τη 

σημασία των επενδύσεων σε Ε&Α ως βα-

σικού δείκτη της καινοτομίας. Την άποψη 

αυτή συμμερίζονται και οι Boyer και Didier 

(1998). Στηριζόμενοι σε έρευνες επιχειρήσε-

ων στη Γαλλία και στις ΗΠΑ, οι συγγραφείς 

συμπεραίνουν ότι το ύψος των δαπανών 

σε Ε&Α δεν έχει άμεση συσχέτιση με το 

βαθμό καινοτομίας ενός κλάδου και ότι τα 

έξοδα που συνδέονται με την ανάπτυξη της 

καινοτομίας αφορούν τόσο τομείς όπως η 

σχεδίαση και η ανάλυση των αγορών όσο 

και άλλα γνωστικά αντικείμενα ή “υπηρεσίες 

έντασης γνώσης”. 

Συνοψίζοντας, προκύπτουν οι εξής ενδι-

αφέρουσες παρατηρήσεις:

Ü η εδραίωση ενός μεταβαλλόμενου 

ανταγωνιστικού και παραγωγικού περι-

βάλλοντος καθιστά την “αλλαγή” κυρί-

αρχή μορφή οικονομικής δραστηριό-

τητας

Ü το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την εμφάνιση νέων παραγωγικών προ-

τύπων, με κύριο χαρακτηριστικό τη συ-

νεχή καινοτομία

Ü τα μοντέλα αυτά στηρίζονται στην αύ-

ξηση των άυλων επενδύσεων και στην 

απασχόληση εργαζομένων ή “συντελε-

στών αλλαγής”, με στόχο την προετοι-

μασία της αλλαγής και την ενίσχυση της 

προσαρμοστικότητας της επιχείρησης

Ü οι επενδύσεις σε Ε&Α αποτελούν ανε-

παρκή δείκτη για τη μέτρηση της κλα-

δικής έντασης της καινοτομίας. Η αλ-

ληλοδιείσδυση των δραστηριοτήτων, ο 

βαθμός αξιοποίησης “υπηρεσιών έντα-

σης γνώσης” και “σωμάτων σύγχρονων 

γνώσεων κρίσιμης σημασίας” (Sauviat, 

1998) καθορίζουν τον βαθμό καινοτο-

μικότητας της επιχείρησης.

Αλληλοδιείσδυση δραστηριοτήτων και 
υπηρεσίες έντασης γνώσης: ο ρόλος των 
υπηρεσιών στο γνωστικό καταμερισμό 
της εργασίας

Αντικείμενο της παρούσας ενότητας 

αποτελεί η παρουσίαση των μηχανισμών 

συλλογής, δημιουργίας, επεξεργασίας και 

διάχυσης της γνώσης στο παραγωγικό 

σύστημα. Οι μηχανισμοί αυτοί αντιστοι-

χούν στις “υπηρεσίες έντασης γνώσης”. 

Οι εν λόγω υπηρεσίες ορίζονται ως το 

σύνολο των δραστηριοτήτων, που έχουν 

σαν αντικείμενο την επεξεργασία, πα-

ρουσίαση, προσαρμογή και διάχυση των 

πληροφοριών που είναι απαραίτητες για 

την επικερδή λειτουργία των επιχειρήσεων 

και των αγορών καθώς και το μετασχη-

ματισμό συσσωρευμένων πληροφοριών 

σε στρατηγικές επιλογές, που επιτρέπουν 



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20071�

την λήψη αποφάσεων για την ορθολογι-

κή λειτουργία των επιχειρήσεων (de Bandt, 

1995).

Οι σχέσεις μεταξύ βιομηχανίας και υπη-

ρεσιών γίνονται διαρκώς στενότερες. Η 

παραγωγή των αγαθών προϋποθέτει μια 

αυξανόμενη χρήση εξωτερικών ως προς 

την επιχείρηση υπηρεσιών. Η ανάπτυξη 

των υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις εκ-

φράζει την ανάγκη των επιχειρήσεων για 

εμβάθυνση των γνώσεών τους και για βελ-

τίωση της πρακτικής τους σε τομείς όπως 

η έρευνα και ανάπτυξη, η διανομή και το 

μάρκετινγκ, η διοίκηση επιχειρήσεων, η 

πληροφορική, η επιστήμη της οργάνωσης 

και η διακίνηση και επεξεργασία της πλη-

ροφορίας. Ο ρόλος της εικόνας και των 

“συμβόλων” (Chapignac, 1996), η αξιο-

ποίηση της πληροφορίας και γενικότερα 

η ανάδειξη της γνώσης σε επίκεντρο της 

παραγωγής συνδέονται σε μεγάλο βαθμό 

με την ανάπτυξη και εντατικοποίηση των 

σχέσεων βιομηχανίας και υπηρεσιών.

Η αλληλοδιείσδυση των δραστηριοτήτων 

μεταξύ των υπηρεσιών και της βιομηχανίας 

παρουσιάζεται με την μορφή της παροχής 

εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών για 

τις επιχειρήσεις. Η πρώτη κατηγορία ανα-

φέρεται στη χρήση υπηρεσιών στο εσωτε-

ρικό της επιχείρησης. Η δεύτερη κατηγορία 

αντιστοιχεί σε δραστηριότητες που κατα-

χωρούνται στον τριτογενή τομέα και που 

χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανικές μο-

νάδες ως ενδιάμεσες αναλώσεις (μεταφο-

ρά, τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, 

υπηρεσίες έντασης γνώσης, οικονομοτεχνι-

κή υποστήριξη, τεχνογνωσία σε λογιστικά ή 

νομικά ζητήματα, διαφήμιση, κτλ).

Οι εξωτερικές υπηρεσίες, δηλαδή οι “υπη-

ρεσίες για τις επιχειρήσεις”, γνωστές στη 

διεθνή βιβλιογραφία ως business services, 

βρίσκονται σε φάση ταχείας ανάπτυξης. Η 

ανάπτυξη αυτή ακολουθεί τυπικά στάδια, 

εκ των οποίων έκαστο απαντά σε διαφο-

ρετικές ανάγκες:

• Η πρωταρχική ανάπτυξη των υπηρεσιών 

για τις επιχειρήσεις επιτρέπει την επίλυ-

ση διοικητικών προβλημάτων (λογιστι-

κής, φορολογικής και νομικής φύσεως) 

αλλά και εμπορικών προβλημάτων.

• Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η τάση 

εξωτερίκευσης κάποιων εσωτερικών 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, που 

επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. 

Οι επιχειρήσεις αναθέτουν σε υπεργο-

λάβους δραστηριότητες, όπως η φύ-

λαξη και η ασφάλεια, ο καθαρισμός, η 

διαχείριση των εστιατορίων της επιχεί-

ρησης, οι λογιστικές εργασίες κτλ.

• Τέλος, το τρίτο και πιο πρόσφατο στά-

διο αφορά σε δύο σύνολα δραστηρι-

οτήτων. Το πρώτο σύνολο αποτελείται 

από ανάγκες που σχετίζονται με την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην πα-

ραγωγή (ειδικότερα την πληροφορική 

και τις τηλεπικοινωνίες). Το δεύτερο 

αφορά σε θέματα, όπως η γνώση και 

ο έλεγχος των αγορών και η εμπορευ-

ματοποίηση των προϊόντων. Πρόκειται 

για δραστηριότητες, όπως οι μελέτες, 

η συμβουλευτική εργασία και γενικό-

τερα η παροχή εξειδικευμένων γνώσε-

ων και πληροφοριών για τις συνθήκες 

λειτουργίας των αγορών, την τεχνική 

υποστήριξη της παραγωγής, την εμπο-

ρία και τη διανομή των προϊόντων και 

την προσαρμογή των χαρακτηριστικών 

ή των προϊόντων ή του εργατικού δυ-

ναμικού στις αλλαγές του οικονομικού 

συστήματος.

Συνολικά, η αυξανόμενη σημασία των 

εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών, 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εξέλιξη 

των παραγωγικών συστημάτων. Η παρα-

γωγή ενός αγαθού δεν απαιτεί αποκλει-

στικά τα υλικά στοιχεία της εργασιακής 

διαδικασίας και την άμεση εργασία, αυτή 

δηλαδή που σχετίζεται άμεσα με την υλική 

παραγωγή. Αντιθέτως, η παραγωγή αγα-
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θών ενσωματώνει συνεχώς αυξανόμενους 

άυλους παράγοντες, που δε βρίσκονται 

στον άμεσο χώρο της παραγωγικής διαδι-

κασίας καθώς και ένα αυξανόμενο μερίδιο 

εργασίας, που δεν αφορά στην κατασκευή 

του αγαθού όπως: η ‘Έρευνα και Ανάπτυ-

ξη, η συλλογή στοιχείων και πληροφορι-

ών σχετικά με τις αγορές, η σύλληψη και 

προώθηση των προϊόντων, το μάρκετινγκ 

και η εμπορία, οι δημόσιες σχέσεις, η εξυ-

πηρέτηση πελατών, η διοίκηση ανθρωπί-

νων πόρων, οι εργαστηριακές αναλύσεις 

των προϊόντων, η μεταφορά, η χρηματο-

δότηση και η ασφάλιση, οι υπηρεσίες ορ-

γάνωσης της εργασίας, η επαγγελματική 

κατάρτιση, οι υπηρεσίες πιστοποίησης κτλ. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η εκ-

πλήρωση των εν λόγω καθηκόντων οδηγεί 

τις επιχειρήσεις στην απασχόληση “συντε-

λεστών της αλλαγής”.

Οι αυξημένες “ενδιάμεσες αναλώσεις 

υπηρεσιών” εξηγούν σε μεγάλο βαθμό το 

λόγο, για τον οποίο ο τομέας των υπη-

ρεσιών κατέχει μια τόσο σημαντική θέση 

στην αύξηση της απασχόλησης. Στοιχεία 

όπως η καινοτομία, οι δημιουργικές μορ-

φές οργάνωσης της εργασίας, η ευρημα-

τική επικοινωνιακή πολιτική και η αποτελε-

σματική διανομή αποτελούν τα κλειδιά για 

την επιτυχία του προϊόντος στις αγορές.

Οι υπηρεσίες έντασης γνώσης χαρακτη-

ρίζονται από την εκτεταμένη χρήση των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών, τις υψηλές δαπάνες σε 

θέματα έρευνας και ανάπτυξης, την απα-

σχόληση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, 

την ικανότητα συγκέντρωσης και επεξερ-

γασίας πληροφοριών σχετικά με τους πε-

λάτες, τις αγορές και τον ανταγωνισμό. Η 

σημασία των υπηρεσιών έντασης γνώσης 

είναι μεγάλη για το σχηματισμό “σωμάτων 

σύγχρονων γνώσεων κρίσιμης σημασίας” 

(blocs de savoirs critiques contemporains) 

κατά την έκφραση της Sauviat. Τα σύνολα 

αυτά αποτελούν τον κρίσιμο όγκο εξειδι-

κευμένων γνώσεων, που είναι απαραίτητος 

για την επιτυχημένη πορεία των επιχειρή-

σεων.

Ανακεφαλαιώνοντας, τόσο ο όγκος όσο 

και η ποιότητα των στοιχείων που είναι 

απαραίτητα για την ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων, γνωρίζουν συνεχή ανα-

προσαρμογή. Οι παραγωγοί υπηρεσιών 

έντασης γνώσης ελέγχουν ένα σημαντικό 

κορμό πληροφοριών (εμπορικού, τεχνι-

κού, χρηματοοικονομικού, νομικού περι-

εχομένου) που διαχειρίζονται με στόχο 

τη μετατροπή του σε χρήσιμη τεχνογνω-

σία για την αντιμετώπιση και την επίλυση 

των σύνθετων προβλημάτων και αναγκών 

των πελατών τους. Η θέση της καινοτομί-

ας ως κύριας πηγής κέρδους, η υπεροχή 

της “κοινωνικής-συμβολικής” πτυχής της 

κατανάλωσης ως προς την “λογική-υλική” 

μορφή της και η ανάδυση νέων αξιακών 

συστημάτων με επίκεντρο την ατομικότητα, 

την εξατομίκευση και τη διάκριση, παρέ-

χουν στις υπηρεσίες μια θέση καταλυτι-

κής σημασίας για το δυναμισμό και την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Κα-

ταγράφοντας τη συγκεκριμένη δυναμική, 

ορισμένοι συγγραφείς αναφέρονταν, ήδη 

από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90, στη 

συγκρότηση “βιομηχανικό-τριτογενών συ-

μπλεγμάτων” (Bailly και Maillat 1990), προ-

σπαθώντας να απεικονίσουν την αυξανό-

μενη αμοιβαία εξάρτηση της βιομηχανίας 

και των υπηρεσιών στα πλαίσια της οικο-

νομίας της πληροφορίας (Bensahel 1997), 

“της δημιουργικής εργασίας” (Chapignac, 

1995) ή του “γνωστικού καταμερισμού της 

εργασίας” (Mouhoud, 1998). Σε επίπεδο 

περιφερειακής ανάπτυξης, ο ρόλος των 

υπηρεσιών “έντασης γνώσης” αποτυπώνε-

ται στην έννοια του υποστηρικτικού πεδίου 

των επιχειρήσεων (Ratti, 1992). Το ζήτημα 

αυτό θα εξεταστεί αναλυτικά στη συνέχεια 

της μελέτης. 

Στις προηγούμενες υποενότητες εξετά-

στηκαν οι μεταβολές του διεθνούς παρα-
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γωγικού και ανταγωνιστικού συστήματος. 

Αναλυτικότερα, ξεχωρίζουν οι εξής παρα-

τηρήσεις:

• Η “εξάντληση” του φορντικού μοντέλου 

συσσώρευσης συμβαδίζει με την επιλε-

κτικότητα και την ευελιξία να υποκαθι-

στούν τη μαζικότητα και την ομοιογέ-

νεια (Κομνηνός, 1993).

• Η διαφοροποίηση και η ποιότητα των 

προϊόντων αποτελούν τις σημαντικότε-

ρες αλλαγές από την πλευρά της ζήτη-

σης. Παράλληλα, παρατηρείται έντονος 

κορεσμός των αγορών προϊόντων και 

εντατικοποίηση του διεθνούς ανταγω-

νισμού.

• Η προσαρμογή των επιχειρήσεων στο 

σύγχρονο διεθνές ανταγωνιστικό περι-

βάλλον πραγματοποιείται διαμέσου της 

ανάπτυξης και της χρήσης νέων ευ-

έλικτων τεχνολογιών, της δημιουργίας 

νέων μορφών συνεργασίας με άλλες 

επιχειρήσεις καθώς και της υιοθέτησης 

νέων μορφών οργάνωσης της εργασί-

ας.

• Στο φως των δομικών αλλαγών του διε-

θνοποιημένου οικονομικού περιβάλλο-

ντος, ορισμένοι ερευνητές ανυψώνουν 

την “αλλαγή” σε κυρίαρχή οικονομική 

δραστηριότητα (Carter,1994; Foray, 

2000). 

• Τέλος, ο γνωστικός καταμερισμός της 

εργασίας ή οικονομία της γνώσης 

υπογραμμίζει τη σημασία των άυλων 

επενδύσεων για την ανταγωνιστικότητα. 

Οι υπηρεσίες έντασης γνώσης καθώς 

και οι “συντελεστές αλλαγής” αποκτούν 

κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση σύγ-

χρονων στρατηγικών για την ανταγω-

νιστικότητα της βιομηχανίας.

Είναι προφανές πως οι σημαντικές με-

ταβολές του διεθνούς παραγωγικού και 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, εμπε-

ριέχουν σημαντικές προκλήσεις για τη δι-

αμόρφωση τόσο των στόχων όσο και των 

διαδικασιών υλοποίησης των αναπτυξια-

κών πολιτικών, ανεξάρτητα με το αν αυτές 

παρουσιάζουν τομεακό, περιφερειακό ή 

άλλο χαρακτήρα. Το συγκεκριμένο ζήτημα 

αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης της πα-

ρακάτω ενότητας.

1.4. Νέο παραγωγικό υπόδειγμα  
και κρατική παρέμβαση

Νέο παραγωγικό υπόδειγμα και αντα-
γωνιστικότητα

Το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον επι-

βάλλει νέες μορφές οργάνωσης της πα-

ραγωγής και αύξησης της παραγωγικό-

τητας. H παραγωγικότητα εξαρτάται πλέ-

ον πολύ περισσότερο από την ποιότητα 

των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ 

των διαφόρων φορέων κατά τη διάρκεια 

των παραγωγικών διαδικασιών. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η κλασική μορφή παραγω-

γικότητας, δηλαδή η εντατικοποίηση της 

χρήσης του κάθε παραγωγικού πόρου 

ξεχωριστά ή “τεϊλορική” παραγωγικότητα, 

συνεχίζει να κατέχει ουσιαστικό ρόλο σε 

πολλούς παραγωγικούς τομείς. Ωστόσο, 

στην παραπάνω μορφή της παραγωγικό-

τητας προστίθεται και μια άλλη πτυχή, που 

αποτελείται από:

• Την ποιότητα των σχέσεων στο εσωτε-

ρικό της επιχείρησης.

• Την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ της 

επιχείρησης και των προμηθευτών της 

(διεπιχειρησιακή συνεργασία).

• Την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των 

επιχειρήσεων και του θεσμικού τους 

περιβάλλοντος (πανεπιστήμια, αναπτυ-

ξιακοί φορείς, σύστημα επαγγελματι-

κής κατάρτισης, χρηματοοικονομικό 

σύστημα, συνδικάτα, κλπ). 
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Η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των πα-

ραπάνω παραγωγικών φορέων, όπως και 

αυτών της επιχείρησης με τα εμπορικά δί-

κτυα και τους προμηθευτές της, ορίζουν 

πλέον σε μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστι-

κότητα των επιχειρήσεων. Συνεπώς, μπο-

ρούμε να παρατηρήσουμε ένα μεγάλο 

φάσμα ανταγωνιστικών επιδόσεων, που 

εξαρτώνται από “ποιοτικούς” παράγοντες 

ή από τη “διαρθρωτική ανταγωνιστικότη-

τα”, που πολύ συχνά αγνοούνται από τις 

οικονομικές αναλύσεις, εφόσον οι τελευ-

ταίες επεξεργάζονται κατά κύριο λόγο τα 

συνολικά μεγέθη.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τους κύ-

ριους συντελεστές της ανταγωνιστικότητας:

ΟΙ ΔΥΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανταγωνιστικότητα - τιμή Διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα

 Ενδιάμεσες καταναλώσεις

 Κεφάλαιο 

 Μισθοί

 Αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων με στόχο την ταχύτερη 
εξυπηρέτηση της ζήτησης και της εμπορίας νέων προϊόντων

 Ποιότητα του προϊόντος (των φυσικών χαρακτηριστικών του 
αλλά και της ικανότητας των δικτύων εμπορίας με στόχο τη 
βελτίωση του εμπορικού στίγματος της επιχείρησης)

 Ικανότητα της επιχείρησης για διαφοροποίηση των προϊόντων 

  Εξειδίκευση (επιλογή των αγορών και των προϊόντων)

 Αποτελεσματικότητα των δικτύων και των συνεργασιών μεταξύ επι-
χειρήσεων 

 Χρηματιστική ισορροπία της επιχείρησης

Ο πίνακας αυτός επιβεβαιώνει τη σημα-

σία της “διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας”. 

Η δύναμη των επιχειρήσεων φαίνεται να 

στηρίζεται περισσότερο σε άυλα και δημι-

ουργικά στοιχεία του κεφαλαίου, όπως οι 

γενικότερες ικανότητες του εργατικού δυ-

ναμικού, η ποιότητα της εσωτερικής οργά-

νωσης, η εικόνα που προβάλλει η επιχεί-

ρηση, η ποιότητα των σχέσεων με τους 

προμηθευτές, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

κτλ. Οι αλλαγές αυτές εκφράζονται με την 

αύξηση της σημασίας των υπηρεσιών στο 

εσωτερικό της επιχείρησης (έρευνα, σχε-

διασμός, μάρκετινγκ, υπηρεσίες μετά την 

πώληση, εξατομίκευση της προσφοράς, 

κτλ) και την παράλληλη μείωση του μηχα-

νικού εξοπλισμού (μείωση των τιμών του 

μηχανικού εξοπλισμού και οργανωσιακή 

βελτίωση στο εσωτερικό της επιχείρησης).

Νέο παραγωγικό υπόδειγμα και βιομη-
χανική πολιτική

Στο δεύτερο μισό του 20ο αιώνα, η συμ-

βολή της δημόσιας παρέμβασης στην εξέ-

λιξη της Επιστημονικής Οργάνωσης της 

Εργασίας και του κοινωνικοοικονομικού 

αναπτυξιακού μοντέλου που συνδέεται με 

αυτή, στηρίχθηκε στις παρακάτω πολιτι-

κές:

• Σημαντικές επιδοτήσεις προς τις επιχει-

ρήσεις.

• Δημιουργία μεταφορικών υποδομών.

• Πολιτικές με στόχο την ενθάρρυνση 

των επενδύσεων.
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• Ρόλος των δημοσίων δαπανών όσον 

αφορά στη ρύθμιση των συγκυριακών 

μεταβολών.

Συνολικά, εκτιμάται ότι οι παραπάνω μορ-

φές παρέμβασης υπήρξαν αρκετά συμβα-

τές με τα κύρια χαρακτηριστικά του τεϊλο-

ρισμού (συγκεντροποιημένα κέντρα απο-

φάσεως, άνιση κατανομή των ευθυνών στο 

εσωτερικό της επιχείρησης, σημασία του 

παγίου κεφαλαίου ως κύριος δείκτης αντα-

γωνιστικότητας, κτλ) και τα χαρακτηριστικά 

της μακροοικονομικής δυναμικής της επο-

χής (υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, απουσία 

έντονων ανταγωνιστικών πιέσεων, κτλ). 

Ωστόσο, με την ανάδειξη του “νέου πα-

ραγωγικού υποδείγματος”, αλλά και την 

εντατικοποίηση του ανταγωνισμού σε δι-

εθνές επίπεδο, τίθεται το ερώτημα κατά 

πόσο οι παραπάνω βιομηχανικές πολιτικές 

είναι σε θέση να προσφέρουν τις απαι-

τούμενες λύσεις στις ανταγωνιστικές προ-

κλήσεις των επιχειρήσεων.

Ο R. Boyer (1993) τοποθετείται αρνητικά 

ως προς την αποτελεσματικότητα των “πα-

ραδοσιακών” βιομηχανικών πολιτικών στα 

πλαίσια των απαιτήσεων της “νέας οικονο-

μίας”. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει 

τα στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν 

την κρατική παρέμβαση, με βάση τις απαι-

τήσεις του “νέου παραγωγικού παραδείγ-

ματος”.

Νέο παραγωγικό υπόδειγμα Δημόσιες υποδομές

Αποκέντρωση της παραγωγής Μεταφορές

Τηλεπικοινωνίες

Πρόσβαση στην τεχνολογία και στην γνώση
 Επαφές με τα ερευνητικά κέντρα  
και τα πανεπιστήμια

Επιδοτήσεις για την έρευνα

Βιομηχανικές Περιφέρειες 

Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό με ικανότητες 
προσαρμογής 

Γενική εκπαίδευση

Επαγγελματική κατάρτιση

Εργασιακές σχέσεις που να προωθούν την συ-
νεργασία και την καινοτομία

Οργάνωση των συνδικάτων και εργασιακή νομο-
θεσία

Πηγή: R. Boyer, “L’après-fordisme”, (1993). 

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο συ-

στημάτων παραγωγής αφορά στο ρόλο 

της γνώσης και της τεχνολογίας ως προς 

την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσε-

ων. Η πρόσβαση στη γνώση και την τε-

χνολογία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

ανταγωνιστικότητας, που δεν περιορίζεται 

στην αγορά και τη χρήση μηχανικού εξο-

πλισμού. Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση 

της ποιότητας και ανανέωση των προϊό-

ντων επιβάλλει σε πολλές επιχειρήσεις την 

δημιουργία συνεργασιών και δικτυώσεων 

με τα δημόσια ερευνητικά κέντρα και τον 

πανεπιστημιακό τομέα. Το κράτος μπορεί 

ως εκ τούτου να ενθαρρύνει την αλληλε-

ξάρτηση του δημοσίου και του ιδιωτικού 

τομέα, μέσω των κατευθύνσεων και κινή-

τρων της εθνικής πολιτικής έρευνας.

Παράλληλα, επιβάλλεται και η προσαρ-

μογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις 

απαιτήσεις του “νέου παραγωγικού υπο-

δείγματος” (αναβαθμισμένος ρόλος της ερ-

γασίας, αυξημένη εξειδίκευση και προσαρ-
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μοστικότητα του εργατικού δυναμικού, κτλ). 

Κατά τον Boyer, η ύπαρξη της κατάλληλης 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα 

μιας χώρας να αναπτύξει τις νέες μορφές 

οργάνωσης της παραγωγής. 

1.5. Συμπεράσματα κεφαλαίου

Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου 

εξετάστηκαν οι σημαντικότερες προκλή-

σεις που προκύπτουν τόσο για τις επιχει-

ρήσεις όσο και για τις δημόσιες αναπτυ-

ξιακές πολιτικές από τις διαρθρωτικές αλ-

λαγές που διέπουν το διεθνές οικονομικό 

και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ειδικότερα, 

προκύπτουν τα παρακάτω πορίσματα:

α) σε επίπεδο επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά σε 

νέες παραγωγικές/ανταγωνιστικές προκλή-

σεις, που αφορούν στην ανεύρεση νέων 

πρακτικών, σε απάντηση στον κορεσμό 

των αγορών και στην ένταση του διεθνούς 

ανταγωνισμού καθώς και στην ανάγκη για 

αύξηση της προσαρμοστικότητας τους 

στις ποιοτικές και ποσοτικές μεταβολές της 

παγκόσμιας συγκυρίας. Ειδικότερα, η συ-

ντομία του κύκλου ζωής των προϊόντων 

καθώς και η εξέλιξη των τεχνολογικών και 

καταναλωτικών προτύπων, παραπέμπουν 

στην ικανότητα των επιχειρήσεων να δια-

φοροποιήσουν τα προϊόντα και να βελτιώ-

σουν την ποιότητα τους. Η καινοτομία και 

η δημιουργικότητα αναδεικνύονται σε κινη-

τήρια δύναμη των στρατηγικών ενίσχυσης 

της ανταγωνιστικότητας. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, το γεγονός αυτό καθιστά την 

αλλαγή κυρίαρχη οικονομική δραστηριότη-

τα. Το νέο καθεστώς συνεχούς καινοτομί-

ας αντικαθιστά το παραδοσιακό καθεστώς 

συσσώρευσης, τα γραμμικά μοντέλα της 

καινοτομίας καθώς και τις παρατεταμένες 

περιόδους αξιοποίησης της βιομηχανικής 

εφαρμογής των αποτελεσμάτων της Ε&Α 

και της εφαρμοσμένης έρευνας. 

Πιο αναλυτικά, η προσέγγιση αυτή περι-
ορίζει τη σημασία των επενδύσεων σε Ε&Α 
ως βασικού δείκτη της καινοτομίας, εφό-
σον από την καταγραφή της λειτουργίας 
των σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών 
προκύπτει ότι τα έξοδα που συνδέονται με 
την ανάπτυξη της καινοτομίας αφορούν 
ολοένα και περισσότερο σε τομείς όπως 
η σχεδίαση, η ανάλυση των τάσεων στις 
αγορές και άλλα γνωστικά αντικείμενα ή 
“υπηρεσίες έντασης γνώσης”. Μια τέτοια 
πραγματικότητα ανατρέπει και τις παρα-
δοσιακές κλαδικές ταξινομήσεις έντασης 
καινοτομίας με βάση το ύψος των εξό-
δων σε Ε&Α. Η καινούργια αυτή αντίλη-
ψη απορρίπτει ως εκ τούτου την αντίληψη 
περί χαμηλής καινοτομικότητας των κλά-
δων χαμηλής ή μεσαίας τεχνολογίας. 

Ο τομέας ανάπτυξης των υπηρεσιών 
έντασης γνώσης επικεντρώνεται σε δρα-
στηριότητες όπως οι μελέτες, η συμβου-
λευτική εργασία και γενικότερα η παροχή 
εξειδικευμένων γνώσεων και πληροφοριών 
για τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών, 
την τεχνική υποστήριξη της παραγωγής, 
την εμπορία και την διανομή των προ-
ϊόντων και την προσαρμογή των χαρα-
κτηριστικών, είτε των προϊόντων είτε του 
εργατικού δυναμικού, στις αλλαγές του 
ευρύτερου οικονομικού συστήματος.

Συνολικά, η θέση της καινοτομίας ως κύ-
ριας πηγής κέρδους, η υπεροχή της “κοι-
νωνικής-συμβολικής” πτυχής της κατανάλω-
σης ως προς τη “λογική-υλική” μορφή της 
και η ανάδυση νέων αξιακών συστημάτων 
με επίκεντρο την ατομικότητα, την εξατομί-
κευση και την διάκριση, παρέχουν στις υπη-
ρεσίες ένα ρόλο καταλυτικής σημασίας για 
το δυναμισμό και την ανταγωνιστικότητα 

των σύγχρονων επιχειρήσεων. 

β) σε επίπεδο δημόσιων πολιτικών

Η παραγωγικότητα εξαρτάται πλέον πε-
ρισσότερο από την ποιότητα των σχέσεων 
που αναπτύσσονται μεταξύ των διαφόρων 
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φορέων κατά την διάρκεια των παραγωγι-
κών διαδικασιών. Τόσο οι ενδογενείς θε-
ωρίες περιφερειακής ανάπτυξης, οι διαρ-
θρωτικές θεωρήσεις της ανταγωνιστικότη-
τας όσο και οι σύγχρονες προσεγγίσεις 
των διαδικασιών παραγωγής της καινο-
τομίας, υπογραμμίζουν τον πρωταρχικό 
ρόλο που διαδραματίζει η ποιότητα των 
σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και του 

ευρύτερου θεσμικού τους περιβάλλοντος. 

Η ενίσχυση των παραπάνω σχέσεων 

οφείλει να αποτελέσει πρωταρχικό στό-

χο των αναπτυξιακών πολιτικών, με απώ-

τερο σκοπό τη βελτίωση της διαρθρωτι-

κής ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού 

συστήματος. Ενδεικτικά, οι δράσεις αυτές 

συμπεριλαμβάνουν στόχους όπως, μεταξύ 

άλλων, η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ 

επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων/, η 

παροχή επιδοτήσεων για την έρευνα κα-

θώς και η δημιουργία βιομηχανικών περι-

φερειών.

Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση της ποιό-

τητας και ανανέωση των προϊόντων διαμέ-

σου της καινοτομίας επιβάλλει σε πολλές 

επιχειρήσεις τη δημιουργία συνεργασιών 

και δικτυώσεων με τα δημόσια ερευνητικά 

κέντρα και τον πανεπιστημιακό τομέα. Η 

σημασία που αποκτούν η δικτύωση και η 

συλλογική δημιουργικότητα, υπογραμμίζει 

τη μετάβαση από ένα γραμμικό σε ένα 

“διαδραστικό” μοντέλο της καινοτομίας. 

Το ζήτημα αυτό εξετάζεται αναλυτικά στο 

παρακάτω κεφάλαιο. 

2. Οι νέες θεωρίες  
των Οικονομικών της Καινοτομίας 

Η εξέταση των δομικών μεταβολών του 

διεθνούς παραγωγικού περιβάλλοντος, των 

αλλαγών από την πλευρά της ζήτησης και 

της προσφοράς καθώς και της σημασίας 

που αποκτούν οι υπηρεσίες έντασης γνώ-

σης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρή-

σεων, αναδεικνύει τη σταδιακή μετάβαση 

από τον τεχνικό στον “γνωστικό καταμερι-

σμό της εργασίας”. Η γνώση και η πληρο-

φορία αποτελούν τους βασικούς συντελε-

στές ενός νέου καθεστώτος συσσώρευσης, 

που χαρακτηρίζεται από τη συνεχή ανανέ-

ωση των παραγωγικών διαδικασιών και των 

προϊόντων. Το καθεστώς αυτό - “συνεχούς 

καινοτομίας” - στρέφει τις οικονομικές δρα-

στηριότητες προς τη δημιουργία, την απο-

τελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση του 

παράγοντα “αλλαγή”, είτε ο τελευταίος προ-

κύπτει από την πλευρά της προσφοράς είτε 

από την πλευρά της ζήτησης. Αντικείμενο 

του 2ου κεφαλαίου αποτελεί καταρχήν η πα-

ρουσίαση των επιμέρους διαστάσεων της 

καινοτομίας. Αυτό αιτιολογείται από τουλά-

χιστον τρεις λόγους:

Ü Τα Οικονομικά της Καινοτομίας αποτε-

λούν ένα σχετικά καινούργιο γνωστικό 

αντικείμενο. Οι πρώτες συστηματικές 

θεωρήσεις του ζητήματος εμφανίστη-

καν μόλις κατά τη διάρκεια της δεκα-

ετίας του ‘60 (και εφόσον εξαιρεθούν 

βέβαια οι πρωτοποριακές εργασίες του 

J. Schumpeter) με τις εργασίες των K. 

Arrow, R. Nelson, κλπ (Guellec, 1999).

Ü Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαπε-

νταετίας, τόσο η θεωρία όσο και η οι-

κονομική πραγματικότητα υπέστησαν 

σημαντικές αλλαγές σχετικά με τους 

μηχανισμούς ανάπτυξης, υιοθέτησης 

και διάχυσης της καινοτομίας. Οι αλ-

λαγές αυτές συντείνουν στη μετάβαση 

από το “γραμμικό” στο “διαδραστικό” 

μοντέλο, βάσει του οποίου οι συλλο-

γικές επιδόσεις του οικονομικού συ-

στήματος συνδέονται με την ποιότητα 

των διεπιχειρησιακών σχέσεων και τις 

αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται 

μεταξύ των επιχειρήσεων και του ευρύ-

τερου θεσμικού τους περιβάλλοντος.

Ü Η εξέταση των παραπάνω ζητημάτων 

συμβάλλει στη διαμόρφωση αποτελε-

σματικών πολιτικών για την ουσιαστική 
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ενίσχυση των σύγχρονων μηχανισμών 

ανάπτυξης της καινοτομίας. 

2.1. Ορισμός καινοτομίας

Ο όρος “καινοτομία” υφίσταται διάφορες 

ταξινομήσεις (καινοτομία προϊόντος, καινο-

τομία παραγωγής, οργανωσιακή καινοτο-

μία).

Οι καινοτομίες προϊόντος διακρίνονται σε 

δύο υποσύνολα:

Ü Η ανάπτυξη προϊόντων που παρουσιά-

ζουν υψηλό βαθμό νεωτερισμού αντι-

στοιχεί στις “ριζικές καινοτομίες” (π.χ οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές). Οι ριζικές 

καινοτομίες διαφοροποιούνται από τα 

υπαρκτά προϊόντα ως προς τη χρήση 

τους, τα χαρακτηριστικά των επιδόσεών 

τους, τη σύλληψή τους ή ακόμα και τα 

υλικά κατασκευής τους.

Ü Οι “σταδιακές” ή “αυξητικές καινοτομίες” 

αντιστοιχούν σε καινοτομίες, που έχουν 

σαν αντικείμενο την αισθητή βελτίωση 

ενός υφιστάμενου προϊόντος.

Η δεύτερη κατηγορία καινοτομίας ή καινο-

τομία παραγωγής αναφέρεται σε ενέργειες 

που αφορούν στη διαμόρφωση/υιοθέτηση 

νέων ή βελτιωμένων παραγωγικών μεθόδων 

ή προτύπων διανομής (ΟΟΣΑ, 1997). Η ορ-

γανωσιακή καινοτομία υπογραμμίζει από την 

πλευρά της τη σημασία που έχουν αποκτή-

σει νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, 

σε πεδία όπως η διαχείριση του ανθρώπι-

νου δυναμικού (η ανάπτυξη της καινοτομίας 

επιτυγχάνεται διαμέσου συμμετοχικών μορ-

φών οργάνωσης της εργασίας), η διανομή, 

τα κατασκευαστικά στάδια της παραγωγής 

είτε ακόμα η χρηματοοικονομική διαχείριση 

της επιχείρησης (Ε.Ε, 2003). Παράλληλα, ο 

αναδυόμενος όρος καινοτομία παρουσία-

σης υπογραμμίζει την ολοένα μεγαλύτερη 

σημασία δραστηριοτήτων όπως η σύλληψη, 

ο σχεδιασμός και η εμπορευματοποίηση 

των προϊόντων. 

Τέλος, ενδεικτικά μπορούν να αναφερ-

θούν άλλες δύο κατηγορίες καινοτομίας 

που αφορούν:

• στην ανεύρεση νέων αγορών

• στην ανεύρεση νέων πηγών πρώτης 

ύλης.

Συμπερασματικά, με βάση τις σημαντικές 

αλλαγές από πλευράς ζήτησης και προ-

σφοράς, που διέπουν το σύγχρονο πα-

ραγωγικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

ο όρος καινοτομία αποκτά πολυδιάστατο 

χαρακτήρα. 

2.2. Οι νέες προσεγγίσεις  
της καινοτομίας: από το “γραμμικό” 

στο “διαδραστικό μοντέλο”

Όπως αναφέρθηκε ήδη στο πρώτο κεφά-

λαιο, στη δεκαετία του ’80 εμφανίσθηκαν 

νέες θεωρήσεις σχετικά με τους μηχανι-

σμούς ανάπτυξης της καινοτομίας. Πα-

ραδοσιακά, στο πλαίσιο του “γραμμικού 

μοντέλου” - αρχικά εμπνευσμένο από τις 

εργασίας του Schumpeter- η “εφεύρεση” 

προηγείται της κατασκευής του προϊόντος 

και της πώλησής του στην αγορά. Εν ολί-

γοις, η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα 

ελέγχει το σύνολο των διαδικασιών ανάπτυ-

ξης της καινοτομίας. Η έρευνα προηγείται 

της εφεύρεσης και η τελευταία της καινοτο-

μίας. Το μοντέλο αυτό κυριάρχησε κατά τη 

διάρκεια της μεταπολεμικής ανάπτυξης στο 

πλαίσιο του φορντικού καθεστώτος ρύθμι-

σης. Το “διαδραστικό μοντέλο” ή “μοντέλο 

αλυσιδωτής σύνδεσης” (chain-link-model) 

(Kline, Rosemberg, 1986) περιγράφει μια 

εναλλακτική αποτύπωση των μηχανισμών 

ανάπτυξης της καινοτομίας. Η διάχυση της 

γνώσης και πληροφορίας στο εσωτερικό 

της επιχείρησης εκτελείται μέσω “διαδραστι-

κών κύκλων” (feed-back-loops).

Συνοψίζοντας τα παραπάνω η ανάπτυξη 

της καινοτομίας ακολουθεί τις εξής δια-

δραστικές διαδικασίες:
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• Τα ερευνητικά εργαστήρια συνεχίζουν 

να κατέχουν τον έλεγχο των τεχνολο-

γικών χαρακτηριστικών των παραγωγι-

κών διαδικασιών (προϊόντα και παρα-

γωγικές διαδικασίες).

• Η γραμμική ροή του παραδοσιακού 

μοντέλου [‘Ερευνα  Εφεύρεση  

Ανάπτυξη  Κατασκευή  Εμπορευ-

ματοποίηση] διατηρείται. Εντούτοις, σε 

καθένα από τα παραπάνω στάδια, πα-

ρατηρείται διάχυση πληροφοριών προς 

τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης 

σχετικά με τις προοπτικές βελτίωσης 

του προϊόντος σε ότι σχετίζεται με την 

αποδοχή του στις αγορές, το κόστος 

παραγωγής του, κλπ. Η επικοινωνία με-

ταξύ παραγωγικών τμημάτων πραγμα-

τοποιείται μέσα από τους προαναφερ-

θέντες “διαδραστικούς κύκλους”.

• Το εμπορικό τμήμα της επιχείρησης, 

βάσει των σχέσεών του με τους πελά-

τες και των πληροφοριών που κατέ-

χει για τις αγορές, προσανατολίζει την 

έρευνα προς τους τομείς, στους οποί-

ους προβλέπονται μεγαλύτερα κέρδη. 

Παράλληλα, το κατασκευαστικό τμήμα 

της επιχείρησης επικοινωνεί τις πληρο-

φορίες του σχετικά με τις προοπτικές 

μείωσης του κόστους, εφόσον το τε-

λευταίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από το βαθμό πολυπλοκότητας του 

προϊόντος (π.χ συναρμολόγηση), την 

επιλογή των υλικών, κλπ.

• Το διαδραστικό μοντέλο διακρίνει δύο 

κατηγορίες αλληλεπιδράσεων (feed-

back loop). Οι “μικροί διαδραστικοί κύ-

κλοι” (short-feed-back loops) συνδέουν 

το κάθε τμήμα ή στάδιο παραγωγής 

με το προηγούμενό του. Οι “εκτενείς 

διαδραστικοί κύκλοι” (long feed-back 

loops), που συνδέουν τις πληροφορίες 

που έχουν συλλεχθεί από τα εμπορικά 

τμήματα της επιχείρησης με το σύνολο 

των ανιόντων παραγωγικών τμημάτων.

• Παράλληλα, άμεση προτεραιότητα 

αποτελεί η διαμόρφωση αποτελεσματι-

κών καναλιών επικοινωνίας μεταξύ του 

τμήματος έρευνας και ανάπτυξης και 

των υπόλοιπων τμημάτων και λειτουρ-

γιών της επιχείρησης. 

Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει τη 

λειτουργία του “διαδραστικού μοντέλου”.
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Το “διαδραστικό“ μοντέλο

Τα παρακάτω δύο σχήματα απεικονίζουν τις λειτουργικές διαφορές μεταξύ του 
“γραμμικού” και του “διαδραστικού μοντέλου” καινοτομίας. 

ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το “γραμμικό” μοντέλο

Επιστημονική Πρόοδο Νέα Προϊόντα

Νέες Τεχνολογίες Τυποποιημένα Προϊόντα

Οργάνωση Εργασία Σταθερές η Αναπτυσσόμενες Αγορές

Πηγή: Boyer, Didier (1998).

 Σχέσεις με 

την έρευνα

Καινοτομική Ικανότητα

Ποιοτική και Πολυσθενής Εργασία Ανάλυση Αγοράς

Σχέσεις με το Σύστημα 
Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης

Ποιότητα των σχέσεων 
μεταξύ παραγωγών/

χρηστών
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Η μετάβαση στο διαδραστικό μοντέλο 

προϋποθέτει την ανάπτυξη νέων σχέσεων 

μεταξύ της επιχείρησης και του περιβάλ-

λοντός της, είτε αυτές αφορούν στις σχέ-

σεις με την Έρευνα, με το σύστημα εκπαί-

δευσης και κατάρτισης είτε στις σχέσεις 

μεταξύ παραγωγών και πελατών, είτε ακό-

μα στις διεπιχειρησιακές σχέσεις (Boyer, 

Didier, 1998). 

 

2.3. Στρατηγικές βιομηχανικής 
συνεργασίας και χωρική 

συγκέντρωση των μηχανισμών 
ανάπτυξης της καινοτομίας

Αντικείμενο της ενότητας αυτής είναι η 

παρουσίαση των στρατηγικών και χωρικών 

διαστάσεων, που προκύπτουν από το δια-

δραστικό μοντέλο καινοτομίας.

Η αναθεώρηση του “γραμμικού” μοντέ-

λου καινοτομίας έθεσε τις βάσεις για την 

επανεξέταση της εσωτερικής λειτουργίας 

της επιχείρησης καθώς και για τις σχέ-

σεις της τελευταίας με το εξωτερικό της 

περιβάλλον. Η “γραμμική” προσέγγιση της 

καινοτομίας υπήρξε σε γενικές γραμμές 

συμβατή με την ιεραρχική και κατακερμα-

τισμένη δομή της φορντικής επιχείρησης. 

Με βάση τις πρακτικές του συγκεκριμέ-

νου μοντέλου, οι σχέσεις συνεργασίας 

με υπεργολάβους παρουσιάζουν βραχυ-

πρόθεσμο χαρακτήρα και βασικό κριτήριο 

την τιμή των προϊόντων που αποτελούν το 

αντικείμενο της συναλλαγής. Η εμφάνιση 

των “διαδραστικών” προσεγγίσεων της και-

νοτομίας ανατρέπει τις παραπάνω θεωρή-

σεις. Πρώτον, η καταγραφή διαδραστικών 

σχέσεων μεταξύ των διαφόρων παραγω-

γικών τμημάτων της επιχείρησης θέτει τις 

βάσεις για μια εναλλακτική απεικόνιση των 

διαδικασιών ανάπτυξης της καινοτομίας. 

Δεύτερον, η ανάπτυξη διεπιχειρησιακών 

σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και υπερ-

γολάβων στην Ιαπωνία αναδεικνύει νέες 

μορφές βιομηχανικής συνεργασίας. Συ-

νολικά, το διαδραστικό μοντέλο ανατρέπει 

την αμιγώς γραμμική απεικόνιση των μη-

χανισμών ανάπτυξης της καινοτομίας, είτε 

αυτοί αφορούν στην εσωτερική λειτουργία 

της επιχείρησης είτε στις διεπιχειρησιακές 

σχέσεις. Το ζήτημα αυτό, θα παρουσιαστεί 

σε τρία στάδια.

Αρχικά, (2.3.1) θα εξεταστούν οι εσωτε-

ρικές αλλαγές που προκύπτουν από την 

ανάπτυξη του διαδραστικού μοντέλου και-

νοτομίας. Αρχέτυπο της εσωτερικής δο-

μής και λειτουργίας του εν λόγω μοντέλου 

αποτελεί η επιχείρηση J (Aoki, 1988).

Εν συνεχεία, (2.3.2) θα εξεταστούν οι 

στόχοι, τα πεδία και οι μορφές της διε-

πιχειρησιακής συνεργασίας. Αναλυτικότε-

ρα, θα εξεταστούν οι διαδικασίες, μέσω 

των οποίων οι διεπιχειρησιακές σχέσεις 

ενισχύουν/ θεμελιώνουν την καινοτομική 

ικανότητα των επιχειρήσεων.

2.3.1.  Τυπολογία και Επιδόσεις των 
Καινοτόμων Επιχειρήσεων

Εσωτερική δομή της επιχείρησης και 
καινοτομία

Η τυπολογία των καινοτόμων επιχειρήσε-

ων του M. Aoki (1988) αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες εργασίες πάνω στο συ-

γκεκριμένο θέμα. Η τυπολογία αυτή αντι-

παραθέτει την επιχείρηση J (Ιαπωνική) με 

την επιχείρηση A (Αμερικανική).

Υπογραμμίζονται οι εξής διαφορές:

• η επιχείρηση J επικεντρώνεται στις κα-

τωφερείς παραγωγικές δραστηριότη-

τές. Οι προσπάθειες που καταβάλλο-

νται, προσανατολίζονται συνεπώς στη 

διαφοροποίηση υπαρκτών προϊόντων

• η επιχείρηση J αποδίδει περισσότερη 

προσοχή στις αλληλεπιδράσεις μετα-

ξύ επιστήμης και καινοτομίας κατά τη 

διάρκεια των διαφόρων σταδίων ανά-

πτυξης/παραγωγής των προϊόντων. 
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Ενδεικτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι η 

ανταλλαγή εργαζομένων μεταξύ του 

τμήματος Ε&Α και του τμήματος πα-

ραγωγής αποτελεί συνήθη πρακτική. Οι 

συνεργασίες πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο σχεδίων για την προώθηση 

νέων/βελτιωμένων προϊόντων και συμ-

βάλλουν στην επικοινωνία μεταξύ των 

ερευνητικών και κατασκευαστικών τμη-

μάτων της επιχείρησης

• σε αντίθεση με τα παραπάνω, η επιχεί-

ρηση Α επικεντρώνει τις προσπάθειές 

τις στις ανωφερείς δραστηριότητες. Το 

γεγονός αυτό μεταφράζεται σε μεγα-

λύτερη ικανότητα παραγωγής εφευρέ-

σεων. Η παραγωγική δραστηριότητα 

αναπτύσσεται πάνω σε a priori γνώ-

σεις, χωρίζοντας με διακριτό τρόπο τις 

δραστηριότητες Ε&Α και τις κατασκευ-

αστικές/παραγωγικές λειτουργίες της 

επιχείρησης. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 

οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των 

δύο επιχειρήσεων.

Δομή και Λειτουργία: Επιχείρηση Α και J

Επιχείρηση Α Επιχείρηση J

Προχωρημένη και άκαμπτη κατάτμηση  

της εργασίας

Ιεραρχικός συντονισμός

Διαχωρισμός μεταξύ σύλληψης και παραγωγής

Κάθετη και άκαμπτη ολοκλήρωση μεταξύ επιχεί-

ρησης και υπεργολάβων. Οι τελευταίοι αναλαμ-

βάνουν το μεγαλύτερο τμήμα του ρίσκου

Ευέλικτη κατάτμηση της εργασίας

Εναλλαγή καθηκόντων και οριζόντιος συντονισμός

Δια-λειτουργικές διαδικασίες συντονισμού

Ευελιξία σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων  

και υπεργολάβων. Από κοινού ανάληψη ρίσκου

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της 

επιχείρησης J, έτσι όπως προκύπτουν από 

την παραπάνω περιγραφή, εντοπίζονται 

σε δύο σημεία:

• αν και το μοντέλο J “θυσιάζει” κάποιες 

οικονομίες εξειδίκευσης, τα μακροπρό-

θεσμα πλεονεκτήματα που προκύπτουν 

από την εκμάθηση ως αποτέλεσμα της 

οριζόντιας επικοινωνίας των τμημάτων, 

αυξάνουν την ευελιξία και την προ-

σαρμοστικότητα της επιχείρησης

• η ιεραρχική οργάνωση (επιχείρηση Α) 

αποδεικνύεται συγκριτικά λιγότερο 

αποτελεσματική από την της επιχείρηση 

J δεδομένης της συχνότητας των πο-

σοτικών και ποιοτικών μεταβολών, που 

χαρακτηρίζουν το σύγχρονο ανταγω-

νιστικό περιβάλλον. 

Συνοπτικά, εκτιμάται ότι το ιαπωνικό “δι-

αδραστικό” μοντέλο ανάπτυξης καινοτομι-

ών αποτελεί ένα πιο ολοκληρωμένο παρα-

γωγικό και ανταγωνιστικό πρότυπο, που 

στηρίζεται στις δια-λειτουργικές επαφές 

μεταξύ τμημάτων της επιχείρησης και μά-

λιστα σε κάθε παραγωγικό στάδιο (Cooke, 

Morgan, 1998). Κεντρικό άξονα του μο-

ντέλου αυτού αποτελεί η πεποίθηση ότι η 

γνώση και η μάθηση δεν ανήκουν σε μια 

ομάδα εξειδικευμένων εργαζομένων του 

ερευνητικού ή εμπορικού τμήματος αλλά 

συνυπάρχουν σε όλα τα επίπεδα της επι-

χείρησης. Μια τέτοια εκτίμηση αναδεικνύ-

ει τη σημασία της απόκτησης άρρητων 
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γνώσεων (διαμέσου της εμπειρίας και των 

προσωπικών αλληλεπιδράσεων) εν αντιθέ-

σει με το “δυτικό” μοντέλο, που στηρίχτηκε 

παραδοσιακά στην κωδικοποιημένη γνώ-

ση (Foray, 2000).

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι 

στρατηγικές, βάσει των οποίων οι “δια-

δραστικές” επιχειρήσεις αξιοποιούν την 

ικανότητά τους να καινοτομούν. Διακρί-

νονται δύο βασικές επιλογές: η ευελιξία 

“απάντησης” και η ευελιξία “πρωτοβουλίας” 

(Cohendet, Gaffard, 1990).

Ευελιξία των καινοτόμων επιχειρήσεων 
και ανταγωνιστικές επιδόσεις

Στόχο της παρούσας ενότητας αποτελεί 

η παρουσίαση των πρακτικών που ανα-

πτύσσονται από τις επιχειρήσεις στο πλαί-

σιο του σύγχρονου “διαδραστικού” μοντέ-

λου ανάπτυξης καινοτομιών.

Όπως σημειώθηκε προηγουμένως, η λει-

τουργία του σχετικού μοντέλου εντάσσε-

ται στις προσπάθειες των επιχειρήσεων να 

αποκτήσουν υψηλά επίπεδα ευελιξίας με 

στόχο την προσαρμογή τους σε ένα ιδιαί-

τερα μεταβαλλόμενο διεθνές ανταγωνιστι-

κό περιβάλλον. Η ευελιξία διακρίνεται σε 

παθητικές και ενεργητικές στρατηγικές:

• η “παθητική” στρατηγική ευελιξίας αφο-

ρά στην ικανότητα της επιχείρησης να 

προσαρμοστεί σε εξωγενείς αλλαγές, 

που προκύπτουν στο ευρύτερο περι-

βάλλον της. Η στρατηγική αυτή παρα-

πέμπει στην “ευελιξία απάντησης”

• η “ενεργητική” στρατηγική ευελιξίας 

αφορά στην ικανότητα της επιχείρησης 

να επηρεάσει προς όφελός της το πε-

ριβάλλον. Η αντίστοιχη στρατηγική ορί-

ζεται ως “ευελιξία πρωτοβουλίας”

Ευελιξία απάντησης

Οι στόχοι και οι συντελεστές της ευελιξί-

ας απάντησης επηρεάζονται από το βαθ-

μό, στον οποίο είναι δυνατό να προβλε-

φθούν οι αλλαγές του εξωτερικού περι-

βάλλοντος. Όταν η πρόβλεψη των εν λόγω 

μεταβολών καθίσταται εφικτή (οι μεταβολές 

παρουσιάζουν μια σχετική περιοδικότη-

τα), η ευελιξία απάντησης αποκτά στατικό 

χαρακτήρα. Αντιθέτως, στο πλαίσιο ενός 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος με υψηλό 

βαθμό αβεβαιότητας, οι επιχειρήσεις προ-

σανατολίζονται προς μια ευελιξία απάντη-

σης με δυναμικό χαρακτήρα.

Η αναζήτηση της “στατικής ευελιξίας 

απάντησης” συνδέεται με την ικανότητα 

της επιχείρησης να διαφοροποιεί σε τα-

κτά χρονικά διαστήματα τα προϊόντα της. 

Η ικανότητα αυτή αφορά κυρίως στα τε-

χνολογικά χαρακτηριστικά του μηχανικού 

εξοπλισμού της επιχείρησης. Όπως ανα-

φέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το νέο πα-

ραγωγικό υπόδειγμα προκύπτει μεταξύ άλ-

λων και από την εμφάνιση νέων “ευέλικτων” 

τεχνολογιών παραγωγής. Οι τεχνολογίες 

αυτές, βασιζόμενες στην πληροφορική και 

στη μικρό-ηλεκτρονική, επιτρέπουν στις 

επιχειρήσεις να υπερβούν τις δυσλειτουρ-

γίες των παλαιών τεχνικών παραγωγής (ως 

προς την ικανότητα του εξοπλισμού να 

προσαρμοστεί χωρίς κόστος σε αλλαγές 

στα χαρακτηριστικά της παραγωγής) και 

ταυτόχρονα, να προσαρμόζονται πιο εύ-

κολα στις απαιτήσεις της ζήτησης (διαφο-

ροποίηση και συντομία του κύκλου ζωής 

των προϊόντων). 

Συμπερασματικά, η στατική ευελιξία απά-

ντησης αποτελεί φυσικό γνώρισμα του τε-

χνικού συστήματος παραγωγής. Η κύρια 

διαφορά του συγκεκριμένου προτύπου 

παραγωγής σε σχέση με την τεϊλορική επι-

χείρηση, συνδέεται με το βαθμό ευελιξίας 

του τεχνικού εξοπλισμού. Αν και παρατη-

ρούνται αξιοσημείωτες διαφορές, τα δύο 

αυτά πρότυπα εντάσσονται στα γραμμικά 

μοντέλα ανάπτυξης καινοτομιών. Το γεγο-

νός αυτό αιτιολογείται από δύο κυρίως 

λόγους:
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• η ροή πληροφοριών από το εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης είναι στα-

θερή, προβλέψιμη και επαναλαμβανό-

μενη. Οι επιχειρήσεις είναι ως εκ τού-

του ικανές να προγραμματίσουν τις 

αποφάσεις τους

• ως αποτέλεσμα της σταθερότητας 

αυτής, οι επιχειρήσεις διατηρούν την 

παραδοσιακή λειτουργική κατάτμηση 

μεταξύ των τμημάτων τους (π.χ μεταξύ 

Ε&Α και παραγωγής), διατηρώντας με 

τον τρόπο αυτό τα βασικά χαρακτηρι-

στικά του γραμμικού μοντέλου.

Οι προεκτάσεις σε επίπεδο άσκησης πο-

λιτικής για την προώθηση μιας τέτοιας 

μορφής ευελιξίας είναι εμφανείς: μοναδικό 

εμπόδιο για την επιχείρηση που επιθυμεί 

να υιοθετήσει το συγκεκριμένο μοντέλο, 

αποτελούν οι δυσκολίες απόκτησης του 

κατάλληλου μηχανικού και τεχνολογικού 

εξοπλισμού. 

Η “δυναμική ευελιξία απάντησης” συνα-

ντάται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποι-

ούνται σε ένα ιδιαίτερα μεταβαλλόμενο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, βασικά χαρα-

κτηριστικά του οποίου, αποτελούν:

• η αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη των 

μεταβολών, από την πλευρά της ζήτη-

σης και της προσφοράς

• οι έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις, που 

αναδεικνύουν τη σημασία των προθε-

σμιών παράδοσης ως καθοριστικό πα-

ράγοντα ανταγωνιστικότητας

• η ανάδειξη της ποιότητας ως του ση-

μαντικότερου συντελεστή της ανταγω-

νιστικότητας.

Βασικό χαρακτηριστικό του συγκεκριμέ-

νου μοντέλου αποτελεί η ανάπτυξη της 

καινοτομίας, βάσει διαδραστικών σχέσεων 

μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της ίδι-

ας της επιχείρησης. Η θέση της εργασίας 

αναβαθμίζεται σημαντικά στις επιχειρήσεις 

που εντάσσονται στο μοντέλο της “δυ-
ναμικής ευελιξίας απάντησης”. Η πολυδυ-
ναμία, η ικανότητα εξέλιξης καθώς και η 
αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού σε 
όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικα-
σίας διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο 
στη συνεχή βελτίωση των ποιοτικών χαρα-
κτηριστικών των προϊόντων καθώς και στη 

μείωση των προθεσμιών παράδοσης. 

Ευελιξία πρωτοβουλίας

Σε αντίθεση με τις παραπάνω παθητικές 

στρατηγικές ευελιξίας (στατική και δυναμι-

κή ευελιξία απάντησης), η “ευελιξία πρω-

τοβουλίας” αναφέρεται σε ηγετικές επιχει-

ρήσεις που “πλάθουν” το εξωτερικό πα-

ραγωγικό, ανταγωνιστικό και τεχνολογικό 

τους περιβάλλον χάρη σε μια αδιάκοπη 

καινοτομική δραστηριότητα. Οι επιχειρή-

σεις αυτές επιδιώκουν τη υπέρβαση της 

αβεβαιότητα δημιουργώντας σε συστημα-

τική βάση νέες αγορές, ανάγκες και εμπο-

ρικές πρακτικές καθώς και νέα προϊόντα. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η οργάνωση των 

επιχειρήσεων σε δίκτυα βιομηχανικής συ-

νεργασίας φαίνεται να αποτελεί την πλέον 

κατάλληλη δομή για τη βέλτιστη αξιοποίη-

ση των ανθρωπίνων πόρων με στόχο την 

ενδυνάμωση της δημιουργικής ικανότη-

τας, δηλαδή της “ευελιξίας πρωτοβουλίας” 

των παραγωγικών φορέων. 

2.3.2.  Διεπιχειρησιακή συνεργασία και 
καινοτομία

Η προσέγγιση της καινοτομίας ως αποτέ-

λεσμα συλλογικών δραστηριοτήτων, απο-

τελεί μια θέση που υποστηρίζεται συνεχώς 

από τη διεθνή βιβλιογραφία (Hart, 2000). 

Η υπέρβαση της ατομιστικής αντίληψης 

της καινοτομίας παραχωρεί τη θέση της 

σε ομαδικές και διεπιχειρησιακές προσεγ-

γίσεις του ζητήματος. Αν και με διαφο-

ρετικό τρόπο, το γεγονός αυτό αφορά 

τόσο στις μικρομεσαίες όσο και στις πο-

λυεθνικές επιχειρήσεις. Κατά την τελευταία 
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εικοσαετία αναδύθηκε σταδιακά η αντίλη-

ψη ότι η καινοτομία είναι ένα συλλογικό 

φαινόμενο με εμφανείς χωρικές διαστά-

σεις, που αντιστοιχεί σε ένα δίκτυο επι-

χειρήσεων σε αλληλεπίδραση, συχνά του 

ιδίου κλάδου και σε μια δοσμένη χωρική 

οντότητα. Οι επιχειρήσεις αυτές διατηρούν 

ιδιαίτερες σχέσεις με το ευρύτερο τοπικό 

παραγωγικό σύστημα (εργατικό δυναμικό, 

κανάλια ανταλλαγής πληροφοριών, κλπ). 

Η εκτίμηση αυτή αποδίδεται εν μέρει στο 

γεγονός ότι η χωρική εγγύτητα διευκολύ-

νει την ανταλλαγή διεπιστημονικών άρρη-

των γνώσεων, συντομεύοντας παράλληλα 

τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το γε-

γονός αυτό συμβάλλει με τη σειρά του 

στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στο 

μεταβαλλόμενο και αβέβαιο διεθνοποιη-

μένο ανταγωνιστικό περιβάλλον (Cooke 

και Morgan; 1998). Στόχος της παρακάτω 

ενότητας είναι η παρουσίαση των στόχων 

της διεπιχειρησιακής συνεργασίας. Η χω-

ρική δυναμική που διέπει τα δίκτυα συνερ-

γασίας εξετάζεται διεξοδικά σε επόμενο 

κεφάλαιο. 

Τα θεμέλια και η οργάνωση της βιομη-
χανικής συνεργασίας: σύγχρονα δίκτυα 
διεπιχειρησιακής συνεργασίας

Ήδη από τις αρχές της προηγούμενης 

δεκαετίας, παρατηρείται αυξανόμενος 

αριθμός εργασιών και δημοσιευμάτων, 

με αντικείμενο τη διεπιχειρησιακή συνερ-

γασία, τα δίκτυα και τις βιομηχανικές συ-

νοικίες (Porter, 1990, Lundvall, 1992, Ratti, 

1992, Κομνηνός, 1993; Maillat, 1996). 

Όπως ειπώθηκε προηγουμένως, οι νέες 

θεωρίες των Οικονομικών της Καινοτομί-

ας υπογραμμίζουν τον πρωταρχικό ρόλο 

της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων για 

την τεχνολογική ανάπτυξη και την αντα-

γωνιστικότητα. Ειδικότερα, πρωτοποριακές 

εργασίες σαν αυτές των Piore και Sabel 

(1984) είχαν ήδη αναδείξει, προ εικοσαετί-

ας, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που 

αναπτύσσουν χωρικά συγκεντρωμένες μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με τις 

μεγάλες επιχειρήσεις φορντικού τύπου.

Η σύλληψη και κατανόηση του αναπτυσ-

σόμενου αυτού φαινομένου προϋποθέτει 

απ΄ τη μια την παρουσίαση της διεπιχειρη-

σιακής συνεργασίας (ποια είναι τα αντι-

κείμενα της διεπιχειρησιακής συνεργασί-

ας;) κι απ’ την άλλη την παρουσίαση των 

κινήτρων, που οδηγούν στην ένταξη των 

επιχειρήσεων σε δίκτυα διεπιχειρησιακής 

συνεργασίας (ποιοι λόγοι αιτιολογούν την 

σύναψη/ απόρριψη συνεργασιών;).

Αρχικά, θα εξεταστούν τα πεδία της διε-

πιχειρησιακής συνεργασίας. Συνολικά, δι-

ακρίνονται τρία βασικά πεδία συνεργασίας 

(Meyer-Stamer, 1998): (α) η διαμόρφωση 

και υποστήριξη μακροπρόθεσμων σχέ-

σεων συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις 

(β) η ανταλλαγή πληροφοριών και η συμ-

μετοχή σε διαδικασίες μάθησης από κοι-

νού (γ) η ανάπτυξη συλλογικών δράσεων.

(α) Πρόκειται για μορφές συνεργασίας, 

που στηρίζονται σε αρχές εμπιστοσύνης 

και που δεν απαιτούν τη διαμόρφωση πο-

λύχρονων και δαπανηρών νομικών συμ-

βολαίων. Οι σχέσεις αυτές αναπτύσσονται 

είτε υπό τη μορφή ιεραρχικών συνεργα-

σιών (όπως στην περίπτωση των σχέσεων 

της ιαπωνικής βιομηχανίας με τους προ-

μηθευτές της) είτε σε μη ιεραρχικά περι-

βάλλοντα (π.x βιομηχανικές συνοικίες).

(β) Η ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαί-

σιο των διεπιχειρησιακών συνεργασιών, 

συμπεριλαμβάνει μια σειρά από δραστη-

ριότητες, όπως:

• άτυπες πληροφορίες μεταξύ της επι-

χείρησης και των προμηθευτών της. 

Οι πληροφορίες αυτές (π.χ σε θέματα 

ποιότητας ή για την επίλυση προβλη-

μάτων) υπερβαίνουν τα όρια συνεργα-

σίας, που καταγράφονται από τα νομι-

κά συμβόλαια και τις υποχρεώσεις των 

αναδόχων,
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• άτυπες και τυπικές πληροφορίες στο 

πλαίσιο στρατηγικών συμμαχιών. Οι 

στρατηγικές συμμαχίες αποτελούν συ-

νήθη πλέον πρακτική. Αυτή η μορφή 

συνεργασίας επικεντρώνεται στην από 

κοινού ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. 

Σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση 

που συμμετέχει σε τέτοιου είδους συ-

νεργασίες, αποτελούν ο περιορισμός 

των δαπανών σε Ε&Α, η ταχύτερη ανά-

πτυξη καινοτομιών καθώς και η δημι-

ουργία συνεργιών,

• τέλος, οι επιχειρήσεις ανταλλάσσουν 

άτυπες και τυπικές πληροφορίες στο 

πλαίσιο εκδηλώσεων επαγγελματικών 

ενώσεων (συνέδρια, ομιλίες, κλπ).

(γ) Ως δράσεις συλλογικού χαρακτήρα, 

μπορούν να θεωρηθούν οι παρακάτω πε-

ριπτώσεις:

• οι επιχειρήσεις σχηματίζουν επαγγελ-

ματικές ενώσεις, αντικείμενο των οποί-

ων αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για 

την κάλυψη των αναγκών τους (π.χ 

υπηρεσίες έντασης γνώσης),

• οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούν από 

κοινού οργανωτικά ανεξάρτητους ορ-

γανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης 

και εκπαίδευσης, τεχνολογικής υποστή-

ριξης, κλπ,

• οι επιχειρήσεις διαμορφώνουν δίκτυα 

αποφάσεων και κοινές επιδιώξεις. Η το-

πική ολοκλήρωση επιτυγχάνεται με τη 

σύγκλιση των κοινωνικών και οικονομι-

κών φορέων μιας περιοχής σε ορισμέ-

νους προγραμματικούς στόχους και 

θεσμικές ρυθμίσεις (Κομνηνός, 1993). 

Η διεπιχειρησιακή συνεργασία ταυτίζεται 

με την ταυτόχρονη ανάπτυξη των παρα-

πάνω τριών μορφών συνεργασίας. Είναι 

γεγονός ότι η διεθνής βιβλιογραφία έχει 

καταγράψει πληθώρα διαφορετικών δικτύ-

ων και μορφών διεπιχειρησιακής συνεργα-

σίας (Hart, 2000). Η παρακάτω ταξινόμηση 

αποτελεί μια συστηματικότερη προσέγγι-

ση του ζητήματος, ξεχωρίζοντας τέσσερις 

βασικές κατηγορίες δικτύων (Knorringa, 

Meyer-Starmer, 1998):

• άτυπα/τυπικά δίκτυα. Σε ορισμένες πε-

ριπτώσεις η δικτύωση παρουσιάζει συ-

γκεκριμένη νομική υπόσταση (στρατη-

γικές συμμαχίες, εξαγωγικές συμπρά-

ξεις, επιχειρηματικές ενώσεις, κλπ) ενώ 

σε άλλες, το δίκτυο αναπτύσσεται υπό 

τη μορφή άτυπων συνεργασιών (π.χ βι-

ομηχανικές συνοικίες)

• κάθετη/οριζόντια οργάνωση. Η συ-

γκεκριμένη κατηγορία αναφέρεται στη 

τεχνικό-οργανωσιακή κατάτμηση της 

εργασίας στο πλαίσιο του δικτύου. 

Ορισμένα δίκτυα παρουσιάζουν κάθε-

τη διάρθρωση (π.χ. δίκτυα υπεργολά-

βων/προμηθευτών) ενώ άλλα αναπτύσ-

σονται σε οριζόντια δομή (π χ, δίκτυα 

ερευνητών, βιομηχανικές συνοικίες, 

κλπ)

• βραχυπρόθεσμη/μακροπρόθεσμη συ-

νεργασία. Η διάρκεια της συνεργασίας 

ποικίλλει, ανάλογα με τους στόχους 

της (βραχυπρόθεσμη εφόσον πρόκει-

ται για καθορισμένους στόχους και 

αποτελέσματα στο πλαίσιο στρατηγι-

κών συμμαχιών- μακροπρόθεσμη στην 

περίπτωση των βιομηχανικών συνοικιών 

ή όταν έχουν συσταθεί οργανισμοί/θε-

σμοί που δραστηριοποιούνται στο πε-

δίο της κατάρτισης, κλπ).

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα 

αντικείμενα και οι μορφές που λαμβάνουν 

τα διεπιχειρησιακά δίκτυα είναι πολυάριθμα. 

Η Ε&Α αποτελεί ένα από τα σημαντικό-

τερα πεδία διεπιχειρησιακής συνεργασίας. 

Η τυπολογία του Wakasugi (1988) διακρί-

νει 4 δυνητικά επίπεδα συνεργασίας: (α) η 

εσωτερική Ε&Α, (β) η από κοινού Ε&Α, χω-

ρίς ωστόσο να προβλέπονται ειδικές εγκα-

ταστάσεις, (γ) η δημιουργία ανεξάρτητων 
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ινστιτούτων Ε&Α, των οποίων η λειτουργία 

χρηματοδοτείται από τις επιχειρήσεις, (δ) η 

ανάπτυξη Ε&Α βάσει συμβολαίων (η επιχεί-

ρηση είναι πελάτης εξειδικευμένων επιχει-

ρήσεων Ε&Α όπως π.χ υπηρεσίες έντασης 

γνώσης). 

Τέλος, οι μορφές συνεργασίας μπο-

ρούν να ταξινομηθούν βάσει του βαθμού 

συνεργασίας που επιδιώκουν οι εμπλε-

κόμενες επιχειρήσεις, βάσει του ανταγω-

νιστικού/συμβιωτικού χαρακτήρα της συ-

νεργασίας και τέλος, βάσει του αριθμού 

συμμετεχόντων (Hage, 1995). Έχοντας ως 

βάση τους τρεις παραπάνω άξονες, προ-

κύπτει η εξής ταξινόμηση:

• συμφωνίες περιορισμένης συνεργασί-

ας (ανταλλαγή πληροφοριών, αγορές 

προϊόντων, κλπ)

• συμφωνίες μέτριας συνεργασίας (joint-

ventures, όσον αφορά στην ανάπτυξη 

προϊόντων, ερευνητικές κοινοπραξίες, 

συμμαχία για lobbying, κλπ)

• συμφωνίες εκτεταμένης συνεργασίας 

(joint-ventures όσον αφορά στην κα-

τασκευή προϊόντων, κλπ). 

Η ένταση και έκταση της συνεργασίας 

αυξάνεται εφόσον οι επιχειρήσεις δεν 

ανήκουν στον ίδιο κλάδο λόγω μειωμένου 

ανταγωνισμού.

Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ει-

κόνας για τη δυναμική που τροφοδοτεί 

την ανάπτυξη δικτύων, προϋποθέτει τη θε-

ωρητική εξέταση των κινήτρων, που προ-

τρέπει τις επιχειρήσεις να συνάψουν δια-

επιχειρησιακές συνεργασίες.

Από θεωρητική άποψη, ξεχωρίζουν δύο 

προσεγγίσεις του ζητήματος. Η πρώτη 

ανήκει στη θεσμική σχολή των οικονομι-

κών (institutional economics). Η ανάπτυ-

ξη συνεργασιών βάσει των παραδοσι-

ακών βραχυπρόθεσμων υπεργολαβιών, 

προϋποθέτει τη διαμόρφωση σύνθετων 

νομικών διεργασιών. Η διαμόρφωση, δι-

απραγμάτευση και τήρηση των εν λόγω 

συμφωνιών απαιτεί ιδιαίτερες προσπάθει-

ες που οδηγούν στην εμφάνιση υψηλού 

κόστους συναλλαγών. Επίσης, είναι ιδιαί-

τερα δύσκολο να εξακριβωθεί σε τί βαθ-

μό οι προμηθευτές/υπεργολάβοι τήρησαν 

στο μέγιστο τις απαραίτητες ποιοτικές δι-

αδικασίες, που προβλέπονταν στις αρχι-

κές συμφωνίες (Knorringa, Meyer-Starmer, 

1998). Προς απάντηση των παραπάνω 

δυσκολιών, η σύναψη μακροπρόθεσμων 

σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης 

παρουσιάζεται ως μια θεμιτή λύση. Η δεύ-

τερη προσέγγιση του ζητήματος σχετίζεται 

άμεσα με το αντικείμενο της παρούσας 

μελέτης. Το σύγχρονο μοντέλο “διαδρα-

στικής” ανάπτυξης καινοτομιών αποδίδει 

στη συνεργασία πρωτεύοντα ρόλο. Η θέση 

αυτή αποδίδεται σε τρεις διαπιστώσεις:

• η καινοτομία αποτελεί συσσωρευτικό 

φαινόμενο

• η καινοτομία αναπτύσσεται βάσει δια-

δικασιών “learning by doing/using”

• τέλος, οι προσπάθειες ανάπτυξης και-

νοτομιών είναι αποδοτικότερες όταν 

αυτές εμπλέκουν τον παράγοντα “συ-

νεργασία” (Freeman, 1994).

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι 

σύγχρονες θεωρήσεις της καινοτομίας 

επικεντρώνονται σε παράγοντες όπως η 

γνώση, η εμπειρία και οι δεξιότητες των 

ανθρωπίνων πόρων. Η διεπιχειρησιακή συ-

νεργασία αναλύεται επομένως, βάσει των 

επιλογών των επιχειρήσεων σχετικά με τη 

διαχείριση των γνωστικών συντελεστών της 

παραγωγικής διαδικασίας: οι επιχειρήσεις 

προτιμούν να επικεντρωθούν σε “παρεμ-

φερείς δραστηριότητες” (δηλαδή τις δρα-

στηριότητες που στηρίζονται σε παρεμφε-

ρείς γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώ-

πινου δυναμικού) ενώ αποφασίζουν να 

προβούν σε συνεργασίες όταν τμήμα των 

δραστηριοτήτων τους έχει συμπληρωμα-

τικό χαρακτήρα (δηλαδή δραστηριότητες 
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που αναφέρονται στα διάφορα στάδια 

της παραγωγικής διαδικασίας - π.χ Ε&Α, 

εμπορευματοποίηση, μεταποίηση προϊ-

όντων- και που, ως εκ τούτου, προϋπο-

θέτουν την ανάπτυξη ετερογενών γνώσε-

ων). Στην περίπτωση αυτή, η συνεργασία 

αποτελεί δόκιμη λύση -ιδιαίτερα όταν η 

συμπληρωματικότητα παρουσιάζει ποιοτι-

κά χαρακτηριστικά-, όπως στην περίπτωση 

των δραστηριοτήτων ανάπτυξης καινοτο-

μιών. Η συνεργασία λαμβάνεται ως εκ τού-

του ως ένα ενδιάμεσο πεδίο οικονομικού 

συντονισμού ανάμεσα στην επιχείρηση και 

στην αγορά (Λυμπεράκη, 1998). Αναλυτικό-

τερα, σε μια περίοδο ραγδαίων τεχνολογι-

κών μεταβολών, η διατήρηση των εν λόγω 

δραστηριοτήτων στο εσωτερικό της επιχεί-

ρησης προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις για 

την ίδια την επιχείρηση (αυξημένο κόστος, 

γραφειοκρατικές διαδικασίες, ακαμψία της 

συσσωρευμένης γνώσης, κλπ). Παράλλη-

λα, οι μηχανισμοί της αγοράς δεν επιτρέ-

πούν ικανοποιητικά επίπεδα διάχυσης της 

γνώσης (ποσοτικά και ποιοτικά), ιδιαίτερα 

όταν η τελευταία παρουσιάζει άρρητο χα-

ρακτήρα (Cooke, Morgan, 1998). Ταυτό-

χρονα, τόσο η βραχυπρόθεσμη συμπερι-

φορά των συντελεστών που συμμετέχουν 

στις συναλλαγές της αγοράς όσο και οι 

δυσκολίες διαμόρφωσης συσσωρευμένης 

κοινής γνώσης (λόγω της συχνότητας ει-

σόδου /εξόδου) προτρέπουν τις επιχει-

ρήσεις στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων 

συνεργασιών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύναψης 

τέτοιων συνεργασιών αποτελεί το ιαπωνι-

κό πρότυπο επιχειρηματικότητας ή “αρχή 

μερικής ολοκλήρωσης” (Λυμπεράκη, 1998). 

Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 

επιχειρήσεων τύπου J και των υπεργολά-

βων της στηρίζονται σε μηχανισμούς μά-

θησης, που καταλήγουν στη δημιουργία 

πληροφοριών και γνώσεων τεχνικού χαρα-

κτήρα. Βασικά χαρακτηριστικά του συγκε-

κριμένου προτύπου αποτελούν η αλληλε-

ξάρτηση των εμπλεκομένων (διαμέσου της 

αμοιβαιότητας όσον αφορά στον προσα-

νατολισμό και στο ύψος των αναγκαίων 

επενδύσεων) καθώς και η έντονη αλληλεγ-

γύη [ως αποτέλεσμα της από κοινού αντι-

μετώπισης του ρίσκου, που εμπεριέχουν οι 

αναπτυσσόμενες δραστηριότητες (Cooke, 

Morgan, 1998)]. Οι πρακτικές αυτές πε-

ριγράφουν τον από κοινού παραγωγικό 

χαρακτήρα (collaborative production) 

των σύγχρονων μορφών διεπιχειρησιακής 

συνεργασίας (Κομνηνός, 1993). 

Μπορεί λοιπόν να ειπωθεί πως σε αντί-

θεση με τις ιαπωνικές επιχειρήσεις, το 

άγγλο-σαξονικό επιχειρηματικό πρότυπο 

στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στις φορντι-

κές παραγωγικές πρακτικές (βραχυπρόθε-

σμη συνεργασία, επιλογή του προμηθευτή 

με βάση το κόστος παραγωγής, περιορι-

σμένη ροή πληροφοριών, κλπ).

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις μορ-

φές δικτύων παραγωγικής συνεργασίας 

(Κομνηνός, 1993).
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Μορφές δικτύων Παραγωγικής 
 Συνεργασίας

1. Joint Ventures

2. Κοινές συμφωνίες Ε&Α

3. Συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας

4. Άμεσες επενδύσεις με κίνητρο τη μεταφορά 
τεχνολογίας

5. Συμφωνίες για χρήση πατέντας

6. Υπεργολαβίες, συν-παραγωγή, συμφωνίες με 
προμηθευτές

7. Ενώσεις έρευνας

8. Χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο κοινά 
ερευνητικά προγράμματα

9. Τράπεζες δεδομένων και δίκτυα μεταφοράς 
τεχνολογίας

10. Δίκτυα άτυπων σχέσεων

Πηγή: Κομνηνός, 1993.

Συμπερασματικά, η καινοτομική ικανό-

τητα των επιχειρήσεων στηρίζεται όλο και 

περισσότερο στη διαμόρφωση ενεργητι-

κών συμπράξεων με τους προμηθευτές 

και γενικότερα στην ανάπτυξη της διεπι-

χειρησιακής συνεργασίας όσον αφορά 

την ανταλλαγή άτυπων και τυπικών πλη-

ροφοριών και την προώθηση συλλογικών 

δράσεων.

Παρόλα αυτά, αν και μια τέτοια στρατη-

γική επιλογή παρουσιάζεται ως ελκυστική 

από θεωρητική άποψη, στην πραγματικό-

τητα, μια σειρά από παράγοντες δυσχε-

ραίνει την ευρεία υιοθέτησή της. Συγκεκρι-

μένα, ξεχωρίζουν οι εξής περιορισμοί:

• οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τις 

σχέσεις τους με άλλες επιχειρήσεις ως 

αποκλειστικά ανταγωνιστικές

• σε ορισμένες περιπτώσεις οι μακροοι-

κονομικές συνθήκες λειτουργούν ως 

ανασταλτικοί παράγοντες (π.χ υψηλή 

φορολόγηση διεπιχειρησιακών συναλ-

λαγών)

• η διαμόρφωση και διατήρηση των δι-

επιχειρησιακών σχέσεων προϋποθέτει 

χρόνο και προσπάθεια, γεγονός που 

συνεπάγεται κόστος για την επιχείρη-

ση

• τέλος, η φύση της “επιχειρηματικής 

κουλτούρας” και τα χαμηλά επίπεδα 

εμπιστοσύνης και κοινωνικού κεφαλαί-

ου, μετατρέπονται σε ορισμένες περι-

πτώσεις σε ισχυρούς ανασταλτικούς 

παράγοντες.

Η παρουσίαση των σύγχρονων θεωρή-

σεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας, 

ανέδειξε τις διαδραστικές σχέσεις τόσο σε 

ενδοεπιχειρησιακό (2.3.1) όσο και σε διεπι-

χειρησιακό επίπεδο (2.3.2). Μια διευρυμένη 

προσέγγιση του ζητήματος προϋποθέτει 

την ανάλυση των φαινομένων ανάπτυξης 

και διάχυσης της καινοτομίας διαμέσου 

άτυπων και τυπικών συνεργασιών μεταξύ 

παραγωγικών και θεσμικών φορέων. 

2.3.3. Δίκτυα Καινοτομίας

Tα δίκτυα αποτελούνται από ετερογενείς 

οργανώσεις, όπως επιχειρήσεις, ερευνητι-

κά εργαστήρια, πανεπιστήμια, αναπτυξια-

κοί φορείς, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, 

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνδι-

κάτα, κλπ. Οι σχέσεις που συνδέουν τους 

παραπάνω φορείς συγκροτούν την έννοια 

του “δικτύου καινοτομίας”. Η ένταξη σε 

ανάλογα δίκτυα τείνει να αποτελέσει βα-

σικό συντελεστή των ανταγωνιστικών επι-

δόσεων των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι 

η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών προϋποθέτει 

ολοένα και περισσότερο την ενσωμάτωση 

εξωτερικών γνώσεων (Amable, Barre, Boyer, 

1997). Μια τέτοια θέση αιτιολογείται από 

διάφορους παράγοντες: αυξημένη σημα-

σία των βασικών επιστημονικών γνώσεων, 

αύξηση στο κόστος εισόδου στον τεχνο-

λογικό ανταγωνισμό, αύξηση της σημασίας 

των διεπιστημονικών γνώσεων, συστημικός 

χαρακτήρας της τεχνολογίας, κλπ.
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Τα δίκτυα καινοτομίας μπορούν συνεπώς, 

να θεωρηθούν τεχνικό-οικονομικά δίκτυα, 

τα οποία διέπονται από ετερογενείς σχέσεις 

μεταξύ φορέων της ευρύτερης επιστημονι-

κής κοινότητας (δηλαδή φορέων “παραγω-

γής γνώσης”) και επιχειρήσεων σε αναζήτη-

ση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Callon, 

1994). Η καταγραφή των δικτύων καινοτο-

μίας οδήγησε σε προσπάθειες απεικόνισης 

της δομής και λειτουργίας τους. Τα δίκτυα 

καινοτομίας διαρθρώνονται γύρω από πέ-

ντε συνολικά πόλους (Callon, 1992):

• Ο “επιστημονικός πόλος” συγκροτεί το 

σύνολο των φορέων που παράγουν 

επιστημονική γνώση και απαρτίζεται 

από δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά 

κέντρα και πανεπιστημιακά εργαστή-

ρια. Προϊόντα της δραστηριότητας των 

παραπάνω συντελεστών αποτελούν τα 

επιστημονικά άρθρα.

• Ο δεύτερος πόλος ή “τεχνικός πόλος” 

συγκροτείται από τα τμήματα ανάπτυ-

ξης των επιχειρήσεων ή και από άλλα 

παρεμφερή τεχνικά κέντρα. Προϊόντα 

των εν λόγω συντελεστών αποτελούν 

τα πρότυπα, σχέδια, διπλώματα ευρεσι-

τεχνίας, κλπ.

• Ο τρίτος πόλος αφορά στο σύνολο 

των δραστηριοτήτων εμπορευματοποί-

ησης του προϊόντος. 

• Η σύνδεση μεταξύ επιστήμης και τε-

χνολογίας πραγματοποιείται από τους 

συνδετικούς φορείς του τέταρτου πό-

λου (πόλος μεταβίβασης).

• Τέλος, η σύνδεση μεταξύ τεχνολογίας 

και αγοράς αποτελεί το αντικείμενο ερ-

γασίας των φορέων του πέμπτου πό-

λου (πόλος ανάπτυξης).

Οι δύο τελευταίοι πόλοι διαδραματίζουν 

ρόλο “τεχνολογικού ενδιάμεσου” (Κομνη-

νός, 1993). Η χωρική εγγύτητά τους απο-

τελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελε-

σματικότητα των δικτύων καινοτομίας. 

Συνολικά, μια ενεργητική πολιτική καινο-

τομίας μπορεί να αποφασίσει την ενίσχυση 

κάποιων από τους προαναφερόμενους πό-

λους. Βάσει των παραπάνω, ένα δίκτυο και-

νοτομίας μπορεί να οριστεί ως ένα “συντο-

νισμένο σύνολο ετερογενών συντελεστών 

που απαρτίζεται από δημόσια εργαστήρια, 

ερευνητικά τεχνικά κέντρα, επιχειρήσεις, 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, χρήστες 

και δημόσιοι φορείς και που συμμετέχουν 

συλλογικά στην σύλληψη, παραγωγή και 

διάχυση των παραγωγικών διαδικασιών, 

αγαθών και υπηρεσιών, από τα οποία, ορι-

σμένα θα αποτελέσουν αντικείμενο εμπο-

ρικής συναλλαγής” (Callon, 1992).

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η λειτουρ-

γία του διαδραστικού μοντέλου καινοτομί-

ας διακρίνεται σε τρία επίπεδα:

• ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο

• διεπιχειρησιακό επίπεδο

• επίπεδο ετερογενών φορέων, δηλαδή 

μεταξύ των επιχειρήσεων και των φο-

ρέων που δραστηριοποιούνται στο 

εξωτερικό τους περιβάλλον.

Τα τρία αυτά επίπεδα ανάλυσης συγκρο-

τούν την έννοια του Εθνικού Συστήματος 

Καινοτομίας που ορίζεται ως “το σύνολο 

των διακριτών θεσμών, που σε συνδυα-

σμό αλλά και αυτόνομα συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογι-

ών και διαμορφώνουν το πλαίσιο, εντός 

του οποίου η κυβέρνηση διαμορφώνει και 

υλοποιεί πολιτικές, με στόχο τη διαδικασία 

καινοτομίας. Ως τέτοιο, είναι σύστημα δια-

συνδεόμενων θεσμών για την παραγωγή, 

φύλαξη και διάχυση γνώσης καθώς και 

δεξιοτήτων και μηχανισμών για την ανά-

πτυξη νέων τεχνολογιών” (ΟΟΣΑ, 1999). 

Τα Εθνικά Συστήματα Καινοτομίας εμπε-

ριέχουν ως εκ τούτου τρία επίπεδα ανά-

λυσης:

• το μίκρο-επίπεδο (εσωτερικά χαρακτηρι-

στικά και ικανότητες της επιχείρησης)
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• το μέσο-επίπεδο (διεπιχειρησιακές σχέ-

σεις)

• το μάκρο-επίπεδο (σχέσεις μεταξύ των 

ετερογενών φορέων της οικονομίας, με 

στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας και 

τη ροή της γνώσης. Το επίπεδο αυτό 

αντιστοιχεί στα δίκτυα καινοτομίας, που 

παρουσιάστηκαν προηγουμένως).

Αντικείμενο της επόμενης ενότητας απο-

τελεί η αναλυτικότερη εξέταση των θεσμι-

κών και κοινωνικών χαρακτηριστικών της 

καινοτομίας. Η εξέταση των εν λόγω πα-

ραγόντων αποτελεί απαραίτητη προϋπό-

θεση για τη διαμόρφση σύγχρονων πολι-

τικών καινοτομίας. 

2.4. Τα θεσμικά χαρακτηριστικά  
της καινοτομίας

2.4.1. Θεσμοί και καινοτομία

Οι αλληλεπιδράσεις ετερογενών οικονο-

μικών φορέων αποδίδουν στην καινοτομία 

συστημικό/σχεσιακό χαρακτήρα. Ο συντο-

νισμός και η οργάνωση των εν λόγω συ-

ντελεστών και θεσμών επηρεάζουν άμεσα 

τις αποφάσεις των οικονομικών παραγό-

ντων και συνεπώς, καθορίζουν την έντα-

ση και το ρυθμό ανάπτυξης καινοτομι-

ών (Amable, Barre, Boyer, 1997). Συχνά, 

το πεδίο δράσης των θεσμών ταυτίζεται 

με το σύνολο των οικονομικών συναλλα-

γών που δεν εκτελούνται στο πλαίσιο των 

μηχανισμών της αγοράς. Κύρια αποστο-

λή τους αποτελεί στην περίπτωση αυτή 

η υπέρβαση των περιορισμών που σχε-

τίζονται με τις “αποτυχίες της αγοράς”2. 

Από μικροοικονομική άποψη, οι θεσμοί 

περιορίζουν το βαθμό αβεβαιότητας, μει-

2. Για μια αναλυτική παρουσίαση των αποτυχιών 
της αγοράς σε θέματα καινοτομίας και τεχνο-
λογίας, βλέπε Amable, Barre, Boyer Les syste-
mes d’ innovation à l’ ère de la globalisation, 
Economica, 1997. 

ώνοντας παράλληλα και το κόστος συναλ-

λαγής. Μια εναλλακτική προσέγγιση του 

ζητήματος ωστόσο, αναδεικνύει τον ρόλο 

των θεσμών, όσον αφορά το συντονισμό 

και τη συνεργασία στο πλαίσιο διαδρα-

στικών πρακτικών ανάπτυξης καινοτομιών. 

Πιο αναλυτικά, ο βαθμός αξιοποίησης της 

συμπληρωματικότητας σε θέματα τεχνολο-

γίας και καινοτομίας, που παρουσιάζουν 

μεταξύ τους οι οικονομικοί συντελεστές, 

εξαρτάται από το ευρύτερο θεσμικό πλαί-

σιο, στο οποίο εντάσσονται. Η “θεσμική 

αρχιτεκτονική” καθορίζει το χαρακτήρα των 

σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ οικο-

νομικών συντελεστών (συνεργατικές ή όχι) 

καθώς και την ποιότητα και ένταση των μη-

χανισμών διάχυσης της γνώσης σχετικά με 

την τεχνολογία, την ενίσχυση των δεξιοτή-

των του εργατικού δυναμικού, κλπ. Μια συ-

στηματικότερη ανάλυση των θεσμικών πα-

ραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

της καινοτομίας, οδηγεί στην παρουσίαση 

των Κοινωνικών Συστημάτων Καινοτομίας 

(Amable, Barre, Boyer, 1997). 

2.4.2.  Τα “Κοινωνικά Συστήματα 
Καινοτομίας”

Η έννοια του “Κοινωνικού Συστήματος 

Καινοτομίας” (Κ.Σ.Κ) αποτελεί ένα πολύτιμο 

εργαλείο για την καταγραφή και ενίσχυση 

των θεσμικών χαρακτηριστικών των μηχα-

νισμών ανάπτυξης της καινοτομίας. Επο-

μένως, τα Κ.Σ.Σ αποτελούν τμήμα των ΕΣΚ 

(Εθνικά Συστήματα Καινοτομίας) και ειδικό-

τερα αφορούν στο σύνολο των παραγό-

ντων και σχέσεων που αναπτύσσονται στο 

μάκρο-επίπεδο των ΕΣΚ. Η “εθνική υποδο-

μή” μπορεί να κατανοηθεί ως το ευρύτερο 

πλαίσιο, που διατρέχει οριζόντια το σώμα 

της οικονομίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, 2003). 

Τα ΚΣΚ συγκροτούνται από 4 υποσυστή-

ματα:
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• την επιστήμη και την τεχνική

• την εκπαίδευση και την κατάρτιση

• τις ευρύτερες κρατικές παρεμβάσεις 

και αναπτυξιακές πολιτικές

• το χρηματοπιστωτικό σύστημα

Η παραπάνω ταξινόμηση μπορεί να 

αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τη δια-

μόρφωση και άσκηση πολιτικής στο μα-

κρο- επίπεδο. 

Επιστημονικό και Τεχνικό Πεδίο

Οι διάφοροι θεσμοί που συμμετέχουν στη 

δημιουργία και διάχυση των επιστημονικών 

γνώσεων διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο 

στο πλαίσιο των ΚΣΚ. Το πρώτο αυτό υπο-

σύνολο συγκροτείται από τα πανεπιστημια-

κά εργαστήρια, τα ερευνητικά εργαστήρια 

των ίδιων των επιχειρήσεων, τους εθνικούς 

οργανισμούς αποστολή των οποίων είναι ο 

καθορισμός ποιοτικών κανόνων και προτύ-

πων (οργανισμοί πιστοποίησης), τα εθνικά 

κέντρα ερευνών, τις βιβλιοθήκες, τις επιστη-

μονικές και τεχνικές εκδόσεις, κλπ. Το επι-

στημονικό και τεχνικό υποσύστημα τροφο-

δοτείται σταθερά από εξειδικευμένο προ-

σωπικό, που προέρχεται από το σύστημα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι βασικότεροι 

δείκτες για την καταγραφή των επιπέδων 

παραγωγής νέων γνώσεων είναι ο αριθ-

μός δημοσιεύσεων, ο αριθμός κατάθεσης 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι δαπάνες σε 

Ε&Α, κλπ). Ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο αποτελεί 

ο βαθμός, στον οποίο εντοπίζεται συσσω-

ρευτική αλληλεπίδραση μεταξύ του τεχνι-

κού-επιστημονικού και βιομηχανικού πόλου, 

δηλαδή ο βαθμός στον οποίο το φάσμα 

των επιμέρους δραστηριοτήτων τους προ-

σφέρεται για τη δημιουργία συνεργιών, οι-

κονομιών κλίμακας, δικτύων, κλπ.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Η συστημική ανάλυση των μηχανισμών 

ανάπτυξης της καινοτομίας υπερβαίνει το 

επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το σύνο-

λο των θεσμών εκπαίδευσης και κατάρ-

τισης για την απόκτηση και διάχυση της 

γνώσης: η συνεχής μεταβολή των τεχνο-

λογικών προτύπων, οι αλλαγές από την 

πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς 

καθιστούν απαραίτητη τη συνεχή βελτίω-

ση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ερ-

γατικού δυναμικού. Η ικανότητα της επι-

χείρησης να χρησιμοποιήσει σύγχρονο 

μηχανικό εξοπλισμό και ως εκ τούτου να 

παρουσιάσει αυξήσεις παραγωγικότητας 

εξαρτάται από το βαθμό ειδίκευσης των 

εργαζομένων. Η έννοια του “Συστήματος 

Κατάρτισης” συμβάλλει στην παρουσίαση 

των δυνητικών πεδίων άσκησης πολιτικής 

για την προσαρμογή των δεξιοτήτων του 

εργατικού δυναμικού στα χαρακτηριστι-

κά του νέου παραγωγικού υποδείγματος 

(Caroli, 1995). Το “Σύστημα Κατάρτισης” 

διακρίνεται σε 4 επίπεδα:

• δομή και οργάνωση σχολικού συστή-

ματος

• οργάνωση και παροχή ενδοεπιχειρησι-

ακής κατάρτισης

• προδιάθεση για επένδυση σε προ-

γράμματα κατάρτισης

• βαθμός θεσμοθέτησης των δράσεων 

κατάρτισης.

Πεδίο άσκησης πολιτικής σε θέματα 
καινοτομίας

Η κρατική παρέμβαση πλαισιώνει τις δρά-

σεις των φορέων του Κοινωνικού Συστήμα-

τος Καινοτομίας, (επιχειρήσεις, ερευνητικοί 

φορείς, φορείς κατάρτισης, κλπ) αναλαμ-

βάνοντας την εφαρμογή πολιτικών για την 

επιστημονική υποδομή και το εκπαιδευτικό 

σύστημα καθώς και νομοθετικών δράσεων 

με στόχο την προστασία της καινοτομίας. 

Τέλος, το κράτος προβαίνει σε διορθωτι-

κές κινήσεις αναφορικά με τις “αποτυχίες 
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της αγοράς” καθώς η τεχνολογική πρόο-

δος συνοδεύεται από πλήθος αποτυχιών 

ή παράγοντες αναποτελεσματικότητας. Με 

τη μετάβαση στο διαδραστικό μοντέλο και-

νοτομίας, η κρατική παρέμβαση υπερβαίνει 

τα στενά όρια των διορθωτικών παρεμβά-

σεων. Η δημόσια παρέμβαση υπερβαίνει 

ακόμα την απλή υποστήριξη της ιδιωτικής 

ή βασικής έρευνας και νέο μέλημά της εί-

ναι η αποτελεσματική και ευρεία σύνδεση 

της έρευνας με το παραγωγικό σύστημα 

δεδομένου ότι:

• τα αποτελέσματα της έρευνας δεν είναι 

πάντα προσαρμοσμένα/μεταβιβάσιμα 

στις ανάγκες και δυνατότητες του πα-

ραγωγικού συστήματος

• η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτή-

των μπορεί να ωφεληθεί από τη σύν-

δεση της με την παραγωγική βάση.

Στο πλαίσιο των “συντονιστικών” του 

καθηκόντων, το κράτος αναλαμβάνει μια 

σειρά από δράσεις, με αντικείμενο:

• την έμμεση υποστήριξη των συνεργα-

σιών (εγγυητής των συνεργασιών)

• την ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά με 

τη διαμόρφωση συνεργασιών μεταξύ 

ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων 

αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων σε θέμα-

τα ανάπτυξης καινοτομιών

• τη διαχείριση κρίσεων σε περίπτωση δι-

αμάχης μεταξύ ιδιωτικών φορέων.

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα

Η σχέση μεταξύ χρηματοπιστωτικής και 

παραγωγικής σφαίρας αποτελεί καθοριστι-

κό παράγοντα για τη δυναμική του Κοινω-

νικού Συστήματος Καινοτομίας. Το ύψος 

των ιδιωτικών επενδύσεων στις χώρες με 

αυξημένες επιδόσεις στην καινοτομία είναι 

ιδιαίτερα υψηλό (Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, 2003). Βασικό άξονα του χρη-

ματοοικονομικού υποσυστήματος αποτε-

λεί η διοχέτευση της αποταμίευσης προς 

την παραγωγική σφαίρα και η ταυτόχρονη 

διαχείριση των κινδύνων που συνεπάγο-

νται οι σχετικές επενδύσεις. Το επενδυτικό 

ρίσκο συνδέεται με το γεγονός ότι μόνο 

ένα μικρό ποσοστό καινοτομιών περνά 

στη φάση της εμπορικής εκμετάλλευσης 

και ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό επι-

τυγχάνει την αποδοχή των καταναλωτών. 

Το ρίσκο της επένδυσης προκύπτει από 

διάφορους παράγοντες όπως η διαχείρι-

ση της επιχείρησης, τα χαρακτηριστικά της 

ίδιας της επένδυσης (π.χ παράγοντες που 

αφορούν στην τεχνική στην οποία επεν-

δύεται), ο παραγωγικός κλάδος, η έντα-

ση του ανταγωνισμού και, τέλος, το μα-

κροοικονομικό περιβάλλον. Εν τούτοις, το 

χρηματοοικονομικό σύστημα επιλέγει και 

ελέγχει τις επενδύσεις σε θέματα ανάπτυ-

ξης καινοτομιών. Τα κανάλια χρηματοδό-

της είναι πολλαπλά: αυτοχρηματοδότηση, 

χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου (risk 

capital και venture capital), πίστωση από 

το τραπεζικό σύστημα, έκδοση μετοχών, 

κλπ. Συνοπτικά, ξεχωρίζουν δύο κατηγορί-

ες χρηματοπιστωτικών συστημάτων:

• τα συστήματα που στηρίζονται στις 

αγορές παρουσιάζουν μεγαλύτερο 

βαθμό ευελιξίας. Βασικό τους μειονέ-

κτημα αποτελεί η τάση τους να επιλέ-

γουν επενδύσεις με βραχυπρόθεσμη 

απόδοση. Το γεγονός αυτό επηρεάζει 

τη χρηματοδότηση σχεδίων μακροπρό-

θεσμου χαρακτήρα, όπως η Ε&Α ή η 

ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου

• τα συστήματα που βασίζονται στον 

τραπεζικό δανεισμό τείνουν να ευνο-

ήσουν τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά 

σχέδια. Βασικό τους μειονέκτημα απο-

τελεί η έλλειψη ευελιξίας, που χαρακτη-

ρίζει τη σχετική μορφή χρηματοδότη-

σης. Το γεγονός αυτό είναι σε θέση 

να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες πα-

ραγωγικές δραστηριότητες.
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Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου 

αποτέλεσε η παρουσίαση των νέων θεω-

ρήσεων των μηχανισμών ανάπτυξης της 

καινοτομίας. Η μετάβαση από το “γραμμι-

κό” στο “διαδραστικό” μοντέλο ανέδειξε το 

πολυδιάστατο χαρακτήρα της καινοτομίας. 

Αναλυτικότερα, ο ορισμός της καινοτομί-

ας διευρύνεται, ενσωματώνοντας και άλ-

λες μορφές νεωτερισμών, όπως η οργα-

νωσιακή καινοτομία και η καινοτομία “πα-

ρουσίασης”. Παράλληλα, η ανάλυση των 

μηχανισμών ανάπτυξης της καινοτομίας 

υπερβαίνει τα στενά όρια της γραμμικής 

αλληλοδιαδοχικής ανάπτυξης. Όπως ανα-

φέρθηκε προηγουμένως, οι σύγχρονες 

βιομηχανικές διεργασίες υπογραμμίζουν 

τη σημασία των διαδραστικών σχέσεων σε 

τρία τουλάχιστον επίπεδα:

• σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο

• σε διεπιχειρησιακό επίπεδο

• μεταξύ ετερογενών φορέων (επιχειρή-

σεις, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικοί 

οργανισμοί, συνδικάτα, δημόσιες αρ-

χές), αναδεικνύοντας τη θεσμική /συ-

στημική διάσταση των μηχανισμών 

ανάπτυξης της καινοτομίας.

Τα πρώτα αυτά συμπεράσματα παρου-

σιάζουν άμεσο αντίκτυπο στους στόχους 

και στα μέσα της πολιτικής καινοτομίας. 

2.5. Σύγχρονες προσεγγίσεις  
της καινοτομίας και επιπτώσεις 

στην άσκηση πολιτικής

2.5.1.  Συστημική προσέγγιση  
και πολιτική καινοτομίας

Η μετάβαση από το “γραμμικό” στο 

“διαδραστικό”/“συστημικό” μοντέλο ανα-

δεικνύει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της 

καινοτομίας. Αναλυτικότερα, οι σύγχρονες 

θεωρήσεις του ζητήματος υπογραμμίζουν:

• την πολυμορφία που χαρακτηρίζει την 

καινοτομία (τεχνολογική καινοτομία, 

καινοτομία παραγωγής, οργανωσιακή 

καινοτομία, καινοτομία παρουσίασης, 

κλπ)

• την ετερογένεια των φορέων που συμ-

μετέχουν έμμεσα ή άμεσα στην ανά-

πτυξη της καινοτομίας (επιχειρήσεις, 

ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, 

δημόσιοι οργανισμοί, τοπική /περιφε-

ρειακή αυτοδιοίκηση, κλπ)

• τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των μη-

χανισμών ανάπτυξης της καινοτομίας 

(ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο, διεπιχειρη-

σιακό επίπεδο, μεταξύ της επιχείρησης 

και του ευρύτερου “λειτουργικού” της 

περιβάλλοντος).

Αν και η συστημική προσέγγιση τείνει 

να επικρατήσει στις δημόσιες συζητήσεις 

σχετικά με τις πολιτικές καινοτομίας, οι πα-

ρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεχί-

ζουν να αντιμετωπίζουν την Ε&Α ως κύριο 

συντελεστή της καινοτομίας (Ε.Ε, 2003). Το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει μια ανεπαρκή 

προσαρμογή των πολιτικών καινοτομίας 

στις κατευθύνσεις που χαράζει το σύγ-

χρονο διαδραστικό μοντέλο. 

2.5.2.  Το πεδίο άσκησης πολιτικής για 
την ενίσχυση της συστημικής 
καινοτομίας 

Η πολιτική καινοτομίας ορίζεται ως ένα 

σύνολο δράσεων, που στοχεύουν στην 

αύξηση του αριθμού και στην αποτελε-

σματικότητα των καινοτομικών δραστηρι-

οτήτων [Merit (a), 2000]. Οι καινοτομικές 

δραστηριότητες αφορούν στη δημιουρ-

γία, υιοθέτηση ή προσαρμογή νέων προ-

ϊόντων, υπηρεσιών και παραγωγικών διερ-

γασιών. 

Η διαμόρφωση “συστημικών πολιτικών 

καινοτομίας” αφορά σε 4 βασικά πεδία. Οι 

πολιτικές αυτές υπογραμμίζουν τον πρω-
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ταρχικό ρόλο της επιχείρησης, σε ό,τι έχει 

να κάνει με την ανάπτυξη της καινοτομίας 

υπό όλες τις μορφές της. 

 Επιχειρηματικότητα

Η καινοτομία στηρίζεται στην ικανότητα 

της επιχείρησης να αναγνωρίσει τις επι-

χειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζο-

νται στις αγορές, στην ικανότητά της να 

αντιδράσει με καινοτομικό τρόπο στις εν 

λόγω μεταβολές καθώς και στην ύπαρ-

ξη μιας κατάλληλης “γνωστικής βάσης”. Οι 

παραπάνω παράγοντες προσδιορίζουν 

την ικανότητα της επιχείρησης να επιδείξει 

μια δυναμική και καινοτομική συμπεριφο-

ρά στο πλαίσιο του νέου ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος, που διαμορφώνει η οικο-

νομία της γνώσης. Επίκεντρο του επιχει-

ρηματικού αυτού μοντέλου είναι ο επιχει-

ρηματικός παράγοντας. Η ενίσχυση των 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων αποτελεί επέν-

δυση πρωταρχικής σημασίας.

 Λειτουργικό περιβάλλον 
της καινοτομίας

Η διασύνδεση της επιχείρησης με το 

“λειτουργικό” της περιβάλλον (Ε.Ε, 2003) ή 

“υποστηρικτικό πεδίο” (Ratti, 1992), απο-

τελεί τον πυρήνα των διαδραστικών μορ-

φών ανάπτυξης καινοτομιών. Το περιβάλ-

λον αυτό ταυτίζεται με τα δίκτυα καινο-

τομίας. Όπως εξετάστηκε προηγουμένως, 

η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητά 

τους εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά 

του Κοινωνικού Συστήματος Καινοτομίας. 

Η πρωταρχική σημασία που έχουν για την 

καινοτομία οι τυπικές και άτυπες σχέσεις 

που συνάπτονται μεταξύ επιχειρήσεων, δη-

μόσιων αρχών/οργανισμών, πανεπιστήμιων 

και άλλων φορέων αποτελεί συνήθης δια-

πίστωση στη βιβλιογραφία. Η συντομία του 

κύκλου ζωής των προϊόντων καθώς και 

οι απαιτήσεις, που προκύπτουν από την 

πλευρά της προσφοράς (π.χ συνδυασμός 

διαφόρων τεχνολογιών για την παραγω-

γή ενός προϊόντος) αυξάνουν τη σημασία 

της εισροής γνώσεων για την ανταγωνιστι-

κότητα των επιχειρήσεων. Η εισροή αυτή 

προέρχεται πρωτευόντως από το εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης και αντιστοιχεί 

σε δεξιότητες, συμβουλές, εισροή τεχνολο-

γικών γνώσεων, δίκτυα συνεργασίας, κλπ. 

Αναλυτικότερα, το υποστηρικτικό πεδίο της 

επιχείρησης συνίσταται σε τρεις κατηγορί-

ες σχέσεων (Ratti, 1992):

• Σχέσεις που αναφέρονται στην οργά-

νωση των παραγωγικών συντελεστών 

(προέλευση του κεφαλαίου, πηγές πλη-

ροφοριών, τεχνογνωσία, δηλαδή επι-

στημονική και τεχνική γνώση, σχέσεις 

που αφορούν στην ποιότητα και στην 

προσέλκυση ανθρωπίνων πόρων, κλπ).

• Στρατηγικές σχέσεις της επιχείρησης με 

τους εταίρους, τους προμηθευτές και 

τους πελάτες της (ανταλλαγή πληρο-
φοριών, συμμαχία, μερική ολοκλήρω-
ση, κλπ). 

• Στρατηγικές σχέσεις της επιχείρησης 
με τους φορείς της περιοχής (δημό-

σιοι θεσμοί, ιδιωτικές και ημί- ιδιωτικές 

οργανώσεις, κλπ)..

Οι σχέσεις αυτές υπακούν σε δύο βασι-

κά σχήματα, που αφορούν:

(α) στη συνεργασία στο πλαίσιο δικτύων 

επιχειρήσεων

(β) στην ύπαρξη εξωτερικών οικονομιών, 

που λαμβάνουν χώρα στο εγγύς γεωγρα-

φικό περιβάλλον. 

Η φύση, η έκταση και η σταθερότητα των 

σχέσεων, που συνάπτονται στο υποστηρι-

κτικό πεδίο, καθορίζουν με τη σειρά τους 

και σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά 

και τον προσανατολισμό της τεχνολογικής 

καινοτομίας των επιχειρήσεων.

 Διαρθρωτικές προϋποθέσεις

Η εμφάνιση καινοτομιών εξαρτάται από 
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το βαθμό, στον οποίο εκπληρώνεται μια 

σειρά προϋποθέσεων, όπως:

• η ύπαρξη ανταγωνιστικών αγορών

• η άρτια λειτουργία των αγορών κεφα-

λαίου (συμπεριλαμβανομένου του κε-

φαλαίου υψηλού κινδύνου)

• η επαρκής νομοθετική προστασία των 

καινοτομιών

• η διαθεσιμότητα υψηλά ειδικευμένου 

εργατικού δυναμικού.

 Εκπαίδευση και κατάρτιση

Όπως ειπώθηκε σε προηγούμενο τμήμα 

της μελέτης, η συνεχής μεταβολή των τε-

χνολογικών προτύπων και οι αλλαγές από 

την πλευρά της ζήτησης και της προσφο-

ράς, υποβοηθούν τη συνεχή βελτίωση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων του εργατικού 

δυναμικού. Η ενίσχυση του ανθρωπίνου 

κεφαλαίου προϋποθέτει υψηλό βαθμό θε-

σμοθετημένης κατάρτισης καθώς και εν-

θάρρυνση της τάσης των επιχειρήσεων 

να επενδύσουν στην κατάρτιση του ερ-

γατικού τους δυναμικού. Η δια βίου μά-

θηση του εργατικού δυναμικού καθώς και 

η επέκτασή της στο σύνολο των παραγω-

γικών δραστηριοτήτων, περιορίζει την πό-

λωση των δεξιοτήτων στις δραστηριότητες 

υψηλής τεχνολογίας. 

Οι σύγχρονες πολιτικές καινοτομίας, δι-

αρθρώνονται γύρω από τους παρακάτω 

άξονες:

• Η άσκηση πολιτικής σε θέματα καινοτο-

μίας αναπτύσσεται σε τοπικό, περιφε-

ρειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκό-

σμιο επίπεδο. Η συνοχή και συμπλη-

ρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων 

επιπέδων αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής 

σημασίας.

• Πολλά από τα μέτρα για την ενίσχυση 

της καινοτομίας είναι κοινά στους πε-

ρισσότερους βιομηχανικούς κλάδους 

(αν και το βάρος τους από κλάδο σε 

κλάδο διαφέρει). Ωστόσο, ορισμένοι 

κλάδοι, όπως η παραγωγή λογισμικού, η 

κλωστοϋφαντουργία και οι βιοτεχνολο-

γίες παρουσιάζουν ιδιαίτερες ανάγκες, 

που οφείλουν να ληφθούν υπ’ όψιν.

• Ο στόχος ενίσχυσης της καινοτομίας 

οφείλει να ενσωματωθεί σε μια πλειάδα 

πολιτικών, που υπερβαίνουν το στενό 

πλαίσιο της πολιτικής καινοτομίας. Το 

γεγονός αυτό θα επιτρέψει την υπο-

στήριξη μεγάλου αριθμού παραγόντων, 

που συμμετέχουν στην παραγωγή της 

καινοτομίας. Η βιομηχανική, περιφε-

ρειακή, φορολογική και περιβαλλοντι-

κή πολιτική, παρουσιάζουν σημαντικές 

δυνητικές συνέργιες με την πολιτική 

καινοτομίας. Η σύνδεση της περιφερει-

ακής ανάπτυξης με την καινοτομία, θα 

αναλυθεί διεξοδικά στα επόμενα κεφά-

λαια.

• Η καινοτομία αποτελεί κρίσιμο παρά-

γοντα για το σύνολο των βιομηχανι-

κών κλάδων. Ως εκ τούτου, οι δράσεις 

ενίσχυσης της καινοτομίας οφείλουν 

να απευθυνθούν και στους παραδο-

σιακούς κλάδους χαμηλής και μεσαίας 

τεχνολογίας (το ζήτημα αυτό θα ανα-

λυθεί διεξοδικά στη συνέχεια της με-

λέτης, εφόσον οι κλάδοι αυτοί εκπρο-

σωπούνται ευρέως στη διάρθρωση της 

ελληνικής βιομηχανίας).

• Η ενίσχυση των καινοτομικών ικανοτή-

των των ΜΜΕ προϋποθέτει την ενεργο-

ποίηση ενός συνεκτικού και ευέλικτου 

“υποστηρικτικού πεδίου”, που να είναι 

σε θέση να ανταποκριθεί στην ετερο-

γένεια, που χαρακτηρίζει αυτές τις επι-

χειρήσεις.

• Η δικτύωση επιχειρήσεων οφείλει να επι-

κεντρωθεί στις ΜΜΕ. Ειδικότερα, ιδιαίτε-

ρη σημασία αποκτά η δικτύωση ΜΜΕ 
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με μεγαλύτερες επιχειρήσεις καθώς και 

η ενίσχυση των καναλιών διάχυσης δι-

επιχειρησιακής πληροφορίας. 

Οι προκλήσεις που προκύπτουν από 

το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις 

σύγχρονες θεωρήσεις των διαδικασιών 

ανάπτυξης καινοτομιών εντοπίζονται σε 

ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα δραστηριοτή-

των. Όπως σημειώνει πολύ χαρακτηριστικά 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δυσκολία άσκη-

σης πολιτικής στο συγκεκριμένο πεδίο 

αιτιολογείται από το γεγονός ότι “η και-

νοτομία βρίσκεται παντού και ταυτόχρονα 

πουθενά” (Ε.Ε, 2003). Η παρούσα μελέτη 

θα επικεντρωθεί σε τέσσερες διαστάσεις 

της πολιτικής καινοτομίας3. Πρώτον, θα 

εξεταστεί η σημασία της καινοτομίας για 

τους παραδοσιακούς κλάδους μεσαίας 

και υψηλής τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη 

ενέργεια παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέ-

ρον δεδομένης της διάθρωσης της ελλη-

νικής βιομηχανίας. Δεύτερον, θα εξεταστεί 

η σχέση μεταξύ περιφερειακής ανάπτυξης 

και καινοτομίας. Ακόμη, θα παρουσιαστεί 

ένα υπόδειγμα υποστηρικτικών παρεμβά-

σεων για την ενίσχυση της καινοτομίας 

και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρή-

σεων του αγρό-διατροφικού συμπλέγμα-

τος (επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων 

και ποτών). Το συγκεκριμένο παράδειγμα 

αναδεικνύει τους προσδιοριστικούς πα-

ράγοντες ανταγωνιστικότητας ενός κλά-

δου μεσαίας και χαμηλής τεχνολογίας με 

σημαντική παρουσία στην Ελλάδα. Όπως 

θα ειπωθεί και στη συνέχεια, οι παράγο-

ντες αυτοί παραπέμπουν σε μεγάλο βαθ-

μό σε γνωστικούς πόρους. Τέλος, θα θιγεί 

το ζήτημα της φύσης και της έκτασης των 

διαδικασιών ανάπτυξης της καινοτομίας 

στον τομέα των υπηρεσιών. 

3. Για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των στόχων 
και προκλήσεων της πολιτικής καινοτομίας, βλέπε: 
Ε.Ε, “Communication de l’UE sur la politique de 
l’innovation”, (2003) και MERIT, “Innovation Policy 
in a knowledge-based economy”, (2000). 

2.6. Βιομηχανικοί κλάδοι χαμηλής 
και μεσαίας τεχνολογίας 

και καινοτομία

Η γενικευμένη αναφορά στη διεθνή βιβλι-

ογραφία σε έννοιες όπως η νέα οικονομία, 

η οικονομία της γνώσης και η κοινωνία 

της πληροφορίας απεικονίζει τον κεντρικό 

ρόλο που κατέχει η συλλογή, επεξεργασία 

και διάχυση της γνώσης για τις ανταγω-

νιστικές επιδόσεις και την καινοτομία της 

βιομηχανίας. Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει 

εξεταστεί αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο. 

Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αφορμή για 

την τοποθέτηση των βιομηχανιών υψηλής 

τεχνολογίας (Τεχνολογίες της Πληροφο-

ρίας και της Επικοινωνίας, Βιοτεχνολογία, 

κλπ) στο επίκεντρο των πολιτικών για την 

ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και γε-

νικότερα την αύξηση της απασχόλησης 

και την οικονομική ανάπτυξη. Η πολιτική 

αυτή ωστόσο, αποτελεί αντικείμενο έντο-

νης κριτικής για τη μονοδιάστατη και μη 

ρεαλιστική απεικόνιση της δυναμικής, που 

χαρακτηρίζει τόσο τη διάρθρωση όσο και 

τις επιδόσεις (ποιοτικά και ποσοτικά) της 

ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Αναλυτικότερα, 

μελέτη της νορβηγικής ερευνητικής ομά-

δας PILOT (Policy and Innovation in Low 

Tech) που εκπονήθηκε για λογαριασμό 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογραμμίζει 

τον πρωταρχικό ρόλο των παραδοσια-

κών κλάδων χαμηλής τεχνολογίας για την 

ευρωπαϊκή οικονομία. Συνοπτικά, η θέση 

αυτή αιτιολογείται από τους παρακάτω 

ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες:

• το 90 με 97% του ΑΕΠ της Ε.Ε παράγεται 

από δραστηριότητες που δεν ανήκουν 

στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας,

• δραστηριότητες χαμηλής τεχνολογίας 

όπως η κατασκευή επίπλων, παρου-

σιάζουν ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό σηματο-

δοτεί τη μετάβαση του συγκεκριμένου 
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κλάδου προς σύγχρονες παραγωγικές 

πρακτικές (καινοτομίες προϊόντων και 

παραγωγικών διεργασιών, ευελιξία, ση-

μασία της σχεδίασης, κλπ), 

• η ταξινόμηση των παραγωγικών δρα-

στηριοτήτων σε κλάδους υψηλής, με-

σαίας και χαμηλής τεχνολογίας με βάση 

το επίπεδο δαπανών σε Ε&Α, προκαλεί 

λάθος εκτιμήσεις για τα χαρακτηριστικά 

και τις προοπτικές των εν λόγω κλάδων. 

Η “γραμμική” (σε αναφορά στο γραμμι-

κό μοντέλο της καινοτομίας) ταξινόμηση 

(διαμορφωμένη από τον ΟΟΣΑ) δεν είναι 

σε θέση να καταγράψει τον πολυδιάστα-

το χαρακτήρα της καινοτομίας. Όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούμενο τμήμα 

της μελέτης, το σύγχρονο διαδραστι-

κό μοντέλο καινοτομίας διευρύνει τόσο 

το φάσμα της καινοτομίας (προϊόντος, 

παραγωγικής διαδικασίας, οργανωσια-

κή καινοτομία, καινοτομία παρουσίασης, 

αυξητική και ριζική καινοτομία, κλπ) όσο 

και τα επίπεδα, εντός των οποίων αυτή 

αναπτύσσεται (ενδοεπιχειρησιακό, διεπι-

χειρησιακό, μεταξύ της επιχείρησης και 

του ευρύτερου θεσμικού της περιβάλ-

λοντος). Τέλος, η γραμμική ταξινόμηση 

δεν είναι σε θέση να συλλάβει ούτε το 

πλήθος συντελεστών που συμμετέχουν 

στις σύγχρονες διαδικασίες ανάπτυξης 

καινοτομιών (εργάτες, μηχανικοί, παρο-

χείς υπηρεσιών, καταναλωτές, κλπ) ούτε 

τα κανάλια βάσει των οποίων η γνώση 

και η πληροφορία ανταλλάσσεται (κωδι-

κοποιημένη και άρρητη γνώση, πρακτική 

γνώση, κλπ).

Βάσει των παραπάνω, προκύπτουν τα εξής 

συμπεράσματα:

• H ταξινόμηση με βάση το επίπεδο δαπα-

νών σε δραστηριότητες Ε&Α δεν αντα-

νακλά το βαθμό εισχώρησης των πα-

ραδοσιακών βιομηχανικών κλάδων στην 

οικονομία της γνώσης. Η κλαδική ταξι-

νόμηση των διαδικασιών ανάπτυξης της 

καινοτομίας του Pavitt (1984) επιβεβαιώ-

νει τη συγκεκριμένη θέση. Οι διαδικασίες 

ανάπτυξης καινοτομιών, διαφοροποιού-

νται από κλάδο σε κλάδο.

Παραγωγικές δραστηριότητες Διαδικασίες ανάπτυξης καινοτομιών

Ένδυμα, κατασκευή Οι επιχειρήσεις δεν αναπτύσσουν καινοτομίες. Οι 
καινοτομίες εισάγονται από άλλους κλάδους

Βιομηχανία τροφίμων, τσιμεντοβιομηχανία  
(σημασία των οικονομιών κλίμακας)

Καινοτομία στις παραγωγικές διεργασίες

Εξειδικευμένοι προμηθευτές (λογισμικό, επιστη-
μονικά όργανα, κλπ)

Συνεχή καινοτομία προϊόντος σε συνεργασία με 
τους πελάτες (συμπαραγωγή και “σχέση υπηρε-
σίας”)

Κλάδοι με επιστημονική βάση (χημεία, βιοτεχνο-
λογία, ηλεκτρονική, κλπ)

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και παραγωγικών διερ-
γασιών σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευ-
νητικά κέντρα. 

Πηγή: Pavitt (1984) in OCDE, Les villes et les regions dans la nouvelle economie apprenante, (2001).
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• Oι “παραδοσιακές” δραστηριότητες 

χαμηλής και μεσαίας τεχνολογίας, συ-

νεχίζουν να αποτελούν την παραγωγι-

κή βάση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 

(ΑΕΠ, απασχόληση).

• H δυναμική αυτή στηρίζεται στην ανά-

πτυξη καινοτομικών δραστηριοτήτων, 

με βάση σύγχρονες διαδραστικές 

παραγωγικές διεργασίες και πρακτι-

κές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο 

τοπικών συστημάτων καινοτομίας, με 

έμφαση στη διεπιχειρησιακή συνερ-

γασία, στην ύπαρξη κατάλληλων πε-

ριφερειακών υποδομών (βιομηχανικά 

και τεχνολογικά πάρκα, οδικοί άξονες, 

εισροή γνώσης από το υποστηρικτικό 

πεδίο, κλπ) και στην υψηλή ειδίκευση 

του εργατικού δυναμικού. Παράλλη-

λα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις 

γνώσεις και στρατηγικές που αφορούν 

στη σχεδίαση των εν λόγω προϊόντων 

(high-grade design ressources). 

Συνοπτικά, η “γνωστική βάση” των πα-

ραδοσιακών βιομηχανιών αντιστοιχεί στο 

συνδυασμό ολοένα και περισσοτέρων 

ετερογενών παραγόντων, που οργανώνο-

νται σε (1) ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο (και 

σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διερ-

γασιών) (2) σε διεπιχειρησιακό επίπεδο και 

(3) μεταξύ της επιχείρησης και “θεσμικών” 

φορέων. Συνοπτικά, το σύνολο των δρά-

σεων αυτών εντάσσεται σε μια στρατηγική 

προσαρμογής στο νέο ανταγωνιστικό πε-

ριβάλλον με έμφαση στη διαφοροποίηση 

των προϊόντων, την ποιότητα, την ικανότη-

τα συνεχούς προσαρμογής στις ποιοτικές 

και ποσοτικές αλλαγές από την πλευρά 

της ζήτησης, κλπ.

Αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση ότι η 

συγκρότηση βιομηχανικών συνοικιών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιήθηκε με 

επίκεντρο παραδοσιακές βιομηχανίες χα-

μηλής τεχνολογίας όπως το έπιπλο, το 

ένδυμα (π.χ βιομηχανίες πλεκτών στην 

Ιταλία), τα είδη κεραμικής, κλπ. Το γεγο-

νός αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της 

γεωγραφικής εγγύτητας για την ανάπτυ-

ξη της διεπιχειρησιακής συνεργασίας, της 

διαδραστικής μάθησης, της καινοτομίας 

και, ως επόμενο, για την ενίσχυση της δι-

αρθρωτικής ανταγωνιστικότητας.

Συμπεράσματα

• H ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση στηρί-

ζεται κατά βάση σε παραδοσιακούς βι-

ομηχανικούς κλάδους χαμηλής και με-

σαίας τεχνολογίας. Παραδείγματα από 

τη διεθνή εμπειρία αναδεικνύουν την 

αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων 

των σχετικών επιχειρήσεων στα πρό-

τυπα του νέου παραγωγικού υποδείγ-

ματος (διαφοροποίηση, βελτίωση της 

ποιότητας, τεχνολογική αναβάθμιση, 

κλπ), απορρίπτοντας την ταύτιση με-

ταξύ επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογί-

ας και επιχειρήσεων έντασης γνώσης 

(knowledge-intensive). 

• H αναδιάρθρωση των παραδοσιακών 

βιομηχανιών, που παρατηρείται σε ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο, οδηγεί στην εμφάνι-

ση ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής 

ποιότητας, των οποίων η παραγωγή 

στηρίζεται αρχικά σε δραστηριότητες 

σχεδιασμού (design-intensive) και έπει-

τα σε σύνθετη εισροή γνώσεων από 

το ευρύτερο περιβάλλον τους (υπο-

στηρικτικό πεδίο και διεπιχειρησιακή 

συνεργασία). Η ευρεία χρήση και δη-

μιουργία πρακτικής γνώσης, η σημα-

σία που αποδίδεται στο σχεδιασμό των 

προϊόντων καθώς και η ενσωμάτωση 

τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων 

από το υποστηρικτικό πεδίο της περι-

οχής, συνηγορούν υπέρ της ένταξης 

των παραδοσιακών βιομηχανικών δρα-

στηριοτήτων στον μέχρι σήμερα περι-

ορισμένο σύνολο των δραστηριοτήτων 

έντασης γνώσης.
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• Tέλος, παραδείγματα από τον ευρω-

παϊκό χώρο αναδεικνύουν τις χωρικές 

διαστάσεις που λαμβάνει η αναδιάρ-

θρωση των επιχειρήσεων μεσαίας και 

χαμηλής τεχνολογίας, τόσο απ’ τη με-

ριά της σύναψης διεπιχειρησιακών συ-

νεργασιών σε τοπικό/περιφερειακό επί-

πεδο όσο και απ’ τη μεριά της ένταξης 

των εν λόγω επιχειρήσεων σε ένα συ-

γκροτημένο και λειτουργικό σύστημα 

υποστήριξης της καινοτομίας, σε περι-

φερειακό επίπεδο. Οι παραπάνω παρα-

τηρήσεις αναδυκνείουν αναμφισβήτητα 

σημαντικές προκλήσεις για την άσκηση 

πολιτικής σε θέματα καινοτομίας.

2.7. Καινοτομία και Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες Περιοχές (ΛΑΠ)

Η εξέταση της περίπτωσης των παρα-

δοσιακών κλάδων χαμηλής τεχνολογίας, 

ανέδειξε την αδυναμία των γραμμικών 

προσεγγίσεων της καινοτομίας ως προς:

• την ανάδειξη των μη τεχνολογικών και-

νοτομιών, που αναπτύσσονται στους 

εν λόγω κλάδους (οργανωσιακή καινο-

τομία, καινοτομία “παρουσίασης”, στα-

διακή καινοτομία, άρρητη και πρακτική 

γνώση, κλπ)

• την ανάδειξη των σημαντικών αναπτυ-

ξιακών δυνατοτήτων, που προκύπτουν 

από την αναπτέρωση των εν λόγω 

δραστηριοτήτων και την προσαρμογή 

των παραδοσιακών επιχειρήσεων στις 

παραγωγικές και άλλες πρακτικές του 

νέου παραγωγικού υποδείγματος.

Τα παραπάνω συμπεράσματα θέτουν τις 

βάσεις για την επανεξέταση των στόχων 

της πολιτικής καινοτομίας στις περιφερει-

ακές περιοχές της Ε.Ε ή Λιγότερο Ανα-

πτυγμένες Περιοχές (ΛΑΠ). 

Σε γενικές γραμμές, τόσο το θεωρητι-

κό μοντέλο της καινοτομίας όσο και τα 

παραδείγματα από το διεθνή χώρο, ανα-

φέρονται αφειδώς σε περιοχές και δρα-

στηριότητες υψηλής τεχνολογίας (Emilia-

Romagna, Νότια Καλιφόρνια, Baden-

Wurttemberg, κλπ). Συνοπτικά, οι επιχειρή-

σεις αυτές δραστηριοποιούνται πολύ κο-

ντά στο “τεχνολογικό όριο”. Η Ε&Α καθώς 

και η τεχνολογική καινοτομία αποτελούν 

τον πυρήνα της εν λόγω αντίληψης. Η δυ-

νατότητα αξιοποίησης των κατευθύνσεων, 

που προκύπτουν από τα προαναφερθέ-

ντα μοντέλα, είναι ιδιαίτερα περιορισμένη 

για ένα σημαντικό τμήμα των ευρωπαϊκών 

περιοχών καθώς και για το μεγαλύτερο 

τμήμα της ελληνικής επικράτειας, δεδομέ-

νου ότι σε αυτές επικρατούν παραδοσια-

κές δραστηριότητες χαμηλής και μεσαίας 

τεχνολογίας. Η θέση αυτή μπορεί να αιτι-

ολογηθεί από τα παρακάτω επιχειρήματα 

(Morgan; Nauwelaers, 2003):

• η παραδοσιακή προσέγγιση της καινο-

τομίας επικεντρώνεται υπερβολικά στα 

ζητήματα, που αφορούν στις ριζικές 

καινοτομίες

• δεν αποδίδεται επαρκής σημασία στις 

σταδιακές καινοτομίες

• στο πλαίσιο του γραμμικού μοντέλου 

καινοτομίας, ο ρόλος της Ε&Α και γε-

νικότερα της επιστημονικής γνώσης 

υπερέχει των άλλων μορφών γνώσης 

(πρακτική και άρρητη γνώση, κλπ)

• το εν λόγω μοντέλο επικεντρώνεται στα 

αρχικά στάδια ανάπτυξης της καινοτο-

μίας ενώ αγνοούνται τα μεταγενέστερα 

στάδια.

Συνολικά, οι παραδοσιακές προσεγ-

γίσεις της καινοτομίας επικεντρώνονται 

υπερβολικά στα απτά/υλικά χαρακτηρι-

στικά της καινοτομίας αγνοώντας ως εκ 

τούτου εξίσου σημαντικούς παράγοντες, 

όπως οι συστημικές, άυλες, οργανωσιακές 

και σχεσιακές διαστάσεις του φαινομένου. 

Με βάση τα παραπάνω, οι προαναφερ-

θέντες συγγραφείς υποστηρίζουν ότι από 
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τη στιγμή που η καινοτομία εκληφθεί σε 

“γραμμικούς“ όρους (ριζική καινοτομία, 

υπεροχή της Ε&Α, υψηλή τεχνολογία κλπ), 

περιορίζονται αυτομάτως οι δυνατότη-

τες ανάπτυξης καινοτομιών στις λιγότερο 

αναπτυγμένες περιοχές. Αντιθέτως, η ανα-

γνώριση του διαδραστικού/συστημικού 

μοντέλου καινοτομίας-δηλαδή της σημα-

σίας που αποκτά η ικανότητα για ανάπτυ-

ξη νέων μεθόδων οργάνωσης της εργα-

σίας στην επιχείρηση, για εντατικοποίηση 

της διεπιχειρησιακής συνεργασίας καθώς 

και για διαμόρφωση αποτελεσματικών συ-

νεργιών μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών 

φορέων- καθιστά τις ΛΑΠ υποψήφια κέ-

ντρα ανάπτυξης καινοτομιών. Στο πλαίσιο 

των παραπάνω παρατηρήσεων αναδει-

κνύεται επίσης η σημασία που αποκτά η 

διαμόρφωση πολιτικών για την ενίσχυση 

των συστημικών/συλλογικών δομών ανά-

πτυξης της καινοτομίας, δεδομένων των 

χαμηλών επιπέδων κοινωνικού κεφαλαίου 

που χαρακτηρίζουν τις εν λόγω περιοχές.

Συνολικά, προκύπτει ότι:

• πρώτον -και όπως αναφέρθηκε στην 

προηγούμενη υποενότητα- η γνώση 

και η καινοτομία μπορούν να διαδρα-

ματίσουν σημαντικότατους ρόλους 

στις παραδοσιακές δραστηριότητες 

χαμηλής τεχνολογίας

• το ίδιο ισχύει και για τις λιγότερα ανα-

πτυγμένες περιοχές, εφόσον ληφθούν 

σοβαρά υπ’ όψιν οι συστημικές/δια-

δραστικές διαστάσεις των μηχανισμών 

ανάπτυξης της καινοτομίας

• το γεγονός αυτό οδηγεί στην αναγκαία 

διαμόρφωση πολιτικών, που να επικε-

ντρώνονται τόσο στους υλικούς όσο 

και στους άυλους παράγοντες της 

καινοτομίας. Οι πολιτικές οφείλουν να 

ενισχύσουν το διάλογο, την ανταλλαγή 

απόψεων, πληροφοριών και γνώσεων 

μεταξύ των παραγωγικών και άλλων 

φορέων της περιοχής καθώς και να 

θέσουν τις βάσεις για τη διαμόρφωση 

μιας ευρύτερα αποδεκτής στρατηγικής 

περιφερειακής ανάπτυξης.

2.8. Οι χωρικές διαστάσεις 
των πολιτικών ενίσχυσης της 

καινοτομίας 

Όπως ειπώθηκε, η διαμόρφωση πολιτι-

κών για την ενίσχυση της καινοτομίας4, 

στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στα 

διδάγματα και στις κατευθύνσεις που 

προκύπτουν από την καταγραφή χωρικά 

συγκεντρωμένων επιχειρήσεων με υψηλές 

ανταγωνιστικές και καινοτομικές δραστη-

ριότητες. Οι πολιτικές αυτές στοχεύουν 

στην ενίσχυση του καινοτόμου περιβάλ-

λοντος των επιχειρήσεων και διαμορφώ-

νονται σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, 

ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα πλεονε-

κτήματα, οι αδυναμίες και οι προσδοκίες 

των συντελεστών των τοπικών παραγωγι-

κών συστημάτων. Η διαμόρφωση των εν 

λόγω στρατηγικών προϋποθέτει αφενός 

την καταγραφή των οικονομικών και κοι-

νωνικών χαρακτηριστικών της κάθε περι-

οχής και αφετέρου τη χάραξη συγκροτη-

μένων στρατηγικών επιλογών και στόχων. 

Η πολιτική καινοτομίας σε περιφερειακό 

επίπεδο μπορεί να θεωρηθεί ως μια σειρά 

δράσεων για τη δημιουργία ενός καινο-

τόμου περιβάλλοντος, επηρεάζοντας και 

συνδυάζοντας μια σειρά παραγόντων, 

όπως οι ευρύτερες υποδομές μιας περι-

οχής (χωροθέτηση επιχειρήσεων, κλπ), οι 

δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, τα 

κέντρα παραγωγής γνώσης (τεχνολογικά 

και επιστημονικά κέντρα, κλπ), τα κέντρα 

κατάρτισης καθώς και οι επιχειρήσεις. 

4. Τα Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας καθώς και 
το Δίκτυο Καινοτόμων Περιφερειών αποτελούν 
παραδείγματα τέτοιων πολιτικών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 
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Όπως θα δούμε παρακάτω, οι χωρι-

κές διαστάσεις των πολιτικών καινοτομί-

ας συγκλίνουν με τις σύγχρονες μορφές 

περιφερειακής πολιτικής. Όσον αφορά 

στις αμιγώς οικονομικές και παραγωγικές 

πτυχές του ζητήματος, μπορεί να ειπωθεί 

πως διακρίνεται μια σταδιακή ταύτιση των 

δύο πολιτικών όσον αφορά τουλάχιστον 

στη λογική διαμόρφωσης και υλοποίησής 

τους.

Όπως ειπώθηκε επανειλημμένα στη διάρ-

κεια του συγκεκριμένου κεφαλαίου, η και-

νοτομία και η ανταγωνιστικότητα εξαρτώ-

νται ολοένα και περισσότερο από γνώσεις 

και πληροφορίες, που αδυνατούν να πα-

ράγουν και να συγκεντρώσουν από μό-

νες τους οι επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό 

θέτει τρία σημαντικά ζητήματα:

• οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα πο-

λυσύνθετο και μεταβαλλόμενο αντα-

γωνιστικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα 

οι παραγωγικές διεργασίες να προ-

ϋποθέτουν τη συνεχή εισροή εξειδι-

κευμένων γνώσεων. Το γεγονός αυτό 

αφορά τόσο στις επιχειρήσεις χαμηλής 

όσο και στις επιχειρήσεις υψηλής τε-

χνολογίας

• οι γνώσεις αυτές μπορούν να προκύ-

ψουν από τη σύναψη διεπιχειρησιακών 

συνεργασιών ή/και από το ευρύτερο 

υποστηρικτικό περιβάλλον της επιχεί-

ρησης (ή Κοινωνικό Σύστημα Καινοτο-

μίας) 

• η ανάπτυξη, διάχυση και συλλογή των 

εν λόγω γνώσεων και πληροφοριών, 

λαμβάνουν τοπικό/περιφερειακό χαρα-

κτήρα. 

Με βάση τα παραπάνω, θα παρουσιαστεί 

ένα πρότυπο πολιτικής για την ενίσχυση 

του αγρό-διατροφικού συμπλέγματος και 

ειδικότερα για τη βιομηχανία τροφίμων. 

Στόχο μιας τέτοιας ενέργειας αποτελεί η 

παρουσίαση της απαραίτητης εισροής 

γνώσης για τις ανταγωνιστικές επιδόσεις 

ενός “παραδοσιακού” κλάδου. Παράλλη-

λα, το παράδειγμα αυτό αναδεικνύει τον 

περιφερειακό χαρακτήρα του σχετικού 

υποστηρικτικού πεδίου. 

2.9. Υποστηρικτικό πεδίο  
και υποστηρικτικές υπηρεσίες:  

η περίπτωση του αγρό-διατροφικού 
συμπλέγματος

Η εισροή γνώσης για το αγρό-διατρο-

φικό σύμπλεγμα διακρίνεται σε τέσσερις 

άξονες παρέμβασης. Οι άξονες αυτοί 

αφορούν (1) στην Προώθηση της Κατάρ-

τισης, της Έρευνας και της Καινοτομίας, 

(2) στην Προώθηση όλων των Μορφών 

Ποιότητας, (3) στην Επικοινωνία και (4) 

στην Προώθηση του Νέου Παραγωγικού 

Υποδείγματος. Ο συγκεκριμένος λοιπόν 

πίνακας αποσκοπεί στην ανάδειξη του 

πολυσύνθετου παραγωγικού και ανταγω-

νιστικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων 

του κλάδου τροφίμων και ποτών καθώς 

και στα δυνητικά πεδία παρέμβασης των 

πολιτικών καινοτομίας (διαμόρφωση υπο-

στηρικτικού πεδίου).
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Στόχος Δράσεις

Στόχος 1:  

Προώθηση της 

κατάρτισης, της 

έρευνας και της 

καινοτομίας

1.1. Χρήση των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών για την ανάλυση των σύγ-
χρονων τάσεων της κατανάλωσης. Δημιουργία επιχειρήσεων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών με αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων στις αγορές 
τροφίμων.

1.2. Συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημιακών Σχολών και των επιχειρήσεων του 
παραγωγικού συστήματος των τροφίμων με σκοπό την επιστημονική και τε-
χνική υποστήριξη των παραγωγών. Εγκατάσταση εργαστηρίων για την από 
κοινού εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

1.3. Προσανατολισμός των κέντρων κατάρτισης σε περιεχόμενο που αφορά συ-
γκεκριμένα στους κλάδους της γεωργίας, της αλιείας και της βιομηχανίας 
τροφίμων. 

1.4. Προσανατολισμός της κατάρτισης στην κατεύθυνση της πολυσθενής ειδίκευ-
σης των εργαζομένων. 

1.5. Οργάνωση ημερίδων, έκδοση εντύπων και χρήση άλλων επικοινωνιακών μέ-
σων για την συστηματική προβολή (ιδιαίτερα μεταξύ των νέων) των επαγγελ-
μάτων και των επιχειρηματικών ευκαιριών της βιομηχανίας τροφίμων. Ενέργειες 
για την αναβάθμιση του status των επαγγελμάτων του αγροτικού τομέα. 

1.6. Προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις της βιομηχανίας τρο-
φίμων και στα προϊόντα της περιοχής συνολικά. 

1.7. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τις ευκαιρίες αξιοποίη-
σης των αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Ένταξη των τοπικών 
επιχειρήσεων σε σχετικά προγράμματα. Ανακύκλωση λυμάτων ελαιοτριβείων 
για την παραγωγή υποπροϊόντων. 
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Στόχος 2. 
Προώθηση όλων 
των μορφών 
ποιότητας 

2.1. Επιχειρήσεις για την παρακολούθηση των ζητημάτων υγειονομικής ασφάλει-
ας και οργανοληπτικής ποιότητας. Επιχειρήσεις για την προώθηση της τοπικής 
γαστρονομικής παράδοσης.

2.2. Βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των τοπικών προϊόντων. Προ-
ώθηση της διαφοροποίησης των προϊόντων (ευέλικτη μαζική παραγωγή). Επι-
χειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών.

2.3. Προσδιορισμός των προϋποθέσεων για την γενίκευση της παραγωγής πιστο-
ποιημένων προϊόντων στην περιοχή. Γραφείο συμβούλων σε θέματα ποιότη-
τας και πιστοποίησης για την από κοινού εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της 
περιοχής.

2.4. Καταγραφή των ευκαιριών για την δημιουργία νέων προϊόντων που θα συν-
δέουν το όνομά τους με την περιοχή (προϊόντα ονομασίας προέλευσης, γεω-
γραφικής  ένδειξης και παραδοσιακά προϊόντα). Επιχειρήσεις συμβουλευτικών 
υπηρεσιών.

2.5. Προώθηση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας (ISO 9000, ISO 14 
000, μέθοδος HACCP, κτλ) με την δημιουργία  των απαιτούμενων προγραμ-
μάτων κατάρτισης. Οργάνωση εργαστηρίων από ιδιωτικές επιχειρήσεις για την 
από κοινού εξυπηρέτηση των παραγωγών της περιοχής.

2.6. Διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας των προϊόντων (εμπορικές ονομασίες, 
αντιμετώπιση επιπτώσεων από μεμονωμένες περιπτώσεις υγειονομικών ατυχη-
μάτων). Η χρήση του ονόματος της περιοχής πρέπει να συνδέεται με αυστη-
ρούς  ελέγχους από εξωτερικούς φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις υπηρεσιών) 
ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη υγειονομική ποιότητα των προϊόντων.

2.7. Σχεδιασμός συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση  τυχόν υγει-
ονομικής κρίσης για το σύνολο των αγρό-διατροφικών συμπλεγμάτων της 
περιοχής.  Διάδοση της εν λόγω μεθοδολογίας προς όλα τα στελέχη και 
εμπλοκή των εργαζομένων. Επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών.

2.8. Προσδιορισμός των κριτηρίων υλοποίησης της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
(“ιχνηλασία” της ποιότητας) για το σύνολο των αγρό-διατροφικών συμπλεγμά-
των. Επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στόχος 3. 
Επικοινωνία

3.1. Απόκτηση και εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ποιότητα 
των προϊόντων της περιοχής. Προβολή των γευστικών ιδιοτήτων και της υγειο-
νομικής ποιότητας των τοπικών προϊόντων. Διαφημιστικές εταιρείες.

3.2. Σχεδιασμός και προώθηση από τους φορείς της τοπικής ανάπτυξης μιας 
επικοινωνιακής πολιτικής με στόχο την προβολή της περιοχής συνολικά (φυ-
σικά προτερήματα, παραδόσεις, κλπ) και σε συνδυασμό με τα προϊόντα της 
τοπικής βιομηχανίας τροφίμων. Διαφημιστικές εταιρείες.

3.3. Εγκατάσταση συστήματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοι-
νωνίας στα θέματα ποιότητας. Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και τοπικής 
συνείδησης. Μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκπαίδευση, διαφήμιση.

Στόχος 4. 
Προώθηση 
του νέου 
παραγωγικού 
υποδείγματος

 

Όλες οι ενέργειες για την επίτευξη αυτού του στόχου αφορούν στην παροχή συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη:

4.1. της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας (ομαδική εργασία και ικανότητα των 
εργαζομένων να ανταποκρίνονται σε μεγάλο αριθμό εργασιών και ευθυνών, 
συνεργασία μεταξύ τμημάτων της επιχείρησης, συνεργασία επιχείρησης με 
προμηθευτές, συνεχής λειτουργία του μηχανικού εξοπλισμού, ευέλικτες τεχνο-
λογίες παραγωγής για ευέλικτη μαζική παραγωγή).

4.1. της δικτύωσης των επιχειρήσεων (συγκρότηση cluster). Ανάπτυξη της συνερ-
γασίας μεταξύ των φορέων στα διαφορετικά στάδια παραγωγής και επεξερ-

γασίας των προϊόντων. 
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2.10. Καινοτομία και υπηρεσίες
Αντικείμενο της παρούσας ενότητας 

αποτελεί η προσέγγιση του ζητήματος 

της καινοτομίας στις υπηρεσίες. Η ενέρ-

γεια αυτή αιτιολογείται αφενός από το γε-

γονός ότι στις χώρες του ΟΟΣΑ, τα 2/3 

περίπου τις απασχόλησης και του ΑΕΠ 

προέρχονται από τον τριτογενή τομέα και 

αφετέρου από το ότι μέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του ’90, οι υπηρεσίες θεωρού-

νταν σε γενικές γραμμές μη καινοτομικές 

δραστηριότητες. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 

καταβάλλονται προσπάθειες για την εμ-

βάθυνση των θεωρητικών γνώσεων για 

τις υπηρεσίες5. Η σχέση καινοτομίας και 

τριτογενούς τομέα δεν έχει διερευνηθεί 

επαρκώς. Μια από τις πιο αξιοσημείωτες 

προσπάθειες για την καταγραφή της έκτα-

σης και τη σύλληψη των ιδιαίτερων διαδι-

κασιών ανάπτυξης της καινοτομίας στις 

υπηρεσίες, ανήκει στην ερευνητική ομά-

δα που διαμορφώθηκε για την εκπόνηση 

της μελέτης “Innovation in Services: Issues 

at stake and Trends” για λογαριασμό 

της Ε.Ε στο πλαίσιο της υλοποίησης του 

προγράμματος “Καινοτομία και ΜΜΕ” με 

συντονιστή το Ερευνητικό Κέντρο για την 

Καινοτομία και τον Ανταγωνισμό (CRIC) 

του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Η πα-

ρούσα ενότητα στηρίζεται στα πορίσματα 

της συγκεκριμένης έρευνας.

Ο τριτογενής τομέας διαδραματίζει πλέ-

ον πρωταρχικό ρόλο στις περισσότερες 

οικονομίες των χωρών του ΟΟΣΑ. Όπως 

αναφέρθηκε νωρίτερα, τα 2/3 της απα-

σχόλησης και του ΑΕΠ ανήκουν πλέον στις 

υπηρεσίες. Βάσει στοιχείων της Eurostat, οι 

υπηρεσίες αποτελούν το μοναδικό τομέα 

της οικονομίας που δημιούργησε θέσεις 

5. Για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του ζητή-
ματος βλέπε Ευσταθόπουλος, Ι & Ιωακείμογλου, 
Η., (2004) Ο Τομέας των υπηρεσιών, η ανταγω-
νιστικότητα και η εργασία, Μελέτη 19, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-
ΑΔΕΔΥ. 

απασχόλησης στις χώρες της Ε.Ε στη δι-

άρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών. Ως 

εκ τούτου, τόσο η έκταση όσο και η δυ-

ναμική των υπηρεσιών στις χώρες της Ε.Ε 

καθιστούν αναγκαία την εμβάθυνση των 

θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων για τη 

διερεύνηση των χαρακτηριστικών και της 

δυναμικής που τροφοδοτεί την ανάπτυξη 

του τριτογενούς τομέα. Ιδιαίτερα σημαντι-

κό ζήτημα αποτελεί η εξέταση των μορ-

φών που λαμβάνει η καινοτομία στις υπη-

ρεσίες, οι επιπτώσεις της καινοτομίας των 

υπηρεσιών για το σύνολο της οικονομί-

ας καθώς και η διαμόρφωση κατάλληλων 

δεικτών. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 

του ’90, η διεθνής βιβλιογραφία δεν είχε 

αναγνωρίσει την καινοτομική ικανότητα 

των υπηρεσιών.Οι υπηρεσίες θεωρούνταν 

απλοί αποδέκτες τεχνολογικών καινοτομι-

ών του δευτερογενούς τομέα. Από τις αρ-

χές της περασμένης δεκαετίας, η εν λόγω 

αντίληψη μεταβάλλεται, για δύο κυρίους 

λόγους:

• η υιοθέτηση της τεχνολογικής καινο-

τομίας από τις υπηρεσίες, πραγματο-

ποιείται με δημιουργικό τρόπο. Ακόμη 

και ως απλοί χρήστες τεχνολογίας, οι 

υπηρεσίες αρχίζουν να εκλαμβάνονται 

ως θύλακες ανάπτυξης καινοτομιών

• ο ρόλος των υπηρεσιών στο πλαίσιο 

της οικονομίας της γνώσης ενισχύ-

εται. Οι υπηρεσίες “έντασης γνώσης” 

διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην 

ανταγωνιστικότητα του δευτερογενούς 

τομέα. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι παραδοσι-

ακοί δείκτες καινοτομίας αδυνατούν σε 

μεγάλο βαθμό να καταγράψουν τα επίπε-

δα και τα χαρακτηριστικά της καινοτομί-

ας στις υπηρεσίες. Αναλυτικότερα, οι πε-

ρισσότερες μελέτες επικεντρώνονται στις 

τεχνολογικές διαστάσεις της καινοτομίας, 

αγνοώντας τα οργανωσιακά αλλά και τα 

διαδραστικά χαρακτηριστικά της καινοτο-

μίας (δηλαδή την ποιότητα των σχέσεων, 
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που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της 

παροχής της υπηρεσίας μεταξύ πελατών 

και παροχέων). Οι παραδοσιακοί δείκτες 

της καινοτομίας τείνουν δηλαδή να αγνο-

ήσουν τις πιο άυλες μορφές της, δηλαδή 

τους βασικότερους συντελεστές ανάπτυξης 

καινοτομιών σε δραστηριότητες του τριτο-

γενούς τομέα, όπως οι υπηρεσίες έντασης 

γνώσης, το εμπόριο, η διανομή, κλπ. 

Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Μά-

ντσεστερ επικεντρώθηκε στην καταγραφή 

της έκτασης και των χαρακτηριστικών της 

καινοτομίας στον τριτογενή τομέα, στον 

εντοπισμό των βασικών εμποδίων ως προς 

την ανάπτυξη καινοτομιών στις υπηρεσίες 

καθώς και στον προσδιορισμό δυνητικών 

πεδίων άσκησης πολιτικής για την ενίσχυ-

ση των καινοτομικών δραστηριοτήτων και 

επιδόσεών τους. 

Συνολικά, ξεχωρίζουν τα εξής ενδιαφέρο-

ντα πορίσματα:

• Η καινοτομική δραστηριότητα των υπη-

ρεσιών αντανακλάται από τις αυξα-

νόμενες δραστηριότητές τους, όσον 

αφορά στην Ε&Α, την κατάθεση διπλω-

μάτων ευρεσιτεχνίας και την καταχώ-

ρηση εμπορικών ονομασιών.

• Συγκριτικά με τις επιχειρήσεις του δευ-

τερογενούς τομέα, η καινοτομία στις 

υπηρεσίες παρουσιάζει οργανωσιακά 

χαρακτηριστικά.

• Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρε-

σιών εκλαμβάνεται ως ο βασικότερος 

παράγοντας ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα. 

Παράλληλα, η έκταση των καινοτομικών 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης τείνει 

να αυξηθεί, εφόσον αυξάνεται και η 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στο άμεσο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

• Βασικότερο εμπόδιο για την ανάπτυ-

ξη καινοτομιών στον τριτογενή τομέα, 

αποτελεί η ανεπαρκής ζήτηση καινοτο-

μικών υπηρεσιών καθώς και το υψηλό 

επιχειρηματικό ρίσκο, που προκύπτει 

από την προώθηση νέων δραστηριο-

τήτων. Η ενεργοποίηση της ζήτησης για 

καινοτομικές υπηρεσίες αποτελεί ένα 

δυνητικό πεδίο παρέμβασης. 

• Οι ελλείψεις ειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού, η νομοθεσία καθώς και η 

ανεπαρκής προστασία των πνευμα-

τικών δικαιωμάτων, περιορίζουν την 

ανάπτυξη καινοτομιών στον τριτογενή 

τομέα. 

• Τέλος, η διαμόρφωση κατάλληλων δει-

κτών για τη μέτρηση της καινοτομίας 

στον τομέα των υπηρεσιών, αποτελεί 

καίριο ζήτημα για τη διαμόρφωση πο-

λιτικών με αντικείμενο την ενίσχυση των 

ανταγωνιστικών επιδόσεων του τομέα 

αυτού. Οι δείκτες αυτοί οφείλουν να 

καταγράφουν με καλύτερο τρόπο τα 

οργανωσιακά και διαδραστικά χαρα-

κτηριστικά της καινοτομίας, έτσι όπως 

αυτά αναπτύσσονται στις υπηρεσίες. 

2.11. Συμπεράσματα κεφαλαίου

Η συντομία του κύκλου ζωής των προ-

ϊόντων, η εντατικοποίηση του διεθνούς 

ανταγωνισμού καθώς και οι εξελίξεις στα 

καταναλωτικά και τεχνολογικά πρότυπα, 

αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός 

νέου πολυσύνθετου και μεταβαλλόμενου 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Η καινο-

τομία και η “αλλαγή” (ως κυρίαρχη οικο-

νομική δραστηριότητα) αναδεικνύονται 

σε κινητήριες δυνάμεις των στρατηγικών 

ενίσχυσης της διαρθρωτικής ανταγωνιστι-

κότητας. 

Βασιζόμενο στα παραπάνω πορίσματα, 

το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώθηκε στην 

εξέταση των σύγχρονων θεωρήσεων της 

καινοτομίας. Αναλυτικότερα, θίχτηκαν ζη-

τήματα όπως ο ορισμός της καινοτομίας, 

η μετάβαση από το γραμμικό στο διαδρα-

στικό μοντέλο καινοτομίας, οι ενδοεπιχει-

ρησιακοί διαδραστικοί μηχανισμοί ανά-

πτυξης της καινοτομίας, οι σχέσεις μεταξύ 
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διεπιχειρησιακής συνεργασίας και καινο-

τομίας, η διαμόρφωση “δικτύων καινοτο-

μίας” ή “Κοινωνικών Συστημάτων Καινοτο-

μίας” καθώς οι επιπτώσεις των διαδραστι-

κών θεωρήσεων της καινοτομίας ως προς 

την άσκηση πολιτικής και την περιφερει-

ακή ανάπτυξη και πολιτική. Παράλληλα, 

εξετάστηκε και η σημασία της καινοτομίας 

για τις παραδοσιακές επιχειρήσεις χαμη-

λής τεχνολογίας. Για την απεικόνιση του 

συγκεκριμένου ζητήματος, παρουσιάστη-

κε μια σειρά από δυνητικές παρεμβάσεις, 

με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας/

ανταγωνιστικότητας του αγρό- διατροφι-

κού συμπλέγματος. 

Συνολικά, από την εξέταση των παραπά-

νω θεμάτων, προκύπτουν οι εξής κατευ-

θύνσεις: 

• Ο όρος καινοτομία υπερβαίνει τους αμι-

γώς τεχνολογικούς νεωτερισμούς, συ-

μπεριλαμβάνοντας μια σειρά από δρα-

στηριότητες στον οργανωσιακό, εμπορι-

κό, παραγωγικό και χρηματοοικονομικό 

τομέα (οργανωσιακή καινοτομία, καινο-

τομία στις παραγωγικές διεργασίες, και-

νοτομία “παρουσίασης”, κλπ).

• Η μετάβαση από το “γραμμικό” στο “δι-

αδραστικό” μοντέλο καινοτομίας υπο-

γραμμίζει τη σημασία των διαδραστι-

κών σχέσεων στο εσωτερικό της επι-

χείρησης και ειδικότερα την ανταλλαγή 

γνώσεων και πληροφοριών στο πλαί-

σιο των παραγωγικών διεργασιών. Το 

γεγονός αυτό περιορίζει τη σημασία 

της Ε&Α στην ανάπτυξη της καινοτο-

μίας και την ενίσχυση της ανταγωνι-

στικότητας. Οι άρρητες και πρακτικές 

γνώσεις αποτελούν βασικούς παρά-

γοντες ανάπτυξης καινοτομιών. Τέλος, 

οι διαδραστικοί μηχανισμοί ανάπτυξης 

καινοτομιών αφορούν στο σύνολο των 

εργαζομένων, ανεξάρτητα από το βαθ-

μό ειδίκευσής τους και τα εργασιακά 

τους καθήκοντα.

• Σε διεπιχειρησιακό επίπεδο, η σύνα-

ψη μακροπρόθεσμων συνεργασιών 

με βάση τη συμπληρωματικότητα των 

επιχειρήσεων, υποκαθιστά τις παραδο-

σιακές βραχυπρόθεσμες μορφές διεπι-

χειρησιακής συνεργασίας. Το γεγονός 

αυτό προκύπτει από την πολυπλοκό-

τητα του νέου ανταγωνιστικού περι-

βάλλοντος (οι επιχειρήσεις δεν είναι 

σε θέση να κατέχουν το σύνολο των 

απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και 

πληροφοριών) καθώς και από τη ση-

μασία που αποδίδεται σε παράγοντες, 

όπως η ποιότητα και η διαφοροποίηση 

του προϊόντος. Οι συνεργασίες έχουν 

ετερογενή χαρακτήρα, ξεκινώντας από 

παραδοσιακές σχέσεις υπεργολαβίας 

μέχρι και την ανάπτυξη ερευνητικών και 

άλλων δραστηριοτήτων, με αντικείμενο 

την ανάπτυξη νέων προϊόντων, παρα-

γωγικών διεργασιών, κλπ.

• Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσε-

ων στηρίζεται ολοένα και περισσότε-

ρο στην ύπαρξη ενός λειτουργικού 

“υποστηρικτικού πεδίου”, αντικείμενο 

του οποίου αποτελεί η εισροή γνώσης 

προς τις επιχειρήσεις. Αυτό προκύπτει 

από τις εξελίξεις στους τομείς της ζή-

τησης και της προσφοράς, δηλαδή 

από την εντατικοποίηση του διεθνούς 

ανταγωνισμού, την πολυπλοκότητα των 

παραγωγικών διεργασιών, τη συντομία 

του κύκλου ζωής των προϊόντων, τη 

σημασία που αποδίδεται σε παράγο-

ντες, όπως η ποιότητα, η διαφοροποίη-

ση, η παρουσίαση του προϊόντος, κλπ. 

Το “υποστηρικτικό πεδίο” απαρτίζεται 

από φορείς της τοπικής και περιφερει-

ακής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια και 

ερευνητικά κέντρα, επιμελητήρια, ορ-

γανώσεις καταναλωτών, οργανισμούς 

κατάρτισης κλπ.

• Οι επιχειρήσεις έντασης γνώσης δεν 

αντιστοιχούν αποκλειστικά σε επιχειρή-
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σεις υψηλής τεχνολογίας. Οι παραδοσι-

ακές επιχειρήσεις χαμηλής και μεσαίας 

τεχνολογίας συμμετέχουν ισάξια στην 

παραγωγή γνώσης, -κυρίως πρακτικής 

και άρρητης φύσης- υιοθετώντας τις 

παραγωγικές και οργανωτικές πρακτι-

κές του νέου παραγωγικού υποδείγμα-

τος. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την 

ικανότητα των εν λόγω επιχειρήσεων 

να διατηρηθούν στην ευρωπαϊκή αγο-

ρά, χάρη σε παρεμβάσεις που αφο-

ρούν στη βελτίωση της διαρθρωτικής 

τους ανταγωνιστικότητας (ποιότητα, δι-

αφοροποίηση, σχεδιασμός, ικανότητα 

παράδοσης προϊόντων σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, κλπ).

• Η ανάδειξη των διαδραστικών μηχανι-

σμών ανάπτυξης της καινοτομίας σε 

ενδοεπιχειρησιακό και διεπιχειρησια-

κό επίπεδο καθώς και μεταξύ επιχει-

ρήσεων και του υποστηρικτικού τους 

πεδίου, επηρεάζει τόσο τους στόχους 

όσο και τα μέσα των πολιτικών καινο-

τομίας. Η υποστήριξη της καινοτομίας 

προϋποθέτει τη συμπληρωματικότητα 

των διαφόρων επιπέδων άσκησης πο-

λιτικής (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, 

διεθνές επίπεδο) καθώς και τη διαμόρ-

φωση συνεργειών μεταξύ διαφόρων 

πολιτικών (καινοτομίας, βιομηχανικής 

πολιτικής, εκπαίδευσης, κλπ). Τέλος, η 

πολιτική καινοτομία επικεντρώνεται στη 

ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των επι-

χειρήσεων και των φορέων του ευρύ-

τερου “υποστηρικτικού” τους πεδίου, 

κατά προτίμηση των φορέων που εντο-

πίζονται στο άμεσο γεωγραφικό περι-

βάλλον τους. Οι πολιτικές καινοτομίας 

λαμβάνουν χωρική διάσταση, συγκλί-

νοντας σε ένα βαθμό με τις σύγχρονες 

θεωρίες και πρακτικές περιφερειακής 

ανάπτυξης και πολιτικής. Με βάση την 

τελευταία αυτή παρατήρηση, προσδι-

ορίζεται το αντικείμενο του επόμενου 

κεφαλαίου: η ανάγκη για μια περιεκτική 

και διαρθρωμένη ανάλυση των προσ-

διοριστικών παραγόντων της ανταγω-

νιστικότητας, του νέου παραγωγικού 

υποδείγματος, της “διαδραστικής” και-

νοτομίας καθώς και των προεκτάσε-

ών τους σε θέματα άσκησης πολιτικής 

προϋποθέτει την παρουσίαση των σύγ-

χρονων θεωρήσεων της περιφερειακής 

ανάπτυξης και πολιτικής. 

3. Περιφερειακή ανάπτυξη  
και πολιτική: η ανάδυση  
ενός νέου υποδείγματος

Οι σύγχρονες θεωρήσεις της ανταγωνι-

στικότητας και της καινοτομίας αναδεικνύ-

ουν τον πρωταρχικό ρόλο της τοπικής/πε-

ριφερειακής διάστασης ως ιδανικό πλαίσιο 

άσκησης πολιτικής για την προώθηση του 

νέου παραγωγικού υποδείγματος και των 

διαδραστικών μηχανισμών ανάπτυξης της 

καινοτομίας. Η παρατήρηση αυτή αναδει-

κνύει την σύγκλιση μεταξύ των εν λόγω 

θεωρητικών προσεγγίσεων και των σύγ-

χρονων θεωρήσεων της περιφερειακής 

ανάπτυξης και πολιτικής. Αναλυτικότερα, το 

χωρικό πλαίσιο σύλληψης και εφαρμογής 

των πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστι-

κότητας και της καινοτομίας αποκτά όλο 

και πιο τοπικό/περιφερειακό χαρακτήρα 

ενώ παράλληλα, οι σύγχρονες περιφερει-

ακές πολιτικές επικεντρώνονται στη δημι-

ουργία “περιοχών που μαθαίνουν” (ΟΟΣΑ, 

2001). Η παρατηρούμενη αυτή σύγκλιση 

αποτυπώνεται στη έννοια του καινοτόμου 

περιβάλλοντος που ανέπτυξαν οι ερευνη-

τικές της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Ομάδας 

για τα Καινοτόμα Περιβάλλοντα (GREMI). Η 

προκείμενη προσέγγιση αποτελεί ουσιαστι-

κά αποτέλεσμα της σύγκλισης μεταξύ των 

σύγχρονων θεωρήσεων της περιφερειακής 

ανάπτυξης και των χωρικών διαστάσεων 

του διαδραστικού μοντέλου καινοτομίας. 

Η θεωρία του καινοτόμου περιβάλλοντος 

θα εξεταστεί αναλυτικά στο επόμενο κε-
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φάλαιο της παρούσας μελέτης. 

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου 

αποτελεί η παρουσίαση των σύγχρονων 

θεωρήσεων της περιφερειακής ανάπτυξης 

και πολιτικής. Το ζήτημα θα εξεταστεί σε 

τρία στάδια. Αρχικά, θα παρουσιαστούν 

οι παράγοντες που οδηγούν στη μετάβα-

ση από το παραδοσιακό στο σύγχρονο 

υπόδειγμα περιφερειακής πολιτικής (3.1). 

Στη συνέχεια, θα εξεταστεί ο ρόλος των 

φορέων των τοπικών και περιφερειακών 

κοινωνιών και οικονομιών στο πλαίσιο των 

νέου υποδείγματος περιφερειακής πολι-

τικής (3.2). Με λίγα λόγια, θα παρουσι-

αστούν τα χαρακτηριστικά και οι στόχοι 

των σύγχρονων αυτών περιφερειακών πο-

λιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστι-

κότητας και της καινοτομίας. Τέλος -βάσει 

των συμπερασμάτων και των κατευθύν-

σεων που προκύπτουν από τη μετάβαση 

στο νέο υπόδειγμα- θα παρουσιαστούν 

οι προκλήσεις και οι προοπτικές της πε-

ριφερειακής ανάπτυξης και πολιτικής στην 

Ελλάδα (3.3). 

3.1. Περιφερειακή πολιτική: 
ορισμός και ιστορική εξέλιξη

Η έννοια της περιφερειακής πολιτικής 

ορίζεται ως ένα “σύνολο μέτρων, με στό-

χο την μείωση των οικονομικών ανισοτή-

των μεταξύ των επιμέρους περιοχών μιας 

χώρας” (Dictionary of Economics, 2003). 

Σε συνδυασμό με την έννοια του Περιφε-

ρειακού Προγραμματισμού, η Περιφερει-

ακή Οικονομική Πολιτική ορίζεται ως “ένα 

σύστημα σκοπών, μέσων και φορέων, που 

συνδυάζονται σ’ ένα πρόγραμμα για να 

επιτύχουν την ισόρροπη μεταβολή της δι-

απεριφερειακής διάρθρωσης της οικονο-

μίας (Κονσόλας, 1997). Από την πλευρά 

της, η γαλλική προσέγγιση της περιφερει-

ακής πολιτικής αποτυπώνεται στην έννοια 

“amenagement du territoire”. Η συγκεκρι-

μένη έννοια αποδίδει στην περιφερειακή 

πολιτική δύο βασικούς στόχους: την απο-

κέντρωση και την ενσωμάτωση χωρικών 

προτεραιοτήτων στην άσκηση της οικονο-

μικής πολιτικής (De Gaudemar, 1990). 

Η ιστορία της περιφερειακής οικονομι-

κής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο, διακρί-

νεται σε 4 περιόδους:

• αξιοποίηση της περιφερειακής οικονο-

μικής πολιτικής για τη συγκρότηση του 

κράτους- έθνους (18ο αιώνας)

• διαμόρφωση περιφερειακών προγραμ-

μάτων για την αντιμετώπιση της οικο-

νομικής κρίσης (δεκαετία του ’30 σε 

ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο)

• άσκηση περιφερειακής πολιτικής ως 

εργαλείο της πολιτικής αναδιανομής 

του εισοδήματος (1950-1980)

• σταδιακή ανάδυση ενός νέου υπο-

δείγματος περιφερειακής πολιτικής, 

σε απάντηση στην διεθνή οικονομική 

κρίση και στη διεθνοποίηση των οικο-

νομικών και παραγωγικών συστημάτων 

(1980 μέχρι σήμερα).

Για ευνόητους λόγους, η συγκεκριμένη 

μελέτη θα επικεντρωθεί στη μετάβαση από 

την τρίτη στην τέταρτη περίοδο και ειδικό-

τερα στα χαρακτηριστικά, τους στόχους και 

τα μέσα της νέας περιφερειακής οικονομι-

κής πολιτικής.

3.1.1.  Το μεταπολεμικό μοντέλο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η περιφερειακή οικονομική πολιτική στη 

μεταπολεμική περίοδο αποτέλεσε ένα από 

τα κύρια εργαλεία αναδιανομής του ει-

σοδήματος σε μια συγκυρία εξαιρετικής 

οικονομικής ανάπτυξης. Το μοντέλο περι-

φερειακής πολιτικής, που κυριάρχησε στη 

συγκεκριμένη περίοδο στην Ευρώπη, πα-

ρουσίαζε τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

• πρωταρχικός ρόλος της κεντρικής δι-

οίκησης στο σχεδιασμό και στην υλο-

ποίηση της περιφερειακής πολιτικής
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• λειτουργία σε περιφερειακό επίπεδο 

εξειδικευμένων οργανισμών με συμ-

βουλευτικό -ως προς τις αποφάσεις 

της κεντρικής διοίκησης- ρόλο 

• περιφερειακές πολιτικές που απευθύ-

νονται στις λιγότερο αναπτυγμένες πε-

ριοχές της χώρας. Ο προσδιορισμός 

των περιοχών πραγματοποιείται διάμε-

σου της χαρτογράφησης του κράτους 

σε προνομιούχες και μη περιοχές. Η 

περιφερειακή πολιτική στις επιλεγμένες 

αυτές περιοχές διαδραματίζει, ως εκ 

τούτου, διορθωτικό ρόλο, επιδιώκο-

ντας την άμβλυνση των χωρικών ανισο-

τήτων. Συνήθως, ως κριτήρια επιλογής 

των περιοχών ορίζονται δυσμενείς δι-

αρθρωτικοί παράγοντες ή/και ραγδαί-

ες μεταβολές με δραματικές επιπτώσεις 

ως προς την παραγωγή και την απα-

σχόληση (φθίνουσες βιομηχανικές πε-

ριοχές, αγροτικές περιοχές, κλπ)

• σύνθετο σύνολο νομοθετικών διατάξε-

ων και επιδοτήσεων/χρηματικών εκρο-

ών, με αποδέκτη τις εν λόγω περιοχές. 

3.1.2.  Η κρίση του μεταπολεμικού μο-
ντέλου και η σταδιακή ανάδυση 
ενός νέου υποδείγματος περιφε-
ρειακής πολιτικής 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στο 

πλαίσιο μιας ιδιαίτερα παρατεταμένης και 

δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, τα πε-

ρισσότερα ευρωπαϊκά κράτη οδηγούνται 

στην υλοποίηση περιοριστικών μακροοι-

κονομικών πολιτικών. Οι επιπτώσεις στο 

ισχύον μοντέλο περιφερειακής πολιτικής 

είναι άμεσες: η περιφερειακή πολιτική παύει 

να εκλαμβάνεται ως παρέμβαση ισόνομης 

αναδιανομής του πλεονάσματος σε χω-

ρική βάση. Η ύφεση δε σηματοδοτεί απλά 

την εξάντληση της δυναμικής που τρο-

φοδότησε τη μεταπολεμική ανάπτυξη και 

τη σταδιακή εγκατάλειψη του αντίστοιχου 

μοντέλου περιφερειακής οικονομικής πο-

λιτικής. Διαφορές κριτικές απευθύνθηκαν 

στο μοντέλο αυτό (de Gaudemar, 1990; 

ΟΟΣΑ, 2001):

• οι επιλεκτικές χρηματικές εκροές πόρων 

προς την περιφέρεια, διαστρεβλώνουν 

τον ανταγωνισμό

• οι εν λόγω εκροές δημιουργούν μια 

σχέση εξάρτησης, που σε συνδυασμό 

με τα χαμηλά επίπεδα κοινωνικού κε-

φαλαίου (αδυναμία συμμετοχής σε 

συλλογικές δράσεις, ανεπαρκή επίπε-

δα ατομικών πρωτοβουλιών, κλπ), δη-

μιουργούν ένα δυσμενές πλαίσιο για 

την ανάπτυξη της περιφέρειας

• οι στόχοι του μοντέλου είναι από οι-

κονομική άποψη μη ρεαλιστικοί-τα ιδι-

αίτερα δυσμενή διαρθρωτικά χαρακτη-

ριστικά των περιοχών καθιστούν τους 

προγραμματισμένους στόχους ανέφι-

κτους

• οι τεχνικοί πόλοι ανάπτυξης (όπως π.χ 

βιομηχανικές ζώνες, μεγάλα έργα υπο-

δομής, φορολογικά κίνητρα κλπ) δη-

μιουργήθηκαν χωρίς να ληφθούν υπ’ 

όψιν τα τοπικά ανταγωνιστικά πλεονε-

κτήματα, με αποτέλεσμα το υψηλό κό-

στος και τη χαμηλή αποτελεσματικότη-

τα των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών

• με παρόμοιο τρόπο και, αν εξαιρεθούν 

λίγες περιπτώσεις, η δημιουργία εκ του 

μηδενός τεχνοπόλεων δεν απέφερε τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, δεδομέ-

νης της περιορισμένης σύνδεσής τους 

με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηρι-

στικά της περιοχής

• η διατήρηση φθίνουσων βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων αποδείχθηκε ανέφικτη 

και ιδιαίτερα δαπανηρή προσπάθεια.

Με βάση τα παραπάνω, η περιφερειακή 

οικονομική πολιτική σταδιακά αναπροσα-

νατολίζει τη δράση και τα εργαλεία προς 
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τους παρακάτω άξονες παρέμβασης:

• την επέκταση της περιφερειακής πολιτι-

κής στο σύνολο της επικράτειας, λαμ-

βάνοντας υπ’ όψιν ότι η κρίση αφορά 

στο σύνολο της χώρας

• την ανάγκη για αυξημένο συντονισμό 

μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των 

φορέων της τοπικής/περιφερειακής 

αυτοδιοίκησης καθώς και μεταξύ δη-

μόσιων και ιδιωτικών φορέων

• την αναθεώρηση των μηχανισμών στή-

ριξης, με στόχο την προσαρμογή τους 

στο νέο περιοριστικό δημοσιονομικό 

περιβάλλον και τους κανόνες ανταγω-

νισμού, που προκύπτουν από την ευ-

ρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Η θεωρητική και πολιτική εξέλιξη της πε-

ριφερειακής πολιτικής στη διάρκεια των 

τελευταίων 50 χρόνων απεικονίζεται στη 

μετάβαση από το μεταπολεμικό στο νέο 

υπόδειγμα περιφερειακής πολιτικής.

Βασικά χαρακτηριστικά
Μεταπολεμικό 

μοντέλο περιφερειακής 
πολιτικής

Νέο υπόδειγμα

Περίοδος Από τη δεκαετία του ‘50 μέχρι 
τα τέλη της δεκαετίας του ‘70

Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80

Στόχοι Ισόρροπη χωρική κατανομή 
της οικονομικής ανάπτυξης

Διαρθρωτικές αλλαγές
Αναζήτηση νέων δραστηριοτήτων και 
ενδογενή ανάπτυξη

Επίπεδο αναφοράς Εθνικό επίπεδο Διεθνές (ευρωπαϊκό επίπεδο για τις χώ-
ρες της Ε.Ε) και δια-περιφερειακό επί-
πεδο (ανάδυση των περιοχών) 

Άσκηση πολιτικής Πρωταρχικός ρόλος της κε-
ντρικής διοίκησης στην υλο-
ποίηση φιλόδοξων περιφε-
ρειακών πολιτικών μεγάλης 
κλίμακας.

 

Συνεργασία και κατανομή ευθυνών με-
ταξύ δημοσίων και ιδιωτικών εταίρων. 
Ενσωμάτωση των τριών επιπέδων δια-
κυβέρνησης (τοπικό / περιφερειακό / 
εθνικό) στη διαμόρφωση και υλοποίη-
ση της περιφερειακής πολιτικής.

3.1.3.  Η ανάδυση ενός νέου υποδείγμα-
τος περιφερειακής οικονομικής 
πολιτικής

Η μετάβαση από το μεταπολεμικό στο νέο 

υπόδειγμα περιφερειακής πολιτικής σε δι-

εθνές επίπεδο, αποτελεί κοινή διαπίστωση 

(ΟΟΣΑ, 2001). Το γεγονός αυτό αποτελεί 

άμεσο αποτέλεσμα της διεθνούς οικονο-

μικής κρίσης καθώς και των σχετικών ανα-

πτυξιακών πολιτικών (De Gaudemar, 1990). 

Συνεπώς, η άσκηση της παραδοσιακής 

περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο της 

τωρινής οικονομικής συγκυρίας παρουσιά-

ζεται ιδιαίτερα άκαιρη, δεδομένων των χα-

μηλών ρυθμών αύξησης των εθνικών ΑΕΠ. 

Παράλληλα, πολλές πολιτικές που υλοποι-

ήθηκαν στο πλαίσιο του παραδοσιακού 

υποδείγματος περιφερειακής πολιτικής κα-

τηγορήθηκαν ότι δεν έλαβαν υπ’ όψιν τους 

τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των 

τοπικών κοινωνιών. Εν ολίγοις, αγνοήθηκαν 

οι δυνατότητες ενδογενούς ανάπτυξης, το 

τοπικό κοινωνικό και ιστορικό κεφάλαιο κα-

θώς και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

της κάθε περιοχής. 

Το νέο υπόδειγμα περιφερειακής πολι-

τικής διαμορφώνεται γύρω από 5 άξονες 

(ΟΟΣΑ, 2001):
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• Η περιφερειακή πολιτική απευθύνεται στο 

σύνολο των περιοχών ανεξάρτητα από 

τα οικονομικά τους χαρακτηριστικά.

• Στόχο της περιφερειακής πολιτικής δεν 

αποτελεί πλέον η προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων διαμέσου επιδοτήσεων, 

φορολογικών απαλλαγών και άλλων 

σχετικών προνομίων αλλά η ενίσχυση 

των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 

της περιοχής, με στόχο την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων, που να αξιοποιούν 

το “τοπικό κεφάλαιο”.

• Τα έργα υποδομής προσαρμόζονται 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε 

περιοχής. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η 

βελτίωση του ανθρώπινου και υλικού 

περιβάλλοντος των επιχειρήσεων.

• Μεγάλη σημασία αποδίδεται στις άυλες 

υποδομές, στο πλαίσιο της διαμόρφω-

σης και υλοποίησης ενδογενών ανα-

πτυξιακών στρατηγικών. Αναλυτικότερα, 

ξεχωρίζουν παράγοντες όπως η κα-

τάρτιση και η εκπαίδευση, η ενίσχυση 

της τεχνολογίας και της καινοτομίας, 

η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, 

η κοινωνική συνοχή, η ενίσχυση νέων 

επιχειρήσεων και δικτύων επιχειρήσεων, 

όπως και η ενίσχυση των σχέσεων με-

ταξύ επιχειρήσεων και του ευρύτερου 

“υποστηρικτικού” τους περιβάλλοντος.

• Η διαμόρφωση και άσκηση της περι-

φερειακής πολιτικής στηρίζεται και στα 

τρία επίπεδα διακυβέρνησης (εθνικό, 

περιφερειακό, τοπικό επίπεδο). Παράλ-

ληλα, το νέο υπόδειγμα συνυπολογί-

ζει τους ευρύτερους συντελεστές των 

τοπικών κοινωνιών, όπως τον ιδιωτικό 

τομέα, τους κοινωνικούς εταίρους, τον 

“τρίτο τομέα” (ή τομέα της κοινωνικής 

οικονομίας) και τις ΜΚΟ, σηματοδο-

τώντας ως εκ τούτου, το τέλος του 

“κρατικού μονοπωλίου” στη διαμόρφω-

ση των περιφερειακών αναπτυξιακών 

στρατηγικών.

Παραδοσιακή προσέγγιση Ενδογενή προσέγγιση 

Ανεπαρκής ενσωμάτωση των κοινωνικών, πολι-
τικών, περιβαλλοντικών και ποιοτικών ζητημάτων 
στη διαμόρφωση των πολιτικών

Προτεραιότητα της διακίνησης και συσσώρευ-
σης του κεφαλαίου

Εξειδίκευση καθορισμένη από τον 
διεθνή καταμερισμό της εργασίας

Εξάρτηση ως προς εξωγενείς περιφερειακούς 
παραγωγικούς συντελεστές

Συγκέντρωση των οικονομικών και πολιτικών κέ-
ντρων απόφασης

Περιφερειακή αποσύνθεση και άρνηση κάθε 
μορφής ενδογενούς ανάπτυξης

Μείωση της σημασίας των μηχανισμών της αγο-
ράς προς όφελος των κοινωνικών παραγόντων 
και κριτηρίων

Κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων

Προώθηση των περιφερειακών οικονομικών και 
παραγωγικών συστημάτων

Προώθηση των τοπικών συνειδήσεων και κουλ-
τούρας

Στήριξη στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας 
στο εσωτερικό και μεταξύ περιοχών

Διεύρυνση της έννοιας της καινοτομίας στην ορ-
γανωσιακή και κοινωνική καινοτομία
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετάβαση προς 

το νέο υπόδειγμα περιφερειακής πολιτι-

κής αποτελεί ένα εξελικτικό φαινόμενο, 

που έχει την αφετηρία του στη δεκαετία 

του ’50. Η εξέλιξη των θεωρητικών προ-

σεγγίσεων της περιφερειακής πολιτικής 

καθώς και των σχετικών πολιτικών, μπορεί 

να εκληφθεί ως μια ταυτόχρονη διαδικα-

σία εμπλουτισμού και απόρριψης των ερ-

γαλείων και εννοιών των προγενέστερων 

μορφών περιφερειακής πολιτικής υπό το 

φως των αδυναμιών τους καθώς και των 

ευρύτερων εξελίξεων στο διεθνές πα-

ραγωγικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον 

(ΟΟΣΑ, 2001). Η παρουσίαση της εν λόγω 

διαδικασίας αποτελεί ιδιαιτέρα σημαντικό 

ζήτημα για την εξακρίβωση του περιεχο-

μένου των εννοιών που χρησιμοποιούνται 

στις σύγχρονες συζητήσεις με αντικείμενο 

την περιφερειακή πολιτική και ανάπτυξη, 

την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. 

Μια τέτοια εκτίμηση αιτιολογείται από το 

γεγονός ότι πολλές συζητήσεις με αντικεί-

μενο τα παραπάνω ζητήματα, στηρίζονται 

σε έννοιες και παραδείγματα πολιτικής με 

συχνά αντιφατικό περιεχόμενο και στό-

χους.

Στον παρακάτω πίνακα, απεικονίζονται οι 

βασικές έννοιες της περιφερειακής πολι-

τικής κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 

χρόνων. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δεκαετία Θεωρητικές και πολιτικές προσεγγίσεις

Δεκαετία ‘50
Οι υποδομές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την περιφερειακή ανά-

πτυξη

Δεκαετία ‘60 Προσέλκυση εξωγενών δραστηριοτήτων, πόλοι ανάπτυξης, εξαγωγική βάση

Δεκαετία ‘70

Ενδογενής ανάπτυξη, ρόλος των ΜΜΕ, ενίσχυση των τοπικών δεξιοτήτων και 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Η ανάπτυξη πραγματοποιείται “εκ των έσω”. 

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται ως απάντηση στις ανισορροπίες που προκάλεσε 

η εγκατάσταση μεγάλων επιχειρήσεων χωρίς ουσιαστικές σχέσεις με το τοπικό 

κοινωνικοοικονομικό κεφάλαιο. Ενίσχυση των συνεργιών και συνεργασιών σε 

τοπικό επίπεδο μεταξύ ΜΜΕ

Δεκαετία ‘80

Καινοτομία, διάχυση της τεχνολογίας, “καινοτόμο περιβάλλον”, βιομηχανικές 

συνοικίες

Η ενίσχυση της καινοτομίας των τοπικών επιχειρήσεων επιτυγχάνεται διαμέσου 

της διεπιχειρησιακής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων 

και του ευρύτερου “υποστηρικτικού” τους περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη σημασία 

αποκτούν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των περιοχών, η διαμόρφωση σχέσεων 

συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των παραγόντων των τοπικών κοινωνιών 

για την ενίσχυση του τοπικού παραγωγικού συστήματος. Οι εν λόγω πολιτικές 

υλοποιούνται μέχρι σήμερα. (π.χ Τοπικά Σύμφωνα, κλπ)

Δεκαετία ‘90 Γνωστική βάση των τοπικών κοινωνιών, άυλες υποδομές, τοπική κουλτούρα

Δεκαετία 2000
Συλλογική μάθηση, κοινωνικό κεφάλαιο, δίκτυα εργασίας /αξιοποίηση του δι-

αδικτύου

Πηγή: ΟΟΣΑ, (2001).
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Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 ανα-

γνωρίζεται σταδιακά ο πρωταρχικός ρό-

λος της γνώσης και της πληροφορίας ως 

προσδιοριστικός παράγοντας της καινο-

τομίας και της ανταγωνιστικότητας. Όπως 

υπογραμμίστηκε στο πρώτο κεφάλαιο, στο 

πλαίσιο του σύγχρονου ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος, η “αλλαγή” καθίσταται κυ-

ρίαρχη οικονομική δραστηριότητα. Η διε-

θνής πρακτική σε θέματα ενίσχυσης της 

γνωστικής βάσης των οικονομιών, αναδει-

κνύει μια σειρά πρωτοβουλιών, όπως η ενί-

σχυση της Ε&Α (απόρροια των γραμμικών 

θεωρήσεων των μηχανισμών ανάπτυξης 

της καινοτομίας) καθώς και η δημιουρ-

γία συγκεντρωμένων δομών παραγωγής 

και συσσώρευσης γνώσης στο εξωτερικό 

περιβάλλον των επιχειρήσεων (τεχνοπόλεις, 

επιστημονικά πάρκα, κλπ). Εν ολίγοις, από 

την αρχή της δεκαετίας του ’90, το βάρος 

των πολιτικών εστιάζεται ολοένα και περισ-

σότερο στη δημιουργία κατάλληλων συν-

θηκών σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, 

που να ευνοούν τη ανάπτυξη της καινοτο-

μίας. Στόχο των πολιτικών αυτών αποτελεί 

η αναπαραγωγή των κύριων συντελεστών 

του περιβαλλόντος, που επέτρεψε την οι-

κονομική ανάπτυξη τοπικών παραγωγικών 

συστημάτων, όπως αυτά της Τρίτης Ιταλίας 

και του ελβετικού Jura (ΟΟΣΑ, 2001). Αξίζει 

πάντως να σημειωθεί ότι η δυνητική υιοθέ-

τηση του παραδείγματος της Τρίτης Ιταλίας 

από την Ελλάδα, έχει αποτελέσει αντικείμενο 

αμφισβήτησης (Κομνηνός, 1993): το σχετι-

κό παράδειγμα δεν μπορεί να αποτελέσει 

πρότυπο προς εξαγωγή, εφόσον πρόκειται 

για συστήματα εμπεδωμένα στην ιστορία 

και στη συγκρότηση των ιταλικών πόλεων 

και κοινοτήτων. Πρόκειται δηλαδή για ένα 

σύνολο συνθηκών και παραγόντων, που 

αναπτύχθηκαν “εκ των έσω”. Η διαπίστωση 

αυτή αμφισβητεί τη δυνατότητα διαμόρφω-

σης πολιτικών παρεμβάσεων “εκ των άνω” 

με στόχο την αναπαραγωγή των εν λόγω 

συνθηκών. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος συγ-

γραφέας, το γεγονός αυτό δεν αποκλείει 

ωστόσο τη σύσταση πολιτικών οργάνωσης 

τοπικών δικτύων “εκ των άνω” και ειδικότε-

ρα πολιτικών ανάπτυξης τεχνοπόλεων.

Οι πιο πρόσφατες προσεγγίσεις της πε-

ριφερειακής πολιτικής υπογραμμίζουν τη 

σημασία της συλλογικής μάθησης, του 

κοινωνικού κεφαλαίου�, της εμπιστοσύνης 

και των “περιοχών που μαθαίνουν” (Cooke, 

Morgan, 1998; ΟΟΣΑ, 2001). Συνοπτικά, η 

διεθνής βιβλιογραφία επικεντρώνεται ολο-

ένα και περισσότερο:

• στους άυλους παράγοντες, όπως το 

ανθρώπινο κεφάλαιο και η γνώση

• στους παράγοντες που αφορούν στο 

κοινωνικό κεφάλαιο μιας περιοχής, δη-

λαδή στην ικανότητα των συντελεστών 

της για τη δημιουργία συνεργιών, τη 

σύναψη συνεργασιών και συμπράξεων 

κάθε είδους, την αξιοποίηση των πλε-

ονεκτημάτων που προκύπτουν από την 

εγγύτητα των παραγωγικών και άλλων 

φορέων, την αξιοποίηση των τοπικών 

δεξιοτήτων και γνώσεων

• στα δίκτυα και στις υπηρεσίες επικοινω-

νίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πρω-

ταρχικό ρόλο της ικανότητας των πα-

ραγωγικών φορέων να συλλαμβάνουν, 

να επεξεργάζονται και να διαχέουν τη 

γνώση και την πληροφορία

• στα νέα μέσα και εργαλεία της περιφε-

ρειακής πολιτικής (τοπική ανάπτυξη, μι-

κρομεσαία επιχείρηση, νέα τεχνολογία, 

τεχνοπόλεις, κλπ).

�. Σύμφωνα με τον Pierre Bourdieu, το κοινωνικό 
κεφάλαιο αποτελείται από το “σύνολο των υφι-
στάμενων ή δυνητικών πόρων που συνδέονται 
με την κατοχή ενός περισσότερου ή λιγότερου 
θεσμοθετημένου σταθερού δικτύου σχέσεων 
αλληλογνωριμίας και αλληλοαναγνώρισης, ή με 
άλλα λόγια, από την συμμετοχή σε μια ομάδα, 
νοούμενη ως ένα σύνολο συντελεστών που δεν 
συνδέονται αποκλειστικά από κοινές ιδιοκτησίες 
αλλά από μόνιμους και χρήσιμους δεσμούς”. 
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Η μετάβαση προς ένα νέο υπόδειγμα 
περιφερειακής πολιτικής συνοδεύεται από 
την ανανέωση των μέσων υλοποίησής της. 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται 
τα εργαλεία της παραδοσιακής και σύγ-
χρονης περιφερειακής πολιτικής.

Κύρια παραδοσιακά μέσα 
περιφερειακής πολιτικής

Μέσα ενδογενούς 
περιφερειακής πολιτικής

Οικονομική και Κοινωνική Υποδομή (δίκτυα με-

ταφορών και επικοινωνίας, ηλεκτρικής ενέργει-

ας, βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές, 

πανεπιστήμια, κέντρα ερευνών, οργανωμένοι 

οικισμοί, νοσοκομεία, κλπ)

Επιδοτήσεις (επιχορηγήσεις)

Φορολογικά κίνητρα

Πιστωτικά κίνητρα

Θεσμικά μέτρα (αποκέντρωση δημόσιων υπηρε-

σιών, ενίσχυση περιφερειακών υπηρεσιών ανά-

πτυξης)

Έλεγχοι και αντικίνητρα (αποθάρρυνση υπερ-

συγκέντρωσης δραστηριοτήτων σε κορεσμένες 

περιοχές, κλπ) 

Δευτερεύοντα μέσα παραδοσιακής περιφερεια-

κής πολιτικής

Τοπική ανάπτυξη (ενίσχυση τοπικών αναπτυξιακών 

πρωτοβουλιών / ενεργοποίηση τοπικών παραγω-

γικών πόρων, δημιουργία προϋποθέσεων για αυ-

τοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, 

κλπ)

Μικρομεσαία επιχείρηση (κύριο μέσο προώθησης 

της τοπικής ανάπτυξης, ανάδειξη τοπικής επιχειρη-

ματικότητας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

υψηλή ικανότητα διαφοροποίησης της παραγωγής, 

ανάπτυξης καινοτομιών, ευελιξία, αναζωογόνηση 

παραδοσιακών κλάδων, ανάπτυξη της διεπιχειρησι-

ακής συνεργασίας, κλπ)

Νέα τεχνολογία (εφαρμογή προγραμμάτων βελτίω-

σης του καινοτόμου περιβάλλοντος των επιχειρή-

σεων)

Ίδρυση Τεχνοπόλεων και Επιστημονικών Πάρκων 

(χωρική διάσταση της περιφερειακής τεχνολογικής 

πολιτικής)

Πηγή: Προσαρμογή από Κονσόλα (1997).

Συνοπτικά, η ενίσχυση τα καινοτομίας, η 

προσαρμοστικότητα καθώς και η συλλο-

γική δράση, αποτελούν τις λέξεις-κλειδιά 

των σύγχρονων θεωρήσεων της περιφε-

ρειακής πολιτικής, νοούμενη ως μια ενδο-

γενή δημιουργική διαδικασία. 

Αντικείμενο του επόμενου υποκεφαλαίου 

αποτελεί η παρουσίαση της νέας γενιάς 

“Περιφερειακών Πολιτικών Προσανατολι-

σμένων προς την Καινοτομία” (Innovation-

Oriented Regional Policies). 

Μια τέτοια ενέργεια συμβάλλει άμεσα 

στην καταγραφή των διεθνών εξελίξεων και 

τάσεων στο πεδίο της περιφερειακής πο-

λιτικής και ως εκ τούτου στη διαμόρφωση 

ενός πλαισίου αξιολόγησης για τις σχετικές 

συζητήσεις και πολιτικές στην Ελλάδα. 

3.2. Τα καινοτόμα παραδείγματα 
της περιφερειακής ανάπτυξης  

και πολιτικής

Αντικείμενο της παρούσας ενότητας 

αποτελεί η παρουσίαση των πορισμάτων, 

που προέκυψαν από την υλοποίηση σύγ-

χρονων περιφερειακών πολιτικών με έμ-

φαση στην ενίσχυση της καινοτομίας σε 

περιφερειακές - λιγότερο αναπτυγμένες-

περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως 

ειπώθηκε στην προηγούμενη ενότητα, οι 

περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται:

• από χαμηλά επίπεδα κοινωνικού κεφα-

λαίου

• από τη σημασία των παραδοσιακών 

κλάδων χαμηλής τεχνολογίας.
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Η εξέταση των πολιτικών αυτών παρου-

σιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον απε-

γκλωβισμό από τις γραμμικές προσεγγί-

σεις της καινοτομίας (έμφαση στην Ε&Α, 

κλάδοι υψηλής τεχνολογίας, κλπ) καθώς 

και για τη διαμόρφωση πολιτικών, που να 

είναι προσαρμοσμένες στις πραγματικές 

ανάγκες των εν λόγω περιοχών (σε όρους 

εισροής γνώσης και συλλογικής δράσης). 

Οι Περιφερειακές Στρατηγικές Καινοτομίας 

(Regional Innovation Strategies) αποτε-

λούν ένα σύνολο πολιτικών παρεμβάσεων 

της Ε.Ε, με αντικείμενο την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας 

των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών. Σε 

αντίθεση με προηγούμενες πολιτικές, η νέα 

αυτή γενιά πολιτικών περιφερειακής πολι-

τικής (RIS, RITTS, RTO) στηρίζεται σε μια δι-

ευρυμένη αντίληψη των μηχανισμών ανά-

πτυξης της καινοτομίας. Σχηματικά, μπορεί 

να ειπωθεί πως οι προγενέστερες πολιτικές 

ταύτιζαν σε μεγάλο βαθμό την καινοτομία 

με την έρευνα και την τεχνολογία, επηρεα-

ζόμενες από τις γραμμικές θεωρήσεις των 

μηχανισμών ανάπτυξης της καινοτομίας. 

Οι πολιτικές που εξετάζονται στην παρού-

σα ενότητα στηρίζονται κατά κύριο λόγο 

στην πεποίθηση πως η καινοτομία έχει συ-

στημικά/κοινωνικά χαρακτηριστικά και πως 

η ενίσχυση της καινοτομίας στις λιγότερο 

αναπτυγμένες περιοχές εξαρτάται από την 

ανάπτυξη συλλογικών δράσεων και τη συ-

νεργασία μεταξύ ενός ευρέος φάσματος 

φορέων της τοπικής κοινωνίας. Παράλλη-

λα η καινοτομία στους παραδοσιακούς 

κλάδους δε σχετίζεται τόσο με την Ε&Α 

και τη ριζική καινοτομία όσο με δράσεις 

που αφορούν περισσότερο στην καινο-

τομία “παρουσίασης” και στις σταδιακές 

καινοτομίες (βελτίωση υφισταμένων προϊό-

ντων/υπηρεσιών, σχεδίαση και μάρκετινγκ 

προϊόντος, εξατομίκευση, διαφοροποίηση, 

κλπ). Τα παραπάνω συγκροτούν το ευ-

ρύτερο πλαίσιο για τη διαμόρφωση και 

υλοποίηση της “τελευταίας” γενιάς περι-

φερειακών πολιτικών καινοτομίας. Η πα-

ρουσίαση των κυρίων πορισμάτων που 
προέκυψαν από την αξιολόγηση των εν 
λόγω πολιτικών στηρίζεται στο συλλογικό 
τόμο “Regional Innovation Strategies - 
the Challenge for Less-Favoured Regions” 
με παραδείγματα σύγχρονων περιφερεια-
κών πολιτικών καινοτομίας από κράτη και 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η 
Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ουαλία και Γερ-
μανία. Συνολικά, προκύπτουν τα εξής συ-
μπεράσματα και κατευθύνσεις (Morgan, 

Nauwelaers, 2003):

• Κεντρικό άξονα παρέμβασης των εν 

λόγω πολιτικών αποτελεί η ενίσχυση 

του κοινωνικού κεφαλαίου των λιγό-

τερο αναπτυγμένων περιοχών. Αυτό 

προκύπτει από την πεποίθηση ότι η 

καινοτομία-ειδικότερα στις λιγότερα 

αναπτυγμένες περιοχές και στις παρα-

δοσιακές βιομηχανικές δραστηριότη-

τες- εμπεριέχει έντονα συστημικά χα-

ρακτηριστικά και ανάγκες. Η “περιοχή 

που μαθαίνει” ορίζεται από την ικανό-

τητά της να προωθεί τη διάχυση της 

γνώσης και της πληροφορίας μεταξύ 

των διαφόρων φορέων (παραγωγικών 

και μη), στο πλαίσιο ενός ευρύτερου 

περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζεται 

από εμπιστοσύνη και αμοιβαιότητα.

• Η αποτελεσματική υλοποίηση των πε-

ριφερειακών στρατηγικών καινοτομίας 

προϋποθέτει (1) την ύπαρξη ενός καλά 

εδραιωμένου και ευρύτερα αποδεκτού 

εμψυχωτή για την οργάνωση και την 

προώθηση ενός ανοιχτού και υψηλού 

επιπέδου περιφερειακού διαλόγου (2) 

την υπέρβαση δυσκολιών, που σχετίζο-

νται με θεσμικές και ατομικές ακαμψίες 

ως προς τη συμμετοχή στις προανα-

φερόμενες διαδικασίες, (3) την ενίσχυ-

ση της διάθεσης και ικανότητας της 

τοπικής/περιφερειακής αυτοδιοίκησης 

καθώς και των ευρύτερων φορέων 

του δημοσίου τομέα, που εμπλέκονται 

σ’ αυτές τις στρατηγικές, να συμμετά-
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σχουν ενεργά και να στηρίξουν με τη 

στάση τους το δημόσιο διάλογο, τη 

σύναψη συνεργασιών και τη γενικότε-

ρη ανταλλαγή γνώσεων και πληροφο-

ριών. 

• Ενώ στις περισσότερες υπό εξέταση 

χώρες έχει δημιουργηθεί μια σειρά 

φορέων, με αντικείμενο την ενίσχυση 

της καινοτομίας, ο αριθμός επιχειρή-

σεων που συνεργάζεται με τις εν λόγω 

υποστηρικτικές δομές παραμένει περι-

ορισμένος. Βασική αιτία για το φαινό-

μενο αυτό, αποτελεί το χάσμα μεταξύ 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και των 

πραγματικών αναγκών των επιχειρήσε-

ων. Ιδιαίτερες προσπάθειες οφείλουν 

να πραγματοποιηθούν για τη σύζευξη 

ζήτησης - προσφοράς υποστηρικτικών 

υπηρεσιών διαμέσου της αλληλεπίδρα-

σης μεταξύ υποστηρικτικών δομών και 

επιχειρήσεων.

• Παράλληλα, η ενίσχυση της διεπιχειρη-

σιακής συνεργασίας αποτελεί κεντρικό 

στόχο των περιφερειακών στρατηγικών 

καινοτομίας. Εντούτοις, μεγάλος αριθ-

μός επιχειρήσεων αδυνατεί να συμμε-

τάσχει σε ανάλογα σχέδια είτε λόγω δι-

οικητικών η οργανωτικών προβλημάτων 

είτε λόγω της αδυναμίας του να δι-

ατυπώσει συγκροτημένες στρατηγικές, 

επιλογές και κατευθύνσεις. Συνεπώς, 

επιθυμητή ενέργεια αποτελεί η προώ-

θηση της διεπιχειρησιακής συνεργασί-

ας διαμέσου της ουσιαστικής στήριξης 

των επιχειρήσεων, της ανάδειξης των 

ωφελειών της διεπιχειρησιακής συνερ-

γασίας καθώς και της διατύπωσης ου-

σιαστικών προτάσεων στις επιχειρήσεις 

που εκδηλώνουν πρόθεση να αναπτύ-

ξουν τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

• Οι παρακάτω άξονες αποτελούν δυνη-

τικές επιλογές για τη διαμόρφωση σύγ-

χρονων διαδραστικών/συστημικών περι-

φερειακών στρατηγικών καινοτομίας:

Στρατηγικοί Άξονες Περιφερειακής Πολιτικής Καινοτομίας

Εντατικοποίηση επαφών μεταξύ επιχειρήσεων και υπηρεσιών έντασης γνώσης του ευρύτερου υποστη-
ρικτικού πεδίου

Εντοπισμός και στήριξη δικτύων επιχειρήσεων

Ανάδειξη της σημασίας της καινοτομίας για την ανταγωνιστικότητα

Αύξηση της ζήτησης για εξειδικευμένο προσωπικό στις ΜΜΕ

Αύξηση της προσφοράς για προσωπικό εξειδικευμένο σε ζητήματα καινοτομίας

Δημιουργίας συμβουλευτικής δομής για την υλοποίηση της πολιτικής καινοτομίας

Παροχή κατάλληλης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη καινοτομιών

Προσαρμογή της επαγγελματικής κατάρτισης στις ανάγκες των ΜΜΕ

Οργάνωση συνεργασιών μεταξύ φορέων του ευρύτερου υποστηρικτικού πεδίου

Ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής για την προσέλκυση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας

Στήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού των ΜΜΕ

Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων για την καταγραφή των αναγκών των ΜΜΕ

Ανάπτυξη μη τεχνικής στήριξης της καινοτομίας

Πηγή: Nauwealers; Morgan (2003)
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3.3. Η ελληνική περιφερειακή 
πολιτική: προβλήματα και 
προοπτικές διαμόρφωσης 

Περιφερειακών Αναπτυξιακών 
Στρατηγικών

Αντικείμενο της παρούσας ενότητας 

αποτελεί η αξιολόγηση της δυναμικής και 

των προβλημάτων που υφίσταται η άσκη-

ση της περιφερειακής οικονομικής πολιτι-

κής στην Ελλάδα. 

Συνοπτικά, ξεχωρίζουν τρεις άξονες 

ανάλυσης του εν λόγω ζητήματος (ΙΝΕ/

ΓΣΕΕ, 2004):

• Ενώ οι κρατικές πολιτικές διαμορφώ-

νονται βάσει της λογικής του οριζό-

ντιου εκσυγχρονισμού της ελληνικής 

οικονομίας-ανεξάρτητα από τα αντα-

γωνιστικά πλεονεκτήματα και τα χαρα-

κτηριστικά των περιφερειακών/τοπικών 

παραγωγικών συστημάτων- η κατα-

γραφή “πετυχημένων” παραδειγμάτων 

περιφερειακών οικονομιών αναδεικνύει 

την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων 

της τοπικής κοινωνίας (ανθρώπινο δυ-

ναμικό, ιστορία, κλπ).

• Η αδυναμία χάραξης περιφερειακών 

πολιτικών ενδογενούς χαρακτήρα δεν 

μπορεί να αποδοθεί εξ ολοκλήρου 

στην οριζόντια λογική, που διέπει τις 

αναπτυξιακές πολιτικές (π.χ αναπτυξια-

κός νόμος). Η αδυναμία των τοπικών 

κοινωνιών να επιδιώξουν τη διαμόρφω-

ση και υλοποίηση των τοπικών ανταγω-

νιστικών τους στρατηγικών διαμέσου 

των αντιπροσωπευτικών τους φορέων 

και οργανώσεων, αποτελεί έναν εξίσου 

ανασταλτικό παράγοντα. Η αδυναμία 

αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της συγκε-

ντρωτικής δομής και λειτουργίας του 

κράτους σε συνδυασμό με μια ασθε-

νή κοινωνία των πολιτών. Το γεγονός 

αυτό αποτελεί έναν από τους σημα-

ντικότερους περιοριστικούς παράγο-

ντες στη διαμόρφωση μηχανισμών 

ενδογενούς ανάπτυξης, οι οποίοι να 

στηρίζονται αφενός στην αξιοποίηση 

των περιφερειακών/τοπικών ανταγωνι-

στικών πλεονεκτημάτων, αφετέρου στη 

διαμόρφωση συλλογικών δράσεων, με 

αντικείμενο τη χάραξη περιφερειακών 

αναπτυξιακών επιλογών. 

• Είναι αναγκαίο οι αναπτυξιακές πολι-

τικές να “απεγκλωβιστούν” από τη λο-

γική μεταφοράς πόρων, εισχωρώντας 

με τον τρόπο αυτό σε μια σύγχρονη 

λογική προσφοράς γνώσης. Όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφά-

λαιο, το παράδειγμα της μεταφοράς 

πόρων ως βασικού μεταδότη της περι-

φερειακής ανάπτυξης, αποτελεί τμήμα 

των “παραδοσιακών” πολιτικών περιφε-

ρειακής πολιτικής. Η εξέλιξη του μα-

κροοικονομικού και θεσμικού διεθνούς 

περιβάλλοντος (στασιμότητα, κανόνες 

ανταγωνισμού, κλπ) καθώς και η ανά-

δυση ενός πολυσύνθετου και μεταβαλ-

λόμενου ανταγωνιστικού, παραγωγικού 

και οικονομικού περιβάλλοντος (εντα-

τικοποίηση ανταγωνισμού, ποιότητα/ 

διαφοροποίηση προϊόντων, οικονομία 

της γνώσης, ρόλος των υπηρεσιών 

έντασης γνώσης, κλπ), καθιστούν ανα-

γκαία τη διαμόρφωση νέων προτύπων 

περιφερειακής πολιτικής.

Όπως υπογραμμίζεται στην Ετήσια Έκθε-

ση για την Οικονομία και την Απασχόληση 

της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2004), η διερεύνηση 

του πεδίου ανάπτυξης της επιχειρηματι-

κότητας στην Ελλάδα επιβεβαιώνει το γε-

γονός ότι είναι εφικτή η ανάπτυξη νέων 

ανταγωνιστικών και καινοτομικών επιχει-

ρήσεων έντασης γνώσης, σε πείσμα των 

ανεπαρκειών που παρατηρούνται στις 

κρατικές πολιτικές ή στο τοπικό κοινωνι-

κό κεφάλαιο. Σε καμιά περίπτωση ωστό-

σο η ανάδυση της νέας αυτής επιχειρη-

ματικότητας δε μπορεί να αποδοθεί σε 

δράσεις συλλογικού χαρακτήρα, δηλαδή 



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007��

στην ύπαρξη ενός ευρύτερου υποστηρι-
κτικού πεδίου, που να στηρίζει την επι-
χείρηση ως προς την αναζήτηση πληρο-
φοριών για το ανταγωνιστικό περιβάλλον, 
την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμι-
κού, την προσφορά απαραίτητων γνώσε-
ων για την ανταγωνιστική λειτουργία της 
επιχείρησης, όπως τεχνικές, τεχνολογικές 
και επιστημονικές γνώσεις, τη χρηματοδό-
τηση των καινοτόμων δραστηριοτήτων (οι 
επιδοτήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν 
σε μια λογική μείωσης του λειτουργικού 
κόστους της επιχείρησης), κλπ. Ο Έλληνας 
επιχειρηματίας παρουσιάζει “ριζοσπαστι-
κά” χαρακτηριστικά (Uzunidis, 1993), εννο-
ώντας με αυτό ότι τα επιτυχημένα επιχει-
ρηματικά παραδείγματα αποτελούν συχνά 
αποτέλεσμα των ιδιαίτερων προσπαθειών 
και ικανοτήτων του ιδιοκτήτη και των ερ-
γαζομένων της επιχείρησης, στο πλαίσιο 
ενός επιχειρηματικά εχθρικού και στείρου 
κοινωνικού και θεσμικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η αποσπασματική ανάπτυξη 
νέων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων έντα-
σης γνώσης υποδηλώνει ότι η πλειοψηφία 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνεχίζει 
να λειτουργεί βάσει του φορντικού μο-
ντέλου παραγωγής. Συνοπτικά, η ενίσχυ-
ση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων εξαρτάται από την ικανότητά 
τους να υιοθετήσουν τις οργανωσιακές, 
παραγωγικές και εργασιακές πρακτικές 
του νέου παραγωγικού υποδείγματος. Η 
ικανότητα αυτή εξαρτάται με τη σειρά της 
από τη μετάβαση των αναπτυξιακών πο-
λιτικών από μια λογική μείωσης του κό-
στους (ανταγωνιστικότητα - τιμή) σε μια 
λογική προσφοράς γνώσης (διαρθρωτική 
ανταγωνιστικότητα). Σε περιφερειακό επίπε-
δο, μια τέτοια προτεραιότητα προϋποθέτει 
την κινητοποίηση του τοπικού κοινωνικού 
κεφαλαίου γύρω από ένα νέο υπόδειγ-
μα ενδογενούς περιφερειακής πολιτικής ή 
αναπτυξιακής περιφερειακής στρατηγικής 
για την διαμόρφωση και αξιοποίηση των 

τοπικών/περιφερειακών ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων. Η διαμόρφωση ενός τέ-
τοιου υποδείγματος δεν περιορίζεται στον 
προσδιορισμό κλαδικών στόχων και στην 
κατανομή αντίστοιχων ενισχύσεων για την 
εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού 
και τη δημιουργία των αναγκαίων υποδο-
μών. Η υποστήριξη της νέας επιχειρηματι-
κότητας και η προώθηση του νέου παρα-
γωγικού υποδείγματος προϋποθέτουν τη 
δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλ-
λοντος, αποστολή του οποίου θα αποτε-
λεί η συλλογή, επεξεργασία, παραγωγή και 
διάχυση γνώσεων και πληροφοριών προς 
τις επιχειρήσεις, με αντικείμενο τα παρα-
κάτω γνωστικά πεδία (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2004):

• Νέα γνώση σχετικά με τις δυνατότητες 
των αγορών και τις δυνατότητες δια-
μόρφωσης νέων προϊόντων

• Εξειδικευμένες γνώσεις για τη χρήση 
νέας τεχνολογίας

• Εξειδικευμένες γνώσεις για τις μεθό-
δους οργάνωσης της επιχείρησης και 
ειδικότερα για την πιστοποίηση της 
ποιότητας των προϊόντων

• Νέες γνώσεις του ανθρώπινου δυναμι-
κού.

Η κάλυψη των αναγκών στα παραπάνω 
πεδία σε περιφερειακό επίπεδο προϋποθέ-
τει την οικοδόμηση μιας “νέας συλλογικό-
τητας” με τη συμμετοχή και τη συνεργασία 
των παραγωγικών και άλλων φορέων της 
τοπικής κοινωνίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόσφατη 
χρηματοδότηση Περιφερειακών Πόλων 
Καινοτομίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
αποτελεί αναμφισβήτητα μια θετική εξέλιξη 
που συμβαδίζει με τις παραπάνω κατευ-
θύνσεις και ανάγκες. Η συστηματική πα-
ρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση 
των επιδόσεων των πέντε Περιφερειακών 
Πόλων Καινοτομίας (Κεντρικής Μακεδονί-
ας, Δυτικής Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, 
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Θεσσαλίας και Κρήτης) θα προσφέρει πο-
λύτιμες πληροφορίες για τις προοπτικές 
και τις προϋποθέσεις επιτυχούς ανάπτυ-
ξης τέτοιων δομών στο σύνολο της χώ-
ρας. 

3.4. Συμπεράσματα κεφαλαίου

Κατά την τελευταία δεκαπενταετία πα-

ρατηρείται σε διεθνές επίπεδο η ανάδυση 

ενός νέου υποδείγματος περιφερειακής 

πολιτικής, ως αποτέλεσμα δύο τουλάχι-

στον δυναμικών:

• στο πλαίσιο του νέου περιοριστικού 

μακροοικονομικού και θεσμικού περι-
βάλλοντος (χαμηλή ανάπτυξη, κανό-
νες ανταγωνισμού της Ε.Ε, κλπ), η πε-
ριφερειακή πολιτική παύει να αποτελεί 
εργαλείο της ισόνομης εισοδηματικής 
αναδιανομής μεταξύ περιφερειών

• εγκαταλείπονται σταδιακά στόχοι και 

εργαλεία, όπως η εξωγενής ανάπτυξη 

και η προσέλκυση άμεσων ξένων επεν-

δύσεων, η δημιουργία τεχνητών πόλων 

ανάπτυξης, οι επιδοτήσεις, η διατήρη-

ση φθινουσών βιομηχανικών δραστη-

ριοτήτων, η έμφαση στις βαριές βιομη-

χανικές υποδομές, κλπ.

Το νέο υπόδειγμα πολιτικής στοχεύει 

στην αξιοποίηση των τοπικών/ περιφερεια-

κών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, στην 

ανάπτυξη ενδογενών μηχανισμών ανάπτυ-

ξης, στην ενεργό εμπλοκή των φορέων της 

τοπικής κοινωνίας, στη διαμόρφωση και 

υποστήριξη των στόχων της περιφερειακής 

πολιτικής, στην ευρεία σύναψη συνεργασι-

ών μεταξύ παραγωγικών και άλλων φορέων 

των παραγωγικών και κοινωνικών συστημά-

των, στη δημιουργία τοπικής επιχειρηματι-

κής κουλτούρας και συνείδησης, κλπ. Το 

νέο υπόδειγμα πολιτικής επικεντρώνεται στη 

ενίσχυση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικό-

τητας των προϊόντων. Η καινοτομία αποτελεί 

βασικό αντικείμενο της περιφερειακής πολι-

τικής. Οι “περιφερειακές πολιτικές προσανα-

τολισμένες προς την καινοτομία” αποτελούν 

χαρακτηριστικό δείγμα της εγκατάλειψης 

των αναπτυξιακών πολιτικών που προσανα-

τολίζονται στη μείωση του λειτουργικού κό-

στους των επιχειρήσεων. Νέα προτεραιότη-

τα αποτελεί η διαμόρφωση σε περιφερεια-

κό επίπεδο ενός ευρύτερου υποστηρικτικού 

πεδίου, ενός πεδίου δηλαδή προσφοράς 

γνώσης, με στόχο την αποτελεσματική προ-

σαρμογή των επιχειρήσεων στο μεταβαλλό-

μενο και πολυσύνθετο διεθνές παραγωγικό 

και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι αναπτυ-

ξιακές πολιτικές στην Ελλάδα παραμένουν 

απ’ την πλευρά τους προσκολλημένες σε 

μεγάλο βαθμό στις πρακτικές του παραδο-

σιακού υποδείγματος περιφερειακής πολιτι-

κής. Παράλληλα, όταν καταβάλλονται προ-

σπάθειες για την υλοποίηση σύγχρονων 

περιφερειακών πολιτικών (κυρίως υπό το 

πρίσμα της Ε.Ε), αυτές μένουν αναξιοποί-

ητες, κυρίως λόγω των χαμηλών επιπέδων 

κοινωνικού κεφαλαίου, της γραφειοκρατίας 

και της συγκεντρωτικής δομής του ελληνι-

κού κράτους καθώς και της ανικανότητας 

των παραγόντων της τοπικής κοινωνίας να 

διαμορφώσουν τις δικές τους επιλογές και 

πρωτοβουλίες σχετικά με την αναπτυξιακή 

πορεία της περιοχής τους.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο σε 

θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

άσκησης πολιτικής, παρατηρείται μια σύ-

γκλιση στόχων, εργαλείων και αντιλήψεων 

μεταξύ των σύγχρονων προσεγγίσεων της 

περιφερειακής ανάπτυξης/πολιτικής και 

της καινοτομίας. Η σύγκλιση αυτή στηρί-

ζεται στο γεγονός ότι η καινοτομία εκλαμ-

βάνεται πλέον ως αποτέλεσμα συστημικών 

και κοινωνικών σχέσεων. Το γεγονός αυτό 

αναδεικνύει την περιφερειακή διάσταση ως 

ιδανικό πλαίσιο ενίσχυσης της καινοτομίας. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του νέου υποδείγ-

ματος περιφερειακής πολιτικής, αναγνωρί-

ζεται η σημασία που αποκτά η μετάβαση 

από μια λογική μεταφοράς πόρων και μεί-
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ωσης του λειτουργικού κόστους της επιχεί-

ρησης σε μια λογική προσφοράς γνώσης 

για την ενίσχυση της διαρθρωτικής αντα-

γωνιστικότητας και της καινοτομίας. 

Η παραπάνω διαπίστωση οδηγεί συνε-

πώς στην εξέταση της σχέσης μεταξύ πε-

ριφερειακής ανάπτυξης και καινοτομίας. 

4. Καινοτομία και Περιφερειακή 
Ανάπτυξη: ταξινόμηση  

και ανάλυση των θεωρητικών 
προσεγγίσεων

Στόχο της παρούσας ενότητας αποτε-

λεί η σύντομη επισκόπηση των θεωρητι-

κών προσεγγίσεων σχετικά με τη χωρική 

ανάπτυξη και διάχυση της καινοτομίας. Η 

προσοχή που αποδίδεται στο συγκεκριμέ-

νο αντικείμενο αιτιολογείται αφενός από 

τους στόχους της μελέτης (εντοπισμός και 

καταγραφή των χαρακτηριστικών και της 

δυναμικής που τροφοδοτεί την καινοτο-

μία σε περιφερειακό επίπεδο) και αφετέ-

ρου από:

• τον κεντρικό ρόλο της καινοτομίας στο 

πλαίσιο του νέου παραγωγικού περι-

βάλλοντος (αλλαγές από την πλευρά 

της ζήτησης και της προσφοράς, νέο 

παραγωγικό υπόδειγμα, οικονομία της 

γνώσης, γνωστική κατάτμηση της ερ-

γασίας, κλπ)

• το γεγονός ότι μηχανισμοί όπως η δη-

μιουργία, η διάχυση και τα αποτελέ-

σματα της καινοτομίας σε χωρική βάση 

δεν έχουν αναδειχθεί επαρκώς σε επί-

πεδο άσκησης πολιτικής, 

• την πεποίθηση ότι οι πολιτικές για 

την ανάπτυξη της καινοτομίας είναι 

σε θέση να διαδραματίσουν καταλυ-

τικό ρόλο για την τοπική και περιφε-

ρειακή ανάπτυξη και αντιστρόφως. Το 

γεγονός αυτό αναδεικνύεται αφενός 

στη παρατηρούμενη σύγκλιση μετα-

ξύ των σύγχρονων προσεγγίσεων για 

την περιφερειακή πολιτική και του δι-

αδραστικού μοντέλου ανάπτυξης της 

καινοτομίας και αφετέρου στην υλο-

ποίηση νέων περιφερειακών πολιτικών 

“προσανατολισμένες στην καινοτομία”. 

Το σύνολο των παραπάνω ζητημάτων 

εξετάστηκε αναλυτικά στα προηγούμε-

να κεφάλαια. 

Συνολικά, θα εξεταστούν τέσσερα δια-

φορετικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα 

δοθεί στην προσέγγιση του καινοτόμου 

περιβάλλοντος, δεδομένου ότι τόσο σε 

επίπεδο άσκησης πολιτικής (π.χ νέα γενιά 

περιφερειακών πολιτικών) όσο και σε θεω-

ρητικό επίπεδο (π.χ έννοια της μανθάνου-

σας περιφέρειας, διαδραστικά μοντέλα 

της καινοτομίας, κλπ) παρατηρείται η ση-

μασία που αποδίδεται στους συστημικούς 

και σχεσιακούς συντελεστές της καινοτο-

μίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Η προβληματική που τίθεται, αφορά στον 

προσδιορισμό των διαδικασιών βάσει των 

οποίων μια περιοχή είναι σε θέση να συμ-

μετάσχει και να επωφεληθεί από τις αλλα-

γές που προκύπτουν από την τεχνολογική 

καινοτομία. Συνοπτικά, τίθενται τα παρα-

κάτω δύο ερωτήματα:

• Ποιοι μηχανισμοί βρίσκονται πίσω από 

τη δημιουργία της καινοτομίας; Η και-

νοτομία θεωρείται δεδομένη, οπότε οι 

απαντήσεις στο πρόβλημα επικεντρώ-

νονται στους μηχανισμούς διάχυσής 

της ή, αντιθέτως, η καινοτομία αποτελεί 

δυναμικό φαινόμενο που παραπέμπει 

σε δημιουργικά φαινόμενα και διαδι-

κασίες;

• Υπό ποιες συνθήκες μια περιοχή μπορεί 

να συμμετάσχει στα οφέλη που προκύ-

πτουν από την καινοτομία (μια περιοχή 

συμμετέχει παθητικά στην εξέλιξη της 

καινοτομίας ή αντιθέτως έχει τη δυνα-

τότητα να αποτελέσει βασική συνιστώσα 

των καινοτομικών διαδικασιών;).
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Για την ορθολογική προσέγγιση των πα-

ραπάνω ζητημάτων, είναι χρήσιμο να προσ-

διοριστούν δύο συμπληρωματικά αναλυτικά 

επίπεδα. Συνοπτικά, ξεχωρίζουν:

• οι οικονομικές διαστάσεις της τεχνο-

λογικής προόδου

• οι χωρικές διαστάσεις της περιφερεια-

κής ανάπτυξης.

Το πρώτο επίπεδο (οικονομικές διαστά-

σεις) αναφέρεται σε δύο θεωρητικές προ-

σεγγίσεις (ενδογενή και εξωγενή μοντέλα 

ανάπτυξης). Το δεύτερο επίπεδο (δηλα-

δή η σχέση μεταξύ χώρου, καινοτομίας 

και περιφερειακής ανάπτυξης) αποτελείται 

από δύο προσεγγίσεις (παθητική και ενερ-

γητική θέση). 

Με βάση τα παραπάνω, ο Remigio Ratti 

ταξινόμησε τις υπάρχουσες θεωρίες με 

αντικείμενο τη σχέση Καινοτομίας και Πε-

ριφερειακής Ανάπτυξης (1992).

4.1. “Επιδημικές” και ιεραρχικές 
θεωρίες για τη χωρική διάχυση των 

καινοτομιών

Οι εν λόγω θεωρίες ανήκουν στο γνω-

στικό πεδίο της οικονομικής γεωγραφίας. 

Αντικείμενο μελέτης των προσεγγίσεων 

αυτών αποτελούν οι διαδικασίες διάχυ-

σης μιας καινοτομίας στο χώρο. Ξεχωρί-

ζουν δύο βασικές προσεγγίσεις. Πρώτον, 

η προσέγγιση της “επιδημικής” διάχυσης 

των καινοτομιών στον χώρο. Δεύτερον, 

η προσέγγιση της “ιεραρχικής” διάχυσης 

των καινοτομιών από τα πρωτεύοντα στα 

υπόλοιπα αστικά κέντρα. Η κατανόηση των 

παραπάνω θεωριών προϋποθέτει τη σύ-

ντομη εξέταση των διαδικασιών διάχυσης 

στο χώρο, δηλαδή το “φαινόμενο διάχυ-

σης στο χώρο και στο χρόνο ενός αντι-

κειμένου, ενός θεσμού, μιας ιδέας, μιας 

πρακτικής με αποδέκτες τα άτομα, ομάδες 

ατόμων, κλπ” (Julien, 1985). Οι διαδικασί-

ες διάχυσης στον χώρο σχετίζονται με τις 

συνθήκες, τα κανάλια και τα εμπόδια στη 

διάχυση των καινοτομιών. 

Μια διαδικασία διάχυσης αναπτύσσεται, 

εφόσον εκπληρώνονται τρεις συνθήκες. 

Αυτές αφορούν στην ύπαρξη ενός κέ-

ντρου, που εκπέμπει την καινοτομία, στην 

ύπαρξη δυνητικών αποδεκτών, καθώς και 

στη σύνδεση των δύο προαναφερόμενων 

πόλων. Τα κανάλια διάχυσης, διακρίνονται 

σε δύο βασικές κατηγορίες: 

• η διάχυση των καινοτομιών είναι συνι-

στώσα της εγγύτητας μεταξύ των κέ-

ντρων διάχυσης και υποδοχής των και-

νοτομιών. Η ένταση της διάχυσης μει-

ώνεται ανάλογα με την απόσταση (σε 

φυσικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς 

και ψυχολογικούς όρους), μεταξύ των 

δύο κέντρων. Η διάχυση εξαρτάται ως 

εκ τούτου, από την ύπαρξη καναλιών 

επικοινωνίας και δυνητικών φραγμών 

ως προς την ικανότητα υποδοχής των 

περιφερειών (το ζήτημα αυτό θα εξετα-

στεί στη συνέχεια)

• η διάχυση των καινοτομιών υπακούει 

στη δομή της αστικής ιεραρχίας. Ανα-

λυτικότερα, η εγγύτητα των τοποθεσιών 

εξαρτάται από τη θέση, που η καθεμία 

καταλαμβάνει, στο πλαίσιο του ευρύ-

τερου οικονομικού και παραγωγικού 

συστήματος. Συνοπτικά, οι πιθανότητες 

διάχυσης της καινοτομίας από τα πρω-

τεύοντα στα μικρότερης σημασίας αστι-

κά κέντρα, είναι σαφώς σημαντικότερες 

από την αντίστροφη κατεύθυνση. Πα-

ράλληλα, η πυκνότητα των υφισταμένων 

δικτύων επικοινωνίας μεταξύ μεγάλων 

αστικών κέντρων, αυξάνει τις αντίστοιχες 

πιθανότητες διάχυσης της καινοτομίας. 

Τέλος, η ένταση και έκταση των διαδικασι-

ών διάχυσης της καινοτομίας εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη “εμποδίων 

διάχυσης”. Τα εν λόγω εμπόδια, αφορούν:
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• στην ύπαρξη φυσικών εμποδίων (δηλα-

δή εμποδίων, που έχουν να κάνουν με 

φυσικούς παράγοντες, όπως οροσει-

ρές, κλπ). Η ανάπτυξη των μεταφορών 

καθώς και των τεχνολογιών της πλη-

ροφορίας και της επικοινωνίας περι-

ορίζουν ολοένα και περισσότερο την 

έκταση των εν λόγω φραγμών

• στην ύπαρξη πολιτικών και οικονομικών 

εμποδίων (εμπορικοί δασμοί σύνορα, 

κλπ). Η ένταση των σχετικών περιορι-

στικών παραγόντων κυμαίνεται ανάλο-

γα με το βαθμό ολοκλήρωσης περιφε-

ρειακών οικονομικών συστημάτων (π.χ 

Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• στην ύπαρξη ευρύτερων κοινωνικών και 

πολιτισμικών παραγόντων, που εντάσ-

σονται στην έννοια του κοινωνικού κε-

φαλαίου. 

Τα παραπάνω συγκροτούν το ευρύτερο 

αναλυτικό πλαίσιο για την ανάγνωση των 

θεωριών διάχυσης της καινοτομίας στον 

χώρο. Συνολικά, διακρίνονται δύο βασι-

κές προσεγγίσεις ήτοι το επιδημικό και το  

ιεραρχικό υπόδειγμα:
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• το επιδημικό υπόδειγμα αντιλαμβάνεται 

τη διάχυση της καινοτομίας ως αποτέ-

λεσμα της ύπαρξης καναλιών επικοινω-
νίας μεταξύ διαφόρων τοποθεσιών. Η 
διάχυση της καινοτομίας περιορίζεται 
από παράγοντες κοινωνικού και πολι-
τισμικού χαρακτήρα. Βάσει του σχετι-
κού υποδείγματος, η διάχυση πραγμα-
τοποιείται σε 4 στάδια: το πρωτογενές 

στάδιο (υιοθέτηση της καινοτομίας 

από τα πρώτα κέντρα), το στάδιο της 

επέκτασης (διάχυση της καινοτομίας σε 

δευτερογενή κέντρα και σταδιακή μεί-

ωση των ανισοτήτων), το στάδιο της 

συμπύκνωσης (ο ρυθμός αύξησης της 

υιοθέτησης της καινοτομίας στο σύνο-

λο της επικράτειας) και τέλος το στά-

διο κορεσμού (ο ρυθμός αύξησης της 

υιοθέτησης καινοτομιών δεν διαφορο-

ποιείται ανάλογα με την απόσταση από 

τα αρχικά κέντρα διάχυσης)

• με βάση το ιεραρχικό υπόδειγμα, η δι-
άχυση της καινοτομίας δεν πραγμα-
τοποιείται μόνο σε συνάρτηση με την 
απόσταση από τα πρωτογενή κέντρα 
διάχυσης αλλά κυρίως βάσει της δομής 
της αστικής ιεραρχίας. Το αστικό περι-
βάλλον αποτελεί ιδανικό πλαίσιο για την 
ανάπτυξη των καινοτομιών (υποδομές, 
κανάλια επικοινωνίας, διαθεσιμότητα 
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμι-
κού, κεφαλαίου, ψυχολογικοί, πολιτικοί 
και θεσμικοί παράγοντες με θετική επί-

δραση ως προς την ανάπτυξη της και-

νοτομίας). Συνεπώς, οι δραστηριότητες 

υψηλής τεχνολογίας (και τεχνολογικής 

καινοτομίας) τείνουν να συγκεντρώνο-

νται σε αστικά κέντρα, που διαθέτουν 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Οποια-

δήποτε άλλη απόφαση χωροθέτησης 

των δραστηριοτήτων αιχμής οδηγεί 

σε μείωση της παραγωγικότητας και 

σε τεχνολογική ασυμβατότητα μεταξύ 

των χαρακτηριστικών της παραγωγής 

και των δεξιοτήτων και γνώσεων του 

ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, η 

ασυμβατότητα αυτή δεν αντισταθμίζε-

ται από το σχετικά χαμηλότερο κόστος 

εργασίας εκτός πρωτογενών αστικών 

κέντρων. Κατ’ επέκταση, το φαινόμενο 

αυτό οδηγεί στην αντιστοίχηση των τε-

χνολογικών χαρακτηριστικών των κλά-

δων και των περιφερειών.

Συνολικά, αν και το μοντέλο αυτό ανα-

δεικνύει ενδιαφέροντα πορίσματα σχετικά 

με την εξέλιξη της χωρικής διάστασης των 

καινοτομιών, η επεξηγηματική του εμβέλεια 

κρίνεται περιορισμένη όσον αφορά (Ratti, 

1992):

α) το γεγονός ότι δεν εξετάζονται 

επαρκώς οι συνθήκες από την πλευρά 

της προσφοράς καινοτομιών (υποδομές, 

στρατηγικές καινοτομίας, χαρακτηριστικά 

της καινοτομίας, κλπ)

β) το γεγονός ότι οι εν λόγω προσεγγί-

σεις παρουσιάζουν ντετερμινιστικό χαρα-

κτήρα, πράγμα που περιορίζει την άσκη-

ση πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο, τη 

στιγμή που η διεθνής εμπειρία καταγράφει 

αντιθέτως ολοένα και περισσότερα παρα-

δείγματα ενεργών περιφερειακών παρα-

γωγικών συστημάτων και περιβαλλόντων. 

4.2. Θεωρία του κύκλου  
ζωής του προϊόντος

Η δεύτερη ομάδα θεωρητικών προσεγ-

γίσεων της τυπολογίας του Ratti αφορά 

στην προσέγγιση με βάση τον κύκλο ζωής 

των προϊόντων. Στο πλαίσιο της συγκεκρι-

μένης ομάδας, ιδιαίτερα σημαντικές θε-

ωρούνται οι εργασίες του Vernon (1966) 

με αντικείμενο τις χωρικές διαστάσεις των 

επενδύσεων που σχετίζονται με την και-

νοτομία. Αναλυτικότερα, η εξέλιξη της πα-

γκόσμιας οικονομίας χαρακτηρίζεται από 

τη μετάβαση ορισμένων βιομηχανικών 

κλάδων από τα αναπτυγμένα στα ανα-

πτυσσόμενα κράτη. Κινητήρια δύναμη της 

συγκεκριμένης τάσης αποτελεί η ιδέα της 
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εξέλιξης σε διεθνές επίπεδο του κύκλου 

ζωής των προϊόντων. Ο κύκλος ζωής ενός 

προϊόντος χαρακτηρίζεται από 3 στάδια: 

εμφάνιση, ωρίμανση και τυποποίηση του 

προϊόντος. Σε πρώτο στάδιο, τα νέα προ-

ϊόντα εμφανίζονται στα πιο αναπτυγμένα 

κράτη. Το γεγονός αυτό αιτιολογείται κυ-

ρίως από την ικανότητα των επιχειρήσε-

ων, που δραστηριοποιούνται στα εν λόγω 

κράτη, να έχουν πρόσβαση στις πηγές 

γνώσης. Τα κριτήρια χωροθέτησης της 

επιχείρησης στην πρώτη αυτή φάση, αφο-

ρούν στην ικανότητα πρόσβασης στην 

γνώση. Σε δεύτερο στάδιο, η σταδιακή τυ-

ποποίηση της παραγωγής του προϊόντος 

καθώς και η εμφάνιση ανταγωνιστών, αυ-

ξάνει τη σημασία ορισμένων παραγόντων, 

όπως το κόστος εργασίας, οι οικονομίες 

κλίμακας καθώς και η πρόσβαση στις αγο-

ρές. Η παραγωγή του εν λόγω προϊόντος 

διεθνοποιείται μέσω ξένων επενδύσεων. Σε 

τελευταίο στάδιο, η τυποποίηση της παρα-

γωγής, η απλοποίηση των παραγωγικών 

διεργασιών καθώς και ο σχετικός κορε-

σμός των αγορών, επιτρέπουν τη μεταφο-

ρά ορισμένων σταδίων της παραγωγικής 

διαδικασίας σε κράτη με χαμηλό κόστος 

εργασίας. Η μετάβαση βιομηχανικών δρα-

στηριοτήτων από τα κράτη της βορειοα-

νατολικής περιφέρειας των ΗΠΑ προς τα 

κράτη του νότου, απεικονίζουν τη δυνα-

μική που διέπει το μοντέλο του Vernon. 

Σύμφωνα με το Remigio Ratti, είναι πιθα-

νό οι νοτιοανατολικές περιοχές του “Sun-

Belt” να επωφελήθηκαν όχι μόνο από τη 

μετάβαση των τυποποιημένων παραγωγι-

κών διεργασιών του βορρά αλλά και από 

τη μετάβαση μιας πραγματικής ικανότητας 

να καινοτομούν. 

Κύριο προτέρημα των εργασιών του 

Vernon αποτελεί το γεγονός ότι η διε-

θνής εξειδίκευση παύει να εξηγείται μόνο 

με βάση την κατανομή των παραγωγικών 

συντελεστών. Αναλυτικότερα, εισάγεται 

ένα δυναμικό αναλυτικό πλαίσιο, βάσει 

του οποίου οι κλαδικές μετεγκαταστάσεις 

εξηγούνται αφενός από την εξέλιξη των 

συνθηκών παραγωγής ενός εμπορεύμα-

τος και αφετέρου από τις αλλαγές από 

την πλευράς της ζήτησης.

4.3. Θεωρίες της λειτουργικής και 
χωρικής κατάτμησης της εργασίας

Η τρίτη ομάδα θεωριών της τυπολογίας 

του Ratti αντιλαμβάνεται τη χωρική διάχυ-

ση της καινοτομίας και της τεχνολογίας, 

ως αποτέλεσμα των διαδικασιών λειτουρ-

γικής κατάτμησης της εργασίας. Αναλυτι-

κό άξονα των εν λόγω θεωριών αποτελεί η 

ιδέα ότι μια επιχείρηση αποκομίζει οφέλη 

από τη λειτουργική διάσπαση των παρα-

γωγικών της δραστηριοτήτων σε διάφορα 

τμήματα καθώς και από τη διασπορά των 

εν λόγω τμημάτων στο χώρο. Η στρατηγι-

κή αυτή υιοθετείται κατά κύριο λόγω από 

τις πολυεθνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις. 

4.3.1.  Μικροοικονομικά στοιχεία των 
διαδικασιών λειτουργικής και χω-
ρικής κατάτμησης της εργασίας

Η διαφοροποίηση σε σχέση με τις νέο-

κλασσικές θεωρήσεις της επιχείρησης, 

αφορά στην διερεύνηση των διευθετήσε-

ων στο εσωτερικό της επιχείρησης, δηλα-

δή στις διαδικασίες βάσει των οποίων ο 

επιχειρηματίας συντονίζει τους παραγω-

γικούς συντελεστές. Η νέο-κλασική προ-

σέγγιση αντιλαμβάνεται την επιχείρηση ως 

ένα τεχνολογικό “μαύρο κουτί”, που περι-

γράφεται από την συνάρτηση παραγωγής 

y = f (k,l) με y = παραγωγή, k η εισροή 

κεφαλαίου και l την εισροή εργασίας. Η 

παραγωγική αυτή εξίσωση προσδιορί-

ζει μια ποσοτική σχέση μεταξύ εισροών 

και εκροών, χωρίς να προσδιορίζονται τα 

χαρακτηριστικά της οργανωσιακής διευ-

θέτησης των παραγωγικών διεργασιών. Η 

σύλληψη της επιχείρησης ως “δυναμικού 
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κοινωνικού θεσμού” (Scott, 1985) αναδει-

κνύει από την πλευρά της τη δυνατότητα 

που διαθέτει η επιχείρηση να διασπά την 

παραγωγή της σε διάφορα τμήματα και 

τοποθεσίες. Αναλυτικότερα, η παραγωγή 

ενός αγαθού μπορεί να πραγματοποιηθεί 

με βάση τρεις διαφορετικές οργανωσιακές 

διευθετήσεις: (1) η επιχείρηση παράγει εξ 

ολοκλήρου το αγαθό στο εσωτερικό της, 

βάσει εσωτερικών οργανωτικών διευθετή-

σεων (2) ένα αγαθό παράγεται με βάση 

την κατάτμηση εργασίας μεταξύ περισσο-

τέρων μονάδων παραγωγής, επιλέγοντας 

την κάθετη η οριζόντια ολοκλήρωση της 

παραγωγής (3) το αγαθό “παράγεται” εν 

μέρει διαμέσου της αγοράς (προμήθεια 

εξαρτημάτων/ενδιάμεσων αγαθών από την 

αγορά). Παράλληλα, η διάχυση των δρα-

στηριοτήτων στο χώρο διαφέρει ανάλογα 

με την παραπάνω λειτουργική κατάτμηση 

των παραγωγικών διεργασιών: στην πρώτη 

περίπτωση οι δραστηριότητες εντοπίζονται 

στην τοποθεσία χωροθέτησης της επιχεί-

ρησης. Στη δεύτερη περίπτωση -και ανά-

λογα με το βαθμό και τη μορφή ολοκλή-

ρωσης- η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα 

να κατανείμει στο χώρο ορισμένα από τα 

“διασπασμένα” τμήματα των παραγωγικών 

της διεργασιών. Τέλος, στην περίπτωση 

που η επιχείρηση προμηθεύεται ενδιάμεσα 

αγαθά στην αγορά, η γεωγραφική διάχυ-

ση είναι ανεξάρτητη από την επιχείρηση.

Με βάση τα παραπάνω, το μοντέλο του 

Scott (1985) διακρίνει 3 περιπτώσεις λει-

τουργικής και χωρικής κατάτμησης της 

εργασίας. Αναλυτικότερα, ξεχωρίζουν:

• η περίπτωση της κάθετης (και χωρικής) 

ολοκλήρωσης της παραγωγής x και y 

με x = ενδιάμεσο αγαθό του τελικού 

προϊόντος y

• η περίπτωση που η παραγωγή των x 

και y είναι καθετοποιημένη αλλά πραγ-

ματοποιείται σε διαφορετικές τοποθε-

σίες 

• η περίπτωση που η παραγωγή των x 

και y πραγματοποιείται ανεξάρτητα και 

σε διαφορετικές τοποθεσίες (η επιχεί-

ρηση προμηθεύεται στις αγορές).

4.3.2.  Οι θεωρητικές προεκτάσεις 
της λειτουργικής και χωρικής 
κατάτμησης της εργασίας

Η παρουσίαση των αρχών που κατευθύ-

νουν τη λειτουργική και χωρική κατάτμηση 

της εργασίας, επιτρέπει τη μετάβαση σε 

ένα αναλυτικό επίπεδο, που επικεντρώνε-

ται στη συνολική δομή των παραγωγικών 

συστημάτων και όχι αποκλειστικά σε επί-

πεδο ατομικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, 

αναδεικνύεται η σημασία της διεπιχειρησι-

ακής συνεργασίας ως εναλλακτικής μορ-

φής οργάνωσης των παραγωγικών διερ-

γασιών-πέρα από την επιχείρηση και την 

αγορά: η πολυπλοκότητα των διαδικασιών 

παραγωγής αυξάνει τη σημασία των ιε-

ραρχικών μορφών ολοκλήρωσης και των 

διεπιχειρησιακών δικτύων συνεργασίας. 

Τέλος, αναδεικνύεται η σημασία του χώ-

ρου ως ενεργητικού συντελεστή των ευ-

ρύτερων διαδικασιών οργάνωσης της πα-

ραγωγής. 

4.3.3.  Λειτουργική και χωρική κατάτμη-
ση της εργασίας και πολυεθνικές 
βιομηχανικές επιχειρήσεις

Η ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρή-

σεων κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής 

περιόδου, αποτελεί χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα της ισχύος των λειτουργικών και 

χωρικών χαρακτηριστικών της κατάτμησης 

εργασίας. Αναλυτικότερα, η εξέταση του 

ζητήματος αναδεικνύει τους συντελεστές 

που συνέβαλαν στην κατανομή των δρα-

στηριοτήτων στο χώρο και τη σχέση τους 

με τις επενδύσεις των πολυεθνικών επι-

χειρήσεων. Χάρη στις προόδους των επι-

κοινωνιών και των μεταφορών, οι μεγάλες 

επιχειρήσεις διασπούν τις δραστηριότητες 
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τους σε ομοιογενείς - από εργασιακής 

απόψεως - μονάδες. Οι σχετικές μονά-

δες κατανέμονται στο χώρο ανάλογα με 

τα χαρακτηριστικά των τοποθεσιών (ποι-

ότητα εργατικού δυναμικού, βιομηχανική 

κουλτούρα, κλπ). Το γεγονός αυτό οδηγεί 

στις παρακάτω σημαντικές παρατηρήσεις 

(Aydalot, 1986):

• η επιχείρηση εξειδικεύει τα παραγωγι-

κά της τμήματα, με κριτήριο τη μέγιστη 

διαφοροποίηση των εργασιακών τους 

χαρακτηριστικών

• το κάθε τμήμα εντοπίζεται στις τοποθε-

σίες, που παρουσιάζουν την αντίστοιχη 

εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού

• η διάχυση των δραστηριοτήτων, που 

προκύπτει από τις εν λόγω διαδικασίες, 

διαφοροποιείται από την διάχυση με 

βάση το ιεραρχικό υπόδειγμα κατανο-

μής των δραστηριοτήτων στον χώρο 

(δηλαδή με βάση την ιεράρχηση των 

αστικών κέντρων)

• η διάχυση των δραστηριοτήτων και της 

τεχνολογίας αποτελεί πραγματικότητα, 

χωρίς ωστόσο να συρρικνώνονται οι 

ανισότητες (η πρόοδος παρουσιάζει 

την ίδια ένταση στο σύνολο του χώ-

ρου, με αποτέλεσμα η ιεράρχηση των 

υπό-συνόλων να μη μεταβάλλεται)

• τέλος, η εξέλιξη της βιομηχανίας στη 

μεταπολεμική περίοδο μπορεί να ερ-

μηνευθεί ως μια κυκλική διαδικασία 

αντικατάστασης προγενέστερων μορ-

φών οργάνωσης της παραγωγής από 

νεότερες. Αναλυτικότερα, η παρακμή 

των παλιών περιφερειακών τρόπων 

παραγωγής, μεταφράζεται σε απελευ-

θέρωση εργατικής δύναμης. Ο μαρα-

σμός των παραγωγικών δραστηριοτή-

των σηματοδοτεί την “αχρήστευση” των 

παραγωγικών δεξιοτήτων του εν λόγω 

εργατικού δυναμικού. Μοναδική επιλο-

γή αυτών των εργαζομένων αποτελεί η 

εργασία σε ξένες (ως προς την περι-

φέρεια) επιχειρήσεις, που θα αξιοποι-

ήσουν την εργατική δύναμη που τους 

προσφέρεται, στο πλαίσιο μιας νέας 

παραγωγικής δομής, οργανωμένης 

γύρω από μεγάλα κέντρα αποφάσεων 

του εξωτερικού. Η παρατήρηση αυτή 

αναδεικνύει εξάλλου και την έννοια της 

ενιαίας κεντρικής διοίκησης της πολυε-

θνικής επιχείρησης (Κονσόλας, 1997). 

Η εμπειρική διερεύνηση της διασποράς 

των δραστηριοτήτων, καταγράφει ωστόσο 

την ανάδυση παραδειγμάτων που διαφο-

ροποιούνται από τη λογική της λειτουργι-

κής και χωρικής κατάτμησης της εργασί-

ας. Αναλυτικότερα, περιφέρειες διανύουν 

τη δική τους πορεία περνώντας από μια 

φάση απομόνωσης σε μια περιφερειακή 

και μετέπειτα κεντρική θέση. Δημιουργού-

νται δηλαδή νέοι πόλοι ανάπτυξης, γεγο-

νός που μετριάζει τον κανόνα της ενιαίας 

κεντρικής θέσης. Το γεγονός αυτό απο-

δεικνύει τον πρωταρχικό ρόλο της χω-

ρικής - εδαφικής συνιστώσας. Ο χώρος 

δεν αποτελεί ουδέτερο υπόβαθρο της λει-

τουργικής κατάτμησης της εργασίας. Αντι-

θέτως, οι χωρικές οντότητες επιδεικνύουν 

δημιουργικές ικανότητες, στηριζόμενες 

στο τοπικό τους κεφάλαιο, στις δεξιότητες 

και στα πολιτισμικά και άλλα χαρακτηρι-

στικά των κατοίκων τους. Το γεγονός αυτό 

σκιαγραφεί την ύπαρξη δυνητικών πεδίων 

άσκησης πολιτικής για την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προκύπτουν από τους 

προαναφερόμενους παράγοντες. Αυτό 

οδηγεί στην αναγκαία εξέταση της σημα-

σίας του τοπικού κεφαλαίου για την ανά-

πτυξη της καινοτομίας. Το ζήτημα αυτό, 

αποτελεί και το αντικείμενο της παρακάτω 

ενότητας.
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4.4. Δίκτυα Καινοτομία, Βιομηχανικές 
Συνοικίες και “Καινοτόμα 

Περιβάλλοντα”

4.4.1.  Χωρικές συγκεντρώσεις δραστη-
ριοτήτων: από τη βιομηχανική 
συνοικία στα “καινοτόμα περι-
βάλλοντα”

Στη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 πα-

ρατηρήθηκε μια σειρά έντονων μεταβολών 

στη χωρική διασπορά των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, με κύρια χαρακτηριστικά 

το μαρασμό φθινόντων βιομηχανικών πε-

ριοχών και την παράλληλη συγκέντρωση 

δραστηριοτήτων σε νέες βιομηχανικές πε-

ριοχές (Maillat, 1996). Ιδιαίτερα αξιοσημεί-

ωτο γεγονός αποτέλεσε η παρατηρούμενη 

απόκλιση από τις διαδεδομένες κινήσεις 

μεταφοράς παραγωγικών δραστηριοτή-

των από τις αναπτυγμένες στις λιγότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες και η ανάδυση 

δυναμικών που πηγάζουν από το εσωτε-

ρικό και με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά της κάθε περιοχής (τοπικό κεφάλαιο, 

κλπ). Συνοπτικά, μπορεί να ειπωθεί πως 

το μοντέλο ανάπτυξης και διάχυσης των 

καινοτομιών διαμέσου της διάσπασης των 

δραστηριοτήτων των πολυεθνικών επιχει-

ρήσεων, βασισμένο στη λογική της χωρι-

κής και λειτουργικής κατάτμησης της ερ-

γασίας, παρεχώρησε τη θέση του σε ένα 

νέο υπόδειγμα, στο πλαίσιο του οποίου οι 

χωρικές οντότητες κατέχουν δημιουργικές 

και αναπτυξιακές ικανότητες. 

Η απεικόνιση των εν λόγω μεταβολών 

ανέδειξε μια πλειάδα εννοιών, με αντικεί-

μενο την περιγραφή βιομηχανικών συγκε-

ντρώσεων. Συνολικά, οι προσεγγίσεις αυ-

τές μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις 

ομάδες (Hart,2000)

• τα συνεκτικά δίκτυα (cohesive clusters) 

• οι νέες βιομηχανικές συνοικίες (new 

industrial districts).

• τα καινοτόμα περιβάλλοντα (milieux 

innovateurs).

Οι παραπάνω έννοιες απεικονίζουν τη 

διαμόρφωση και λειτουργία ευέλικτων 

τοπικών παραγωγικών συστημάτων που 

στηρίζονται στην φυσική εγγύτητα των 

συντελεστών τους, στην ικανότητά τους 

να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να 

δρουν βάσει συλλογικών κριτηρίων καθώς 

και στην παραγωγή/παροχή νέων προϊό-

ντων και υπηρεσιών. 

Τα χαρακτηριστικά της κάθε έννοιας συ-

νοψίζονται στον παρακάτω πίνακα (Hart, 

2000):
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Τύπος Δικτύου 
Καινοτομίας

Χαρακτηριστικά διεπι-
χειρησιακών σχέσεων

Χαρακτηριστικά 
του δικτύου

Παραδείγματα 
χωρικών 

συγκεντρώσεων

Συνεκτικά Δίκτυα Τοπικές κλαδικές παρα-
γωγικές συγκεντρώσεις

Άτυπες εξωτερικές οικο-
νομίες

Υψηλά επίπεδα διάχυσης 
της πληροφορίας

Υψηλά επίπεδα διεπιχει-
ρησιακής συνεργασίας 

Κυρίως μικρές επιχειρή-
σεις

Χωροθέτηση στο εσω-
τερικό των αστικών κέ-
ντρων

Άμεση προσαρμογή στις 
αλλαγές από την πλευρά 
της ζήτησης

Ευελιξία

Ευκολία εισόδου και εξό-
δου από το δίκτυο

Birmingham (παραγωγή 
κοσμημάτων)

Hackney, Λονδίνο 
(επιπλοποιία)

Νέες Βιομηχανι-
κές Συνοικίες

Άτυπες και τυπικές εξω-
τερικές οικονομίες

Σταθερότητα και μακρο-
πρόθεσμος χαρακτήρας 
διεπιχειρησιακών σχέσεων

Συνύπαρξη μεγάλων και 
μικρών επιχειρήσεων

Χωροθέτηση έκτος αστι-
κών κέντρων

Δραστηριότητες έντασης 
γνώσης (κυρίως δραστη-
ριότητες υψηλής τεχνο-
λογίας)

Σημασία της ταχύτητας 
μεταφοράς και της αξιο-
πιστίας στην παράδοση

Προσπάθεια ελέγχου της 
“αλλαγής” μέσω μακρο-
πρόθεσμων παραγωγι-
κών διευθετήσεων

Silicon Valley, California,

M4 Motorway, Μεγάλη 
Βρετανία

Καινοτόμα  
Περιβάλλοντα

Σχέσεις εμπιστοσύνης 
μεταξύ ατόμων

Από κοινού ανάπτυξη 
σχεδίων με υψηλό επιχει-
ρηματικό ρίσκο

Υψηλά επίπεδα τυπικών 
και άτυπων μορφών 
διεπιχειρησιακής συνερ-
γασίας

Κυρίως ΜΜΕ

Χωροθέτηση εκτός αστι-
κών κέντρων

Σημασία του κοινωνικού 
κεφαλαίου

Αξιοποίηση του τοπικού 
κεφαλαίου (ιστορία, δεξι-
ότητες εργατικού δυνα-
μικού, θεσμοί, κλπ)

Emilia-Romagna

Βορειοανατολικό Μιλάνο

Πηγή: Προσαρμογή από Hart (2000)
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Όπως σημειώνει ο Hart, η παραπάνω τα-

ξινόμηση έχει σαν στόχο την απεικόνιση 

των διαφορών και των κοινών στοιχείων 

των επιμέρους εννοιών, κυρίως για αναλυ-

τικούς λόγους: είναι πολύ πιθανό δηλαδή 

η εξέταση της πραγματικότητας να ανα-

δείξει πιο σύνθετες χωρικές συγκεντρώ-

σεις με μικτά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, 

αξίζει να σημειωθεί ότι από την παραπάνω 

ταξινόμηση προκύπτει η προτεραιότητα δι-

αμόρφωσης πολιτικών που να είναι προ-

σαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά και τις 

ανάγκες της κάθε κατηγορίας δικτύου. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το 

αναλυτικό πλαίσιο του Hart συμβάλλει 

στην αποσαφήνιση των ιδιαίτερων χαρα-

κτηριστικών που παρουσιάζουν τα προα-

ναφερόμενα υποδείγματα. Η εν λόγω τα-

ξινόμηση ανέδειξε τα ιδιαίτερα συστημικά 

και κοινωνικά χαρακτηριστικά της έννοιας 

του “καινοτόμου περιβάλλοντος”. Αναλυτι-

κότερα, το “καινοτόμο περιβάλλον” διαφο-

ροποιείται από το υπόδειγμα της βιομη-

χανικής συνοικίας ως προς τον ρόλο που 

διαδραματίζει στη διαμόρφωση τοπικών 

παραγωγικών δυναμικών και στην τοπική 

ανταγωνιστικότητα. Συνοπτικά, σε αντίθεση 

με τις βιομηχανικές συνοικίες-που παρα-

πέμπουν στα τεχνικά και οργανωσιακά χα-

ρακτηριστικά ενός τοπικού παραγωγικού 

συστήματος- η έννοια του “καινοτόμου 

περιβάλλοντος” επικεντρώνεται σε μεγαλύ-

τερο βαθμό στα συστημικά και σχεσιακά 

χαρακτηριστικά, που λαμβάνουν οι συλ-

λογικές διαδικασίες ανάπτυξης της καινο-

τομίας σε μια δοσμένη χωρική οντότητα 

(Maillat, 1996). Εν ολίγοις, η συγκεκριμένη 

προσέγγιση μπορεί να αντιληφθεί ως μια 

προέκταση/προσαρμογή της ευρύτερης 

συζήτησης περί κοινωνικού κεφαλαίου, σε 

θέματα που αφορούν στην τοπική αντα-

γωνιστικότητα και στην καινοτομία. Συνο-

πτικά, η διαφοροποίηση της έννοιας της 

βιομηχανικής συνοικίας σε σχέση με αυ-

τήν του καινοτόμου περιβάλλοντος, απο-

τελεί ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα για την κα-

τανόηση των οικονομικών και κοινωνικών 

δυναμικών που ενισχύουν την ανταγωνι-

στικότητα και την καινοτομία σε τοπικό/

περιφερειακό επίπεδο. Η συγκεκριμένη δι-

αφοροποίηση αντανακλάται στον ορισμό 

της κάθε έννοιας:

• Οι βιομηχανικές συνοικίες εντάσσονται 

στην ευρύτερη έννοια του τοπικού πα-

ραγωγικού συστήματος. Συνοπτικά, τα 

τοπικά παραγωγικά συστήματα αφο-

ρούν σε μια ενότητα, που συγκροτείται 

από εγγύς παραγωγικές μονάδες υπό 

τη ευρεία έννοια του όρου (βιομηχανι-

κές επιχειρήσεις, υπηρεσίες, ερευνητικά 

κέντρα, φορείς κατάρτισης, κλπ) και οι 

οποίες διατηρούν μια σειρά σχέσεων 

μεταξύ τους (τυπικές, άτυπες, εμπο-

ρικές, μη εμπορικές, κλπ). Οι σχέσεις 

αυτές αφορούν στις ροές υλικών αγα-

θών, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 

εργασίας, τεχνολογίας και γνώσης. Η 

έννοια του τοπικού παραγωγικού συ-

στήματος (που συμπεριλαμβάνει μια 

σειρά συγκεντρώσεων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων 

και οι βιομηχανικές συνοικίες) απεικο-

νίζει τις τεχνικό-παραγωγικές αλληλε-

ξαρτήσεις, που διασύνδεουν τις επιχει-

ρήσεις μιας ίδιας περιοχής.

• Η έννοια του “καινοτόμου περιβάλλο-

ντος” αναφέρεται σε ένα σύνολο άυλων 

παραγόντων, που δραστηριοποιούνται 

σε μια δοσμένη γεωγραφική περιοχή. 

Οι παράγοντες παραπέμπουν σε έν-

νοιες, όπως η τεχνογνωσία, κανόνες, 

πρότυπα, αρχές και σχεσιακό κεφά-

λαιο. Το καινοτόμο περιβάλλον συνδέ-

εται με το τοπικό παραγωγικό σύστημα 

-δηλαδή με ένα σύνολο συντελεστών 

και ανθρωπίνων και υλικών πόρων. 

Από την πρώτη βασική αυτή διαφορο-

ποίηση, εύλογα τίθεται το ερώτημα πώς 

άυλοι παράγοντες ενεργούν πάνω στους 
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συντελεστές και τα αντικείμενα των παρα-

γωγικών συστημάτων. Η απάντηση στην 

ερώτηση αυτή προϋποθέτει την εξέταση 

των διαδικασιών, βάσει των οποίων τα 

γνωστικά/σχεσιακά αυτά αντικείμενα επη-

ρεάζουν την ανάπτυξη και λειτουργία των 

Περιφερειακών Οικονομιών:

• Η τεχνογνωσία αφορά στην ικανότητα 

των συντελεστών της παραγωγής να 

αντιμετωπίσουν τις τεχνολογικές αλλα-

γές, να προσαρμοστούν στις αλλαγές 

από την πλευρά της ζήτησης ή ακό-

μα να ενσωματώσουν νέο εξοπλισμό ή 

συνεργάτες στην παραγωγική διαδικα-

σία. Συνολικά, η τεχνογνωσία ορίζει την 

ικανότητα ελέγχου των παραγωγικών 

διαδικασιών.

• Τα πρότυπα, οι κανόνες και αξίες πα-

ραπέμπουν στους παράγοντες, που 

προσδιορίζουν τη συμπεριφορά των 

συντελεστών καθώς και των σχέσεων 

που διατηρούν μεταξύ τους. Οι παρά-

γοντες αυτοί αποκτούν ιδιαίτερη ση-

μασία, εφόσον καθορίζουν τη διαμόρ-

φωση ενός ευρύτερου εργασιακού πε-

ριβάλλοντος, στηριζόμενου στην εμπι-

στοσύνη, στην αμοιβαιότητα και στην 

αλληλεγγύη, δηλαδή στη διαμόρφωση 

ενός περιβάλλοντος με κοινή λογικότη-

τα, χρονικά πλαίσια και στόχους.

• Το σχεσιακό κεφάλαιο αφορά στη 

γνώση που κατέχει ο κάθε συντελεστής 

για τους υπόλοιπους συντελεστές, που 

ενεργούν στο ευρύτερο περιβάλλον 

του. Το σχεσιακό κεφάλαιο προλαμβά-

νει τη ανάπτυξη καιροσκοπικών συμπε-

ριφορών και εξαρτάται από τα επίπεδα 

εμπιστοσύνης, που ισχύουν στο ευρύ-

τερο περιβάλλον των παραγωγικών συ-

ντελεστών. 

Με βάση τα παραπάνω, το “καινοτόμο 

περιβάλλον” συμβάλλει στην ανάπτυξη των 

τοπικών παραγωγικών συστημάτων, εφό-

σον η ύπαρξή του παρέχει ένα πλαίσιο 

εμπιστοσύνης και σύγκλισης απόψεων, με 

πρωταρχικό ρόλο για τη σύναψη διεπι-

χειρησιακής συνεργασίας. Εν ολίγοις, η 

ύπαρξη του καινοτόμου περιβάλλοντος 

αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα διαμέσου 

του οποίου οι επιχειρήσεις υπερβαίνουν τα 

στενά όρια του ανταγωνισμού και αποφα-

σίζουν να ανταλλάξουν πληροφορίες, να 

θέσουν κοινούς προβληματισμούς, εντέλει 

να αναπτύξουν δράσεις συλλογικού χα-

ρακτήρα. 

Συνοπτικά, το περιβάλλον δεν αποτελεί 

άλλο ένα παράδειγμα τοπικού παραγωγι-

κού συστήματος (όπως για παράδειγμα οι 

βιομηχανικές συνοικίες) αλλά προσδιορί-

ζει ένα γνωστικό υπόβαθρο καθοριστικής 

σημασίας για τη λειτουργία των τοπικών 

παραγωγικών συστημάτων: τα καινοτόμα 

περιβάλλοντα αποτελούν το sine qua non 

της ενδογενούς περιφερειακής ανάπτυξης. 

Παράλληλα, η έννοια του τοπικού παρα-

γωγικού συστήματος επιτρέπει τη σύλληψη 

των τεχνικό-παραγωγικών αλληλεξαρτήσε-

ων, που συνδέουν τις επιχειρήσεις μιας 

περιοχής καθώς και των εξωτερικών οικο-

νομιών, που προκύπτουν από τις εν λόγω 

συνεργασίες. Το καινοτόμο περιβάλλον 

καθορίζει ως εκ τούτου το βαθμό αλληλε-

πίδρασης των παραγωγικών συντελεστών 

καθώς και την ικανότητά τους να μαθαί-

νουν από τις μεταξύ τους σχέσεις. Εν τέ-

λει, το καινοτόμο περιβάλλον συμβάλλει 

άμεσα στην αποκατάσταση των χωρικών 

διαστάσεων και δυναμικών της ενδογενούς 

περιφερειακής ανάπτυξης, εν αντιθέσει με 

τη λειτουργική προσέγγιση του ζητήματος 

(Maillat, 1996). 

4.4.2. Τα καινοτόμα περιβάλλοντα

Αντικείμενο της παρούσας ενότητας απο-

τελεί η παρουσίαση της τέταρτης κατηγορί-

ας της τυπολογίας του Ratti αναφορικά με 

τη σχέση περιφερειακής ανάπτυξης και και-

νοτομίας. Η τέταρτη αυτή κατηγορία εξετάζει 
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την έννοια του καινοτόμου περιβάλλοντος. 

Βασικός άξονας της εν λόγω προσέγγισης 

είναι η σύλληψη της τεχνολογικής προό-

δου ως ενδογενή παράγοντα (σε αντίθεση 

με άλλα μοντέλα, που αντιλαμβάνονται την 

τεχνολογική πρόοδο ως δεδομένη). Ταυτό-

χρονα, δεύτερο σημείο διαφοροποίησης με 

τις προηγούμενες ομάδες αποτελεί η αντί-

ληψη του χώρου ως ενεργό συντελεστή (και 

όχι ως παθητικό υπόβαθρο των μορφών 

οργάνωσης των παραγωγικών δραστηριο-

τήτων). 

Συνολικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η αναπτυ-

ξιακή εξέλιξη μιας γεωγραφικής ενότητας 

συμβάλλει στη δημιουργία μιας διαδραστι-

κής σχέσης με την εξέλιξη της τεχνολογι-

κής της ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, ο χώρος 

εκλαμβάνεται ως βασική συνιστώσα των 

διαδικασιών ανάπτυξης/εγκατάλειψης των 

καινοτομιών. 

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές θεω-

ρητικές προσεγγίσεις, που επικεντρώνονται 

στους μηχανισμούς διάχυσης μια προ-

καθορισμένης τεχνολογικής καινοτομίας 

(έμφαση στο σημείο κατάληξης της καινο-

τομίας), η προσέγγιση του καινοτόμου πε-

ριβάλλοντος εστιάζει τη προσοχή της στις 

διαδικασίες και στις προϋποθέσεις για τη 

δημιουργία της καινοτομίας, με βάση τις 

δημιουργικές δυνάμεις και ικανότητες που 

χαρακτηρίζουν την κάθε χωρική οντότητα. 

Το θεωρητικό υπόδειγμα που αναπτύχθη-

κε από τους ερευνητές του GREMI [Ευρω-

παϊκή Ερευνητική Ομάδα για τα Καινοτόμα 

Περιβάλλοντα (Milieu Innovateur)], αντιλαμ-

βάνεται την καινοτομία ως:

• μια συνεχή δημιουργική διαδικασία

• μια διαδικασία συσσωρευμένης μάθη-

σης

• το συνδυασμό τεχνογνωσίας και επι-

στημονικής γνώσης.

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στις αλλη-

λεπιδράσεις που σχηματίζονται στο πλαί-

σιο ενός ευρύτερου συστήματος και που 

επιτρέπουν τη συγκέντρωση των παραπά-

νω προϋποθέσεων. Με βάση την νέα αυτή 

προσέγγιση, η μετάβαση από μια λογική 

κατανομής των πόρων σε μια λογική δη-

μιουργίας των πόρων επιτυγχάνεται δια-

μέσου δύο καναλιών, ήτοι:

• τη δημιουργία νέων παραγωγικών δυ-

νατοτήτων

• τη δημιουργία νέων μορφών ολοκλή-

ρωσης των παραγωγικών δραστηριο-

τήτων.

Κύριο εργαλείο των επιχειρήσεων για την 

επίτευξη του παραπάνω στόχου, αποτελεί 

η διαμόρφωση σχέσεων με το εξωτερικό 

τους περιβάλλον. Οι σχέσεις αυτές αφο-

ρούν είτε σε άλλες επιχειρήσεις (στρατη-

γικές συμμαχίες) είτε στο ευρύτερο περι-

βάλλον (για παράδειγμα οι σχέσεις με το 

εκπαιδευτικό σύστημα, τους επιστημονι-

κούς φορείς, τα επιμελητήρια, τους χρη-

ματοπιστωτικούς οργανισμούς, την τοπική 

και περιφερειακή αυτοδιοίκηση κλπ). 

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί πως 

ο διαχωρισμός μεταξύ καινοτόμων και 

παραδοσιακών επιχειρήσεων αντιστοι-

χεί στο διαχωρισμό μεταξύ επιχειρήσεων 

που διατηρούν σχέσεις με το εξωτερικό 

τους περιβάλλον και επιχειρήσεις που λει-

τουργούν απομονωμένα. Βασικό μέλημα 

των επιχειρήσεων για τη σύναψη σταθερών 

σχέσεων με το εξωτερικό τους περιβάλλον 

αποτελεί αφενός η διαχείριση της αβεβαιό-

τητας7 (information gap, assessment gap, 

competence gap, competence-decision 

gap, control gap) και αφετέρου η εκπλή-

7. Camagni, R. (ed), Innovation Networks: spatial 
perspectives, GREMI, Belhaven Press, London 
and N.Y, 1991. 
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ρωση καθηκόντων, που αφορούν στη συ-

νεχή παρατήρηση και καταγραφή τον εξελί-

ξεων σε ένα πολύπλοκο και μεταβαλλόμενο 

παραγωγικό, εμπορικό και οικονομικό περι-

βάλλον, με στόχο την ενίσχυση της αντα-

γωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Συνολικά, 

διακρίνονται 3 πεδία “παρατήρησης”8:

• το εμπορικό πεδίο

• το τεχνολογικό πεδίο

• το νομικό/θεσμικό πεδίο.

Ανακεφαλαιώνοντας, η σύναψη σχέσεων 

με το εξωτερικό περιβάλλον, απαντά στην 

ανάγκη για (1) μείωση της αβεβαιότητας, 

που προκύπτει από το νέο διεθνοποιημέ-

νο και μεταβαλλόμενο διεθνές παραγωγι-

κό και οικονομικό περιβάλλον καθώς και 

για (2) ανάπτυξη ενεργητικών εργαλείων 

παρατήρησης και καταγραφής των εξελί-

ξεων στο εν λόγω περιβάλλον, ως βασική 

στρατηγική ενίσχυσης της ανταγωνιστικό-

τητας της επιχείρησης. Το φαινόμενο αυτό 

υπερβαίνει την επιδίωξη να μειωθεί το κό-

στος. Για τους ερευνητές του GREMI, οι 

σχέσεις με το ιδιαίτερο αυτό περιβάλλον, 

δηλαδή οι σχέσεις με το “υποστηρικτικό 

πεδίο”9 της επιχείρησης, υπακούουν σε 

μια λογική έρευνας και δημιουργικότητας 

της επιχείρησης. Με βάση τις εργασίες του 

GREMI, η επιχείρηση παρουσιάζει τρία λει-

τουργικά πεδία:

• το παραγωγικό πεδίο

• το πεδίο αγοράς 

8. Djuatio, E., “Le réseau, outil de veille et de  
développement de l’entreprise?”, in Innovation, 
Cahiers d’économie de l’ innovation, Numéro 
19, 2004-1, pp-195-218.

9. Ratti, R, Innovation technologique et Dévelop-
pement Régional, Base Théorique et Etude de 
Cas, Presses Universitaires de Lyon, Meta-Edi-
tions, 1992. 

• το υποστηρικτικό πεδίο.

Τα δύο πρώτα πεδία θα παρουσιαστούν 

στη συνέχεια της μελέτης10. Το υποστηρικτι-

κό πεδίο ορίζεται ως το σύνολο των σχέ-

σεων “εκτός αγοράς” της επιχείρησης, που 

ορίζουν τον στρατηγικό της προσανατολι-

σμό σε σχέση με το περιβάλλον της. Ειδι-

κότερα, το συγκεκριμένο πεδίο συνίσταται 

από τρεις κατηγορίες σχέσεων:

• σχέσεις που αναφέρονται στην οργά-

νωση των παραγωγικών συντελεστών 

(προέλευση του κεφαλαίου, πηγές πλη-

ροφοριών, τεχνογνωσία δηλαδή επιστη-

μονική και τεχνική γνώση, σχέσεις που 

αφορούν στην ποιότητα και στην προ-

σέλκυση ανθρωπίνων πόρων, κλπ)

• στρατηγικές σχέσεις της επιχείρησης με 

τους εταίρους, τους προμηθευτές και 

τους πελάτες της (ανταλλαγή πληρο-

φοριών, συμμαχία, μερική ολοκλήρωση, 

κλπ) 

• στρατηγικές σχέσεις με τους φορείς της 

περιοχής.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η απάντη-

ση στις ανάγκες και στις προκλήσεις της 

καινοτόμας επιχείρησης (αβεβαιότητα, κατα-

γραφή των εξελίξεων στο εξωτερικό περι-

βάλλον) εντοπίζεται στη διαμόρφωση ενός 

“υποστηρικτικού πεδίου”. Ταυτόχρονα, η δι-

αμόρφωση του εν λόγω πεδίου συμβάλ-

λει στην ενίσχυση της καινοτομικής ικανό-

τητας της επιχείρησης. Η ικανότητα αυτή 

χαρακτηρίζει τις στρατηγικές επιλογές της 

επιχείρησης, στο πλαίσιο των καινοτόμων 

περιβαλλόντων: η ανταγωνιστικότητα και 

μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα των επιχει-

ρήσεων συνδέονται με τις δημιουργικές και 

καινοτομικές ικανότητές τους. Αντιθέτως, οι 

επιχειρήσεις που στοχεύουν στην επίτευξη 

άμεσων κερδών εντάσσονται σε μια λογική 

10. Στο μεθοδολογικό υπόδειγμα της έρευνας πεδί-
ου.
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ελαχιστοποίησης του κόστους παραγωγής. 

Η αντίθεση αυτή μεταφράζεται ως αντίθεση 

μεταξύ ανταγωνιστικότητας-τιμής και διαρ-

θρωτικής ανταγωνιστικότητας. Ως αποτέλε-

σμα, το καινοτόμο περιβάλλον αναδεικνύε-

ται ως ένα ιδανικό πλαίσιο για την ενίσχυση 

της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας των 

περιφερειακών παραγωγικών συστημάτων. 

4.4.3. Συμπεράσματα κεφαλαίου

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου 

αποτέλεσε η εξέταση της σχέσης μεταξύ 

περιφερειακής ανάπτυξης και καινοτομίας. 

Η εξέταση του ζητήματος στηρίχτηκε στην 

ταξινόμηση του Remigio Ratti για τις σχε-

τικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Συνολικά, 

εξετάστηκαν τέσσερις ομάδες θεωριών:

• οι επιδημικές - ιεραρχικές προσεγγίσεις

• οι θεωρίες του κύκλου ζωής των προϊό-

ντων

• η λειτουργική και χωρική κατάτμηση της 

εργασίας

• η προσέγγιση σε όρους βιομηχανικών 

συνοικιών και καινοτόμων περιβαλλό-

ντων.

Όπως σημειώθηκε στην αρχή του κεφα-

λαίου, η ταξινόμηση αυτή πραγματοποιή-

θηκε βάσει δύο αξόνων:

• ο πρώτος άξονας αφορά στην αντί-

θεση μεταξύ εξωγενών και ενδογενών 

μοντέλων της τεχνολογικής προόδου. 

Στην πρώτη περίπτωση, η τεχνολογική 

πρόοδος αποτελεί εξωγενή και ανεξάρ-

τητο παράγοντα. Τα ενδογενή μοντέλα 

επιδιώκουν τον εντοπισμό των παρα-

γόντων, που καθορίζουν την ένταση 

και την έκταση της τεχνολογικής προ-

όδου (π.χ επενδύσεις στην εκπαίδευση 

και στην Ε&Α)

• η σχέση του χώρου ως προς την ανά-

πτυξη της καινοτομίας. Ανάλογα με τις 

περιπτώσεις, ο χώρος αποκτά ενεργη-

τικό ή παθητικό χαρακτήρα. Στη δεύ-

τερη περίπτωση, η περιφέρεια εντάσ-

σεται σε μια λογική δημιουργίας/ανά-

πτυξης - διάχυσης/συγκέντρωσης της 

καινοτομίας. Ο προσανατολισμός της 

τεχνολογικής προόδου συμβαδίζει και 

αλληλεπιδρά με τον προσανατολισμό 

της περιφερειακής ανάπτυξης. 

Η πρόσφατη οικονομική ιστορία ανέδει-

ξε τη συνύπαρξη δύο μοντέλων διάχυσης 

της τεχνολογίας και της καινοτομίας στον 

χώρο: την διασπορά με βάση το υπόδειγμα 

της λειτουργικής και χωρικής κατάτμησης 

της εργασίας και το υπόδειγμα των βιο-

μηχανικών συνοικιών και του “καινοτόμου 

περιβάλλοντος”. Βασική διαφορά μεταξύ 

των δύο αυτών υποδειγμάτων αποτελούν 

οι δημιουργικές/αναπτυξιακές ικανότητες 

των τοπικών /περιφερειακών συντελεστών: 

μέχρι τη δεκαετία του ’80, η διάχυση της 

τεχνολογίας θεωρείται αποτέλεσμα της δι-

ασποράς των δραστηριοτήτων των πολυ-

εθνικών επιχειρήσεων στον χώρο. Αναλυ-

τικότερα, οι πολυεθνικές εγκαθιστούν τις 

δραστηριότητες τους στις περιοχές που 

παρουσιάζουν τα ευνοϊκότερα χαρακτηρι-

στικά (σε όρους εξειδίκευσης ανθρωπίνου 

δυναμικού). Από την αρχή της δεκαετίας 

του ’80, η καταγραφή πλήθους περιφε-

ρειών παραγωγικών συστημάτων με -ανε-

ξάρτητη ως προς την προαναφερόμενη 

δυναμική- πορεία, συμβάλλει στην απεικό-

νιση νέων υποδειγμάτων. Έννοιες όπως τα 

βιομηχανικά δίκτυα (Porter, 1990), οι νέες 

βιομηχανικές συνοικίες και το “καινοτόμο 

περιβάλλον” υπογραμμίζουν την διατύπω-

ση θεωρητικών υποδειγμάτων, που επικε-

ντρώνονται στις δημιουργικές ικανότητες 

των περιφερειών και στη σημασία του το-

πικού και κοινωνικού κεφαλαίου για την 

ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την 
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περιφερειακή ανάπτυξη. Κοινό παρανομα-

στή των εν λόγω υποδειγμάτων αποτελεί η 

απεικόνιση ευέλικτων τοπικών παραγωγι-

κών συστημάτων που στηρίζονται στη φυ-

σική εγγύτητα των συντελεστών τους, στην 

ικανότητά τους να ανταλλάσσουν πληρο-

φορίες, να δρουν βάσει συλλογικών κρι-

τηρίων καθώς και να παράγουν/παρέχουν 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Αξιοσημείωτο 

γεγονός αποτελεί η προσέγγιση των εν 

λόγω φαινομένων με κοινωνικοοικονομι-

κούς όρους. Η ανάπτυξη τοπικών παρα-

γωγικών συστημάτων, όπως αυτά της “Τρί-

της Ιταλίας” στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό 

σε ιστορικούς και κοινωνικούς παράγο-

ντες (Κομνηνός, 1993; Callegati, Grandi, 

2005). Το γεγονός αυτό διαφαίνεται κυ-

ρίως στην έννοια του καινοτόμου περι-

βάλλοντος. Πρωταρχικό αντικείμενο εξέτα-

σης της συγκεκριμένης έννοιας αποτελεί η 

ποιότητα και η έκταση των σχέσεων, που 

διαμορφώνονται μεταξύ των διαφόρων 

παραγωγικών παραγόντων μιας περιοχής. 

Οι σχέσεις αυτές συγκροτούν το “υποστη-

ρικτικό πεδίο” της επιχείρησης, δηλαδή το 

σύνολο των σχέσεων που δεν αναπτύσσο-

νται στο πλαίσιο της αγοράς. Η ανάδυση 

των εν λόγω υποδειγμάτων αναδεικνύουν 

τη σύγκλιση μεταξύ του σύγχρονου “δια-

δραστικού” μοντέλου καινοτομίας και των 

πρόσφατων υποδειγμάτων περιφερεια-

κής πολιτικής (π.χ “περιφερειακές πολιτικές 

προσανατολισμένες προς την καινοτο-

μία”). Με βάση τα παραπάνω μοντέλα (που 

εξετάστηκαν στο δεύτερο και τρίτο κεφά-

λαιο αντίστοιχα του παρόντος τμήματος), 

προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

• η καινοτομία λαμβάνεται ως το απο-

τέλεσμα διαδραστικών σχέσεων μεταξύ 

ετερογενών φορέων και οργανισμών 

(επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, ανα-

πτυξιακές εταιρίες, τοπική αυτοδιοίκη-

ση, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, 

επιμελητήρια, φορείς κατάρτισης, συν-

δικάτα, κλπ) 

• αντικείμενο των περιφερειακών πολιτι-

κών αποτελεί ολοένα και περισσότερο 

η αξιοποίηση του τοπικού κεφαλαίου 

και η ενίσχυση της διαρθρωτικής αντα-

γωνιστικότητας της κάθε περιοχής, με 

βάση συλλογικά κριτήρια και δράσεις. 

Συμπερασματικά, το υπόδειγμα του “και-

νοτόμου περιβάλλοντος” μπορεί να εκλη-

φθεί ως αποτέλεσμα της σύγκλισης των 

σύγχρονων θεωρήσεων της καινοτομίας 

και της περιφερειακής ανάπτυξης και πο-

λιτικής. Η προστιθέμενη αξία της εν λόγω 

προσέγγισης τόσο σε ερευνητικό επίπεδο 

όσο και στην άσκηση πολιτικής, είναι προ-

φανής: το καινοτόμο περιβάλλον -προσ-

διορισμένο ως ένα γνωστικό υπόβαθρο 

αποτελούμενο από τεχνογνωσία, κανόνες, 

πρότυπα, αρχές και σχεσιακό κεφάλαιο- 

αποτελεί ιδανικό πλαίσιο για την προσαρ-

μογή των περιφερειών στις προκλήσεις και 

στις ανταγωνιστικές/παραγωγικές απαιτή-

σεις της οικονομίας της γνώσης. 

5. Συμπεράσματα  
θεωρητικού τμήματος

Στόχο της παρούσας ενότητας αποτέ-

λεσε η παρουσίαση των σύγχρονων θεω-

ρητικών προσεγγίσεων με αντικείμενο (1) 

τους προσδιοριστικούς παράγοντες της 

ανταγωνιστικότητας στο σύγχρονο διε-

θνές οικονομικό και παραγωγικό περιβάλ-

λον (2) τους προσδιοριστικούς παραγό-

ντες της καινοτομίας (3) την περιφερειακή 

πολιτική και ανάπτυξη (4) τη σχέση μεταξύ 

καινοτομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, 

δηλαδή τους παράγοντες που συντείνουν 

στη δημιουργία και διάχυση της καινοτο-

μίας και των παραγωγικών δραστηριοτή-

των στον χώρο.

Βασικό κίνητρο για την εξέταση των πα-

ραπάνω ζητημάτων αποτέλεσε ο προσ-

διορισμός των μηχανισμών, των παρα-

γόντων και των εργαλείων ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας 
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στον σύγχρονο παραγωγικό περιβάλλον. 

Η ενέργεια αυτή συνέβαλε με τη σειρά της 

στη χάραξη των μεθοδολογικών κατευ-

θύνσεων της έρευνας πεδίου που πραγ-

ματοποιήθηκε στην περιοχή της Πάτρας. 

Συνολικά, μπορούν να εκτιμηθούν τα 

εξής:

• Το νέο ανταγωνιστικό διεθνές περι-
βάλλον αναδεικνύει την “αλλαγή” ως 
κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα. 
Η καινοτομία (τεχνολογική, προϊόντος, 
παραγωγικών διεργασιών, “παρουσία-
σης”, κλπ), η διαφοροποίηση και η ποι-
ότητα αποτελούν τις σημαντικότερες 
συνιστώσες της διαρθρωτικής ανταγω-
νιστικότητας. Παράλληλα, οι υπηρεσίες 
διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικό-
τερο ρόλο στη διασφάλιση των αντα-
γωνιστικών επιδόσεων των μεταποιητι-
κών επιχειρήσεων. Ο πολυσύνθετος και 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας του νέου 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος αποδί-
δει στις υπηρεσίες “έντασης γνώσης” 
πρωταρχικό ρόλο για την δημιουργία, 
συλλογή και αξιοποίηση της επιστημο-
νικών, τεχνικών, εμπορικών και άλλων 
γνώσεων, προς όφελος των επιχειρή-
σεων του δευτερογενούς τομέα.

• Η καινοτομία λαμβάνεται ως βασικός 
παράγοντας της διαρθρωτικής ανταγω-
νιστικότητας. Οι σύγχρονες θεωρήσεις 
του ζητήματος διευρύνουν τη σημασία 
του όρου καινοτομία. Η καινοτομία δεν 
περιορίζεται στην εμπορική αξιοποίηση 
της Ε&Α. Δραστηριότητες, όπως η σχε-
δίαση και το μάρκετινγκ συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη καινοτομιών μη τεχνο-
λογικού χαρακτήρα (π.χ καινοτομία πα-
ρουσίασης). Το γεγονός αυτό καθιστά 
τις “παραδοσιακές” βιομηχανίες χαμη-
λής και μεσαίας τεχνολογίας ενεργούς 
συντελεστές της οικονομίας της γνώ-
σης. Παράλληλα, η καινοτομία εκλαμ-
βάνεται όλο και λιγότερο ως το “γραμ-
μικό” αποτέλεσμα της εμπορικής αξιο-

ποίησης των αποτελεσμάτων της Ε&Α. 

Αναλυτικότερα, η καινοτομία αναπτύσ-

σεται σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο 

των κατιόντων παραγωγικών τμημάτων. 

Οι σύγχρονες θεωρήσεις των μηχανι-

σμών ανάπτυξης της καινοτομίας υπο-

γραμμίζουν τη σημασία των διαδρα-

στικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων 

παραγωγικών τμημάτων μιας επιχείρη-

σης, ως βασικό παράγοντα ανάπτυξης 

καινοτομιών. Το γεγονός αυτό αναδει-

κνύει τη σημασία των νέων μορφών 

οργάνωσης της εργασίας σχετικά με 

την αξιοποίηση της πρακτικής και άυ-

λης γνώσης, περιορίζοντας το ρόλο 

των δαπανών Ε&Α ως βασικό μεταδότη 

της καινοτομίας. Παράλληλα, οι έννοιες 

του “περιφερειακού συστήματος καινο-

τομίας” ή των “κοινωνικών συστημάτων 

καινοτομίας” έρχονται να υπογραμμί-

σουν τη σημασία των σχέσεων μεταξύ 

επιχειρήσεων και δημόσιων και ιδιωτι-

κών φορέων “έντασης γνώσης” για την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτομική 

ικανότητα των τοπικών παραγωγικών 

συστημάτων. Η σημασία των εν λόγω 

σχέσεων αποτυπώνεται χαρακτηριστικά 

στην έννοια του καινοτόμου περιβάλ-

λοντος και ειδικότερα στο “υποστηρι-

κτικό πεδίο” των επιχειρήσεων. Η υπο-

στήριξη της καινοτομίας προϋποθέτει 

τη συμπληρωματικότητα των διαφόρων 

επιπέδων άσκησης πολιτικής (τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό, διεθνές επίπεδο) 

καθώς και τη διαμόρφωση συνεργιών 

μεταξύ διαφόρων πολιτικών (καινοτο-

μίας, βιομηχανικής πολιτικής, εκπαίδευ-

σης, κλπ). Η πολιτική καινοτομίας επι-

κεντρώνεται στη ενίσχυση των σχέσεων 

μεταξύ των επιχειρήσεων και των φο-

ρέων του ευρύτερου “υποστηρικτικού” 

πεδίου, κατά προτίμηση των φορέων 

που εντοπίζονται στο άμεσο γεωγρα-

φικό περιβάλλον τους. Τέλος, αξίζει να 

σημειωθεί ότι το ζήτημα της καινοτομί-

ας στις υπηρεσίες δεν έχει προσεγγι-
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στεί επαρκώς. Όπως προκύπτει από τη 
διεθνή βιβλιογραφία, η καινοτομία στις 
υπηρεσίες δεν έχει τεχνολογικό χαρα-
κτήρα. Ακόμα περισσότερο απ’ ότι στις 
επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα, 
οι δαπάνες σε Ε&Α αποτελούν ένα ιδι-
αίτερα περιορισμένο εργαλείο για την 
καταγραφή της καινοτομικής δραστη-
ριότητας των υπηρεσιών.

• Το νέο υπόδειγμα περιφερειακής πολι-
τικής σηματοδοτεί τη σταδιακή εγκατά-
λειψη των πολιτικών μεταφοράς πόρων 
και δημιουργίας τεχνητών αναπτυξια-
κών πόλων, τα εξωγενή μοντέλα ανά-
πτυξης και την προσέλκυση άμεσων 
ξένων επενδύσεων ως πρωταρχικούς 
αναπτυξιακούς στόχους. Το νέο υπό-
δειγμα πολιτικής στοχεύει στην αξιο-
ποίηση των τοπικών/ περιφερειακών 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, στην 
ανάπτυξη ενδογενών μηχανισμών 
ανάπτυξης, στην ενεργό εμπλοκή των 
φορέων της τοπικής κοινωνίας, στη 
διαμόρφωση και υποστήριξη των στό-
χων της περιφερειακής πολιτικής, στην 
ευρεία σύναψη συνεργασιών μεταξύ 
παραγωγικών και άλλων φορέων στη 
δημιουργία τοπικής επιχειρηματικής 
κουλτούρας και συνείδησης, κλπ. Οι 
“περιφερειακές πολιτικές προσανατολι-
σμένες προς την καινοτομία”, αποτε-
λούν χαρακτηριστικό δείγμα της εγκα-
τάλειψης των αναπτυξιακών πολιτικών 
που προσανατολίζονται στη μείωση 
του λειτουργικού κόστους των επιχει-
ρήσεων. Νέα προτεραιότητα αποτελεί η 
διαμόρφωση σε περιφερειακό επίπεδο 
ενός ευρύτερου υποστηρικτικού πεδί-
ου, ενός πεδίου δηλαδή προσφοράς 
γνώσης, με στόχο την αποτελεσματι-
κή προσαρμογή των επιχειρήσεων στο 
μεταβαλλόμενο και πολυσύνθετο δι-
εθνές παραγωγικό και ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. Η εξέταση της ελληνικής 
περιφερειακής πολιτικής αναδεικνύει 
την προσκόλληση των αναπτυξιακών 

πολιτικών στις πολιτικές του παραδο-
σιακού υποδείγματος. Παράλληλα, τα 
ανεπαρκή επίπεδα κοινωνικού κεφαλαί-
ου καθώς και η γραφειοκρατία υπονο-
μεύουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης 
και άσκησης πολιτικών στα πρότυπα 
του νέου υποδείγματος περιφερειακής 
πολιτικής.

• Η πρόσφατη οικονομική ιστορία ανέ-
δειξε τη συνύπαρξη δύο μοντέλων δι-
άχυσης της τεχνολογίας και της και-
νοτομίας στο χώρο: α) τη διασπορά, 
με βάση το υπόδειγμα της λειτουργικής 
και χωρικής κατάτμησης της εργασίας 
και β) το υπόδειγμα των βιομηχανικών 
συνοικιών και του “καινοτόμου περιβάλ-
λοντος”. Έννοιες όπως τα βιομηχανικά 
δίκτυα, οι νέες βιομηχανικές συνοικίες 
και το “καινοτόμο περιβάλλον” υπο-
γραμμίζουν την διατύπωση θεωρητικών 
υποδειγμάτων που επικεντρώνονται 
στις δημιουργικές ικανότητες των πε-
ριφερειακών και στη σημασία του τοπι-
κού και κοινωνικού κεφαλαίου για την 
ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και 
την περιφερειακή ανάπτυξη. Συμπερα-
σματικά, το υπόδειγμα του “καινοτόμου 
περιβάλλοντος” μπορεί να εκληφθεί ως 
αποτέλεσμα της σύγκλισης των σύγ-
χρονων θεωρήσεων της καινοτομίας 
και της περιφερειακής ανάπτυξης και 
πολιτικής. Η προστιθέμενη αξία της εν 
λόγω προσέγγισης τόσο σε ερευνητικό 
επίπεδο όσο και στην άσκηση πολιτικής 
είναι προφανής: το καινοτόμο περιβάλ-
λον-προσδιορισμένο ως ένα γνωστικό 
υπόβαθρο, αποτελούμενο από τεχνο-
γνωσία, κανόνες, πρότυπα, αρχές και 
σχεσιακό κεφάλαιο- αποτελεί ιδανικό 
πλαίσιο για την προσαρμογή των περι-
φερειακών οικονομιών στις προκλήσεις 
της οικονομίας της γνώσης. 

Συνολικά, διακρίνεται μια σύγκλιση ως 
προς τους στόχους, τη φύση και τα ερ-
γαλεία των πολιτικών, για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των περιφερειακών 
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παραγωγικών συστημάτων. Η σύγκλιση 
αυτή απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. 
Αναλυτικότερα, (1) η εξέταση των προσ-
διοριστικών παραγόντων της διαρθρωτι-
κής ανταγωνιστικότητας και του νέου πα-
ραγωγικού υποδείγματος αναδεικνύει τη 
πρωταρχική σημασία της καινοτομίας στο 
πλαίσιο της οικονομίας της γνώσης. (2) 
Οι σύγχρονες θεωρήσεις της καινοτομίας 
υπογραμμίζουν το συστημικό και σχεσιακό 
χαρακτήρα του εν λόγω φαινομένου. Συ-
νοπτικά, οι σύγχρονες πολιτικές καινοτομί-
ες αποκτούν περιφερειακό χαρακτήρα και 
αποσκοπούν στη δημιουργία μιας τοπικής 
δυναμικής, τροφοδοτούμενης από τις δι-
αδραστικές σχέσεις μεταξύ παραγωγικών 
φορέων με την ευρεία έννοια (επιχειρή-
σεις, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εξει-
δικευμένοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, επιμελητήρια, συνδικάτα, ερευνητικά 
κέντρα και πανεπιστήμια, φορείς κατάρ-
τισης, κλπ). Το γεγονός αυτό αναδεικνύει 
τις ολοένα και σημαντικότερες χωρικές δι-
αστάσεις των πολιτικών ενίσχυσης της και-
νοτομίας. Παράλληλα, (3) από την εξέταση 
των σύγχρονων περιφερειακών πολιτικών 
προκύπτει ο αναπροσανατολισμός των 
σχετικών δράσεων προς πιο άυλες μορ-
φές υποστήριξης. Αναλυτικότερα, η εισροή 
γνώσης και η ενίσχυση της καινοτομίας, η 
ανάπτυξη της τοπικής συλλογικότητας, η 
αξιοποίηση του τοπικού κεφαλαίου, απο-
τελούν ορισμένους από τους νέους στό-

χους του σύγχρονου υποδείγματος περι-
φερειακής πολιτικής. Η σύγκλιση του νέου 
υποδείγματος περιφερειακής πολιτικής με 
τα σύγχρονα διαδραστικά μοντέλα και πο-
λιτικές καινοτομίας αποτυπώνεται στις “πε-
ριφερειακές πολιτικές προσανατολισμένες 
προς της καινοτομία” (innovation oriented 
regional policy). Τέλος (4) η έννοια του 
καινοτόμου περιβάλλοντος συνοψίζει τα 
τρία γνωστικά αντικείμενα που παρουσι-
άστηκαν προηγουμένως (νέο παραγωγικό 
υπόδειγμα, μοντέλα και πολιτικές καινοτο-
μίας, περιφερειακή πολιτική και ανάπτυξη). 
Μια τέτοια παρατήρηση πηγάζει από το 
γεγονός ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμέ-
νης προσέγγισης, η καινοτομία και η περι-
φερειακή ανάπτυξη διατηρούν διαδραστι-
κές και δημιουργικές σχέσεις. Εν ολίγοις, 
η εξέλιξη της τεχνολογίας συμβαδίζει με 
αυτή του χώρου, εφόσον οι φορείς του 
τοπικού παραγωγικού συστήματος έχουν 
ενεργή στάση έναντι των τεχνολογικών και 
άλλων καινοτόμων χαρακτηριστικών της 
παραγωγής. 

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημα-
σία της συγκεκριμένης έννοιας για τη δι-
αμόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών, που 
να προσανατολίζονται στην ενίσχυση της 
δημιουργικής ικανότητας των περιφερειών 
καθώς και στην ικανότητά τους να χαρά-
ξουν ρεαλιστικές περιφερειακές στρατηγι-
κές με άξονα την αξιοποίηση του τοπικού 
κοινωνικού κεφαλαίου.
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Οι Σχέσεις μεταξύ Νέου Παραγωγικού Υποδείγματος, Καινοτομίας, 

Περιφερειακής Πολιτικής και Καινοτόμου Περιβάλλοντος

(1) Νέο  

παραγωγικό υπόδειγμα

Οικονομία της γνώσης και γνωστικός κατα-
μερισμός της εργασίας. Διαρθρωτική ανταγω-
νιστικότητα. Ανάδειξη της αλλαγής ως κυρίαρχη 
οικονομική δραστηριότητα. Σημασία της ποιότητας 
και διαφοροποίησης. Πλαισίωση των παραγωγικών 
φορέων από φορείς και υπηρεσίες έντασης γνώ-
σης.  Πρωταρχικός ρόλος της καινοτομίας.

(3) Περιφερειακή  

πολιτική και ανάπτυξη

Νέο υπόδειγμα περιφερειακής πολιτικής. Αξιο-
ποίηση τοπικού κεφαλαίου. Έμφαση στην ενίσχυση 
της καινοτομίας.  Διαμόρφωση πολιτικών περιφε-
ρειακής πολιτικής προσανατολισμένες προς την 
καινοτομία. Σύγκλιση με τις σύγχρονες διαδρα-
στικές πολιτικές καινοτομίας. Εγκατάλειψη πα-
ραδοσιακού υποδείγματος περιφερειακής 

πολιτικής.

(2) Καινοτομία

Διευρυμένη αντίληψη της καινοτομίας. 
Εγκατάλειψη των γραμμικών μοντέλων της και-

νοτομίας και περιορισμός της σημασίας της Ε&Α. 
Ανάδειξη του διαδραστικού μοντέλου καινοτομίας, 
της σημασίας της πρακτικής και άρρητης γνώσης, των 
νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, της συστημι-
κής καινοτομίας. Προσανατολισμός των πολιτικών και-
νοτομίας προς την ενίσχυση των διαδραστικών σχέ-
σεων μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων των τοπικών 
παραγωγικών και κοινωνικών συστημάτων.

Περιφερειακή / τοπική διάσταση ως ιδανικό 
πλαίσιο υλοποίησης των πολιτικών ενίσχυ-

σης της καινοτομίας. Σύγκλιση με την 
περιφερειακή πολιτική.

(4) Περιφερειακή 

ανάπτυξη και καινοτομία

Καταγραφή σε διεθνές επίπεδο τοπικών παρα-
γωγικών συστημάτων με αξιόλογες ανταγωνιστικές 
επιδόσεις. Αξιοποίηση τοπικού κεφαλαίο. Συλλογική 
δράση. Ενδογενή ανάπτυξη. Ανάδειξη της έννοιας 
του καινοτόμου περιβάλλοντος. Έμφαση στους συ-
στημικούς και σχεσιακούς παράγοντες της και-
νοτομίας. Σημασία του “υποστηρικτικού πεδίου” 
των επιχειρήσεων. Η έννοια αυτή αποτελεί 

σύνθεση των σύγχρονων θεωρήσεων της 
καινοτομίας και της περιφερειακής 

πολιτικής και ανάπτυξης.
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Αντικείμενο της παρούσας ενότητας 

αποτελεί η διαμόρφωση μιας συνοπτικής 

εικόνας των οικονομικών επιδόσεων και 

χαρακτηριστικών του Νομού. Το ζήτημα 

αυτό θα αναπτυχθεί σε 4 στάδια. Αρχικά, 

θα παρουσιαστεί η ανάλυση SWOT της 

περιοχής. Στη συνέχεια, θα παρουσια-

στούν οι βασικές μακροοικονομικές επι-

δόσεις του νομού. Σε τρίτο στάδιο, θα 

δοθούν τα βασικότερα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων, που πραγματοποιήθηκαν 

σε μια σειρά αναπτυξιακών φορέων της 

περιοχής. Τέλος, θα παρουσιαστούν μια 

σειρά από στοιχεία και πληροφορίες για 

τις καινοτομικές επιδόσεις των επιχειρήσε-

ων του Νομού. 

1. Ανάλυση SWOT

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα απο-

τελέσματα διαφόρων αναλύσεων SWOT 

που έχουν πραγματοποιηθεί για το Νομό 

Αχαΐας. 

Τμήμα ΙΙ: Υφιστάμενη οικονομική  
κατάσταση του Νομού Αχαΐας

Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία

1.  Η σημαντική γεωπολιτική θέση

2.  Η ερευνητική και εκπαιδευτική δραστη-
ριότητα του πανεπιστημίου, των ΤΕΙ, των 
ερευνητικών κέντρων καθώς και του επι-
στημονικού πάρκου της Πάτρας

3.  Οι περιβαλλοντικοί πόροι του Νομού

4.  Οι δυνατότητες του Νομού και στους 
τρεις παραγωγικούς τομείς 

5.  Η σημαντική παραγωγή του πρωτογενούς 
τομέα μπορεί να στηρίξει μεταποιητικές 
δραστηριότητες και ειδικότερα την πα-
ραγωγή προϊόντων ονομασίας προέλευ-
σης και την τυποποίηση και συσκευασία 
αγροτικών προϊόντων προς εξαγωγή

6.  Ο Νομός Αχαΐας διαθέτει μακρά παρά-
δοση σε μεταποιητικές δραστηριότητες 
και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό 

7.  Η έντονη ανάπτυξη που παρουσιάζουν 
οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και το 
εμπόριο τα τελευταία χρόνια αναδεικνύ-
ουν την Πάτρα σε βασική πύλη εξόδου 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

1.  Το μέγεθος του αγροτικού πληθυσμού και η 
χαμηλή παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα

2. Το χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ

3. Αποβιομηχάνιση περιόδου 1984-1992

4. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση

5. Η εσωστρέφεια των επιχειρήσεων

6. Η έλλειψη επιχειρηματικής συνεργασίας

7.  Η έλλειψη επιχειρηματικής παιδείας και 
στελεχιακού δυναμικού

8.  Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων σε 
συνδυασμό με την απουσία από την τοπική 
αγορά επιχειρήσεων εμβέλειας (Leaders)

9.  Οι αδυναμίες που παρουσιάζει ο τομέας 
διακίνησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

10.  Ο χαμηλός βαθμός επαγγελματικής κατάρτισης 
του αγροτικού πληθυσμού σε συνδυασμό με το 
χαμηλό βαθμό οργάνωσης τη τοπικής κοινωνίας 
και των συλλογικών οργάνων των παραγωγών.

11. Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων

12. Η ελλιπής τεχνολογία

13. Το προβληματικό μάνατζμεντ

14.  Η έλλειψη επαρκών υποδομών στις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, στους τομείς τυποποίησης - 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

15.  Οι αδυναμίες που παρουσιάζει ο τομέας 
διακίνησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007��

Ευκαιρίες Κίνδυνοι

1.  Ο αναβαθμισμένος ρόλος της περιφέρειας 
στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον

2.  Η σταθεροποίηση του οικονομικού 
περιβάλλοντος και η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας

3.  Η αναπτυξιακή αξιοποίηση της θέσης 
της περιφέρειας και η αξιοποίηση των 
ενισχύσεων του Δ’ ΚΠΣ

4.  Η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών 
πόρων της περιοχής

5.  Η δημιουργία και η διάχυση της γνώσης 
και η εμπορική αξιοποίηση της

6.  Οι μεταβολές στο διατροφικό πρότυπο. 
Ο Νομός θα πρέπει να αξιοποιήσει την 
ζήτηση που υπάρχει στην Ελλάδα και στην 
Ε.Ε. για ποιοτικά και βιολογικά προϊόντα.

1.  Η αδυναμία διαμόρφωσης στρατηγικού λόγου 
και ρόλου 

2.  Η υλοποίηση πολιτικών που δεν αντιστοιχούν στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού

3. Η αδυναμία απορρόφησης πόρων

4. Η περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος

5.  Η πληθυσμιακή συρρίκνωση και η γήρανση του 

πληθυσμού 

2. Οι επιδόσεις της περιοχής11

2.1 Γενικές οικονομικές επιδόσεις 
της περιοχής

Ο νομός Αχαΐας συγκεντρώνει το 2,9% 
του πληθυσμού της χώρας και παράγει το 
2,2 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊό-

ντος (έναντι 2, 8% το 1995). Στην ταξινό-
μηση 50 νομών της χώρας με κριτήριο το 
ακαθάριστο προϊόν ανά κάτοικο, η Αχαΐα 
κατείχε το 2004 την 29η  θέση με 14.500 
ευρώ, ήτοι 75% του εθνικού μέσου όρου 
της Ελλάδος και 61% του μέσου όρου 
της Ε.Ε-25. Το 2006, το ποσοστό ανεργί-
ας του νομού κυμαίνεται στο 10,7% του 
εργατικού δυναμικού έναντι 8,9% στο σύ-
νολο της χώρας.

11. Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την έκδοση Οι 
Νομοί της Ελλάδος του 2007 και από τις Ετή-
σιες Βιομηχανικές Έρευνες της ΕΣΥΕ. 
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Η θέση της Αχαΐας, με κριτήριο το δηλω-
θέν εισόδημα ανά κάτοικο, είναι καλύτερη. 
Το δηλωθέν εισόδημα στην Αχαΐα ανερ-
χόταν το 2005 σε 13,4  χιλιάδες ευρώ 
ανά φορολογούμενο, ήτοι 97% του μέ-
σου όρου της χώρας.

Συνολικά, η εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυ-
ξης της Αχαΐας στη διάρκεια της δεκαετίας 
1995-2005 διακρίνεται σε τρεις φάσεις:

i. Στην περίοδο 1995-1999, ο ρυθμός 
μεγέθυνσης του ακαθάριστου εγχώρι-
ου προϊόντος του νομού Αχαΐας, δεν 
ακολούθησε το μέσο ρυθμό οικονομι-
κής μεγέθυνσης της χώρας.

ii. Αντιθέτως, από το 1999 μέχρι και το 
2001, ο ρυθμός μεγέθυνσης του νο-
μού ακολούθησε τον αντίστοιχο μέσο 
ρυθμό της χώρας. Συνολικά, εκτιμάται 
ότι η Αχαΐα καθυστέρησε 4 έτη να συμ-
μετάσχει στην περίοδο ανάπτυξης, που 
παρατηρήθηκε στο σύνολο της χώρας 
από το 1995 έως το 2004. 

iii. Από το 2001, ο ρυθμός ανάπτυξης της 
Αχαΐας επιβραδύνεται εκ νέου σε σχέ-
ση με το μέσο όρο της χώρας γεγο-
νός που μεταφράζεται σε μείωση του 
δείκτη σύγκλισης του ΑΕΠ της Αχαΐας.
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2.2. Ανάλυση ανά  
παραγωγικό τομέα

Αντικείμενο της ενότητας αποτελεί η 

ανάλυση των οικονομικών επιδόσεων του 

νομού Αχαΐας ανά παραγωγικό τομέα. 

 Γεωργία

Ο νομός Αχαΐας παράγει το 2,3% του 

γεωργικού προϊόντος της χώρας έναντι 

του 2,4% το 1997.  Στη γεωργία αναλο-

γεί το 5,3% του προϊόντος του νομού το 

2004 έναντι του 7% το 2000.  Το 2004, η 

Αχαΐα καταλαμβάνει την 1η  θέση στην πα-

ραγωγή πατάτας, με 16% της παραγωγής 

της χώρας, την 13η θέση στην παραγωγή 

εσπεριδοειδών με 1% και την 9η θέση στην 

παραγωγή τυριού με 3%. ‘Όπως φαίνεται 

στο σχετικό διάγραμμα, το ακαθάριστο 

προϊόν της γεωργίας ανά κάτοικο υστερεί 

σημαντικά σε σχέση με τους υπόλοιπους 

νομούς της χώρας. Αναλυτικότερα, ο νο-

μός Αχαΐας κατέχει την 44η θέση στην κα-

τάταξη των νομών της χώρας, βάσει του 

ακαθάριστου γεωργικού προϊόντος ανά 

κάτοικο για το 2004. Η υστέρηση ωστόσο, 

σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο εθνικό  

όρο είναι σχετικά μικρή. 
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 Υπηρεσίες

Υστέρηση σε σχέση με τον εθνικό μέσο 

όρο της χώρας παρουσιάζει και ο τομέ-

ας των υπηρεσιών. Ωστόσο, η κατάταξη 

της Αχαΐας όσον αφορά στο ακαθάριστο 

προϊόν των υπηρεσιών ανά κάτοικο είναι 

καλύτερη από τη γεωργία και από την βιο-

μηχανία (17η θέση). Η συμμετοχή των υπη-

ρεσιών στο νομό παρουσιάζει σημαντική 

αύξηση τα τελευταία έτη. Ειδικότερα, στις 

υπηρεσίες αναλογεί το 72,8% του ΑΕΠ το 

2004 έναντι του 66,4% το 2000. 
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 Βιομηχανία

Αν και υστερεί συγκριτικά με τον εθνικό 

μέσο όρο, η συμμετοχή της βιομηχανίας 

στο ακαθάριστο προϊόν ανά κάτοικο βρί-

σκεται σε καλύτερη θέση από τη γεωργία. 

Ειδικότερα, η Αχαΐα καταλαμβάνει τη 19η 

θέση στο σύνολο της χώρας, αποτέλεσμα 

που αντιστοιχεί στο “βιομηχανικό προφίλ” 

της περιοχής. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

συμμετοχή της βιομηχανίας στο προϊόν 

του νομού ακολουθεί φθίνουσα πορεία 

τα τελευταία έτη. Συγκεκριμένα, στη βιομη-

χανία αναλογούσε το 26,6% του ΑΕΠ το 

2000 έναντι 21,9% το 2004. Ωστόσο, η 

τάση αυτή δεν αντανακλάται στο ποσοστό 

συμμετοχής της μεταποίησης στο προϊόν 

που διατηρείται στα ίδια περίπου επίπε-

δα στην περίοδο 2000-2004 (γύρω στο 

11%). Η εξέλιξη αυτή ίσως να οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι μονάδες που συνέ-

χισαν την λειτουργία τους, μετά από τη 

περίοδο αποβιομηχάνισης που γνώρισε ο 

νομός στη δεκαετία του 1990, παρουσιά-

ζουν υψηλές ανταγωνιστικές επιδόσεις. Η 



ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕ ��

ερμηνεία αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνεται 
εν μέρει από μια σειρά δεικτών όπως η 
παραγωγικότητα της εργασίας στη μετα-
ποίηση. Συνολικά, υπολογίστηκε μια σειρά 
μεγεθών, που αφορούν:

• στο κόστος εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος 

• στην παραγωγικότητα της εργασίας

• στο μέσο μισθό.
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2.3. Μεταποίηση

Η μεταποίηση συμμετέχει με 11% στο 
προϊόν του νομού το 2004 έναντι 11,8% 
το 2000 και 16% το 1997 ενώ στην Αχα-
ΐα παράγεται το 2,7%  της μεταποιητικής 
παραγωγής της χώρας (έναντι 3,7% το 
1997). Ιδιαίτερα υψηλή είναι η κατάταξη 
του νομού, όσον αφορά την παραγωγι-
κότητα της εργασίας στη μεταποίηση. Η 
Αχαΐα καταλαμβάνει την 5η  θέση στο σύ-

νολο της χώρας (134 έναντι 100 για το 
σύνολο της χώρας).
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Εξετάζοντας τους μέσους μισθούς της με-
ταποίησης στη χώρα για το έτος 2004, δι-
απιστώνεται ότι οι μισθοί στις μεταποιητικές 
επιχειρήσεις της Αχαΐας είναι υψηλοί. Ειδικό-
τερα, η Αχαΐα καταλαμβάνει την 6η θέση 
στο σύνολο της χώρας. Το κόστος εργασί-
ας ανά μονάδα προϊόντος είναι ωστόσο 
χαμηλό δεδομένου ότι η θέση του νομού 
στην κατάταξη της παραγωγικότητας της 
εργασίας, είναι ακόμα υψηλότερη απ’ αυτήν 
που αφορά στους μισθούς.

Ειδικότερα, η Αχαΐα παρουσιάζει το 10ο 
χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος εργασίας 
στη μεταποίηση στο σύνολο της χώρας 
για το έτος 2004. Συνοπτικά, παρόλο που 
η περιοχή παρουσιάζει σχετικά υψηλούς 
μισθούς στη μεταποίηση, η υψηλή παρα-
γωγικότητα στο συγκεκριμένο κλάδο έχει 
σαν αποτέλεσμα ένα χαμηλό κόστος ερ-
γασίας ανά μονάδα προϊόντος. 
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3. Οι συνεντεύξεις  
με τους αναπτυξιακούς  

φορείς της περιοχής

Οι συνεντεύξεις με τους αναπτυξιακούς 

φορείς της περιοχής προετοίμασαν την 

έρευνα πεδίου με τις επιχειρήσεις. Συνο-

λικά, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 

στελέχη από έξη διαφορετικούς αναπτυξι-

ακούς οργανισμούς και φορείς [Νομαρ-

χιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας (ΝΕΑ), 

Επιμελητήριο Αχαϊας (Κέντρο Στήριξης 

Μ.Μ.Ε), ΚΕΤΑ Δυτικής Ελλάδος, Πύλη Και-

νοτομιών Δυτικής Ελλάδος, Ινστιτούτο Βιο-

μηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙΣ), Ινστιτούτο 

Εργασίας Δυτικής Ελλάδος]. 

Συγκεντρωτικά, προέκυψαν οι εξής από-

ψεις για τα κοινωνικά και οικονομικά 

χαρακτηριστικά του νομού: 

• οι προσπάθειες δικτύωσης επιχειρήσε-

ων προσέκρουσαν σε αρνητικούς πα-

ράγοντες (επιχειρηματική κουλτούρα, 

επικράτηση ανταγωνιστικών σχέσεων, 

κλπ)

• η βιομηχανική ιστορία της Αχαΐας έχει 

ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ειδικευμέ-

νου ανθρώπινου δυναμικού στη με-

ταποίηση. Παράλληλα, το πανεπιστή-

μιο παρέχει εξειδικευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό, κυρίως για τις ανάγκες του 

τριτογενούς τομέα

• ο κλάδος των μεταφορών παρουσί-

ασε σημαντική ανάπτυξη κατά τα τε-

λευταία έτη. Η ανάπτυξη αυτή αναμέ-

νεται να ενισχυθεί, με τη δημιουργία 

του νέου λιμανιού. Παράλληλα, οι επι-

χειρήσεις του αγρό-διατροφικού συ-

μπλέγματος (τρόφιμα και ποτά) επι-

δεικνύουν αξιόλογες ανταγωνιστικές 

επιδόσεις

• οι αναπτυξιακοί φορείς της περιοχής 

παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες 

ÌÏÍÁÄÉÁÉÏ ÊÏÓÔÏÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÓÔÇ ÌÅÔÁÐÏÉÇÓÇ (2004)
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γενικού περιεχομένου, γεγονός που 

περιορίζει την αποτελεσματικότητα 

τους

• απουσιάζουν εξειδικευμένοι φορείς, 

που να υποστηρίζουν με ουσιαστικό 

τρόπο τις επιχειρήσεις της περιοχής. Η 

λειτουργία των εν λόγω φορέων προ-

ϋποθέτει την πρόσληψη εξειδικευμέ-

νου ανθρώπινου δυναμικού, γεγονός 

που αυξάνει το λειτουργικό κόστος 

των οργανισμών

• η αποτελεσματικότητα των αναπτυξια-

κών φορέων της περιοχής περιορίζε-

ται από την έλλειψη της μεταξύ τους 

συνεργασίας. Η στάση αυτή περιορί-

ζει τη διάχυση της γνώσης και της 

πληροφορίας, αποκλείοντας τη δημι-

ουργία συνεργιών 

• η αναβάθμιση του μηχανικού εξο-

πλισμού στην περιοχή αποτελεί μια 

πραγματικότητα. Ωστόσο, η δυναμική 

αυτή αφορά σε μεγαλύτερο βαθμό το 

“βαρύ” εξοπλισμό των επιχειρήσεων. 

Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες της επι-

κοινωνίας και της πληροφορίας δεν 

κρίνονται ικανοποιητικές. Παράλληλα, 

εκτιμάται ότι οι ΜΜΕ δεν έχουν ανα-

βαθμίσει σε ικανοποιητικά επίπεδα τον 

εξοπλισμό τους

• η παραγωγικότητα της εργασίας στις 

μεταποιητικές μονάδες του νομού εί-

ναι υψηλή. Ωστόσο, δεν παρατηρείται 

αναδιοργάνωση της εργασίας βάσει 

των νέων μορφών οργάνωσής της. Η 

οργάνωση της εργασίας παραμένει 

φορντικού τύπου

• σε γενικές γραμμές παρουσιάζονται 

βασικά κενά στην επιχειρηματική δρα-

στηριότητα. Οι επιχειρηματίες δε δια-

θέτουν την κατάλληλη επαφή με τις 

εξελίξεις από την πλευρά της ζήτησης 

/ προσφοράς καθώς και τις γνώσεις 

για την αξιοποίηση των ΤΠΕ, ως εργα-

λείο παρακολούθησης και καταγρα-

φής των εν λόγω τάσεων

• σε επίπεδο νομού, υπάρχει έλλειμ-

μα στρατηγικών επιλογών και σχεδι-

ασμού. Η καλύτερη αξιοποίηση των 

πόρων των κοινοτικών πλαισίων στή-

ριξης, προϋποθέτει τον προσδιορι-

σμό σαφώς διατυπωμένων στρατηγι-

κών στόχων

• πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα 

υιοθετήσει ποιοτικά πρότυπα και νόρ-

μες, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο 

για τον εξαγωγικό τους προσανατο-

λισμό.

4. Οι καινοτομικές επιδόσεις 
των επιχειρήσεων του Νομού

Αντικείμενο της παρούσας ενότητας 

αποτελεί η παρουσίαση των σημαντικότε-

ρων πορισμάτων της έρευνας πεδίου που 

πραγματοποιήθηκε στο Νομό Αχαΐας στο 

πλαίσιο του ερευνητικού έργου “Δυνατό-

τητες της έρευνας, τεχνολογίας και και-

νοτομιών στην περιφερειακή ανάπτυξη” 

(Τσούνης, Κατσουλάκος, Κούκιος, 2003)12. 

Η έρευνα επικεντρώθηκε στο ρόλο της και-

νοτομικής δραστηριότητας και των απο-

τελεσμάτων της Έρευνας και Τεχνολογίας 

σε σχέση με την υποβοήθηση της περι-

φερειακής ανάπτυξης. Συνολικά πραγμα-

τοποιήθηκαν 71 τηλεφωνικές συνεντεύξεις 

σε επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθη-

κε αποτελείται από δύο τμήματα και συ-

μπεριλαμβάνει συνολικά 9 ερωτήσεις. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αναλύονται 

12. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από τη Γενι-
κή Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
του υπουργείου ανάπτυξης από πόρους του 
προγράμματος “Νέο ΕΚΒΑΝ” με συντονιστή το 
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. 
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βάσει δύο αξόνων (ανάλυση με βάση τις 

επιμέρους θεματικές ενότητες του ερωτη-

ματολογίου και κλαδική ανάλυση των επι-

χειρήσεων του δείγματος). 

Σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευ-

νας με βάση τις θεματικές ενότητες του 

ερωτηματολογίου

Το 53% των επιχειρήσεων αποδίδει με-

γάλη σημασία στην έρευνα και ανάπτυξη. 

Ωστόσο, ένα ποσοστό της τάξης του 70% 

των επιχειρήσεων δηλώνει ότι δεν πραγ-

ματοποιεί επενδύσεις σε Ε&Α άνω του 9% 

επί του συνόλου των επενδύσεών του. Πα-

ράλληλα, περίπου το 58% των επιχειρή-

σεων δηλώνει ότι έχει καινοτομήσει. Κατά 

την άποψη των συγγραφέων της σχετικής 

μελέτης, το γεγονός αυτό έρχεται σε αντί-

φαση με τα χαμηλά επίπεδα επένδυσης 

σε Ε&Α. Η ερμηνεία που αποδίδεται στο 

συγκεκριμένο γεγονός είναι ότι η καινο-

τομική δραστηριότητα που καταγράφτηκε 

στηρίζεται στη μεταφορά και αφομοίωση 

τεχνογνωσίας που αναπτύσσουν άλλες 

επιχειρήσεις (κυρίως του εξωτερικού). Η πιο 

διαδεδομένη μορφή καινοτομίας που κα-

ταγράφτηκε αφορά την καινοτομία προϊ-

όντος (59,1%). Παράλληλα, ιδιαίτερη ση-

μαντική θέση καταλαμβάνει η καινοτομία 

στις παραγωγικές διεργασίες. Αξιοσημείω-

το γεγονός αποτελεί η μη καταγραφή, στο 

σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, 

καινοτομίας στον τομέα της οργάνωσης 

και της διοίκησης. Το γεγονός αυτό αποδί-

δεται στην παραδοσιακή δομή της ελληνι-

κής επιχείρησης (κάθετη δομή οργάνωσης 

ή οικογενειοκρατική δομή). Οι συγγραφείς 

της μελέτης καταγράφουν επίσης ένα πα-

ραδοσιακό μοντέλο τεχνολογικής και και-

νοτομικής δραστηριότητας (υπεροχή συ-

ντελεστών όπως το ειδικευμένο προσωπι-

κό, τα εργαστήρια, τα τμήματα ποιοτικού 

ελέγχου και πληροφοριακών συστημάτων 

ως προς τους φορείς συνεργασίας και 

χρηματοδότησης και τις πατέντες). Κάτι 

τέτοιο αποδίδεται στην έλλειψη βασικών 

υποδομών ανάπτυξης της καινοτομίας στο 

εσωτερικό της επιχείρησης. Όσον αφορά 

τη χρήση υπηρεσιών έντασης τεχνολογίας 

(πληροφορική, επισκευές Η/Υ, επικοινωνίες, 

χρηματοδότηση, ενημέρωση, κατάρτιση, 

μάρκετινγκ), ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός 

αποτελεί ότι ένα ποσοστό άνω του 80% 

των επιχειρήσεων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί 

λιγότερα συχνά έως και καθόλου μη πα-

ραδοσιακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσί-

ες, υπηρεσίες ενημέρωσης και κατάρτισης 

προσωπικού καθώς και υπηρεσίες μάρκε-

τινγκ. Παράλληλα, το 67% των επιχειρή-

σεων θεωρεί μη επαρκή την τεχνολογική 

υποδομή της περιφέρειας για την κάλυψη 

των παραγωγικών αναγκών της. Ένα ποσο-

στό άνω του 60% αναφέρει ως απαραίτη-

τες τις επενδύσεις σε εργαστήρια ποιοτι-

κού ελέγχου, εξειδικευμένου προσωπικού, 

φορείς χρηματοδότησης δραστηριοτήτων 

υψηλού κινδύνου και φορείς διευκόλυνσης 

της συνεργασίας με ερευνητικούς, τεχνο-

λογικούς, παραγωγικούς και κυβερνητι-

κούς οργανισμούς. Με βάση τα αποτελέ-

σματα της έρευνας πεδίου, οι συγγραφείς 

της μελέτης επισημαίνουν ότι η συχνότη-

τα ανταλλαγής πόρων και πληροφοριών 

των επιχειρήσεων με άλλους φορείς είναι 

περιορισμένη. Οι ελλείψεις σε υλικές υπο-

δομές, σε πληροφόρηση και ενημέρωση, 

στη χρηματοδότηση επενδύσεων και στην 

εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού 

αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα 

των επιχειρήσεων σχετικά με την τεχνολο-

γική ανάπτυξη της Αχαΐας. Παράλληλα, κα-

ταγράφονται σημαντικές ελλείψεις στη θε-

σμική υποδομή της Ε&Α την οποία παρέχει 

ο δημόσιος τομέας. 

Σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευ-

νας με βάση την κλαδική ανάλυση των 

επιχειρήσεων του δείγματος

Η συγκεκριμένη ανάλυση αναδεικνύει 

ενδιαφέροντα στοιχεία για την καινοτομι-
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κή δραστηριότητα του κάθε κλάδου. Στο 

πλαίσιο της παρούσας μελέτης, ιδιαίτερα 

σημαντικές κρίνονται οι εξής πληροφορί-

ες

• τα υψηλότερα ποσοστά επενδύσεων 

των επιχειρήσεων σε Ε&Α (στο σύνολο 

των επενδύσεων) ανήκουν σε επιχειρή-

σεις “παραδοσιακών” κλάδων χαμηλής 

τεχνολογίας (ποτά, τρόφιμα)

• ο κλάδος των τροφίμων και των κλω-

στοϋφαντουργικών προϊόντων κατα-

λαμβάνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση 

αντίστοιχα όσον αφορά τη συχνότητα 

καινοτομικής δραστηριότητας (ο κλά-

δος των ηλεκτρονικών συσκευών είναι 

ο μόνος κλάδος του οποίου όλες οι 

επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει κάποια 

μορφή καινοτομίας)

• ενώ στο σύνολο των κλάδων, οι υπηρε-

σίες έντασης τεχνολογίας που χρησι-

μοποιούνται λιγότερο από τις επιχειρή-

σεις είναι αυτές των μη παραδοσιακών 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των 

υπηρεσιών marketing, η χρήση των εν 

λόγω υπηρεσιών στους παραδοσια-

κούς κλάδους χαμηλής τεχνολογίας 

(κλωστοϋφαντουργικά, ποτά, ενδύματα 

αξεσουάρ, τρόφιμα) είναι ίση ή υψηλό-

τερη του μέσου όρου

• οι ίδιοι κλάδοι (πλην του κλάδου των 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων) θε-

ωρούν απαραίτητες τις επενδύσεις σε 

επίπεδο περιφέρειας, σε εργαστήρια, 

τμήματα ποιοτικού ελέγχου και πληρο-

φοριακά συστήματα

• σε γενικές γραμμές, ο κλάδος των τρο-

φίμων αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις 

περισσότερες κατηγορίες τεχνολογικής 

υποδομής (εργαστήρια, τμήμα ποιο-

τικού ελέγχου, πληροφοριακά συστή-

ματα, εξειδικευμένο προσωπικό για τη 

χρήση και διοίκηση νέων τεχνολογιών, 

φορέων διευκόλυνσης της συνεργασί-

ας με διάφορους φορείς, κλπ)

5. Συμπεράσματα  
δεύτερου τμήματος

Η ανάλυση της υφιστάμενης οικονομι-

κής κατάστασης του Νομού Αχαΐας ανα-

δεικνύει τις εξής παρατηρήσεις:

• ο δείκτης σύγκλισης του Νομού στα-

θεροποιήθηκε από το 1999 μέχρι το 

2001 ενώ παρουσιάζει στη συνέχεια 

πτωτική πορεία  μέχρι το 2004

• το κόστος εργασίας ανά μονάδας προ-

ϊόντος στην μεταποίηση είναι ιδιαίτερα 

χαμηλό. Παράλληλα, η παραγωγικότητα 

της εργασίας στις μεταποιητικές δρα-

στηριότητες είναι υψηλή. 

• τόσο οι συνεντεύξεις με φορείς όσο 

και έρευνες πεδίου που έχουν πραγ-

ματοποιηθεί στο Νομό αναδεικνύουν 

την ανεπαρκή στήριξη των επιχειρήσε-

ων από υποστηρικτικούς φορείς του 

θεσμικού περιβάλλοντος καθώς και τα 

χαμηλά επίπεδα διεπιχειρησιακής συ-

νεργασίας που χαρακτηρίζουν τους 

παραγωγικούς φορείς της περιοχής

• αν και η καινοτομική δραστηριότη-

τα των επιχειρήσεων στην Αχαΐας είναι 

σχετικά αναπτυγμένη, οι επενδύσεις σε 

Ε&Α κυμαίνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά 

επίπεδα. Το γεγονός έχει ερμηνευτεί ως 

αποτέλεσμα της επικράτησης ενός μο-

ντέλου υιοθέτησης τεχνολογιών και και-

νοτομιών από επιχειρήσεις του εξωτε-

ρικού (Τσούνης, Κατσουλάκος, Κούκιος, 

2003). Όπως ειπώθηκε στο θεωρητικό 

τμήμα, μια εναλλακτική εξήγηση για το 

συγκεκριμένο φαινόμενο αποτελεί η πε-

ριορισμένη σημασία της Ε&Α για την 

ανάπτυξη της καινοτομίας στους κλά-

δους χαμηλής και μεσαίας τεχνολογίας
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• η ανάπτυξη του κλάδου των μεταφο-
ρών, οι προοπτικές του κλάδου τροφί-
μων, η αξιοποίηση του φυσικού και πο-
λιτιστικού πλούτου, η ενεργή συμμετο-
χή του πανεπιστημίου και των Τ.Ε.Ι στην 

υποστήριξη των αναγκών του τοπικού 
παραγωγικού συστήματος αποτελούν 
ορισμένες από τις πλέον διαδεδομέ-
νες απόψεις σχετικά με τις αναπτυξια-
κές προοπτικές του Νομού Αχαΐας. 
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Τμήμα ΙΙΙ:Έρευνα επιχειρήσεων στην 
ευρύτερη περιοχή της Πάτρας

1. Στόχοι και μεθοδολογία 

Εισαγωγή

Στην πρώτη ενότητα καταγράφηκε μια 

σειρά πορισμάτων για τους προσδιοριστι-

κούς παράγοντες της ανταγωνιστικότητας 

και της καινοτομίας και για τις σύγχρονες 

μορφές περιφερειακής πολιτικής. Από την 

εξέταση των σχετικών ζητημάτων, προέ-

κυψε αφενός η σημασία της καινοτομί-

ας για την προσαρμογή των επιχειρήσεων 

στο νέο ανταγωνιστικό και παραγωγικό 

περιβάλλον της οικονομίας της γνώσης, 

αφετέρου ο ρόλος της περιφερειακής πο-

λιτικής στην ενίσχυση της καινοτομικής 

ικανότητας των επιχειρήσεων, σε συνερ-

γασία με το ευρύτερο κοινωνικοοικονο-

μικό τους περιβάλλον. Με βάση τις παρα-

πάνω εξελίξεις, η έννοια του “καινοτόμου 

περιβάλλοντος” αναδεικνύεται ως το ιδα-

νικό πλαίσιο ενίσχυσης της καινοτομικής 

ικανότητας των τοπικών παραγωγικών συ-

στημάτων. Όπως αναφέρθηκε στο προη-

γούμενο τμήμα της μελέτης, η έννοια του 

καινοτόμου περιβάλλοντος δεν περιορίζε-

ται στην περιγραφή ενός συνόλου τεχνι-

κό-παραγωγικών παραγόντων, που χαρα-

κτηρίζουν τις επιδόσεις ενός ολοκληρω-

μένου τοπικού παραγωγικού συστήματος: 

το καινοτόμο περιβάλλον συμπεριλαμβά-

νει το σύνολο των συστημικών, άυλων και 

σχεσιακών παραγόντων, που ορίζουν την 

ικανότητα ενός ευρύτερου κοινωνικοοικο-

νομικού συστήματος να αναπτύσσει εν-

δοσυστημικές σχέσεις και συνέργιες, με 

στόχο τη συνεχή μεταβολή και προσαρ-

μογή του στις αλλαγές από την πλευρά 

της ζήτησης και της προσφοράς. Με βάση 

το συγκεκριμένο υπόδειγμα, ο χώρος και 

οι συντελεστές που εντοπίζονται σε αυτό 

αποκτούν ενεργό ρόλο στον καθορισμό 

των τεχνολογικών και άλλων καινοτομιών. 

 Το υπόδειγμα του καινοτόμου περιβάλ-

λοντος επιλέχτηκε ως το θεωρητικό υπό-

βαθρο της έρευνας πεδίου, που πραγ-

ματοποιήθηκε σε δέκα επιχειρήσεις της 

περιοχής της Πάτρας με αντικείμενο την 

καταγραφή της έκτασης και των χαρακτη-

ριστικών των καινοτομικών και ανταγωνι-

στικών δραστηριοτήτων τους καθώς και 

των σχέσεων που διατηρούν με επιχειρή-

σεις και φορείς του τοπικού / περιφερεια-

κού συστήματος.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 2 κύκλοι 

συνεντεύξεων σε βάθος, με αναπτυξιακούς 

φορείς (5 φορείς) και επιχειρήσεις της πε-

ριοχής (10 επιχειρήσεις). Το σύνολο των 

συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε βάσει 

δομημένου ερωτηματολογίου. Τα θέματα 

που προσεγγίστηκαν στο πλαίσιο των συ-

ναντήσεων με τους επιχειρηματίες/στελέχη 

των επιχειρήσεων, αφορούν (1) στο βαθμό 

υιοθέτησης των πρακτικών και στόχων του 

νέου παραγωγικού υποδείγματος, (2) στην 

ένταση, στη φύση και στα μέσα της καινο-

τομικής δραστηριότητας των επιχειρήσε-

ων, (3) στις σχέσεις της επιχείρησης με τις 

αγορές, (4) στις διεπιχειρησιακές σχέσεις 

καθώς και (5) στις σχέσεις με το “υποστη-

ρικτικό πεδίο”. Η θεματολογία αυτή συμ-

βαδίζει με τα βασικότερα πορίσματα του 

θεωρητικού τμήματος της παρούσας με-

λέτης. Αναλυτικότερα, η δομή του ερωτη-

ματολογίου διαμορφώθηκε, με στόχο τη: 
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1. Συγκέντρωση και επεξεργασία πληρο-

φοριών για την καινοτομία καθώς και 

για τις στρατηγικές επιλογές της επι-

χείρησης (έμφαση στην ποιότητα των 

προϊόντων, ανταγωνιστικότητα-τιμή, 

αύξηση της παραγωγικότητας, κλπ).

2. Ανάλυση των σχέσεων των επιχειρήσε-

ων με τις αγορές, στις οποίες απευ-

θύνονται (χαρακτηριστικά των αγορών, 

πληροφορίες για τον εντοπισμό νέων 

αγορών, κλπ).

3.  Ανάλυση των διεπιχειρησιακών σχέσε-

ων (υπεργολαβίες, συλλογικές δραστη-

ριότητες με αντικείμενο την ανάπτυξη 

καινοτομιών, μακροπρόθεσμες και συ-

μπληρωματικές σχέσεις συνεργασίας 

κλπ).

4. Ανάλυση των σχέσεων των επιχειρήσε-

ων με το ευρύτερο περιβάλλον τους 

(υποστηρικτικοί οργανισμοί σε θέματα 

Ε&Α, κατάρτιση του ανθρωπίνου δυνα-

μικού, χρηματοδότηση νέων δραστηρι-

οτήτων, κλπ). 

Συμπληρωματικά, τέθηκαν και οι παρα-

κάτω στόχοι:

i. Εντοπισμός των καινοτόμων επιχειρή-

σεων και ανάλυση των χαρακτηριστι-

κών της καινοτομίας

ii. Καταγραφή και ανάλυση των σχέσεων 

με το εξωτερικό τους περιβάλλον και 

ειδικότερα με το ευρύτερο υποστηρι-

κτικό τους πεδίο

iii. Εκπόνηση πορισμάτων για τις ανάγκες 

των εν λόγω επιχειρήσεων, σχετικά με 

την προώθηση της καινοτομίας και κυ-

ρίως, όσον αφορά στις αναπτυξιακές 

πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο.

Χαρακτηριστικά της έρευνας

•	10 επιχειρήσεις (δευτερογενής και τρι-

τογενής τομέας)

•	επίσκεψη στην επιχείρηση 

•	διάρκεια συνέντευξης (1 ώρα και 15 

λεπτά κατά μέσο όρο)

•	επιλογή των επιχειρήσεων, με βάση κρι-

τήρια όπως η κατάταξή τους σε πα-

ραδοσιακούς/νέους κλάδους, η ηλικία 

τους, ο αριθμός απασχολούμενων, κλπ. 

Παράλληλα, η ένταξη στην έρευνα τρι-

ών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, 

αποσκοπεί στη εξαγωγή πορισμάτων 

για τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας 

στον τριτογενή τομέα. 

•	η επαφή με τις επιχειρήσεις πραγματο-

ποιήθηκε χάρη στη πολύτιμη συμβολή 

του ΙΝΕ Δυτικής Ελλάδος. 

•	οι συνεντεύξεις με τις επιχειρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν το Μάρτιο του 

2005. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΛΑΔΟΣ

1. ΑΒΕΞ (Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Ξυλείας)

2. ΑΧΑΙΑ ΚΛΑΟΥΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

3. Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα

4.  CBL (Χημικά & Βιοφαρμακευτικά Εργαστήρια 

Πατρών - CBL Patras)

5. DUR Α.Ε

6. IDEAL Bikes (Μανιατόπουλος Α.Ε)

7. ΙΜΕ Πληροφορική

8. MARGON (ΜΑΡΓΩΝΗΣ Α.Ε)

9. Traction Μεταφορική ΕΠΕ

10. Χάχαλης Ποτοποιία

Ξυλεία

Οίνων Και Οινοπνευματώδων Ποτων

Τραπεζικός Κλάδος

Παραγωγή Φαρμακευτικών Προϊόντων

Ένδυση

Κατασκευή-Εξαγωγές Ποδηλάτων

Κλάδος Πληροφορικής

Εξοπλισμός Εσωτερικών Χώρων

Κλάδος Μεταφορών - Logistics

Οίνων Και Οινοπνευματώδων Ποτών

Μεθοδολογική προσέγγιση της 

έρευνας

Στόχο της έρευνας αποτελεί ο εντοπι-

σμός και η ανάλυση των συντελεστών, 

που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επι-

χείρησης, με έμφαση στις χωρικές διαστά-

σεις του φαινομένου (δηλαδή ποιες είναι 

οι σχέσεις της επιχείρησης με το εγγύς 

της περιβάλλον και σε ποιο βαθμό επωφε-

λείται από αυτές;). 

Τρία πεδία ανάλυσης:

•	το παραγωγικό πεδίο της επιχείρησης 

(διεπιχειρησιακές σχέσεις)

•	το πεδίο “αγορά” (αριθμός, ένταση, 

δομικά χαρακτηριστικά, εξέλιξη αγο-

ρών, κλπ)

•	το “υποστηρικτικό πεδίο”.

Γεωγραφική κάλυψη

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η εμπειρική διε-

ρεύνηση των πεδίων και σχέσεων της επι-

χείρησης επεκτείνεται σε τέσσερις εδαφι-

κές οντότητες:

•	στην ίδια την επιχείρηση

•	στο νομό

•	στο σύνολο της χώρας

•	στο εξωτερικό.

Ανάλυση του υποστηρικτικού πεδίου  
των επιχειρήσεων 

Βασικό σκεπτικό για την ανάλυση του 

υποστηρικτικού πεδίου αποτελεί το ότι μια 

επιχείρηση αναπτύσσεται όχι μόνο επειδή 

είναι ικανή να συνδυάσει με τον αποδοτι-

κότερο τρόπο τους παραγωγικούς συντε-

λεστές (Εργασία, Κεφάλαιο) αλλά και λόγω 

υποστηρικτικών παραγόντων, τους οποί-

ους είναι ικανή να δημιουργήσει ή οι οποί-

οι προϋπάρχουν στο περιβάλλον της. Οι 

παράγοντες αυτοί αποτελούνται από ένα 

σύνολο σχέσεων, που βρίσκονται “εκτός 

αγοράς” και που στηρίζουν την επιχείρη-

ση στην οργάνωση μιας ολοένα και πιο 

πολυσύνθετης διαδικασίας παραγωγής και 

πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. Οι πλη-

ροφορίες που αναζητούνται αφορούν:

i. στην προέλευση των πληροφοριών για 

τις αγορές

ii. στη σύλληψη του προϊόντος

iii. στην ανάπτυξη του προϊόντος

iv. στην κατάρτιση του ανθρωπίνου δυνα-

μικού



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007��

v. στην προέλευση του κεφαλαίου

vi. στη χρηματοδότηση της δραστηριότη-

τας

vii. στην προέλευση του ανθρωπίνου δυ-

ναμικού

viii. στην προέλευση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού

ix. στην προέλευση των πρώτων υλών και 

ενδιάμεσων αγαθών.

Για τον εντοπισμό και την καταγραφή 

της προέλευσης των παραπάνω πληρο-

φοριών, συγκρατούνται τέσσερις γεωγρα-

φικά κριτήρια: 

• η ίδια η επιχείρηση

• ο νομός

• το σύνολο της χώρας

• το διεθνές επίπεδο.

Η ανάλυση των πληροφοριών που συ-

γκεντρώθηκαν, πραγματοποιήθηκε με 

βάση τα παρακάτω κριτήρια και αντικείμε-

να διερεύνησης: 

• Αυτονομία ή εξάρτηση των επιχειρήσε-

ων;

• Νέο παραγωγικό υπόδειγμα ή επιχει-

ρηματικότητα φορντικού τύπου;

• Δυναμική δικτύου ή απομονωμένη δρά-

ση;

• Εμπορικές σχέσεις ή σχέσεις συνεργα-

σίας;

2. Τα αποτελέσματα  
της έρευνας πεδίου

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα πα-

ρουσιαστούν με βάση τις ενότητες του 

ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, θα πα-

ρουσιαστούν τα αποτελέσματα που αφο-

ρούν (1) στο βαθμό υιοθέτησης του νέου 

παραγωγικού υποδείγματος και στη θέση 

της καινοτομίας για τις ανταγωνιστικές 

επιδόσεις της επιχείρησης (2) στις σχέσεις 

των επιχειρήσεων με τις αγορές (3) στην 

έκταση και φύση της διεπιχειρησιακής συ-

νεργασίας και (4) στις σχέσεις των επι-

χειρήσεων με τους φορείς του τοπικού/

περιφερικού κοινωνικοοικονομικού συστή-

ματος (δηλαδή με τους φορείς, που συ-

γκροτούν το “υποστηρικτικό περιβάλλον”). 

Νέο παραγωγικό υπόδειγμα και καινο-
τομία

Αντικείμενο διερεύνησης της παρούσας 

ενότητας, αποτελεί:

• ο βαθμός, στον οποίο οι επιχειρήσεις 

αντιλαμβάνονται την ποιότητα των προ-

ϊόντων/υπηρεσιών ως βασικό προσδιο-

ριστικό παράγοντα των ανταγωνιστικών 

τους επιδόσεων (ή αν η ανταγωνιστι-

κότητά τους στηρίζεται στην τιμή του 

προϊόντος)

• η σημασία, τα χαρακτηριστικά και οι δι-

αδικασίες ανάπτυξης της καινοτομίας. 

Νέο παραγωγικό υπόδειγμα

• Ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης

Βασικό αντικείμενο διερεύνησης της 

πρώτης αυτής ενότητας αποτελεί ο χα-

ρακτήρας και οι στόχοι των στρατηγικών 

επιλογών των επιχειρήσεων του δείγματος 

(έμφαση στην ποιότητα ή ανταγωνιστικό-

τητα με βάση τη τιμή του προϊόντος). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν 

μια σταδιακή μετάβαση προς την υιοθέ-

τηση των πρακτικών και στόχων του νέου 

παραγωγικού υποδείγματος.

Αναλυτικότερα, ερωτώμενες για τους 

παράγοντες που διαμορφώνουν τα αντα-

γωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης, 
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8/10 επιχειρήσεις ανέφεραν την ποιότητα 

των προϊόντων/υπηρεσιών ως καθοριστικό 

συντελεστή των ανταγωνιστικών τους επι-

δόσεων. Το αποτέλεσμα αυτό συμβαδίζει 

με τη σχετικά περιορισμένη σημασία που 

αποδίδεται στην τιμή του προϊόντος: 6/10 

επιχειρήσεις αποδίδουν χαμηλή έως με-

σαία σημασία στην τιμή του προϊόντος ως 

προσδιοριστικό παράγοντα των ανταγωνι-

στικών τους επιδόσεων. Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει τη μετάβαση προς μια στρα-

τηγική βασισμένη στην ποιότητα. Το συμπέ-

ρασμα αυτό ενισχύεται από τις απαντήσεις 

των επιχειρήσεων σε μια σειρά ερωτήσε-

ων που εντάσσονται στις παραγωγικές και 

εμπορικές πρακτικές του νέου παραγωγι-

κού υποδείγματος. 

Συγκεκριμένα, όλες οι επιχειρήσεις υπο-

γραμμίζουν τη σημασία του παράγοντα 

“εξατομίκευση προϊόντων/υπηρεσιών” ως 

βασικό συντελεστή των ανταγωνιστικών 

επιδόσεων της επιχείρησης. Παράλληλα, η 

σταθερότητα των σχέσεων με την πελατεία 

αναφέρεται στις 9 από τις 10 επιχειρήσεις. 

Οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού 

αποτελούν άλλο ένα σημαντικό στοιχείο 

των επιδόσεων της επιχείρησης (7/10 επι-

χειρήσεις το θεωρούν πρωταρχικής σημα-

σίας ενώ 2/10 επιχειρήσεις σημαντικό). Η 

απόσταση από τις αγορές αναφέρεται ως 

σημαντική συνιστώσα για τις μισές επιχειρή-

σεις του δείγματος. Οι λόγοι που οδηγούν 

σ’ αυτήν την εκτίμηση, διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες: 

• το λιμάνι, το κομβικότερο σημείο της 

Πάτρας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για 

τις εξαγωγικές δραστηριότητες των επι-

χειρήσεων καθώς και για την εισαγωγή 

πρώτων υλών και ενδιάμεσων αγαθών

• είτε η τοπική αγορά αποτελεί σημαντικό 

σημείο διοχέτευσης των προϊόντων είτε 

οι προμηθευτές πρώτων υλών εντοπίζο-

νται στην περιοχή. 

Τέλος, οι απόψεις για τη διεπιχειρησιακή 

συνεργασία διίστανται: μόνο οι μισές επι-

χειρήσεις εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος πα-

ράγοντας συμβάλλει καταλυτικά στις επιδό-

σεις της επιχείρησης ενώ 3/10 επιχειρήσεις 

λειτουργούν με πλήρη αυτονομία. 

Από τις συζητήσεις που πραγματοποιή-

θηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξε-

ων, προέκυψαν τα εξής πολυ σημαντικά 

στοιχεία, συγκριτικά με την πρώτη ενότητα 

(ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρη-

σης):

• η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις δι-

αδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 

στον κλάδο του ενδύματος, εφόσον με-

γάλο τμήμα των ενδυμάτων κατασκευ-

άζονται στο πλαίσιο υπεργολαβιών. Το 

γεγονός αυτό υπογραμμίζει ταυτόχρο-

να τη μετάβαση της σχετικής επιχείρησης 

προς δραστηριότητες έντασης γνώσης 

υψηλής προστιθέμενης αξίας (σχεδια-

σμός, συντονισμός παραγωγικών διερ-

γασιών, μάρκετινγκ, εμπορία, κλπ)

• η συνεργασία αποτελεί ιδιαίτερα ση-

μαντικό παράγοντα στις μεταφορές. Η 

συνεργασία κατευθύνεται αφενός προς 

τη σύναψη σταθερών σχέσεων εμπιστο-

σύνης με τους πελάτες του εξωτερικού 

(σχέσεις που βασίζονται στην ποιότητα 

της μεταφορικής υπηρεσίας δηλαδή 

στην ασφαλή μεταφορά και στην αυ-

στηρή τήρηση των προθεσμιών παρά-

δοσης) αφετέρου προς τη συνεργασία 

με το σημαντικό αριθμό συνεργαζόμε-

νων οχημάτων της επιχείρησης

• τέλος, και στο πλαίσιο της ερώτησης 

για την “απόσταση από τις αγορές”, 

στέλεχος της τραπεζικής επιχείρησης 

υπογράμμισε τη σημασία της δημιουρ-

γίας σχέσεων εμπιστοσύνης με τους το-

πικούς πελάτες, ως βασικό στρατηγικό 

άξονα για την ανάπτυξη των δραστη-

ριοτήτων της. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης 
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και αλληλεγγύης μεταφράζονται στην 

προτίμηση των τοπικών επιχειρήσεων ως 

βασικοί προμηθευτές της πρώτης ύλης 

και του εξοπλισμού της επιχείρησης. Αν 

και το δεύτερο αυτό στοιχείο (προτίμηση 

στους τοπικούς προμηθευτές) αποδει-

κνύεται σε πολλές περιπτώσεις ασύμφο-

ρο από οικονομική άποψη, η προστι-

θέμενη αξία, που προκύπτει από τη εν 

λόγω στρατηγική, καλύπτει μεσοπρόθε-

σμα τις σχετικές απώλειες. 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Οι επιλογές του δείγματος επιχειρήσε-

ων ως προς τις στρατηγικές ενίσχυσης 

της ανταγωνιστικότητας επιβεβαιώνουν τα 

συμπεράσματα της αντίληψης των ερω-

τόμενων για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτή-

ματα της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, 9/10 

επιχειρήσεις αναπτύσσουν μια στρατηγική 

συνεχούς βελτίωσης των ποιοτικών χαρα-

κτηριστικών των προϊόντων / υπηρεσιών 

τους. Το γεγονός αυτό διαφαίνεται στη ση-

μασία που αποδίδεται στη διαφοροποίηση 

των προϊόντων/ υπηρεσιών (7/10 επιχειρή-

σεις), στην αναδιοργάνωση των παραγω-

γικών διεργασιών (7/10), στην εξειδίκευση 

του ανθρωπίνου δυναμικού (8/10) και στη 

συμμετοχή των εργαζομένων (5/10). Η ανα-

βάθμιση του μηχανικού εξοπλισμού απο-

τελεί ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο 

(8/10). Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβε-

βαιώνονται από την περιορισμένη σημασία 

που αποδόθηκε στη συρρίκνωση του κό-

στους εργασίας (3/10) και στην αναζήτηση 

φθηνότερων πρώτων υλών και ενδιάμεσων 

αγαθών (3/10). Η σημασία της τελευταίας 

αυτής επιλογής μετριάζεται από το γεγονός 

ότι η αναζήτηση φθηνότερων πρώτων υλών 

οφείλει να πραγματοποιείται με σταθερά 

ποιοτικά κριτήρια. 

• Βελτίωση της ποιότητας 

 Οι απαντήσεις των επιχειρήσεων για τη 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων/

υπηρεσίων επιβεβαιώνουν τη σημασία του 

εν λόγω παράγοντα για τις ανταγωνιστι-

κές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Συνολικά, 

διακρίνονται δύο κατηγορίες στρατηγικών 

επιλογών (που συνυπάρχουν στις περισ-

σότερες επιχειρήσεις):

• η εξατομίκευση των προϊόντων και 

υπηρεσιών αποτελεί την πιο διαδεδο-

μένη απάντηση (9/10)

• η υιοθέτηση προτύπων ποιότητας και 

συστημάτων ολικής ποιότητας οδηγεί 

στον έλεγχο των προϊόντων/υπηρεσι-

ών στο σύνολο των παραγωγικών δι-

εργασιών (8/10) καθώς και στην εντα-

τικοποίηση των ελέγχων πριν από την 

παράδοση/παροχή (5/10). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις 

η μη υιοθέτηση προτύπων ποιότητας 

δικαιολογείται είτε από την επικαλού-

μενη αναξιοπιστία των εθνικών πιστο-

ποιητικών οργανισμών είτε από τα χα-

ρακτηριστικά του κλάδου, στον οποίον 

ανήκει η επιχείρηση (π.χ τράπεζες)

• μόνο δύο επιχειρήσεις ανέφεραν τη 

σημασία του τμήματος επιδιόρθωσης 

ελαττωμάτων ως σημαντικό στοιχείο για 

τη βελτίωση και τη διασφάλιση της ποιό-

τητας των προϊόντων. Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει ότι η ποιότητα διασφαλίζε-

ται στο πλαίσιο των παραγωγικών διερ-

γασιών και όχι μετά απ’ αυτές. 

Τέλος, όσον αφορά στις επιχειρήσεις του 

κλάδου παραγωγής ποτών, αναγνωρίζε-

ται η πρωταρχική σημασία των προτύπων 

ποιότητας (HACCP, κλπ) για την εξαγωγική 

ικανότητα των επιχειρήσεων του ευρύτε-

ρου αγρό-διατροφικού συμπλέγματος. 

• Βελτίωση της παραγωγικότητας

Οι απαντήσεις στη συγκεκριμένη ενότητα 

υποδεικνύουν εκ νέου τη υιοθέτηση των 

παραγωγικών πρακτικών του νέου παρα-

γωγικού υποδείγματος. 
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Ειδικότερα, ξεχωρίζουν τέσσερις κατευ-

θύνσεις:

• ο εκσυγχρονισμός του μηχανικού εξο-

πλισμού αποτελεί ενέργεια πρωταρχι-

κής σημασίας για την αύξηση της πα-

ραγωγικότητας (10/10 επιχειρήσεις). Το 

σύνολο των επιχειρήσεων έχει προχω-

ρήσει σε αναβάθμιση των μηχανημά-

των του κατά τη διάρκεια των τελευταί-

ων ετών. Χαρακτηριστικά παραδείγμα-

τα αποτελούν η ανάπτυξη συστήματος 

παρακολούθησης σε πραγματικό χρό-

νο του στόλου οχημάτων (μεταφορική 

εταιρία), η αυτοματοποίηση των παρα-

γωγικών διεργασιών και η επέκταση των 

γραμμών παραγωγής (κλάδος ποτών), 

η αναβάθμιση της μηχανογράφησης 

(υπηρεσίες)

• η εισαγωγή νέων μηχανημάτων καθώς 

και η αναβάθμιση υφιστάμενων εξοπλι-

σμών συνοδεύεται από την παράλληλη 

υιοθέτηση νέων μορφών οργάνωσης 

της εργασίας (7/10 επιχειρήσεις)

• η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των 

διαφόρων παραγωγικών τμημάτων της 

επιχείρησης διαδραματίζει ουσιαστικό 

ρόλο στην αύξηση της παραγωγικό-

τητας (7/10 επιχειρήσεις). Χαρακτηρι-

στικό παράδειγμα αποτελεί η βελτίωση 

των σχέσεων μεταξύ σχεδιασμού, πα-

ραγωγής και εμπορίας προϊόντων στις 

επιχειρήσεις ενδύματος (καθετοποίηση 

των εν λόγω δραστηριοτήτων). Για το 

συγκεκριμένο σκοπό, χρησιμοποιείται 

ειδικό λογισμικό. Η εισαγωγή τεχνολο-

γίας με στόχο τη βελτίωση του συντο-

νισμού μεταξύ παραγωγικών τμημάτων 

της επιχείρησης αναφέρθηκε και στην 

επιχείρηση επεξεργασίας ξύλου (σύ-

στημα bar code) 

•  ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι στις υπηρεσίες (τραπεζι-

κές και μεταφορικές δραστηριότητες) η 

αύξηση της παραγωγικότητας συνδέε-

ται κατά κόρον με τις οργανωσιακές 

πτυχές των παραγωγικών διεργασιών 

(π.χ cross-selling για τις τράπεζες). Το 

γεγονός αυτό συμπίπτει με τα πορί-

σματα του θεωρητικού τμήματος σχε-

τικά με τους προσδιοριστικούς παρά-

γοντες της ανταγωνιστικότητας στον 

τριτογενή τομέα

• η πρόσληψη εποχιακού προσωπικού 

αποτελεί μεμονωμένη πρακτική για τις 

περισσότερες επιχειρήσεις, γεγονός 

που επιβεβαιώνει τη θετική αξιολόγηση 

και τη συμβολή του ανθρωπίνου δυ-

ναμικού στις ανταγωνιστικές επιδόσεις 

της επιχείρησης καθώς και την περιο-

ρισμένη σημασία που αποδίδεται στη 

συρρίκνωση του συνολικού κόστους 

εργασίας ως βασική στρατηγική επιλο-

γή της επιχείρησης. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμέ-

νες περιπτώσεις, η ανεπάρκεια ειδικευμέ-

νου προσωπικού αναφέρθηκε ως βασικό 

εμπόδιο για την αύξηση της παραγωγι-

κότητας (φαρμακευτική επιχείρηση, επιχεί-

ρηση παραγωγής λογισμικού, επιχείρηση 

κατασκευής επίπλων). Στην τελευταία περί-

πτωση, το γεγονός αυτό απειλεί το μέλλον 

της ίδιας της επιχείρησης. 

Καινοτομία

Αντικείμενο της παρούσας ενότητας 

αποτέλεσε η διερεύνηση της έντασης, της 

φύσης και των διαδικασιών ανάπτυξης της 

καινοτομίας. Τα αποτελέσματα αναδει-

κνύουν μια σχετικά αξιόλογη καινοτομική 

δραστηριότητα, που αφορά είτε απ’ τη μια 

στην προώθηση νέων προϊόντων/υπηρεσι-

ών, στη βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων/

υπηρεσιών, στις παραγωγικές διεργασίες, 

στα εξωτερικά χαρακτηριστικά του προϊό-

ντος είτε απ’ την άλλη στην εισαγωγή νέων 

μορφών οργάνωσης της εργασίας. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι η καινοτομική αυτή δρα-
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στηριότητα δεν αντανακλάται στη συχνό-

τητα κατάθεσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνί-

ας, γεγονός που μεταφράζει την υπεροχή 

ορισμένων μορφών καινοτομιών (“παρου-

σίασης”, οργανωσιακές καινοτομίες, κλπ) 

ως προς τις τεχνολογικές καινοτομίες. 

Συνεπώς, το γεγονός αυτό μετριάζει ως 

ένα βαθμό τη σημασία της Ε&Α και της 

τεχνολογικής καινοτομίας ως δείκτες της 

καινοτομικής δραστηριότητας. Όπως ει-

πώθηκε στο θεωρητικό τμήμα, οι εν λόγω 

δείκτες δεν είναι σε θέση να συλλάβουν 

τις μορφές καινοτομίας που αναπτύσσο-

νται σε επιχειρήσεις μεσαίας και χαμη-

λής τεχνολογίας, γεγονός που περιορίζει 

τη χρησιμότητά τους για την καταγραφή 

της εξέλιξης του ελληνικού παραγωγικού 

συστήματος, λόγω της σημαντικής θέσης 

που καταλαμβάνουν σε αυτό οι συγκεκρι-

μένοι κλάδοι. Την παραπάνω εκτίμηση επι-

βεβαιώνουν εξάλλου οι απαντήσεις για τις 

διαδικασίες ανάπτυξης της καινοτομίας. 

Γενικά χαρακτηριστικά της καινοτομίας

Οι 6/10 επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η και-

νοτομία αντιπροσωπεύει μια εργασιακή 

κουλτούρα και ένα οργανωσιακό περιβάλ-

λον. Μόνο δύο επιχειρήσεις συνδέουν την 

καινοτομία με ένα εξειδικευμένο τμήμα της 

επιχείρησης (Ε&Α).

Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται από το γε-

γονός ότι ερωτώμενες για το ποιος ανα-

λαμβάνει την ανάπτυξη της καινοτομίας, 

μόνο δυο επιχειρήσεις ανέφεραν το τμήμα 

Ε&Α. Το τμήμα μάρκετινγκ αναφέρθηκε τέσ-

σερις φορές, γεγονός που υπογραμμίζει 

τη σημασία της “εμπορικής” καινοτομίας και 

της καινοτομίας “παρουσίασης”. Παράλλη-

λα, στις περισσότερες περιπτώσεις, υπεύθυ-

να για την καινοτομία είναι στελέχη της επι-

χείρησης. Το γεγονός αυτό συμβαδίζει ως 

ένα βαθμό με την εκτίμηση ότι η καινοτομία 

αναπτύσσεται στο πλαίσιο των παραγωγικών 

/ κατασκευαστικών σταδίων (8/10) και ότι 

η καινοτομία αποτελεί προϊόν ανταλλαγής 

γνώσης μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών 

ειδικοτήτων και βαθμίδων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τέτοιων διαδικασιών αποτελεί 

η μηνιαία συνάντηση των υπευθύνων όλων 

των τμημάτων της επιχείρησης παραγωγής 

και εμπορίας ενδύματος με αντικείμενο τη 

διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας 

στο σύνολο των παραγωγικών διεργασιών. 

Συνολικά, εκτιμάται ότι αφενός τα χα-

ρακτηριστικά των περισσοτέρων επιχειρή-

σεων (χαμηλής και μεσαίας τεχνολογίας) 

και αφετέρου η σημασία της πρακτικής 

και εμπειρικής γνώσης περιορίζουν σε ένα 

βαθμό τη σημασία των γραμμικών θεω-

ρήσεων της καινοτομίας (ρόλος της Ε&Α), 

αναδεικνύοντας διαδραστικές και συμμε-

τοχικές διαδικασίες ανάπτυξης καινοτομι-

ών, μη τεχνολογικού κυρίως χαρακτήρα. 

Η καινοτομία αφορά στην προώθηση 

νέων προϊόντων/υπηρεσιών (5/10 επιχει-

ρήσεις) στη βελτίωση/διαφοροποίηση υφι-

στάμενων προϊόντων (7/10 επιχειρήσεις), 

στη βελτίωση των παραγωγικών διεργα-

σιών (5/10), στην οργανωσιακή καινοτο-

μία (5/10) καθώς και στην καινοτομία στο 

μάρκετινγκ / σχεδιασμό των προϊόντων 

(5/10). Όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια 

των συναντήσεών με τους επιχειρημα-

τίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων, η 

τελευταία αυτή κατηγορία είναι ιδιαίτερα 

αναπτυγμένη στους κλάδους χαμηλής και 

μεσαίας τεχνολογίας (ποτά, ένδυμα, πο-

δήλατα, κατασκευή επίπλων, κλπ). 

Καινοτομία και συνεργασία

Η εξέταση των διαδικασιών ανάπτυξης 

της καινοτομίας αναδεικνύει την εμπλοκή 

εξωτερικών φορέων. Αναλυτικότερα, 4/10 

επιχειρήσεις απάντησαν ότι αναπτύσσουν 

ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργα-

σία με πελάτες ενώ το 3/10 επιχειρήσεις 

με προμηθευτές. Αξιοσημείωτο γεγονός 

αποτελεί το ότι επτά επιχειρήσεις έχουν 

συνεργαστεί σε θέματα έρευνας και ανά-
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πτυξης με πανεπιστημιακά ιδρύματα και 

ερευνητικά κέντρα. Ωστόσο, εκτός από 

δύο περιπτώσεις, το σύνολο των συνεργα-

σιών αυτών αποτελεί αποσπασματικό γε-

γονός περιορισμένης συμβολής ως προς 

τις ανταγωνιστικές επιδόσεις της περιοχής. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός 

ότι σε μια περίπτωση η συνεργασία δεν 

αφορούσε στα τεχνολογικά χαρακτηριστι-

κά της παραγωγής αλλά στην ενίσχυση 

της “συμβολικής” ιδιότητας του προϊόντος: 

αναλυτικότερα, μια επιχείρηση ποτοποιίας 

της περιοχής ανέφερε συνεργασία με το 

φιλοσοφικό τμήμα πανεπιστημιακού εκπαι-

δευτικού ιδρύματος με αντικείμενο τη συ-

γκέντρωση πληροφοριών για την ιστορία 

ενός τοπικού οιδήματος, το οποίο η επι-

χείρηση επανέφερε στις αγορές με σχετική 

επιτυχία. Η επιτυχία αυτή αποδίδεται κατά 

κύριο λόγο στις ιδιαίτερες προσπάθειες 

της επιχείρησης να αξιοποιήσει το τοπικό 

κεφάλαιο (παράδοση, ιστορία, κλπ), ανα-

δεικνύοντας τα συμβολικά και ιστορικά 

στοιχεία του προϊόντος. Το συγκεκριμένο 

συμβάν -πέραν του ανεκδοτικού του χα-

ρακτήρα- υπογραμμίζει αφενός τις παρα-

γωγικές και εμπορικές δυνατότητες που 

παρουσιάζει η αξιοποίηση του τοπικού 

και ιστορικού κεφαλαίου και αφετέρου την 

έκταση και την ποικιλομορφία των συνερ-

γασιών που μπορούν να πραγματοποιη-

θούν μεταξύ παραγωγικών και αναπτυξι-

ακών φορέων. Παράλληλα, από το συγκε-

κριμένο γεγονός επιβεβαιώνεται εκ νέου 

ότι η καινοτομία υπερβαίνει τα στενά όρια 

της τεχνολογικής καινοτομίας, “αγγίζο-

ντας” μια σειρά πεδίων μεταξύ των οποίων 

τα εμπορικά χαρακτηριστικά (σχεδιασμός, 

παρουσίαση, μάρκετινγκ, κλπ) και τα “συμ-

βολικά” περιεχόμενα του προϊόντος (πα-

ράδοση, ιστορία, κλπ). 

Εμπόδια στην ανάπτυξη καινοτομιών

Οι απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώ-

τηση διίστανται: τρις επιχειρήσεις ανέφε-

ραν την έλλειψη γνώσεων για την ανά-

πτυξη νέων προϊόντων, τη βελτίωση των 

παραγωγικών διεργασιών και την ανά-

πτυξη οργανωσιακών καινοτομιών ενώ ο 

ίδιος αριθμός επιχειρήσεων ανέφερε την 

έλλειψη επιχειρήσεων οι οποίες να προω-

θούν τη συνεργασία σε θέματα καινοτο-

μίας. Ένα παρόμοιο αριθμό επιχειρήσεων 

επικεντρώθηκε στην έλλειψη χρηματοδό-

τησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε 

παρατήρηση στελέχους μεταφορικής εται-

ρίας σχετικά με τις διαθέσιμες γνώσεις και 

πληροφορίες στην Ελλάδα για τα τεχνικά 

και οργανωσιακά χαρακτηριστικά του συ-

γκεκριμένου κλάδου. Αναλυτικότερα, ενώ 

ο κλάδος των μεταφορών - logistics ανα-

πτύσσεται δυναμικά στην Αχαΐα και σε άλ-

λες περιοχές της χώρας, το περιφερειακό 

και εθνικό σύστημα καινοτομίας καθώς 

και οι αναπτυξιακές πολιτικές δεν έχουν 

εντοπίσει τις γνωστικές ανάγκες των εν 

λόγω δραστηριοτήτων. Το συγκεκριμένο 

ζήτημα ίσως να συνδέεται με τη γενικό-

τερη περιθωριοποίηση των υπηρεσιών σε 

θεωρητικό και πολιτικό επίπεδο (παρά το 

γεγονός ότι το 70% περίπου του ΑΕΠ και 

της απασχόλησης ανήκουν στον τριτο-

γενή τομέα). Στην προκειμένη περίπτωση, 

οι φορείς “παραγωγής γνώσης” καθώς 

και οι αναπτυξιακοί φορείς της περιοχής 

οφείλουν να αντιληφθούν τις ανάγκες του 

αναπτυσσόμενου κλάδου των μεταφορών 

καθώς και άλλων δραστηριοτήτων του 

τριτογενούς τομέα. 

Ανάλυση των χαρακτηριστικών της και-
νοτομίας στις επιχειρήσεις του δείγμα-
τος.

Οι επιχειρήσεις στο σύνολό τους πα-

ρουσιάζουν τουλάχιστον μια καινοτομία 

κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας. 

Συνολικά καταγράφτηκαν 16 καινοτομίες:

• πέντε καινοτομίες προϊόντος (νέο προ-

ϊόν)
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• πέντε καινοτομίες υπηρεσίας (νέα υπη-

ρεσία)

• πέντε σταδιακές καινοτομίες (βελτίωση 

χαρακτηριστικών προϊόντων και διαφο-

ροποίηση προϊόντων)

• μία καινοτομία στις παραγωγικές δια-

δικασίες.

Συνολικά, από τις 16 καινοτομίες που 

αναφέρθηκαν, μόνο τρεις μπορούν να 

θεωρηθούν αποτελέσματα δραστηριοτή-

των έρευνας και τεχνολογίας. 

Διεπιχειρησιακή συνεργασία και καινο-
τομία

Αντικείμενο διερεύνησης της συγκεκριμέ-

νης ενότητας αποτέλεσε ο βαθμός στον 

οποίο οι επιχειρήσεις της περιοχής ανα-

γνωρίζουν στο τοπικό περιβάλλον δυνητι-

κά πεδία συνεργασίας με άλλες επιχειρή-

σεις. 

Οι 4/10 επιχειρήσεις απέκλεισαν τη δυ-

νατότητα συνεργασίας λόγω της έλλειψης 

ομοειδών επιχειρήσεων (επεξεργασία ξύ-

λου, κατασκευή επίπλων, βιοφαρμακευτική 

επιχείρηση, σχεδιασμού και συναρμολόγη-

σης ποδηλάτων). Όσον αφορά στις δυνα-

τότητες συνεργασίας στους υπόλοιπους 

κλάδους, οι περισσότερες προτάσεις και 

ιδέες που ειπώθηκαν, επικεντρώνονται σε 

θέματα διεπιχειρησιακής συνεργασίας, 

που δεν αφορούν άμεσα στην από κοι-

νού ανάπτυξη καινοτομιών. Ωστόσο, οι εν 

λόγω ιδέες αξίζει να αναφερθούν, εφόσον 

η διεπιχειρησιακή συνεργασία αποτελεί ιδι-

αιτέρως περιορισμένη πρακτική. 

 Στον κλάδο παραγωγής λογισμικού 

διαπιστώνονται δυνατότητες ανάπτυ-

ξης συνεργιών σε τοπικό επίπεδο, που 

ωστόσο παραμένουν σε μεγάλο ποσο-

στό αναξιοποίητες. Το γεγονός αυτό 

αποδίδεται στο έντονο ανταγωνιστικό 

κλίμα, που χαρακτηρίζει τις σχέσεις με-

ταξύ ομοειδών επιχειρήσεων στο συ-

γκεκριμένο κλάδο. Ως εκ τούτου, οι συ-

νεργασίες της επιχείρησης λογισμικού 

προσανατολίζονται προς την Αθήνα. 

 Οι προτάσεις για σύναψη συνεργασι-

ών στο αγρό-διατροφικό σύμπλεγμα, 

αφορούν:

• στην από κοινού συμμετοχή παραγω-

γών σε εκθέσεις του εσωτερικού / εξω-

τερικού

• στην ανάπτυξη κοινών ιστοσελίδων με 

αντικείμενο την προώθηση των προϊό-

ντων της περιοχής

• στη συνεργασία σε θέματα υιοθέτησης 

πρότυπων ποιότητας

• στην αξιοποίηση του καρναβαλιού για 

την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων 

του αγρό-διατροφικού συμπλέγματος

• στη διαμόρφωση μιας θετικής ταυτότη-

τας των αγρό-διατροφικών προϊόντων 

της περιοχής (ήδη υπάρχουν άτυπες 

σχέσεις αλληλοϋποστήριξης μεταξύ 

τοπικών παραγωγών και τοπικών εμπο-

ρικών καταστημάτων). 

 Αν και στον τραπεζικό τομέα η συνερ-

γασία αποτελεί πρακτική περιορισμένης 

εμβέλειας (συνήθως πραγματοποιείται 

απορρόφηση), το συνεταιριστικό κομ-

μάτι της αγοράς προσφέρεται για πολ-

λές συνεργασίες λόγω του μικρού με-

γέθους των συνεταιριστικών τραπεζών. 

Οι δυνατότητες αυτές ήδη αξιοποιού-

νται επιτυχώς στο σύνολο της χώρας, 

υπό την αιγίδα του κεντρικού οργάνου 

των συνεταιριστικών τραπεζών. 

 Όσον αφορά στην παραγωγή έτοιμου 

ενδύματος, διακρίνονται δυνατότητες 

συνεργασίας ως προς τη συγκέντρω-

ση παραγγελιών προς τους υπεργο-

λάβους, με κύριο στόχο τη μείωση του 
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κόστους παραγωγής. Στην περιοχή δι-

ακρίνονται 4/5 ομοειδείς επιχειρήσεις 

που είναι σε θέση, εφόσον αντιλη-

φθούν τα οφέλη, να συνεργαστούν σε 

διάφορα πεδία. 

 Τέλος, όσον αφορά την παραγωγή οί-

νου, δυνητικό αντικείμενο συνεργασί-

ας αποτελεί η από κοινού προσέγγιση 

και επιμόρφωση των σταφυλοπαραγω-

γών, με στόχο την επιμόρφωσή τους 

σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας 

παραγωγής. Ωστόσο, η αμιγώς αντα-

γωνιστική συμπεριφορά, που διακρίνει 

τους τοπικούς επιχειρηματίες, αποτελεί 

σοβαρό εμπόδιο στην κοινή αντιμετώ-

πιση των προβλημάτων του κλάδου. 

Οι σχέσεις με τις αγορές

Το δείγμα επιχειρήσεων περιλαμβάνει επι-

χειρήσεις, που δραστηριοποιούνται και στα 

τρία επίπεδα που αναφέρονται στο ερωτη-

ματολόγιο. Αναλυτικότερα, 4/10 δηλώνουν 

ότι διοχετεύουν τα προϊόντα του στην το-

πική αγορά. Το ίδιο ποσοστό αναφέρει το 

εθνικό επίπεδο ως μια σημαντική αγορά. 

Τέλος, 4/10 επιχειρήσεις αναφέρουν το διε-

θνές επίπεδο ως ένα σημαντικό προορισμό 

πώλησης της παραγωγής. Στην τελευταία 

κατηγορία μπορούν να αναφερθούν η βι-

οφαρμακευτική επιχείρηση (99,9% της πα-

ραγωγής), η επιχείρηση συναρμολόγησης 

ποδηλάτων (60%), μια εταιρεία παραγωγής 

οίνου (60%) καθώς και η μεταφορική εται-

ρεία (οι σημαντικότεροι πελάτες της βρίσκο-

νται στο εξωτερικό). 

Δύο από τις επιχειρήσεις δηλώνουν 

πρόθυμες να προβούν σε εξαγωγικές 

δραστηριότητες, δεδομένης της σταδια-

κής μετάβασής τους στην παραγωγή επώ-

νυμων προϊόντων υψηλής ποιότητας. Το 

γεγονός αυτό υπογραμμίζει τις καινούρ-

γιες προοπτικές που ανοίγονται για τις 

εξαγωγικές επιδόσεις των ελληνικών επι-

χειρήσεων χαμηλής και μεσαίας τεχνολο-

γίας (από προϊόντα χαμηλού κόστους σε 

επώνυμα προϊόντα). Παράλληλα, η αναζή-

τηση νέων αγορών αποτελεί αποκλειστι-

κή υπόθεση της επιχείρησης. Το γεγονός 

αυτό υποδηλώνει την έλλειψη συνεργασι-

ών με αρμόδιους φορείς για την ανεύρε-

ση νέων πελατών (ειδικά στο εξωτερικό). 

Σε μια μόνο περίπτωση αναφέρθηκε ένα 

σχέδιο συνεργασίας μεταξύ παραγωγών 

του αγρο-διατροφικού συμπλέγματος και 

ενός αναπτυξιακού φορέα, με αντικείμενο 

την προώθηση ποιοτικών και επώνυμων 

τοπικών προϊόντων σε αγορές του εξωτε-

ρικού. Η πρωτοβουλία αυτή ωστόσο, βρί-

σκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο, γεγονός 

που δεν επιτρέπει την εκτίμηση των ωφε-

λειών μιας τέτοιας μορφής συνεργασίας. 

Σε ερώτηση για τις επιπτώσεις των αλλα-

γών από την πλευρά της ζήτησης (εντα-

τικοποίηση ανταγωνισμού, αύξηση απαι-

τήσεων καταναλωτών, κλπ) ως προς την 

ανταγωνιστική στρατηγική τους, μόνο 5/10 

επιχειρήσεις κατά μέσο όρο ανέφεραν 

ουσιαστικές αλλαγές. Αναλυτικότερα, 6/10 

ανέφεραν τη δημιουργία νέων προϊόντων 

με στόχο την κατάκτηση νέων αγορών, 

4/10 επιχειρήσεις τη συνεχή διαφοροποί-

ηση των προϊόντων, την έμφαση στο μάρ-

κετινγκ, την βελτίωση της ποιότητας ενώ 

4/10 επιχειρήσεις ανέφεραν τη μείωση της 

τιμής του προϊόντος. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι επιχει-

ρήσεις που επέλεξαν την ανάπτυξη μιας 

στρατηγικής αναβάθμισης των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της παραγωγής (ποιότη-

τα, διαφοροποίηση, καινοτομία, κλπ) ως 

απάντηση στις αλλαγές από την πλευρά 

τα ζήτησης, δεν ανέφεραν τη μείωση της 

τιμής του προϊόντος ως παράγοντα προ-

σαρμογής στις ανταγωνιστικές πιέσεις 

(Dur, Ideal, Χάχαλης, CBL. Achaia Clauss). 

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η έμ-

φαση στα ποιοτικά και καινοτομικά χαρα-

κτηριστικά των προϊόντων διασφαλίζει τις 

ανταγωνιστικές επιδόσεις της επιχείρησης, 
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χωρίς να απαιτείται μείωση της τιμής του 

προϊόντος. Σε μια περίπτωση αναφέρθη-

κε ότι η ριζική αναβάθμιση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών (συσκευασία, συμβολική 

ιδιότητα του προϊόντος, μάρκετινγκ, κλπ) 

επέτρεψε τον πολλαπλασιασμό της προ-

στιθέμενης αξίας του προϊόντος. Ωστόσο, 

διατυπώθηκαν μερικές αμφιβολίες για την 

ανισορροπία μεταξύ των φυσικών ιδιο-

τήτων του προϊόντος και των εξωτερικών 

/ άυλων χαρακτηριστικών (παραγωγή και 

εμφιάλωση οίνου). Μια στρατηγική ανα-

βάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

του προϊόντος οφείλει να λάβει υπ’ όψιν 

της και τις δύο παραμέτρους, εφόσον 

επιδιώκεται η κατάκτηση μιας μακροπρό-

θεσμης παρουσίας στις αγορές. Εν ολί-

γοις, οι στρατηγικές επιλογές που αποδί-

δουν υπερβολική έμφαση στο μάρκετινγκ 

και στο σχεδιασμό των προϊόντων, χωρίς 

η υψηλή τιμή του προϊόντος να δικαιο-

λογεί τις φυσικές ιδιότητες, κινδυνεύουν 

μεσοπρόθεσμα να εξαντληθούν. Το γεγο-

νός αυτό αιτιολογείται από την ανερχόμε-

νη εντατικοποίηση του ανταγωνισμού από 

χώρες εκτός Ε.Ε (Χιλή, Αυστραλία, κλπ) με 

προϊόντα υψηλής ποιότητας και χαμηλό 

κόστος. Η παρατήρηση αυτή υπογραμμί-

ζει το γεγονός ότι η υιοθέτηση των πα-

ραγωγικών και εμπορικών πρακτικών του 

νέου παραγωγικού υποδείγματος οφεί-

λει να πραγματοποιηθεί με τρόπο τέτοιο, 

ώστε να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Πα-

ράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι σε μια 

περίπτωση (κατασκευή επίπλων κουζίνας), 

η εντατικοποίηση του διεθνούς ανταγω-

νισμού (π.χ. ΙΚΕΑ) εμπεριέχει σοβαρούς 

κινδύνους για τη συνέχιση των παραγω-

γικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η 

ανταγωνιστική υστέρηση δεν αποδίδεται 

στην έλλειψη ποιότητας των παραγόμενων 

προϊόντων. Αντιθέτως, μια επίσκεψη στη 

γραμμή παραγωγής μάς επέτρεψε να δια-

πιστώσουμε υψηλές ποιοτικές προδιαγρα-

φές. Κατά την εκτίμηση των παραγωγών, 

τα εισαγόμενα ανταγωνιστικά προϊόντα 

(κυρίως από Ιταλία) παρουσιάζουν χαμη-

λά ποιοτικά χαρακτηριστικά (ως προς την 

επιλογή των υλικών και την ανθεκτικότητά 

τους). Ωστόσο, το design και το μάρκε-

τινγκ αποτελούν ιδιαίτερα ισχυρά αντα-

γωνιστικά πλεονεκτήματα. Εκτίμηση μας 

αποτελεί το γεγονός ότι η εν λόγω επι-

χείρηση, λόγω του μικρού της μεγέθους, 

δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις 

αναγκαίες οικονομίες κλίμακας με στόχο 

τη μείωση του κόστους παραγωγής. Πα-

ράλληλα, η παντελής απουσία δραστηριο-

τήτων μάρκετινγκ δυσχεραίνει τη διασφά-

λιση των ανταγωνιστικών της επιδόσεων. 

Το γεγονός ίσως οδηγήσει την επιχείρηση 

-όπως αναφέρθηκε από τους υπευθύνους 

της- στην εγκατάλειψη των παραγωγικών  

δραστηριοτήτων και στην ίδρυση εμπορι-

κού καταστήματος. 

Οι διεπιχειρησιακές σχέσεις

Αντικείμενο της παρούσας ενότητας 

αποτελεί η εξέταση της έκτασης και φύσης 

των διεπιχειρησιακών σχέσεων των επιχει-

ρήσεων. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει 

τις διεπιχειρησιακές σχέσεις, που κατα-

γράφηκαν στο υπό εξέταση δείγμα επιχει-

ρήσεων. Αναλυτικότερα, συμπεριλήφθηκαν 

δύο άξονες διερεύνησης του ζητήματος:

• το πεδίο συνεργασίας 

• η γεωγραφική διάσταση της συνεργα-

σίας.

Παράλληλα, αναφέρονται κάποια παρα-

δείγματα συνεργασίας, με στόχο τη σύλ-

ληψη των στόχων και των χαρακτηριστικών 

των διεπιχειρησιακών σχέσεων. 
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Νομός Ελλάδα Διεθνές επίπεδο

Κοινές συμφωνίες Ε&Α Χ

Συμφωνίες μεταφοράς 

τεχνολογίας

X 

Συμφωνίες για χρήση 

πατέντας

Υπεργολαβίες, συν-

παραγωγή, συμφωνίες 

με προμηθευτές

X 

X 

X

X 

Παραγωγοί ενδιάμεσων 

αγαθών στην Ιαπωνία, 

Κίνα, Ταϊβάν, Ιταλία 

(IDEAL Bikes)

Ενώσεις έρευνας

Χρηματοδοτούμενα 

από το δημόσιο 

κοινά ερευνητικά 

προγράμματα

X 

Χ 

X

X 

Τράπεζες δεδομένων 

και δίκτυα μεταφοράς 

τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας

X 

X Ανταλλαγή 

προσωπικού για 

κατάρτιση μεταξύ 

τραπεζών (Αχαϊκή 

Συνεταιριστική) 

X

Δίκτυα άτυπων 

σχέσεων

Άτυπη συνεργασία 

μεταξύ επιχειρήσεων 

και υπηρεσιών του 

αγρό-διατροφικού 

συμπλέγματος 

X

X

Χ

X 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοι-

χεία, η διεπιχειρησιακή συνεργασία αποτελεί 

περιορισμένη πρακτική. Σημαντικός αριθμός 

καταγραμμένων συνεργασιών αφορούν σε 

σχέσεις μεταξύ παραγωγών και υπεργο-

λάβων και ειδικεύονται στα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος/υπηρεσίας, που αποτελεί το 

επίκεντρο των συναλλαγών τους. Σημαντική 

θέση καταλαμβάνουν επίσης τα ερευνητι-

κά προγράμματα του δημόσιου τομέα. Από 

τη συγκεκριμένη οπτική γωνία-και δεδομέ-

νων των χαμηλών επιπέδων συνεργασίας, 

που χαρακτηρίζουν το ελληνικό παραγω-

γικό σύστημα- τα εν λόγω προγράμματα 

αξιολογούνται θετικά για τη συμβολή τους 

στη σύναψη διεπιχειρησιακών σχέσεων. Πα-

ράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η διεπι-

χειρησιακή συνεργασία σε επίπεδο νομού 

είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την απουσία ολοκληρωμένων 

τοπικών τεχνικό-παραγωγικών συστημάτων. 

Ωστόσο -παρά τα χαμηλά καταγραμ-

μένα επίπεδα συνεργασίας- 7/10 επιχει-

ρήσεις δηλώνουν ότι η διεπιχειρησιακή 
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συνεργασία αποτελεί παράγοντα υψί-

στης σημασίας για το μέλλον του κλάδου 

τους. Ερωτώμενες για τα σημαντικότερα 

εμπόδια τέτοιου είδους σχέσεων σε το-

πικό/περιφερειακό επίπεδο, οι περισσότε-

ρες επιχειρήσεις ανέφεραν την απουσία 

κατάλληλης επιχειρηματικής κουλτούρας 

ενώ μόνο 3/10 επιχειρήσεις ανέφεραν τις 

ανεπαρκείς ποιοτικές προδιαγραφές των 

ομοειδών επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει ότι η διεπιχειρησιακή συνερ-

γασία προσκρούει σε μεγαλύτερο βαθμό 

σε σχεσιακούς παρά σε τεχνικό-παραγω-

γικούς παράγοντες. Παράλληλα, αναφέρ-

θηκε ο δυνητικός ρόλος των φορέων της 

περιοχής σχετικά με την διαμόρφωση και 

οργάνωσης ενός περιβάλλοντος διεπιχει-

ρησιακής συνεργασίας στον κλάδο του 

ενδύματος. Ο μεσολαβητικός ρόλος ενός 

αξιόπιστου φορέα θα επέτρεπε αναμφι-

σβήτητα την υπέρβαση του υφιστάμενου 

αρνητικού κλίματος. 

Οι σχέσεις με το υποστηρικτικό πεδίο

Το υποστηρικτικό πεδίο αφορά στο σύ-

νολο των στρατηγικών σχέσεων “εκτός 

αγοράς” που διατηρεί η επιχείρηση με 

διάφορους φορείς, με στόχο τη στήρι-

ξη των παραγωγικών και εμπορικών της 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός πολυ-

σύνθετου και μεταβαλλόμενου ανταγωνι-

στικού περιβάλλοντος. Οι σχέσεις αυτές 

συγκροτούνται γύρω από τις παρακάτω 

δραστηριότητες:

• συλλογή πληροφοριών (γενικές πληρο-

φορίες για τις αλλαγές από την πλευ-

ρά της ζήτησης και της προσφοράς 

στο διεθνοποιημένο ανταγωνιστικό πε-

ριβάλλον)

• σύλληψη / σχεδιασμός προϊόντων

• ανάπτυξη προϊόντων

• κατάρτιση

• χρηματοδότηση

• προέλευση εργατικού δυναμικού

• προέλευση πρώτων υλών και ενδιάμε-

σων αγαθών

• προέλευση μηχανικού εξοπλισμού.

Ταυτόχρονα, την αναλυτική αυτή λογική 

συμπληρώνει η καταγραφή των παραπά-

νω σχέσεων, βάσει του γεωγραφικού επι-

πέδου, στο πλαίσιο του οποίου συνάπτο-

νται (ενδοεπιχειρησιακό, νομός, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο). 

Η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση προ-

κύπτει από την αξιοποίηση της έννοιας 

του καινοτόμου περιβάλλοντος βάσει του 

οποίου οι τοπικές / περιφερειακές κοι-

νωνίες είναι σε θέση να διαδραματίσουν 

ενεργό ρόλο ως προς την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της καινοτομικής 

ικανότητας των παραγωγικών φορέων 

τους. Ο ρόλος αυτός εκπληρώνεται δια-

μέσου της ανάπτυξης συλλογικών δράσε-

ων, με αντικείμενο τη “γνωστική” πλαισίωση 

των παραγωγικών συντελεστών στα προ-

αναφερόμενα οκτώ πεδία. Ο παρακάτω 

συγκεντρωτικός πίνακας συμβάλλει σε μια 

πρώτη απεικόνιση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας. Στον παρακάτω πίνακα συγκε-

ντρώνονται οι 122 απαντήσεις, που δό-

θηκαν για τα οκτώ πεδία και τα τέσσερα 

γεωγραφικά επίπεδα..
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Επιχείρηση Νομός Ελλάδα Εξωτερικό

Πληροφορίες για 

το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον

10 1 4 5

Σύλληψη προϊόντος 10 1 2

Ανάπτυξη προϊόντος 10 3 2

Κατάρτιση 5 6 3 2

Χρηματοδότηση 9 1 6

Ανθρώπινο δυναμικό 1 9 3 1

Μηχανικός εξοπλισμός 1 2 3 9

Πρώτες ύλες και 

ενδιάμεσα αγαθά
- 4 4 5

Σύνολο 46 26 24 26

Αν και η ποσοτικοποίηση των αποτελε-

σμάτων έχει ενδεικτικό χαρακτήρα, παρα-

τηρούνται τα εξής:

• η ενδοεπιχειρησιακή διάσταση υπερτε-

ρεί των άλλων γεωγραφικών επιπέδων. 

Αυτό υποδηλώνει τη σχετικά αυτάρκη 

δράση των επιχειρήσεων του δείγμα-

τος. Αυτό μπορεί να αποδοθεί αφενός 

στα χαμηλά επίπεδα της διεπιχειρησια-

κής συνεργασίας που χαρακτηρίζουν 

το συγκεκριμένο δείγμα επιχειρήσεων 

(αλλά και τη μεγάλη πλειοψηφία των επι-

χειρήσεων της χώρας) αφετέρου στην 

ανεπαρκή δραστηριοποίηση των περι-

φερειακών και εθνικών αναπτυξιακών 

πολιτικών και φορέων, με αντικείμενο 

την παροχή γνώσης και πληροφοριών 

προς τους παραγωγικούς φορείς

• η κάλυψη των υλικών και άυλων ανα-

γκών των επιχειρήσεων από το περι-

φερειακό υποστηρικτικό πεδίο (δηλαδή 

από φορείς που δραστηριοποιούνται 

σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο) 

κρίνεται ανεπαρκής, εφόσον μόνο το 

21% των συνολικών απαντήσεων προ-

έρχεται από το συγκεκριμένο γεωγρα-

φικό επίπεδο. Το κενό διευρύνεται ακό-

μα περισσότερο, εφόσον αφαιρεθεί η 

προέλευση του ανθρωπίνου δυναμικού 

(ο τοπικός χαρακτήρας του ανθρωπί-

νου δυναμικού αποτελεί αναμενόμε-

νο αποτέλεσμα). Στην περίπτωση αυτή, 

μόνο το 14% των απαντήσεων προκύ-

πτει από δράσεις και συνεργασίες, που 

συνάπτονται σε τοπικό / περιφερειακό 

επίπεδο. Ωστόσο, η εξαγωγή αναλυτι-

κότερων αποτελεσμάτων για τα χωρι-

κά χαρακτηριστικά των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του 

δείγματος προϋποθέτει μια λεπτομερέ-

στερη ανάλυση των επιμέρους πεδίων.

Πληροφορίες για το ανταγωνιστικό 
περιβάλλον

Η ανάλυση των στοιχείων για το συγκε-

κριμένο πεδίο, αναδεικνύει την αυτονομία 

της επιχείρησης σε ότι αφορά τη συλλο-

γή πληροφοριών για τις εμπορικές, τεχνο-

λογικές και άλλες μεταβολές στο ευρύτε-

ρο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το σύνολο 

των επιχειρήσεων ανέφερε την επιχείρηση 

ως πρωταρχικό πεδίο πληροφόρησης. Βα-

σικότερο εργαλείο για την αναζήτηση πλη-

ροφοριών αποτελεί πλέον το διαδίκτυο. 

Ιδιαίτερα εμφανής είναι η απουσία συνερ-
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γασιών με τοπικούς φορείς στο συγκεκρι-

μένο πεδίο (η αναφερόμενη στον πίνακα 

συνεργασία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρ-

τικό στάδιο). Παράλληλα, πληροφορίες συ-

γκεντρώνονται διαμέσου της συνεργασίας 

των επιχειρήσεων με εμπορικούς αντιπρο-

σώπους και παραρτήματα στην υπόλοι-

πη επικράτεια (2/10 επιχειρήσεις). Οι 3/10 

επιχειρήσεις συγκεντρώνουν πληροφορίες 

από συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις. Το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η ενίσχυση 

των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών αποτελεί 

ένα δυνητικό πεδίο δραστηριοποίησης για 

τους αναπτυξιακούς φορείς της περιοχής. 

Τέλος, η συνεργασία με υπεργολάβους και 

πελάτες του εξωτερικού αποτελεί ένα ερ-

γαλείο πληροφόρησης για ορισμένες επι-

χειρήσεις (2/10 επιχειρήσεις). Συνολικά, οι 

επιχειρήσεις που προσεγγίστηκαν δείχνουν 

να στηρίζονται σε εσωτερικές πηγές και δι-

αδικασίες πληροφόρησης. Όπως αναφέρ-

θηκε προηγουμένως, το συγκεκριμένο πε-

δίο αποτελεί αναμφισβήτητα ένα δυνητικό 

πεδίο δραστηριοποίησης των αναπτυξιακών 

φορέων, δεδομένου του πολυσύνθετου και 

μεταβαλλόμενου χαρακτήρα του διεθνούς 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. 

Σύλληψη προϊόντος

Η σύλληψη του προϊόντος δημιουργείται 

συνήθως στο εσωτερικό της επιχείρησης. 

Το γεγονός αυτό καταγράφηκε στο σύνο-

λο των επιχειρήσεων. Σε τρεις μόνο περι-

πτώσεις αναφέρθηκε η συμμετοχή εξωτε-

ρικού φορέα στη σύλληψη του προϊόντος. 

Αυτές αφορούν:

• στη σύλληψη των υπηρεσιών σε συ-

νεργασία με το κλαδικό όργανο (τρα-

πεζική επιχείρηση)

• στη σύλληψη του προϊόντος σε συνερ-

γασία με συμβούλους του εξωτερικού 

(υπηρεσίες έντασης γνώσης)

• στη σύλληψη του προϊόντος σε συ-

νεργασία με προμηθευτές του εξωτε-

ρικού.

Παράλληλα, η απουσία απαντήσεων σε 

επίπεδο νομού μπορεί να ερμηνευθεί ως 

στοιχείο ανεπαρκούς δραστηριοποίησης 

του περιφερειακού συστήματος καινοτο-

μίας. 

Συνολικά, παρατηρούνται υψηλά επίπεδα 

αυτονομίας όσον αφορά στην εκτέλεση των 

λειτουργιών του συγκεκριμένου πεδίου. 

Ανάπτυξη προϊόντος

Η ανάλυση του πεδίου ανάπτυξης του 

προϊόντος αναδεικνύει παρόμοια αποτελέ-

σματα με τη σύλληψη του προϊόντος. Ανα-

λυτικότερα, το σύνολο των επιχειρήσεων 

αναφέρει το συγκεκριμένο πεδίο ως αμι-

γώς ενδοεπιχειρησιακή λειτουργία. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι μόνο τρεις επιχειρήσεις ανέ-

φεραν τη συνεργασία με πανεπιστημιακές 

σχολές σε θέματα ανάπτυξης προϊόντων 

ενώ σε προηγούμενη ενότητα του ερωτη-

ματολογίου είχαν αναφερθεί συνολικά επτά 

περιπτώσεις συνεργασίας. Το γεγονός αυτό 

ίσως να υποδηλώνει τον αποσπασματικό 

χαρακτήρα και την περιορισμένη συμβολή 

των εν λόγω συνεργασιών. Εξαίρεση ίσως 

να αποτελεί η συνεργασία μεταξύ της μετα-

φορικής εταιρείας με εξειδικευμένο φορέα 

της περιοχής, με αντικείμενο την ανάπτυξη 

συστήματος παρακολούθησης σε πραγμα-

τικό χρόνο (GPS). 

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ότι οι σημα-

ντικότερες (σε μέγεθος) επιχειρήσεις του 

δείγματος συνεργάζονται με τους προμη-

θευτές τους τόσο στη σύλληψη όσο και 

στην ανάπτυξη του προϊόντος (δύο περι-

πτώσεις συνεργασίας με προμηθευτές σε 

διεθνές επίπεδο). Το γεγονός αυτό, οδηγεί 

σε δύο υποθέσεις:

• οι σχέσεις με τους προμηθευτές υπερ-

βαίνουν τα στενά όρια της απλής εμπο-

ρικής συναλλαγής. Οι σχέσεις αυτές 
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αντιστοιχούν περισσότερο σε σχέσεις 

συνεργασίας και σε ένα βαθμό συν-

παραγωγής

• οι συγκεκριμένες σχέσεις είναι συνάρ-

τηση του μεγέθους της επιχείρησης. 

Συνολικά, όπως και στο προηγούμενο 

πεδίο, οι επιχειρήσεις επιδεικνύουν αυτο-

νομία, όσον αφορά στην ανάπτυξη των 

προϊόντων / υπηρεσιών τους. 

Κατάρτιση

Η διαθεσιμότητα ειδικευμένου ανθρωπί-

νου δυναμικού αποτελεί ζήτημα πρωταρ-

χικής σημασίας για την ικανότητα της επι-

χείρησης να αναπτύσσει καινοτομίες. Τα 

πορίσματα του διαδραστικού μοντέλου 

καινοτομίας αναδεικνύουν τη σημασία 

του ανθρωπίνου παράγοντα σε όλες τις 

βαθμίδες (επιστημονικές, τεχνικές και ερ-

γατικές ειδικότητες). Από την εξέταση των 

δράσεων κατάρτισης των επιχειρήσεων, 

προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις:

• παρατηρείται ίση κατανομή μεταξύ εν-

δοεπιχειρησιακής κατάρτισης και κα-

τάρτισης που πραγματοποιείται από 

φορείς του νομού

• οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις δηλώνουν 

την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση ως 

σημαντικότερο εργαλείο ανάπτυξης 

των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυνα-

μικού. Το γεγονός αυτό αιτιολογείται 

αφενός από τη δυνατότητα προσαρ-

μογής του περιεχομένου της εκπαιδευ-

τικής ύλης στους στόχους και στα χα-

ρακτηριστικά της επιχείρησης και αφε-

τέρου από την έλλειψη προσαρμογής 

του περιφερειακού συστήματος στις 

ανάγκες των εν λόγω επιχειρήσεων

• οι επιχειρήσεις που λόγω μικρού με-

γέθους επιλέγουν να συμμετέχουν σε 

προγράμματα του τοπικού συστήματος 

κατάρτισης, δηλώνουν σε ένα βαθμό 

απογοητευμένες από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, κυρίως όσον αφορά στα 

περιεχόμενα και στη θεματολογία των 

προτεινόμενων σεμιναρίων

• τέλος, αναφέρθηκε σε δύο περιπτώσεις 

η ανεπαρκής προσφορά εξειδικευμέ-

νου προσωπικού (βιοφαρμακευτική επι-

χείρηση, οινοποιητική επιχείρηση) κα-

θώς και η αναγκαία προσαρμογή των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των σπουδα-

στών του τμήματος Η/Υ στις ανάγκες 

και στα χαρακτηριστικά των θέσεων 

εργασίας (εταιρία παραγωγής λογισμι-

κού). 

Ανθρώπινο δυναμικό

Οι επιχειρήσεις της περιοχής πλαισιώνο-

νται σε μεγάλο βαθμό από εργαζομένους, 

προερχόμενους από το νομό. Το γεγο-

νός αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί από δύο 

τουλάχιστον λόγους:

• ο νομός παρουσιάζει μια “εργατική βι-

ομηχανική κουλτούρα”, γεγονός που 

αποτελεί πλεονέκτημα για την ανάπτυ-

ξη βιομηχανικών δραστηριοτήτων

• η λειτουργία του πανεπιστημίου είναι 

σε θέση να τροφοδοτήσει την αγορά 

εργασίας με εξειδικευμένο προσωπικό.

Συνολικά, και παρά τις κάποιες ανεπάρ-

κειες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, 

οι δύο αυτοί παράγοντες αποτελούν ση-

μαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Χρηματοδότηση

Η προέλευση της χρηματοδότησης συ-

μπίπτει με τα μέχρι τώρα καταγραμμένα 

χαρακτηριστικά των υπό εξέταση επιχει-

ρήσεων. Το προφίλ αυτό αναδεικνύει μια 

αυτόνομη -“μοναχική” επιχείρηση, που τεί-

νει να εκτελεί μόνη της το σύνολο των 

παραγωγικών και άλλων διαδικασιών. Με 

βάση το σχετικό μοντέλο, το σύνολο των 



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007112

επιχειρήσεων αυτοχρηματοδοτεί το σημα-

ντικότερο τμήμα των δραστηριοτήτων του. 

Εξαίρεση αποτελούν πόροι, που απορρέ-

ουν από τη συμμετοχή των επιχειρήσεων 

σε χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο 

και την Ε.Ε ερευνητικά προγράμματα (6/10 

επιχειρήσεις). 

Μηχανικός εξοπλισμός

Η προέλευση του μηχανικού εξοπλισμού 

αναδεικνύει τη σχεδόν ολική εξάρτηση 

από κράτη του εξωτερικού (κυρίως της Ε.Ε 

και σε μεγάλο ποσοστό από την Ιταλία). Οι 

9/10 επιχειρήσεις προμηθεύονται τα μη-

χανήματά τους από το εξωτερικό, γεγο-

νός που αναδεικνύει την ανεπάρκεια του 

περιφερειακού αλλά και εθνικού παραγω-

γικού συστήματος ως προς το συγκεκρι-

μένο ζήτημα. 

Πρώτες ύλες και ενδιάμεσα αγαθά

Η εξέταση του συγκεκριμένου πεδίου 

αναδεικνύει μια ισορροπημένη κατανομή 

στην προέλευση των πρώτων υλών και των 

ενδιάμεσων αγαθών. Αναλυτικότερα, μπο-

ρούν να ειπωθούν τα εξής:

• οι επιχειρήσεις του αγρό-διατροφικού 

συμπλέγματος επιδεικνύουν μια σχετι-

κή προτίμηση προς την αγορά πρώτων 

υλών από τους τοπικούς παραγωγούς. Η 

συνέχιση της συγκεκριμένης δυναμικής 

προϋποθέτει ωστόσο τη διασφάλιση της 

ποιότητας των τοπικών προϊόντων (π.χ 

σταφύλι). Το συγκεκριμένο ζήτημα (δη-

λαδή η ενίσχυση των σχέσεων συνεργα-

σίας μεταξύ παραγωγών και επιχειρήσε-

ων της βιομηχανίας τροφίμων) αποτελεί 

ένα σημαντικό πεδίο παρέμβασης των 

αναπτυξιακών φορέων. Η αναλυτική πε-

ριγραφή των δυνητικών πεδίων δραστη-

ριοποίησης των αναπτυξιακών φορέων 

στο αγρό-διατροφικό σύμπλεγμα συ-

μπεριλαμβάνεται στο θεωρητικό τμήμα 

της παρούσας μελέτης

• οι επιχειρήσεις παραγωγής ενδύματος 

δε μπορούν πλέον να προμηθευτούν 

πρώτη ύλη από την τοπική/περιφερει-

ακή αγορά, εφόσον οι σχετικές επιχει-

ρήσεις έχουν θέσει τέρμα στις δρα-

στηριότητές τους

• τέλος, το διεθνές επίπεδο αποδεικνύε-

ται ιδιαίτερα σημαντικό ακόμη και στην 

αγορά πρώτων υλών (4/10 επιχειρή-

σεις) τόσο σε προϊόντα χαμηλής και 

μεσαίας τεχνολογίας (κλωστές, υφά-

σματα, εξαρτήματα ποδηλάτου) όσο 

και σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας 

(βιοφαρμακευτικά υλικά). 

3. Συμπεράσματα  
έρευνας πεδίου

Ανακεφαλαίωση στόχων, μεθοδολο-
γίας και σημαντικότερων αποτελεσμά-
των της έρευνας πεδίου

Η πραγματοποίηση της έρευνας πεδίου 

στηρίχτηκε στις κατευθύνσεις του υποδείγ-

ματος του “καινοτόμου περιβάλλοντος”, βά-

σει του οποίου η καινοτομία και η ανταγω-

νιστικότητα αποτελούν ολοένα και περισσό-

τερο αποτέλεσμα των σχέσεων μεταξύ πα-

ραγωγικών φορέων (με την ευρεία έννοια) 

του τοπικού / περιφερειακού κοινωνικοοι-

κονομικού συστήματος. Η προσέγγιση αυτή 

υπογραμμίζει τη σημασία των συστημικών 

και σχεσιακών παραγόντων. Συνοπτικά, 

στόχο της έρευνας αποτέλεσε η αναζήτηση 

απαντήσεων στα παρακάτω ερωτήματα:

• σε τί βαθμό οι επιχειρήσεις του δείγματος 

στηρίζονται στις παραγωγικές, εμπορι-

κές και άλλες πρακτικές του νέου παρα-

γωγικού υποδείγματος

• ποιες είναι η φύση, η ένταση και οι διαδι-

κασίες ανάπτυξης της καινοτομίας;

• σε ποιες αγορές απευθύνονται οι εν 

λόγω επιχειρήσεις και ποια είναι τα 
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χαρακτηριστικά των διεπιχειρησιακών 

σχέσεων;

• ποια είναι η συμβολή του “υποστηρικτι-

κού πεδίου”, δηλαδή των αναπτυξιακών 

και άλλων φορέων του περιφερειακού 

κοινωνικοοικονομικού συστήματος 

στην ενίσχυση των καινοτομικών και 

ανταγωνιστικών επιδόσεων των επιχει-

ρήσεων;

Τα ερωτήματα αυτά απορρέουν από τις 

κατευθύνσεις, που προέκυψαν από το θε-

ωρητικό τμήμα της μελέτης. Συνοπτικά, η 

εξέταση των σύγχρονων θεωρητικών προ-

σεγγίσεων για την ανταγωνιστικότητα, την 

καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη 

και πολιτική καταλήγει στην εξής υπόθεση 

εργασίας: 

“οι ανταγωνιστικές επιδόσεις μιας επι-

χείρησης στο σύγχρονο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον εξαρτώνται από την ικανό-

τητά της να καινοτομεί σε συνεχή βάση, 

προσφέροντας μια ευρεία γκάμα ποι-

οτικών προϊόντων. Η ικανότητα αυτή 

συνδέεται με τη δημιουργική αξιοποίη-

ση του ανθρωπίνου δυναμικού, με την 

ενσωμάτωση άυλων παραγόντων στην 

παραγωγή των προϊόντων (δηλαδή την 

εισαγωγή γνώσης διαμέσου υπηρεσιών 

έντασης γνώσης όπως ο σχεδιασμός, το 

μάρκετινγκ, κλπ) καθώς και με τη σύνα-

ψη μακροπρόθεσμων διεπιχειρησιακών 

σχέσεων συνεργασίας σε περιφερειακό 

επίπεδο με στόχο την αξιοποίηση δυ-

νητικών συνεργιών. Τέλος, οι επιχειρή-

σεις αυτές πλαισιώνονται από ένα ευρύ 

φάσμα εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών, 

επιστημονικών, χρηματοπιστωτικών και 

άλλων φορέων του τοπικού κοινωνικο-

οικονομικού περιβάλλοντος, σχηματίζο-

ντας μ΄ αυτόν τον τρόπο ένα υποστηρι-

κτικό πεδίο καθοριστικής σημασίας για 

τις ανταγωνιστικές επιδόσεις των περι-

φερειακών παραγωγικών συστημάτων”. 

Νέο παραγωγικό υπόδειγμα

Με βάση την παραπάνω υπόθεση εργα-

σίας, μπορεί να εξαχθεί μια σειρά πορι-

σμάτων, για την υφιστάμενη κατάσταση 

των επιχειρήσεων του δείγματος (ευρύτερη 

περιοχή Πάτρας). 

Πρώτον, τα αποτελέσματα της έρευνας 

υποδεικνύουν μια σταδιακή μετάβαση 

προς την υιοθέτηση των πρακτικών και των 

στόχων του νέου παραγωγικού υποδείγ-

ματος. Αυτό προωθεί τη μετάβαση προς 

μια στρατηγική βασισμένη στην ποιότητα 

των προϊόντων. Αναλυτικότερα, η διαφο-

ροποίηση, η συνεχής βελτίωση των ποιο-

τικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και 

υπηρεσιών, η αναδιοργάνωση των παρα-

γωγικών διεργασιών, η υιοθέτηση και ανά-

πτυξη συστημάτων ελέγχου της ποιότητας 

καθώς και η αναβάθμιση του μηχανικού 

εξοπλισμού αντιστοιχούν στους δημοφι-

λέστερους προσδιοριστικούς παράγοντες 

ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα, ερωτώ-

μενες για την προσαρμογή στις αλλαγές 

από την πλευρά της ζήτησης (εντατικοποί-

ηση διεθνούς ανταγωνισμού, αυξημένες 

απαιτήσεις καταναλωτών, κλπ) οι περισσό-

τερες επιχειρήσεις ανέφεραν την υιοθέτη-

ση στρατηγικών που επιδιώκουν τη βελτί-

ωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

προϊόντων και υπηρεσιών (υπό την ευρεία 

έννοια, δηλαδή διαφοροποίηση, σχεδια-

σμός-μάρκετινγκ, εξατομίκευση, κλπ), γε-

γονός που επιβεβαιώνει την υιοθέτηση των 

πρακτικών του νέου παραγωγικού υπο-

δείγματος. Στις υπηρεσίες (τραπεζικές και 

μεταφορικές δραστηριότητες), η αύξηση 

της παραγωγικότητας συνδέεται κατά κό-

ρον με τις οργανωσιακές πτυχές των πα-

ραγωγικών διεργασιών. Το γεγονός αυτό 

υπογραμμίζει την ιδιαιτερότητα των υπη-

ρεσιών ως προς τους παράγοντες που 

θεμελιώνουν τις ανταγωνιστικές και καινο-

τομικές επιδόσεις των σχετικών δραστηρι-

οτήτων. Η συγκεκριμένη παρατήρηση θέτει 
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ένα ζήτημα προσαρμογής των ευρύτερων 

αναπτυξιακών πολιτικών στις ανάγκες των 

δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα.

Καινοτομία

Η καινοτομική δραστηριότητα των επιχει-

ρήσεων επιβεβαιώνει τις παραπάνω εκτι-

μήσεις. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του 

δείγματος καινοτομούν ανά τακτά χρο-

νικά διαστήματα, με αντικείμενο είτε την 

προώθηση νέων προϊόντων/υπηρεσίων, 

τη βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων/υπη-

ρεσιών, τις παραγωγικές διεργασίες είτε 

ακόμη την εισαγωγή νέων μορφών οργά-

νωσης της εργασίας. Σε γενικές γραμμές 

παρατηρείται η υπεροχή ορισμένων μορ-

φών καινοτομιών (“παρουσίασης”, οργα-

νωσιακές καινοτομίες, κλπ) ως προς τις 

τεχνολογικές καινοτομίες. Το γεγονός 

αυτό περιορίζει τη σημασία της Ε&Α ως 

κατεξοχήν προσδιοριστικό παράγοντα της 

καινοτομίας, ιδιαίτερα όσον αφορά στους 

κλάδους μεσαίας και χαμηλής τεχνολογί-

ας. Παράλληλα, σε καμιά περίπτωση δεν 

καταγράφηκαν ουσιαστικές μορφές διεπι-

χειρησιακής συνεργασίας σε τοπικό / πε-

ριφερειακό επίπεδό καθώς και συστηματι-

κές συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και 

αναπτυξιακών φορέων της περιφέρειας.

Σχέσεις με τις αγορές και διεπιχειρη-
σιακές σχέσεις

Η αναζήτηση νέων πελατών αποτελεί αυ-

στηρά ενδοεπιχειρησιακή λειτουργία. Το 

γεγονός αυτό αποτελεί δυνητικό πεδίο 

παρέμβασης των αναπτυξιακών και άλλων 

φορέων της περιοχής. Παράλληλα, η διε-

πιχειρησιακή συνεργασία σε επίπεδο νο-

μού είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, γεγονός 

που αποκλείει σε μεγάλο βαθμό την ύπαρ-

ξη ολοκληρωμένων τοπικών παραγωγικών 

συστημάτων. 

Παρά το γεγονός αυτό, οι περισσότε-

ρες επιχειρήσεις του δείγματος δηλώνουν 

ότι η διεπιχειρησιακή συνεργασία αποτελεί 

παράγοντα υψίστης σημασίας για το μέλ-

λον του κλάδου τους. Ερωτώμενες για τα 

σημαντικότερα εμπόδια σε τέτοιου είδους 

σχέσεις σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, 

οι επιχειρήσεις ανέφεραν την απουσία 

κατάλληλης επιχειρηματικής κουλτούρας 

ενώ μόνο τρεις επιχειρήσεις ανέφεραν τις 

ανεπαρκείς ποιοτικές προδιαγραφές των 

ομοειδών επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει ότι η διεπιχειρησιακή συνερ-

γασία προσκρούει σε μεγαλύτερο βαθμό 

σε σχεσιακούς παρά σε τεχνικό-παραγω-

γικούς παράγοντες. 

Σχέσεις με το “υποστηρικτικό πεδίο”

Η ενδοεπιχειρησιακή διάσταση υπερτερεί 

των άλλων γεωγραφικών επιπέδων (νομός, 

Ελλάδα, εξωτερικό). Η κάλυψη των υλικών 

και άυλων αναγκών των επιχειρήσεων από 

το περιφερειακό “υποστηρικτικό πεδίο” κρί-

νεται ανεπαρκής, εφόσον μόνο το ένα 

πέμπτο των συνολικών απαντήσεων προ-

έρχεται από το συγκεκριμένο γεωγραφικό 

επίπεδο. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει το 

χαμηλό βαθμό ολοκλήρωσης του περιφε-

ρειακού παραγωγικού συστήματος καθώς 

και τις χαμηλές επιδόσεις του υπό εξέταση 

“υποστηρικτικού πεδίου”. 

Πληροφορίες για το ανταγωνιστικό πε-
ριβάλλον

Ιδιαίτερα εμφανής είναι η απουσία συνερ-

γασιών με τοπικούς φορείς στο συγκεκρι-

μένο πεδίο Η ενίσχυση των συγκεκριμένων 

πρωτοβουλιών αποτελεί ένα δυνητικό πεδίο 

δραστηριοποίησης για τους αναπτυξιακούς 

φορείς της περιοχής.

Σύλληψη και Ανάπτυξη προϊόντος

Το σύνολο των επιχειρήσεων αναφέρει το 

συγκεκριμένο πεδίο ως αμιγώς ενδοεπιχει-

ρησιακή λειτουργία. Παράλληλα, επιβεβαι-

ώνεται ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του 

δείγματος συνεργάζονται με τους προμη-
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θευτές τους, τόσο στη σύλληψη όσο και 

στην ανάπτυξη του προϊόντος (δύο περι-

πτώσεις συνεργασίας με προμηθευτές σε 

διεθνές επίπεδο).

Ανθρώπινο δυναμικό

 Ο νομός παρουσιάζει μια “εργατική βι-

ομηχανική κουλτούρα”, γεγονός που απο-

τελεί πλεονέκτημα για την ανάπτυξη βιο-

μηχανικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, η 

λειτουργία του πανεπιστημίου τροφοδο-

τεί την αγορά εργασίας με εξειδικευμένο 

προσωπικό. Οι παραπάνω παράγοντες 

αποτελούν σαφή ανταγωνιστικά πλεονε-

κτήματα για την περιοχή. 

Χρηματοδότηση

Η ανάλυση της προέλευσης της χρη-

ματοδότησης εντάσσεται στα μέχρι τώρα 

καταγραμμένα χαρακτηριστικά των υπό 

εξέταση επιχειρήσεων. Το προφίλ αυτό 

αναδεικνύει μια αυτόνομη-“μοναχική” επι-

χείρηση, που τείνει να εκτελεί μόνη της το 

σύνολο των παραγωγικών και άλλων δια-

δικασιών. Με βάση το σχετικό μοντέλο, το 

σύνολο των επιχειρήσεων αυτό-χρηματο-

δοτεί το σημαντικότερο τμήμα των δρα-

στηριοτήτων του.

Πρώτες ύλες και ενδιάμεσα αγαθά

Οι επιχειρήσεις του αγρό-διατροφικού 

συμπλέγματος επιδεικνύουν μια σχετική 

προτίμηση για την αγορά πρώτων υλών 

από τους τοπικούς παραγωγούς. Η συνέ-

χιση της συγκεκριμένης δυναμικής προϋ-

ποθέτει ωστόσο τη διασφάλιση της ποι-

ότητας των τοπικών προϊόντων. Παράλ-

ληλα, σημαντικό τμήμα των επιχειρήσεων 

προμηθεύεται πρώτες ύλες και ενδιάμεσα 

αγαθά από χώρες του εξωτερικού. Σε γε-

νικές γραμμές, το περιφερειακό παραγω-

γικό σύστημα δεν αποτελεί την πρωταρ-

χική πηγή προμήθειας των πρώτων υλών 

(και των ενδιάμεσων αγαθών), γεγονός 

που συμπίπτει με τα χαμηλά επίπεδα διε-

πιχειρησιακής συνεργασίας σε τοπικό επί-

πεδο. 

Γενικά συμπεράσματα 

Η υπόθεση εργασίας που προέκυψε από 

το θεωρητικό τμήμα της μελέτης, περιγρά-

φει την εξής ιδανική περίπτωση: “οι αντα-

γωνιστικές επιδόσεις μιας επιχείρησης στο 

σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον εξαρ-

τώνται από την ικανότητά της να καινοτομεί 

σε συνεχή βάση, προσφέροντας μια ευρεία 

γκάμα ποιοτικών προϊόντων. Η ικανότητα 

αυτή συνδέεται με τη δημιουργική αξιοποί-

ηση του ανθρωπίνου δυναμικού, με την εν-

σωμάτωση άυλων παραγόντων στην παρα-

γωγή των προϊόντων (δηλαδή της εισαγω-

γή γνώσης διαμέσου υπηρεσιών έντασης 

γνώσης όπως ο σχεδιασμός, το μάρκετινγκ, 

κλπ) καθώς και με τη σύναψη μακροπρόθε-

σμων διεπιχειρησιακών σχέσεων συνεργα-

σίας σε περιφερειακό επίπεδο με στόχο την 

αξιοποίηση δυνητικών συνεργιών. Τέλος, οι 

επιχειρήσεις αυτές πλαισιώνονται από ένα 

ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών, 

επιστημονικών, χρηματοπιστωτικών και άλ-

λων φορέων του τοπικού κοινωνικοοικο-

νομικού περιβάλλοντος, σχηματίζοντας ένα 

υποστηρικτικό πεδίο καθοριστικής σημασί-

ας για τις ανταγωνιστικές επιδόσεις των πε-

ριφερειακών παραγωγικών συστημάτων.” 

Από τη σύγκριση της συγκεκριμένης 

υπόθεσης εργασίας με τα αποτελέσματα 

της έρευνας πεδίου, προκύπτουν οι πα-

ρακάτω παρατηρήσεις:

• Οι 9/10 επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει 

σε σημαντικό βαθμό τις παραγωγικές 

και εμπορικές πρακτικές του νέου πα-

ραγωγικού υποδείγματος. Το γεγονός 

αυτό μεταφράζεται σε στρατηγικές συ-

νεχούς βελτίωσης των ποιοτικών χαρα-

κτηριστικών των προϊόντων και υπηρε-

σιών. Ως εκ τούτου, η τιμή του προ-

ϊόντος καθώς και η συρρίκνωση του 

κόστους εργασίας δεν προσδιορίζουν 
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τις ανταγωνιστικές επιδόσεις των εν 

λόγω επιχειρήσεων

• Βασικό άξονα υλοποίησης των παρα-

πάνω στρατηγικών αποτελεί η συνεχής 

ανάπτυξη μιας ευρείας γκάμας καινο-

τομιών. Οι επιχειρήσεις του δείγματος 

παρουσιάζουν μια σχετικά σημαντική 

καινοτομική δραστηριότητα ανεξάρ-

τητα από την τεχνολογική ένταση του 

κλάδου τους. Το γεγονός αυτό επιβε-

βαιώνει την άποψη ότι η καινοτομία δε 

σχετίζεται αποκλειστικά με τα τεχνολο-

γικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων 

και ότι οι κλάδοι μεσαίας και χαμηλής 

τεχνολογίας αποδεικνύονται ιδιαίτερα 

καινοτομικοί όσον αφορά στο σχεδια-

σμό και στην εμπορική προώθηση των 

προϊόντων. Παράλληλα, η εξέταση της 

καινοτομίας στις υπηρεσίες αναδεικνύ-

ει την οργανωσιακό χαρακτήρα της 

καινοτομίας, γεγονός που φαίνεται να 

επιβεβαιώνει τις κατευθύνσεις του θεω-

ρητικού τμήματος της μελέτης

• Η διεπιχειρησιακή συνεργασία αποτελεί 

περιορισμένη πρακτική, ιδιαίτερα σε πε-

ριφερειακό επίπεδο. Το γεγονός αυτό 

δεν συμβαδίζει με τη σημασία που 

αποδίδεται στο συγκεκριμένο παράγο-

ντα από τις περισσότερες επιχειρήσεις 

του δείγματος. Σημαντικότερα εμπόδια 

για τη σύναψη διεπιχειρησιακών σχέσε-

ων αποτελούν σχεσιακοί παράγοντες, 

όπως η έλλειψη κατάλληλης επιχειρη-

ματικής κουλτούρας

• Τέλος, η εξέταση του υποστηρικτικού 

πεδίου αναδεικνύει τις χαμηλές επιδό-

σεις του τελευταίου, όσον αφορά στην 

πλαισίωση των επιχειρήσεων από μια 

σειρά λειτουργιών καθοριστικής σημα-

σίας για την ανταγωνιστικότητα του το-

πικού παραγωγικού συστήματος. 

Συνολικά, με βάση τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από την έρευνα και σε σύ-

γκριση με την προαναφερόμενη υπόθε-

ση εργασίας, η διερεύνηση του τρόπου 

λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Αχαΐα 

αναδεικνύει το εξής μοντέλο: 

“οι επιχειρήσεις του δείγματος λειτουρ-

γούν σε σημαντικό βαθμό με βάση τις 

ανταγωνιστικές, παραγωγικές και εμπο-

ρικές πρακτικές του νέου παραγωγικού 

υποδείγματος. Η ποιότητα και η καινο-

τομία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία 

της ανταγωνιστικής στρατηγικής των εν 

λόγω επιχειρήσεων. Η υλοποίηση της 

συγκεκριμένης στρατηγικής στηρίζεται 

κατά κόρον στους εσωτερικούς άυ-

λους και υλικούς πόρους της επιχείρη-

σης. Ενώ η διεπιχειρησιακή συνεργασία 

αποτελεί θεμιτό αποτέλεσμα, κοινωνικοί 

και σχεσιακοί παράγοντες υπονομεύουν 

την ανάπτυξή της. Παράλληλα, η εισροή 

γνώσης από το περιφερειακό υποστηρι-

κτικό πεδίο προς τις επιχειρήσεις κυμαί-

νεται σε χαμηλά επίπεδα. Τα παραπά-

νω σκιαγραφούν ένα προφίλ μοναχικής 

επιχείρησης, που στηρίζει τις επιδόσεις 

της σε ενδοεπιχειρησιακούς παράγο-

ντες και πόρους.”

Το παραπάνω προφίλ επιβεβαιώνεται 

από τις εκτιμήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την 

επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 

2004): οι επιχειρήσεις με αξιόλογες αντα-

γωνιστικές επιδόσεις έχουν ακολουθήσει 

μοναχικές διαδρομές σε πείσμα των ανα-

πτυξιακών καθώς και των χαμηλών επι-

πέδων κοινωνικού κεφαλαίου. Η μοναχι-

κή αυτή πορεία υποδεικνύει την απουσία 

διερευνημένων διαδικασιών με αντικείμενο 

την παρακολούθηση των εξελίξεων στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, τη σύλληψη 

και ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη γνώση 

σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών και 

μορφών οργάνωσης της εργασίας, τις 

γνώσεις του ανθρωπίνου δυναμικού κα-

θώς και την ανάπτυξη συνεργιών με άλλες 

επιχειρήσεις. 
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Τμήμα IV: Γενικά Συμπεράσματα  
& Προτάσεις Πολιτικής

Απώτερο στόχο της παρούσας μελέτης 

αποτέλεσε η εξαγωγή συμπερασμάτων για 

τη μορφή, τα εργαλεία και τα πεδία δρά-

σης των σύγχρονων περιφερειακών πο-

λιτικών. Η ενίσχυση της μαθησιακής ικα-

νότητας των περιφερειών, ο αυξημένος 

ρόλος της καινοτομίας και η ενεργή συμ-

μετοχή των φορέων του τοπικού κοινω-

νικοοικονομικού συστήματος αποτελούν 

ευρέως αποδεκτούς στόχους σε θεωρη-

τικό και πολιτικό επίπεδο. Η επισκόπηση 

της διεθνούς βιβλιογραφίας υπέδειξε το 

θεωρητικό υπόδειγμα του “καινοτόμου πε-

ριβάλλοντος” ως μια από τις πλέον ενδια-

φέρουσες προσεγγίσεις αναφορικά με τις 

αναπτυξιακές προοπτικές των περιφερειών 

στο σύγχρονο διεθνοποιημένο και μετα-

βαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Όπως ειπώθηκε σε προηγούμενα κεφά-

λαια της μελέτης, το εν λόγω υπόδειγμα 

μπορεί να εκληφθεί ως μια σύνθεση με-

ταξύ των σύγχρονων θεωρήσεων της και-

νοτομίας και της περιφερειακής πολιτικής/ 

ανάπτυξης. Αυτό οδήγησε στην αξιοποί-

ηση ενός μεθοδολογικού υποδείγματος 

που στηρίχθηκε στην συγκεκριμένη προ-

σέγγιση. Το υπόδειγμα αυτό, εφαρμόστη-

κε στην περιοχή της Πάτρας και είχε ως 

αντικείμενο την καταγραφή των ανταγω-

νιστικών και καινοτομικών επιδόσεων των 

επιχειρήσεων της περιοχής. Βασικά χαρα-

κτηριστικά και στόχοι της έρευνας πεδίου 

που πραγματοποιήθηκε αποτέλεσαν:

• η διερεύνηση του βαθμού στον οποίον 

οι επιχειρήσεις του δείγματος έχουν υι-

οθετήσει τις ανταγωνιστικές, παραγω-

γικές και εμπορικές πρακτικές του νέου 

παραγωγικού υποδείγματος

• οι σχέσεις των επιχειρήσεων με τις 

αγορές (γεωγραφική θέση των αγο-

ρών, κλπ)

• η φύση, έκταση και γεωγραφική διά-

σταση των διεπιχειρησιακών σχέσεων

• οι σχέσεις των επιχειρήσεων με το γνω-

στικό περιβάλλον τους σε τοπικό, εθνι-

κό και διεθνές επίπεδο.

Για τη πραγματοποίηση της έρευνας 

προτιμήθηκαν συνεντεύξεις σε βάθος 

μέσης διάρκειας 1 ώρας και 15 λεπτά. 

Ταυτόχρονα, σε ορισμένες επιχειρήσεις 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη γραμμή 

παραγωγής της επιχείρησης με στόχο τον 

εμπλουτισμό των πληροφοριών που συλ-

λέχτηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύ-

ξεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεδομένης 

της έλλειψης ερευνών για τη φύση και την 

έκταση των καινοτομιών στον τριτογενή 

τομέα, συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα τρεις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (μεταφο-

ρές, τραπεζικός κλάδος και κλάδος πλη-

ροφορικής). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδει-

κνύουν την σταδιακή υιοθέτηση του νέου 

παραγωγικού υποδείγματος από τις επι-

χειρήσεις του δείγματος. Παράγοντες 

όπως η ποιότητα, η διαφοροποίηση, η 

καινοτομία, η ευελιξία, η εξατομίκευση των 

προϊόντων και υπηρεσιών συγκροτούν τις 

στρατηγικές επιλογές των επιχειρήσεων 

που προσεγγίστηκαν. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδει-

κνύουν ότι μετά την σημαντική αποβιομη-

χάνιση που γνώρισε η περιοχή κατά την 

τελευταία εικοσαετία, οι επιχειρήσεις που 
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συνεχίζουν να αναπτύσσουν τις δραστη-

ριότητές τους στηρίζουν τις επιδόσεις 

τους σε σύγχρονες ανταγωνιστικές στρα-

τηγικές. Η μετάβαση από το φορντικό στο 

μετα-φορντικό τρόπο ρύθμισης δείχνει να 

συμπίπτει με τη μετάβαση από τον τεχνικό 

στο γνωστικό καταμερισμό της εργασίας, 

και εντέλει την σταδιακή επικράτηση του 

νέου παραγωγικού υποδείγματος και της 

αντίληψης περί διαρθρωτικής ανταγωνι-

στικότητας. 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνας 

υποδεικνύουν επίσης ότι μόνο ένα τμή-

μα των πρακτικών που συγκροτούν την 

έννοια του “νέου παραγωγικού υποδείγ-

ματος” έχει υιοθετηθεί ευρέως από τις 

επιχειρήσεις του δείγματος. Αναλυτικότε-

ρα, οι επιχειρήσεις της περιοχής δείχνουν 

να υστερούν σημαντικά όσον αφορά τη 

σύναψη (1) διεπιχειρησιακών σχέσεων κα-

θώς και (2) σχέσεων με αναπτυξιακούς και 

άλλους φορείς του τοπικού κοινωνικοοι-

κονομικού συστήματος. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται από προγενέστερη έρευνα 

επιχειρήσεων στο νομό. Όσον αφορά τη 

διεπιχειρησιακή συνεργασία, - και παρά 

την αναγνώριση της σημασίας της από το 

σύνολο των επιχειρήσεων - δεν καταγρά-

φηκε καμία εκτεταμένη συνεργασία τέτοι-

ου είδους σε επίπεδο νομού. Μεταξύ των 

αιτιών που καταγράφηκαν για το συγκε-

κριμένο ζήτημα, ξεχωρίζουν η έλλειψη κα-

τάλληλης επιχειρηματικής κουλτούρας, η 

απουσία “θεσμικού εμψυχωτή” της συνερ-

γασίας καθώς και οι ανεπαρκείς προδια-

γραφές των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η 

συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς της 

περιοχής αποδεικνύεται ιδιαίτερα περιορι-

σμένο φαινόμενο. Οι επιχειρήσεις της πε-

ριοχής αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την 

εκτέλεση καθηκόντων που θα μπορούσαν 

δυνητικά να αποτελέσουν προϊόν συνερ-

γασίας με εξειδικευμένους οργανισμούς 

της περιοχής. Τέτοιου είδους συνεργασί-

ες αφορούν στην αναζήτηση πληροφορι-

ών για το ανταγωνιστικό περιβάλλον, τον 

προσδιορισμό νέων αγορών, την σύλλη-

ψη και ανάπτυξη του προϊόντος, την κα-

τάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, την 

προέλευση του μηχανικού εξοπλισμού, 

κλπ. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό 

ότι με βάση τα αποτελέσματα της έρευ-

νας, η ανταγωνιστικότητα των κλάδων χα-

μηλής και μεσαίας τεχνολογίας δεν στη-

ρίζεται στην εμπορική εκμετάλλευση της 

Ε&Α. Παράγοντες όπως ο σχεδιασμός 

και το μάρκετινγκ των προϊόντων-δηλαδή 

τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του προϊό-

ντος- διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο 

σε κλάδους όπως η παραγωγή ενδύμα-

τος, η βιομηχανία τροφίμων, η κατασκευή 

επίπλων, κλπ. Παράλληλα, τόσο τα αποτε-

λέσματα της δικής μας έρευνας όσο και 

μελετών πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα13 

υπογραμμίζουν την προδιάθεση που πα-

ρουσιάζουν οι επιχειρήσεις του τριτογε-

νούς τομέα στην ανάπτυξη καινοτομιών 

οργανωσιακής φύσης. Οι δύο αυτές πα-

ρατηρήσεις οδηγούν αφενός στη ανα-

γκαία διεύρυνση της επικρατούσας αντί-

ληψης σχετικά με τις πηγές ανάπτυξης της 

καινοτομίας (η καινοτομία δεν περιορίζεται 

στην Ε&Α) και στην απαραίτητη κινητοποί-

ηση ενός διευρυμένου συνόλου υποστη-

ρικτικών φορέων για την κάλυψη του συ-

νόλου των προσδιοριστικών παραγόντων 

της καινοτομίας (προϊόντος, παραγωγικής 

διεργασίας, οργανωσιακή καινοτομία, και-

νοτομία παρουσίασης). Όπως ειπώθηκε 

στο θεωρητικό τμήμα της μελέτης, η φύση 

και οι διαδικασίες ανάπτυξης της καινοτο-

μίας διαφοροποιούνται ανάλογα με τον 

υπό εξέταση παραγωγικό κλάδο. Το πα-

ράδειγμα της βιομηχανίας τροφίμων απει-

κονίζει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της 

καινοτομίας. Τα αποτελέσματα της έρευ-

νας πεδίου επιβεβαιώνουν τις παραπάνω 

13. CRIC (2004), “Innovation in Services: Issues at 
stake and trends”, μελέτη που πραγματοποιήθη-
κε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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θέσεις. Η παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτε-

ρη σημασία στη περίπτωση της ελληνικής 

οικονομίας δεδομένου ότι ο κορμός της 

μεταποιητικής δραστηριότητας αποτελείται 

από ΜΜΕ επιχειρήσεις χαμηλής και μεσαί-

ας τεχνολογίας. Η αναπτέρωση “παραδο-

σιακών” επιχειρήσεων αποτελεί ιδιαίτερα 

σημαντική προτεραιότητα γεγονός που 

επιβεβαιώνεται τόσο από την έρευνα πε-

δίου (π.χ επιχειρήσεις ενδύματος και πο-

τοποιία των οποίων η αναπτέρωση έθεσε 

τις βάσεις για την ανάπτυξη εξαγωγικών 

επιδόσεων) όσο και από άλλες μελέτες 

πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα14. Η άπο-

ψη αυτή συμπίπτει με τις υποδείξεις των 

θεωριών της ενδογενούς ανάπτυξης και 

της αξιοποίησης του τοπικού κεφαλαίου. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι το υποστηρικτικό 

σύστημα οφείλει να περιοριστεί στην στή-

ριξη των επιχειρήσεων χαμηλής τεχνολο-

γίας. Η προώθηση κλάδων υψηλής τεχνο-

λογίας είναι αναμφισβήτητα απαραίτητη 

για την μελλοντική πορεία της ελληνικής 

οικονομίας. Ωστόσο, οι χαμηλές επιδό-

σεις τόσο του υποστηρικτικού πεδίου όσο 

και των αναπτυξιακών πολιτικών ίσως να 

οφείλονται στην ασυμβατότητα μεταξύ της 

φύσης και των στόχων των αναπτυξιακών 

φορέων (εστίαση στην Ε&Α και την τεχνο-

λογική καινοτομία, επικέντρωση στον δευ-

τερογενή τομέα και άγνοια των αναγκών 

των υπηρεσιών) καθώς και στην λογική 

μεταφοράς πόρων που χαρακτηρίζει τις 

εθνικές αναπτυξιακές πολιτικές (έναντι στη 

λογικής μεταφοράς γνώσης). 

Με βάση τα παραπάνω, μπορούν να δια-

μορφωθούν μια σειρά από προτάσεις για 

την άσκηση πολιτικής με αντικείμενο την 

ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγω-

νιστικότητας στις επιχειρήσεις του τοπικού 

παραγωγικού συστήματος.

14. Λινάρδος-Ρυλμόν Π., (2004), Η αειφόρος ανά-
πτυξη στη μεταποίηση τροφίμων και οι ανάγκες 
σε ανθρώπινο δυναμικό, Pro Dialogue. 

Αξιοποίηση του Πανεπιστημίου, των Τ.Ε.Ι 
και των άλλων αναπτυξιακών φορέων 
του Νομού

Η σύνδεση μεταξύ Πανεπιστημίου και 

τοπικού παραγωγικού συστήματος αποτε-

λεί μια σημαντική προτεραιότητα για την 

περιοχή. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

πεδίου υποδεικνύουν ότι η συνεργασία 

μεταξύ πανεπιστημίου και παραγωγής δεν 

έχει αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέ-

σματα. Ενώ 7/10 επιχειρήσεις δηλώνουν 

ότι έχουν αναπτύξει κάποια μορφή συ-

νεργασίας με φορέα παραγωγής γνώ-

σης της περιοχής, μόνο μια επιχείρηση 

δηλώνει ικανοποιημένη σε παραγωγικούς 

όρους από τα αποτελέσματα της συνερ-

γασίας. Σε γενικές γραμμές, προέχει η 

εντατικοποίηση των συνεργασιών, η σύ-

ζευξη ζήτησης και προσφοράς γνώσης, 

η καταγραφή των κλαδικών αναγκών σε 

θέματα εισροής γνώσης, η κινητοποίηση 

ενός διευρυμένου συνόλου αναπτυξιακών 

φορέων με στόχο την κάλυψη όλων των 

αναγκών που σχετίζονται με τα ζητήμα-

τα καινοτομίας. Η εντατικοποίηση και δι-

εύρυνση των σχέσεων που συνδέουν το 

παραγωγικό σύστημα με το Πανεπιστήμιο, 

τα Τ.Ε.Ι και γενικότερα τους αναπτυξιακούς 

φορείς του Νομού μπορεί να στηριχθεί 

στις εξής ενδεικτικές πρακτικές:

• αναζήτηση κοινών στόχων μεταξύ επι-

χειρήσεων και φορέων παραγωγής 

γνώσης. Η αναζήτηση χρηματοδότη-

σης για τα πανεπιστημιακά εργαστήρια 

και η αναζήτηση γνώσης για τις επιχει-

ρήσεις παρουσιάζουν συμπληρωματι-

κό χαρακτήρα

• ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα αποτελεί η 

ανάπτυξη των άτυπων σχέσεων μεταξύ 

φορέων παραγωγής γνώσης / ανα-

πτυξιακών φορέων και επιχειρήσεων σε 

τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο σεμιναρίων, 

συνεδρίων, διαβουλεύσεων, επισκέψεων 

στα εργαστήρια, στις επιχειρήσεις και 
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στη γραμμή παραγωγής, κλπ. Οι επα-

φές αυτές παρουσιάζουν δημιουργικό 

χαρακτήρα προετοιμάζοντας δυνητικές 

συνεργασίες

• οι τυπικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων 

και φορέων παραγωγής γνώσεων/ανα-

πτυξιακών φορέων μπορεί να λάβουν 

διάφορες μορφές όπως η χρηματική 

ενίσχυση εκ μέρους των επιχειρήσεων, 

η από κοινού έρευνα μεταξύ πανεπιστη-

μιακών και βιομηχανικών εργαστηρίων 

(ή στελεχών της επιχείρησης), ο “δανει-

σμός” φοιτητών (στο πλαίσιο πρακτικών 

ασκήσεων, διδακτορικών, κλπ), η δημι-

ουργία γραφείων διαμεσολάβησης, κλπ

• το πανεπιστήμιο αποτελεί μια ιδιαίτερα 

ανοιχτή δομή ως προς το εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Με βάση αυτή την ιδι-

αιτερότητα, μπορεί να συμβάλλει στην 

δημιουργία καναλιών επικοινωνίας με-

ταξύ των φορέων του νομού και φο-

ρέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Μια τέτοια διαδικασία προϋποθέτει μια 

ανοιχτή συμπεριφορά του ακαδημαϊ-

κού κόσμου ως προς τις ανάγκες της 

τοπικής κοινωνίας, συμπεριφορά που 

μπορεί να μεταφραστεί στην καθοδή-

γηση και στην κατάρτιση των επιχειρή-

σεων (χωρίς αυτό να στερεί σε καμιά 

περίπτωση το πανεπιστήμιο από τον 

πρωταρχικό του ρόλο, δηλαδή την 

παραγωγή γνώσης και την ευρεία διά-

χυση της μέσω δημοσιεύσεων και την 

εκπαίδευση).

Συνολικά, ανεξάρτητα από τις μορφές 

συνεργασίας μεταξύ φορέων παραγωγής 

γνώσης και παραγωγικού συστήματος, οι 

σχέσεις αυτές καθορίζονται από τα χαρα-

κτηριστικά και τις ανάγκες του περιφερει-

ακού κοινωνικοοικονομικού συστήματος. 

Αναλυτικότερα, η φύση των εν λόγω σχέ-

σεων διαφέρει ανάλογα με τα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά των τοπικών επιχειρήσεων 

(υψηλής/ χαμηλής τεχνολογίας, μεγάλες ή 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συγκέντρωση 

επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, κλπ). Το 

γεγονός αυτό προϋποθέτει την εξέταση 

των παραγόντων που θα επιτρέψουν τη 

μεγιστοποίηση των ωφελειών από τη σύ-

ναψη δυνητικών συνεργασιών. Υπόβαθρο 

των εν λόγω συνεργασιών μπορούν να 

αποτελέσουν τα οκτώ πεδία που συγκρο-

τούν το υποστηρικτικό πεδίο της επιχείρη-

σης, δηλαδή: 

• το πεδίο “Πληροφορίες για τις αλλαγές 

από την πλευρά της ζήτησης” (εξελίξεις 

στις αγορές, μεταβολές στα κατανα-

λωτικά πρότυπα, νόρμες πιστοποίησης, 

κλπ) και “από την πλευρά της προσφο-

ράς” (τεχνολογικές εξελίξεις, δυνητικά 

πεδία διεπιχειρησιακής συνεργασίας, 

οργάνωσης της εργασίας, ειδίκευση 

ανθρώπινου δυναμικού, αναδιοργά-

νωση παραγωγικών διεργασιών, κλπ)

• το πεδίο “Σύλληψη Προϊόντος / Υπηρε-

σίας”

• το πεδίο “Ανάπτυξη Προϊόντος / Υπη-

ρεσίας”

• το πεδίο “Κατάρτιση”

• το πεδίο “Χρηματοδότηση”

• το πεδίο “Ανθρώπινο δυναμικό” (ανα-

ζήτηση ειδικευμένου ανθρώπινου δυ-

ναμικού)

• το πεδίο “Πρώτες ύλες, Ενδιάμεσα αγα-

θά”

• το πεδίο “Μηχανικός Εξοπλισμός”. 

Όπως προέκυψε από την εξέταση της βι-

βλιογραφίας, τις συνεντεύξεις με τους φο-

ρείς και την έρευνα πεδίου, ο κλάδος των 

μεταφορών/ logistics αποτελεί μια ανα-

πτυσσόμενη και σημαντική δραστηριότητα 

για την περιοχή. Στο παρακάτω πίνακα συ-

νοψίζονται τα δυνητικά πεδία συνεργασίας 

μεταξύ φορέων παραγωγής γνώσης και 



ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕ 121

επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου. 

Η περίπτωση του κλάδου των μεταφορών 

απεικονίζει τη δυνητική συμβολή του Πα-

νεπιστημίου και των άλλων αναπτυξιακών 

φορέων στην ενίσχυση της καινοτομίας 

και της ανταγωνιστικότητας σε ένα ανα-

πτυσσόμενο και ιδιαίτερα σημαντικό -από 

στρατηγική άποψη- κλάδο.

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΣΕ ΕΙΣΡΟΗ ΓΝΩΣΗΣ 
ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Διερεύνηση των προκλήσεων και ευκαιριών για τον κλάδο των μεταφορών και logistics στο Νομό Αχαΐας (εξέ-
ταση των σύγχρονων συστημάτων logistics και των δυνητικών επιπτώσεων τους στην ανάπτυξη του κλάδου 
μεταφορών στο Nομό, ανάγκες σε θέματα ειδικοτήτων και νέων τεχνολογιών, δημόσιες αναπτυξιακές πολιτικές 
και κλάδος μεταφορών, μεταφορές και περιφερειακό παραγωγικό σύστημα, διεπιχειρησιακή συνεργασία, δημι-
ουργία clusters, στρατηγικές κατευθύνσεις για τον κλάδο, κλπ)

2. Τεχνολογίες για τη μεταφορά εμπορευμάτων (διερεύνηση όλων των δυνατοτήτων για την ανάπτυξη, την 
βελτιστοποίηση και την διαχείριση της μεταφοράς εμπορευμάτων που εμπεριέχονται στις νέες τεχνολογίες, 
βελτιστοποίηση και ρύθμιση της κίνησης οχημάτων βάσει των υφιστάμενων υποδομών, βελτίωση των περιβαλ-
λοντικών επιδόσεων των επίγειων μεταφορών, ενίσχυση συνδυασμένων μεταφορών, διασφάλιση της ποιότητας 
της υπηρεσίας, ασφάλεια εργαζομένων και εμπορευμάτων, κλπ)

3. Περιβαλλοντικές επιδόσεις των οχημάτων, εναλλακτικές ενέργειες, κλπ

4. Ενσωμάτωση συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνίας (Ενσωμάτωση και ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής 
και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, κλπ)

5. Διερεύνηση των μορφών και αντικειμένων της καινοτομίας στις συγκεκριμένες δραστηριότητες (εμπόδια στην 
ανάπτυξη καινοτομιών, τεχνολογικές/οργανωσιακές και άλλες μορφές καινοτομίας στις μεταφορές, στρατηγι-
κές καινοτομίας για τις ΜΜΕ επιχειρήσεις, συνεργασία επιχειρήσεων/αναπτυξιακών φορέων γύρω από θέματα 
καινοτομίας)

6. Ενίσχυση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων και γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού (προσαρμογή του συστή-
ματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στις αυξημένες εργασιακές απαιτήσεις των σύγχρονων 
υπηρεσιών logistics).

Διεπιχειρησιακές σχέσεις

Όπως προέκυψε από την έρευνα πεδί-

ου, δεν καταγράφηκε καμία ουσιαστική 

μορφή διεπιχειρησιακής συνεργασίας σε 

τοπικό επίπεδο. Όπως επισημάνθηκε, το 

γεγονός αυτό έρχεται σε αντίφαση με 

την ευρέως αναγνωρισμένη σημασία του 

εν λόγω παράγοντα από το σύνολο των 

επιχειρήσεων. Η οργάνωση και εμψύχωση 

της διεπιχειρησιακής συνεργασίας αποτε-

λεί ως εκ τούτου δυνητικό πεδίο παρέμβα-

σης για τους αναπτυξιακούς φορείς της 

περιοχής. 

Αναλυτικότερα, η προώθηση της διεπι-

χειρησιακής συνεργασίας αποτελεί κα-

νάλι ανταλλαγής άρρητων γνώσεων που 

έχουν συσσωρευτεί στις επιχειρήσεις της 

περιοχής. Από αυτή την άποψη η περι-

φερειακή διάσταση αποτελεί ιδανικό πεδίο 

για την αξιοποίηση των τεχνολογικών, πα-

ραγωγικών και εμπορικών συνεργιών του 

τοπικού παραγωγικού συστήματος. Κάτι 

τέτοιο προϋποθέτει την αναζήτηση όλων 

των δυνητικών μορφών συνεργασίας με-

ταξύ επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, με-

ταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων 

και τομέων, μεταξύ μεγάλων και μικρομε-

σαίων επιχειρήσεων, μεταξύ επιχειρήσεων 

υψηλής και χαμηλής τεχνολογίας, κλπ. Οι 

ενέργειες αυτές εντάσσονται στην λογική 

διαμόρφωσης “πόλων ανταγωνιστικότη-

τας” (Laffay, 1982), δηλαδή στην αναζή-

τηση της διασύνδεσης των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων με ανιόντες ή κατιόντες 

κλάδους (ή δραστηριότητες) με στόχο την 
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ενίσχυση των ανταγωνιστικών επιδόσεων 

του τοπικού παραγωγικού συστήματος. 

Γενικά, η προώθηση της ποικιλομορφίας 

των διεπιχειρησιακών συνεργασιών αποτελεί 

βασικό στοιχείο των σύγχρονων πολιτικών 

καινοτομίας εφόσον αυξάνει τις τεχνικές 

εναλλακτικές δυνατότητες τη στιγμή που η 

τεχνολογική καινοτομία αναπτύσσεται ολοέ-

να και περισσότερο βάσει διαδικασιών επα-

να-συνδυασμού υφιστάμενων τεχνολογιών 

(Fadairo, Massard, 2002). Τα αντικείμενα και 

τα πεδία που προσφέρονται για τη σύναψη 

διεπιχειρησιακών σχέσεων διακρίνονται σε 

δύο κατηγορίες:

• Τις δράσεις γενικού χαρακτήρα, δη-

λαδή τις δράσεις που δεν σχετίζονται 

άμεσα με τις ανταγωνιστικές επιδό-

σεις της επιχείρησης. Οι δράσεις αυτές 

έχουν άμεσο αποτέλεσμα και συμβάλ-

λουν στην δημιουργία κλίματος εμπι-

στοσύνης μεταξύ συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων. Σε γενικές γραμμές, οι 

συγκεκριμένες δράσεις αποτελούν το 

έναυσμα για την ανάπτυξη συλλογικών 

στοχευμένων δράσεων. 

• Τις στοχευμένες δράσεις, δηλαδή τις 

δράσεις που αφορούν την από κοινού 

κατάκτηση νέων αγορών. Η δυναμική 

του δικτύου είναι συνάρτηση του αριθ-

μού των στοχευμένων δράσεων που 

υλοποιούνται. Η υλοποίηση των σχετικών 

δράσεων προϋποθέτει την κατανομή 

των καθηκόντων με βάση την εξειδίκευ-

ση των εταίρων. Παράλληλα, απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί ο προσδιορισμός 

μεσοπρόθεσμων στόχων ( από κοινού 

σύσταση θυγατρικής εταιρίας, συγχώ-

νευση δραστηριοτήτων, κλπ). 

Οι δράσεις που συγκροτούν τις δύο αυ-

τές κατηγορίες συνοψίζονται στον παρα-

κάτω πίνακα. 

Διεπιχειρησιακή Συνεργασία Γενικού Χαρακτήρα

• Από κοινού διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμμάτων αρχικής ή συνεχούς επαγγελματικής 

κατάρτισης

• Από κοινού διαμόρφωση και υιοθέτηση συστημάτων ελέγχου ποιότητας

• Διαμόρφωση διαδικτυακού τόπου με στόχο την προβολή ενός επαγγέλματος, ενός κλάδου, μιας 

περιοχής, ενός προϊόντος, κλπ

• Εργαλεία και μηχανισμοί αναζήτησης εταίρων

• Από κοινού προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων

• Διαμόρφωση μηχανισμών παρακολούθησης των αλλαγών από την πλευρά της ζήτησης και της 

προσφοράς (εξέλιξη της κατανάλωσης, τεχνολογικές εξελίξεις, νόρμες πιστοποίησης, κλπ).

Στοχευμένες Δράσεις Διεπιχειρησιακής Συνεργασίας 

• Από κοινού εμπορικές δράσεις: διαμόρφωση διευρυμένης γκάμας προϊόντων (συμπληρωματική 

γκάμα προϊόντων), δράσεις μάρκετινγκ (π.χ τοπικών προϊόντων, υπηρεσιών, ενίσχυση του 

εξαγωγικού προσανατολισμού, διαμόρφωση κρίσιμης μάζας, κλπ)

• Δράσεις τεχνολογικού/παραγωγικού περιεχομένου: ανάπτυξη τεχνογνωσίας, ανάπτυξη κοινών 

ερευνητικών μηχανισμών και σχεδίων, συμπληρωματικότητα παραγωγικών διεργασιών, οργάνωση 

παραγωγικών διεργασιών, από κοινού παραγωγή/παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, κλπ

• Δράσεις με αντικείμενο το ανθρώπινο δυναμικό: Κατάρτιση, πρόσληψη, κλπ

• Επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση των επιχειρήσεων: κοινό σύστημα 

πληροφορικής, κοινό σύστημα διαχείρισης, κλπ.
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Διεπιχειρησιακή συνεργασία γενικού 
χαρακτήρα

Η ανάπτυξη των διεπιχειρησιακών σχέσε-

ων μπορεί να επιτευχθεί διαμέσου της συ-

γκρότησης και υποστήριξης βιομηχανικών 

συστάδων (industrial clusters). Η έρευνα 

πεδίου, οι συνεντεύξεις με τους αναπτυξι-

ακούς φορείς της περιοχής και η υφιστά-

μενη βιβλιογραφία για το Νομό υποδει-

κνύουν μια σειρά συμπερασμάτων σχετικά 

με τις ευκαιρίες και τους ανασταλτικούς 

παράγοντες στην ανάπτυξη διεπιχειρησια-

κών σχέσεων. Οι σκέψεις αυτές συνοψίζο-

νται στον παρακάτω πίνακα:

Προοπτικές Διεπιχειρησιακής Συνεργασίας στο Νομό ΑχαÀας

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

• Οι επιχειρήσεις της περιοχής αξιολογούν ιδιαίτε-
ρα θετικά την σημασία της διεπιχειρησιακής συ-
νεργασίας με στόχο την αντιμετώπιση των κοινών 
προβλημάτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας. 

• Διακρίνονται δυνητικά αντικείμενα συνεργασίας 
που ωστόσο παραμένουν αναξιοποίητα καθώς και 
ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτομικών δραστη-
ριοτήτων χάρη στην αξιοποίηση των οικονομιών 
συγκέντρωσης.

• Η λειτουργία του πανεπιστημίου και των Τ.Ε.Ι, οι 
αναπτυξιακοί φορείς, η βιομηχανική παράδοση 
της περιοχής και το ειδικευμένο εργατικό δυναμι-
κό, το λιμάνι, η ανάπτυξη του κλάδου των μεταφο-
ρών είναι σε θέση να διαδραματίσουν καταλυτικό 
ρόλο στην ενίσχυση των δικτύων επιχειρήσεων. Η 
δημιουργία βιομηχανικών συνοικιών προϋποθέτει 
την κινητοποίηση ενός διευρυμένου συνόλου συ-
ντελεστών. 

• Η θετική αξιολόγηση της σημασίας 
της διεπιχειρησιακής συνεργασίας από 
τους επιχειρηματίες και τους αναπτυ-
ξιακούς φορείς παραμένει στο στάδιο 
της ιδέας. Πρέπει να καταβληθούν προ-
σπάθειες με στόχο τη μετάβαση από 
την ιδέα στην πράξη.

• Η ποιότητα του διαλόγου μεταξύ επιχει-
ρήσεων, μεταξύ επιχειρήσεων και δημό-
σιων φορέων και μεταξύ επιχειρήσεων 
και αναπτυξιακών φορέων δεν είναι η 
καλύτερη δυνατή.

• Οι ΜΜΕ δυσκολεύονται να συμμετά-
σχουν σε μακροπρόθεσμες και συλλο-
γικές διαδικασίες. 

• Δεν διακρίνεται σε επίπεδο αναπτυξι-
ακών φορέων δυνητικός “εμψυχωτής” 
των σχετικών δράσεων.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η 

ανάπτυξη διεπιχειρησιακών σχέσεων απο-

τελεί ένα ζήτημα που αξιολογείται θετικά 

από τον επιχειρηματικό κόσμο του Νομού. 

Την ίδια θέση δείχνουν να υιοθετούν και 

τα στελέχη των τοπικών αναπτυξιακών φο-

ρέων. Ωστόσο, δεν έχουν προσδιοριστεί 

επαρκώς οι μορφές και τα πεδία ανά-

πτυξης των σχετικών δράσεων. Μια τέτοια 

ενέργεια οφείλει να καταλήξει σε μορφές 

συνεργασίας:

• που να ενισχύουν την εξωστρέφεια των 

επιχειρήσεων

• που να υπερβαίνουν τις παραδοσιακές 

(αποσπασματικές) μορφές συνεργασίας.

Η προώθηση της εξωστρέφειας συμβάλ-

λει στον άνοιγμα προς άλλους κλάδους 

και τομείς, προς άλλα κράτη και περι-

φέρειες, προς οργανισμούς και φορείς 

εκτός παραγωγικού συστήματος, γενικά 

προς νέες πηγές πληροφοριών και γνώ-

σεων που συμβάλλουν στις μαθησιακές 

ικανότητες των επιχειρήσεων και ενισχύ-

ουν μεσοπρόθεσμα τις ανταγωνιστικές 

επιδόσεις της. 

Συνολικά, η διαμόρφωση μιας στρατη-

γικής σε επίπεδο νομού ή περιφερειακό 

επίπεδο με αντικείμενο την ανάπτυξη των 

διεπιχειρησιακών σχέσεων οφείλει να στη-

ριχτεί στις εξής αρχές και κατευθύνσεις:
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Αρχές Δικτύωσης Επιχειρήσεων

1. Η ανάπτυξη διεπιχειρησιακών σχέσεων δεν αποτελεί στόχο από μόνη της. Οι πρωτοβουλίες 

για τη δικτύωση και τη συνεργασία στοχεύουν στην πρόσβαση στην διεθνή αγορά, στη 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων.

2. Η πολιτική δικτύωσης/συγκρότησης βιομηχανικών συστάδων περιορίζεται στην πλαισίωση/

υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Σε καμιά περίπτωση δεν την υποκαθιστά.

3. Οι εν λόγω πολιτικές δεν περιορίζονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας σειράς εργαλείων 

και διαδικασιών. Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση ως προς την διαμόρφωση και διαχείριση 

των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που στηρίζονται σε συλλογικές και διαδραστικές 

συμπεριφορές.

4. Οι σχετικές πρωτοβουλίες οφείλουν να παρουσιάζουν διαφάνεια και να επικοινωνούνται 

προς τα έξω.

5. Οι δράσεις δικτύωσης στηρίζονται στην κινητοποίηση φορέων, γνώσεων και πληροφοριών 

από διαφορετικά πεδία και δραστηριότητες του τοπικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος. 

6. Η συγκρότηση δικτύων επιχειρήσεων οφείλει να πραγματοποιηθεί σε μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα. 

Η διαμόρφωση και υλοποίηση της πο-

λιτικής προώθησης των διεπιχειρησιακών 

σχέσεων οφείλει να στηριχτεί σε συμμετο-

χικές διαδικασίες. Ξεχωρίζουν τα παρακά-

τω στάδια:

1. Στάδιο ευαισθητοποίησης των επιχει-
ρήσεων με στόχο τον προσδιορισμό 
δυνητικών πεδίων διεπιχειρησιακής 
συνεργασίας

Ευαισθητοποίηση 

• Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων 

του Νομού σχετικά με τη σημασία που 

αποκτά η διαμόρφωση μίας στρατηγι-

κής αντίληψης των αγορών (εξέλιξη των 

αγορών, προκλήσεις, ανταγωνισμός, 

πλεονεκτήματα, κλπ) και των αλλαγών 

από την πλευρά της προσφοράς (νέες 

παραγωγικές, ανταγωνιστικές, εμπορι-

κές πρακτικές, ρόλος της διεπιχειρησι-

ακής συνεργασίας, κλπ).

• Διοργάνωση και εμψύχωση συναντή-

σεων με τη συμμετοχή επιχειρηματιών 

και στελεχών. Παρουσίαση “success 

stories” σχετικά με το αντικείμενο, τις 

διαδικασίες και τα αποτελέσματα της 

διεπιχειρησιακής συνεργασίας.

• Εμπλοκή των θεσμικών και αναπτυξια-

κών φορέων στη συγκεκριμένη στρα-

τηγική. Αποσαφήνιση των δυνητικών 

πεδίων συμμετοχής τους στην προώ-

θηση διεπιχειρησιακών συνεργασίων. 

Συμμετοχή των φορέων στη διάχυση 

της στρατηγικής.

Επισημοποίηση της στρατηγικής

• Διαμόρφωση συγκροτημένης και ομοι-

ογενούς εικόνας του σχεδίου με στόχο 

την ομοιόμορφη και συνεκτική διάχυση 

του στον χώρο.

• Σχεδιασμός πολιτικής μάρκετινγκ.

Συλλογή, καταγραφή και διάδοση των κα-

λών πρακτικών

• Παρακολούθηση των καλών πρακτικών 

σε θέματα δικτύωσης και συνεργασίας 

επιχειρήσεων. Σύναψη σταθερών επα-

φών με τις σχετικές πρακτικές.
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• Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις 

καλές πρακτικές στην Ε.Ε. Καταγραφή 

περιπτώσεων ανά κλάδο, ανά κατηγο-

ρία επιχειρήσεων, με βάση τις διαδι-

κασίες σύστασης και ανάπτυξης του 

δικτύου, τους εμπλεκόμενους φορείς, 

το αντικείμενο της συνεργασίας, κλπ.

• Πραγματοποίηση μελετών για τις δυ-

νατότητες δικτύωσης και συνεργασίας 

στο νομό (μεταξύ ομοειδών επιχειρή-

σεων, δια-κλαδικών και δια-τομεακών 

συνεργασιών, κλπ).

2. Στάδιο επιλογής των σχεδίων που θα 
περάσουν σε στάδιο υλοποίησης

• Στήριξη στη διαμόρφωση σχεδίων σύ-

ναψης διεπιχειρησιακών σχέσεων.

• Οργάνωση των διαδικασιών επιλογής 

των σχεδίων που θα περάσουν σε 

στάδιο υλοποίησης.

• Επισημοποίηση και προβολή των σχεδί-

ων που επιλέχτηκαν.

3. Υλοποίηση της στρατηγικής και ανά-
πτυξη των συνεργασιών

• Πλαισίωση και συμβουλευτική υποστή-

ριξη των επιλεγμένων σχεδίων.

• Διαμόρφωση και εφαρμογή δεικτών 

παρακολούθησης της πορείας των συ-

νεργασιών.

• Παρακολούθηση και διάχυση των απο-

τελεσμάτων των δράσεων. Επισήμανση 

των θεσμικών και άλλων παραγόντων 

που παρεμποδίζουν την πορεία του 

έργου. Επικοινωνία των εν λόγω παρα-

γόντων στις αρμόδιες αρχές με στόχο 

την υπέρβασή τους.

• Διαμόρφωση στρατηγικής συγκρότη-

σης βιομηχανικών συστάδων για το 

σύνολο του Νομού ή της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδος. 

Το παράδειγμα της δικτύωσης διεπιχει-

ρησιακής συνεργασίας στους κλάδους 

του ενδύματος και της κλωστοϋφαντουρ-

γίας απεικονίζει τις σημαντικές δυνατότη-

τες για την ενίσχυση των διεπιχειρησιακών 

σχέσεων.

Ενδεικτικό σχέδιο δικτύωσης επιχειρή-

σεων των κλάδων κλωστοϋφαντουργικών 

υλών και ενδύματος.

Στόχοι

• Ενίσχυση της καινοτομίας με στόχο την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών 

και παραγωγικών διεργασιών.

• Ενίσχυση της διεπιχειρησιακής συνερ-

γασίας: δικτύωση των επιχειρήσεων και 

των αναπτυξιακών φορέων με βάση τη 

συμπληρωματικότητα των δραστηριο-

τήτων, γνώσεων και τεχνογνωσιών. 

• Διαμόρφωση στρατηγικών κατευθύνσε-

ων για τις δημόσιες αρχές και τους 

αναπτυξιακούς φορείς με στόχο την 

ουσιαστική στήριξη των πρωτοβουλιών 

δικτύωσης.

Προκλήσεις

Οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις του 

δικτύου συνοψίζονται στον παρακάτω πί-

νακα. 



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 200712�

Ενίσχυση Διαρθρωτικής Ανταγωνιστικότητας

• Αναδιάρθρωση των παραγωγικών διεργασιών και οργανωσιακές καινοτομίες (αξιοποίηση των 
Τ.Ε.Π για την δικτύωση των επιχειρήσεων και των αναπτυξιακών φορέων, βελτιστοποίηση της χρήσης 
μηχανικού εξοπλισμού και πρώτων υλών, συντονισμός μεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής 
πρώτων υλών, παραγωγής ενδύματος και εμπορίας ενδύματος, νέες τεχνολογίες και μέθοδοι σύλ-
ληψης)

• Χαρακτηριστικά των προϊόντων (βελτίωση της ποιότητας και των καινοτομικών χαρακτηριστικών 
των πρώτων υλών / υλικών κατασκευής)

• Διαχείριση των γνώσεων (Κατάρτιση προσωπικού, στρατηγικές μάρκετινγκ προϊόντων, κλπ)

• Βιώσιμη ανάπτυξη (Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, νερού, ελαχιστοποίηση της χρή-
σης πρώτων υλών, κλπ) 

Πεδία και αντικείμενα συνεργασίας

Οι συνεργασίες αναπτύσσονται μεταξύ 

επιχειρήσεων και αναπτυξιακών φορέων 

(πανεπιστήμια, οργανισμοί κατάρτισης, 

εργαστήρια, επιμελητήρια, κλπ) που διαθέ-

τουν συμπληρωματικές και εξειδικευμένες 

γνώσεις. Ενδεικτικά, μπορούν να αναφερ-

θούν, μεταξύ άλλων, τα εξής πεδία συνερ-

γασίας:

1. Βαφή / Εκτύπωση Υφασμάτων (καινοτομικές 
μέθοδοι)

2. Μόδα, δημιουργία και σχεδιασμός προϊό-
ντων 

3. Υφάσματα υψηλών επιδόσεων
4. Εξατομίκευση ενδυμάτων
5. Στρατηγικό μάρκετινγκ
6. Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληρο-

φορίας
7. Τεχνικές επεξεργασίας πρώτων υλών

Επίλογος

Όπως προκύπτει από τα παραδείγματα 

της παρούσας μελέτης (περιπτώσεις του 

αγρό-διατροφικού συμπλέγματος, κλάδος 

των μεταφορών, ένδυμα και κλωστοϋφα-

ντουργία) η διεπιχειρησιακή συνεργασία και 

η συνεργασία μεταξύ αναπτυξιακών φορέ-

ων και επιχειρήσεων του τοπικού παραγω-

γικού συστήματος αποτελούν ένα ζήτημα 

πρωταρχικής σημασίας για την αναπτυξιακή 

πορεία του Νομού. Ειδικότερα η ικανότητα 

των φορέων του τοπικού κοινωνικοοικονο-

μικού συστήματος ως προς την ανάπτυξη 

συλλογικών δράσεων θα καθορίσει κατά 

πάσα πιθανότητα και τις ανταγωνιστικές και 

καινοτομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων 

της περιοχής. Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται 

εξάλλου από την σημαντική κινητικότητα 

που διακρίνεται σε διεθνές επίπεδο σχετι-

κά με τη προώθηση δράσεων δικτύωσης 

στο σύνολο των παραγωγικών δραστηρι-

οτήτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοι-

ων δράσεων αποτελεί η πρωτοβουλία της 

γαλλικής κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει 

τη λειτουργία Πόλων Ανταγωνιστικότητας 

που στηρίζονται στη συνεργασία επιχειρή-

σεων, ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων, 

τοπικών αναπτυξιακών φορέων και οργα-

νισμών επαγγελματικής κατάρτισης. Ιδιαίτε-

ρα σημαντικό γεγονός αποτελεί ότι τρεις 

μήνες μετά από την προκήρυξη του έρ-

γου το 2005, κατατέθηκαν συνολικά 105 

προτάσεις15. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει 

τη σημασία που αποδίδεται τόσο από τις 

επιχειρήσεις όσο και τους περιφερειακούς 

15. Σήμερα λειτουργούν συνολικά �� πόλοι αντα-
γωνιστικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες 
βλέπε το σχετικό διαδικτυακό τόπο http://www.
competitivite.gouv.fr/
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αναπτυξιακούς φορείς στη σύναψη μα-

κροπρόθεσμων σχέσεων συνεργασίας με 

αντικείμενο την έρευνα, την καινοτομία και 

την ανταγωνιστικότητα. Αξίζει να σημειωθεί 

παράλληλα ότι μεταξύ των προτάσεων που 

κατατέθηκαν συμπεριλαμβάνονται τόσο πό-

λοι υψηλής τεχνολογίας (πόλος MINALOG-

IC16 της Grenoble με αντικείμενο τις να-

νοτεχνολογίες) όσο και πόλοι με αντικείμε-

νο παραδοσιακούς κλάδους χαμηλής και 

μεσαίας τεχνολογίας (Βουργουνδία, πόλος 

VITAGORA17 με αντικείμενο την καινοτομία 

στις δραστηριότητες του αγρό-διατροφι-

κού συμπλέγματος). Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη 

του πόλου διαδραματίζουν φορείς όπως 

τα περιφερειακά κέντρα καινοτομίας και τα 

κέντρα αναδιανομής καινοτομίας (50 συμ-

βόλαια ανά έτος με επιχειρήσεις του αγρό-

διατροφικού συμπλέγματος) καθώς και το 

πανεπιστήμιο Βουργουνδίας το οποίο χαίρει 

διεθνούς αναγνώρισης για τις ερευνητικές 

δραστηριότητές του σε θέματα που αφο-

ρούν τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως η πρόσφα-

τη απόφαση χρηματοδότησης των πέντε 

Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας στην Ελ-

λάδα από τον Υπουργείο Ανάπτυξης και τη 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Ανάπτυξης 

(1/3/2007) σηματοδοτεί αναμφισβήτητα μια 

θετική εξέλιξη για την πολιτική καινοτομίας 

και την περιφερειακή πολιτική της χώρας. 

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που αποσκο-

πεί στη δημιουργία μιας αποκεντρωμένης 

εθνικής δομής συλλογικής ανάπτυξης και 

διάχυσης καινοτομιών, ευθυγραμμίζεται με 

τα σύγχρονα υποδείγματα άσκησης περι-

φερειακής πολιτικής. Ιδιαίτερα σημαντικό 

γεγονός αποτελεί παράλληλα η συνύπαρ-

ξη και συνεργασία, στο πλαίσιο των Πόλων 

Καινοτομίας, μιας σειράς ετερογενών τοπι-

κών φορέων όπως οργανισμοί παραγωγής 

1�. http://www.minalogic.org/

17. http://www.vitagora.com/

γνώσης, οργανισμοί έρευνας και τεχνολο-

γίας, οργανισμοί μεταφοράς και αναδια-

νομής καινοτομίας, φορείς της παραγω-

γικής/επιχειρηματικής σφαίρας καθώς και 

τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς. Στα πρότυπα 

των γαλλικών Πόλων Ανταγωνιστικότητας, οι 

Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας αποσκο-

πούν στην αξιοποίηση των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων των επιμέρους περιφε-

ρειών, στηριζόμενα στο τοπικό κοινωνικό 

κεφάλαιο και σε ενδογενείς αναπτυξιακές 

διαδικασίες. Ο Πόλος Καινοτομίας Δυτι-

κής Ελλάδος, με συντονιστή το Επιστημονι-

κό Πάρκο Πατρών επικεντρώνεται από την 

πλευρά του σε τρεις άξονες (Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ασφάλεια 

και Τεχνολογίες Τροφίμων, Διαχείριση και 

Προστασία Περιβάλλοντος) συμβάλλοντας 

στη συμμετοχή 34 Μικρομεσαίων Επιχειρή-

σεων σε εννέα συνολικά ερευνητικές και τε-

χνολογικές κοινοπραξίες. 

Εν κατακλείδι, το πρόσφατο παράδειγμα 

των πόλων ανταγωνιστικότητας στη Γαλλία 

επιβεβαιώνει την εκτίμηση με βάση την οποία 

οι οικονομικές προοπτικές των περιφερειών 

συνδέονται με την ικανότητα τους να πα-

ράγουν γνώση, να συλλέγουν γνώση και 

να χρησιμοποιούν γνώση ή όπως αναφέρει 

ο Καθηγητής κ. Θεοφάνης Πάκος (2005): 

“το σημείο που έχει ιδιαίτερα σημασία για 

την περιφερειακή ανάπτυξη δεν συνίσταται 

στην ύπαρξη των τοπικών πόρων αυτών 

καθεαυτών, αλλά στις άνισες δυνατότητες 

δημιουργίας παρόμοιων πόρων, που καθί-

στανται ο κύριος παράγοντας της άνισης 

ανάπτυξης και της διεύρυνσης του αναπτυ-

ξιακού χάσματος. Και είναι αυτή η διαπί-

στωση που ενισχύει το αίτημα ρύθμισης της 

περιφερειακής ανάπτυξης από το κράτος, 

με τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη 

δημιουργία τοπικών πόρων που αποτελούν 

το μόνο αποτελεσματικό μέσο ανάπτυξης. 

Καμιά ανάπτυξη που στηρίζεται μόνο σε 

εισροή πόρων δεν μπορεί να είναι μακρο-

πρόθεσμη βιώσιμη”.  
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ΝΕΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ. 

Γενικά στοιχεία της επιχείρησης

Ονομασία 

Έτος ίδρυσης 

Κλάδος

Κέρδη για τη περίοδο 2004-2005

Προβλεπόμενα κέρδη για την περίοδο 2005-

2006

Αριθμός απασχολούμενων

1. Νέο παραγωγικό υπόδειγμα και καινοτομία

1.1 Νέο παραγωγικό υπόδειγμα

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης

Αξιολογείστε με βάση την κλίμακα 1 έως 5 τη σημασία των παρακάτω παραγό-

ντων για τις ανταγωνιστικές επιδόσεις της επιχείρησής σας:

Ü	Ανώτερη ποιότητα του προϊόντος 1 2 3 4 5

Ü	Τιμή προϊόντος 1 2 3 4 5

Ü	Εξατομίκευση προϊόντων/υπηρεσιών 1 2 3 4 5

Ü	Απόσταση από τις αγορές 1 2 3 4 5

Ü	Σταθερότητα σχέσεων με την πελατεία 1 2 3 4 5

Ü	Δεξιότητες του εργατικού δυναμικού 1 2 3 4 5

Ü	Διεπιχειρησιακή συνεργασία 1 2 3 4 5

Ü	Άλλο 1 2 3 4 5
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Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

Αξιολογείστε με βάση την κλίμακα 1 έως 5 τη σημασία των παρακάτω στρατηγι-
κών επιλογών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σας:

Ü	Βελτίωση της ποιότητας 1 2 3 4 5

Ü	Διαφοροποίηση προϊόντων/υπηρεσιών 1 2 3 4 5

Ü	Εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού 1 2 3 4 5

Ü	Αναβάθμιση μηχανικού εξοπλισμού 1 2 3 4 5

Ü	Αναδιοργάνωση παραγωγικών διεργασιών 1 2 3 4 5

Ü	Μείωση κόστους εργασίας 1 2 3 4 5

Ü	Συμμετοχή των εργαζομένων 1 2 3 4 5

Ü	Αναζήτηση φθηνότερων πρώτων υλών 1 2 3 4 5

Ü	Άλλο 1 2 3 4 5 

Βελτίωση της ποιότητας

Σε τι βαθμό οι παρακάτω ενέργειες έχουν συμβάλλει στην βελτίωση των ποιοτι-
κών χαρακτηριστικών των προϊόντων/υπηρεσιών που παράγει/παρέχει η επιχείρη-
σή σας (αξιολογείστε με βάση την κλίμακα 1 έως 5;

 Ü		Έλεγχος προϊόντων/υπηρεσιών σε κάθε παραγωγικό 

στάδιο από τους ίδιους τους εργαζόμενους 1 2 3 4 5

Ü	Εντατικοποίηση ελέγχων πριν από την παράδοση  1 2 3 4 5

Ü	Εξατομίκευση προϊόντων/υπηρεσιών 1 2 3 4 5

Ü	Υιοθέτηση πρότυπων ποιότητας 1 2 3 4 5

Ü	Υπηρεσία επιδιόρθωσης βλαβών/ελαττωμάτων 1 2 3 4 5 

Ü	Άλλο 1 2 3 4 5

• Άλλï
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Βελτίωση της παραγωγικότητας

Σε τι βαθμό οι παρακάτω ενέργειες έχουν συμβάλλει στην αύξηση της παραγω-
γικότητας της επιχείρησής σας (αξιολογείστε με βάση την κλίμακα 1 έως 5;

Ü	Αναβάθμιση μηχανικού εξοπλισμού 1 2 3 4 5

Ü	Εισαγωγή νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας 1 2 3 4 5

Ü  Καλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων 

παραγωγικών τμημάτων της επιχείρησης 1 2 3 4 5

Ü	Απασχόληση εποχιακού προσωπικού/υπερωρίες  1 2 3 4 5

Ü	Άλλο 1 2 3 4 5

1.2 Καινοτομία

Συχνότητα διπλώματος ευρεσιτεχνίας   Συχνά / Σπάνια / Ποτέ

• Τι αντιπροσωπεύει η καινοτομία στην επιχείρησή σας;

• Ένα εξειδικευμένο τμήμα της επιχείρησης

• Μια εργασιακή κουλτούρα/ένα οργανωσιακό περιβάλλον

• Ένας τρόπος να εξασφαλιστεί ένα μόνιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

• Τίποτα από τα παραπάνω

• Άλλï

Ü Ποιος αναλαμβάνει την ανάπτυξη της καινοτομίας στην επιχείρησή σας;

• Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

• Το τμήμα μάρκετινγκ

•  Εξωτερικοί φορείς (συμβουλευτικές υπηρεσίες, ερευνητικοί οργανισμοί, συνεργα-

σία με άλλες επιχειρήσεις, κλπ)

• Στελέχη της επιχείρησης

• Κανείς

Ü Σε τι επικεντρώνεται η καινοτομία στην επιχείρησή σας;

• Σύλληψη και δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών

• Βελτίωση/Διαφοροποίηση υφιστάμενων προϊόντων/υπηρεσιών

• Βελτίωση παραγωγικών διεργασιών

• Οργανωτική καινοτομία

• Μάρκετινγκ/Design των προϊόντων 

• Άλλï
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Ü Η επιχείρησή σας αναπτύσσει δραστηριότητες Ε&Α;

• Ναι

• Όχι	

Ü Η καινοτομία στην επιχείρησή σας είναι αποτέλεσμα

• Ερευνητικών δραστηριοτήτων

•  Γνώσης που παράγεται στο πλαίσιο των παραγωγικών διαδικασιών στο εσωτερικό 

της επιχείρησης

•  Αποτέλεσμα της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών ειδικο-

τήτων (π.χ εργάτες/ στελέχη, κλπ)

Ü  Η επιχείρησή σας αναπτύσσει δραστηριότητες Ε&Α σε συνεργασία με άλλους 
φορείς; Αν ναι, με ποιους από τους παρακάτω:

• Πελάτες

• Προμηθευτές

• Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα

• Άλλο

Ü  Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες αποτελούν τα σημαντικότερα προβλή-
ματα για την ανάπτυξη της καινοτομίας στην επιχείρησής σας:

•  Ανεπάρκεια γνώσεων και πληροφοριών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πα-

ραγωγικών διεργασιών ή οργανωτικών καινοτομιών

• Έλλειψη επιχειρήσεων που να επιθυμούν τη συνεργασία σε θέματα καινοτομίας

• Έλλειψη κατάλληλης χρηματοδότησης

• Άλλο

Ü  Πόσα νέα προϊόντα/υπηρεσίες έχει προωθήσει τα τελευταία 3 χρόνια στην 
αγορά, (η ποιες σημαντικές βελτιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε βασικά προ-
ϊόντα/ υπηρεσίες)

Προϊόντα / Υπηρεσίες Περιγραφή Πελάτες
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Ü  Πως θα χαρακτηρίζατε τη δυναμική, τις ανταγωνιστικές επιδόσεις και τις προο-
πτικές των επιχειρήσεων του κλάδου σας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή; 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Ü  Πιστεύετε ότι υπάρχουν δυνατότητες για σύναψη συνεργασιών σε θέματα καινο-
τομίας με άλλες επιχειρήσεις της περιοχής που παραμένουν ανεκμετάλλευτες; 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

2. Οι σχέσεις με τις αγορέςς

Ü  Σε ποιες από τις παρακάτω αγορές δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας (αξιο-
λογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5)

Τοπική αγορά;      1 2 3 4 5

Εθνικό επίπεδο      1 2 3 4 5

Διεθνές επίπεδο (διευκρινίστε)     1 2 3 4 5	

Ü  Η αναζήτηση νέων πελατών και αγορών αποτελεί:

• Υπόθεση της ίδιας της επιχείρησης

• Προϊόν συνεργασίας με άλλους φορείς

• Άλλο

Ü  Ποίες υπήρξαν οι επιπτώσεις των αλλαγών από την πλευρά της ζήτησης (εντα-
τικοποίηση ανταγωνισμού, αύξηση απαιτήσεων καταναλωτών) ως προς την λει-
τουργία της επιχείρησής σας;

• Δημιουργία νέων προϊόντων για την κατάκτηση νέων αγορών

•  Συνεχή ανανέωση των προϊόντων λόγω της συντομίας που χαρακτηρίζει το κύκλο 
ζωής των προϊόντων

• Διαφοροποίηση προϊόντων

• Έμφαση στο μάρκετινγκ/design των προϊόντων

• Βελτίωση της ποιότητας

• Μείωση τιμής προϊόντος

• Άλλο
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3.  Οι σχέσεις με το ευρύτερο παραγωγικό πεδίο της επιχείρησης

Ως “παραγωγικό πεδίο” ορίζεται το σύνολο των διεπιχειρησιακών σχέσεων της επι-

χείρησης.

Ü  Η επιχείρησής σας διατηρεί σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις (υπεργολαβία, μα-
κροπρόθεσμη συνεργασία με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτομιών, κλπ;) και σε 
ποιο γεωγραφικό επίπεδο;

Νομός Ελλάδα Διεθνές επίπεδο

Joint Ventures

Κοινές συμφωνίες Ε&Α

Συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας

Συμφωνίες για χρήση πατέντας

Υπεργολαβίες, συν-παραγωγή, 

συμφωνίες με προμηθευτές

Ενώσεις έρευνας

Χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο 

κοινά ερευνητικά προγράμματα

Τράπεζες δεδομένων και δίκτυα 

μεταφοράς τεχνολογίας

Δίκτυα άτυπων σχέσεων

Ü  Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η διεπιχειρησιακή συνεργασία αποτελεί σημαντικό πα-
ράγοντα για τις ανταγωνιστικές επιδόσεις τις επιχείρησή σας;

Ü  Ποια είναι τα βασικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζει η επιχείρηση σας σχετικά 
με τη σύναψη διεπιχειρησιακών σχέσεων;

• Έλλειψη κατάλληλης επιχειρηματικής κουλτούραςς

• Ανεπαρκείς ποιοτικές προδιαγραφές των τοπικών επιχειρήσεων

• Έλλειψη κινήτρων

• Θεσμικά προβλήματα

• Άλλο

4. Οι σχέσεις με το υποστηρικτικό πεδίο της επιχείρησης

Το υποστηρικτικό πεδίο αφορά στο σύνολο των στρατηγικών σχέσεων “εκτός αγο-

ράς” που διατηρεί η επιχείρηση με διάφορους φορείς με στόχο τη στήριξη των πα-

ραγωγικών και εμπορικών της δραστηριοτήτων. Οι σχέσεις αυτές συγκροτούνται γύρω 

από τις παρακάτω δραστηριότητες:

•  συλλογή πληροφοριών (γενικές πληροφορίες για τις αλλαγές από την πλευρά της 
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ζήτησης και της προσφοράς, δηλαδή τις εξελίξεις στο σύγχρονο διεθνοποιημένο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον)

• σύλληψη προϊόντων

• ανάπτυξη προϊόντων

• κατάρτιση

• χρηματοδότηση

• προέλευση εργατικού δυναμικου

• προέλευση πρώτων υλών και ενδιάμεσων αγαθών

• προέλευση μηχανικού εξοπλισμού

Επιχείρηση Νομός Ελλάδα Εξωτερικό

Πληροφορίες για το ανταγωνιστικό 
περιβάλλον

Σύλληψη Προϊόντος

Ανάπτυξη Προϊόντος

Κατάρτιση

Χρηματοδότηση

Μηχανικός εξοπλισμός

Προέλευση εργατικού 

Δυναμικού

Προέλευση πρώτων υλών και 

ενδιάμεσων αγαθών


