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Κείκελα Πεξηθεξεηαθήο Δπηζηήκεο, Σφκνο Η, Σεχρνο 2 – Δηζαγσγή
«Καηλνηνκία»- Ζ ιχζε θαη ε πξφθιεζε γηα κηα βηψζηκε Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε;
«Καηλνηνκία» είλαη ην γεληθφ φλνκα πνπ πνιινί δίλνπλ αξρηθά ζηελ αφξηζηε ιχζε πνπ αλακέλνπλ λα
ηνπο νδεγήζεη ζηελ «αλάπηπμε» ή ζηε ζσηεξία απφ κηα «θξίζε». Ζ «θαηλνηνκία» κπνξεί λα έρεη ηε
κνξθή ελφο λένπ ζεζκνχ ή ελφο λένπ πξντφληνο, κηαο λέαο δηαδηθαζίαο ή κηαο λέαο κεζφδνπ. Χο
«θαηλνηνκία» γεληθά λνείηαη ε δηαθνπή κηαο «ζπλέρεηαο» ή κηαο «ζπλήζεηαο». Χο εθ ηνχηνπ, νη
επηπηψζεηο κηαο «θαηλνηνκίαο» δεκηνπξγνχλ ζπρλά φρη κφλν «επραξηζηεκέλνπο» αιιά θαη
«δπζαξεζηεκέλνπο» απνδέθηεο. Οη κελ ηελ νλνκάδνπλ «επθαηξία», «ιχζε», «πξφνδν», «βειηίσζε» ή
απιά «θαηλνηνκία», ελψ νη δε ηελ νλνκάδνπλ «θαηαπίεζε», «ηζνπέδσζε», «νπηζζνδξφκεζε»,
«απεηιή».
Σν δηαδίθηπν πρ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο «θαηλνηνκία» απφ ηηο λεφηεξεο γεληέο, αθνχ θαηαξγεί
νπζηαζηηθά ηα πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά ζχλνξα κεηαμχ πφιεο θαη ππαίζξνπ θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ,
κεηαηξέπνληαο φιν ηνλ θφζκν νπζηαζηηθά ζε έλα εληαίν ηνπίν, θαη σο «απεηιή» απφ ηνπο γνλείο αθνχ
θέξλεη ηα παηδηά ηνπο ζε επαθή κε άγλσζηα πξφζσπα θαη αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο. Ζ δηάδνζε ηνπ
απηνθηλήηνπ θαη ησλ κεγάισλ θαηαζηεκάησλ ζηα πξνάζηηα ή θαηακεζήο ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ
νδψλ θαζψο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, κπνξεί λα ζεσξείηαη κηα λέα «ιχζε» απφ ηνπο πειάηεο
πνπ έρνπλ λα δηαιέμνπλ αλάκεζα ζε κηα λέα απέξαληε πνηθηιία πξντφλησλ ζηελ νπνία έρνπλ εχθνια
θαζεκεξηλή πξφζβαζε, θαη λένο παξάγνληαο «θαηαπίεζεο» απφ ηνπο θιαζηθνχο κηθξν-εκπφξνπο πνπ
ράλνπλ πειάηεο θαη αλαγθάδνληαη λα γίλνπλ αληαγσληζηηθφηεξνη ή λα ζπγρσλεπζνχλ. Ζ ίδξπζε
επίζεο ηδησηηθψλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζηα αζηηθά θέληξα κπνξεί λα ζεσξείηαη
«επθαηξία» απφ λένπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο πνπ ζα βξνπλ λέεο ζέζεηο ή «πξφνδνο»
απφ εηαηξείεο πνπ ζα ηα δνπλ σο απαξρή γηα επέιηθηε ίδξπζε ηερλνβιαζηψλ, θαη «ηζνπέδσζε» ή
«απεηιή» απφ θάπνηνπο δηδάζθνληεο ησλ πθηζηάκελσλ θξαηηθψλ ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη ζε δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα πξνηεξαηνηήησλ θη αμηψλ.
Δπνκέλσο, ν φξνο «θαηλνηνκία» -θαζψο θαη φιεο νη πξναλαθεξζείζεο εξκελεπηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπίζσο ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ζε εηζαγσγηθά, αθνχ δελ εθθξάδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
κηα θπζηθή νληφηεηα, φπσο αξρηθά δίλεη ηελ εληχπσζε, αιιά νπζηαζηηθά έλα ζπλαίζζεκα ην νπνίν
εμαξηάηαη απφ ηα ζπκθέξνληα ηνπ θάζε απνδέθηε. Δπνκέλσο, ν φξνο «θαηλνηνκία» απνηειεί θαηά
βάζνο έλαλ φξν θαλνληζηηθνχ θαη φρη εκπεηξηθνχ ραξαθηήξα.
Δλψ νη απνδέθηεο κηαο «θαηλνηνκίαο» ζέινπλ λα ηεο πξνζδίδνπλ ηνπο παξαπάλσ ραξαθηεξηζκνχο
αλάινγα κε ην αλ ζεσξνχλ φηη σθεινχληαη ή βιάπηνληαη απφ απηή, νη εξεπλεηέο πνπ επηζπκνχλ λα
πξνζεγγίδνπλ απηή ηελ έλλνηα σο νπδέηεξνη «εηδηθνί» θαη φρη σο παζεηηθνί «απνδέθηεο»,
πξνζπάζεζαλ θαηά θαηξνχο λα ηε κεηαηξέςνπλ ζε κηα εκπεηξηθά πην αληρλεχζηκε θαη κεηξήζηκε
παξάκεηξν. Πνηθίινη δείθηεο θαη εμεηδηθεπκέλνη νξηζκνί πην εκπεηξηθνχ ραξαθηήξα πξνηάζεθαλ γηα
ην ζθνπφ απηφ (π.ρ., χςνο ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα έξεπλα, αξηζκφο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαη
παηεληψλ, βηβιηνκεηξηθά ζηνηρεία δεκνζηεχζεσλ).
Χζηφζν, αθαδεκατθνί θχθινη δηαθφξσλ θιάδσλ πξνζεγγίδνπλ θαηά βάζνο δηαθνξεηηθά ηελ έλλνηα
ηεο «θαηλνηνκίαο»: Οξηζκέλνη πνιηηεηνιφγνη ι.ρ. ηελ νξίδνπλ σο ζπλάξηεζε ηεο δύλακεο ελφο θνξέα
λα δηαθφςεη κηα «παξάδνζε» θαη ηεο βνύιεζήο ηνπ λα ην θάλεη, ελψ θάπνηνη νηθνλνκνιφγνη
ζπλεζίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ «θαηλνηνκία» σο ηελ επίηεπμε αλφδνπ ηεο πνηόηεηαο δσήο ρσξίο
αχμεζε ηεο ρξήζεο πφξσλ.
Παξφιν πνπ ν αφξηζηνο θαη θαλνληζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο «θαηλνηνκίαο» παξακέλεη έθδεινο θαη
κάιινλ απέρνπκε αθφκε αξθεηά απφ ην ζηάδην ελφο θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ θαη ζπζηήκαηνο
δεηθηψλ, ν πξναλαθεξζείο νξηζκφο ησλ πνιηηεηνιφγσλ επηζεκαίλεη ζησπεξά φηη κηα αιιαγή πνπ
ζεσξείηαη «θαηλνηνκηθή» πξνζθξνχεη ζε αληηζηάζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππεξληθεζνχλ κφλν κε ηελ
εθαξκνγή δχλακεο, δειαδή εκπηζηνζχλεο, ζεζκηθήο πίεζεο ή παξνρήο νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ.
Υξεζηκεχεη έηζη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ εκπνδίσλ πνπ ζπλαληά κηα ελέξγεηα πνπ ζεσξείηαη
«θαηλνηνκηθή» θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηεί γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί. Δπίζεο, ν
παξαπάλσ νξηζκφο ησλ νηθνλνκνιφγσλ, θαίλεηαη λα ρξεζηκεχεη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιηηηθψλ
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, δεδνκέλνπ φηη ε πεξηθέξεηα, ελ αληηζέζεη κε ην πην «δνκεκέλν» θαη αξθεηά
πην θνξεζκέλν ζε πνιηηηθν-δηνηθεηηθή θαη θνηλσληθν νηθνλνκηθή εμέιημε ζχζηεκα ησλ αζηηθψλ
θέληξσλ, ζεσξείηαη έλαο ρψξνο κε κε αμηνπνηεκέλεο δπλαηφηεηεο θαη κε ιηγφηεξα εκπφδηα γηα ηελ
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«θαηλνηνκία», ν νπνίνο κπνξεί λα εξεπλεζεί κε πνηθίιεο κεζφδνπο θαη λα απνηειέζεη δνθηκαζηηθφ
πεδίν γηα πιεζψξα ζεσξηψλ.
Σν παξφλ ηεχρνο ησλ «Κεηκέλσλ Πεξηθεξεηαθήο Δπηζηήκεο» θηινμελεί πέληε άξζξα εθεξκνζκέλνπ
θαη βαζηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ πξνέξρνληαη απφ αθαδεκατθνχο θαη εξεπλεηέο
πνηθίισλ εηδηθνηήησλ. Δπηθεληξψλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην ξφιν θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο
«θαηλνηνκίαο» -ηερλνινγηθήο θαη ζεζκηθήο- ζηελ πεξηθέξεηα. Απφ απηά, άιια δίλνπλ βαξχηεηα ζηε
κεζνδνινγία θαη άιια ζηα ζεσξεηηθά πιαίζηα. Οξηζκέλα ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο σο πεξηπηψζεηο κειέηεο, ελψ άιια πξαγκαηεχνληαη ζεκαηηθνχο ηνκείο.
Σν άξζξν ηεο επίθνπξεο θαζεγήηξηαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γαζηθήο Πιεξνθνξηθήο ηεο ρνιήο
Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΑΠΘ, θαο Εαραξνχιαο Αλδξενπνχινπ θαη ηνπ Γξνο
ηέθαλνπ Σζηάξα, αλαθέξεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ αλάπηπμε
αεηθνξηθνχ ηνπξηζκνχ ζε νξεηλέο πεξηνρέο, ρξεζηκνπνηψληαο σο παξάδεηγκα ην ζρεδηαζκφ
ηζηνζειίδαο γηα ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν Διαηνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Πηεξίσλ. Ζ πεξίπησζε απηή
επειέγεη δηφηη ε πθηζηάκελε ηζηνζειίδα ζεσξήζεθε φηη επηδερφηαλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο. Χο
βαζηθνί γλψκνλεο ζρεδηαζκνχ ελφο ηέηνηνπ πιεξνθνξηαθνχ εξγαιείνπ πνιηηηθήο πξνηείλνληαη ε
αηζζεηηθή, ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε απιφηεηα θαη ε εξγνλνκία, θαζψο θαη ε ηαρχηεηα. Πξφθεηηαη γηα κηα
εθαξκνγή πνπ απνζθνπεί ζε πνιιαπιά θαη αιιειέλδεηα απνηειέζκαηα: Πιεξνθφξεζε επηζθεπηψλ,
βηψζηκε αλάπηπμε ηνπηθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπξηζκνχ θαη αλάδεημε ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ κε
πξνβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ σο νξεηλνχ πξννξηζκνχ. Πξνηείλεηαη κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ ηεο ηζηνζειίδαο, κε βάζε: α) ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ (πξνέιεπζε,
ελδηαθέξνληα, γιψζζα επηθνηλσλίαο) θαη β) ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο (εζηίαζε θαη δηακνλή).
Πξνηείλεηαη επηπξφζζεηα θαη ε επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο κε πνιπκεζηθά δεδνκέλα (βίληεν, ήρνο) ηα
νπνία παξέρνπλ κηα πνιχπιεπξε εηθφλα ηνπ πξνθίι ηεο πεξηνρήο, δεκηνπξγψληαο έηζη παξάιιεια
έλαλ νινθιεξσκέλν θαη εκπνξεχζηκν ηνπξηζηηθφ νδεγφ.
Ο Γξ. Φψηεο Κίηζηνο ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θαη ν
επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, θνο ηέθαλνο
Καξαγηάλλεο, επηζεκαίλνπλ φηη ε ξαγδαηφηεηα ησλ εμειίμεσλ ζην δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ πεδίν
απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα κειινληηθέο απνθάζεηο αιιά ηαπηφρξνλα θαζηζηά θαη ηελ αλάγθε γηα
θαηλνηνκία πην επηηαθηηθή γηα ηελ επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. ηνλ αγξνηνπξηζηηθφ ηνκέα, παξφιν
πνπ ε αλάγθε απηή δελ είλαη ιηγφηεξν επηηαθηηθή, ην πνζνζηφ επηηπρίαο θαηλνηνκηψλ είλαη πην
πεξηνξηζκέλν δηφηη θαη ε ζρεηηθή έξεπλα θη επεμεξγαζκέλε εκπεηξία είλαη πην πεξηνξηζκέλε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ελψ ε έξεπλα γεληθά ζηελ θαηλνηνκία πξντφλησλ βξίζθεηαη ζ‘ έλα αμηφινγν
επίπεδν, δελ ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ηελ έξεπλα ζηελ θαηλνηνκία ππεξεζηψλ, πνπ απνηεινχλ ηελ νπζία
ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Οη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ έλα ζρέδην εκπεηξηθήο έξεπλαο γηα ηνλ εληνπηζκφ
παξαγφλησλ επηηπρίαο θαη απνηπρίαο ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ αγξνηνπξηζκφ.
ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν εζσηεξηθνί φζν θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο
(ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηελ θαηλνηνκία, δνκή, θαηαλνκή πφξσλ, πεγέο θαηλνηνκηθήο
ηδέαο, ελέξγεηεο πξνψζεζεο, πεξηβάιινλ αγνξάο). Σν κνληέιν απηφ πξνζπαζεί λα γεθπξψζεη ηελ
εκπεηξία ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα ζεσξεηηθά πιαίζηα δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο.
Ζ Γξ Αηθαηεξίλε Κνθθίλνπ (Department of Economics, University of Glasgow), ηνλίδνληαο ηε
ζηξνθή ζηελ «νηθνλνκία ηεο γλψζεο» πνπ έρεη παξαηεξεζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ην ξφιν ηεο
γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο σο ζεκαληηθψλ ζπληειεζηψλ αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ην γεγνλφο φηη νη
πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο απμάλνληαη, παξνπζηάδεη κηα πνιχπιεπξε αλάιπζε δπλακηθνχ αλάπηπμεο
θαη αδπλακηψλ (SWOT, PEST, VRIO) θαη εμεηάδεη ηελ εθαξκνγή ησλ «Πφισλ Καηλνηνκίαο» ζηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα. Δπηζεκαίλεη ηα αλαπηπμηαθά εκπφδηα θπζην- γεσγξαθηθνχ ραξαθηήξα θαη
πνιηηηθν-νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη ηε ζεκαζία αλάπηπμεο ησλ ηνπηθψλ αληαγσληζηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ ησλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ κέζσ ζπιινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ (θπζηθή θαη
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, αγξνηηθφ δπλακηθφ), ηελ βειηίσζε ππνδνκψλ θαη πξφζβαζεο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, ψζηε λα ππεξβιεζνχλ νη «πεξηθεξεηαθέο» θαη «ελδνπεξηθεξεηαθέο» αληζφηεηεο, θαζψο θαη
ηελ πξφθιεζε ηεο ηζνξξνπεκέλεο δηάρπζεο ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο «κεηξνπνιηηηθφηεηαο» ζε
φιε ηελ επηθξάηεηα.
Ο επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, θνο Λέαλδξνο
Λεθάθεο, πξνζεγγίδεη ην πνιπζπδεηεκέλν ζέκα ηεο ζχδεπμεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη
παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, αλαιχνληαο ηνλ ελ δπλάκεη ξφιν ησλ παλεπηζηεκηαθψλ εηαηξηψλ
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ηερλνβιαζηψλ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Οη εηαηξίεο απηέο κπνξνχλ λα ζπλδπάδνπλ ηελ παξαγσγή
θαηλνηνκηθήο γλώζεο κε ηελ πξνώζεζή ηεο. Πξόθεηηαη γηα κηα ζεζκηθή θαηλνηνκία ε νπνία κπνξεί λα
επηδξάζεη άκεζα ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο. Κξαηηθά πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο
ζπληζηνχλ κηα έηνηκε ζεζκηθή ππνδνκή γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα
παξάγνπλ ηδηαίηεξε ππεξαμία ζηελ «νηθνλνκία ηεο γλψζεο», επηδξψληαο επεξγεηηθά ζηηο πεξηνρέο
φπνπ εδξεχνπλ, θαη πξνζειθχνληαο αθφκε θαη ην ελδηαθέξνλ κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ. Ζ πεξηθέξεηα
απφ ηελ πιεπξά ηεο κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζηαζία ησλ εηαηξηψλ απηψλ ζε
πεξηπηψζεηο επελδχζεσλ πςεινχ θηλδχλνπ, ζπκβάιινληαο έηζη κηα βηψζηκε ζηξαηεγηθή αλάπηπμε.
Ζ γεσξγννηθνλνκνιφγνο, θα Μαξία Παζπάηε, θαη ν επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο Γηεζλψλ
ρέζεσλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, παξνπζηάδνπλ κηα θξηηηθή
αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ ΔΠΑ κέζα απφ ην πξίζκα ελφο επξχηεξνπ θάζκαηνο
ρσξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ζ αλάιπζε πξνζπαζεί λα θαηαιήμεη ζηε
ζεσξεηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, πνπ εληζρχνπλ ηελ εμσζηξέθεηα,
ηελ αλάπηπμε, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πνηφηεηα, ηελ ηερλνινγία, ηελ
θαηλνηνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Αλ έρεη λφεκα κηα θαηάηαμε ησλ ζεσξηψλ πνπ
αληαλαθιψληαη ζηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ, ηφηε ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο πιεζηέζηεξεο ζηηο
«λενθιαζηθέο» θαη ζηηο «θηιειεχζεξεο-εμειηθηηθέο», θαζψο νη δξάζεηο δίλνπλ βαξχηεηα ζηελ
ηερλνινγηθή πξφνδν θαη θαηλνηνκία, αιιά θαη ζηελ ελδνγελή αλάπηπμε. Αλαιχνληαη ηα Σνκεαθά θαη
Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαη ηνλίδεηαη εηδηθφηεξα ν ξφινο ησλ αγξνηηθνχ
δπλακηθνχ θαη ησλ νηθνινγηθψλ αμηψλ, θαζψο θαη ν ξφινο ηεο επέιηθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ησλ
Μηθξφ-Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ, ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ηεο δηθηχσζεο θαη ησλ άπισλ
ππνδνκψλ.
O Γεψξγηνο Μ. Κνξξέο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Σκήκα Γεσγξαθίαο,
παξνπζηάδεη ηελ εξγαζία κε ηίηιν: Δπξσπατθή Έλσζε θαη Οηθνλνκηθή Οινθιήξσζε: Μηα
Δπηζθφπεζε ηεο Γηακφξθσζεο ησλ Βαζηθψλ Πνιηηηθψλ. ηελ παξνχζα κειέηε ν ζπγγξαθέαο
απνπεηξάηαη λα αλαδείμεη ην ζέκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Οινθιήξσζεο, κε
ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πνπ πξέπεη λα αζθεζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο,
ηελ νινθιήξσζε ηεο αγνξάο θαη ηε ζπλνρή ησλ θξαηψλ κειψλ. Αθνινχζσο ην άξζξν επηρεηξεί ηε
ραξηνγξάθεζε ηνπ ρψξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηε ζθηαγξάθεζε ησλ δηακνξθνχκελσλ
πνιηηηθψλ φπσο: ηελ αγξνηηθή, ηε βηνκεραληθή, ηελ εκπνξηθή, ηελ πεξηβαιινληηθή, θαη ηελ
πεξηθεξεηαθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή, κε βαζηθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο «νηθνλνκηθήο
νινθιήξσζεο», δειαδή ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο, θαη ε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ
αληζνηήησλ. Σέινο αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο αληρλεχνληαο ηνλ
νξηζκφ ηεο κείσζεο θαη ηεο θαηάξγεζεο ησλ εκπνδίσλ εθείλσλ γηα ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ
πξντφλησλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κεηαμχ κηαο νκάδαο ρσξψλ, αιιά θαη ηελ εηζαγσγή ησλ
θνηλψλ πνιηηηθψλ.
Σν παξφλ ηεχρνο ησλ «Κεηκέλσλ Πεξηθεξεηαθήο Δπηζηήκεο» αλαδεηθλχεη γεληθά ηνλ πνιχπιεπξν
ραξαθηήξα ηελ «θαηλνηνκία», πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηεί αιιά θαη ηνπ ξφινπ ηεο, ζηελ επξχηεξε
πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή.
Διέλε Παπαδνπνχινπ
Δπ. Καζεγήηξηα ΑΠΘ
Σνκέαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
(epapa@agro.auth.gr)
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Πεξίιεςε:

Ο αεηθνξηθόο ηνπξηζκόο απνηέιεζε βαζηθή ηδέα ηόζν γηα ηνπο κειεηεηέο ηνπ ηνπξηζκνύ όζν θαη γηα ηελ ηνπξηζηηθή
βηνκεραλία από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ζ παξνύζα εξγαζία εμεηάδεη ηε ζπκβνιή ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ ζηνλ
αεηθνξηθό ηνπξηζκό νξεηλώλ πεξηνρώλ επηθεληξώλνληαο ζην ρηνλνδξνκηθό θέληξν Διαηνρσξίνπ. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη
έλα κνληέιν πξόηππεο ηζηνζειίδαο ζε πεξηερόκελν θαη δνκεκέλν ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ζρεδηαζκνύ ηζηνζειίδσλ. Σν
ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ηεο ηζηνζειίδαο πνπ πξνηείλεηαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ελώ
παξάιιεια επηδηώθεη λα ζπλδπάζεη όια ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά πεξηερνκέλνπ καδί κε ηελ αηζζεηηθή, ηε
ιεηηνπξγηθόηεηα, ηελ εύθνιε πινήγεζε, ηελ εξγνλνκία θαη ηνπο κηθξνύο ρξόλνπο θόξησζεο, δειαδή γλσξίζκαηα επηζπκεηά
κηαο θαιήο ηζηνζειίδαο. ηε ζπλέρεηα εθαξκόδεηαη γηα ηνλ Γήκν Πηεξίσλ ηνπ Ννκνύ Πηεξίαο, όπνπ ε ππάξρνπζα ηζηνζειίδα
παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο.

Λέμεηο‐θιεηδηά: αεηθνξηθφο ηνπξηζκφο, αξρέο ζρεδηαζκνχ ηζηνρψξσλ, δηαδίθηπν, Γήκνο Πηεξίσλ,
ρηνλνδξνκηθφ θέληξν Διαηνρσξίνπ, νξεηλφο ηνπξηζκφο
Sustainable tourism in mountainous areas using the internet: the case of Elatochori snow center
Abstract:

Sustainable tourism was a basic idea for tourism researchers and for tourism industry from the early ‗90ties. The present
paper examines the potential contribution of the internet to mountainous areas sustainable tourism, focusing in Elatochori
snow center. More specifically, a model of website‘s content is proposed that is designed according to web design
principles. This website model can be used by local administration, while it aims to combine all the desirable content
characteristics of a well designed website, such as aesthetics, functionalism, easy navigation, ergonomics and short
download time for each page. Finally, the model that was developed is applied in the case of the Pierion municipality in
Pieria‘s prefecture, where the existing site lacks in content.

KEYWORDS: sustainable tourism, web design principles, internet, Pierion Municipality, Elatochori
snow center, mountainous tourism.
1. Δηζαγσγή
Ο αεηθνξηθφο ηνπξηζκφο απνηέιεζε βαζηθή ηδέα ηφζν γηα ηνπο κειεηεηέο ηνπ ηνπξηζκνχ φζν θαη γηα ηελ
ηνπξηζηηθή βηνκεραλία απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 (Butler 1993). ήκεξα ππάξρεη επξεία ζπλαίλεζε
ζην φηη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζα πξέπεη λα είλαη βηψζηκε, σζηφζν ην εξψηεκα πψο ζα επηηεπρζεί απηφο ν
ζηφρνο παξακέλεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο (Gössling et al. 2005), (Karagiannis St., (2006). Ο ζρεδηαζκφο
ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ είλαη βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρεκέλε πξνβνιή κηαο πεξηνρήο, έηζη ψζηε λα
αλαδεηρζνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη λα αλαπηχμεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ ηνπξηζηηθή
αγνξά (ακφιεο 2008). Πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφ έλα ηνπξηζηηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ, είλαη
απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή φισλ φζσλ εκπιέθνληαη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζην θχθισκα ησλ ηνπξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξννξηζκνχ. (Καξαγηάλλεο η., Έμαξρνο Γ., 2006). Ζ ζχλζεζε ησλ απφςεσλ ησλ
θαηνίθσλ, ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηδησηηθψλ θαη θξαηηθψλ θνξέσλ ηνπ πξννξηζκνχ απνηεινχλ
εγγχεζε γηα ηε δηαρξνληθή θαη ζηαζεξή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ (Κνθθψζεο θαη Σζάξηαο 1999).
Ζ αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηελ Δπξψπε επηηεχρζεθε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ζηνπο νπνίνπο
πεξηιακβάλεηαη ε αλάπηπμε ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ (Moser θαη Moser 1986, Price 1987).
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Ζ ζηξαηεγηθή ηεο αλάπηπμεο ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα βνπλά ηεο Μεζνγείνπ μεθίλεζε θαηά ηε
δεθαεηία ηνπ 1950, αθνινπζψληαο ην πξφηππν ελζσκάησζεο ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ζηε ρξήζε ηεο γεο πνπ
παξαηεξήζεθε ζηηο Άιπεηο ιίγεο δεθαεηίεο λσξίηεξα (Knafou 1978, Brugger et al. 1984, Zimmermann 1994).
Απηή ε εμέιημε νθεηιφηαλ κεξηθψο ζηελ αδπλακία ησλ παξαδνζηαθψλ αζρνιηψλ (θηελνηξνθία, γεσξγία,
δαζνπνλία) λα παξέρνπλ επαξθέο εηζφδεκα ζηνπο θαηνίθνπο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ (André 1998). Ζ θπξηφηεξε
πξσηνβνπιία ήηαλ ε δεκηνπξγία ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ (Lasanta θαη Laguna 2003), ζηξαηεγηθή πνπ
απνδείρζεθε απνηειεζκαηηθή ζηελ θεληξηθή Δπξψπε (Ferrero 1998, Godde et al. 2000).
Ζ αλάπηπμε ηνπ ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ εηδηθφηεξα εμαζθαιίδεη πνιιά νθέιε
γηα κηα πεξηνρή, φπσο νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο, βειηίσζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
φζν θαη ζηηο ππνδνκέο, αιιά θαη δεκηνπξγία «ςπρνινγηθήο ζηαζεξφηεηαο» ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο
(Barbier 1993, Snowdon et al. 2000, Lindberg et al. 2001).
To δηαδηθηπν (internet) πξνζθέξεη ζήκεξα πνιιέο επθαηξίεο γηα νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή
αλάπηπμε, κέζσ κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο απφ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ θαινχληαη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο
―e-services‖ (Andreopoulou 2006). Ζ εχθνιε αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηηο κέξεο καο
θαη ην δηαδηθηπν (Internet) έρεη θάλεη εθηθηή ηελ άκεζε πξφζβαζε ζε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο πιεξνθνξηψλ
(Andreopoulou 2007). ηε ζχγρξνλε θνηλσλία ε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή απνηειεί ηελ
θηλεηήξηα δχλακε θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηαο, εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πξνψζεζεο εκπνξηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ (Andreopoulou et.al. 2009). Σν δηαδίθηπν θαη νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο πνπ ήδε
αμηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο απνηεινχλ ζήκεξα έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο ηνπξηζηηθήο
αλάπηπμεο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαδξαζηηθή παξνπζίαζε ηνπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ
εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε γηα ηελ αλεχξεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηθψλ ηφζν γηα ηελ πεξηνρή γεληθφηεξα φζν θαη
γηα ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο (Papastavrou et.al. 2005 & Kαξαγηάλλεο η. 2010). ηελ πεξίπησζε απηή, κε ηελ
θαηαρψξηζε ηεο ηζηνζειίδαο ζε ζεκαηηθά επξεηήξηα, πξνρσξψληαο απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ, ν ρξήζηεο
εληνπίδεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ άκεζα (Κσλζηαληηλίδεο 2000). Παξάιιεια, ε αλάξηεζε
ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν πνπ πξνβάιινπλ κηα πεξηνρή κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ηνπηθέο
πξνζπάζεηεο αιιά θαη λα πξνάγνπλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Andreopoulou et.al. 2008).
Ζ δηεζλήο εκπεηξία αιιά θαη ε αλάιπζε αγνξάο ζηνπο θπξηφηεξνπο αγξνηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηεο
Διιάδαο θαηαδεηθλχνπλ ηνλ αγξνηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα σο έλα βαζηθφ κνριφ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
πεξηθέξεηαο θαη κηα ζπλερψο «αλαπηπζζφκελε βηνκεραλία» (Έμαξρνο θαη Καξαγηάλλεο 2004, Καξαγηάλλεο
2006). Καζψο νη άλζξσπνη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα δηαζέζνπλ ρξήκαηα γηα λα επηζθεθζνχλ θαη λα απνιαχζνπλ
ηε θχζε, ν νηθνηνπξηζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, λα βειηηψζεη
ηα επίπεδα δηαβίσζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη λα εληζρχζεη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε (Honey 1999),
(Karagiannis St. 2005).
Τπάξρνπλ αξθεηνί δήκνη ηεο Διιάδνο πνπ ζπληεξνχλ ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν θαη ν Γήκνο Πηεξίσλ είλαη
έλαο απφ απηνχο. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ, σζηφζν, παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ειιείςεηο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο.
Δπνκέλσο, ζεσξήζεθε ζθφπηκν θαη αλαγθαίν λα ζρεδηαζηεί κηα λέα ηζηνζειίδα γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δήκν,
κέζα απφ ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζα πξνβάιιεηαη ν νξεηλφο ηνπξηζκφο ζηελ πεξηνρή κε έκθαζε ζην
ρηνλνδξνκηθφ θέληξν, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
2. Έξεπλα‐Μεζνδνινγία
Ο Γήκνο Πηεξίσλ είλαη έλαο θησρφο, νξεηλφο δήκνο κε αγξνηηθφ πιεζπζκφ, ν νπνίνο έρεη πάξεη ην
ραξαθηεξηζηηθφ φλνκά ηνπ επεηδή απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ δήκν ζηελ Πηεξία ηνπ νπνίνπ ηα δηνηθεηηθά φξηα
βξίζθνληαη εμ νινθιήξνπ ζηα Πηέξηα ξε. Δίλαη έλαο απφ ηνπο 13 δήκνπο ηνπ Ννκνχ Πηεξίαο, κε έθηαζε
112.943 ζηξεκκάησλ θαη πιεζπζκφ 2.811 θαηνίθσλ (ΔΤΔ,απνγξαθή 2001). Πεξηιακβάλεη ηξία Γεκνηηθά
Γηακεξίζκαηα, ην Γ.Γ. Ρεηίλεο, ην Γ.Γ. Βξίαο θαη ην Γ.Γ. Διαηνρσξίνπ κε ηζάξηζκνπο νηθηζκνχο. Έδξα ηνπ
Γήκνπ είλαη ε Ρεηίλε.
Ο Γήκνο Πηεξίσλ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πηεξίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο, φπνπ αλήθεη ε πεξηνρή επζχλεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Πηεξίαο.
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Ζ πεξηνρή απνηειεί ηκήκα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ησλ Πηεξίσλ (ησλ νπνίσλ θαηέρεη ην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα) θαη
επξχηεξν ηκήκα ηνπ νξεηλνχ ζπκπιέγκαηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη κε ηα ππφινηπα βνπλά πνπ εθηείλνληαη πξνο ηα
δπηηθά (Σίηαξνο, Κακβνχληα), ελψ απνηειεί πξνέθηαζε πξνο Bνξξά ηνπ Οιχκπνπ (2.917 κ). Ο Γήκνο Πηεξίσλ
απνηειεί ηνλ νξεηλφηεξν δήκν ηνπ Ννκνχ Πηεξίαο, θαζψο ην 87 % ηεο έθηαζήο ηνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην
πςνκεηξηθφ φξην ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ (400κ.). πλνξεχεη αλαηνιηθά κε ηνλ Γήκν Διαθίλαο Ννκνχ Πηεξίαο,
λφηηα κε ηνλ Γήκν Πέηξαο Ννκνχ Πηεξίαο, δπηηθά κε ηνλ Γήκν Βειβελδνχ Ννκνχ Κνδάλεο θαη βφξεηα κε ηνλ
Γήκν Μαθεδνλίδνο ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο.
Ο Γήκνο Πηεξίσλ δεκηνπξγήζεθε κε ηε ζπλέλσζε ησλ θνηλνηήησλ Βξίαο, Ρεηίλεο θαη Διαηνρσξίνπ ζε
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 2539/1997, ν νπνίνο είλαη γλσζηφο σο ζρέδην Καπνδίζηξηα ή λφκνο Καπνδίζηξηα.
Ο Γήκνο Πηεξίσλ παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ δπλεηηθά ηνλ εληάζζνπλ θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο
ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηνρψλ πνπ δηαθξίλεη ην θνηλνηηθφ δίθαην, κε δεδνκέλν φηη ε ηφλσζε ηεο γεσξγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο είλαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο φζν θαη
γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ αιιά θαη γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε.
Ζ ηνπηθή νηθνλνκία ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο: γεσξγία, θηελνηξνθία θαη
ζε κηθξφηεξν βαζκφ δαζνπνλία (ηάκνπ 2000), ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα εμειίζζεηαη δπλακηθά ν ηνκέαο ηνπ
νξεηλνχ ηνπξηζκνχ κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν Διαηνρσξίνπ. Σν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν
Διαηνρσξίνπ βξίζθεηαη ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ησλ Πηεξίσλ, ζε πςφκεηξν βάζεο 1.450 κέηξσλ, θαη
μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 2000-2001. Ζ ηνπνζεζία πνπ επηιέρζεθε γηα ηε δεκηνπξγία
ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ είλαη αξθεηά πξνλνκηαθή. Ο νξεηλφο φγθνο ησλ Πηεξίσλ είλαη κία πεξηνρή πνπ
πξνζειθχεη κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ θάζε ρξφλν γηα αλαςπρή θαη ηνπξηζκφ. Ζ πιαγηά ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ
έρεη έθζεζε αλαηνιηθή-βνξεηαλαηνιηθή, ε νπνία επλνεί ηε ρηνλνθάιπςε. Μεηαμχ ησλ ρηνλνπηψζεσλ ην ρηφλη
δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο λα ράλεη ηελ ππθλφηεηα ηνπ θαη ρσξίο κεγάιε ζπλζεηηθή κεηαβνιή.
Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα, πεξηιακβάλνπλ:









Μία θεληξηθή πίζηα ρηνλνδξνκίαο κε νλνκαζία «Κιεηψ» 1.500κ. (θφθθηλε‐ κέηξηαο δπζθνιίαο), κία
πεξηθεξεηαθή, ηελ «Δξαηψ», 2.600κ. (κπιε‐ εχθνιε) θαη κηα εθπαηδεπηηθή πίζηα, ηε «Θάιεηα», 300κ.
Γηζέζην ελαέξην αλαβαηήξα 1.200κ., δπλακηθφηεηαο 1.200 αηφκσλ / ψξα.
Μηθξφ αλαβαηήξα (baby lift) 200κ.
Υηνλνζηξσηήξα θαη δπν κεραλάθηα ρηνληνχ.
Κηίξην ππνδνρήο θαη δηεκέξεπζεο επηζθεπηψλ (αιέ), 450 η.κ.
Καηαζηήκαηα πψιεζεο‐ελνηθίαζεο ρηνλνδξνκηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζρνιέο εθκάζεζεο ζθη.
Υψξν ζηάζκεπζεο.
Πιήξεο ηαηξείν ζηειερσκέλν κε ηαηξφ γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ.

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηε ζπκβνιή ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηνλ αεηθνξηθφ
ηνπξηζκφ νξεηλψλ
πεξηνρψλ επηθεληξψλνληαο ζην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν Διαηνρσξίνπ. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη έλα κνληέιν
πξφηππνπ ηζηνρψξνπ ζε πεξηερφκελν θαη δνκεκέλν ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ ηζηνρψξσλ.
Κείκελα, θσηνγξαθίεο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Γήκν Πηεξίσλ ζπγθεληξψζεθαλ χζηεξα απφ έξεπλα
ζηελ πεξηνρή ηνπ πξψηνπ ζπγγξαθέα ηεο εξγαζίαο, απφ ηνλ Γήκν Πηεξίσλ θαζψο θαη απφ ηελ Δζληθή
ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδαο (ΔΤΔ). Υξήζηκα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ζην πεξηβαιινληηθφ θνκκάηη ηνπ
δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Πηεξίαο θαη ην δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ηεο
πεξηφδνπ 2001-2010 πνπ αθνξά ζην δεκφζην δαζηθφ ζχκπιεγκα Ρεηίλεο-Βξίαο θαη ζην ηδησηηθφ δάζνο
Διαηνρσξίνπ.
ηελ πξφηππε ηζηνζειίδα πνπ ζρεδηάζηεθε ιακβάλνληαη ππφςε νη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηζηνρψξσλ σο πξνο ηε κνξθνπνίεζε θάζε ηζηνζειίδαο. Σν γεληθφ ζρέδην ησλ
ηζηνζειίδσλ είλαη απιφ θαη ιηηφ. ηφρνο ήηαλ λα πξνζειθχζνπκε ηνλ επηζθέπηε γηα ην πεξηερφκελν ηεο
ηζηνζειίδαο θαη φρη γηα ηα έληνλα γξαθηθά (Lynch and Horton 2002). Απνθεχρζεθε ε ρξήζε ησλ θηλνχκελσλ
εηθφλσλ (animation) πνπ κπνξεί λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ (Marquis 2002, Nielsen 2002).
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3. Αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ πεξηερνκέλνπ
Σν κνληέιν πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά 15 ραξαθηεξηζηηθά πεξηερνκέλνπ

















Έθδνζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ζε δεχηεξε γιψζζα (αγγιηθά).
Κεληξηθή ζειίδα (Welcome page) κε βαζηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ηειέθσλν θαη ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε (email) γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ρξήζηκα ηειέθσλα πεξηνρήο
Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δήκνπ θαη ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ζε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα
(Καιιηθξάηεο)
Υηνλνδξνκηθφ θέληξν κε γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηηκέο, εμνπιηζκφ, σξάξην ιεηηνπξγίαο, θ.ιπ.
Μεηεσξνινγηθά δεδνκέλα on‐line, γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ θαηξφ ηνπηθά
Web camera, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα βιέπεη ν επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο δσληαλά ην
ρηνλνδξνκηθφ θέληξν
Πιεξνθνξίεο γηα μελνδνρεία‐θαηαιχκαηα ηεο πεξηνρήο, κε δπλαηφηεηα on‐line θξαηήζεσλ,
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή
ηνηρεία ηνπηθψλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φζνλ αθνξά ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θαη
ςπραγσγίαο, ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα
Πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία, ηνπηθέο γηνξηέο, ήζε, έζηκα, παξαδφζεηο
Σνπηθά αμηνζέαηα
Παξαγσγηθέο δνκέο ηεο πεξηνρήο, γεσξγία, θηελνηξνθία, δαζνπνλία
Υισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο
Νέα – αλαθνηλψζεηο – δειηία ηχπνπ.
Υάξηεο, ζε εθηππψζηκε κνξθή
Φσηνγξαθηθφ πιηθφ (photo gallery)
Βάζε δεδνκέλσλ κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηε δηακνλή θαη ηελ εζηίαζε.

Δπηπιένλ, κε ζθνπφ ηελ θηιηθφηεηα πξνο ηνπο επηζθέπηεο ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα πξέπεη λα
ππάξρνπλ




Σερληθά ζηνηρεία ηζηνζειίδαο, δειαδή φλνκα ζρεδηαζηή (webdesigner), εκεξνκελία δεκνζίεπζεο
(upload date), εκεξνκελία ελεκέξσζεο (updates), κεηξεηή επηζθεπηψλ (visitors count).
Δπθνιίεο πινήγεζεο, δειαδή ηζηνράξηεο (site map).
Υξήζηκνη ζχλδεζκνη πξνο άιιεο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο.

3.1. Αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο
Ο πξφηππνο ηζηνηφπνο (website) βξίζθεη εθαξκνγή ζηνλ Γήκν Πηεξίσλ ηνπ Ννκνχ Πηεξίαο θαη απνηειείηαη απφ
επηκέξνπο ηζηνζειίδεο (webpages) ζηελ ειιεληθή γιψζζα. θαη κηα ζπλνπηηθή έθδνζε ζε κηα δεχηεξε γιψζζα,
νπφηε, δεκηνπξγήζεθαλ 12 ηζηνζειίδεο κε πεξηερφκελν ζηα αγγιηθά.
Οη ηζηνζειίδεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ηεο θεληξηθήο ζειίδαο (ή αξρηθήο ζειίδαο), θαζψο θαη κέζσ
γξακκψλ ζπλδέζεσλ θαη ππεξζπλδέζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ θάζε ηζηνζειίδαο.
Δπηιέγνληαο ηα ειιεληθά απφ ηελ αξρηθή ζειίδα (Δηθφλα 1), ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζηελ πξψηε ηζηνζειίδα ηεο
ειιεληθήο έθδνζεο ηνπ site.
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Δηθφλα 1. ρεδηαζκφο ηεο αξρηθήο ζειίδαο
4. πκπεξάζκαηα
ηελ εξγαζία απηή ζπδεηήζεθε ε ηνπξηζηηθή πξνβνιή κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ κηαο νξεηλήο
πεξηνρήο θαη γηα ην ιφγν απηφ κειεηήζεθε κηα ραξαθηεξηζηηθή πεξηνρή ζηνλ νξεηλφ φγθν ηεο Διιάδαο, ζηα
Πηέξηα φξε. Ζ πξνβνιή κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξεηλνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο ζα ζπκβάιεη αθελφο
ζηελ θαζηέξσζή ηεο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, κε ηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο, ηελ
παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ επηζθέπηε, θαη αθεηέξνπ ζηε βησζηκφηεηα ησλ ηνπηθψλ εκπνξηθψλ θαη
ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ππξήλα ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ Διαηνρσξίνπ.
ην πξφηππν κνληέιν ηζηνζειίδαο πνπ αλαπηχρζεθε πεξηιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ
ηελ ηαπηφηεηα κηαο πεξηνρήο θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα θάζε δεκνθηινχο νξεηλνχ πξννξηζκνχ. Σν
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κνληέιν πνπ πξνηείλεηαη επηδηψθεη λα ζπλδπάζεη φια ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά πεξηερνκέλνπ καδί κε ηελ
αηζζεηηθή, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ εχθνιε πινήγεζε, ηελ εξγνλνκία θαη ηνπο κηθξνχο ρξφλνπο θφξησζεο.
Δπηπξφζζεηα, ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφηεηα θαη ζπλέπεηα ζηε κνξθνπνίεζή ηνπ, ελψ ζρεδηάζηεθε
ιακβάλνληαο ππφςε βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ ηζηνζειίδσλ θαη έρνληαο παξάιιεια ζην επίθεληξν ηνλ κέζν
ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ, πξνζθέξνληάο ηνπ έλαλ εχθνιν αιιά ζπλάκα θαηαλνεηφ ηξφπν πινήγεζεο
πξνθεηκέλνπ λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί. Ζ ηζηνζειίδα πξέπεη δηαξθψο λα
εκπινπηίδεηαη θαη λα αλαλεψλεηαη (update), ψζηε ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ηεο λα είλαη επίθαηξν, πξνθεηκέλνπ
λα εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο πινπνηήζεθε.
Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη εηδηθφηεξα νη εθαξκνγέο ησλ δηθηχσλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα
απνηειεζκαηηθφ ελαιιαθηηθφ εξγαιείν γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο αλάπηπμεο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ κε βάζε ηελ
νξγάλσζε, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ αιιά θαη ραξαθηεξίδνπλ ηελ νξεηλή πεξηνρή θαη
νδεγνχλ ζηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ.
Πηζαλνί ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη:
Α. ν ηνπηθφο πιεζπζκφο, δειαδή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Πηεξίσλ θαη ηνπ Ννκνχ Πηεξίαο.
Β. νη μέλνη θαη έιιελεο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο γηα αλαδήηεζε πιηθνχ ζρεηηθά κε ηελ νξεηλή αλαςπρή, κε
έκθαζε ζην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν Διαηνρσξίνπ.
Γ. εηδηθέο νκάδεο ρξεζηψλ, φπσο κέιε πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ, ζπιιφγσλ ή απινί ιάηξεο ηεο θχζεο, νη
νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη θάλνπλ αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν.
Γ. Αγγιφθσλνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξεηλφ ηνπξηζκφ θαη ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα.
Οη βάζεηο δεδνκέλσλ βειηηψλνπλ ηελ ηζηνζειίδα επεηδή απνηεινχληαη απφ εγγξαθέο πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη
νξγαλσκέλεο θαη παξνπζηάδνληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ηε δηεπθφιπλζε ηεο
αλαδήηεζεο, ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ δεδνκέλσλ∙ παξάιιεια, επηηξέπνπλ ζηνπο επηζθέπηεο
λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο ηεο εζηίαζεο θαη δηακνλήο. Με
ηνλ ηξφπν απηφ βειηηψλεηαη ε δπλακηθή ηεο ηζηνζειίδαο θαη ε δηαδξαζηηθφηεηα κε ηνλ ρξήζηε (Παπαζηαχξνπ
θ.α. 1999)
Δπεθηείλνληαο ηελ εθαξκνγή κε πξνζζήθεο πεξηζζφηεξσλ πνιπκεζηθψλ (multimedia) δεδνκέλσλ, φπσο βίληεν
θαη κνπζηθή ηεο πεξηνρήο, ζα κπνξνχζακε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα απηφλνκε πνιπκεζηθή εθαξκνγή. Με ηνλ
ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη έλαο νινθιεξσκέλνο νδεγφο γηα ηνλ Γήκν Πηεξίσλ, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα
παξέρεηαη δσξεάλ ζε πνιίηεο θαη επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο ζε CD-ROM, κέζα απφ δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ή λα κπνξεί ν θαζέλαο λα ην βξίζθεη ζε δήκνπο θαη λνκαξρίεο, βηβιηνζήθεο, βηβιηνπσιεία θ.α.
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Πεξίιεςε:
Οη ζπλερείο αιιαγέο ζην δηεζλέο επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ δεκηνπξγήζεη αβεβαηόηεηα ζηελ
αγνξά θαη πςειό θίλδπλν ζηηο κειινληηθέο απνθάζεηο πνπ θαινύληαη λα ιάβνπλ νη επηρεηξήζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα
επηβηώζνπλ νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ ζε απηό ην απαηηεηηθό πεξηβάιινλ αγνξάο δελ έρνπλ παξά λα
αλαπηύζζνπλ ζπλερώο λέεο επηηπρεκέλεο. Παξόια απηά ν ξπζκόο απνηπρίαο αλάπηπμεο λέσλ ππεξεζηώλ είλαη πνιύ
πςειόο επεηδή ε γλώζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλε. Οη αγξνηνπξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο απνηεινύλ κνριό αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηθέξεηα θαη ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ επηδηώθεη ην ειιεληθό
ηνπξηζηηθό πξντόλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζηηο απμαλόκελεο απαηηήζεηο ηνπ απαηηεηηθνύ θαηαλαισηή.
Πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζεη ζεκαληηθό κεξίδην από ηελ εηήζηα άθημε ησλ ηνπξηζηώλ αιιά θαη λα ζπκβάιιεη ζηηο
ζηξαηεγηθέο επηκήθπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ πξέπεη νη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα πξνζθέξνπλ θαηλνηόκεο
δειεαζηηθέο ππεξεζίεο. Γηα ην ιόγν απηό ε έξεπλα εζηηάδεη ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο επηηπρνύο αλάπηπμεο λέσλ
ππεξεζηώλ ζε αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη αλαδεηεί παξάγνληεο πνπ έρνπλ επίδξαζε ζηελ επηηπρία θαη απνηπρία
ζηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηώλ ζηνλ αγξνηνπξηζηηθό θιάδν. Πξνηείλεη έλα πιαίζην ην νπνίν πξνζπαζεί λα γεθπξώζεη
ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερώλ αγξνηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζεσξία ηεο δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζαλ θύξην
παξάγνληα δηακόξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεπλεηηθήο κειέηεο ζπλνςίδνληαη ζε έλα
ελλνηνινγηθό κνληέιν γηα ηελ πεξαηηέξσ εκπεηξηθή έξεπλα θαη έιεγρν ησλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ πνπ ηέζεθαλ.

Λέμεηο θιεηδηά: Αγξνηνπξηζκφο, Σνπξηζκφο, Αλάπηπμε Νέσλ Τπεξεζηψλ, Γηαρείξηζε Καηλνηνκίαο,
ηξαηεγηθή Δπηρεηξήζεσλ, Τπεξεζίεο, Αλάπηπμε Πεξηθέξεηαο
Δηζαγσγή
Ζ δηεξεχλεζε αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ είλαη έλα ζχλζεην θαη δχζθνιν έξγν, θαη έρνπλ
γίλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηηπρία θαη
ηελ απνηπρία ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ κεξηθνί εξεπλεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα απινπνηήζνπλ ηε
δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ λέσλ πξντφλησλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηεο δηνίθεζεο κε ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ζπλφινπ θαλφλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αλάπηπμεο λέσλ
πξντφλησλ-ππεξεζηψλ. Πξάγκαηη, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ θπζηθψλ πξντφλησλ, νη εξεπλεηέο κε
ζπλέπεηα έρνπλ δείμεη φηη ππάξρεη θαηάινγνο βαζηθψλ παξαγφλησλ πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο ληθεηέο απφ
ηνπο εηηεκέλνπο (Myers and Marquis, 1969, Rothwell, 1972, Cooper, 1979, 1988, Cooper and de
Brentani, 1984, Maidique and Zirger, 1984, Cooper and Kleinschmidt, 1987, 1990).
Γηα ηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε εξψηεζε ηνπ ηη
είλαη απηφ πνπ νδεγεί ζηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία λέσλ πξντφλησλ- ππεξεζηψλ, δελ έρεη ιάβεη ηελ
απαξαίηεηε πξνζνρή. Μφλν έλα πνιχ κηθξφ κέξνο απηψλ ησλ κειεηψλ έρεη εζηηάζεη ζην ζέκα ηεο
αλάπηπμεο λέσλ ππεξεζηψλ ζηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη φπνπ ππάξρεη, είλαη θπξίσο ηππηθέο
αλαθνξέο πνηνηηθήο θαη πεξηγξαθηθήο θχζεο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο.
Δπηπιένλ, κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο ησλ εξεπλεηψλ έρεη πξνζπαζήζεη λα ελζσκαηψζεη ηα
ζπκπεξάζκαηα θαη απφ ηηο δχν ζρεηηθέο βηβιηνγξαθίεο-πνπ είλαη, κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ θαη αλάπηπμε
λένπ πξντφληνο - πξνθεηκέλνπ λα ξηρηεί ην θσο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
δηαθξίλνπλ ηηο ππεξεζίεο απφ ηα θπζηθά αγαζά κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απφδνζε
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ησλ λέσλ ππεξεζηψλ (Langeard and Eiglier, 1983, Easingwood, 1986, Easingwood and Mahajan, 1989,
de Brentani, 1989, 1991, 1995). Μηα πιήξε κειέηε απηνχ ηνπ ζέκαηνο παξνπζηάζηεθε απφ ηελ de
Brentani (1989, 1991). Σέινο ε εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηηπρία θαη ηελ
απνηπρία ελφο κεγάινπ αξηζκνχ έξγσλ λέσλ ππεξεζηψλ εηαηξηψλ βηνκεραληθψλ ππεξεζηψλ πεξηγξάθεη ε
de Brentani (1989, 1991, 1993) θαη νη de Brentani θαη Cooper (1992), φπνπ πεξηγξάθεη ηνπο ηχπνπο ησλ
θαηαζηάζεσλ ησλ λέσλ βηνκεραληθψλ ππεξεζηψλ πνπ ηππηθά αληηκεησπίδνπλ νη δηεπζπληέο ησλ
αληίζηνηρσλ εηαηξηψλ θαη πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο θαη πηζαλφηεηεο ηεο
επηηπρίαο.
Ο Αγξνηνπξηζηηθφο Κιάδνο
Ζ θπζηθή νκνξθηά, ηα κνλαδηθά κλεκεία, ν κεζνγεηαθφο ηχπνο θιίκαηνο ηεο ρψξαο καο, ε χπαξμε
κνλαδηθψλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ε κεγάιε έθηαζε ακκσδψλ αθηψλ , ην πιήζνο ησλ γξαθηθψλ λεζηψλ
πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηνπξηζκφ, θαηέζηεζαλ ηε Διιάδα επίθεληξν πξνζνρήο θαη πξνζέιθπζεο
επηζθεπηψλ.(Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 1995). Δδψ νθείινπκε λα
ηνλίζνπκε φηη ν Αγξνηνπξηζκφο πνπ ε Δπξψπε αιιά θαη ν θφζκνο φινο έρεη γλσξίζεη – έρεη απνιαχζεη
θαη πξνπαληφο έρεη αμηνπνηήζεη εδψ θαη δεθαεηίεο - απνηειεί γηα ηελ Διιάδα κηα θαηλνχξγηα πξφθιεζε
θαη κηα αλαδπφκελε επθαηξία.(Αζθέιε, 2005).
ηελ πξφηαζή καο ε αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ επηθεληξψλεηαη ζηνλ αγξνηνπξηζηηθφ ηνκέα, θαη κάιηζηα
ζηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ απνηεινχλ αλακθίβνια κνριφ αλάπηπμεο ζηελ πεξηθέξεηα, ε δε
δηαθνξνπνίεζε ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο-ππεξεζίαο δελ έρεη εξεπλεζεί ζηνλ απαξαίηεην βαζκφ
(Κίηζηνο, 2006). Αμίδεη δε λα επηζεκαλζεί φηη ν αγξνηνπξηζκφο, είλαη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπ
ηνπξηζκνχ, αζθείηαη απφ αγξφηεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δε ζε εθείλεο πνπ είλαη "πξνβιεκαηηθέο
πεξηνρέο" (νξεηλέο, κεηνλεθηηθέο, πεξηνρέο εηδηθψλ πξνβιεκάησλ), απνζθνπεί ζην λα παίμεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηειεί πάληνηε θάησ απφ ηηο
δεζκεχζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ
δηαρείξηζεο απηψλ. Γελ παχεη, αζθαιψο, ν αγξνηνπξηζκφο λα απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα (κάιινλ πξφθεηηαη γηα ζχλνιν παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), πνπ έρεη άκεζεο ή έκκεζεο
ζεηηθέο θαη πνιιαπιαζηαζηηθέο επηδξάζεηο επί ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ αλζξψπσλ
ηεο ππαίζξνπ θαη δελ παχεη λα "δηεθδηθεί" θαη απηφο κεξίδην απφ ηνπο πάλσ απφ 11.000.000 αιινδαπνχο
ηνπξίζηεο, νη νπνίνη επηζθέπηνληαλ ηειεπηαίσο ηε ρψξα καο θαη πνπ δαπαλνχζαλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξα
απφ 4.000.000.000 δνιάξηα ΖΠΑ εηεζίσο, κε κέζε δαπάλε θαηά ηνπξίζηα 365 δνιάξηα. (Έμαξρνο,
Καξαγηάλλεο 2004).
Δίλαη βέβαην φηη γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θηινμελίαο, νη ηερλνινγίεο
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο αιιάδνπλ ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο νη πειάηεο βιέπνπλ, απνθαζίδνπλ,
επηιέγνπλ, θαη θάλνπλ θξαηήζεηο δηακνλήο, αλ θαη ε βαζηθή ππεξεζία αθφκα πξέπεη θπζηθά λα
πξνζδηνξηζηεί, φηαλ η ν πειάηεο- αγξνηνπξίζηαο δηακέλεη ζηε κνλάδα.
Αγξνηνπξηζκφο; ε ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο
Απφ ηα φζα ραξηνγξαθήζακε θαη ζα ζθηαγξαθήζνπκε ηελ πνξεία ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη πνπ ζα
εθζέζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο , ζα θαλεί φηη νη ν «αγξνηνπξηζκφο» γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα
νξίδεηαη σο αθνινχζσο: «Αγξνηνπξηζκφο είλαη εθείλε ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζε
ρψξν κε αζηηθφ, απφ ηνπο απαζρνινχκελνπο θπξίσο ζηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα ηεο
παξαγσγήο θαη εηδηθφηεξα ζε νηθνγελεηαθήο ή ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο κηθξέο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο
παξνρήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Αθφκα, ν αγξνηνπξηζκφο ζηεξίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ,
πνιηηηζηηθψλ θαη αλζξψπηλσλ ηνπηθψλ πφξσλ, ηθαλνπνηεί εμεηδηθεπκέλεο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ
ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ θαη απνβιέπεη ζηε ζπγθξάηεζε ή θαη επηζηξνθή ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ζηελ
ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ θαη
πνιηηηζηηθνχ ηνπο επηπέδνπ». (Έμαξρνο, 2005)
Ο αγξνηνπξηζκφο θαη‘ νπζία απνηειεί είδνο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, πεξηέρεη ηνλ θάζε κνξθήο ήπην
ηνπξηζκφ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν ή γεληθφηεξα ζηελ χπαηζξν θαη δηαθξίλεηαη ζε:
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ζεξηλφ θαη ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ, νξεηλφ, ζαιάζζην, ηακαηηθφ, πνιηηηζηηθφ, κνξθσηηθφ, θπζηνιαηξηθφ,
αζιεηηθφ, πεξηεγεηηθφ θ.ιπ., αλάινγα κε ην είδνο ηνπ «ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο» πνπ παξέρεη – πξνζθέξεη
ν θάζε ηφπνο πξννξηζκνχ. Βέβαηα, θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ θαη νη αθφινπζεο «κεηαβιεηέο»: ππνδνκέο,
δξαζηεξηφηεηεο, θπζηθέο νκνξθηέο θαη πεξηβάιινλ, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ηζηνξηθή ή αξρηηεθηνληθή
θιεξνλνκηά θ.ιπ., ζηελ επηινγή ελφο «ηφπνπ επίζθεςεο» απφ ηνπο ηνπξίζηεο.
Δπνκέλσο ν αγξνηηθόο θόζκνο ηεο παηξίδαο καο απνηειεί ηελ θνηηίδα ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο θαη είλαη
απηόο πνπ καδί κε ηελ όκνξθε θύζε απνηεινύλ ηε θπζηνγλσκία ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ. Απηόο ν θόζκνο κε
ηνλ αγξνηνπξηζκό επηδηώθεη λα δηαθπιάμεη, λα πξνβάιεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηε ζπνπδαία θπζηθή θαη
αλζξσπνγελή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά καο. Γη‘ απηό θαη ζεσξνύκε ηνλ αγξνηνπξηζκό σο ηελ πην εμέρνπζα
κνξθή ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ, πέξημ ηνπ νπνίνπ πεξηζηξέθνληαη νη άιιεο κνξθέο ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ
–πνπ παξνπζηάζακε ζε απηή ηελ ελόηεηα– θαη πνπ δελ ζα κπνξνύζαλ λα αλαπηπρζνύλ εύθνια ζηελ
πεξηθέξεηα αλ απνπζίαδε απηόο ν εμαίζηνο αγξνηηθόο θόζκνο. (Καξαγηάλλεο, 2010).
Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ, πνπ ήδε πξναλαθέξακε, απαηηνχλ πνιηηηθή βνχιεζε, ζχγρξνλν
ζεζκηθφ πιαίζην, παηδεία θαη αγσγή ζηνπο πνιίηεο, ψζηε λα θαηαλνεζεί πιήξσο ην ηη ζεκαίλεη πξνζηαζία
θαη δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ-αγξνηηθνχ ηνπίνπ, ην ηη ζεκαίλεη πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ ηφπνπ (ήηνη: νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ νηθηζκψλ, νξεηλψλ φγθσλ θαη παξαιηαθψλ ισξίδσλ
θ.ν.θ.), νπφηε, έηζη, ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε δελ ζα απσζεί θαη δελ ζα θαηαζηξαηεγεί ηα παξαδνζηαθά
ιατθά πνιηηηζηηθά αγαζά αιιά, αληηζέησο, ζα ηα αμηνπνηεί σο "θπζηθνχο πφξνπο", εληάζζνληάο-ηνπο ζηε
θηινζνθία ηνπ αγξνηνπξηζκνχ.
Οη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο
Ο ηνπξηζκφο πξνζθέξεη πνηθίια ηνπξηζηηθά θαη ηαμηδησηηθά πξντφληα κε κία ζεηξά επηρεηξήζεσλ
δηαθνξεηηθήο ηδηνθηεζηαθήο (θαη λνκηθήο) κνξθήο, ήηνη κε κηθξέο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, κε κεγάιεο
εζληθέο ή πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη κε θξαηηθνχο ή εκηθξαηηθνχο νξγαληζκνχο. Οη πεξηζζφηεξεο
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ θιαζηθφ καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ
θεξδψλ, παξ' φιν πνπ ν ζηφρνο απηφο –γηα δηάθνξνπο ιφγνπο– κπνξεί λα ππαρζεί θαη ζε άιιεο
βξαρππξφζεζκεο ή επαλαιακβαλφκελεο αλάγθεο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζηφρνπο, αλ θαη φινη
νη ζηφρνη θαη' νπζίαλ εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ησλ πξσηαξρηθφ, πνπ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ
θεξδψλ. Τπ' απηήλ ηελ έλλνηα – ζα ιέγακε φηη – νη ζηφρνη κηαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο είλαη: Ζ
κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ – Πξνθχπηεη ζε καθξνρξφληα βάζε σο δηαθνξά ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ κείνλ
ην ζπλνιηθφ θφζηνο, γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Ζ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ εδξάδεηαη ζε κία
ζηξαηεγηθή ηθαλνπνίεζεο ζεηξάο βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ θαη φρη ζε κία κνλαδηθή καθξνπξφζεζκε
ζηξαηεγηθή. Ζ κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ πσιήζεηο – Πξνθχπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλερνχο
βειηίσζεο ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο απφ ρξφλν ζε ρξφλν, κε επέθηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεηο
θαη κε νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ. Ζ κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα
πξαγκαηψλεηαη κφλνλ φηαλ ππάξρεη έλαο ειάρηζηνο πεξηνξηζκφο ησλ θεξδψλ, δειαδή θεξδψλ πνπ
δηαζθαιίδνπλ ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Σν θχξνο θαη ην εχξνο κηαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο
κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ ηεο πσιήζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηεο.
Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο – Πξνθχπηεη απφ ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ παξερφκελσλ αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ, ελψ ηα έζνδα έξρνληαη ζε δεχηεξε κνίξα. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε
κπνξεί λα κεηψζεη ηελ ηηκή ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη, θηάλεη λα εμαληιήζεη ηελ πνζφηεηά
ηνπο πνπ έρεη λα πξνζθέξεη. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ζε ηνκείο
πνπ ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο. Δδψ ππάξρεη έλαο ειάρηζηνο πεξηνξηζκφο ησλ θεξδψλ, πνπ αλ
παξαβηαζηεί ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδφ ηνπο ηφηε ε επηρείξεζε ζα νδεγεζεί ζε απνηπρία.
Ζ επίηεπμε ελφο επαξθνχο επηπέδνπ θεξδψλ πνπ λα δηαζθαιίδεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δηαβίσζεο –
Πξνθχπηεη κε κηα ειάρηζηε απφδνζε ηεο αγξνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, πνπ είλαη θαηαιχκαηα ζε
νηθηζκνχο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, ζε παξαδνζηαθά νηθήκαηα ή νηθνδνκέο αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο,
πνπ αλήθνπλ ή ηα δηαρεηξίδνληαη ηδηψηεο αγξφηεο θη8α αγξνηνπξηζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ
κε πλεχκα εξγαηηθφ, αιιειεγγχε ησλ κειψλ θαη ζπιινγηθή δξάζε πξαγκαηνπνηψληαο "θέξδε" θαη
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δηαζθαιίδνληαο κηα ήζπρε δσή ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο αγξνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο. (Exarchos , 2007).
Σεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, νη πξνεγνχκελνη ζηφρνη ηίζεληαη κάιινλ –ζηε βάζε κηαο άιιεο
θηινζνθίαο– θαη απφ ηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο αιιά κφλνλ πνπ απηέο εληάζζνληαη ζε έλα πνιχ
δηαθνξεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο, αθνχ: αζθνχληαη απφ αλδξφγπλα πνπ δηεπζχλνπλ έλα κηθξφ μελνδνρείν
ή πνπ δηαζέηνπλ ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ή έλαλ μελψλα ή έλα εζηηαηφξην θ.ιπ., ζε νηθηζκφ ηνπ αγξνηηθνχ
ρψξνπ, κε θχξην ζθνπφ ηελ πξνζαχμεζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηφο ηνπο αιιά θαη γηα ην ιφγν φηη κε
απηή ηνπο ηελ απαζρφιεζε "ηνπο αξέζεη λα γλσξίδνπλ θφζκν" αζθνχληαη απφ κεκνλσκέλα άηνκα πνπ
ζέινπλ λα απνιακβάλνπλ σο θπζηνιάηξεο θαη "πεξηπαηεηέο" ηηο δηαδξνκέο ζηα δάζε, ζηα κνλνπάηηα,
ζηηο θνξπθέο ησλ βνπλψλ θ.ν.θ. αιιά θαη γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν "ηνπο αξέζεη λα γλσξίδνπλ θφζκν".
αζθνχληαη απφ νκάδεο αγξνηψλ, ζπλεηαηξηζκέλσλ ή κε, πνπ παξέρνπλ ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη αγαζά
γηα λα πξνζαπμάλνπλ ηα αγξνηηθά εηζνδήκαηά ηνπο αιιά θαη –πάλσ απφ φια– γηαηί ζεσξνχλ πσο απηνχ
ηνπ είδνπο νη δξαζηεξηφηεηεο "δίλνπλ ηθαλνπνίεζε" θαη "ςπρηθή γαιήλε" (Καξαγηάλλεο, Έμαξρνο, 2006)
Αγξνθαηαιχκαηα
Οη παξερφκελνη ρψξνη δηακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ, ζην πιαίζην ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, πνηθίινπλ απφ νηθηζκφ
ζε νηθηζκφ θαη απφ ηε κηα γεσγξαθηθή ελφηεηα ζηελ άιιε, φκσο νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ
ηέηνηνπο ρψξνπο, ηνπηέζηηλ: κηθξά μελνδνρεία, μελψλεο, δσκάηηα, θαηαιχκαηα θ.ιπ., δελ πξέπεη λα
αγλννχλ φηη πξέπεη λα ηεξνχληαη νη εμήο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: νη ρψξνη δηακνλήο (ζπίηηα, θηήξηα, ζέζεηο
γηα νρήκαηα θ.ιπ.) πξέπεη λα αληαγσλίδνληαη ηε θηινμελία πνπ παξέρνπλ θίινη ή ζπγγελείο. νη
παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνπο ρψξνπο δηακνλήο (θξνληίδα γηα ηνπο "ρψξνπο" χπλνπ ή γηα ηελ ηξνθή, ηα
πνηά θ.ιπ.) πξέπεη λα είλαη πςεινχ επηπέδνπ, γηα λα δηαζθαιίδνπλ έηζη κία ηνπιάρηζηνλ εθ λένπκειινληηθή επίζθεςε ησλ ίδησλ ηνπξηζηψλ ζηελ πεξηνρή. νη ρψξνη δηακνλήο πξέπεη λα είλαη
δηαθνζκεκέλνη πνηνηηθά, κε "πςειφ γνχζην", ρσξίο λα μεθεχγνπλ απφ ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή
αηζζεηηθή, θαη λα δηαζέηνπλ παξάιιεια φινλ ηνλ ζχγρξνλν εμνπιηζκφ γηα ηελ άλεηε θηινμελία θαη
δηαβίσζε ησλ επηζθεπηψλ. Ζ αλαπαιαίσζε παξαδνζηαθψλ θηηζκάησλ θαη νηθεκάησλ κέζα ζηνπο
αγξνηηθνχο νηθηζκνχο θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε μελψλεο θηινμελίαο, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή λέσλ
αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, πξέπεη λα θηλνχληαη κε έλα πλεχκα ζεβαζκνχ ηεο παξαδνζηαθήο
αξρηηεθηνληθήο ηνπ ηφπνπ θαη ηεο ρξήζεο ησλ απζεληηθψλ δνκηθψλ πιηθψλ, ή, αλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηα
πιηθά, ζα πξέπεη ηα λέα δνκηθά πιηθά λα είλαη ζπκβαηά κε ηα παιαηά, ψζηε –ηειηθά– νη μελψλεο θαη ηα
θαηαιχκαηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζην ηνπηθφ ρξψκα θαη ζηελ ηνπηθή θιίκαθα
κεγεζψλ. ηνλ αγξνηνπξηζκφ παξαηεξνχκε ηε βνήζεηα ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ λα θαηαλνήζεη ηε
ρξεζηκφηεηά ηνπ, λα επαηζζεηνπνηήζεη ηα ζέκαηα αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ , θηινμελίαο , δηαηήξεζεο ηεο
παξάδνζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, (Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Πηεξίαο 1996).
Δπηπξνζζέησο νη επηζηηηζηηθέο ππεξεζίεο, πνπ –σο γλσζηφλ– δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία
ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, πξέπεη θαη απηέο λα παξέρνπλ ζπλερψο πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο, κε εδέζκαηα
άξηζηεο πνηφηεηαο, βαζηζκέλα ζε ηνπηθέο ζπληαγέο θαη ζε ηνπηθά πξντφληα πνπ "πξνζθέξνληαη" ζε
εμεηδηθεπκέλνπο ρψξνπο (εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, δαραξνπιαζηεία, θαθελεία), αιιά πάληνηε ζε ζπλδπαζκφ
κε ηνπο ρψξνπο παξνρήο θαηαιχκαηνο. Οη "εζσηεξηθνί ρψξνη" ησλ θαηαιπκάησλ, ηφζν σο πξνο ηα
δνκηθά φζν θαη σο πξνο ηα κε δνκηθά ζηνηρεία ηνπο, πξέπεη λα είλαη θηηαγκέλνη κε πιηθά πνηνηηθά,
απζεληηθά θαη αλζεθηηθά, ελαξκνληζκέλα πξνο ην αξρηηεθηνληθφ χθνο ηεο πεξηνρήο θαη πάληνηε θηιηθά
πξνο ην πεξηβάιινλ, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζή ηνπο θαη ζηελ φιε "πξνζεγκέλε"
δηαθφζκεζή ηνπο, πνπ πξέπεη λα είλαη "ηαηξηαζηή" θαη κε ηε δηαθφζκεζε ησλ επξχηεξσλ "εμσηεξηθψλ
ρψξσλ" ηνπ νηθήκαηνο (π.ρ. απιέο, παξηέξηα, θήπνη θ.ιπ.). Σέινο νη δηθαηνχρνη πνπ επηιέγνληαη πξέπεη λα
είλαη νηθνλνκηθά ελεξγνί αγξφηεο (γεσξγνί, θηελνηξφθνη, δαζνθφκνη , αιηείο) θαη λα είλαη ηδηνθηήηεο
θαηνηθίαο πνπ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ νηθνγελεηαθψλ αλαγθψλ θαη λα πεξηζζεχνπλ δσκάηηα (απφ 2
κέρξη 6) ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαξξπζκηζηνχλ, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα
(Απαζηνιφπνπινο, 1997).
Αληζφηεηεο πνπ ακβιχλνπλ νη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο Οη πξννπηηθέο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ λα δψζεη
ζέζεηο εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο ζηνλ αγξνηηθφ θφζκν είλαη ζεηηθέο, ηφζν γηαηί ηα ακηγψο ηνπξηζηηθά
επαγγέικαηα (μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, δαραξνπιαζηεία, πξαθηνξεία, κεηαθνξέο, θαηαζηήκαηα εηδψλ
ιατθήο ηέρλεο θ.ά.) πξφθεηηαη λα απνξξνθήζνπλ εξγαηηθά ρέξηα, φζν θαη γηαηί νη ηνπξίζηεο ζηνλ αγξνηηθφ
ρψξν ζα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ ίδηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή κε ην λα απμήζνπλ ηε δήηεζε ηνπηθψλ
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παξαγφκελσλ πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηεο αγξνβηνηερλίαο. Οη ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ
ηνκέα έρνπλ κεησζεί κεηαπνιεκηθά (1950-2000) ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ, ρξφλν ην ρξφλν, ζε φιεο ηηο
ρψξεο ηεο ΔΟΚ/ΔΔ, γη' απηφ θαη παξαηεξείηαη ζήκεξα απηή ε πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε ζηελ χπαηζξν
αιιά θαη ε κεηαηξνπή πνιιψλ πεξηνρψλ ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ ζε "πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο". Σν έηνο
1996 ζεκεηψζεθε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,2% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ησλ
ρσξψλ ηεο ΔΟΚ/ΔΔ, πνζνζηφ πνπ ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ζεκαίλεη κείσζε 230.000 ζέζεσλ εξγαζίαο
απφ ηε γεσξγία. Ζ πην ζεκαληηθή κείσζε παξαηεξήζεθε ζηελ Ηηαιία, ε νπνία έρεη ηνλ κεγαιχηεξν
αγξνηηθφ πιεζπζκφ (24,2%) ζην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηε γεσξγία ζε φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηεο
ΔΟΚ/ΔΔ.
Σνλ ίδην ρξφλν ε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 2,7%,
γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην 1996 πεξί ηνπο 18.000 έιιελεο αγξφηεο εγθαηέιεηςαλ ηε γεσξγία, ηε ζηηγκή
πνπ νη γεσξγνί ηεο ρψξαο καο απνηεινχζαλ ην 9,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ γεσξγψλ ηεο Κνηλφηεηαο. Σα
πνζνζηά κείσζεο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ήηαλ κεγαιχηεξα ζηελ Ηζπαλία (5,9%),
ζηελ Απζηξία (4,8%), ζηε Φηλιαλδία (4,4%), ζην Λνπμεκβνχξγν (3,9%) θαη ζηε Γεξκαλία (3,9%), ελψ
ήηαλ κηθξφηεξα ηα πνζνζηά ζηελ Ηξιαλδία (0,5%) θαη ζηελ Οιιαλδία (0,9%). Δίλαη δε αμηνζεκείσην ην
γεγνλφο φηη ζε θακία ρψξα-κέινο ηεο ΔΟΚ/ΔΔ δελ παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ
αγξνηηθφ ηνκέα.
χκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο ηεο EUROSTART, παξαηεξείηαη εηεζίσο ζηαζεξή ζρεδφλ κείσζε
ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ησλ κειψλ ρσξψλ ηεο ΔΟΚ/ΔΔ, κε ξπζκφ 3,2% ην 1996,
πνζνζηφ ηνπ ηδίνπ χςνπο κε εθείλν ηνπ 1995 αιιά κηθξφηεξν απφ εθείλν ηνπ 1994 (3,9%), ζαθψο φκσο
θαηά πνιχ κηθξφηεξν απφ ηνπο ξπζκνχο κείσζεο φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ
Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζπλάγεηαη φηη ην 52,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα
(ην έηνο 1996) ηεο ΔΟΚ/ΔΔ, βξίζθεηαη ζε ηξεηο ρψξεο: ζηελ Ηηαιία, ζηε Γαιιία θαη ζηελ Ηζπαλία.
Πίλαθαο 1: Ζ απαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο ΔΟΚ/ΔΔ (1996)
Ζ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΔΟΚ/ΔΔ (1996)
Υψξα

Δηήζηα κεηαβνιή (%)

Μεξίδην (%) ζηελ ΔΔ

Βέιγην
Γαλία

-2,8
-1,8

1,1
1,2

Γεξκαλία

-3,8

9,7

Διιάδα

-2,7

9,2

Ηζπαλία

-5,9

13,7

Γαιιία

-2,6

14,7

Ηξιαλδία

-0,5

3,3

Ηηαιία

-3,3

24,2

Λνπμεκβνχξγν
Οιιαλδία

-3,9
-0,9

0,1
3,2

Απζηξία

-4,8

2,0

Πνξηνγαιία

-2,0

8,2

Φηλιαλδία

-4,4

2,5

νπεδία
Βξεηαλία

-1,8
-1,3

1,2
5,6

ΔΔ ησλ 15

-3,2

100,0

Ζ θζίλνπζα πιεζπζκηαθή θαηάζηαζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζπλέβαιε ζεηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ αζηηθνχ
πιεζπζκνχ. ήκεξα, ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 15 ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΟΚ/ΔΔ θαηνηθεί ζε 100 πφιεηο
θαη ζηελ χπαηζξν –πνπ εθθξάδεη ην 80% ηεο επηθάλεηάο ηεο– θαηνηθεί κφλνλ ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
Κνηλφηεηαο. (Δμαξρνο, Καξαγηάλλεο, 2004).
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Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε Δπξψπε ησλ 15 ή ησλ 25 έρεη επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηηο νξεηλέο θαη
θζίλνπζεο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο πξνζπαζεί θαηά πξψηνλ ιφγν λα εκπεδψζεη ην αίζζεκα αζθάιεηαο ζηνπο
θαηνίθνπο (αγξφηεο) θαη θαηά δεχηεξνλ ιφγν λα εμαζθαιίζεη απαζρφιεζε αλάινγεο θεξδνθνξίαο ζηηο
πεξηνρέο απηέο, ζεζπίδνληαο κία ζεηξά εηδηθψλ κέηξσλ. Ζ λέα ΚΑΠ, κε ηηο δξάζεηο ηεο γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο ππαίζξνπ θαη, ηδίσο, ηα πξνγξάκκαηα αγξνηνπξηζκνχ, ίζσο θξελάξνπλ ηε θζίλνπζα πνξεία ηνπ
αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ίζσο αλαζηξέςνπλ απηήλ ηελ ηάζε, πνπ πξνο ην παξφλ θαίλεηαη λα κελ είλαη
αλαζηξέςηκε.
Ζ πιεζπζκηαθή αθαίκαμε ησλ πεξηνρψλ ηεο Θξάθεο, ηεο Ζπείξνπ, ηεο Γ. Μαθεδνλίαο, ησλ λεζηψλ ηνπ
Α. Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ απνηειεί έλα ηεξάζηην πιήγκα γη' απηέο ηηο γεσγξαθηθέο θαη πνιηηηζηηθέο
ελφηεηεο ηεο παηξίδαο καο, νη νπνίεο έδσζαλ ηνλ πην δεκηνπξγηθφ θαη παξαγσγηθφ πιεζπζκφ ηνπο ζηηο
κεγαινππφιεηο ηεο ρψξαο θαη, θπξίσο, ζηελ Αζήλα, φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν ην 65% ηνπ ζπλνιηθνχ
πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο.
Δθηφο ηνχηνπ, έρεη δηαηαξαρζεί αλεπαλφξζσηα ν δείθηεο δεκνγξαθηθήο εμέιημεο ηεο ρψξαο, ε ειηαθή
ππξακίδα ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ε γεσγξαθηθή
δηαζπνξά θαη θαηαλνκή (ππθλφηεηα) ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζηε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο ρψξαο. ια
απηά αλήθνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ νπνία εληάζζνληαη νη ζηφρνη κε ηνοπ
νπνίνπο επηδηψθνπκε ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ, κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε σο βαζηθά
θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή πεξηνρψλ ηεο αλάπηπμεο ην εληθφ θαη ην δεκηνπξγηθφ θξηηήξην (Λνγνζέηεο,
1988).
Θεσξεηηθφ Τπφβαζξν ηεο πξνηεηλφκελεο Έξεπλαο
Ζ έξεπλα πεδίνπ αλαθέξεηαη ζε κηα πξνζπάζεηα απνηίκεζεο πνπ δηεξεπλά ηελ επηηπρία θαη ησλ απνηπρία
λέσλ αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζηηο αγξνηνπξηζηηθέο κνλάδεο ηεο Διιάδαο. θνπφο
είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ επεξεαζκνχ ηεο ζηαζεξήο αλάπηπμεο ησλ λέσλ ππεξεζηψλ
πξνθεηκέλνπ ηα ζηειέρε ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ λα απνθηήζνπλ εξγαιεία ιήςεο ζηξαηεγηθψλ
απνθάζεσλ κε γλψκνλα ηελ θαηλνηνκία γηα ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ αλάιπζε νδεγείηαη ζηελ
θαηαζθεπή κνληέινπ πξφβιεςεο πνπ ζα ελζσκαηψλεη ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ
ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξίζεη απνηειεζκαηηθά, ηηο επηηπρεκέλεο απφ ηηο απνηπρεκέλεο λέεο
ππεξεζίεο ζηηο αγξνηνπξηζηηθέο κνλάδεο θηινμελίαο. Ο φξνο «θαηλνηνκία» είλαη θάπσο αζαθήο θαη
δηθνξνχκελνο ζχκθσλα κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν γηα ηελ Καηλνηνκία (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 1996), γηαηί
κπνξεί λα εξκελεπηεί ηφζν σο δηαδηθαζία φζν θαη σο ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο (Komninos,
2002). Απφ ηε κηα κεξηά ραξαθηεξίδεη ηε κεηαηξνπή ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ ζε
πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζεκαίλεη φηη ππεηζέξρεηαη κηα δηαδηθαζία θαη απφ ηελ άιιε κεξηά κε ηε ιέμε
θαηλνηνκία ππνδειψλεηαη έλα λέν πξντφλ, κηα λέα ππεξεζία πνπ ζεκαίλεη ην απνηέιεζκα ηεο
δηαδηθαζίαο. Απηή ε δηπιή έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο απνηειεί πεγή πξνβιεκάησλ, ζπλεζέζηεξν εθ ησλ
νπνίσλ είλαη ε ζχγρπζε αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηελ θαηλνηνκία, φπσο είλαη ε έξεπλα θαη
αλάπηπμε (Δ&Α), ε αγνξά ηερλνινγίαο, ε δηεζλήο ηερλνινγηθή ζπλεξγαζία, ε ρξεκαηνδφηεζε, θαη ζην
απνηέιεζκα ηνπο, δειαδή ζην λέν πξντφλ, ηε λέα κέζνδν, θαη ηε λέα ππεξεζία. Σερλνινγηθή θαηλνηνκία
είλαη νπζηαζηηθά ε κεηαβνιή ζε έλα νξγαληζκφ (επηρείξεζε, νξγαληζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ, εξγαζηήξην
έξεπλαο) (Komninos, 2002):
Οξηζκφο ηνπ Πξνβιήκαηνο ηεο ππφ δηεξεχλεζε πεξηνρήο
Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ελφο αζηαζνχο θαη ηαξαρψδνπο πεξηβάιινληνο δελ είλαη εχθνιε
ππφζεζε αθνινπζψληαο ηελ εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ – επηβίσζε ηνπ ηθαλφηεξνπ. Πξνθεηκέλνπ
λα επηβηψζνπλ ζηελ αγνξά, νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ έρνπλ σο κφλε επηινγή ηελ επηηπρία ζηελ
αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ. Δληνχηνηο, νη ξπζκνί απνηπρίαο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα αλάπηπμε λέσλ
ππεξεζηψλ είλαη πςεινί, ζπκβαίλεη γηαηί ε γλψζε γηα ην πψο πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη νη λέεο ππεξεζίεο
είλαη πεξηνξηζκέλε. Ζ έξεπλα απηή, πξνζδηνξίδεη ηνπο παξάγνληεο, πνπ έρνπλ επίδξαζε ζηελ επηηπρία θαη
απνηπρία αλάπηπμεο λέσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θηινμελίαο θαη εηδηθά ζηνλ αγξνηνπξηζηηθφ θιάδν.
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Σα πηζαλά Δξσηήκαηα ηεο Έξεπλαο
Δμεηάδνληαο φιεο ηηο πεξηγξαθηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζα εκθαλίδνληαη βηβιηνγξαθηθά ζα ειέγρνληαη
εκπεηξηθά ζε δηάθνξεο κειέηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε κειέηε ζα θαηαιήμεη ζε έλα
ζχλνιν κεηαβιεηψλ επαξθψλ λα εθθξάζνπλ ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο λέσλ ππεξεζηψλ ζηηο
αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηφπηλ θαη ηεο θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο απφ εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ,
αθαδεκατθνχο θαη ζηειέρε ηεο αγνξάο. Απηέο νη κεηαβιεηέο πνπ εθθξάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θάζε
επηρείξεζεο ζε θάζε θάζε αλάπηπμεο λέσλ ππεξεζηψλ θαη φρη κφλν, έρνπλ θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπο;
Μπνξνχλ λα απνηειέζνπλ λέεο κεηαβιεηέο φπνπ λα εθθξάδνπλ ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο λέσλ
ππεξεζηψλ κε πιήξε πιεξνθνξία φπσο θαη νη αξρηθέο; Μήπσο δηαθαίλεηαη θάπνηα ζρέζε ησλ λέσλ
κεηαβιεηψλ απηψλ θαη ηεο έθβαζεο ηεο πξνζπάζεηαο αλάπηπμεο λέσλ ππεξεζηψλ, ηελ επηηπρία θαη
απνηπρία δειαδή; Δίλαη ε νκάδεο εξσηεκάησλ πνπ ζα δηαπξαγκαηεπηεί ζηε ζπλέρεηα ε κειέηε θαη ηα
νπνία ζπλνςίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζαλ εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο:
Οκάδα Δξσηήζεσλ 1:Τπάξρνπλ θαη, αλ λαη, πνηνη είλαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ κπνξνχλ λα
εθθξάζνπλ ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ γηα ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ ππεξεζηψλ ζηηο
αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο;
Οκάδα Δξσηήζεσλ 2:Τπάξρεη ζπζρέηηζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ ή κέξνο απηψλ κε ηελ επηηπρία θαη
απνηπρία αλάπηπμεο λέσλ ππεξεζηψλ θαη, αλ λαη, είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ κε επηηπρία;
Οκάδα Δξσηήζεσλ 3:Αλ ππάξρνπλ νη ηθαλνί παξάγνληεο δηαρσξηζκνχ, κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κέζσ
ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη απμεκέλεο επειημίαο κνληέιν, δηαηεξψληαο κεγάιν κέξνο ηεο απαηηνχκελεο
πιεξνθνξίαο πξνβιέπνληαο κε επηηπρία ηηο κειινληηθέο λέεο ππεξεζίεο;
Θεσξεηηθφ Μνληέιν ηεο πξνηεηλφκελεο Έξεπλαο
Ζ κειέηε πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη θαη λα ειέγμεη εκπεηξηθά έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ηελ αλάπηπμε
λέσλ ππεξεζηψλ ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Πξνεξρφκελν απφ άιιεο εκπεηξηθέο κειέηεο αιιά θαη
έξεπλα απφ εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ θαζψο επίζεο θαη έλλνηεο θαη ζεσξίεο, έλα ελλνηνινγηθφ δνκηθφ πξφηππν
πξνηείλεηαη, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Σν δνκηθφ κνληέιν πεξηγξάθεη έλα ινγηθφ
δηάγξακκα ξνήο κεηαμχ ησλ γεληθψλ νκάδσλ κεηαβιεηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη βηβιηνγξαθηθά θαη
εκπεηξηθά κε ηελ έλδεημε ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ αηηίσλ θαη ησλ αηηηαηψλ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ
κεηαβιεηψλ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ λέεο ππεξεζίεο ζε αγξνηνπξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο.
Οη δνκέο ή νκάδεο κεηαβιεηψλ ζην πξνηεηλφκελν κνληέιν πεξηιακβάλνπλ: 1) ιεηηνπξγία επηρείξεζεο θαη
ζπκπεξηθνξά ηεο σο πξνο ηελ θαηλνηνκία λέσλ ππεξεζηψλ, 2) πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξνήιζε ε ηδέα γηα
ηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία, 3) ελέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ηε
δηαδηθαζία εηδηθφηεξα, 4) νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο, 5) θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο,
θαη 6) ε επίδξαζε ηεο αγνξάο.
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Πποηεινόμενο Θευπηηικό Μονηέλο
Δπίδπαζη ηηρ επισείπηζηρ και ηηρ
λειηοςπγίαρ ηηρ υρ ππορ ηην
καινοηομία ςπηπεζιών

Πηγέραπό ηιρ οποίερ πποήλθε η ιδέα
για ηην πποζθεπόμενη ςπηπεζία

Δνέπγειερ για ηην ανάπηςξη ηηρ
πποζθεπόμενηρ ςπηπεζίαρ

Διερεύνηση Σχέσεων

Γιεπεύνηζη ύπαπξηρ παπαγόνηυν για
ηην έκθπαζη ηος θαινομένος ηηρ
Ανάπηςξηρ Νέυν Υπηπεζιών

Γιεπέςνηζη ύπαπξηρ παπαγόνηυν
ικανών να πποβλέτοςν ηα
επιηςσημένα έπγα από ηα
αποηςσημένα

Δπίδπαζη ηυν οπγανυηικών δομών

Δπίδπαζη ηηρ καηανομήρ ηυν πόπυν
ηηρ επισείπηζηρ

Δπίδπαζη ηηρ αγοπάρ

ρήκα 1: Πξνηεηλφκελν Θεσξεηηθφ Μνληέιν γηα ηελ Αλάπηπμε Νέσλ Τπεξεζηψλ
Πεγή: Κίηζηνο 2005, 2006, Kitsios, 2006, 2007
Ζ χπαξμε παξαγφλησλ πνπ εθθξάδνπλ ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο λέσλ ππεξεζηψλ είλαη αιήζεηα φηη
επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο 6 νκάδεο κεηαβιεηψλ πνπ κφιηο πξηλ απαξηζκήζεθαλ. Οη νκάδεο κεηαβιεηψλ
ζα θαηαζθεπάζνπλ ηνπο λένπο παξάγνληεο, ιηγφηεξνπο ζε αξηζκφ απφ ηηο αξρηθέο κεηαβιεηέο αιιά
εμίζνπ πνιχηηκνη ζε πιεξνθνξία, ηνπιάρηζηνλ 70% ηεο αξρηθήο. Παξάιιεια νη λένη παξάγνληεο ζα
απνηεινχληαη απφ κεηαβιεηέο ησλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθή δηάηαμε θαη ζεκαληηθφηεηα ζε θάζε λέν
παξάγνληα. Αλακέλεηαη ινηπφλ ην απνηέιεζκα γηα ην αλ ππάξρνπλ νη παξάγνληεο απηνί θαη αλ λαη, πνηα
ζα είλαη ε ζχλζεζή ηνπο θαη πξνπαληφο ην λφεκα πνπ ζα πξνζδίδνπλ ζην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο λέσλ
ππεξεζηψλ. Σέινο, είλαη θαλεξφ φηη ε χπαξμε παξαγφλησλ ηθαλψλ λα πξνβιέπνπλ ηα επηηπρεκέλα έξγα
απφ ηα απνηπρεκέλα κε επηηπρία, ν εληνπηζκφο θαη ε απνκφλσζή ηνπο, είλαη άκεζα εμαξηψκελε απφ ηελ
χπαξμε παξαγφλησλ πνπ εθθξάδνπλ ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο λέσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηηο
ηθαλφηεηαο δηαρσξηζκνχ πνπ έρνπλ νη παξάγνληεο απηνί.
Ζ πξνηεηλφκελε Μεζνδνινγία
Ζ κεζνδνινγία ρσξίδεηαη ζε ηξία θπξίσο ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην απνηειεί θπξίσο ην ελλνηνινγηθφ
κνληέιν πνπ αλαπηχζζεηαη κε ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
Αλάπηπμε Νέσλ Πξντφλησλ γεληθά αιιά θαη εηδηθά ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ
αγξνηνπξηζηηθφ ηνκέα. ηε ζπλέρεηα κε παξάιιειεο ζε βάζνο ζπλεληεχμεηο κε εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ,
επηρεηξείηαη λα δνκεζεί ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα απνηειέζεη θαη ην εξγαιείν ζπιινγήο ησλ
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί ε εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο κειέηεο. Ζ ππφζεζε ηνπ
ηξφπνπ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηεο
κεζνδνινγίαο. ην ζηάδην απηφ αλαιχνληαη θαη παξνπζηάδνληαη θάζεηο απφ ηελ πηινηηθή έξεπλα, ηελ
αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο κέρξη ην βαζκφ ηεο θιίκαθαο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην αιιά θαη ε θαηαλνκή θαη ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ησλ ζπλεληεχμεσλ.
Παξνπζηάδεηαη ε ηαπηφηεηα ηεο έξεπλαο θαη ε θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ.
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Σν ηξίην ζηάδην ηέινο απνηειεί θαη ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο κεζνδνινγίαο. Γίλεηαη αλαθνξά γηα ηηο
κεζνδνινγίεο Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κηαο θαη ε αλάιπζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζα γίλεη ζε επφκελε θάζε.
Δξεπλεηηθνί ηφρνη
Σν αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κειέηεο είλαη ε χπαξμε ή φρη ελφο κνληέινπ ην νπνίν λα κπνξεί λα
πξνβιέπεη ηε κειινληηθή επηηπρία ή απνηπρία λέσλ πξντφλησλ ζηνλ αγξνηνπξηζηηθφ ηνκέα. Σν κνληέιν
απηφ ζα απνηειείηαη απφ ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ε δηνίθεζε ηεο αγξνηνπξηζηηθήο κνλάδαο ζα
θαιείηαη λα πινπνηήζεη πξνθεηκέλνπ νη ππεξεζίεο νη νπνίεο πξφθεηηαη λα πξνζθέξεη λα ραξαθηεξίδνληαη
σο επηηπρεκέλεο. πλεπψο δχν είλαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ απηφκαηα δεκηνπξγνχληαη. Σν πξψην
αθνξά ζην αλ ππάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο (ελέξγεηεο, δξαζηεξηφηεηεο) πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο
θαζνξηζηηθνί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζθεξφκελσλ λέσλ ππεξεζηψλ απφ ηα μελνδνρεία λέσλ ή
ηξνπνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ. Σν δεχηεξν εξψηεκα κπνξεί λα ηεζεί σο αλ ππάξρνπλ νη θξίζηκνη απηνί
παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία θαη απνηπρία ησλ πξντφλησλ, είλαη αξθεηά ηθαλνί λα κπνξνχλ
λα δηαθξίλνπλ ηελ επηηπρία απφ ηελ απνηπρία θαη λα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζε θάπνην κνληέιν
πξφβιεςεο απηψλ;
ηελ πξνζπάζεηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο κειέηεο, έγηλε ιεπηνκεξήο έξεπλα ηεο ήδε ππάξρνπζαο
βηβιηνγξαθίαο απφ ηελ νπνία θαη αλαπηχρζεθε έλα ζεσξεηηθφ δνκηθφ κνληέιν ην νπνίν ελζσκαηψλεη
έλλνηεο απφ ηε ζεσξία αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη πξνζαξκφδεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ
μελνδνρείσλ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε. πσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην ζρήκα, ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν
πεξηιακβάλεη ελλέα θαηεγνξίεο (Α,..Θ) πηζαλψλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ επηηπρία θαη απνηπρία
ησλ λέσλ ππεξεζηψλ.
ηελ νπζία θάλνληαο ην ζρήκα θαη ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ νκάδσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ, ζα εξεπλάηαη ε επηξξνή ησλ νκάδσλ Α, Β, Γ, Δ, Σ, Ε,
Ζ, Θ κε ηελ νκάδα Γ φπνπ θαη πεξηέρνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ επηηπρία θαη απνηπρία
ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ. πλεπψο αλαιχνληαο
πεξηζζφηεξν ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν, κπνξεί λα θαλεί φηη ε αλάιπζε ζα θηλεζεί ζχκθσλα κε ηελ
παξαθάησ δηαδηθαζία:

Α. Γενικά Σηοισεία επισείπηζηρ
Β. Νέερ Υπηπεζίερ Γενικά
Γ. Πηγέρ πος Πποήλθε η Ηδέα
Γ. Γενικά Σηοισεία Πποζθεπόμενηρ Υπηπεζίαρ

Γιεπεύνηζη
Σσέζεων

(Δξαπηημένη Μεηαβληηή)

Δ. Σηάδια Ανάπηςξηρ Πποζθεπόμενηρ Υπηπεσζίαρ
ΣΤ. Οπγάνωζη

(Ανεξάπηηηερ
Μεηαβληηέρ)

Ε. Καηανομή Πόπων
Ζ. Γςναηόηηηα Αγοπάρ
Θ. Σςνέπγια Αγοπάρ

ρήκα 2: Γηαδηθαζία Αλάιπζεο
Πεγή: Κίηζηνο 2005, 2006, Kitsios, 2006, 2007
ηαηηζηηθά νκηιψληαο, ε νκάδα Γ πεξηέρεη ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (επηηπρία – απνηπρία) θαη νη
ππφινηπεο νκάδεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ησλ νπνίσλ ε κνξθή ζα θαζνξίζεη ηελ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ πνπ ζα αθνινπζήζεη θαηά ην ηξίην ζηάδην ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ αλαιχεηαη ζην
θεθάιαην απηφ.
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πγθξηηηθή Αλάιπζε
Ζ αλάπηπμε λέσλ αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ζα είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο ηεο εηαηξηθήο απφδνζεο,
φπνπ ζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα γηα ηνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ζηε δηαδηθαζία θαηλνηνκίαο ηφζν
γηα ηα αγαζά φζν θαη γηα ηηο ππεξεζίεο. Ο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ εξεπλψλ απηψλ πνηθίινπλ
απφ απιέο αληηζηνηρίεο ζε πνιπκεηαβιεηέο αλαιχζεηο φπσο παξαγνληηθή αλάιπζε, παιηλδξφκεζε θαη
δηαθξηηηθή αλάιπζε. Οη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνηθίινπλ επίζεο απφ απιέο πεξηπησζηνινγηθέο
κειέηεο ζε δηαηνκεαθέο κειέηεο δηαθφξσλ βηνκεραληψλ θαη εηαηξηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη απφ ηελ
εμέηαζε πιήζνπο επηηπρεκέλσλ πεξηπηψζεσλ ζηελ εμέηαζε αθξηβψο αληίζεηεο θαηάζηαζεο, πιήζνπο
δειαδή απνηπρεκέλσλ πεξηπηψζεσλ λέσλ πξντφλησλ. Μηα πην ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ζηηο κειέηεο απηήο
ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε εμέηαζε ησλ επηηπρεκέλσλ θαη ησλ απνηπρεκέλσλ πεξηπηψζεσλ ηαπηφρξνλα
(Edgett and Parkinson, 1994).
Ζ ζπγθξηηηθή κέζνδνο έρεη κε απνηέιεζκα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Γηα
παξάδεηγκα νη Edgett and Parkinson (1994) ηε ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηε ζχγθξηζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ
ππεξεζηψλ ζε βξεηαληθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο, ν Edgett (1994) ηε ρξεζηκνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα
ζπγθξίλεη δξαζηεξηφηεηεο λέσλ ππεξεζηψλ ζε ηξάπεδεο. Οη Cooper θαη de Brentani (1991) ζε έξεπλά
ηνπο γηα εκπνξηθέο εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζχγθξηλαλ επηηπρεκέλεο θαη απνηπρεκέλεο λέεο
ππεξεζίεο κε κέζνδν παξφκνηα απηήο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Cooper (Edgett and Parkinson, 1994, Ernst,
2002).
Ζ επηηπρία ηεο ζπγθξηηηθήο κεζνδνινγίαο γηα ηηο κειέηεο απηψλ πξντφλησλ αξρηθά θαη γηα ηηο λέεο
ππεξεζίεο αξγφηεξα θαηέδεημαλ φηη ε πξνζέγγηζε απηή είλαη θαηάιιειε θαη αμηφπηζηε γηα ηελ έξεπλα
πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Οη πξνεγνχκελεο ζπγθξηηηθέο κέζνδνη πξφζθεξαλ ην πιαίζην γηα
πεξαηηέξσ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θάζε πξνζπάζεηα πξνζδηφξηζε ραξαθηεξηζηηθά
αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ πνπ απνηειεζκαηηθά δηαρσξίδνπλ ηα επηηπρεκέλα απφ ηα απνηπρεκέλα λέα
πξντφληα (Edgett and Parkinson, 1994).
Ζ πξνηεηλφκελε Γεηγκαηνιεςία
Γεηγκαηνιεςία είλαη ε δηαδηθαζία ε νπνία ρξεζηκνπνηεί κηθξφ αξηζκφ αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ
δνζέληνο πιεζπζκνχ ζαλ βάζε γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ φιν πιεζπζκφ (Pedhazur &
Schmelkin, 1991, Zikmund, 1997). Ζ δεηγκαηνιεςία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αχμεζε ηεο εγθπξφηεηαο
ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ηε δηαζθάιηζε φηη ην δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ. Ο
ζηφρνο γηα ηε κειέηε απηή ζα είλαη φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν δείγκα ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο,
αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζην παξειζφλ. χκθσλα κε ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη
ζην ρψξν ηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο πνπ ιακβάλεηαη
θάζε θνξά ππφςε ησλ εξεπλεηψλ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ηα παξαθάησ:
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Πίλαθαο 2: Δλδεηθηηθέο Δκπεηξηθέο κειέηεο Αλάπηπμεο Νέσλ Πξντφλησλ
Δλδεηθηηθέο Δκπεηξηθέο κειέηεο Αλάπηπμεο Νέσλ Πξντφλησλ
πγγξαθείο
Αξηζκφο Έξγσλ
Cooper and Kleinschmidt, 1993b
103
Cooper and Kleinschmidt, 1993c
103
Cooper and Kleinschmidt, 1995a, 1996
(*)
Barczak, 1995
140
Calantone and di Benedetto, 1988
189
Calantone et al., 1997
142
De Brentani, 1989
279
Dwyer and Mellor, 1991a
95
Dwyer and Mellor, 1991b
114
Edgett (1994)
118
Edgett & Parkinson (1994)
148
Kitsios, 2005, 2006, 2008
176
Kotzbauer, 1992
120
Maidique and Zirger, 1984
158
Rothwell et al., 1974
86
Rubenstein et al., 1976
103
Schmalen and Wiedemann, 1999
40
Souder et al., 1997
150
Utterback et al., 1976
117

Αξηζκφο Δηαηξηψλ
21
21
135
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
67
88
99
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*) Γελ αλαθέξεηαη ην ζηνηρείν απηφ
Πεγή: Πξνζαξκνγή απφ Ernst, (2002)
Ο ζηφρνο πνπ ηίζεηαη γηα ηελ έξεπλα είλαη ζε άλσ ησλ 60 αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ λα ζπιιερζνχλ
πάλσ απφ 120 πεξηπηψζεηο λέσλ ππεξεζηψλ. ηφρνο αξθεηά αηζηφδνμνο αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ φηη ην
λα απαζρνιήζεη θαλείο νπνηνλδήπνηε δηεπζπληή αγξνηνπξηζηηθήο κνλάδαο ζε πεξίνδν φπνπ ην
μελνδνρείν ηειεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν θαζψο επίζεο φηη ε ζπκκεηνρή ησλ
αγξνηνπξηζηηθψλ ζην παξειζφλ ζε έξεπλεο θαηλνηνκίαο είλαη ζπάληα, δπζρεξαίλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε
θπξίσο ηεο νξγάλσζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ.
Ζ επηινγή ζα γίλεη απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ νδεγφ φπνπ πεξηείρε φια ηα ζηνηρεία ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ
κνλάδσλ γηα φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. Κάλνληαο κηα απιή βειηηζηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ ζα
πξέπεη λα δηαηεζνχλ (ρξφλνο, έμνδα, πξνζπάζεηα) αιιά θαη βάζε ηεο δπλακηθφηεηαο θάζε πεξηνρήο ψζηε
ζηε δηάξθεηα παξακνλήο λα δψζεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα ζε πιήζνο ζπλεληεχμεσλ, επηιέγεηαη ε
πεξηνρή ηεο Κξήηεο, λνκνί Υαλίσλ, Ρεζχκλνπ, Ζξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ε
έξεπλα. ε πεξίπησζε πνπ ν ζηφρνο δελ επηηεπρζεί ζα γίλεη επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο θαη ζε
άιιεο πεξηνρέο.
Υξφλνο θαη ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο
Ζ κειέηε απηή ζα ρξεζηκνπνηεί απην-δηαρεηξηδφκελε κέζνδν έξεπλαο. ηαλ αλαπηπρζνχλ νη ηειηθέο
θιίκαθεο κέηξεζεο θαη ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο θαη αθνχ ηειεηψζεη ε πηινηηθή έξεπλα ησλ
αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην εξσηεκαηνιφγην
αιιά θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο, ζα μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ δηαδηθαζία
ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ζα δηαξθέζεη απφ ην επηέκβξην ηνπ 2010 κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 2010.
Οη ζπλεληεχμεηο ζα είλαη απνηέιεζκα ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηεπζπληή ηεο κνλάδαο θαη ζηε
ζπλέρεηα δηελέξγεηα ηεο ζπλέληεπμεο ζην ρψξν ηεο. Ζ επηθνηλσλία ζα γίλεη θαηά πεξηνρή μερσξηζηά θαη
κε πεξηζψξην κηαο εβδνκάδαο κε δέθα εκέξεο αλά πεξηνρή. Ζ απνδνρή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δηεπζπληψλ
ζηελ έξεπλα αλακέλεηαη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή ζρεηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο ζηε βηβιηνγξαθία. Ζ δηάξθεηα
ησλ ζπλεληεχμεσλ ζα θπκαλζεί απφ 90 κέρξη θαη 150 ιεπηά ηεο ψξαο.
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χληαμε εξσηεκαηνινγίνπ θαη δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ
ε φηη αθνξά ηε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ηφζν ζηελ ειιεληθή
φζν θαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία. Δθείλν πνπ
πξνηείλεηαη είλαη ζπλήζσο θάπνηεο βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ. Δπίζεο, ηνλίδεηαη
ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη ζε κηα νπνηαδήπνηε έξεπλα αγνξάο, νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ νξζή ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε πνιχ θαιή γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο αγνξάο
θαη ε πείξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηή ζε κειέηεο κε παξφκνην πεξηερφκελν (Κίηζηνο, 1996, 2005,
ΔΡΓΑΤΑ, 1991, Παπαδεκεηξίνπ, 1990, Kitsios, 2006) αιιά παξάιιεια λα εμαζθαιίδεηαη ε
εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο κεζφδνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα
αλαιπζνχλ φια ηα ζηάδηα ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Μεζνδνινγία ζχληαμεο
εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξεί λα
ρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο - φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα: Πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε αλάπηπμεο
λέσλ ππεξεζηψλ. χληαμε δνθηκαζηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Δξσηεκαηνινγίνπ - πηιφηνο θαη δνθηκέο.
Καηαζθεπή ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηέινο δηελέξγεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ.
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Μεθοδολογία Σύνηαξηρ Δπυηημαηολογίος

Πποκαηαπκηική Ανάλςζη Ανάπηςξηρ Υπηπεζιών
Βιβλιογπαθική Έπεςνα
Ανάπηςξη Νέων πποϊόνηων Γενικά
Ανάπηςξη Νέων Πποϊόνηων ζηον ηομέα ηων Υπηπεζιών
Ανάπηςξη Νέων Πποίόνηων ζηον Ξενοδοσειακό Τομέα

Γιαμόπθυζη Υποηςπώδοςρ Δπυηημαηολογίος
Πποζυπικέρ ζςνενηεύξειρ - Σςμπλήπυζη επυηημαηολογίος
(ηυχαίο δείγμα - 3 ζυνενηεύξεις ζηελεχώνν)

Δπιζήμανζη κπιηηπίυν ζηην ανάπηςξη νέυν ςπηπεζιών

Ανάλςζη Πεπιβάλλονηορ Αγοπάρ
& Οπγάνυζη Γικηύος
Σςνενηεύξευν

Σύνηαξη Γοκιμαζηικού Δπυηημαηολογίος
(6 ζςνενηεύξειρ, 3 ειδικοί-εμπειπογνώμονερ, 3 διεςθςνηέρ αγποηοςπιζηικών μονάδυν)
Με βάζη ηην Ανάλςζη ηος Πεπιβάλλονηορ ηηρ Αγοπάρ
Τιρ απαιηήζειρ ηηρ διαδικαζίαρ ανάπηςξηρ και ηιρ μεθόδοςρ ηηρ ανάλςζηρ δεδομένυν,
διαμοπθώνεηαι ένα επυηημαηολόγιο ηο οποίο αποηελεί ανηικείμενο διαλόγος με ηο δείγμα
ζηελεσών πος θα καθοπιζηεί ζηην ζςνέσεια

Σύνηαξη Δπυηημαηολογίος Πιλόηος

Γοκιμή Δπυηημαηολογίος ζε Ππαγμαηικό Πεπιβάλλον
(7 πιλοηικέρ ζςνενηεύξειρ )

Καηαζκεςή Τελικού Δπυηημαηολογίος

Γιενέπγεια Σςνενηεύξευν

ρήκα 3: Μεζνδνινγία χληαμεο Δξσηεκαηνινγίνπ
Πεγή: Πξνζαξκνγή απφ Κίηζηνο, (1996, 2005), Kitsios (2006), ΔΡΓΑΤΑ, (1991)
Ζ πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζε
ηξία επίπεδα θαη κία ζεηξά πξνζσπηθψλ πξνθνξηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε έλα κηθξφ (4) ηπραίν δείγκα,
δηεπζπληψλ αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ. ηηο ζπλεληεχμεηο ζα γίλεη ρξήζε ππνηππψδνπο εξσηεκαηνινγίνπ
παξάιιεια κε ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπλνκηιίαο κε ηα ζηειέρε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη ε
κεηάβαζε απφ ηε ζεσξία θαη ηνλ πξνθνξηθφ ζηνλ γξαπηφ ιφγν. ην ζεκείν απηφ απνθαζίδεηαη γηα ην εάλ
είλαη απαξαίηεην λα γίλεη επαλεμέηαζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο, ηεο
ρξεζηκνπνηνχκελεο νξνινγίαο θαζψο επίζεο θαη ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ εάλ είλαη ε θαηάιιειε
πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη ηελ πιεξνθνξία γηα ηελ νπνία έρεη ζρεδηαζηεί. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα
ελζαξξπλζνχλ λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο ζην αληηθείκελν θαη φηη ζα δπζρεξαίλεη
ηελ έξεπλα θαηά ηε γλψκε ηνπο απφ πιεπξάο εξσηεκαηνινγίνπ, θιίκαθαο θαη θαηαλφεζεο ησλ
εξσηήζεσλ.
Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο κεζφδνπ είλαη ε ζχληαμε ελφο δνθηκαζηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, ιακβάλνληαο
ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ αιιά θαη απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ηεο αγνξάο πνπ έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί. Οη κέζνδνη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ζα πξνθχςνπλ απφ ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, θαη νη νπνίνη έρνπλ ήδε απνθαζηζηεί, ζέηνπλ έλα
ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ζην ζηάδην απηφ. Δάλ έρεη πξναπνθαζηζηεί φηη νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ηα
ζηειέρε, ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, ζα επεμεξγαζηνχλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, ε νπνία
πξνυπνζέηεη επηπιένλ ζηνηρεία, ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ηφηε ηα ζηνηρεία
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απηά πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δνθηκαζηηθφ εξσηεκαηνιφγην. Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δε
γίλεηαη έιεγρνο ηνπ δνθηκαζηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ αιιά νη αιιαγέο ζην
ζπγθεθξηκέλν ζηάδην πξνηείλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζσ ηνπ δηαιφγνπ κε αξηζκφ εηδηθψλ επί ηνπ
ζέκαηνο (6) επί ζεκάησλ κάξθεηηλγθ, αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη πξφβιεςεο, θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο
λέσλ πξντφλησλ, ζηαηηζηηθήο θαη έξεπλαο αγνξάο θαη ηξεηο ηδηνθηήηεο θαη δηεπζπληέο ζεκαληηθνχ
κεγέζνπο αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ. Απηή ε κέζνδνο αιιειεπίδξαζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή λα
αθνινπζείηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο κειέηεο εληζρχνληαο ηελ εγθπξφηεηα ηεο κειέηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε
θάζε εξψηεζε κεηξά αθξηβψο απηφ πνπ ζρεδηάζηεθε λα κεηξήζεη θαη φρη θάηη άιιν. Δίλαη ν ηειεπηαίνο
έιεγρνο φζν αθνξά ηελ πιεξφηεηα ηνπ πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη
γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο. ιεο νη παξαηεξήζεηο ελζσκαηψζεθαλ ζην πηινηηθφ
εξσηεκαηνιφγην.
ην ηξίην ζηάδην απηήο ηεο κειέηεο γίλεηαη πηα ε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ - πηιφηνο ην νπνίν δε ζα
πξέπεη λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ ην ηειηθφ, θαη απνηειεί νπζηαζηηθά ηε βάζε γηα ην ηειηθφ
εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην-πηιφηνο φκσο δνθηκάδεηαη θαη ειέγρεηαη ζε πξαγκαηηθφ
πεξηβάιινλ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζε 7 δηεπζπληέο αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ. Σν ζηάδην απηφ
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη ν ξφινο ησλ απνηειεζκάησλ είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο.
Δπηβεβαηψλνληαη γηα ηειεπηαία θνξά θαη ζε πξαγκαηηθφ δείγκα ην εξσηεκαηνιφγην, νη θιίκαθεο
κέηξεζεο θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Ο αξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πηιφησλ πνπ
ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλνο θαη εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζπιιέγνληαη γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη
θαη‘ επέθηαζε ηεο έξεπλαο.
Σέινο, ε έξεπλα πξνρσξάεη ζην ηέηαξην ζηάδην ηεο κεζνδνινγίαο ζηελ ζχληαμε δειαδή ηνπ ηειηθνχ
εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν θαη ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ
αληηκεησπηζηνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ αιιά θαη θαηά ηελ
εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηεο Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ. Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δεκνζθφπεζεο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηφξζσζεο ιάζνπο.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο γηα κηα λέα
ππεξεζία, 126 κεηαβιεηέο αλαπηχρζεθαλ θαη ειέγρζεθαλ ζε 9 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Πξψηα απφ φια
νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα δηαιέμνπλ θαη λα αλαθεξζνχλ κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα ζε έλα επηηπρεκέλν
έξγν αλάπηπμεο λέαο ππεξεζίαο ην νπνίν έρεη πινπνηεζεί ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη έρεη ήδε
νινθιεξσζεί. ηε ζπλέρεηο θαινχληαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ πνηφηεηα απφδνζεο κε ηελ νπνία θάζε κία
απφ ηηο 126 κεηαβιεηέο εθαξκφζηεθε ζε θάζε λέα επηηπρεκέλε ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πινπνίεζήο ηεο.
Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα κία λέα ππεξεζία πνπ ζεσξήζεθε φηη ήηαλ απνηπρεκέλε γηα ηελ
αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε. Ζ επηηπρία ή ε απνηπρία νξίδεηαη απφ ην θάζε ζηέιερνο πνπ απαληά ηηο
εξσηήζεηο κε δηθνχο ηνπ φξνπο θαη φπσο ε επηρείξεζε αληηιακβάλεηαη ην απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηεο
λέα ππεξεζίαο ηεο κε δηθά ηεο θξηηήξηα επηηπρίαο ή απνηπρίαο. Οη 126 κεηαβιεηέο πνπ αλαπηχρζεθαλ
κεηξνχληαη κε 5βάζκηαο θιίκαθαο ηχπνπ Likert απαληήζεηο κε αληηζηνίρηζε ηεο ηηκήο (1) ζε πνζνζηφ
κεδεληθήο πινπνίεζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ηηκήο (5) ζε θαζνιηθφ πνζνζηφ πινπνηεζεο ηεο ελέξγεηαο
100%. Ζ πξνζέγγηζε απηή παξάγεη κεγαιχηεξα πνζνζηά αμηνπηζηίαο απφ ηεο ζπλερφκελεο θιίκαθεο
(Churchill, 1987). Παξφιν πνπ κηα 7βάζκηα θιίκαθα ζα έδεηρλε πην αμηφπηζηε, ζηε δηάξθεηα ηεο
πηινηηθήο θάζεο θάλεθε λα δπζθνιεχεη αξθεηά ηα ζηειέρε ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ηειηθά
απνθαζίζηεθε ε θιίκαθα λα έρεη πέληε βαζκνχο γηα ηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο.
Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
Μεηά ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα λα ππάξρεη πιήξε άπνςε γηα ηηο ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ ησλ
εξσηψκελσλ, γηα λα κεησζεί ν πξαγκαηηθά κεγάινο αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ ζε έλα πην εχθνια
δηαρεηξίζηκν ζχλνιν κεηαβιεηψλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αλάιπζε ζπζρέηηζεο, ε παξαγνληηθή αλάιπζε θαη
ε αλάιπζε αμηνπηζηίαο. Οη επαλαιήςεηο ησλ κεζφδσλ απηψλ ζα θαηαιήμνπλ λα κεηψζνπλ ηηο αξρηθέο
κεηαβιεηέο απφ 126 ζε ιηγφηεξεο πεξηγξαθηθέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ζε
αθφκε ιηγφηεξνπο απνδεθηνχο αλεμάξηεηνπο παξάγνληεο. Οη παξάγνληεο απηνί φινη καδί ζα εθθξάδνπλε
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ην θαηλφκελν κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 70,0% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Ζ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ησλ
δεδνκέλσλ ησλ παξαγφλησλ ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ θαιή έσο άξηζηε (Nunnally, 1978).
Ζ θιηκαθσηή Γηαρσξηζηηθή Αλάιπζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εδξαηψζεη κηα θαζνξηζηηθή ζρέζε κεηαμχ
ησλ παξαγφλησλ πνπ πεξηγξάθεη ηηο λέεο ππεξεζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ θιάδν ησλ
αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ηα πνζνζηά ηαμηλφκεζεο ηεο επηηπρίαο θαη ηεο απνηπρίαο. Οη ππνζέζεηο
ηεο κεζφδνπ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ. Σα ζθνξ ησλ παξαγφλησλ θάζε πεξίπησζεο
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην κνληέιν κε
απνηειέζκαηα ε ηαμηλφκεζε ηνπ δείγκαηνο απφ ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί ε δηαρσξηζηηθή ζπλάξηεζε λα
είλαη πςειή.
Ζ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή απνηίκεζε ηεο έξεπλαο πεδίνπ
Με ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ζα εμεηαζηνχλ νη πξαγκαηηθέο ελέξγεηεο αλάπηπμεο θάζε αγξνηνπξηζηηθήο
επηρείξεζεο γηα θάζε έξγν πνπ ζα πεξηγξαθηεί θαη παξάιιεια θάπνηα νξγαλσηηθά ζέκαηα ησλ
αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαη γεληθφηεξα ζέκαηα ηεο αγνξάο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παίμνπλ ξφιν ζηελ
επηηπρία αλάπηπμεο ησλ λέσλ ππεξεζηψλ θαη επίζεο ην θαηά πφζν ζα ήηαλ δπλαηφλ ην απνηέιεζκα λα
ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά πξνβιέςηκν. ζν αθνξά ηελ πξαθηηθή ζπλεηζθνξά ηεο κειέηεο, ηα απνηειέζκαηά
ηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ δηνηθεηηθά ζηειέρε αγξνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη
γεληθφηεξα ζηειέρε πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. Μπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ αθέξαηα αιιά θαη σο βάζε θαηαλφεζεο ηεο κεζνδνινγίαο απφ ηε ζχληαμε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ κέρξη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε ρξήζε
ηνπ κνληέινπ αξγφηεξα πνπ ζα πξνβιέπεη ηελ επηηπρή αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ. Οη παξάγνληεο πνπ ζα
πξνθχςνπλ θαη ζα δηαρσξηζηνχλ σο ηθαλνί λα πξνβιέςνπλ ηελ επηηπρία θαη απνηπρία είλαη απφ κφλνη
ηνπο ζεκαληηθή γλψζε θαη εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ ζηειερψλ ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ πνπ
θαινχληαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε λέσλ έξγσλ κε πςειά πνζνζηά επηηπρήο
έθβαζεο.
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Πεξίιεςε:

Ζ παξνύζα κειέηε απνηειεί κηα θαηλνηόκα πξνζέγγηζε ησλ εξγαιείσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ έρνπλ
ζπκπεξηιεθζεί ζην Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013, θαζώο πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ην ζεσξεηηθό
ππόβαζξν - όπσο απηό νξηνζεηείηαη από ηελ επηζηήκε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο - ην νπνίν αμηνπνηήζεθε άκεζα ή
εκπεηξηθά γηα ηελ ζπγθξόηεζε ηνπ ΔΠΑ σο ζπλνιηθνύ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο
πνιηηηθήο. Γηα ην ιόγν απηό θαηαγξάθεη ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί σο ζήκεξα ζην ρώξν ηεο
επηζηήκεο θαη ηηο θαηαηάμεηο ησλ εξγαιείσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ κέρξη ζήκεξα έρνπλ αμηνπνηεζεί θαη ζηε
ζπλέρεηα εμεηάδεη ηελ έληαμε ησλ εξγαιείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΔΠΑ, ππό ην πξίζκα απηώλ ησλ ζεσξεηηθώλ
πξνζεγγίζεσλ θαη θαηαηάμεσλ. ηε κειέηε έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί όια ηα ηνκεαθά θαη ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ
πεξηέρεη ην ΔΠΑ. Σν βαζηθό δεηνύκελν είλαη ε «θσδηθνπνηεκέλε» απνηύπσζε ησλ εξγαιείσλ άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο
πνιηηηθήο, ζύκθσλα κε ηα ζεσξεηηθά δηδάγκαηα θαη ηηο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηέηνησλ
εξγαιείσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα. Ζ πξνζέγγηζε απηή επηηξέπεη κηα πξνζέγγηζε ηνπ ΔΠΑ πην ζεσξεηηθή
από ηηο ζπλήζεηο πνιηηηθό-νηθνλνκηθέο αλαιύζεηο πνπ ζπλνδεύνπλ ηέηνηα πξνγξακκαηηθά θείκελα.

Λέμεηο - Κιεηδηά: ΔΠΑ, Θεσξεηηθή Αλάιπζε, Δξγαιεία Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο
Η. Δηζαγσγή
Δίλαη γεγνλφο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επηδίδνληαη ζε κηα
πξνζπάζεηα λα δηεπξχλνπλ ην πεδίν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, έζησ θη αλ απηφ δελ πξνζδηνξίδεηαη ξεηά ζην
πξσηνγελέο θαη δεπηεξνγελέο δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ππήξμε έλα ηέηνην
πεδίν θαζψο δηαρξνληθά ππήξμαλ δηάθνξα ζηάδηα σξίκαλζεο ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ, ηα
νπνία νδήγεζαλ ζηελ απνλνκή ξεηά δηαηππσκέλσλ θαη πξνζδηνξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ ζηα φξγαλα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο αξρέο (γηα κηα
αλαιπηηθή απνηχπσζε ηεο ζρεηηθήο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο βι. Αλδξένπ Γ. - Μαξαβέγηαο Ν. [1])
Ο βαζηθφο ηξφπνο εδξαίσζεο αξκνδηνηήησλ ζε έλα πεδίν πνιηηηθήο είλαη ζπλήζσο ε θαζηέξσζε ελφο ή
πεξηζζνηέξσλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έηζη ψζηε λα
ππάξρεη εχινγε ή έζησ επινγνθαλήο δηθαηνινγία γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ζην πεδίν απηφ (Cram L. [2]). Ζ θχζε απηψλ ησλ πνιηηηθψλ «πιαγηνθφπεζεο» κε ηηο νπνίεο ηα
ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο,
απνθηψληαο έηζη ιφγν θαη δηαηνδνζία ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνιηηηθήο έρεη απνδνζεί κε ηνλ φξν
«απνηέιεζκα Φξαλθελζηάηλ» (Frankenstein effect) θαζψο ζπρλά απηέο νη παξεκβάζεηο απαηηνχλ ηε
δεκηνπξγία εηδηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν απνθιίλεη απφ ην βαζηθφ πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη ην
θνηλνηηθφ θεθηεκέλν (Chalmers D. [3]). Σν επηζηέγαζκα απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε ζπγθέληξσζε,
ζπλήζσο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ελφο κεγάινπ αξηζκνχ δεδνκέλσλ, ηα νπνία απνηεινχλ επαξθή
βάζε γηα ηελ αλαγλψξηζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Έλσζεο θαη ηελ πξνπαξαζθεπή
λνκνζεηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπο, κηα δηαδηθαζία πνπ έηζη δεκηνπξγεί πεδίν ζπκκεηνρήο ησλ
ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο ζε έλα ηνκέα, ρσξίο λα ειέγρεηαη ηδηαίηεξα ην αλ ν ηνκέαο απηφο εκπίπηεη
ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ απηψλ (Cram L. [4]). Απηφ είλαη ηδηαίηεξα επηηπρέο θαη απνδεθηφ απφ ηα
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θξάηε κέιε, εθφζνλ νη δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηεί ε Δπξσπατθή Έλσζε, ελ αληηζέζεη κε αλάινγεο
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, είλαη ηφζν ζηνρεπκέλεο πνπ επεξεάδνπλ
άκεζα ηε δσή ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ αηφκσλ θαη κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε εζληθέο
πνιηηηθέο (Peters B. Guy [5]).
Πξνθαλψο ηα αλσηέξσ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο. Ζ ειιεληθή πεξίπησζε
κάιηζηα έρεη ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ λα εκθαλίδεη κηα πνιχ εθηεηακέλε λνκνζεηηθή παξέκβαζε ζε
ζέκαηα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη πνιηηηθήο (βι. ελδεηθηηθά Αζαλαζφπνπινο, Κ, [6]) θαη θαηά ζπλέπεηα
ε χπαξμε ζπκπεξηθνξψλ φπσο νη πξναλαθεξζείζεο, εθ κέξνπο ησλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο, ζπλεηέιεζε ζην
λα θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη πνιηηηθήο πνπ
πξνδηαγξάθνληαλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε πφξνπο πνπ πξνήιζαλ απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην
Σακείν πλνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σν παξφλ θείκελν ζέιεη λα αλαδείμεη ηελ εμέιημε απηήο ηεο θαηάζηαζεο, εζηηάδνληαο ζην ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηζρχνλ Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο
(ΔΠΑ) θαη ζηελ αληηζηνίρεζε ηνπο κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη ε Πνιηηηθή πλνρήο ηεο Έλσζεο.
ΗΗ. Σν πνιηηηθφ πιαίζην θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 – Οη εηδηθφηεξεο
ζέζεηο ηεο Διιάδαο
πσο ζεκεηψλεη θαη ν Petzold [7] θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν έρνπλ θαηαγξαθεί νη ζεκαληηθφηεξεο, ίζσο,
αιιαγέο ζηελ Πνιηηηθή πλνρήο ηεο Έλσζεο: πςειή ζπγθέληξσζε πφξσλ ζηα θησρφηεξα θξάηε κέιε θαη
πεξηθέξεηεο θαη κεηαβνιή ησλ πξνηεξαηνηήησλ πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο απαζρφιεζεο θαη
ηεο θαηλνηνκίαο.
Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013, αλαπηχρζεθε κηα πνιχ ζθιεξή
δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. Σνλ ηφλν ηνλ έδσζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
παξνπζηάδνληαο ηηο ζέζεηο ηεο γηα ηελ πεξίνδν απηή ζηελ Σξίηε Έθζεζε γηα ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή
πλνρή (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, [8]). Ζ Δπηηξνπή ζέιεζε λα ελζσκαηψζεη ζηελ πνιηηηθή πλνρήο ηεο
Έλσζεο ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ είραλ πηνζεηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, φπσο
ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο θαη ηνπ Γθέηεκπνξγθ, εζηηάδνληαο παξάιιεια ζηελ επίηεπμε πξαγκαηηθήο
ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, θαιχπηνληαο ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηηο δηαθνξέο ζην επίπεδν εηζνδήκαηνο
θαη επεκεξίαο κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ (αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο βι. ζε
Ληαξγθφβαο Π. - Αλδξένπ Γ. [9]).
Οη ζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο πξνθάιεζαλ πνιιέο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, πξνθαιψληαο κάιηζηα
έληνλνπο πνιηηηθνχο θξαδαζκνχο, θαζψο ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ηεινχζε ππφ έγθξηζε ην ρέδην
πληαγκαηηθήο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν πην βαζηθφ δίιεκκα πνπ ζπκπχθλσλε φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηελ Έλσζε ππήξμε ην εξψηεκα «δηεχξπλζε ηεο Έλσζεο ή
εκβάζπλζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο Έλσζεο». Ζ απάληεζε πνπ δφζεθε, ζπλδπάδνληαο ηα δπν ζθέιε ηνπ
εξσηήκαηνο, δειαδή «νινθιήξσζε δηα ηεο δηεχξπλζεο» απνηειεί κηα πνιηηηθή ζνθηζηεία πνπ κπνξεί λα
εμππεξέηεζε ηηο αλάγθεο ηεο ηφηε ρξνληθήο ζπγθπξίαο αιιά ηζηνξηθά ε νξζφηεηα ηεο έρεη αξρίζεη λα
δνθηκάδεηαη. Ζ πην εκθαλήο απφδεημε απηήο ηεο δνθηκαζίαο είλαη νη λνκηθφ-πνιηηηθέο αθξνβαζίεο πνπ
πηνζεηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο πλζήθεο ηεο Νίθαηαο ην 2000 ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα απνθιίλνληα
εζληθά ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο, αθξνβαζίεο πνπ κέρξη θαη ζήκεξα, ρξφληα κεηά ηελ
πηνζέηεζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο, εμαθνινπζνχλ λα πξνβιεκαηίδνπλ αθφκε θαη ηνπο πιένλ έκπεηξνπο
πεξί ηα ζέκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνιιψ δε κάιινλ ηνπο απινχο πνιίηεο ηεο Έλσζεο.
Σν 2005, δπν δεκνςεθίζκαηα, έλα ζηελ Οιιαλδία θαη έλα ζηελ Γαιιία, απέξξηςαλ ην ζρέδην ηεο
πληαγκαηηθήο πλζήθεο, βπζίδνληαο ηελ Έλσζε ζε κηα έληνλε εζσζηξέθεηα θαη ακθηζβήηεζε σο πξνο ηηο
πξννπηηθέο ηεο. Σα έληνλα θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο Έλσζεο είραλ σο πνιηηηθή
αληαλάθιεζε απηή ηε θξίζε, ε νπνία επηδεηλψζεθε θαη απφ ηελ πξφζθαηξε απνηπρία γηα ζπκθσλία επί ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ πξννπηηθψλ ηεο Έλσζεο ην θαινθαίξη ηνπ 2005.
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Σειηθά ην 2006 ε πνξεία πξνο ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε αλέθακςε μεθηλψληαο απφ ηελ επίηεπμε
ζπκθσλίαο γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο Έλσζεο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013. Σαπηφρξνλα, ην
ρέδην ηεο πληαγκαηηθήο πλζήθεο έηπρε πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο, θαη ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2007 έλα λέν
θείκελν παξνπζηάζηεθε, ην νπνίν απνηέιεζε ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο. Καη απηή ε πξνζπάζεηα πάλησο
δελ ππήξμε αλέθειε. Ζ πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο ην 2008 απνξξίθζεθε απφ ηελ Ηξιαλδία θαηφπηλ ζρεηηθνχ
δεκνςεθίζκαηνο θαη κφιηο ηνλ επηέκβξην 2009 νη Ηξιαλδνί απνδέρζεθαλ ηε πλζήθε, ελψ ε Σζερία κέρξη
ηελ ηειεπηαία ζηηγκή δηαπξαγκαηεπφηαλ θαη ηειίθά πέηπρε ηελ εμαίξεζε ηεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ.
Δπηζηξέθνληαο ζην δήηεκα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξννπηηθψλ, ε καθξά δηαπξαγκάηεπζε (27 κήλεο Φεβξνπάξηνο 2004 έσο Μάηνο 2006), είρε σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε κηαο ζπκθσλίαο πνπ έδεηρλε λα
ηθαλνπνηεί φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, θάζε έλαο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο (γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο βι. Ληαξγθφβαο Π. - Αλδξένπ Γ. [10]). Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην ηθαλνπνηήζεθε θαζψο
πέηπρε λα νινθιεξσζνχλ πνιηηηθά νη ζρεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθήο ηνπ πξνεδξίαο
ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην. Ζ Γαιιία ήηαλ ηθαλνπνηεκέλε θαζψο δηαηήξεζε ζε γεληθέο γξακκέο ην
πξνζηαηεπηηθφ θαζεζηψο γηα ηνπο αγξφηεο ηεο ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. Ζ Γεξκαλία
ηθαλνπνηήζεθε γηαηί πηζηψζεθε ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο
Έλσζεο γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο, παξφηη παξέκεηλε ε ρψξα κε ηε κεγαιχηεξε δεκνζηνλνκηθή
ζπλεηζθνξά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο. Οη ρψξεο ζπλνρήο (Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Διιάδα)
ηθαλνπνηήζεθαλ θαζψο δηαηήξεζαλ ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηα επεξγεηήκαηα πνπ ιακβάλνπλ απφ ηα
Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην Σακείν πλνρήο ηεο Έλσζεο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλνρήο.
Σέινο ηα λέα θξάηε κέιε ηθαλνπνηήζεθαλ γηαηί πέηπραλ κεγαιχηεξα πνζά δηαξζξσηηθήο βνήζεηαο απφ
αξρηθά είλαη πξνηείλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Begg Η., Heinemann Fr. [11]).
Απηέο νη πξψηεο ζεηηθέο αληηδξάζεηο πάλησο ήηαλ επηθαλεηαθέο. Μηα ινγηθή «δνχλαη θαη ιαβείλ»
θπξηάξρεζε πνιχ έληνλα θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαζψο ε είζνδνο ησλ δέθα λέσλ ρσξψλ ζηελ Έλσζε,
κε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο, άιιαμε ηα δεδνκέλα γηα ηα «παιαηά» θξάηε κέιε ηεο
Έλσζεο, θαζψο λέα δεηήκαηα ηέζεθαλ φπσο ε αλαδηαλνκή εηζνδήκαηνο ζηελ Έλσζε, ε θνηλσληθή
πνιηηηθή θαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο (Boeri Σ., Brücker Ζ. [12]). Ο ηειηθφο ζπκβηβαζκφο δελ
ππήξμε αλαηξεπηηθφο ησλ κέρξη ηφηε δεδνκέλσλ, θαζψο δφζεθε έκθαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Κνηλήο
Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη ζηε κείσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαθνξψλ (Πνιηηηθή πλνρήο), ελψ δελ έηπραλ
ηεο ίδηαο πξνζνρήο νη ζηφρνη ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο (αληαγσληζηηθφηεηα), θαη άιιεο εζσηεξηθέο
πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο (αζθάιεηα, δηθαηνζχλε, ηζαγέλεηα) θαζψο θαη εμσηεξηθέο πνιηηηθέο (παξνρή
πξνεληαμηαθήο θαη αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ζε ππνςήθηα πξνο έληαμε θξάηε θαη ζε ηξίηα θξάηε) (Mrak Μ.,
Rant V. [13]).
ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ε Διιάδα δηαηχπσζε ηηο εηδηθφηεξεο ζέζεηο ηεο, κε ζηφρν ηε
δηαζθάιηζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο δηαξζξσηηθήο ζπλδξνκήο απφ ηελ Έλσζε. Μεηαμχ άιισλ
πξνηάζεθαλ: ε δηαηήξεζε ηνπ πιαθφλ ησλ ηδίσλ πφξσλ ζην 1,24% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ
Δηζνδήκαηνο ηεο ΔΔ, ε παξαρψξεζε ηνπ 0,41% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Δηζνδήκαηνο ηεο ΔΔ γηα ηελ
ζπλνρή, ε δηαηήξεζε ηνπ νξίνπ ρξεκαηνδφηεζεο ζην 4% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρσξίνπ Πξντφληνο, ε
ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ζηαηηζηηθήο ζχγθιηζεο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πεξηθεξεηψλ ζηαδηαθήο εηζφδνπ, ε κε ζχζηαζε Σακείνπ Πξνζαξκνγήο ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε θαηάξγεζε ηνπ δηνξζσηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ε ζέζπηζε
κεηαβαηηθνχ θαζεζηψηνο θαηά ηελ έμνδν κηαο ρψξαο (ζπγθεθξηκέλα ηεο Ηζπαλίαο) απφ ην Σακείν πλνρήο.
Δπηπιένλ εθθξάζηεθε ζηήξημε ζηηο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δδαθηθή πλεξγαζία (Ληαξγθφβαο Π.
- Αλδξένπ Γ. [14]).
ΗΗΗ. Ζ Αξρηηεθηνληθή ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 2007-2013
Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) ηεο Διιάδαο πξνβιέπεη ηελ εθπφλεζε 8
Θεκαηηθψλ/Σνκεαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Δπξσπατθφ
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη 5
Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΠΔΠ) πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Δπξσπατθφ
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Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο γηα
ηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζε 39,4 δηζ. επξψ.
Ζ ζηνρνζεζία ηνπ ΔΠΑ δηαηππψζεθε ζε ηέζζεξα επίπεδα: i) ζην επίπεδν ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ
ΔΠΑ, ii) ζην επίπεδν ησλ ζεκαηηθψλ (5) θαη ρσξηθψλ (3) πξνηεξαηνηήησλ, φπσο απαηηείηαη απφ ην Γεληθφ
Καλνληζκφ ησλ Σακείσλ, iii) ζην επίπεδν ησλ Γεληθψλ ηφρσλ (17), ζηνπο νπνίνπο αλαιχεηαη θάζε
ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη iv) ζην επίπεδν ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θχξησλ κέζσλ επίηεπμεο.
Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 δηακνξθψζεθε έηζη ψζηε λα
πινπνηεζνχλ κε ην βέιηηζην ηξφπν νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο ρψξαο θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη φπνηεο
δπζρέξεηεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Ζ
δηάξζξσζε ηνπ ΔΠΑ δηακνξθψλεηαη σο εμήο (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπνπξγείν
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ - Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ & Αλάπηπμεο [15], δηαδηθηπαθφο ηφπνο
ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο [16]):
Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα (ΣΔΠ)
i. «Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο Αλάπηπμε»: Κχξηα αλαπηπμηαθή επηδίσμε είλαη ε πξνζηαζία, αλαβάζκηζε θαη
αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ψζηε λα απνηειέζεη ην ππφβαζξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο
πγείαο, θαζψο θαη παξάγνληα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
νηθνλνκίαο, εηζάγνληαο παξάιιεια ηελ ρσξηθή δηάζηαζε ζηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο ρψξαο.
ii. «Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο»: ηφρνο ε αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ θαη
ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο, ψζηε λα βειηησζεί ε ειθπζηηθφηεηαο ηεο
θαη λα εμππεξεηεζνχλ έκκεζα θαη νη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πξνψζεζεο
ηεο απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο. Δπίζεο εμππεξεηείηαη έκκεζα θαη ε πξνηεξαηφηεηα ηεο βειηίσζεο ηνπ
ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο κε παξεκβάζεηο ζεζκηθνχ ραξαθηήξα γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ.
iii. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»: Δπηδηψθεη ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο
εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε
ζηε δηάζηαζε ηεο θαηλνηνκίαο.
iv. «Φεθηαθή χγθιηζε»: Κχξηα επηδίσμε ε επηθέληξσζε ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν «Φεθηαθφ Άικα ζηελ
παξαγσγηθφηεηα, Φεθηαθφ Άικα ζηελ πνηφηεηα δσήο». Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
«Φεθηαθή χγθιηζε ηεο ρψξαο κε ηελ επξσπατθή έλσζε αμηνπνηψληαο ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)».
v. «Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο»: ηφρνο ε δεκηνπξγία κηαο πνιηηνθεληξηθήο,
απνηειεζκαηηθήο, αλνηρηήο θαη επέιηθηεο δηαθπβέξλεζεο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηε δηαρείξηζε αξκνδηνηήησλ
θαη δηαδηθαζηψλ ζηε δηνίθεζε πνιηηηθψλ, απνηειεζκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Οη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο
θαιχπηνπλ ηα πεδία δηακφξθσζεο, εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ.
vi. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ»: Βαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ ΔΠ είλαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πιήξνπο
απαζρφιεζεο (δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ, ησλ λέσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ
κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη ησλ επάισησλ νκάδσλ), ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο
παξαγσγηθφηεηαο, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ θαη
παξαγσγηθψλ εμειίμεσλ.
vii. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε»: Σξεηο είλαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο: επέλδπζε ζην
κέιινλ (θνηλσλία ηεο γλψζεο) θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ φισλ, κεηαξξπζκίζεηο
ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ψζηε ε δηα βίνπ κάζεζε λα θαηαζηεί πξαγκαηηθφηεηα γηα φινπο (αλεμαξηήησο
ειηθίαο) θαη ηέινο, αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο.
viii. «Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο»: Αθνξά ηελ θάιπςε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δξαζηεξηνηήησλ
πξνπαξαζθεπήο, δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο, πιεξνθφξεζεο/δεκνζηφηεηαο θαη ειέγρνπ
ησλ ινηπψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο
ηθαλφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ησλ Σακείσλ.

Μαξία Παζπάηε θαη Γεκήηξηνο Β. θηαδάο, Κείκελα Πεξηθεξεηαθήο Δπηζηήκεο, Σφκνο Η (1), Γεθέκβξηνο 2010, ζζ. 37-60

41

Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ)
Σα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα Σνκεαθά Πξνγξάκκαηα θαη
ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπο ζηεξίδεηαη ζε κία
θνηλή δηάξζξσζε, ψζηε λα είλαη επρεξέζηεξε ε εληαία δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ
ελεξγεηψλ παξαθνινχζεζεο θαη πινπνίεζεο:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

ΠΔΠ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο: Ζ εληαία αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε ηνπ βνξεηνειιαδηθνχ ρψξνπ, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηηο δηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε χπαξμεο ειάρηζηεο θξίζηκεο κάδαο ζε επίπεδν
εδαθηθνχ, πιεζπζκηαθνχ, παξαγσγηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ δπλακηθνχ ψζηε λα εδξάδεηαη κηα
βηψζηκε ζηξαηεγηθή πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο κε επνίσλεο πξννπηηθέο. H επξχηεξε πεξηνρή ηεο
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, απαξηίδεηαη απφ δχν δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο πνπ αλήθνπλ ζην ζηφρν ζχγθιηζεο –
phasing out (Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία) θαη κία πεξηθέξεηα ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο (Αλαηνιηθή
Μαθεδνλία-Θξάθε).
ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο-Πεινπνλλήζνπ-Ηνλίσλ Νήζσλ: Ζ ρσξηθή ελφηεηα Γπηηθήο Διιάδαο –
Πεινπνλλήζνπ – Ηνλίσλ Νήζσλ πεξηιακβάλεη Πεξηθέξεηεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ Ακηγή ζηφρν 1,
παξνπζηάδνπλ δειαδή θαη νη ηξεηο ΑΔΠ κηθξφηεξν ηνπ 75% ηνπ κέζνπ θνηλνηηθνχ φξνπ. Σν ΠΔΠ θαιχπηεη
απνθιεηζηηθά πεξηθέξεηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ ακηγνχο ζηφρνπ «χγθιηζεο».
ΠΔΠ Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ: ην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, ε Υσξηθή Δλφηεηα «Κξήηεο –
Νήζσλ Αηγαίνπ» ζεσξείηαη σο εληαία «Πεξηθέξεηα πξνγξακκαηηζκνχ», ε νπνία ελζσκαηψλεη νκνεηδή
ραξαθηεξηζηηθά αλαθνξηθά κε ηε λεζησηηθφηεηα, ηελ ειθπζηηθφηεηα θαη ηελ πεξηθεξεηαθφηεηα, θαη ηελ
απνκφλσζε ή/θαη ηελ απηνλνκία ησλ λεζηψλ ησλ δηνηθεηηθψλ Πεξηθεξεηψλ πνπ ηελ απνηεινχλ άξα θαη
θνηλή αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ΠΔΠ ραξαθηεξίδεηαη απφ εληαία πξνζέγγηζε θαη
απνθσδηθνπνηείηαη ζε επηκέξνπο επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο εμεηδηθεχνληαη ρσξηθά ζηηο
θαηεγνξίεο ησλ εληζρπφκελσλ Πεξηθεξεηψλ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο επηθέξνπλ πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο παξεκβάζεηο θαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
ΠΔΠ Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο-Ζπείξνπ: Ζ Υσξηθή Δλφηεηα (ΥΔ) Θεζζαιίαο-ηεξεάο ΔιιάδαοΖπείξνπ (ΘΖ) πεξηιακβάλεη ηξεηο Πεξηθέξεηεο: Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδαο, Ζπείξνπ, θαη ρσξνζεηείηαη
ζηε θεληξηθή δψλε ηνπ επεηξσηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Διιάδαο. Γχν απφ ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ΥΔ, ε Ήπεηξνο
θαη ε Θεζζαιία, ηνπνζεηνχληαη ζε θαζεζηψο ακηγνχο ζχγθιηζεο, ελψ κηα πεξηθέξεηα, ε ηεξεά Διιάδα,
έρεη θζάζεη ζε επίπεδν phasing in. Ζ Υσξηθή Δλφηεηα Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο-Ζπείξνπ δηαζέηεη
νθηψ θνηλνχο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο θαη νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ έλα επξχ θάζκα παξεκβάζεσλ πνπ είλαη
θξίζηκεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
ΠΔΠ Αηηηθήο: Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ρξεκαηνδνηηθά εληάζζεηαη ζηηο Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο
(phasing out) ηνπ ζηφρνπ χγθιηζε. ζνλ αθνξά ηελ νλνκαηνινγία ησλ εδαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ
(NUTS) εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία NUTS II. Πεξηιακβάλεη δε θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο. Σν Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα θαιχπηεη γεσγξαθηθά ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ε νπνία ρξεκαηνδνηηθά εληάζζεηαη ζηηο
Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο (phasing out) ηνπ ζηφρνπ «χγθιηζε».
ΗV. Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε - κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε
πσο παξαηεξεί θαη ν Thirlwall [17] ην αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε κεζνδνινγία, ηηο δηαδηθαζίεο θαη
ηνπο κεραληζκνχο αλάπηπμεο δελ είλαη θαηλνχξην. Οη ζηνραζηέο θάζε επνρήο, νξκψκελνη απφ ηηο ζπλζήθεο
πνπ επηθξαηνχλ, πξνβιεκαηίδνληαη γηα νηθνλνκηθή πξφνδν θαη ηελ πιηθή επεκεξία ησλ εζλψλ θαη ησλ
αλζξψπσλ πνπ δηαβηνχλ ζε απηά. Κιαζζηθνί νηθνλνκνιφγνη ηνπ 18 νπ θαη 19νπ αηψλα, φπσο νη Adam Smith,
David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill θαη Karl Marx αζρνιήζεθαλ, ζε θάπνηνλ βαζκφ θαη κε
δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα, κε ηηο αηηίεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ. Ζ
θιαζζηθή ζεψξεζε, κάιινλ απαηζηφδνμε, πεξηγξάθεη ηελ δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο
θαηαδηθαζκέλε λα νδεγήζεη ηειηθά ζηελ ζηαζηκφηεηα. Γίδεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην δηεζλέο εκπφξην, ρσξίο
σζηφζν λα απνζαθελίδεη ηνλ ξφιν ηνπ, θαη ππνεθηηκά ηελ ηερλνινγηθή ζπλεηζθνξά ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία. ε φηη αθνξά ηελ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε αξθείηαη ζην λα πεξηγξάςεη ηα πεξηθεξεηαθά
ραξαθηεξηζηηθά, απνδίδνληαο ηηο φπνηεο αληζφηεηεο κεηαμχ πεξηθεξεηψλ ζε θπζηθνχο ιφγνπο, αγλνψληαο
άιινπο εμσγελείο παξάγνληεο επίδξαζεο (θξαηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, επελδχζεηο).
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Ζ ζπκβνιή ηνπ Marx σζηφζν δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ δηαηχπσζε ππνδεηγκάησλ πνπ κπνξνχλ λα
εληαρζνχλ ζηελ θιαζζηθή ζεψξεζε. Ζ ζεσξία ηνπ πεξί ηκπεξηαιηζκνχ απνηέιεζε ην ζεκέιην ηεο
ξηδνζπαζηηθήο ζεψξεζεο (ρξνλνινγηθά ηνπνζεηείηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910, κε ηηο ζχγρξνλεο
πξνζεγγίζεηο λα εθηείλνληαη κέρξη θαη ηηο κέξεο καο), ε νπνία ζέηεη ην βαζηθφ εξψηεκα ηνπ πνηφο
σθειείηαη απφ ηελ επέθηαζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη, επηπιένλ, πξνδηαγξάθεη ηελ θξίζε θαη ηειηθά
θαηάξξεπζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηελ ζρνιή απηή εληάζζνληαη νη Rosa Luxembourg,
Vladimir Lenin, Paul Baran, Raúl Prebisch, Celso Furtado, Samir Amin, Joseph Schumpeter, Alain Lipietz.
(Λαγφο Γ. Γ. [18])
Σελ θιαζζηθή νηθνλνκηθή ζρνιή δηαδέρεηαη ε λενθιαζηθή νηθνλνκηθή ζεψξεζε, ε νπνία ρξνλνινγηθά
ηνπνζεηείηαη ζηε ιήμε ηνπ 19νπ θαη αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Οη ζεσξεηηθνί αλαιχνπλ πιένλ ηα νηθνλνκηθά
θαηλφκελα ζηελ βξαρπρξφληα πεξίνδν, θαζψο ε εδξαίσζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ηερλνινγηθή
πξφνδνο θαη ε εθβηνκεράληζε ζπληεξνχλ έλα απηνηξνθνδνηνχκελν ζχζηεκα αλάπηπμεο. Σα φπνηα
πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηε ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ, ε νπνία ζπλερίδεηαη
ακείσηε. Σν κέιινλ δηαγξάθεηαη πην αηζηφδνμν θαη ε κφλε απεηιή είλαη απηή ηεο χθεζεο Ζ ζπλεηζθνξά ηεο
ζρνιήο απηήο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε εληνπίδεηαη ζην κνληέιν πνπ αλέπηπμαλ νη Solow θαη Swan ην
1956. Άιινη εθπξφζσπνη ηεο ζρνιήο είλαη νη Léon Walras, Vilfredo Pareto, Arthur Cecil Pigou, Alfred
Marshall, Walt Whitman Rostow, Joseph Schumpeter (Ρέππαο Π. Α. [19]).
Ζ κεγάιε χθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 αλαδεηθλχεη ηελ καθξννηθνλνκηθή ζεσξία ηνπ John Maynard
Keynes. Σα κνληέια πνπ αλαπηχζζεη αθνξνχλ θπξίσο πξνηάζεηο εμφδνπ ηεο νηθνλνκίαο απφ ηελ θξίζε ηεο
επνρήο, κε δεκνζηνλνκηθφ θαη λνκηζκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (ζρεκαηηζκφο ηηκψλ θαη επηηνθίσλ, δεκφζηεο
δαπάλεο, απαζρφιεζε). Κχξηα ζπλεηζθνξά ηνπ Keynes [20] ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, είλαη ε αλαηξνπή ηεο
κέρξη ηφηε επηθξαηνχζαο αληίιεςεο φηη ε πξνζθνξά ησλ αγαζψλ είλαη απηή πνπ δεκηνπξγεί ηελ δήηεζε
ηνπο (ν γλσζηφο θαη σο Νφκνο ηνπ Say). χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Keynes, ε δήηεζε είλαη απηή πνπ ζα
πξνθαιέζεη θαη ηελ πιήξε απαζρφιεζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη ζπλεπψο ζα νξίζεη θαη ην επίπεδν
παξαγσγήο, δειαδή ηελ πξνζθνξά. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ κεγέζνπο
ην ζπληειεζηή εξγαζία, θαζψο θαη ζηελ ζπκβνιήο ηεο δπλαηφηεηαο πξφβιεςεο ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ
κέζα απφ καζεκαηηθά θαη νηθνλνκηθά κνληέια.
Μεηαπνιεκηθά αλαδεηθλχνληαη ν θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο ζηνλ κεραληζκφ ηεο αγνξάο θαη, θπξίσο, νη
επελδχζεηο πξνο αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα, σο ηα κέζα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ. Οη
φπνηεο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ηίζεληαη, θαηά ηελ πεξίνδν απηή ζην πεξηζψξην θαη ζρεδφλ αγλννχληαη
θαηά ηνλ φπνην πνιηηηθφ-νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ. Χζηφζν, ηα κέηξα απηά απνδεηθλχνληαη ζηελ πξάμε
αλεπαξθή θαη αλαπνηειεζκαηηθά νδεγψληαο ηειηθά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ζηαζηκφηεηα. Έηζη
επαλαπξνζδηνξίδεηαη ε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο
πεξηθεξεηψλ ησλ ρσξψλ σο παξάγνληα δηακφξθσζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο εζληθήο επεκεξίαο. Οπζηαζηηθά,
κφιηο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη έπεηηα πεξλά ζην πξνζθήλην ην πξφβιεκα ηεο
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, απνηειψληαο πιένλ νπζηαζηηθή παξάκεηξν νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ζ πηνζέηεζε
λέσλ νηθνλνκηθψλ ππνδεηγκάησλ, φπσο απηά αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηηο εθάζηνηε εμειίμεηο ζε εζληθφ θαη
παγθφζκην επίπεδν, δίλνπλ λέα ψζεζε ζηελ ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
πξνβιήκαηνο. (Βατηζνο Κ. - Μπαξηδψθαο Α., 2004, [21])
Ζ αλάιπζε ησλ ππνδεηγκάησλ θαη ζεσξηψλ Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηελ
εξκελεία ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο φζν θαη γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ ηελ
εκθάληζε ηνπ. Οη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ε εθαξκνγή
απηψλ ζηα πιαίζηα ησλ πεξηθεξεηψλ πνηθίινπλ. Ζ βηβιηνγξαθία, ειιεληθή θαη μέλε, θαηαγξάθεη πιήζνο
ζεσξηψλ πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ επνρή ηνπ Adam Smith θαη ηνπ Πινύηνπ ησλ Δζλώλ ην 1776 θαη
θηάλνπλ κέρξη θαη ηηο κέξεο (π.ρ. νη ζεσξίεο ηεο ―Νέαο Πεξηθεξεηαθφηεηαο‖), πξνζαξκνδφκελεο ζηηο
εθάζηνηε νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο.
Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ζεσξηψλ πεξηθεξεηαθήο (ρσξηθήο) αλάπηπμεο κπνξεί λα εηδσζεί πνιχπιεπξα, αλάινγα
κε ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε ζπγγξαθέαο. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε: α) ηελ
δηάθξηζε ηνπ Holland [22] ζε νκάδεο απηνεμηζνξξφπεζεο-αλάπηπμεο θαη αληζνξξνπίαο-ππαλάπηπμεο,
ηαμηλφκεζε ηελ νπνία αθνινπζνχλ θαη νη Λακπξηαλίδεο, Μαξαβέγηαο, Αλδξηθνπνχινπ, πηιάλεο (Λαγφο
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Γ. Γ. 23]), β) ηελ δηάθξηζε ηνπ Υαηδεκηράιε [24] κε βάζε ηελ ρξνλνινγηθή εκθάληζε ησλ ζεσξηψλ ζηνπο
αθαδεκατθνχο θχθινπο, γ) ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεσξηψλ απφ ηνλ Κφλζνια [25] ζε ζεσξίεο πνπ
δηεξεπλνχλ ηε δεκηνπξγία ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, ζεσξίεο ρσξνζέηεζεο (ηφπνπ εγθαηάζηαζεο),
ζεσξίεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζεσξίεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη
κεγέζπλζεο, δ) ηελ δηάθξηζε ηνπ Καπθαιά [26] ζε δχν ζηάδηα εμέιημεο, φπνπ ην πξψην ζηάδην
πεξηιακβάλεη ηηο ―απαξρέο‖ θαη ηελ ―σξηκφηεηα‖ θαη ην δεχηεξν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ ―ακθηζβήηεζε‖
θαη ηηο ―αλαδπφκελεο ηάζεηο‖ θαη ηέινο ε) ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζεσξηψλ θαη κνληέισλ πεξηθεξεηαθήο
αλάπηπμεο πνπ αθνινπζεί ν Λαγφο [27]. χκθσλα ινηπφλ, κε απηή ηελ ηειεπηαία ηαμηλφκεζε, νη ζεσξίεο
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ σο αθνινχζσο:
1. Κιαζζηθέο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη ζεσξίεο i) έιιεηςεο/αθζνλίαο πφξσλ, ii) νηθνλνκηθήο βάζεο θαη iii)
δηαπεξηθεξεηαθνχ εκπνξίνπ. Γίδεηαη έκθαζε ζην κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη εμέιημεο ην νηθνλνκηθνχ
ζπζηήκαηνο, κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ ηνπ εληνπηζκνχ ησλ παξαγφλησλ θα θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ
πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε εθηπιίζζεηαη ηζφξξνπα, ε
ζχγθιηζε επέξρεηαη απηφκαηα θαη ε ππαλάπηπμε θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο (ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν) ζεσξνχληαη παξνδηθέο θαηαζηάζεηο.
2. Νενθιαζηθέο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη i) ε λενθιαζηθή ζεσξία ηεο ζχγθιηζεο ησλ Solow-Swan,
ii) ην
ζεψξεκα ησλ Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) θαη iii) ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο ηεο κνξθήο CobbDouglas. Αλαδεηείηαη ην πιαίζην, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη κεραληζκνί (π.ρ. ηερλνινγία παξαγσγήο,
δηαπεξηθεξεηαθφ εκπφξην, θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζην ρψξν) πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ καθξνρξφληα
ηζφξξνπε εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη νη
εκπνξηθέο ξνέο δχλαληαη λα κεηψζνπλ ηηο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη απφξξνηα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο.
3. Κευλζηαλέο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη i) ε ζεσξία άληζεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ηεο Whitman, ii) ε
ζεσξία ηεο εμαγσγηθήο βάζεο, iii) ε πεξηθεξεηαθή εθδνρή ησλ ππνδεηγκάησλ Harrod-Domar, iv) ε ζεσξία
ηεο ηνκεαθήο δηάξζξσζεο, v) ε ζεσξία ηεο θιαδηθήο δηάξζξσζεο θαη vi) ε ζεσξία ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
δπτζκνχ. Ζ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία εμαξηάηαη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην
νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, φπσο ην επίπεδν επελδχζεσλ, παξαγσγήο, απαζρφιεζεο θαη απνηακίεπζεο. Σα φπνηα
κέηξα ιακβάλεη ην θξάηνο επηθέξνπλ κεξηθή κφλν ηζνξξνπία. Ζ πξνζέγγηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ
αληζνηήησλ πνπ επηρείξεζαλ νη Harrod θαη Domar πεξηνξίδεηαη ζε καζεκαηηθέο δηαηππψζεηο ηνπ
πξνβιήκαηνο, φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη κεηαθηλήζεηο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη νη θξαηηθέο
παξεκβάζεηο, ρσξίο σζηφζν λα πξνζδηνξίδεηαη ην κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο.
4. Φηιειεχζεξεο, εμειηθηηθέο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη i) ε ζεσξία ηεο ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο ηνπ Myrdal, ii) ε
ζεσξία ηεο δηαηνκεαθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο δηάρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ Hirschman, iii) ε
ζεσξία ησλ πφισλ αλάπηπμεο ηνπ Perroux, iv) ε ζεσξία ησλ ζρέζεσλ ―ππξήλα-πεξηθέξεηαο‖ ηνπ
Friedmann, v) ε ζεσξία ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηνπ Rostow, vi) ε ζεσξία αλάιπζεο ηνπ βηνκεραληθνχ
ζπκπιέγκαηνο θαη vii) νη ζεσξίεο ελδνγελνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Οη επηρεηξήζεηο εηζάγνπλ λέεο
ηερλνινγίεο θαη κεηαβάιινπλ ηελ ζηξαηεγηθή ρσξνζέηεζήο ηνπο, ψζηε λα κεηψζνπλ ην νξηαθφ θφζηνο
ιεηηνπξγίαο θαη παξαγσγήο. Ζ αλάπηπμε δηαρέεηαη κέζσ ηεο επίηεπμεο νηθνλνκηψλ επηθνηλσληψλ θαη
πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο κεηψλνπλ ηηο ρσξηθέο αληζφηεηεο.
5. Σέινο, καξμηζηηθέο θαη λέν-καξμηζηηθέο (ξηδνζπαζηηθέο), φπνπ πεξηιακβάλνληαη i) νη θιαζηθέο ζεσξίεο ηνπ
ηκπεξηαιηζκνχ, ii) νη ζηξνπθηνπξαιηζηηθέο ζεσξίεο θαη iii) νη λενκαξμηζηηθέο ζεσξίεο. Αλαδεηνχληαη ηα
αίηηα επέθηαζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη πσο απηή επηδξά ζηελ πεξηθέξεηα ησλ ππαλάπηπθησλ νηθνλνκηψλ. Ο
ρψξνο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ καξμηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο, θαζψο
είλαη απηφο πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζρέζεηο, ηελ θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο θαη ηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
θνπφο ηεο παξαπάλσ δηάθξηζεο είλαη ε αλάδεημε ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ πνπ ζπλαληψληαη κεηαμχ
ησλ ζεσξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ απηέο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο.
V. Οη ζεσξίεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ
αλάγλσζε ηνπ ΔΠΑ
Απφ ηηο ζεσξίεο νηθνλνκηθήο θαη θαη‘ επέθηαζε πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ,
θάπνηεο θαίλεηαη λα αληαλαθιψληαη ζηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ. Οη
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ζρνιέο ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη νη ζεσξίεο απηέο είλαη νη λενθιαζηθέο θαη νη θηιειεχζεξεο εμειηθηηθέο
ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε θαηά Λαγφ.
Απφ ηε λενθιαζηθή ζρνιή μερσξίδεη ε ζεσξία ηεο ζύγθιηζεο ησλ Solow-Swan1. Ζ ζπζζψξεπζε ηνπ
θεθαιαίνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ρσξίο φκσο λα απνηειεί θαη
ηελ κνλαδηθή πεγή αλάπηπμεο. ηελ επέλδπζε έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη παξάγνληεο φπσο ν ξπζκφο
απνηακίεπζεο, νη κεηαβνιέο ζε κηζζνχο, επηηφθηα, επίπεδν ηηκψλ θαη ηερλνινγίαο/θαηλνηνκίαο, γηα απηφ θαη
ραξαθηεξίδεηαη σο κνληέιν εμσγελνχο αλάπηπμεο (exogenous growth model). Ζ ζπλεηζθνξά αιιά θαη
επηξξνή ηεο ζεσξίαο ηεο ζύγθιηζεο ησλ Solow-Swan, ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κπνξεί λα εληνπηζηεί
ζηελ ηδηαίηεξε βαξχηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη θαηλνηνκία σο πξνο ηελ ζπκβνιή
ηνπο ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζπλεπψο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Καηαγξάθεηαη δε σο
ζεσξία πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο γηαηί είλαη έλα ―εχθακπην‖ (φπσο θαη ν ίδηνο ν Solow ην ραξαθηεξίδεη),
αλ θαη καζεκαηηθνπνηεκέλν, κνληέιν, ην νπνίν κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή ζε πιήζνο δεκνζηνλνκηθψλ θαη
λνκηζκαηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλάπηπμεο ζε θάζε επίπεδν (Solow R. [28], Swan T. [29]).
Ζ ζρνιή ησλ θηιειεχζεξσλ, εμειηθηηθψλ ζεσξηψλ είλαη απηή πνπ ζπγθεληξψλεη ηα πεξηζζφηεξα κνληέια
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη επηπιένλ λα έρνπλ
επεξεάζεη θαη ηελ επηινγή ησλ δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ. Δηδηθφηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη
ζεσξίεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο (κνληέια ζηα νπνία ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζεσξνχληαη
ελδνγελείο κεηαβιεηέο), ζηηο νπνίεο ζπλαληάκε ηα αθφινπζα:
i) Σν πξόηππν αλάπηπμεο ―από ηα θάησ‖: ε κειέηε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππφβαζξνπ αλαδεηθλχεη ηελ
αλνκνηφκνξθε γεσγξαθηθά αλάπηπμε. Σν ππφδεηγκα ηεο αλάπηπμεο ―από ηα θάησ‖ δελ αθνξά απιψο ην
επίπεδν ιήςεο αλαπηπμηαθψλ απνθάζεσλ (ηελ απνθέληξσζε δειαδή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ), Τπνδειψλεη θαη ελαιιαθηηθά θξηηήξηα θαηαλνκήο πφξσλ, αληαιιαγήο αγαζψλ,
ζπγθεθξηκέλεο δνκέο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο. Ζ αλάπηπμε ζεσξείηαη θαη πάιη
νινθιεξσηηθή δηαδηθαζία. Βαζηθνί ζηφρνη είλαη ε πιήξεο αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θπζηθψλ πεγψλ
θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σν απφζεκα πνπ παξάγεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ζα πξέπεη
λα επελδχεηαη εληφο ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο, ηελ βειηίσζε
ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηεο πεξίζαιςεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηειηθά ηελ επίηεπμε απηνεμαξηψκελεο αλάπηπμεο. Σα κέζα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ είλαη ε δεκηνπξγία
ζέζεσλ απαζρφιεζεο κε βάζε ηηο πεξηθεξεηαθέο αλάγθεο, ε αλάπηπμε νηθηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
πεξηθεξεηαθψλ ππνδνκψλ θαη θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ, έλα θξίζηκν πιαίζην πεξηθεξεαηθψλ ζεζκψλ,
θνηλνηηθή εθπαίδεπζε θαη ελίζρπζε ηνπηθψλ αμηψλ, αλάπηπμε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηέινο απνθέληξσζε
θαη έιεγρνο ζε κηθξή ηνπηθή θιίκαθα. εκεηψλεηαη φηη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη ηα
πξφηππα ηεο ―αγξναζηηθήο αλάπηπμεο‖ θαη ηεο ―νηθναλάπηπμεο‖ πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. (Stöhr W.
and Taylor F. [30])
ii) Σν πξόηππν ηεο ―αγξναζηηθήο αλάπηπμεο‖ (agropolitan development): πξφθεηηαη γηα κία
ζηξαηεγηθή ε νπνία παξνπζηάζηεθε πξψηε θνξά απφ ηνπο Friedmann θαη Douglas ζε ζπλδηάζθεςε ηνπ
Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 1975 θαη πνπ έζεηε σο βάζε ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ζε αζηηθφ θαη
αγξνηηθφ επίπεδν. Πεγή ηεο ―αγξναζηηθήο αλάπηπμεο‖, θαηά Friedmann θαη Weaver [31], απνηεινχλ
απνθιεηζηηθά νη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο απαηηεί ελίζρπζε ηεο ρσξηθήο νηθνλνκίαο
θαη βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο: α) δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο/ρσξηθήο νηθνλνκίαο (λέεο ρξήζεηο ησλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο
αγξνηηθέο πεξηνρέο), β) αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ (ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ θαη
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο), γ) επέθηαζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη δηαπεξηθεξεηαθψλ εγρψξησλ αγνξψλ,
πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ απνθέληξσζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο
βηνκεραλίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζα δεκηνπξγήζνπλ λέεο αλάγθεο γηα κεραλήκαηα θαη κέζα
κεηαθνξάο θαη ζπλεπψο ηερλνινγηθέο θαη παξαγσγηθέο θαηλνηνκίεο, δ) ελζάξξπλζε ηεο απηνδπλακίαο ζηελ
δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο (ε ιήςε απνθάζεσλ λα
πξαγκαηνπνηείηαη θαη‘ επηινγή θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ν ηξφπνο απαζρφιεζεο ησλ ηνπηθψλ πφξσλ λα
απνθαζίδεηαη απφ αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο), ηέινο ε) πξνψζεζε ηεο εκπεηξηθήο
1

εκεηψλεηαη φηη νη δχν νηθνλνκνιφγνη δνχιεςαλ μερσξηζηά ηηο ζεσξίεο ηνπο πεξί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, νη νπνίεο
εθδφζεθαλ ηαπηφρξνλα ην 1956 ζε Ακεξηθή θαη Απζηξαιία αληίζηνηρα.
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κάζεζεο κέζσ ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο κε ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ πιεξνθφξεζεο ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν, φπνπ ζα αληαιιάζζνληαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο παξαγσγήο (ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο,
βειηησκέλεο κέζνδνη απνζήθεπζεο, ηερληθέο εθηξνθήο θηι.).
iii) Σν πξόηππν ηεο ―νηθναλάπηπμεο‖ (ecodevelopment): νη ζηξαηεγηθέο ηεο ―νηθναλάπηπμεο‖
αλαπηχρζεθαλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ πεξηζηάζεσλ, ζηελ πξνζπάζεηα
πξνζδηνξηζκνχ ελφο λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη σο έθθξαζε ηνπ έληνλνπ ελδηαθέξνληνο ηεο
θνηλσλίαο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θξίζε. Ο φξνο ―νηθναλάπηπμε‖ παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ
Maurice Strong ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην πεξηβάιινλ ην 1973. Ζ
ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ ―νηθναλάπηπμε‖ δεκηνχξγεζε κία λέα εζηθή απέλαληη ζηελ θχζε, ηελ θνηλσληθή
ηζφηεηα θαη ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία, ζέηνληαο παξάιιεια ηηο βάζεηο γηα ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε
ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. Σν πξφηππν ηεο
―νηθναλάπηπμεο‖ επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηηο αγξνηηθέο φςεηο ηεο αλάπηπμεο, πεξηιακβάλνληαο θαη
δξάζεηο νη νπνίεο απέδσζαλ ζε απηφ κία πην ζπλεθηηθή ζηξαηεγηθή: θαηλνηνκίεο ζε πιένλ θαηάιιειεο
ηερλνινγίεο γηα ηελ νηθνινγηθή δηαρείξηζε ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ, πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο
θαη ηεο επηζηήκεο ζηελ δεκηνπξγία ηεο γλψζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, νξγάλσζε
ηεο βηνκεραλίαο ζε αγξνηηθφ επίπεδν. (Leff E. [32]).
iv) Σν πξόηππν ηνπ Porter [33] ηνλίδεη ηελ ζεκαζία ηεο ηνπνζεζίαο ζηελ επηινγή εγθαηάζηαζεο κηαο
επηρείξεζεο ή επέθηαζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο ζε λέεο αγνξέο. Σειηθά απηφ πνπ επηθξαηεί ζηηο αγνξέο είλαη ε
ρσξηθή ζπγθέληξσζε θξίζηκσλ καδψλ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ επηηπρία θαη αληαγσληζηηθφηεηα ζε
ζπγθεθξηκέλα πεδία θαη πνπ θαινχληαη clusters (επηρεηξεκαηηθέο ζπζηάδεο). Σα clusters νξίδνληαη σο
γεσγξαθηθέο ζπγθεληξψζεηο δηαζπλδεψκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, κέζα απφ ηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία θαη
αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ηνπ άκεζνπ
εμσηεξηθνχ. ηα clusters ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο (νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο θαη νηθνλνκηθνχ ηνκέα
δξαζηεξηνπνίεζεο) πνπ πξνζθέξνπλ εμεηδηθεπκέλε ηερληθή θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε, κεραλνινγηθφ
εμνπιηζκφ θαη ππνδνκέο, θαηαζθεπαζηέο ζπκπιεξσκαηηθψλ αγαζψλ, επηρεηξήζεηο ζε βηνκεραλίεο πνπ
ζπλδένληαη κέζσ ησλ δεμηνηήησλ, ηερλνινγηψλ ή παξφκνησλ εηζξνψλ, θαζψο θαη θπβεξλεηηθνί θαη άιινη
νξγαληζκνί (παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, νξγαληζκνχο πξνηχπσλ, εκπνξηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο) πνπ
παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, πιεξνθφξεζε, έξεπλα θαη ηερλνινγηθή
ππνζηήξημε. Σα φξηα ελφο cluster ραξάζζνληαη απφ ηηο δηαζπλδέζεηο θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο κεηαμχ
εθείλσλ ησλ βηνκεραληψλ θαη ζεζκψλ πνπ είλαη νη πιένλ αληαγσληζηηθνί. Απηνχ ηνπ είδνπο ε νξγάλσζε
απνηειεί κία λέα κνξθή αλάπηπμεο ηνπ ρψξνπ ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο φπσο επάξθεηα, απνδνηηθφηεηα
θαη επειημία νδεγνχλ ζε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ζρεκαηηζκφ λέσλ
επηρεηξεκαηηθψλ δνκψλ.
v) Σν πξόηππν ηεο ζεξκνθνηηίδαο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Chinitz [34], ν νπνίνο δηαπηζηψλεη φηη
δηαθνξεηηθνί βαζκνί δηαπνίθηιζεο ζε πεξηνρέο ζπγθξίζηκνπ κεγέζνπο πθίζηαληαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο
φηη θάπνηεο πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ πνηθίια πιενλεθηήκαηα ιφγσ ηεο ηνπνζεζίαο ηνπο θαη θαζίζηαληαη έηζη
πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε βηνκεραληψλ ζε απηέο. Ζ ζέζε ησλ αγνξψλ θαη πξψησλ
πιψλ, ηα δίθηπα κεηαθνξάο, ην θφζηνο παξαγσγήο πξνζδηνξίδνπλ ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ
βηνκεραληψλ. Μία αληαγσληζηηθά νξγαλσκέλε πεξηνρή, ε νπνία πξνζθέξεη αμηφπηζηεο ππεξεζίεο παξνρήο
ρξεκαηνδφηεζεο, ελεκέξσζεο θαη ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηξέρνπζεο εμειίμεηο, ηθαλνπνηεηηθέο ακνηβέο ηεο
εξγαζίαο δηαηεξεί ην πιενλέθηεκα ζπγθέληξσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θάζε είδνπο θαη
κεγέζνπο. Οη ήδε εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο ζηηο πεξηνρέο απηέο ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ
αλαγθαίσλ ππνδνκψλ θαη ηελ πξνζέιθπζε παξνρεψλ ππεξεζηψλ. Ζ λέα επηρείξεζε πνπ είηε ζα γελλεζεί ζε
απηφ ην πεξηβάιινλ είηε ζα εγθαηαζηαζεί εθεί, ζα βξεη έλα πιήξσο αλεπηπγκέλν δίθηπν/θνηλφηεηα
πξνκεζεπηψλ, κεηαθνξψλ θαη ππεξεζηψλ (λνκηθέο, ινγηζηηθέο θηι.) ψζηε λα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη λα
θεξδνθνξίζεη.
vi) Οη ζεσξίεο ηνπ θχθινπ δσήο απνηεινχλ κηα θαηεγνξία πνπ ελζσκαηψλεη ζηελ αλάιπζε ηεο
ζηνηρεία πςειήο ηερλνινγίαο. Πεξηιακβάλεη δε α) ηελ ζεσξία ησλ θύθισλ Kondratief: Οη Weinstein et al
ην 1985 [35] πξνζθέξνπλ έλα πεξηθεξεηαθφ κνληέιν ηνπ θχθινπ δσήο, ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ νπνίνπ
είλαη ε ζεσξία ησλ θύθισλ Kondratief (long wave theory). χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, λέεο επηρεηξήζεηο
αλαδχνληαη ζηηο πζηεξνχζεο πεξηθέξεηεο, θαζψο νη ππνδνκέο ζηηο εγεηηθέο πεξηθέξεηεο είλαη πιένλ

Μαξία Παζπάηε θαη Γεκήηξηνο Β. θηαδάο, Κείκελα Πεξηθεξεηαθήο Δπηζηήκεο, Σφκνο Η (1), Γεθέκβξηνο 2010, ζζ. 37-60

46

απαξραησκέλεο θαη κε θεξδνθφξεο. Δπηπιένλ, νη λέν-αλαπηπζζφκελεο πεξηθέξεηεο ζα αξρίζνπλ θαη απηέο
λα παξαθκάδνπλ, ελψ νη πεπεξαζκέλεο πεξηθέξεηεο ζα επαλεμνπιηζηνχλ. Σν κνληέιν απηφ ελζσκαηψλεη
ζηελ αλάιπζε ηνπ κίθξν- θαη κάθξν-νηθνλνκηθά κεγέζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο
θαη ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, βειηηψλνπλ ην πξντφλ θαη
δεκηνπξγνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ δηαρένληαη ζηηο πεξηθέξεηεο. β) ηελ ζεσξία ηνπ θνηλσληθνρσξηθνύ
ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζην φξακα ηνπ Castells [36] γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ηελ δηθηπαθή θνηλσλία
ηεο πιεξνθνξίαο. Μειεηά ηηο ζηξαηεγηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο, θαζψο
θαη ην πσο παξάγνληεο φπσο ε πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε, ε θπθινθνξηαθή θαη νηθηζηηθή ζπκθφξεζε
επηδξνχλ ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ. πλδέεη επίζεο ηελ πεξηθεξεηαθή βηνκεραληθή αλάπηπμε κε ηηο
ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ δηθηχσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο νη παξάγνληαο
απηνί επηδξνχλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. Ζ γλψζε θαη ε πιεξνθφξεζε απνηεινχλ,
θαηά ηνλ Castells, ζεκαληηθέο ζπληζηψζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ δηθηχσζε πάλσ ζε απηή ηε βάζε
παξαγσγηθψλ κνλάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη είηε ζηελ ίδηα είηε ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ ειεχζεξε δηάρπζε θεθαιαίσλ θαη ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κία
απηνηξνθνδνηνχκελε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη κία αλαδηάξζξσζε ησλ εθαξκνδφκελσλ νηθνλνκηθψλ
κνληέισλ. Σν κνηίβν ηεο δηάρπζεο ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ απνζέκαηνο ηεο επηζηήκεο
θαη ηερλνινγίαο ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζε απνθεληξσκέλα δίθηπα παξαγσγήο ζε θάζε πεξηνρή ηνπ
πιαλήηε, εθεί φπνπ ππάξρεη ζχλδεζε κε παλεπηζηεκηαθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα.
vii) Ζ ζεσξία ηεο Νέαο Οηθνλνκηθήο Γεσγξαθίαο αλαπηχρζεθε θπξίσο απφ ηνλ Krugman [37].
χκθσλα ινηπφλ κε ηελ αλάιπζε ηνπ, ζε θαηαζηάζεηο ηζνξξνπίαο ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα
ζπγθεληξψλεηαη εθεί φπνπ ε αγνξά είλαη κεγαιχηεξε, ε θπθινθνξία ησλ αγαζψλ ηαρχηεξε, ε ηερλνινγία
πςειφηεξνπ επηπέδνπ θαη ην κεηαθνξηθφ θφζηνο εμππεξέηεζεο άιισλ πεξηνρψλ ρακειφ. Σα
ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπλαληψληαη ζπλήζσο ζε αλεπηπγκέλεο αζηηθέο πεξηθέξεηεο κίαο ρψξαο. Μηα εληφπηα
βηνκεραλία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη πην εμεηδηθεπκέλνπο ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη
πεξηζζφηεξν απνδνηηθή θαη λα εληζρχεη ηελ ηνπηθή ζπγθέληξσζε.
Σν κνληέιν απηφ ρσξηθήο αλάπηπμεο κνηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην κνληέιν ―ππξήλα-πεξηθέξεηαο‖
(―core-periphery‖ model)2. ε κειέηε ηνπ ζρεηηθά κε ηηο βηνκεραληθέο δψλεο, ν Krugman δηαπηζηψλεη ηελ
ζεκαζία ηεο «ππθλφηεηαο» ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ
αεξνδξνκίσλ πνπ ζπλδένπλ ηηο πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο κε κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνπο ππξήλεο
παξαγσγήο, θαζψο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηαρχηεηα θαη αζθάιεηα ζηηο
κεηαθνξέο. Ζ ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ απηψλ δεκηνπξγεί νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ
κεηψλνπλ ην θφζηνο κεηαθνξάο, απμάλνπλ ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγνχλ αιιά θαη
πξνζειθχνπλ επελδχζεηο, κε απνηέιεζκα ηε κεγέζπλζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ αξρηθά θαη ηνπ εζληθνχ ζηε
ζπλέρεηα εηζνδήκαηνο θαη ηειηθά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
VI. Σα κέζα άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο
Σα κέζα ή εξγαιεία ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, θαινχληαη λα
ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ ζε πζηέξεζε. Ζ ζεκαζία θαη νη επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ
απηψλ, θαζψο θαη ην πφζν ζεηηθά θαη νξαηά είλαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο, θξίλνληαη ζε κάθξνο ρξφλνπ.
πλεπψο ε αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ε αλαγθαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο δχλαηαη λα
απνηειέζνπλ, δηαρξνληθά, αληηθείκελν θξηηηθήο θαη αληηπαξαζέζεσλ.
Σα εξγαιεία πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, φπσο θαηαγξάθνληαη θαη απφ ηνπο Πεηξάθν θαη Φπράξε [38],
ζπλνπηηθά είλαη ηα αθφινπζα:
1. Γεκφζηεο δαπάλεο, πνπ αθνξνχλ ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο δεκφζησλ ππεξεζηψλ (φπσο κηζζνί, ακνηβέο
ππεξεζηψλ θαη πξνκήζεηεο πιηθψλ), ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλεο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, ηηο δαπάλεο αγνξάο θαη πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ θαη ηηο δαπάλεο
εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ (πνπ θαη κεκνλσκέλα ζεσξνχληαη κέζν πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο).
2

Σν κνληέιν ―ππξήλα-πεξηθέξεηαο‖ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Friedmann ην 1973 θαη δηαθξίλεη κία πεξηθέξεηα ζε αζηηθφ
θέληξν-ππξήλα θαη ελδνρψξα/πεξίκεηξν κε βάζε ην επίπεδν αλάπηπμεο. Ο Krugman πξνρσξά παξαπέξα,
δηαθξίλνληαο ηηο πεξηθέξεηεο ζε βηνκεραληθνχο ππξήλεο θαη αγξνηηθέο πεξηθέξεηεο.
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2. Γεκηνπξγία ππνδνκψλ, φπσο παξαγσγηθψλ (κεηαθνξέο, ηειεπηθνηλσλίεο ελέξγεηα θ.α.), θνηλσληθψλ
(εθπαίδεπζε, πγεία, αλαςπρή, πνιηηηζκφο θ.α.) θαη αζηηθψλ (δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ειεχζεξνη
ρψξνη, πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, αζηηθά νδηθά δίθηπα θ.α.).
3. Αλαπηπμηαθά θίλεηξα πξνο πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ πξνο ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο
κηαο ρψξαο (δσξεάλ επηρνξεγήζεηο ηκήκαηνο ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επέλδπζεο, επηδφηεζε ηνπ
επηηνθίνπ δαλεηζκνχ, θνξναπαιιαγέο ζηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ, απμεκέλεο απνζβέζεηο θεθαιαηνπρηθνχ
εμνπιηζκνχ θαη εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο).
4. Έιεγρνη θαη πεξηνξηζκνί ψζηε λα απνθεπρζεί ε επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ήδε αλεπηπγκέλεο ή θαη
θνξεζκέλεο πεξηνρέο, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαη
εγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ή ξπζκίζεσλ γηα ηηο ρξήζεηο γεο.
5. Δλίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ θαη ελίζρπζε ηεο επειημίαο, πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζηνχλ νη αηέιεηεο ηεο αγνξάο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο
(βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο, γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, επειημία ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο
ξπζκίζεηο απαζρφιεζεο ζηηο ηνπηθέο αγνξέο εξγαζίαο).
6. Πνιηηηθέο ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (νη νπνίεο παξαηεξείηαη φηη εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο
ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο), πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα απνθηήζνπλ
αλαπηπμηαθή δπλακηθή, εληζρχνληαο έηζη θαη ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη.
7. Απνθέληξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ην θεληξηθφ επίπεδν δηνίθεζεο ζε
ρακειφηεξα, φπσο πεξηθέξεηα, λνκαξρία ή δήκνο, ψζηε λα αμηνπνηείηαη θαη ην ηνπηθφ δπλακηθφ ηεο θάζε
πεξηνρήο.
8. Πνιηηηθέο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ κηαο
πεξηθέξεηαο, κέζσ ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο παξνρήο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο, ψζηε νη πεξηθέξεηεο λα
πξνζειθχνπλ επελδπηηθά θεθάιαηα ή λα αλαπηχζζνπλ ελδνγελείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
9. Πνιηηηθέο άπισλ ππνδνκψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ, παξέρνληαο ηνπο πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε, ηηο θαηλνηνκίεο, ψζηε λα βειηησζεί ην
επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ε ζπλεξγαζία ηφζν κεηαμχ επηρεηξήζεσλ φζν θαη κεηαμχ
επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ.
10. Δγθαηάζηαζε επηζηεκνληθψλ ηδξπκάησλ ζηηο ιηγφηεξν επλνεκέλεο πεξηνρέο, κε ζηφρν ηελ θαηάξηηζε ηνπ
ηνπηθνχ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ δηάδνζε ηεο γλψζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ψζηε λα εληζρπζεί ε
αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη λα
εληζρπζεί ε πνηφηεηα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ε δήηεζε.
11. Πνιηηηθέο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ άξζε ησλ δαζκνινγηθψλ θαη άιισλ πεξηνξηζκψλ
ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο δηαζπλνξηαθψλ ππνδνκψλ θαη
ζεζκψλ, ψζηε νη πεξηκεηξηθέο πεξηνρέο ησλ ρσξψλ λα βγνπλ απφ ηελ απνκφλσζε, λα γίλνπλ
αληαγσληζηηθέο θαη εμσζηξεθείο θαη λα εμειηρζνχλ ζε πεξηνρέο αλάπηπμεο εκπνξηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο.
12. Δπηιεθηηθέο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαθκήο: θαζψο ε βηνκεραληθή θξίζε θαίλεηαη λα
έρεη ζαθή ρσξηθή δηάζηαζε θαη πιήηηεη πεξηνρέο πνπ θηινμελνχλ κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο,
ιακβάλνληαη κέηξα φπσο ζεζκνζέηεζε ηζρπξψλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θξαηηθή παξέκβαζε γηα ηελ δηάζσζε
ππεξρξεσκέλσλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί ην βηνκεραληθφ θεθάιαην ζηηο πεξηνρέο πνπ
πιήηηνληαη.
VII. Καηαγξαθή ησλ εξγαιείσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ησλ Σνκεαθψλ θαη
Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ
Σν ΔΠΑ 2007-2013 είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην αλάπηπμεο κε απφιπηα ζαθείο πξνηεξαηφηεηεο, ζην
θέληξν ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ε εμσζηξέθεηα, ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ε ελίζρπζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηνπο λένπο, ε πνηφηεηα, ε ηερλνινγία, ε θαηλνηνκία
θαη ν ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ.
ηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο ζα επηρεηξεζεί κία ζηαρπνιφγεζε ησλ εξγαιείσλ πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο,
αλά ΔΠ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάγλσζε ησλ θαθέισλ ηνπο, νη νπνίνη δηαηίζεληαη ζηνλ
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (www.espa.gr). Ζ θαηαγξαθή γίλεηαη θαηά
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ην δπλαηφλ κε ίδην ηξφπν γηα φια ηα ΔΠ θαη ζε ζπλάθεηα κε ηελ πεξηγξαθή ησλ ζεσξηψλ πεξηθεξεηαθήο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ κέζσλ επίηεπμήο πνπ πξνεγήζεθαλ.
Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα
Κεληξηθφ ζηνηρείν ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 απνηειεί ε
ρσξηθή/πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ πσο γίλεηαη αληηιεπηφ
θαη απφ ηελ αλάγλσζε ησλ θαθέισλ ησλ Σνκεαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, κπνξεί απηά λα
απεπζχλνληαη ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο ηεο ρψξαο, επηδηψθνπλ
σζηφζν θαη ζηνρεπκέλε επίδξαζε ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Έηζη, θάζε ΣΔΠ πξνβιέπεη θαη ηηο
επηπηψζεηο πνπ ζα έρνπλ νη παξεκβάζεηο ηνπο ζηηο δηάθνξεο πεξηθέξεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη
ζθφπηκν λα ηα εμεηάζνπκε θαη σο πξνο ηα κέζα πνιηηηθήο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.
«Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο Αλάπηπμε»
Ο Σνκέαο Πεξηβάιινληνο απνηειεί γεληθά ηε βάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. Πξνο πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβιέπνληαη:
(α) πξαγκαηνπνίεζε δεκνζίσλ δαπαλψλ: πξνκήζεηα ή/θαη βειηίσζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε
θαη θαηαγξαθή ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ζνξχβνπ∙ εμνπιηζκφο έξγσλ ερνπξνζηαζίαο, ειέγρνπ
πνηφηεηαο λεξνχ θαη αληηππξηθήο – αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο.
(β) δεκηνπξγία αζηηθψλ ππνδνκψλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο: δηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ
απνβιήησλ, επεμεξγαζία ιπκάησλ∙ έξγα χδξεπζεο, παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ, αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο∙
θαηαζθεπή δηθηχσλ απνρέηεπζεο∙ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ∙ έξγα γηα ηνλ έιεγρν
θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε πγξνηφπσλ θαη
ιηκλψλ∙ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο έσο ηελ πεξηνρή ηεο Καιακαξηάο.
Οη πνιηηηθέο άπισλ ππνδνκψλ (γ) πεξηιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθνχ θέληξνπ
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε
εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ησλ έξγσλ.
ηελ πξνζπάζεηα (δ) απνθέληξσζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πνιιέο αξκνδηφηεηεο παξαρσξνχληαη ζηνπο
Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζε θνξείο φπσο ην Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο, Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ Φνξείο Γηαρείξηζεο Διαηψλα θαη Κεθηζνχ.
«Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο»
Πξφθεηηαη γηα έλα Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά θφξνλ ηηο παξαγσγηθέο θαη αζηηθέο
ππνδνκέο. Δθηφο απφ ηελ νινθιήξσζε ή/θαη αλαβάζκηζε έξγσλ ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο
πεξηφδνπ, πξνβιέπνληαη ηα εμήο: θαηαζθεπή ή/θαη αλαβάζκηζε νδηθψλ αμφλσλ θαη ηκεκάησλ ηνπ
Γηεπξσπατθνχ θαη ηνπ Βαζηθνχ Γηαπεξηθεξεηαθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ θαη ησλ νδηθψλ αμφλσλ θαη ηκεκάησλ
ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ∙ νινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ ησλ θπξίσλ ιηκέλσλ θαη ιηκεληθψλ
ππνδνκψλ θαη ηελ δηαζχλδεζε ηνπο κε ηα ινηπά Γηεπξσπατθά Γίθηπα∙ βειηίσζε ππαξρφλησλ θαη
δεκηνπξγία λέσλ θχξησλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ (ζπκβαηηθψλ
θαη ειεθηξνθίλεησλ), αεξνδξνκίσλ, κε θχξην ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο
ηνπο. Δπηπιένλ έξγα ζα πινπνηεζνχλ γηα: ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε πνιενδνκηθψλ ζπζηεκάησλ κε
βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαη θνκβηθά ιηκάληα∙ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ησλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη ησλ
ππνδνκψλ ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηήξημήο ηνπ ζηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα ηεο ρψξαο∙ νινθιήξσζε ή/θαη
επέθηαζε πθηζηάκελνπ δηθηχνπ Μέζσλ ηαζεξήο Σξνρηάο (αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο)∙ βειηίσζε ηεο ζήκαλζεο
ησλ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ∙ δεκηνπξγία Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ ζηηο επηιέμηκεο πεξηθέξεηεο.
Απψηεξνη ζηφρνη ησλ δξάζεσλ είλαη ε θαιχηεξε δηαζχλδεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ,
κέζσ ηεο αλάπηπμεο δηαηξνπηθψλ (ζπλδπαζκέλσλ) θαη αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ε βειηίσζε ησλ
πξνζβάζεσλ ησλ θχξησλ ιηκέλσλ ζηα ρεξζαία κέζα κεηαθνξάο κε θαηάιιειε ζχλδεζή ηνπο κε ην νδηθφ
θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, ψζηε λα βειηησζεί ε ειθπζηηθφηεηα ηεο ρψξαο, ε νηθνλνκία, απαζρφιεζε θαη
θνηλσληθή ζπλνρή θαζψο θαη ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ.
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα ζπκβάιιεη θαη ε πξαγκαηνπνίεζε δεκφζησλ δαπαλψλ γηα: ηνλ εμνπιηζκφ
θαη αλάπηπμε/εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ πςειήο ηερλνινγίαο ζηα δίθηπα καδηθψλ κεηαθνξψλ
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(πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε αζθάιεηα απηψλ)∙ ηελ πξνκήζεηα λέσλ ιεσθνξείσλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ∙ ηνλ
εμνπιηζκφ ησλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ.
«Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»
Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα είλαη πνιπδηάζηαην θαη πεξηιακβάλεη:
(α) δεκφζηεο δαπάλεο: ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ζηελ βάζε δηκεξψλ, πνιπκεξψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ
ζπκθσληψλ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Δ&Σ)∙ δξάζεηο γηα ηελ δηείζδπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαη ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (επελδχζεηο παξαγσγήο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα, θαζψο θαη ελεξγεηαθέο επελδχζεηο ζε δεκφζηα θηίξηα).
(β) δεκηνπξγία ππνδνκψλ: δεκηνπξγία λέσλ ή/θαη ελίζρπζε ππαξρνπζψλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ
ππνδνκψλ∙ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ θαη ππνζηήξημε ησλ εξγαζηεξίσλ δεκφζησλ Δ&Σ θνξέσλ (ΑΔΗ,
ΣΔΗ, Δξεπλεηηθά Κέληξα, Ηλζηηηνχηα) πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο∙ έξγα γηα ηελ
επέθηαζε πθηζηάκελσλ ή/θαη δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ πγξνπνηεκέλνπ θαη ζπκπηεζκέλνπ θπζηθνχ
αεξίνπ∙ δξάζεηο νινθιήξσζεο – εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο (θαηαζθεπή λέσλ
γξακκψλ δηαζχλδεζεο κε γείηνλεο ρψξεο, θαηαζθεπή θέληξσλ πςειήο ηάζεο γηα απξφζθνπηε, αζθαιή θαη
επζηαζή ηξνθνδφηεζε κε ειεθηξηζκφ)∙ δξάζεηο γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε Φπζηθψλ πφξσλ
(δεκηνπξγία γεσρσξηθψλ ππνδνκψλ κεγάιεο θιίκαθαο γηα ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ
θαη νξπθηψλ πξψησλ πιψλ ηεο ρψξαο)∙ ζπκπιήξσζε θαη αλαβάζκηζε ππνδνκψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο σο κέζνπ αχμεζεο ηεο
ειθπζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ησλ πεξηθεξεηψλ σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ.
(γ) αλαπηπμηαθά θίλεηξα, ζε ζπλδπαζκφ κε επηιεθηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαθκήο, φπσο
Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ: (i) ζηελ ίδξπζε λέσλ
επηρεηξήζεσλ απφ νκάδεο πιεζπζκνχ κε πεξηνξηζκέλε ζήκεξα επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζε πεξηνρέο πνπ
πιήηηνληαη απφ απνβηνκεράληζε θαη αλεξγία θαη (ii) ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εηδηθψλ
νκάδσλ πιεζπζκνχ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε λέεο θαη θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο.
(δ) ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο εξγαζίαο: θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνο θιάδνπο
παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο.
(ε) πνιηηηθέο ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) ππαξρνπζψλ θαη λέσλ: ελίζρπζε Νέσλ θαη
Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο πξνψζεζεο δξαζηεξηνηήησλ Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη Αλάπηπμεο
(ΔΣΑ), θαζψο θαη ηελ παξαθίλεζε εθηέιεζεο έξγσλ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Δ&Σ) απφ κεγαιχηεξν
αξηζκφ επηρεηξήζεσλ∙ ελίζρπζε ηεο Πξνζθνξάο θαη ηεο Εήηεζεο Τπεξεζηψλ Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη
Καηλνηνκίαο (ππνζηήξημε ησλ ηερλνινγηθψλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ΜΜΔ)∙
ππνζηήξημε Γηθηχσλ ΜΜΔ θαη θνξέσλ παξνρήο ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ∙ πιινγηθά Δπηρεηξεκαηηθά
ρέδηα ελίζρπζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπζπεηξψζεσλ θαη δηθηπψζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζε clusters γηα ην
πεξηβάιινλ∙ δξάζεηο δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο ΜΜΔ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη επέθηαζε ηεο
Δγγπνδνζίαο Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ή δηθηχσλ ΜΜΔ ζε λέα ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα∙ εθζπγρξνληζκφο
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ππνδνκψλ θαη ππνζηήξημε ησλ επελδχζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα Δπηρεηξεκαηηθά
ρέδηα επέθηαζεο ή δεκηνπξγίαο λέσλ «Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ» (Βusiness Parks) θαη δηεπθφιπλζε
κεηεγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ ζε απηά.
(ζη) πνιηηηθέο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ: εμεηδίθεπζε θαη θαηάξηηζε επαγγεικαηηψλ, εξγνδνηψλ,
εξγαδνκέλσλ πξνζσπηθνχ γηα εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία
ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα.
(δ) πνιηηηθέο άπισλ ππνδνκψλ: πξνψζεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ζηελ ΔΣΑ, ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη
επξσπατθφ επίπεδν κε άκεζν ζηφρν ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο∙ ζπλεξγαζία παξαγσγηθψλ θαη θνξέσλ
Δ&Σ γηα ηελ δεκηνπξγία Δζληθψλ Σνκεαθψλ Πφισλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγία/ελίζρπζε
Πεξηθεξεηαθψλ Πφισλ Καηλνηνκίαο∙ ελίζρπζε έξγσλ Δ&Σ ή/θαη πινπνίεζε κειεηψλ θαη δεκηνπξγία
ηερλνινγηθψλ ζρεδίσλ (technology platforms)∙ Θεκαηηθά Γίθηπα πξνεγκέλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη
Θεκαηηθά Γίθηπα έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία θπζηθψλ ή/θαη δηθηπαθψλ πφισλ
ή/θαη Κέληξσλ Αξηζηείαο∙ δξάζεηο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ζέκαηα επηζηήκεο θαη δηάρπζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζην επξχ θνηλφ∙ πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο
ζηνπο λένπο∙ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ λέσλ ζε ζρέζε κε ηηο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ
ηερλνινγίεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνάγνπλ ηε
βηψζηκε αλάπηπμε θαη είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ∙ δεκηνπξγία/ελίζρπζε Πεξηθεξεηαθψλ Πφισλ
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Καηλνηνκίαο (ΠΠΚ), κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Καηλνηνκία ζε
Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε βάζε ηελ
παξαρζείζα ή θαη ζπζζσξεπζείζα γλψζε∙ δεκηνπξγία θαηλνηνκηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ
(innovation clusters) κνλνεπηζηεκνληθήο ή/θαη πνιπεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ζε πεδία αηρκήο πνπ ζα
εκθαλίζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα∙ πεηξακαηηθέο Γξάζεηο Σερλνινγηθήο Καηλνηνκίαο (δηαζχλδεζε
δξάζεσλ ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο θαη δξάζεσλ ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο έμππλα ζπζηήκαηα
θαηλνηνκίαο, έμππλα clusters, παγθφζκηα δίθηπα ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο,
online ππεξεζίεο θαηλνηνκίαο, ζηνρεπκέλε κεηαθνξά ηερλνινγίαο, θ.α.)∙ Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα
ζηήξημεο ηεο «ηνπνζέηεζεο» ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζε δηεζλή δίθηπα κε ζπιινγηθφ ηξφπν, πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ νξγαλσκέλε πξνβνιή ζπζηεκάησλ ΜΜΔ, ζηε ζπκκεηνρή ζε δίθηπα, ζηελ ελίζρπζε ηεο
παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εγρψξηα θαη ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ζηελ αληαιιαγή
εκπεηξηψλ.
«Φεθηαθή χγθιηζε»
ηφρνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα αλαδείμεη ηηο αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο θαη λα
εμεηδηθεχζεη ηε ζηξαηεγηθή, ηα κέζα θαη ηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ απνδνηηθή θαη βηψζηκε αμηνπνίεζε ησλ
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία. Σα
πξνβιεπφκελα κέζα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζπλίζηαληαη ζε:
(α) δεκφζηεο δαπάλεο: απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα (απινχζηεπζε ιεηηνπξγηθψλ θαη
πιεξνθνξηαθψλ δεηεκάησλ, εηζαγσγή απνηειεζκαηηθφηεξσλ δηαδηθαζηψλ εμππεξέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη ησλ πνιηηψλ θαη αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγψλ παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ∙ αχμεζε ηνπ
πνζνζηνχ ησλ βαζηθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη πιήξσο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά∙ ρξήζε
ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ∙ δεκηνπξγία
δξάζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ΣΠΔ, γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη ηελ απνηξνπή
θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ.
(β) δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ππνδνκψλ: αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ πνιηηψλ
θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ ζηνλ πνιηηηζκφ, κέζσ ζπλδπαζκέλσλ παξεκβάζεσλ παηδείαο – πνιηηηζκνχ
(ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο-κνπζεία-αξρεία ) αιιά θαη ζηνλ αζιεηηζκφ∙ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο (επέθηαζε ζρνιηθψλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ΣΠΔ θαη
αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ ηερλνινγηθψλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία).
(γ) πνιηηηθέο ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ: πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ θαηλνηνκηψλ, ζα βειηηψζνπλ ηελ
παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ (αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο ΜΜΔ, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά
λέεο επελδχζεηο ζε ΣΠΔ φζν θαη ζε θίλεηξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο ρξήζεο ηνπο)∙ παξεκβάζεηο αλάπηπμεο
ρξήζηκσλ εθαξκνγψλ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ θπξίσο γηα ΜΜΔ (π.ρ. Business Gateways), ή
δξάζεσλ επηθνηλσλίαο θαη νδεγηψλ ρξήζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ δίλνληαο έκθαζε ζηελ αμία ησλ
ΣΠΔ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ∙ εληζρχζεηο γηα ελζσκάησζε εθαξκνγψλ ΣΠΔ
θαη εμνπιηζκνχ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο νη νπνίεο επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ
ηελ θπζηθή ηνπο απφζηαζε απφ εκπνξηθά θέληξα∙ ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ ΜΜΔ (start-ups) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ
ΣΠΔ ή θαη πνπ αμηνπνηνχλ ΣΠΔ (ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε λεαληθή θαη γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα).
(δ) πνιηηηθέο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ: αλάπηπμε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ γηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
Γηα Βίνπ κάζεζεο εζληθήο εκβέιεηαο πνπ απεπζχλνληαη ζε ζηειέρε ΜΜΔ, θνξέσλ ή νξγαληζκψλ
Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ ηνκέα, γηα ηελ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ πνπ ζα ζπλδπαζηεί κε δξάζεηο
ςεθηαθήο δηάρπζεο∙ επέθηαζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιίηεο φιεο ηεο ρψξαο πνπ
ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ ελεκέξσζε θαη ζα εληζρχζνπλ ηελ θαηάξηηζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ Γηα Βίνπ
Μάζεζε.
(ε) πνιηηηθέο άπισλ ππνδνκψλ: ελέξγεηεο δηάρπζεο Δπξσπατθψλ θαη εζληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ
ζε ΣΠΔ∙ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ
επηρεηξεκαηηθφηεηαο∙ δξάζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο αλάπηπμεο επξπδσληθψλ δηθηχσλ ζηελ πεξηθέξεηα,
κε εζηίαζε ζηνπο θιάδνπο ηνπξηζκνχ θαη κεηαθνξψλ∙ δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ
γηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζε ΣΠΔ∙ εθαξκνγέο ΣΠΔ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ
αλακέλεηαη λα αλαπηπρζνχλ απφ θνηλνχ κε παλεπηζηήκηα θαη επηρεηξήζεηο ΣΠΔ (κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο
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κεηαμχ ηνπ αθαδεκατθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ρψξνπ)∙ δεκηνπξγία portals, ειεθηξνληθψλ ―one-stop shops‖,
εθαξκνγψλ δηάζεζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, πξντφλησλ θαη help desks πνπ ζα ζηεξίδνπλ ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα (αμηνπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ ζε ζέκαηα ΣΠΔ∙ εμεχξεζε ρξεκαηνδνηηθψλ
εξγαιείσλ βαζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο∙ παξνρή θαηεπζχλζεσλ επέθηαζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ∙
δηνηθεηηθή ππνζηήξημε).
«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ»
Ηδηαίηεξα δηεπξπκέλν ΔΠ πνπ ζηνρεχεη αθελφο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
σο θηλεηήξηαο δχλακεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη αθεηέξνπ ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο
θαη ζπλδπάδεη πνηθηιία κέζσλ άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ην
πξνβιεπφκελν πιάλν ηνπ:
(α) αλαπηπμηαθά θίλεηξα: δξάζεηο επηδφηεζεο γπλαηθείσλ, λεαληθψλ, ζπλεηαηξηζηηθψλ θαη λεαληθψλ
θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, ηδηαίηεξα ζε ηνκείο αηρκήο (ηνπξηζκφο, πνιηηηζκφο, πεξηβάιινλ)∙ ζρέδηα γηα ηελ
απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο θαη ηάζεηο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη κε εμεηδηθεπκέλα
πξνγξάκκαηα γηα Νένπο Διεχζεξνπο Δπαγγεικαηίεο ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε θζίλνληεο θιάδνπο πνπ
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αλαδηάξζξσζεο.
(β) ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο: αλάπηπμε θαη εθαξκνγή Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ θαη ηάζεσλ ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο∙ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε κεγαιχηεξνπ
αξηζκνχ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο∙ αλαβάζκηζε, ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε, δηεχξπλζε, πηζηνπνίεζε θαη
δηθηχσζε ησλ θνξέσλ πνπ απνηεινχλ ην ζχζηεκα πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο∙ ελίζρπζε ηεο
γεσγξαθηθήο θαη θιαδηθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζε
ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο∙ ππνζηήξημε ηεο δηαηνκεαθήο θηλεηηθφηεηαο
(αληαιιαγή πξνζσπηθνχ – εξεπλεηψλ κεηαμχ εξεπλεηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ θνξέσλ ζε βξαρππξφζεζκε
βάζε απφ ηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ).
(γ) πνιηηηθέο ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ: βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ∙ παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ (πξνψζεζε δηθηπψζεσλ ζε ηνπηθφ ή θιαδηθφ επίπεδν
κε άιινπο νξγαληζκνχο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο)∙ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πλερηδφκελεο
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε ελέξγεηεο θαηάξηηζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο,
ηδίσο ζηηο ΜΜΔ∙ πξνψζεζε θαη επηβξάβεπζε λέσλ κνξθψλ νξγάλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη εξγαζίαο ζε
ζρέζε κε ηελ ελζσκάησζε θαηλνηνκίαο.
(δ) πνιηηηθέο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ: αλάπηπμε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο πλερηδφκελεο
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα εξγαδφκελνπο, εξγνδφηεο θαη απηναπαζρνινχκελνπο θαη πξνψζεζε
ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηα βίνπ κάζεζεο∙ δπλακηθή πξνζαξκνγή θαη ζπλερήο αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο∙ δξάζεηο ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο
θαη δηα βίνπ κάζεζεο εξγαδνκέλσλ θαη απηναπαζρνινπκέλσλ∙ ελζσκάησζε ζχγρξνλσλ ΣΠΔ (π.ρ. ηειεθαηάξηηζε) θαη μέλσλ γισζζψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο∙ ζηνρεπκέλε θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε
ηνπνζέηεζε ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο∙ δξάζεηο
ηνπνζέηεζεο λέσλ επηζηεκφλσλ ζε επηρεηξήζεηο.
(ε) πνιηηηθέο άπισλ ππνδνκψλ: δξάζεηο θηλεηνπνίεζεο, δηθηχσζεο ΜΜΔ θαη άιισλ Φνξέσλ∙ αλάπηπμε
ηθαλνηήησλ γηα ηε δεκηνπξγία πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ ζηνπο ζρεηηθνχο ηνκείο ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη ζε νινθιεξσκέλεο δξάζεηο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη εηδηθή ζηήξημε ησλ
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θνξέσλ∙ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία «Γηαδηθηπαθήο Πχιεο» χδεπμεο Πξνζθνξάο –
Εήηεζεο Δξγαζίαο∙ δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη αλάπηπμεο ζεηηθνχ πλεχκαηνο αλαθνξηθά κε ζέκαηα
θαηάξηηζεο θαη γεληθφηεξα αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε
θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θαη άιινπο θνξείο∙ ελίζρπζε ΜΚΟ ψζηε λα αλαπηχμνπλ θέληξα πιεξνθφξεζεο
ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.
Σέινο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ αλακφξθσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ θνξέσλ θαη
ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο.
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«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε»
Πξφθεηηαη γηα πνιπζηνρηθφ Πξφγξακκα (multi-objective programme) πνπ πεξηιακβάλεη:
(α) δεκφζηεο δαπάλεο: αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη εκπινπηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο∙ ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ
ηερλνινγηψλ απφ φινπο φζνπο κεηέρνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ
εθπαίδεπζεο (απφθηεζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ απαξαίηεηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ).
(β) ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο εξγαζίαο: απνηειεζκαηηθφηεξε ζχλδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε
ηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο καζεηψλ, ζπνπδαζηψλ θαη θνηηεηψλ.
(γ) απνθέληξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα: ελίζρπζε ηεο απνθέληξσζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε αλάπηπμε
εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο
(Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα) γηα θνξείο ηνπ επξχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ αιιά θαη
δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ – ελίζρπζε ηεο απνθεληξσκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ (θηλεηέο
βηβιηνζήθεο)∙ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ζηε βάζε ζηνρεπκέλσλ κειεηψλ θαη
εξεπλψλ, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ.
(δ) πνιηηηθέο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ: δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα θαη ξφινπ ηεο Αξρηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο εηδηθψλ δνκψλ θαη πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ∙
αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ παξνρή αξρηθήο θαηάξηηζεο κε
ζχγρξνλνπο (κε ζπκβαηηθνχο) ηξφπνπο∙ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππεξεζηψλ δηα βίνπ
εθπαίδεπζεο θαη ηεο ίζεο πξφζβαζεο ζε απηή.
(ε) πνιηηηθέο άπισλ ππνδνκψλ: αλάπηπμε ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο κεηαμχ θνξέσλ ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ΗΔΚ, ΔΠΑΛ θαη ΔΠΑ φπνπ απηά δελ πθίζηαληαη∙ δηθηχσζε πθηζηάκελσλ θαη λέσλ
Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο κε δνκέο πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη δηακεζνιάβεζεο∙ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο
θαη ηεο θαηλνηνκίαο κέζσ πξνγξακκάησλ βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη ηεο πξνζέιθπζεο
εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ.
«Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο»
Πεδίν παξέκβαζεο ηνπ παξφληνο ΔΠ απνηειεί ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ζηηο 13 Γηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο
ηεο ρψξαο, κε ρξήζε ησλ αθφινπζσλ εξγαιείσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο:
(α) πνιηηηθέο ελίζρπζεο επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ: δξάζεηο
απινχζηεπζεο δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη ηνπ
δηνηθεηηθνχ θφζηνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο∙ βειηίσζε ηνπ νξηδφληηνπ θαη θάζεηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ
ππεξεζηψλ αδεηνδφηεζεο ησλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
(β) απνθέληξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα: ελίζρπζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο, ηνπ ζπληνληζκνχ
θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνιηηηθήο ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν∙ δξάζεηο νξγαλσηηθνχ θαη
επηρεηξεζηαθνχ αλαζρεδηαζκνχ θνξέσλ ηεο θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαζψο θαη ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο∙ επαλα-νξηνζέηεζε αξκνδηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πξνο θνξείο
δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ηνκεαθήο ή ρσξηθήο εκβέιεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε ηνπ
επηηειηθνχ ξφινπ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο∙ παξεκβάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πνιηηηθψλ ζε επίπεδν θεληξηθήο, πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο∙ δεκηνπξγία δνκψλ
θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν∙ δηνηθεηηθή θαη επηρεηξεζηαθή
ελίζρπζε ησλ νξγαλψζεσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ησλ ΜΚΟ ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν∙
βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαζψο θαη ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ΜΚΟ∙ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ Ηζφηεηαο.
(γ) πνιηηηθέο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ: δξάζεηο ππνζηήξημεο θαη εθαξκνγήο ζεζκηθψλ αιιαγψλ, βειηίσζεο
ηεο πνηφηεηαο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε,
ελδπλάκσζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηηο δηαξζξσηηθέο θαη ζεζκηθέο (πνιπεπίπεδε θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε)∙ βειηίσζε
ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο πνιενδνκίαο (ΟΣΑ α‘ θαη β‘ βαζκνχ).
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«Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο»
Ζ Σερληθή Βνήζεηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 46 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1083/2006 ηνπ
πκβνπιίνπ, απνηειεί κνξθή παξέκβαζεο κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο
πνπ πεξηιακβάλνπλ:
(α) δεκφζηεο δαπάλεο: πξνκήζεηα θαη επεμεξγαζία ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο
δηαρείξηζεο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηηειηθψλ θνξέσλ∙
έμνδα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δνκέο ζηήξημεο ησλ ΔΠ
ή/θαη ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο∙ ελέξγεηεο κίζζσζεο ρψξσλ θαη πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ ησλ επηηειηθψλ
δνκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ.
(β) απνθέληξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα: «νξηδφληηεο» δξάζεηο ππνζηήξημεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο θαη
ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθαηνχρσλ θνξέσλ ησλ ΔΠ γηα ηελ πινπνίεζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ, φπσο π.ρ. εξγαιεία θαη πξφηππα πηζηνπνίεζεο.
(γ) πνιηηηθέο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ: ζρεδηαζκφο, ππνζηήξημε ή/θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο θαη αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
(δ) πνιηηηθέο άπισλ ππνδνκψλ: αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ γηα ζέκαηα ειέγρνπ, επηζεσξήζεσλ,
πηζηνπνηήζεσλ∙ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξίσλ/εκεξίδσλ, ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο, εθδειψζεσλ γηα
αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο ζε εηδηθά ζέκαηα∙ εθπφλεζε/ εμεηδίθεπζε/πξνζαξκνγή θαη εθαξκνγή
Δπηθνηλσληαθψλ ρεδίσλ Γξάζεο.
Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα
Καηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, ζηα πιαίζηα ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο ρψξαο γηα
ηελ άκεζε ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζρεδηάζηεθαλ 5 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά
Πξνγξάκκαηα. Λφγσ ηνπ φηη ηα 5 ΠΔΠ θαιχπηνπλ Πεξηθέξεηεο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο
(ακηγήο ηφρνο χγθιηζε, phasing out, phasing in), πξνβιέπεηαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ εχξνπο ησλ
παξεκβάζεσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζε θάζε κία απφ απηέο.
ε θάζε πεξίπησζε, ηα ΠΔΠ γηα φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ζα θαιχςνπλ έλαλ θνηλφ θνξκφ παξεκβάζεσλ φπσο:
θνηλσληθέο ππνδνκέο∙ πγεία θαη θνηλσληθή αιιειεγγχε (ππνδνκέο λνζνθνκείσλ θαη δνκψλ θνηλσληθήο
θξνληίδαο, εηδηθψλ κνλάδσλ, θέληξσλ πγείαο θαη αλνηρηήο θξνληίδαο, εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο, κέηξα
αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο)∙ πνιηηηζκφο (ελίζρπζε ησλ βαζηθψλ πνιηηηζηηθψλ
ππνδνκψλ, πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο)∙ έξγα πξνζπειαζηκφηεηαο θαη
πεξηβάιινληνο ηνπηθήο θιίκαθαο∙ πνιηηηθέο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο∙ πνιηηηθέο ελίζρπζεο νξεηλψλ,
κεηνλεθηηθψλ, λεζησηηθψλ πεξηνρψλ. Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ ΠΔΠ ζηεξίδεηαη ζε κία θνηλή δνκή γηα φια εμ
απηψλ, ψζηε λα είλαη επρεξέζηεξε ε εληαία δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ
παξαθνινχζεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπο. Ζ αλάιπζε ησλ εξγαιείσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα πιαίζηα ησλ ΠΔΠ ζα βαζηζηεί αθξηβψο ζε απηήλ ηελ θνηλή δνκή, ελψ ζα γίλεη θαη
αλαθνξά ζηηο φπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο εληνπίδνληαη αλά Πεξηθέξεηα (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ
- Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ & Αλάπηπμεο [39]).
Έηζη, νη δξάζεηο ησλ ΠΔΠ πεξηιακβάλνπλ:
(α) δεκφζηεο δαπάλεο: ελεξγεηαθέο επελδχζεηο ζε δεκφζηα θηίξηα θαη γεληθφηεξα ζην δεκφζην θαη νηθηαθφ
ηνκέα (ΠΔΠ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη Αηηηθήο)∙ εγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ, ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ επηθνηλσλίαο, ηελ ελίζρπζε ησλ
ππνδνκψλ θαη ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο θαη ειέγρνπ γηα ηελ θαιχηεξε θπθινθνξία πξνζψπσλ θαη αγαζψλ
(ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο-Πεινπνλλήζνπ-Ηνλίσλ Νήζσλ)∙ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζχγρξνλνπ
ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο (ΠΔΠ Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ)∙ εθαξκνγή
ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο απφ δεκφζηνπο (θαη ηδησηηθνχο θνξείο) θαη ίδξπζε
Παξαηεξεηεξίνπ Πεξηβάιινληνο (ΠΔΠ Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο-Ζπείξνπ).
(β) δεκηνπξγία ππνδνκψλ, φπνπ πξνβιέπνληαη παξφκνηεο παξεκβάζεηο ζην ζχλνιν ησλ ΠΔΠ κε έκθαζε
ζηα: έξγα θαηαζθεπήο ή/θαη βειηίσζεο ηνπ επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Πεξηθέξεηαο (ζχλδεζε
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νηθηζηηθψλ ζπλφισλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηνπξηζηηθνχο/πνιηηηζηηθνχο πφξνπο, Γήκνπο ή/θαη Γεκνηηθά
Γηακεξίζκαηα, βαζηθά νδηθά δίθηπα ή ιηκάληα, θαζψο θαη παξαθακπηήξηεο νδνί εκηαζηηθψλ θέληξσλ ή/θαη
νηθηζκψλ)∙ βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ζε νξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη ηεο
δηαζχλδεζεο ηεο πεξηθέξεηαο κε ηελ ππφινηπε ρψξα θαη ην εμσηεξηθφ∙ παξεκβάζεηο βειηίσζεο ηνπ
ελδνπεξηθεξεηαθνχ νδηθνχ θαη κεηαθνξηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη ρξήζε-εγθαηάζηαζε αλάινγσλ
ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη εθαξκνγψλ (αχμεζε ηεο αζθάιεηαο θαη αμηνπηζηίαο, θαζψο θαη κείσζε ηνπ
ρξφλνπ δηαδξνκήο)∙ νινθιήξσζε ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ ηεο Πεξηθέξεηαο∙ ππνζηήξημε έξγσλ
αλαβάζκηζεο, βειηίσζεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηεο Θεζζαιίαο (ΠΔΠ Θεζζαιίαο-ηεξεάο ΔιιάδαοΖπείξνπ)∙ δξάζεηο ελίζρπζεο ηνπ ιηκεληθνχ δηθηχνπ θαη αλάπηπμεο ή/θαη βειηίσζεο ησλ ιηκεληθψλ
ππνδνκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζχλδεζε ηνπο κε ηα δίθηπα κεηαθνξψλ∙ ελίζρπζε ππνδνκψλ
δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ θαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο – πνιχηξνπεο κεηαθνξέο, εηζαγσγή ηεο
πνιπηξνπηθφηεηαο ησλ ζπλδέζεσλ ησλ Μέζσλ Μεηαθνξάο ζηηο εκπνξεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
(ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ ππνδνκψλ εμππεξέηεζεο ηεο επηβαηηθήο θαη
εκπνξεπκαηηθήο θίλεζεο – βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιηκέλσλ κε ηνλ ηνπηθφ αζηηθφ θαη
επηρεηξεκαηηθφ ηζηφ, εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ηειεκαηηθήο γηα δηαρείξηζεο ηεο εκπνξεπκαηηθήο
επηβαηηθήο θίλεζεο)∙ βειηίσζε ησλ ρεξζαίσλ ή/θαη ησλ ζαιάζζησλ ππνδνκψλ ζε επηβαηηθά, θπξίσο,
ιηκάληα ησλ λεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα εθζπγρξνληζκφ ή/θαη επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο (ΠΔΠ
Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ)∙ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ πνιηηηθνχ αεξνδξνκίνπ ζηε Πεξηθέξεηα
Γπηηθήο Διιάδαο (ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο-Πεινπνλλήζνπ-Ηνλίσλ Νήζσλ)∙ βειηίσζε θαη αλαδσνγφλεζε
ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ζε φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ (θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, αζηηθέο ιεηηνπξγίεο)∙
δηακφξθσζε ιεηηνπξγηθνχ αζηηθνχ δηθηχνπ ηεο Πεξηθέξεηαο∙ βειηίσζε ησλ πγθνηλσληαθψλ Τπνδνκψλ
θαη βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο Αζηηθψλ Μεηαθνξψλ∙ θαηαζθεπή πνδειαηνδξφκσλ ζε αζηηθέο θαη
εμσαζηηθέο πεξηνρέο (ΠΔΠ Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο-Ζπείξνπ)∙ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ πνπ ζα
ζηεξίδνπλ ηε θέξνπζα ηνπξηζηηθή ηθαλφηεηα∙ ελίζρπζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη αλάπηπμε
ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζεζκψλ πςειήο πνηφηεηαο∙ αλάπηπμε ηεο πνιπθεληξηθφηεηαο ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ κε ηνλ πεξηαζηηθφ θαη αγξνηηθφ
ρψξν∙ βειηίσζε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ππνδνκψλ πεξηβάιινληνο (πνηφηεηα αέξα, δηαρείξηζε ησλ
πδάηηλσλ πφξσλ, πξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο)∙ αζηηθέο αλαπιάζεηο,
ζχληαμε θαη εθαξκνγή πνιενδνκηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ, αλάπηπμε ζρέζεσλ αζηηθνχ ρψξνπ κε ηνλ
πεξηβάιινληα αγξνηηθφ ρψξν, πξνψζεζε ιεηηνπξγηθψλ δηθηπψζεσλ κεηαμχ γεηηνληθψλ αζηηθψλ θέληξσλ,
δεκηνπξγία δηθηχσλ πφιεσλ, δεκηνπξγία «νηθνινγηθήο γεηηνληάο» (ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο-ΠεινπνλλήζνπΗνλίσλ Νήζσλ)∙ θαηαζθεπή έξγσλ πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο απφ θπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο
ζε πφιεηο, νηθηζκνχο αιιά θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο∙ αχμεζε ηεο Γπλακηθφηεηαο θαη ηεο επζηάζεηαο ηνπ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ∙ δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ νηθηαθφ θαη ηξηηνγελή ηνκέα
κε ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ δηαλνκήο ζε λέεο πεξηνρέο∙ αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε Δλεξγεηαθνχ πζηήκαηνο
[νινθιήξσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηζκνχ, ελεξγεηαθή ζχλδεζε ησλ κεγαιχηεξσλ
λεζηψλ κε ην επεηξσηηθφ δίθηπν (ππνβξχρην θαιψδην)]∙ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (αηνιηθή θαη ειηαθή
ελέξγεηα, δξάζεηο ζπκπαξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο)∙ ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ θαηαζθεπήο ΥΤΣΑ,
απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ θαη δεκηνπξγίαο Κέληξσλ Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ)∙ δηαρείξηζε
νηθηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ (πγξψλ θαη ζηεξεψλ)∙ αλαβάζκηζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ
ππνδνκψλ δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο χδαηνο (π.ρ. δίθηπα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί)
ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο∙ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο επέθηαζεο ησλ
πεξηθεξεηαθψλ ζρνιηθψλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ εμνπιηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ΣΠΔ, θαζψο θαη κε
ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ ηερλνινγηθψλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία∙
βειηίσζε ηεο ππνδνκήο ζε ηερλνινγίεο θαη ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα, δηθηχσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
κνλάδσλ, αλάπηπμε βηβιηνζεθψλ, εξγαζηεξίσλ (ζε αζηηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν)∙ αλαβάζκηζε ηεο
θηηξηαθήο ππνδνκήο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη επηπέδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, θαζψο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ∙ εθζπγρξνληζκφο θαη
ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξηαθνχ δπλακηθνχ ζηηο 3 βαζκίδεο Ηαηξηθήο πεξίζαιςεο,
θαζψο θαη ησλ δνκψλ πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο∙ έξγα αμηνπνίεζεο ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ θαη
ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ ςεθηαθψλ πνιηηηζηηθψλ ηζηνρψξσλ
θαη πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ (δηθηχσζε θαη πξνψζεζε-πξνβνιή ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ).
(γ) αλαπηπμηαθά θίλεηξα ζε ζπλδπαζκφ κε επηιεθηηθέο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαθκή
(ΠΔΠ Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο-Ζπείξνπ): ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ απφ νκάδεο πιεζπζκνχ κε
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πεξηνξηζκέλε ζήκεξα επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζε πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη απφ απνβηνκεράληζε θαη
αλεξγία (δξάζεηο «κε-εληζρχζεσλ»).
(δ) πνιηηηθέο ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ: ίδξπζε λέσλ θαη εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ
επηρεηξήζεσλ κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία, ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ ηερλνγλσζία (πξνψζεζε ρξήζεο
ΣΠΔ), θαζψο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε (πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα)∙ Καηλνηφκεο Γξάζεηο θαη
ππεξεζίεο Βειηίσζεο ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο [βειηίσζε – αλαβάζκηζε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ
(αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα (παξαγσγηθέο θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο), ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή]∙ δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηήξημεο
πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε ηνκείο έληαζεο γλψζεο θαη αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηνπ
παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηδηαίηεξα ζε θιάδνπο
πνπ πιήηηνληαη απφ ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ)∙ επέθηαζε ηεο Δγγπνδνζίαο Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ή
δηθηχσλ ΜΜΔ ζε λέα ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα (π.ρ. Joint European Resources for Micro to Medium Size
Enterprises-JEREMIE) ηεο ΔΔ (ΠΔΠ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ, Θεζζαιίαοηεξεάο Διιάδαο-Ζπείξνπ)∙ Οινθιεξσκέλα Δπηρεηξεκαηηθά ρέδηα γηα ηελ ππνζηήξημε παξαγσγηθψλ
επελδχζεσλ (ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο παξνπζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εγρψξηα θαη ηηο δηεζλείο
αγνξέο)∙ δηαζχλδεζε κε δηεζλή νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο∙ αλάπηπμε κφληκσλ ζπλεξγαζηψλ ζε
πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν∙ πιινγηθά Δπηρεηξεκαηηθά ρέδηα ελίζρπζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
ζπζπεηξψζεσλ θαη δηθηπψζεσλ (αλάπηπμε ζπλεξγηψλ θαη επέθηαζε ησλ δηθηπψζεσλ βηνκεραλίαο –
εκπνξίνπ – ππεξεζηψλ) θαη δηεχξπλζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο∙ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
εκπνξηθνχ, κεηαπνηεηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (επελδπηηθά ζρέδηα
γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εγρψξηα θαη
ηηο δηεζλείο αγνξέο)∙ ελίζρπζε ίδξπζεο λέσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ κε έκθαζε ζηελ εηαηξηθή
επηρεηξεκαηηθφηεηα (start-ups)∙ δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο κεηαηξνπήο ηεο γλψζεο ζε θαηλνηνκηθά πξντφληα,
δηαδηθαζίεο θαη ππεξεζίεο θαη ππνβνήζεζε ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο/ηερλνγλσζίαο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο
θαη εηδηθφηεξα ηηο κηθξνκεζαίεο [ελίζρπζε γηα ηελ δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ πςειήο έληαζεο γλψζεο (spin
off), ππνζηήξημε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο θπξίσο
απφ ηηο ΜΜΔ∙ ελίζρπζε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (clusters)∙ ελίζρπζε γηα ηελ απφθηεζε
δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο∙ εθζπγρξνληζκφο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ππνδνκψλ θαη ππνζηήξημε ησλ
επελδχζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε Δθθνιαπηεξίσλ Δπηρεηξήζεσλ (pre-incubation) θαη
ζεξκνθνηηίδσλ∙ αλάπηπμε επξπδσληθψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο
ηεο Πεξηθέξεηαο ζηε δηεμαγσγή ζπλαιιαγψλ κε θπζηθά πξφζσπα, δεκφζηεο ππεξεζίεο ή θαη άιιεο
επηρεηξήζεηο∙ ελίζρπζε ηεο δηαθιαδηθήο θαη δηαηνκεαθήο δηθηχσζεο ησλ ΜΜΔ, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε
θνηλψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ζπλεξγηψλ θαη νηθνλνκηψλ κνλαδηαίνπ κεγέζνπο∙
ελίζρπζε ελδν-πεξηθεξεηαθψλ θαη δηα-πεξηθεξεηαθψλ δηθηχσλ (θνηλή πξνβνιή, αληαιιαγή εκπεηξηψλ,
ινηπέο ζπλεξγαζίεο]∙ ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο πξνβιέπεηαη ρσξνηαμηθή δηεπζέηεζε βηνκεραλίαο θαη
ζπλνδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. επέθηαζε ή δεκηνπξγία λέσλ «Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ») πξνο
απνζπκθφξεζε πεξηνρψλ κε κεγάιε βηνκεραληθή ζπγθέληξσζε.
(ε) απνθέληξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (ΠΔΠ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο): αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηνλ πνιίηε, θαζψο θαη ζηνρεπκέλε ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ηεο
πεξηθέξεηαο βάζεη ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ.
(ζη) πνιηηηθέο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (ΠΔΠ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Αηηηθήο): αλάπηπμε ςεθηαθνχ
πεξηερνκέλνπ γηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη Γηα Βίνπ κάζεζεο γηα ζηειέρε κηθξν-κεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ (επαγγεικαηίεο, εξγνδφηεο, πξνζσπηθφ), θνξέσλ ή νξγαληζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ
ηνκέα (απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε δξάζεηο ςεθηαθήο δηάρπζεο)∙ αλάπηπμε
εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ ελεκέξσζε, ζα εληζρχζνπλ ηελ θαηάξηηζε θαη Γηα
Βίνπ Μάζεζε, ζα απινπζηεχζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζα ελζσκαησζνχλ
ζηελ Πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία (επέθηαζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε αζηηθά θέληξα θαη πεξηθέξεηεο θαη
αμηνπνίεζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο φπσο ελδεηθηηθά ν ηνπξηζκφο, νη κεηαθνξέο, ε
πγεία, ε γεσξγία θιπ.)∙ δξάζεηο θαηάξηηζεο εξεπλεηψλ θαη άιισλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ ζε
επηρεηξεκαηηθέο – ηερλνινγηθέο ππνδνκέο.
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(δ) πνιηηηθέο άπισλ ππνδνκψλ: βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ΣΠΔ (αλάπηπμε ππεξεζηψλ θαη
εθαξκνγέο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε) – Ηζφηηκε
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ Φεθηαθή Διιάδα∙ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ θαη
ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ ςεθηαθψλ πνιηηηζηηθψλ ηζηνρψξσλ
θαη πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ (δηθηχσζε θαη πξνψζεζε-πξνβνιή ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ)∙ έξγα
ηνπηθήο εκβέιεηαο, ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
ηειεπηθνηλσληψλ (π.ρ. αζχξκαηα δίθηπα θαη επηθνηλσλίεο, επξπδσληθά δίθηπα)∙ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο, ηεο
ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κε έκθαζε ζηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο σο
παξάγνληα αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο∙ ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ηεο Έξεπλαο, ηεο
Σερλνινγίαο θαη ηεο Καηλνηνκίαο ησλ ππφινηπσλ πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ∙ δεκηνπξγία
εζληθψλ ηνκεαθψλ πφισλ ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε (Δ&Α)∙ αλάπηπμε ππνδνκψλ Κέληξσλ Έξεπλαο –
Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγίαο∙ δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ δηθηχσλ πξνεγκέλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο,
αληαγσληζηηθψλ ζε δηεζλέο επίπεδν, θαη ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ επηρεηξήζεσλ κε
ππνζηεξηθηηθνχο νξγαληζκνχο (πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ΑΔΗ, ΣΔΗ, εξεπλεηηθψλ
ηλζηηηνχησλ θαη επηρεηξήζεσλ)∙ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγψλ γηα ηελ πξνζθνξά ςεθηαθψλ
ππεξεζηψλ απφ θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο [δεκηνπξγία
«θφκβσλ ζπλαιιαγψλ» θαη δνκψλ φπσο ειεθηξνληθά θέληξα κηαο ζηάζεο (―one-stop shops‖)] γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζε ιεηηνπξγηθά θαη πιεξνθνξηαθά δεηήκαηα∙ αλάπηπμε
εθαξκνγψλ γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ θαηλνηνκίαο θαη
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ ελεκέξσζε επηρεηξεκαηηψλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο έλαξμεο, ιεηηνπξγίαο θαη
αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ∙ αλάπηπμε δνκψλ ελεξγνχ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο
αμηνπνίεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ ζε ζέκαηα ΣΠΔ, εμεχξεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, βαζηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο, θαηεπζχλζεσλ επέθηαζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο (π.ρ.
εθζπγρξνληζκφο ζεζκψλ θαη θνξέσλ πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο,
δεκηνπξγία portals θαη εθαξκνγψλ δηάζεζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη πξντφλησλ θαη help desks).
(ε) επηιεθηηθέο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαθκήο (ΠΔΠ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο):
Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε λέσλ
επηρεηξήζεσλ απφ νκάδεο πιεζπζκνχ κε πεξηνξηζκέλε ζήκεξα επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζε πεξηνρέο πνπ
πιήηηνληαη απφ απνβηνκεράληζε θαη αλεξγία (δξάζεηο «κε-εληζρχζεσλ»)∙ ελίζρπζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε εηδηθά ρσξηθά ζχλνια ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο ή ηνκείο ππφ
αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. αγξνηηθέο πεξηνρέο, κεζνξηαθέο πεξηνρέο).
VIII. Ωο Καηαθιείδα…
Δίλαη πξφδειν απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε φηη ην πεξηθεξεηαθφ πξφβιεκα είλαη ππαξθηφ θαη απηφ θαίλεηαη
θαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάινπλ ηα θξάηε κέιε ζε ζπιινγηθφ αιιά θαη κεκνλσκέλν επίπεδν
πξνθεηκέλνπ λα ην αληηκεησπίζνπλ. Οη ζεσξίεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, είηε εληνπίδνπλ θαη πεξηγξάθνπλ
ηηο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο είηε πξνηείλνπλ ηα εξγαιεία/κέζα ψζηε νη ηειεπηαίεο λα μεπεξαζηνχλ,
απνηεινχλ ηνλ νδεγφ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο γηα κία ηζφξξνπε ζε πεξηθεξεηαθφ θαη
εζληθφ επίπεδν αλάπηπμε. Θεσξίεο πνπ δηαηππψζεθαλ πεξίπνπ 3 αηψλεο πξηλ είλαη αθφκα θαη ζηηο κέξεο
καο επίθαηξεο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ δηαρξνληθφηεηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο θαη ηελ απφ
αλέθαζελ αλάγθε γηα αληηκεηψπηζε ηνπ. Σα κέζα άζθεζεο πνιηηηθήο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο έξρνληαη λα
πινπνηήζνπλ ηηο δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ. Ζ
απφζηαζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο/απνηειέζκαηνο σζηφζν είλαη κεγάιε θαη ην θαηά πφζν νη ζηφρνη
πνπ ηίζεληαη ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ ηεο φπνηαο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο επηηπγράλνληαη ή φρη, κπνξεί λα
θξηζεί κφλν ζε κάθξνο ρξφλνπ.
Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο νη ζεσξίεο πνπ αληαλαθιψληαη ζην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην
Αλαθνξάο, αλαδεηθλχνπλ φρη κφλν ηελ νμχηεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ηελ αλάγθε γηα
ζρεδηαζκφ καθξνρξφληαο θαη θπξίσο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. Ζ ζηφρεπζε ζε ηνκείο φπσο ε
δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε πξνζπειαζηκφηεηα, ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη αλάπηπμε
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε δηάδνζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, ε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο, ε
αλάπηπμε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ε εθπαίδεπζε εμεηδηθεχεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηα κέζα/εξγαιεία
άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ ζηξαηεγηθφο
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ζρεδηαζκφο ηεο ρψξαο λα απνηειέζεη έλα νινθιεξσκέλν πιάλν αλάπηπμεο, βησζηκφηεηαο θαη αεηθνξίαο
γηα ηελ πεξηθέξεηα εηδηθά θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία γεληθφηεξα.
Ζ αλάδεημε ησλ Μηθξν-Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ σο θηλεηήξησλ κεραλψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο (θαη φρη κφλν)
νηθνλνκίαο θαη ε ζηξνθή πξνο πιένλ επέιηθηεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, απνδεηθλχνπλ φηη νη ζρεδηαζηέο
ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο έρνπλ αλαγλσξίζεη ηηο δνκηθέο αδπλακίεο ηεο ρψξαο, νη νπνίεο δξνπλ
απνηξεπηηθά γηα ηελ αλάπηπμε κεγαιχηεξεο θιίκαθαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ έκθαζε ζηνλ ηνκέα
ηεο παξνρήο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ παξάιιειε αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο
θαη ηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο ησλ δηάθνξσλ πεξηνρψλ αλά ηελ Διιάδα πνπ
πξνζθέξνληαη γηα αλάπηπμε ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηθαλνπνηεηηθήο
εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπγθξηηηθνχ (θαηά πνιινχο) πιενλεθηήκαηνο ηεο ρψξαο.
πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ηεο ρψξαο δελ ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ ρσξίο ηε
ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ απνηειεί βαζηθή
πξνηεξαηφηεηα ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο
Γξακκέο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013. θνπφο είλαη λα δεκηνπξγεζεί ε
θξίζηκε εθείλε κάδα πνπ ζα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο,
εθκεηαιιεπφκελε ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ θαηλνηνκηψλ θαη ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ πνπ πξνζθέξεη
ην λέν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Δπίζεο δελ ζα κπνξνχζε λα παξαβιεθζεί ε ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ
απνδίδεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ (παξαγσγηθψλ, αζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ) θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο
αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο., θαζψο απηέο ζα απνηειέζνπλ θαη ηε βάζε επί ηεο νπνίαο ζα
αλαπηπρζνχλ νη ππφινηπεο δξάζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ. Ζ γεληθή αληίιεςε πνπ επηθξαηεί είλαη φηη νη
ππνδνκέο είλαη έξγα νξαηά θαη κεηξήζηκα θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν θαηέρνπλ κία απφ ηηο πξψηεο επηινγέο
φζνλ αθνξά ηα κέζα άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο.
ζνλ αθνξά ηελ εμεηδίθεπζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο 13 δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, είλαη εκθαλήο
ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη
απηψλ ησλ Σνκεαθψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη θάπνηεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο δξάζεηο θαίλεηαη λα
επαλαιακβάλνληαη δελ είλαη θαζφινπ πεξηηηέο, θαζψο θάζε πεξηθέξεηα αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα
αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα θαη ζπλεπψο απαηηεί ζπγθεθξηκελνπνηεκέλεο δξάζεηο θαη ιχζεηο. Ζ δεκηνπξγία,
σζηφζν ελφο εληαίνπ θνξκνχ παξεκβάζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηθεξεηψλ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ
επρεξέζηεξε δηαρείξηζε ησλ επηκέξνπο πξνγξακκάησλ.
Κιείλνληαο πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη επηινγέο ησλ εξγαιείσλ πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηνπ
ΔΠΑ αληηθαηνπηξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν ζηεξίρζεθαλ θαη πνπ
πεξηγξάθεθε. Χζηφζν πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο ρψξαο, δελ κπνξνχκε παξά λα θάλνπκε ζεσξεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ
επηινγή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, αλακέλνληαο ηελ επηβεβαίσζε ή ηε δηάςεπζε απφ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα.
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Περίληψη:

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνεγνύκελσλ δεθαεηηώλ, παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ε νπνία
ραξαθηεξίδεηαη από «ζηξνθή» ζηελ νηθνλνκία ηεο γλώζεο. Ο αληαγσληζκόο έρεη κεηαθηλήζεη ην ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα
ησλ νηθνλνκηώλ απηώλ πξνο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο γλώζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, θαη ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο,
όκσο από ηε άιιε πιεπξά παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο αληζνξξνπίεο ζηελ Δ.Δ. πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επίηεπμε ζπλνρήο.
ηελ ζύγρξνλε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα, παξαηεξείηαη έληνλε ζπγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ ζην ρώξν, αθελόο ζηηο
πεξηζζόηεξν αλεπηπγκέλεο ρώξεο (ζε εζληθό επίπεδν), είηε ζηηο πεξηζζόηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο, ζπλήζσο ζηα
κεηξνπνιηηηθά θέληξα θαη γύξα από απηά (ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν). Σν παξόλ άξζξν αλαιύεη ηελ θαηλνηνκηθή δπλακηθή
ησλ ειιεληθώλ πεξηθεξεηώλ, κέζα από ηελ ρξήζε ησλ κεζόδσλ αλάιπζεο ησλ Γπλαηνηήησλ, Αδπλακηώλ, Δπθαηξηώλ θαη
Απεηιώλ (Analysis SWOT), ηεο αλάιπζεο ηνπ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο (Αλάιπζε PEST), θαη ηεο
αλάιπζεο ηεο Αμίαο, ηεο παληόηεηαο, ηεο Αδπλακίαο κίκεζεο, θαη ηεο Γπλαηόηεηαο αμηνπνίεζεο (Αλάιπζε VRIO),
πξνθεηκέλνπ λα αλαιύζεη ηελ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ησλ θαηλνηνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, κε κειέηε πεξίπησζεο ηελ
Διιάδα.

Καηάηαμε JEL: Ο18, Ο33, R11
Λέμεηο θιεηδηά: Πεξηθεξεηαθή Καηλνηνκηθή Γξαζηεξηφηεηα, Αλάιπζε SWOT, Αλάιπζε PEST,
Αλάιπζε VRIO
1. Δηζαγσγή
Ζ ηερλνινγία θαη νη θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηαδξακαηίδνπλ ζήκεξα έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
δεκηνπξγία πινχηνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Korres et al, 2004, Παπαδαζθαιφπνπινο &
Υξηζηνθάθεο, 2003) θαη ε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο κηαο πεξηθέξεηαο ζπλδέεηαη ζπλήζσο κε ηηο θαηλνηνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ δπλαηφηεηά ηνπο λα «ελψζνπλ» ηα δίθηπα θαη
λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα
κηαο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο εμαξηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα (Korres, Kitsos and
Hadjidima, 2005). Πεξηθέξεηεο φπνπ ζπγθεληξψλνληαη θζίλνληεο ηνκείο θαη παξαγσγηθνί θιάδνη ρακεινχ
βαζκνχ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ρακειήο ελζσκαησκέλεο ηερλνινγίαο ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ ζνβαξή
«αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε» θαη έληνλεο δηαξζξσηηθέο δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηνλ
αληαγσληζκφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πεξηθέξεηεο κε δηαθνξνπνηεκέλε νηθνλνκηθή δνκή θαη κε δπλακηθνχο
θιάδνπο παξαγσγήο βαζηζκέλνπο ζηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, ζηε καζεζηαθή ηθαλφηεηα θαη ζηε δηθηχσζε
κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, (Κνπξιηνχξνο, 2001).
Οη Harmaakorpi θαη Ρekkarinen (2002) απνδεηθλχνπλ θαη πηνζεηνχλ ηελ άπνςε φηη ππάξρεη ζηελή ζρέζε
αλάκεζα ζηελ επίηεπμε θαη ελίζρπζε πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ
πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη εληζρχζεθε ε έλλνηα ηεο πεξηθεξεηαθήο δηάζηαζεο ηεο
θαηλνηνκίαο (Feldman, 1994, Fritsch, 2003, 2004). Ζ θαηλνηνκία αλαιχεηαη φρη απιά σο κηα νηθνλνκηθή
δηαδηθαζία, αιιά σο κηα θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη δηαδηθαζία πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ δπλακηθή
πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, παλεπηζηεκίσλ, θαη ελ γέλεη θνξέσλ
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο (Crevoisier & Maillat, 1991, Camagni, 1991). Ζ θαηλνηνκηθή δπλαηφηεηα ηεο
πεξηθέξεηαο εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ ηθαλφηεηα πξνο κάζεζε θαη παξαγσγή θαηλνηνκίαο, φζν θαη απφ ηελ
ηθαλφηεηα δηάδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ θνξέσλ ηνπ δηθηχνπ (Asheim, 1996, Lundvall 1999).
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Με βάζε ηνλ νξηζµφ ηεο πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο δηαηήξεζεο θαη
βειηίσζεο ηεο επεµεξίαο ησλ πνιηηψλ ηεο πεξηθέξεηαο ππφ ζπλζήθεο εγρψξηνπ θαη δηεζλνχο αληαγσληζµνχ
πνπ ζεσξείηαη σο µηα ζχλζεηε θαη δηαξθήο δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζε έλα µεγάιν θάζµα
πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη βαζηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζεσξνχληαη
(Eisenhardt & Martin, 2000, Harmaakorpi, 2004):
ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ν βαζµφο ζπζζψξεπζεο, ε παξαγσγηθφηεηα, ην
άµεζν πεξηθεξεηαθφ πεξηβάιινλ, ε δνµή ησλ αγνξψλ, ε νινθιήξσζή µε ηηο δηεζλείο αγνξέο, νη επελδχζεηο ζε
θνηλσληθφ, αλζξψπηλν θαη πιηθφ θεθάιαην,ε νηθνλνµηθή πνιηηηθή
νη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη ην ζεζµηθφ πιαίζην, ην επξχηεξν «µάθξν» δηεζλέο πεξηβάιινλ
νη θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ην άλνηγµα ησλ αγνξψλ θαη ηελ έθζεζε ζηνλ
αληαγσληζµφ.
χκθσλα κε ηνλ Pavitt (1998) θαη ηνλ Fagerberg (1994), νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ
νηθνλνκηψλ κπνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ λα επεμεγεζνχλ κε ηηο ππάξρνπζεο δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο ησλ
θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλάκεζα ζηηο νηθνλνκίεο, θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο ζηα επίπεδα ηεο
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο (Jorgenson & Stiroh, 2000, Jorgenson, 2001). Οη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο
παξνπζηάδνληαη, θπξίσο, ιφγσ αληζνηήησλ ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα επεξεάδνληαο
ηαπηφρξνλα ην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ ζεσξείηαη ζπλάξηεζε ηεο ηθαλφηεηαο πξνο θαηλνηνκία
ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο, ηεο εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ, ηνπ πεξηνξηζκνχ θφζηνπο κε θαηλνηνκίεο, θαη
ηεο αχμεζεο ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηελ αγνξά (Varga & Acs, 1997, Acs, Anselin, & Varga, 2002).
Πεξαηηέξσ, ν Wolfe (2002) εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο κηαο πεξηθέξεηαο λα θαηλνηνκήζεη ζην
πιαίζην ελφο επξχηεξνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ επηηξέπεη λα εμεγήζεη ηηο αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο κηαο
πεξηθέξεηαο. Οη ζρέζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηλνηνκίαο παξνπζηάδνπλ ζην κνληέιν
ηνπ Wolfe (2002) κηα ρσξηθή δηάζηαζε, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο είλαη:
απφζηαζε, έληαζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αχμνπζεο απνδφζεηο, ην θφζηνο θαη φθεινο
κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ζπζζψξεπζε θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ρσξηθή δηάρπζε ηεο γλψζεο
θαη ηεο ηερλνινγίαο, ρσξηθή δηαθνξνπνίεζε, δειαδή ηα κεηαβαιιφκελα σο πξνο ηελ ηνπνζεζία πξφηππα,
πεξηθεξεηαθέο εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο, δηάθνξα πξφηππα κεηαλάζηεπζεο θαη απφζεκα ηνπ ηνπηθνχ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη νη θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
δεκηνπξγία πινχηνπ θαη ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ
πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο (Konsolas, Papadaskalopoulos, & Plaskovitis, 2001, Edquist, 1997). Ζ
δηαδηθαζία απηή εκθαλίδεη ηελ αλάγθε γηα ηε ζπλχπαξμε κεηαμχ δχν βαζηθψλ ππιψλσλ κε ζεκαληηθή
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο:
(α) ελφο εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηε κνξθή ηνπ ζηελνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, θαη
(β) ελφο εμσηεξηθνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δίθηπα ηεο θαηλνηνκίαο (Cooke et al, 1998).
Ο εξεπλεηηθφο ζηφρνο ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη λα δψζεη ηελ γεσγξαθηθή δηάζηαζε ησλ θαηλνηνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο ζηελ Διιάδα, κε βάζε ηηο θπξηφηεξεο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο ηεο
θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ. Αλαθνξηθά κε ηνλ ζηφρν απηφ, ε κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο αθνξά εξγαιεία πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο αλάιπζεο. Αξρηθά,
πξαγκαηνπνηείηαη πνηνηηθή αλάιπζε κε ηελ ρξήζε ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο ησλ Γπλαηνηήησλ, Αδπλακηψλ,
Δπθαηξηψλ θαη Απεηιψλ (Analysis SWOT), ηεο αλάιπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο
(Αλάιπζε PEST), θαη ηεο αλάιπζεο ηεο Αμίαο, ηεο παληφηεηαο, ηεο Αδπλακίαο κίκεζεο, θαη ηεο
Γπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο (Αλάιπζε VRIO). Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε απηή, ζηε ζπλέρεηα εμεηδηθεχεηαη
κε ηελ αλάιπζε ησλ πθηζηάκελσλ θαηλνηνκηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Διιάδαο, θαζψο
θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ ζηφρσλ πνιηηηθήο.
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2. Καηλνηνκία θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε
Ζ δπλαηφηεηα γηα θαηλνηνκίεο ησλ πεξηθεξεηψλ εμαξηάηαη αξρηθά απφ ηηο θαηλνηφκεο εηζξνέο, φπσο γηα
παξάδεηγκα νη δεμηφηεηεο θαη επελδχζεηο ζε αλζξψπηλν θεθάιαην ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
πεξηνρέο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηε δνκή θαη ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο, (Kangasharju θαη
Nijkamp, 2001). Γεληθά, δηαθξίλνληαη ηέζζεξηο νκάδεο ηνπηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
πεξηθεξεηαθή δπλαηφηεηα γηα θαηλνηνκίεο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 1:
Πίλαθαο 1: Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πεξηθεξεηαθήο ηθαλφηεηαο πξνο θαηλνηνκία
Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πεξηθεξεηαθήο ηθαλφηεηαο πξνο θαηλνηνκία:
νηθνλνκίεο ζπζζσξεχζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο «νηθνλνκίεο ζέζεο» πνπ απμάλνπλ απφ ηελ παξνπζία ηεο ίδηαο
βηνκεραλίαο, θαη ηηο «αζηηθέο νηθνλνκίεο» πνπ απμάλνπλ απφ ηελ παξνπζία δηαθνξεηηθψλ βηνκεραληψλ
δεκνγξαθία θαη δνκή πιεζπζκψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηα ηνπηθά ζηνηρεία ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ
ηνπηθψλ πειαηψλ θαη ην κέγεζνο ηεο ηνπηθήο πεξηνρήο αγνξάο
δηαζεζηκφηεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο ππνδνκήο πιεξνθνξηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληαηηθψλ δηθηχσλ
επηθνηλσλίαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη
θνηλσληθφ εμεηδηθεπκέλν θεθάιαην πνπ απνθξίλεηαη γξεγνξφηεξα ζηε λέα δήηεζε γηα ηα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα
Πεγή: Armstrong & Taylor (2000)

Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρεη έλα «ηξηαδηθφ ζχζηεκα ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ» κε ηα
αθφινπζα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, (Κνπξιηνχξνο 2001):
Γεσγξαθία ηεο θαηλνηνκίαο πνπ αθνξνχλ ηερλνινγίεο θαη θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ηε ηππνπνίεζε, πνηθηιφηεηα θαη επειημία.
Γεσγξαθία ησλ ζπλαιιαγψλ θαη δηαζπλδέζεσλ πνπ αθνξνχλ πεξηνρέο κε βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα, φπνπ
αλαπηχζζνληαη εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη νηθνλνκίεο πεδίνπ.
Γεσγξαθία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ αθνξνχλ πξγαληζκνχο κε δηάθνξεο
δηαζπλδέζεηο ζπλαιιαγψλ θαη ζρέζεηο εηζξνψλ- εθξνψλ.
Οη λέεο ηερλνινγίεο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε λέσλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ θαη πξντφλησλ πνπ
έρνπλ δηαθνξεηηθέο ρσξνζεηηθέο απαηηήζεηο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο κε ζπλέπεηα ηηο κεηαβνιέο ζηε ρσξηθή
νξγάλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πεξηθεξεηψλ
πνπ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο αθνινχζσο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2:
Πίλαθαο 2: Βαζηθνί Σχπνη Πεξηθεξεηψλ
Σχπνη θαη Υαξαθηεξηζηηθά Πεξηθεξεηψλ
«Πεξηθέξεηεο πςεινχ βαζκνχ θαηλνηνκίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ νξηζκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο θαη δψλεο
γχξσ απφ ηερλνινγηθά ζπκπιέγκαηα, ηερλνπφιεηο, θαη επηζηεκνληθά πάξθα κε πςειφ βαζκφ ελδνγελνχο
αλάπηπμεο λέσλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ βαζηζκέλσλ ζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο.
«Παιηέο βηνκεραληθέο πεξηθέξεηεο» πνπ πεξηιακβάλνπλ παξαδνζηαθνί θιάδνη βαξηάο βηνκεραλίαο,
εμφξπμεο πξψησλ πιψλ θαη παξαγσγήο βαζηθψλ πξντφλησλ.
«Τπαλάπηπθηεο πεξηθέξεηεο» πνπ πεξηιακβάλνπλ αγξνηηθέο δψλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο
εξγνζηάζηα – παξαξηήκαηα εμαξηψκελα απφ εμσγελείο πεγέο ηερλνινγηψλ ρακεινχ επηπέδνπ
Πεγή: Κνπξιηνχξνο (2001)

3. Πεξηθεξεηαθή Αλάιπζε ησλ Καηλνηνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα
Ζ Διιεληθή επηθξάηεηα δηαηξείηαη ζε 13 πεξηθέξεηεο ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή NUTS-2 ηεο Δ.Δ. Οη
πεξηθέξεηεο απηέο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο, ηελ έληαζε
ηνπ πιεζπζκνχ θαη ην επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο
ζπλδένληαη κε παξάγνληεο φπσο ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο.
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Οη ειιεληθέο πεξηθέξεηεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ρακειή «νηθνλνκηθή δπλακηθή», κε επίπεδα
παξαγσγηθφηεηαο θαη θαηλνηνκηθφηεηαο ρακειφηεξα απφ ηνλ Δπξσπατθφ κέζν φξν, κε εμαίξεζε ίζσο ηελ
πεξηθέξεηα ηεο ηεξεάο Διιάδαο, ε νπνία απνηειεί ζηελ νπζία ηελ βηνκεραληθή δψλε ηεο Αηηηθήο.
Αλαγλσξίδεηαη φηη κε εμαίξεζε ηα δπν κεηξνπνιηηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηηο
πεξηβάιινπζεο πεξηνρέο, νη ππφινηπεο πεξηθέξεηεο ζηεξνχληαη παξαγφλησλ ζε φξνπο πιεζπζκνχ, παξαγσγήο
θαη θαηλνηνκίαο, ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο ζην πιαίζην ηεο
νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο.
Ζ πεξηθέξεηα ηεο πξσηεχνπζαο ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
(Christofakis, Papadaskalopoulos, Tasopoulos, 2003), θαζψο θαη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηνπο θιάδνπο
«πςειήο ηερλνινγίαο» θαη θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο δεχηεξνο πφινο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο –
γχξσ απφ ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ζρεηηθά ζπγθξηηηθά πεξηνξηζκέλνο. Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
είλαη νη ζεκαληηθέο πεξηθεξεηαθέο αληζνξξνπίεο σο απνηέιεζκα ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Αηηηθή. Πεξηθέξεηεο ρσξίο ηδηαίηεξα κεγάια αζηηθά θέληξα έρνπλ πιεζπζκηαθή
έληαζε (density) θάησ απφ 40,0 θάηνηθνη / km2 (π.ρ. πεξηθέξεηεο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Πεινπνλλήζνπ), ζε αληίζεζε κε ηελ Αηηηθή, φπνπ ν αληίζηνηρνο δείθηεο είλαη 1025,1 θάηνηθνη /
km2.
Αλαθνξηθά κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ, παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ πξσηνγελή
ηνκέα, ζρεηηθά κηθξή κείσζε ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα κε ηηο θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο λα θαηεπζχλνληαη
ζηνλ θιάδν ηεο δφκεζεο θαη θαηαζθεπψλ, θαη ηεο αχμεζεο ζηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα (κε ηηο
θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ). Αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζε αλά θιάδν
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πεξηθέξεηα ν ηξηηνγελήο ηνκέαο απαζρνιεί ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ζε θάζε πεξηθέξεηα μερσξηζηά. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο
θαηαιακβάλεη ηελ δεχηεξε ζέζε ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Αηηηθήο, Βνξείνπ Αηγαίνπ,
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηεξεάο Διιάδαο θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ. Ο πξσηνγελήο
ηνκέαο δηαθέξεη απφ πεξηθέξεηα ζε πεξηθέξεηα, παξνπζηάδνληαο κφλν ην 0,67% ηεο απαζρφιεζεο ζηελ
Αηηηθή θαη κέρξη ην 29,05% ζηελ Πεινπφλλεζν.
Χζηφζν, παξά ηελ αλάπηπμε πνπ ζπληειέζζεθε ζηε ρψξα θαηά ηηο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο ζ‘ φινπο ηνκείο,
ε αλάπηπμε απηή ζπλνδεχηεθε απφ ηε δεκηνπξγία έληνλσλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ θαη εληφο
ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, κε έληνλε ππεξ-ζπγθέληξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο (Christofakis, Papadaskalopoulos, Tasopoulos, 2003).
Πίλαθαο 3: Καηεγνξίεο θαη Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Διιεληθψλ Πεξηθεξεηψλ
1ε θαηεγνξία

Ρπζκφο
Αλάπηπμεο
Τςειφο
ξπζκφο
αλάπηπμεο

2ε θαηεγνξία

Υακειφο
ξπζκφο
αλάπηπμεο

3ε θαηεγνξία

Δλδηάκεζνο
ξπζκφο
αλάπηπμεο

Πεξηθέξεηεο
Αηηηθή
Κεληξηθή Μαθεδνλία
Κξήηε
Νφηην Αηγαίν
Γπηηθή Μαθεδνλία
Ήπεηξνο
Γπηηθή Διιάδα
Πεινπφλλεζνο
Βφξεην Αηγαίν
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη
Θξάθε
Θεζζαιία
Ηφληα Νεζηά
ηεξεά Διιάδα

Υαξαθηεξηζηηθά
Απηέο
νη
πεξηθέξεηεο
αλαπηχζζνληαη κε ηθαλνπνηεηηθνχο
ή ζρεηηθά ηαρείο ξπζκνχο.
Οη
πεξηθέξεηεο
απηέο
είλαη
αξαηνθαηνηθεκέλεο ή βξίζθνληαη
ζηελ νξεηλή ξαρνθνθαιηά ηεο
Διιάδαο
θαη
θαίλεηαη
λα
αθνινπζνχλ φιεο ηηο ππφινηπεο κε
βξαδχηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο.
Οη πεξηθέξεηεο απηέο παξνπζηάδνπλ
ελδηάκεζνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο,
(θηλνχληαη ζην επίπεδν ηνπ 62%
ηνπ κέζνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο
Δ.Δ.).

Πεγή: Ίδηα επεμεξγαζία

Δπίζεο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλάιπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαηαλνκήο ησλ επελδχζεσλ ζε
Δ&ΣΑ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Οη επελδχζεηο θαηεπζχλνληαη θπξίσο πξνο ηελ Κεληξηθή Διιάδα θαη ηελ
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Αηηηθή, ιφγσ ηεο εγγχηεηαο ζηελ πξσηεχνπζα, θαζψο θαη ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, ιφγσ ηεο
εγγχηεηαο ηεο κε ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ
θεθαιαίνπ ησλ επελδχζεσλ ζε Δ&ΣΑ είλαη επίζεο εγθαηεζηεκέλν ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο.
Ζ πεξηθεξεηαθή αλάιπζε δείρλεη επηπιένλ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δαπαλψλ γηα Δ&ΣΑ ζπγθεληξψλεηαη
ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηδηαίηεξα ζηε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ
δηαθνξά είλαη αθφκε εληνλφηεξε ζε φ,ηη αθνξά ηηο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή
Αλάπηπμε, πνπ ελ γέλεη ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ. Καηά κέζν φξν, νη δαπάλεο απηέο
απνηεινχλ ζρεδφλ ηα δχν ηξίηα ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε ζηελ Δ.Δ.,
ελψ ζηελ Διιάδα αληηπξνζσπεχνπλ κφλνλ ην έλα ηέηαξην ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ
αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ε αλάιπζε ηνπ πθηζηάκελνπ γεληθνχ
πιαηζίνπ πξνψζεζεο ηεο αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εηδηθφηεξα ηεο
πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, απνηεινχλ
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πιαηζίνπ θαη θξίζηκεο ζπληζηψζεο κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο
αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.
Ζ δηεζλήο εκπεηξία απνδεηθλχεηαη ζπλερψο φηη ε δηαδηθαζία ηεο «αλάπηπμεο» ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηεξίδεηαη
πιένλ ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ (Παπαδαζθαιφπνπινο θαη Υξηζηνθάθεο, 2004). Σα πεξηζζφηεξα ζρέδηα
αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλάιπζε SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, δειαδή,
δειαδή Αδπλακίεο, Γπλαηφηεηεο, Δπθαηξίεο, Απεηιέο) πνπ απνηειεί κεζνδνινγία δηάγλσζεο ηφζν ηνπ
εζσηεξηθνχ (internal situation audit) φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (external situation audit) κηαο
πεξηθέξεηαο.
Ζ αλάιπζε SWOT, δειαδή ησλ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ζεκείσλ, επθαηξηψλ θαη θηλδχλσλ αθνξά ηελ αλάιπζε
πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο πεξηθέξεηαο θαη επηδηψθεη ηε δηάγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ
θαη ησλ αδπλακηψλ ηεο, ελψ ιακβάλεη ηαπηφρξνλα ππφςε ηεο ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ πξνέξρνληαη
ζην ην άκεζν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.
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Πίλαθαο 4: Παξνπζίαζε Γπλαηψλ εκείσλ, Αδπλακηψλ, Δπθαηξηψλ θαη Κηλδχλσλ
ηξαηεγηθφο ηφρνο –Άμνλαο
Αλάπηπμεο
 Δλίζρπζε ηεο
Αληαγσληζηηθφηεηαο

 Αχμεζε
παξαγσγηθφηεηαο
εξγαζίαο

αλά

ηεο
ψξα

 αχμεζε ηεο επελδπηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο σο πνζνζηφ
ηνπ ΑΔΠ ζε επίπεδα άλσ ηνπ
κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ.

 ε ζέζε ηεο ρψξαο σο
θπζηθνχ θφκβνπ εκπνξίνπ κε
ηελ Αλαηνιή, ηφζν ιφγσ ηεο
δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ φζν θαη
ιφγσ
ηεο
αικαηψδνπο
αλάπηπμεο ηεο Κίλαο θαη
άιισλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιήο,

 εκαληηθή βειηίσζε
ππνδνκψλ ζε Δ&ΣΑ

ησλ

Γπλαηά εκεία

Αδπλακίεο

Δπθαηξίεο

Κίλδπλνη

 Ρπζκνί αλάπηπμεο
πνπ δηαηεξνχληαη πάλσ
απφ ην κέζν φξν ηεο
Δ.Δ.
 Δληζρπκέλε
εηθφλα ηεο ρψξαο, ιφγσ
πξφζθαησλ
επηηπρεκέλσλ
δηνξγαλψζεσλ
 Δθπαηδεπκέλν
αλζξψπηλν δπλακηθφ

 Μηθξνχ κεγέζνπο εηαηξείεο
 Διιηπήο ζηξαηεγηθή γηα ηηο ΜΜΔ
 Απνζηξνθή ζε επηρεηξεκαηηθφ
ξίζθν
 Κιεηζηή αγνξά – ειιηπέο ζεζκηθφ
πιαίζην ιεηηνπξγίαο
 Υακειή απνηειεζκαηηθφηεηα
δεκφζηνπ ηνκέα
 Αλαληηζηνηρία κεηαμχ πξνζθνξάοδήηεζεο ζε εηδηθφηεηεο ηεο αγνξάο
εξγαζίαο

 Αμηνπνίεζε ηερλνγλσζίαο
ρσξψλ κειψλ Δ.Δ.
 Μεηαθνξά ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ΔΔ – απειεπζέξσζε
αγνξψλ
 Αμηνπνίεζε αλαπηπμηαθψλ
ξπζκψλ
γεηηνληθψλ αγνξψλ
 Όπαξμε 4-5 θιάδσλ κε
ηζρπξφ δπλακηθφ
 Αλάπηπμεο
 Γπλαηφηεηεο «clustering»
 Αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο
εθπαίδεπζεο ζε
αληαγσληζηηθνχο ηνκείο

 Δζσζηξέθεηα
 Καζπζηεξήζεηο
ζηελ πινπνίεζε ησλ
απαξαίηεησλ
δηαξζξσηηθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ
απειεπζέξσζε ησλ
αγνξψλ
 Γηαηήξεζε
δαηδαιψδνπο
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη
ρξνλνβφξσλ
γξαθεηνθξαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ
 Διιηπήο
αμηνπνίεζε
δπλαηνηήησλ λέσλ
πεξηζζφηεξν
επέιηθησλ κνξθψλ
εξγαζίαο

 δπζιεηηνπξγίεο
ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα
 γξαθεηνθξαηία,
 ρακειφ επίπεδν ζηηο
δνκέο
εμππεξέηεζεο
επελδπηψλ
 αδπλακία
παξνρήο
ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ
 ρακειφο
βαζκφο
πξνζέιθπζεο
μέλσλ
άκεζσλ επελδχζεσλ
 αδπλακία ησλ ΜΜΔ
λα
ελζσκαηψζνπλ
ηερλνγλσζία θαη λα
αλαπηχμνπλ
πξντφληα
πςειήο πξνζηηζέκελεο
αμίαο
 δπτζκφο
ζηελ
επηρεηξεκαηηθή
δηάξζξσζε (κεηαμχ ελφο
δπλακηθνχ ηκήκαηνο θαη
ελφο παξαδνζηαθνχ)
 ρακειφ
πνζνζηφ
εμαγσγψλ αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ σο % ηνπ
ΑΔΠ
 πςειή θηλεηηθφηεηα
ηεο
επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο

 ζχγθιηζε επζπγξάκκηζε κε ζηφρνπο
Ληζζαβφλαο θαη λέεο επξσπατθέο
πνιηηηθέο
 ε απμαλφκελε ηάζε ζχκθσλα κε ηα
λέα θαηαλαισηηθά πξφηππα γηα
πνηνηηθφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο

 ε ζπλερήο δηεχξπλζε ηεο ΔΔ
θαη ε είζνδνο λέσλ κειψλ,
αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ
κε ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο,
πςειή παξαγσγηθφηεηα θαη
γεληθά
πςειή
αληαγσληζηηθφηεηα
 ειιείςεηο
ζε
ππνδνκέο
ππνζηήξημεο
ηεο
επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο

 βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο
ζε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ
 πνιχ κηθξφ κέγεζνο επηρεηξήζεσλ
 πεξηνξηζκέλν
εχξνο
θιαδηθήο
εμεηδίθεπζεο θαη κηθξφ κεξίδην
πξντφλησλ ηερλνινγηθήο έληαζεο ή
έληαζεο γλψζεο/
 αδπλακία δεκηνπξγίαο παξαγσγηθψλ
δηθηχσλ
 ρακειή –αλ θαη απμαλφκελε –
ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα

 ε
δηεχξπλζε
ηεο
Δπξσπατθήο
Έλσζεο
θαη
εηδηθφηεξα ε δηεχξπλζε κε
ρψξεο πνπ ζπλνξεχνπλ ή
βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηελ
Διιάδα
 αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ
ησλ πξνγξακκάησλ, Κνηλσλία
ηεο Πιεξνθνξίαο & ΔΠΑΝ
θαη
γεληθφηεξα
ησλ
ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζην
πιαίζην ηνπ Γ‘θαη Γ‘ ΚΠ

 δηεζλήο ηάζε αλάπηπμεο ΜΜΔ
εμαγσγηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ
ηερλνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ

 έιιεηκκα
ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο αμίαο
ησλ ππεξεζηψλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο &
ηεο ζεκαζίαο ησλ business
services
εηδηθφηεξα
σο
πιαηθφξκαο
γηα
πξνζηηζέκελε αμία ζηα
πξντφληα θαη σο παξάγνληα
ελίζρπζεο
ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο
 εθζεηηθή
αλάπηπμε
ηεο
ηερλνινγίαο πνπ απαμηψλεη
ζρεηηθά
γξήγνξα
ηελ

 ειιείςεηο
ζε
ππνδνκέο
ππνζηήξημεο
ηνπ
εκπνξίνπ θαη ηεο
εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο πξντφλησλ
– εκπνξεπκάησλ
 ρακειή αμηνπνίεζε
ησλ ΣΠΔ απφ κεγάιν
κέξνο
ησλ
επηρεηξήζεσλ
 πνιχ ρακειφ επίπεδν
ζηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο
Δ&Σ σο πνζνζηφ ΑΔΠ

 θαζπζηέξεζε ζηελ
πηνζέηεζε
ηνπ
ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ
ζηελ
θαζεκεξηλή
δσή
πνιηηψλ
θαη
επηρεηξήζεσλ
 ζπξξίθλσζε
ηεο
κεηαπνίεζεο
ιφγσ
κεηαλάζηεπζεο
επηρεηξήζεσλ
ζηηο
γεηηνληθέο
ρψξεο
ρακειφηεξνπ
εξγ.
θφζηνπο

 πςειέο ηηκέο
πεηξειαίνπ
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 ππεξζπγθέληξσζε
 αμηνπνίεζε θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ πθηζηάκελε ππνδνκή ζε Δ &
δαπαλψλ
θαη
απφ επηρεηξήζεηο γηα αλάπηπμε Δ&Σ ΣΑ
δξαζηεξηνηήησλ
ζε
δξαζηεξηνηήησλ (Ν.2992/2002/άξζξν  επηθέληξσζε ηεο Δ&ΣΑ ζε
πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ
10)
επηιεγκέλνπο ηνκείο
πεξηθεξεηψλ
(θπξίσο
 αμηνπνίεζε ησλ απμεκέλσλ πφξσλ απειεπζέξσζε
ελεξγεηαθψλ
Αηηηθή)
ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ ηεο αγνξψλ
 ρακειφο
βαζκφο
ΔΔ γηα Δ&ΣΑ
 επαηζζεηνπνίεζε θνηλνχ θαη
αμηνιφγεζεο
ησλ
 ζπγθξηηηθή
πζηέξεζε
ηνπ πνιηηηθψλ ζε ζέκαηα Δ&Σ
απνηειεζκάησλ
ησλ
εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο ζε
παξεκβάζεσλ
ζηνλ
ππνδνκή θαη πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ
ηνκέα ηεο έξεπλαο
 πνιχ ρακειή ζπκκεηνρή ηνπ
 αλνδηθή ηάζε ζηηο
ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο δαπάλεο Δ&Σ/
δαπάλεο γηα Δ&Σα απφ
ππεξηξνθηθή – ζρεηηθά - ζπκκεηνρή
ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνλ
ΑΔΗ θαη θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ
αξηζκφ
ησλ
ηλζηηηνχησλ
ζηελ
πινπνίεζε
επηρεηξήζεσλ
πνπ
πξνγξακκάησλ Δ&ΣΑ
αζρνινχληαη
κε πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε θιάδσλ
εξεπλεηηθέο
θαη παξαγσγήο πνπ ελζσκαηψλνπλ
θαηλνηνκηθέο
πςειή Δ&ΣΑ ζηελ παξαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηεο
δηαδηθαζία θαη ην ηειηθφ πξντφλ
 ηθαλνπνηεηηθφ
 αδπλακία κεηαηξνπήο ησλ
πνζνζηφ
αλάιεςεο απνηειεζκάησλ Δ&Σ ζε νηθνλνκηθφαληαγσληζηηθψλ
εκπνξηθφ απνηέιεζκα
εξεπλεηηθψλ έξγσλ ηεο  Αηειήο
ιεηηνπξγία
ηνπ
ΔΔ
(Πξφγξακκα- αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο
Πιαίζην
ΔΣΑ)
απφ
 εκπφδηα ζηελ απειεπζέξσζε ησλ
ειιεληθέο νκάδεο Δ&ΣΑ
αγνξψλ ελέξγεηαο
 πςειή επίδνζε ζε κε
 Τςειή ελεξγεηαθή έληαζε
ηερλνινγηθή θαηλνηνκία
θαη
θαηλνηνκία
ζε
ππεξεζίεο
 ζεκαληηθφ δπλακηθφ
εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο, ΑΠΔ θαη
ζπκπαξαγσγήο
Βειηίησζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ησλ Τπεξεζηψλ Γεληθνχ Δλδηαθέξνληνο
 Γηείζδπζε θπζηθνχ αεξίνπ
θαη αμηνπνίεζε εγρψξησλ
ελεξγεηαθψλ πφξσλ (ιηγλίηεο,
ΑΠΔ)

Αλαβάζκηζε θαη πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη πξφιεςε
θηλδχλσλ

Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη πξνψζεζε ηεο
απαζρφιεζεο

 Μεησκέλεο πεγέο
παξαγσγήο ξχπσλ
 Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε
ησλ θηλδχλσλ
 ζεκαληηθφ δπλακηθφ
εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο, ΑΠΔ θαη
ζπκπαξαγσγήο
 Τςειφ επίπεδν
επηζηεκνληθνχ
δπλακηθνχ
 Δλδηαθέξνλ γηα
θαηάξηηζε απφ ηνλ
πιεζπζκφ
 Τςειέο Γεκφζηεο
επελδχζεηο ζηηο ΣΠΔ,
κέζσ ηνπ Γ‘ θαη Γ‘
ΚΠ
 ηάζε αχμεζεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
θαη ζε κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο
πςειή πνηφηεηα
αλζξψπηλνπ Δ&Σ
δπλακηθνχ/
ηθαλνπνηεηηθέο

 ειιείςεηο ζε ζχγρξνλεο ππνδνκέο
ΣΠΔ (επξπδσληθά δίθηπα)
 θαζπζηεξήζεηο/πεξηνξηζκνί
ζηε
δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ
 αηειήο
ιεηηνπξγία
ηνπ
αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο
 εκπφδηα ζηελ απειεπζέξσζε ησλ
αγνξψλ ελέξγεηαο
 Δλεξγεηαθή
δηαζεζηκφηεηα/πξνβιήκαηα
ππνδνκψλ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ
 Σν ειιηπέο εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην

 Αδπλακία πξνζέγγηζεο
κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ
 Έιιεηςε δπλακηθήο αλάπηπμεο ηνπ
θιάδνπ ηεο Πιεξνθνξηθήο ηελ
πεξίνδν 2000-2004
 Αδπλακία πξνζέιθπζεο μέλσλ
επελδχζεσλ ζε ΣΠΔ, έσο ηηο αξρέο ηνπ
2004
 ρακειή πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε
ζηελ θνηλσλία θαη ζηηο επηρεηξήζεηο
 αζθάιεηα εγθαηαζηάζεσλ θαη
πνηφηεηαο θαπζίκσλ
 αλνξζνινγηθή δηαρείξηζε
πδαηηθψλ πφξσλ
 ρακειή επίδνζε ζηελ θαηάξηηζε
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ
επηρεηξήζεσλ
ζπγθξηηηθά πεξηνξηζκέλν
αλζξψπηλν εξεπλεηηθφ θαη

 απειεπζέξσζε
ελεξγεηαθψλ αγνξψλ

 Οη παξεκβάζεηο ησλ
δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ
 Ζ δεκηνπξγία ζχγρξνλνπ
πιαηζίνπ πξφιεςεο

 Αμηνπνίεζε ππνδνκψλ ζην
ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο
 Γπλαηφηεηα πξνψζεζεο
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
εξγαζίαο
 Αμηνπνίεζε ησλ
πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ
(επηκειεηήξηα θιπ.)
δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο
νηθνινγηθψλ πξνηχπσλ απφ ηηο
επηρεηξήζεηο
 αμηνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ
θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα
ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ πνπ
ηίζεηαη απφ ηελ Οδεγία
2000/60 θαη ησλ
δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ πνπ
πινπνηνχληαη κέζσ ηνπ Γ‘
ΚΠ

 Απνδεκία
επηζηεκνληθνχ
δπλακηθνχ πςεινχ
επηπέδνπ
 Πξνγξάκκαηα
θαηάξηηζεο ρακειήο
απφδνζεο καθξηά απφ
ηηο πξαγκαηηθέο
αλάγθεο
 Πιεζσξηζκφο
απνθνίησλ ΣΠΔ
 Ζ δηαηήξεζε ηεο
αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ
πξνζθνξάο-δήηεζεο
ε έιιεηςε επειημίαο
θαη ηαρχηεηαο
πξνζαξκνγήο ηεο
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εξεπλεηηθέο επηδφζεηο
(βαζηθή έξεπλα)/
ζεκαληηθφ απφ άπνςε
πνηφηεηαο θαη πιήζνπο
εξεπλεηηθφ δπλακηθφ
ζην εμσηεξηθφ

ηερλνινγηθφ δπλακηθφ
ρακειφο βαζκφο απαζρφιεζεο
εξεπλεηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο
 ρακειή επίδνζε ζηε δηαβίνπ
εθπαίδεπζε
αδπλακίεο
ζηελ
πξνζέιθπζε
επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ απφ ην
εμσηεξηθφ
ρακειή θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ

 βειηίσζε γεληθφηεξνπ
πεξηβάιινληνο γηα εξεπλεηέο
σο απνηέιεζκα πινπνίεζεο
ζηξαηεγηθήο ΔΔ γηα αλζξψπηλν
εξεπλεηηθφ δπλακηθφ θαη
ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο
 αμηνπνίεζε ηνπ 7νπ
Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ γηα
Δ&ΣΑ
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Διιεληθήο
―θνπιηνχξαο ζηελ
αλαδπφκελε
παγθφζκηα νηθνλνκία
ηεο γλψζεο πνπ ελψ
δεκηνπξγεί ζπλερψο
λέεο δεμηφηεηεο
ηαπηφρξνλα απαμηψλεη
πνιχ γξήγνξα ηηο
πθηζηάκελεο

 Βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο
ηθαλφηεηαο
ηεο
δεκφζηαο
δηνίθεζεο

 Ζ ζεζκνζεηεκέλε
πεξηθεξεηαθή
δηάζηαζε

Δλίζρπζε ηεο Γηαζπλνξηαθήο
Γηαθξαηηθήεο θαη
Γηαπεξηθεξεηαθήο πλεξγαζίαο

εκαληηθέο
δπλαηφηεηεο Δ&Σ
δηείζδπζεο ζηα
Βαιθάληα, ηελ Αλ.
Μεζφγεην θαη ηηο
παξεπμείλεηεο πεξηνρέο
 πςειφ επίπεδν
δηεζλνχο δηθηχσζεο θαη
Δ&Σ ζπλεξγαζηψλ ησλ
Διιεληθψλ νκάδσλ

Δλίζρπζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο
πλνρήο θαη Αλάπηπμεο

 Δμαηξεηηθά κεγάιν κέγεζνο
 πρλή επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ
 Πνιπλνκία
 ειιείςεηο ζε επαξθέο θαη
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ
αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο
θνξείο ηνπ
 πςειφ δηνηθεηηθφ βάξνο ζηε
δεκηνπξγία & ιεηηνπξγία ησλ
επηρεηξήζεσλ, πνιπζρηδείο δηαδηθαζίεο
αδεηνδνηήζεσλ (λέαο ή ιεηηνπξγνχζαο
επηρείξεζεο),
 επηθαιχςεηο θαη πνιπλνκία,
 έιιεηςε ζπληνληζκνχ θξαηηθψλ
θνξέσλ

 Ζ αλαδηνξγάλσζε ησλ
ππεξεζηψλ ζε επέιηθηα
ζρήκαηα
 Παξνρή φισλ ησλ
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθά
Ζιεθηξνληθνπνίεζε
δηαδηθαζηψλ δεκφζηνπ ηνκέα
(ζηαδηαθή εθαξκνγή
ΤΕΔΤΞΗ θαη ινηπψλ
ζπζηεκάησλ παξνρήο
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο
πνιίηεο θαη επελδπηέο

 πεξαηηέξσ
αμηνπνίεζε
επθαηξηψλ γηα ζπλεξγαζία κε
πξνεγκέλεο ρψξεο (ΖΠΑ,
Ηαπσλία) θαη ρψξεο ΝΑ
Δπξψπεο
 αλάπηπμε
πεηξειατθνχ
ηνκέα ζηελ Ν.Α. Δπξψπε
 αλαβάζκηζε
ηνπ
ελεξγεηαθνχ ξφινπ ηεο ρψξαο
ζηελ
Ν.Α.
Δπξψπε/
ελεξγεηαθφο θφκβνο

 αδπλακία δηαρείξηζεο πεξηθεξεηαθήο
πνιηηηθήο Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη
Καηλνηνκίαο

 brain drain
 Αζάθεηα ζην
ζεζκηθφ πιαίζην
 Γηαηήξεζε ησλ
πθηζηάκελσλ
αλαπνηειεζκαηηθψλ
δνκψλ δηαρείξηζεο

 Κίλδπλνο
απνηπρίαο
ηθαλνπνίεζεο
δηεζλψλ δεζκεχζεσλ
ζηελ ελέξγεηα
 έιιεηςε ηζρπξψλ
ειεθηξηθψλ
δηαζπλδέζεσλ
 ζρέζεηο κε θχξην
πξνκεζεπηή θπζηθνχ
αεξίνπ
 πςειή εμάξηεζε
απφ
εηζαγσγέο
ελέξγεηαο
 έιιεηςε
πεηξειατθψλ
δηαζπλδέζεσλ
 δπζρέξεηεο
ζηε
ζπλεξγαζία
κε
ΠΓΓΜ & Βνπιγαξία
ζηα
δηαθξαηηθά
πνηάκηα

 ελίζρπζε Πεξηθεξεηψλ κε
πξνζσπηθφ γηα πινπνίεζε
δξάζεσλ Δ&ΣΑ θαη
θαηλνηνκίαο & ζπλεξγαζία κε
ΓΓΔΣ γηα εθπαίδεπζε

Πεγή: Ίδηα επεμεξγαζία, βαζηζκέλε ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα
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Πίλαθαο 5: Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα Διιεληθψλ Πεξηθεξεηψλ
Πεξηθέξεηα
Αλαηνιηθή
Μαθεδνλία
θαη
Θξάθε
Κεληξηθή Μαθεδνλία
Γπηηθή Μαθεδνλία
Θεζζαιία
Ήπεηξνο
Γπηηθή Διιάδα

Πιενλεθηήκαηα
Πξσηνγελήο ηνκέαο
Γεπηεξνγελήο ηνκέαο, ππνδνκέο, αγνξέο
Βηνκεραληθφ ζχκπιεγκα, πξψηεο χιεο
Βηνκεραληθφ ζχκπιεγκα,
ππνδνκή,
πξσηνγελήο ηνκέαο

Πεινπφλλεζνο

Βηνκεραληθφ ζχκπιεγκα, ππνδνκέο,
πξσηνγελήο ηνκέαο
ηνπξηζκφο
Βηνκεραληθφ ζχκπιεγκα, ππνδνκέο,
αγνξέο
Γεπηεξνγελήο
ηνκέαο,
ππνδνκέο,
αλζξψπηλν θεθάιαην, κεηξνπνιηηηθή
πεξηθέξεηα
Πξσηνγελήο ηνκέαο

Βφξεην Αηγαίν

Σνπξηζκφο

Νφηην Αηγαίν

Σνπξηζκφο

Ηφληα Νεζηά
ηεξεά Διιάδα
Αηηηθή

Κξήηε
Πξσηνγελήο ηνκέαο, ηνπξηζκφο, έξεπλα
Πεγή: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα

Μεηνλεθηήκαηα
Οξεηλή κνξθνινγία, ππνδνκέο,
επαγγεικαηηθέο εηδηθεχζεηο
Οξεηλή κνξθνινγία, ππνδνκέο
Κιαδηθή δηάξζξσζε
Οξεηλή κνξθνινγία, ππνδνκή
Κιαδηθή δηάξζξσζε
Νεζηψηηθνο ρψξνο, ππνδνκέο
Πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε
Οξεηλή κνξθνινγία, ππνδνκέο,
δεπηεξνγελήο ηνκέαο
Νεζηψηηθνο ρψξνο, ππνδνκέο,
επαγγεικαηηθέο εηδηθεχζεηο
Νεζηψηηθνο
ρψξνο,
επαγγεικαηηθέο εηδηθεχζεηο
Τπνδνκέο

Δπηδίσμε ηεο θάζε πεξηθέξεηαο, ζηελ αληαγσληζηηθή ηνπο πξννπηηθή, είλαη λα εμνπδεηεξψζεη ή λα
ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο, πνπ δεκηνπξγνχληαη εμσγελψο ή απφ ηηο ίδηεο ηηο αδπλακίεο ηνπ.
Παξάιιεια, επηδηψθεη λα αμηνπνηήζεη ηα δπλαηά ζεκεία, πνπ δηαζέηεη ζπλδένληαο ηα απνηειεζκαηηθά κε ηηο
παξνπζηαδφκελεο επθαηξίεο. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη
ηελ αμηνιφγεζε ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ην απνηεινχλ πηνζεηήζεθε ε πνηνηηθή εθηίκεζε ησλ πφξσλ, ζχκθσλα
κε ηελ αλάιπζε V.R.I.O.. Αθφκε, αλαθέξεηαη φηη, ηφζν ε εκπινθή ηεο V.R.I.O. γηα ηε ζθηαγξάθεζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ζηελ αλάιπζε S.W.O.T., απνηεινχλ θαηλνηνκηθά ζηνηρεία, κεζνδνινγηθνχ αιιά θαη
αλαιπηηθνχ πεξηερνκέλνπ.
Ζ αλάιπζε εζηηάδεηαη ζε δηαδηθαζίεο ελεξγνπνίεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ «ελδνγελνχο» αλάπηπμεο. Καη‘ νπζία, αθνξά ζηελ πξνβνιή ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ηνπ
εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε δηαζέζηκεο επθαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ
πεξηβάιινληνο. πλεπψο, φηαλ νη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή
«αμίαο», ηφηε θαη νη παξαγσγηθνί πφξνη, έρνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθή αμία – είλαη «πνιχηηκνη» – (valuable)
θαη κάιηζηα κπνξεί λα απνηεινχλ πεγή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Αθφκε,
αλ νη ζπγθεθξηκέλνη πφξνη είλαη ζπάληνη (rare), απνηεινχλ εηζξνέο, πνπ αλαδεηθλχνληαη θαη αμηνπνηνχληαη
κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, δελ αληηγξάθνληαη πιήξσο θαη δελ ππνθαζίζηαληαη (imitable), ηφηε
απνηεινχλ πεγή γηα βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.
4. Καηλνηνκηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε ησλ Διιεληθψλ Πεξηθεξεηψλ
Παξά ηνλ πςειφ ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε παξαγσγή θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα πξνέξρεηαη θπξίσο
απφ ην θξάηνο, ελψ αληίζεηα παξαηεξείηαη ππφ – επέλδπζε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη θιαδηθέο θαη
πεξηθεξεηαθέο αζπκκεηξίεο δείρλνπλ φηη νη θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνέξρνληαη απφ έλα ζρεηηθά κηθξφ
αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, ελψ έλα κεγάιν ηκήκα ηεο ρψξαο δελ ζπκκεηέρεη ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο. Ζ
Διιάδα αθνινπζεί ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ πεξηζζφηεξσλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ κε ρξνληθή
πζηέξεζε. Ο Πίλαθαο 5.18 παξνπζηάδεη ηελ πνζνζηηαία πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ Δ&ΣΑ
ζπλνιηθά θαη αλά θνξέα.
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Ζ Αηηηθή ζπγθεληξψλεη ην 58 % ηεο ζπλνιηθήο Αθαζάξηζηεο Δγρψξηαο Γαπάλεο ζε Δ&ΣΑ (ΑΔΓΔΑ), ην
76% ηεο Ηδησηηθήο Γαπάλεο ζε Δ&ΣΑ (ΗΓΔΑ), ην 62% ηεο Κξαηηθήο Γαπάλεο ζε Δ&ΣΑ θαη ην 44% ηεο
Σξηηνβάζκηαο Γαπάλεο ζε Δ&ΣΑ. Ζ Κεληξηθή Μαθεδνλία αθνινπζεί κε 14,5% ηεο ζπλνιηθήο Αθαζάξηζηεο
Δγρψξηαο Γαπάλεο ζε Δ&ΣΑ (ΑΔΓΔΑ), ην 10% ηεο Ηδησηηθήο Γαπάλεο ζε Δ&ΣΑ (ΗΓΔΑ), ην 11% ηεο
Κξαηηθήο Γαπάλεο ζε Δ&ΣΑ (ΚΓΔΑ) θαη ην 19% ηεο Σξηηνβάζκηαο Γαπάλεο ζε Δ&ΣΑ (ΣΓΔΑ). Ζ Κξήηε
ζπγθεληξψλεη ην 18% ηεο Κξαηηθήο Γαπάλεο ζε Δ&ΣΑ (ΚΓΔΑ) θαη 7,6% ηεο Σξηηνβάζκηαο Γαπάλεο ζε
Δ&ΣΑ (ΣΓΔΑ), γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ ζπγθέληξσζε εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ζηελ πεξηνρή. Ζ
Κξήηε, σζηφζν, πζηεξεί ζηελ δαπάλε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε (Ηδησηηθή Γαπάλεο ζε
Δ&ΣΑ: 0,66%).
ε φξνπο ηεο Σξηηνβάζκηαο Γαπάλεο ζε Δ&ΣΑ (ΣΓΔΑ) θαη ηεο Κξαηηθήο Γαπάλεο ζε Δ&ΣΑ, ε Γπηηθή
Διιάδα παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ε Ήπεηξνο, ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε θαη ε
Θεζζαιία παξνπζηάδνπλ ρακεινχο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αλαθνξηθά κε ηε Σξηηνβάζκηα Γαπάλε ζε
Δ&ΣΑ (ΣΓΔΑ), ην Βφξεην Αηγαίν δείρλεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα, ιφγσ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Μεηαμχ
ησλ πεξηθεξεηψλ απηψλ, κφλν ε Γπηηθή Διιάδα θαη ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε παξνπζηάδνπλ ηεο
Ηδησηηθήο Γαπάλεο ζε Δ&ΣΑ (ΗΓΔΑ) πάλσ απφ 1% ηνπ ζπλφινπ ηεο Αθαζάξηζηεο Δγρψξηαο Γαπάλεο ζε
Δ&ΣΑ (ΑΔΓΔΑ). ηνλ θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ, εθηφο απφ ηελ Αηηηθή θαη ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία,
ζεκαληηθή θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδνπλ θαη νη επηρεηξήζεηο ζηε ηεξεά Διιάδα θαη
Πεινπφλλεζν, νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ επξχηεξε βηνκεραληθή πεξηνρή γχξσ απφ ηελ Αηηηθή. Ζ Γπηηθή
Μαθεδνλία, ην Νφηην Αηγαίν θαη ε πεξηθέξεηα ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ παξνπζηάδνπλ επηδφζεηο θάησ απφ 1% ζε
φινπο ηνπο ηνκείο.
ηελ Αηηηθή, ν δείθηεο Αθαζάξηζηεο Δγρψξηαο Γαπάλεο ζε Δ&ΣΑ (ΑΔΓΔΑ) / Πεξηθεξεηαθφ Αθαζάξηζην
Δγρψξην Πξντφλ είλαη 1%, απφ ην νπνίν 40% απνηειεί ηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή. Δηδηθφηεξα, ζην ζχλνιν ησλ
πεξηθεξεηψλ ηεο Δ.Δ., ε Κεληξηθή Μαθεδνλία θαηέρεη ηελ 164 ε ζέζε, ε Κξήηε ηελ 174ε ζέζε, θαη ε Γπηηθή
Διιάδα, ε Ήπεηξνο, ε ηεξεά Διιάδα θαη ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε θαηαιακβάλνπλ ηελ 182ε, 191ε,
192ε θαη 197ε ζέζε, αληίζηνηρα. Οη ηειεπηαίεο πέληε ζέζεηο αλήθνπλ ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Πεινπνλλήζνπ
(199ε), Θεζζαιία (200ε), Γπηηθή Μαθεδνλία (201ε), Βφξεην Αηγαίν (202ε) θαη ηέινο Νφηην Αηγαίν (203ε). Οη
δείθηεο δείρλνπλ ζπγθέληξσζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηεο
πξσηεχνπζαο, θαζψο θαη έληνλεο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ πεξηθεξεηψλ.
Πίλαθαο 6: Πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή δαπαλψλ Δ&ΣΑ ζπλνιηθά θαη αλά θνξέα (%)

Διιάδα
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία
– Θξάθε
Κεληξηθή Μαθεδνλία
Γπηηθή Μαθεδνλία
Θεζζαιία
Ήπεηξνο
Ηφληα Νεζηά
Γπηηθή Διιάδα
Κεληξηθή Διιάδα
Πεινπφλλεζνο
Αηηηθή
Βφξεην Αηγαίν
Νφηην Αηγαίν
Κξήηε

Πεγή: ΓΓΔΣ

ΑΔΓΔΑ

Δπηρεηξήζεηο

Αλψηαηα
Δθπαηδεπηηθά
Ηδξχκαηα
100,0
4,04

Με – Κεξδνζθνπηθνί
Οξγαληζκνί

100,0
1,22

Γεκφζηα
Δξεπλεηηθά
Κέληξα
100,0
1,41

100,0
2,57
14,52
0,58
2,32
2,47
0,29
6,94
1,15
1,87
58,21
0,99
0,53
7,58

10,53
0,0
0,52
0,04
0,0
2,48
3,15
5,07
76,16
0,0
0,18
0,66

10,98
0,76
1,05
0,82
0,11
2,84
0,58
0,74
62,39
0,23
0,33
17,75

18,78
0,91
4,15
4,91
0,58
11,92
0,04
0,09
43,66
2,01
0,87
8,06

15,44
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,24
78,31
0,0
0,0
0,0

100,0
0,0
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Ο θχξηνο θνξέαο πνπ αλαιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο Δ&ΣΑ ζηελ Διιάδα είλαη ην θξάηνο. ρεδφλ ε κηζή
εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα δηεμάγεηαη ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, δειαδή πνζνζηά
αληίζηνηρα κε 49,3% ην 2003, 44,3 % ην 1995. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ
είλαη ζρεηηθά ρακειή, δειαδή 30% ηεο Αθαζάξηζηεο Δγρψξηαο Γαπάλεο ζε Δ&ΣΑ. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ
δεκφζησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ, δειαδή ε Κξαηηθή Γαπάλε ζε Δ&ΣΑ, (ΚΓΔΑ) αλέξρεηαη ζην 20%, ελψ ε
ζπλεηζθνξά ησλ κε – θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ είλαη ζρεδφλ κεδεληθή. Σν 70,55% ησλ ζπλνιηθψλ
δαπαλψλ Δ&ΣΑ πξνέξρεηαη απφ δεκφζηνπο θνξείο, ελψ ην πνζνζηφ ηεο δαπάλεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο
επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζην 28,23% ηεο Αθαζάξηζηεο Δγρψξηαο Γαπάλεο ζε Δ&ΣΑ (ΑΔΓΔΑ).
Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην εμσηεξηθφ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ Δ.Δ., κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ θνηλνηηθά
ηακεία θαη ηελ Δ.Δ. απφ ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα Δ&ΣΑ. Ζ ζπλεηζθνξά απφ ην ηα Δπξσπατθά
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Αθαζάξηζηε Δγρψξηα Γαπάλε ζε Δ&ΣΑ (ΑΔΓΔΑ) ππνινγίδεηαη γχξσ ζην
10%. Ζ Διιάδα ππνινγίδεηαη λα πξνζειθχεη πεξίπνπ ην 3% ησλ πφξσλ απφ πξνγξάκκαηα – πιαηζίνπ.
ζνλ αθνξά ηηο εθκεηαιιεχζεηο Δ&ΣΑ, ν δείθηεο παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε απφ ην 1999. Ο δείθηεο γηα ηηο
εθκεηαιιεχζεηο Δ&ΣΑ απμήζεθε θαηά 17% (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο $ PPP) απφ ην 2000 έσο ην 2005. Ζ
αλάιπζε ησλ κεγεζψλ ηνπ δείθηε γηα ηηο εθκεηαιιεχζεηο Δ&ΣΑ αλά επηζηεκνληθφ πεδίν NABS δείρλεη κηα
ζρεηηθά ζηαζεξή θαηαλνκή ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο πξνέξρεηαη απφ
ηνπο γεληθνχο πφξνπο ησλ, δειαδή πεξίπνπ 47,5 % ην 2005, ην 9 % αληηζηνηρεί ζηελ βαζηθή έξεπλα, ην 23 %
είλαη δηαζέζηκν γηα ζηφρνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζρεδφλ ην 17 % γηα ηελ πγεία, ηηο θνηλσληθέο δνκέο
θαη ην πεξηβάιινλ.
πκπεξαζκαηηθά, ππάξρεη κηα ζαθήο θαη έληνλε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο Πεξηθέξεηεο σο πξνο ην βαζκφ
θαηλνηνκηθφηεηαο. Ζ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαη, ζε θάπνην βαζκφ, ε Κεληξηθή Μαθεδνλία παξνπζηάδνπλ κηα
ζεκαληηθή ππεξνρή ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ην πιαίζην απηφ, θαη
πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηα θχξηα ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο θάζε πεξηθέξεηαο θαη
επεξεάδνπλ ηελ θαηλνηνκηθή θαη αλαπηπμηαθή ηεο δπλαηφηεηα, πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε V.R.I.O. –
S.W.O.T. γηα ηελ θάζε πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο.
Αλαθνξηθά κε ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πξνθχπηεη φηη νη
δξαζηεξηφηεηεο απηέο παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο ζε ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ πεξηνρψλ ηεο
θνηλφηεηαο πνπ απνθαινχληαη «λεζίδεο θαηλνηνκηψλ». Οη πεξηνρέο απηέο είλαη θπξίσο αζηηθέο κε ππθλφ
δίθηπν επηρεηξήζεσλ θη εξεπλεηηθψλ θνξέσλ. Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο ησλ θησρφηεξσλ θξαηψλ – κειψλ, παξαηεξείηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη
ζπγθεληξσκέλεο ζε ιίγεο πεξηνρέο, θπξίσο γχξα απφ ηηο πξσηεχνπζεο ησλ αληίζηνηρσλ ρσξψλ. Έλαο
ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζε ιίγεο πεξηνρέο είλαη
ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε, κέζσ ησλ
νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ πνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθέληξσζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά
επηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε γηα ηε κεηαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ζηηο αζζελέζηεξεο
πεξηθέξεηεο, κέζσ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ γηα ηε δηάδνζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
ηελ Διιάδα, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπγθεληξψλεηαη ζηα κεγάια αζηηθά
θέληξα θαη ηδηαίηεξα ζηελ Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, Πάηξα θαη Ζξάθιεην πνπ ζπγθεληξψλνπλ πεξίπνπ ην
90% ηεο αθαζάξηζηεο δαπάλεο γηα έξεπλα θαη ηερλνινγία.
πκπεξαζκαηηθά, ε κειέηε ηεο πεξηθεξεηαθήο δηάζηαζεο ηεο θαηλνηνκίαο επηθεληξψλεηαη ζηνλ εληνπηζκφ
ησλ δηαθνξψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ
πεξηθεξεηψλ. Σα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά αλαθνξηθά κε ηελ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ηεο θαηλνηνκίαο
ζηελ Διιάδα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο ζηνηρεία:
• Ζ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο παξνπζηάδεη ην πςειφηεξν επίπεδν θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, έλαληη ησλ
άιισλ πεξηθεξεηψλ.
• Αληίζεηα, νη πεξηθέξεηεο Ζπείξνπ, Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έρνπλ ην ρακειφηεξν επίπεδν
θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη ηηο κηθξφηεξεο δαπάλεο θαηλνηνκίαο θαη απαζρφιεζε αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ζε θιάδνπο έληαζεο Δ&Α.
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• Υακειή θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδνπλ θαη νη νξεηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο,
κε εμαίξεζε ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο, φπνπ νη αληίζηνηρνη δείθηεο παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά πςεινί.
Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο
θαηλνηνκίαο, φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία. Ζ αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο
κεζνδνινγίαο S.W.O.T. – V.R.I.O.
Πίλαθαο 7: Αλάιπζε S.W.O.T. – V.R.I.O. ηνπ Διιεληθνχ Πεξηθεξεηαθνχ πζηήκαηνο Καηλνηνκίαο

Δζσηεξηθφ

(ii). Αδχλαηα ζεκεία

Τςειφο
ξπζκφο
αλάπηπμεο,
βειηίσζε
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απμεηηθέο ηάζεηο ηνπ πνζνζηνχ
απαζρφιεζεο
Έζησ πεξηνξηζκέλε αχμεζε ηεο αλάιεςεο ησλ
θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο
Αχμεζε ησλ απνθνίησλ ζε αληηθείκελα ζρεηηδφκελα κε
επηζηεκνληθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θιάδνπο
Ηζρπξή ειιεληθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζην εμσηεξηθφ
πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη δίθηπα ζπλεξγαζίαο κε
ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο
Τςεινί πφξνη απφ ην εμσηεξηθφ, ηδηαίηεξα απφ ηα
επξσπατθά δηαξζξσηηθά ηακεία
Τςειά πνζνζηά πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο ηνκείο
θαηλνηνκίαο θαη Δ&ΣΑ θαη ζηνπο ζηφρνπο ζχγθιηζεο θαη
ζπλνρήο
Δλίζρπζε ηεο θνπιηνχξαο αλαθνξηθά κε ηελ ζεκαζία
ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο
αληαγσληζηηθφηεηαο

Υακειφ επίπεδν επελδχζεσλ Δ&ΣΑ απφ ηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ
δεκφζην ηνκέα,
Αλ θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο απνηειεί ηελ θχξηα θηλεηήξηα
δχλακε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα, νη δεκφζηεο επελδχζεηο ζε
Δ&Α δηαρένληαη ζε πνιινχο ηνκείο κεηψλνληαο ηελ θξηηηθή κάδα
πνπ ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ
πξνγξακκάησλ θαη ησλ δξάζεσλ.
Δμαηξεηηθά ρακειέο επηδφζεηο ζηελ κεηαπνίεζε, ε ρακειή
απαζρφιεζε ζε ηνκείο Δ&ΣΑ
Υακειή παξαγσγηθή βάζε πνπ απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο
κηθξνχ κεγέζνπο, ζε παξαδνζηαθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ
είλαη εμαξηεκέλεο απφ ηελ κεηαθνξά ηερλνινγίαο απφ ην
εμσηεξηθφ,
Υακειή απφδνζε ζηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε επελδπηηθνχ
θεθαιαίνπ
Υακειή δξαζηεξηφηεηα ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ πςειήο
ηερλνινγίαο θαη ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ πςειήο
ηερλνινγίαο
Αζπκβαηφηεηα κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο ζε
θιάδνπο θαηλνηνκίαο θαη έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο
Έιιεηςε επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο ζηελ ειιεληθή
εξεπλεηηθή θνηλφηεηα θαη ε απνζηξνθή θηλδχλνπ φζνλ αθνξά
ηελ αλάιεςε θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Έιιεηςε πιεξνθφξεζεο
Όπαξμε
ζεκαληηθψλ
πεξηθεξεηαθψλ
αληζνηήησλ.
πγθέληξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ Δ&ΣΑ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο
Αηηηθήο πνπ απνηειεί ηελ κνλαδηθή πεξηθέξεηα ζηελ Διιάδα
πνπ νη θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο βξίζθνληαη πάλσ απφ ηνλ
κέζν φξν ηεο ΔΔ
Υακειή επίδνζε ζηελ θαηνρχξσζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο
Γξαθεηνθξαηηθφ θαη πνιχπινθν ζεζκηθφ θαη δηνηθεηηθφ
ζχζηεκα πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο.
Μηθξφ κέγεζνο επηρεηξήζεσλ θαη κηθξφ κέγεζνο παξαγσγηθνχ
ηνκέα
(iv). Απεηιέο

Πεξηβάιινλ

(i). Γπλαηά ζεκεία

(iii). Δπθαηξίεο

Πεγή: Ίδηα επεμεξγαζία βαζηζκέλε ζε ζηνηρεία ηνπ Hellenic Technology Clusters Initiative-HTCI

Πεξηβάιινλ

Μηθξφ πνζνζηφ δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ,
ηδηαίηεξα ζε ηνκείο θαηλνηνκίαο θαη κέζεο ή πςειήο
ηερλνινγίαο
Υακειφο
βαζκφο
αληηθαηάζηαζεο
ησλ
επηρεηξήζεσλ ζε παξαδνζηαθνχο ηνκείο παξαγσγήο
κε ρακειή πξνζηηζέκελε αμία.
Σερλν – θνβηθή ζπκπεξηθνξά
Αλεπαξθήο δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ
ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πςειήο ηερλνινγίαο
Τςειφ πνζνζηφ καθξνρξφληαο αλεξγίαο
Αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο
δήηεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γεγνλφο πνπ
ζπκβαίλεη ζπρλά ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο
αλάθακςεο
Αλεπαξθήο ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο∙
Δπξσπατθή δεκνγξαθηθή εμέιημε, θπξίσο ε
γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ.

Δμσηεξηθφ

Βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθψλ Δ&ΣΑ θαη θαηλνηνκίαο
Άλνηγκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηηο ρψξεο Βαιθαλίσλ θαη
Μεζνγείνπ.
Κηλεηηθφηεηα θεθαιαίνπ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ ζην πιαίζην ηεο
Δ.Δ
Γεκηνπξγία θαη ε θαηάιιειε ελίζρπζε ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ
Δπίηεπμε ζπκβαηφηεηαο γηα ηελ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε
ελζσκάησζε ηεο Διιάδαο ζηα δίθηπα ηεο Δ.Δ. θαη εθκεηάιιεπζε
ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ γηα λα εληζρπζεί ε ζπλνρή κε ηηο
άιιεο ρψξεο-κέιε,
Δπηηάρπλζε ηεο εζσηεξηθήο δηθηχσζεο ηεο ρψξαο κε ηελ
πξνψζεζε ήδε ππαξρφλησλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ δηθηχσλ
Αλάπηπμε βηβιηνζεθψλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη δηάρπζε ησλ
δεδνκέλσλ απηψλ ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ
Δλίζρπζε ησλ ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηνκείο πςεινχ
νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο,
Δλίζρπζε ζηελ δηάξζξσζε ηνπ Δξεπλεηηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο
Καηάξηηζε θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έξεπλαο θαη
ηερλνινγίαο
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Σνλ Μάξηην 2007 ππεγξάθεζαλ νη απνθάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ «Πεξηθεξεηαθψλ Πφισλ Καηλνηνκίαο»,
κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο ρσξνηαμηθά νκνηνγελψο θαηαλεκεκέλνπ ηζηνχ εξεπλεηηθψλ, επηρεηξεκαηηθψλ
θαη θαηλνηνκηθψλ δνκψλ. Οη πφινη θαηλνηνκίαο απνηεινχλ ζπλερηδφκελν έξγν ζην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Αληαγσληζηηθφηεηα» ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο
2007 - 2013. ηφρνο ησλ πφισλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ
πεξηθεξεηψλ, κε βάζε ηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ θαη
απνηεινχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο θάζε πεξηθέξεηαο.
Παξάιιεια, κε ηελ ίδξπζε ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ Θεζζαιίαο, ηελ ίδξπζε ηξηψλ λέσλ Δξεπλεηηθψλ
Κέληξσλ ζηελ Πάηξα, ηα Ησάλληλα θαη ηε Ξάλζε, θαζψο θαη ηελ ίδξπζε ηεο «Εψλεο Καηλνηνκίαο» ζηε
Θεζζαινλίθε θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εηαηξεηψλ δεκηνπξγείηαη ε βάζε γηα κηα νκνηνγελή θαη γεσγξαθηθά
θαηαλεκεκέλε εξεπλεηηθή θαη θαηλνηνκηθή επηρεηξεκαηηθή δνκή, κε ζηφρν λα ζπκβάινπλ ζηε δπλακηθή θαη
ηζφξξνπε ηερλνινγηθή αλαπηπμηαθή ηξνρηά, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο.
πγθξίλνληαο ηα επηκέξνπο είδε ησλ πφισλ αλάπηπμεο δηεζλψο δηαθξίλεηαη κηα ζεηξά απφ θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηαπηφρξνλα πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο, φπσο:


χπαξμε ππνδνκψλ παξαγσγήο γλψζεο θαη παξνρήο ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα
παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα, θαη εξγαζηήξηα



χπαξμε θξίζηκεο κάδαο ΜΜΔ



χπαξμε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ θαιά πξνζδηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ



ηζρπξέο δηαζπλδέζεηο θαη δίθηπα ζπλεξγαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα θνηλή έξεπλα, αληαιιαγέο
πξνζσπηθνχ, θνηλέο παηέληεο, αγνξά εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ, ζρέζεηο πειάηε - πξνκεζεπηή ή
θαλάιηα άιισλ κνξθψλ, ηφζν κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο απφ ηε κηα
πιεπξά θαη ηα παλεπηζηήκηα θαη ηνπο ηερλνινγηθνχο θνξείο απφ ηελ άιιε



χπαξμε επηρεηξεκαηηθήο, θαηλνηνκηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο φρη µφλν ζηηο επηρεηξήζεηο αιιά
θαη ζηνπο ηερλνινγηθνχο θνξείο θαη ηα παλεπηζηήκηα



χπαξμε δηάθνξσλ κνξθψλ επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη λέα θαη θαηλνηνκηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά
εξγαιεία.

ηνλ Πίλαθα 8 παξνπζηάδνληαη νη πεξηθεξεηαθνί πφινη θαηλνηνκίαο, πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη νη
πξνυπνινγηζκνί ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ:
Πίλαθαο 8: Πξνυπνινγηζκφο Πφισλ Καηλνηνκίαο
Πφινο Καηλνηνκίαο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Γπηηθήο Διιάδνο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Θεζζαιίαο
Κξήηεο
χλνιν
Πεγή: www.rinonet.org

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο (€)
4.062.910
4.392.662
2.910.300
5.000.000
3.814.084
20.179.956

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εγθεθξηκέλνη πφινη θαηλνηνκίαο έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:

Γεκφζηα Γαπάλε (€)
2.985.715
3.266.964
1.979.875
3.599.084
2.538.709
14.370.347
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Πίλαθαο 9: Υαξαθηεξηζηηθά Πφισλ Καηλνηνκίαο
ηφρνο

Σνκείο δξάζεηο

πκκεηέρνληεο

ηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ
πζηήκαηνο
Καηλνηνκίαο κε λένπο ζεζκνχο
θαη ζπλεξγαζίεο, ψζηε νη
επηρεηξήζεηο
πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζε
Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ λα αλαπηχζζνπλ
θαη λα πξνσζνχλ λέα πξντφληα
ζηελ αγνξά.
ηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο
ηεο
Πεξηθέξεηαο, κε βάζε ηηο
ζεκαηηθέο
πεξηνρέο
πνπ
παξνπζηάδνπλ κεγάιε αλάπηπμε
θαηλνηνκηψλ
θαη
επίζεο
απνηεινχλ
αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα
ηεο
Γπηηθήο
Διιάδαο.

Δπηθεληξψλεηαη ζηνλ ηνκέα Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ.

πκκεηέρνπλ εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί,
επηρεηξήζεηο
θαη
θνξείο
κεηαθνξάο
ηερλνινγίαο κε πληνληζηή Δηαίξν ην
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.

Δπηθεληξψλεηαη ζηνπο ηνκείο Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, Αζθάιεηαο
θαη Σερλνινγίαο ηξνθίκσλ, Γηαρείξηζεο θαη
Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο.

Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο

ηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ησλ
ηερλνινγηθψλ επηδφζεσλ θαη ε
δεκηνπξγία
πεξηβάιινληνο
θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο
ελέξγεηαο.

Θεζζαιίαο

ηφρνο είλαη ε ζηήξημε κηαο
ζηξαηεγηθήο
αλάπηπμεο
ηεο
Πεξηθέξεηαο, αμηνπνηψληαο ην
αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα,
ηδηαίηεξα
ζηελ
πξσηνγελή
παξαγσγή.

Πξφθεηηαη λα επηθεληξσζεί θπξίσο, ζηνλ
εληνπηζκφ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ γηα
ηε
δεκηνπξγία
πςειήο
απφδνζεο
ειεθηξνπαξαγσγηθψλ ζηαζκψλ κε ζρεδφλ
κεδεληθέο εθπνκπέο, θαζψο θαη ζηε
δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ησλ
αλαλεψζηκσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ηεο
πεξηθέξεηαο. Ζ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ θαη
νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθψλ «θαζαξφηεξσλ»
ηερλνινγηψλ άλζξαθα θαη ηερλνινγηψλ
αμηνπνίεζεο
αλαλεψζηκσλ
ελεξγεηαθψλ
πφξσλ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηελ
εμνηθνλφκεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηε κείσζε
ησλ εθπνκπψλ. Πξφθεηηαη, επίζεο, λα
εθαξκνζηεί, επίζεο, Σερλνινγηθή ηξαηεγηθή
Καηλνηνκίαο, κε ηζρπξνχο πφινπο ηνπηθήο
αλάπηπμεο, ε νπνία εγγπάηαη πνιιαπιά
νπζηαζηηθά νθέιε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία
Δπηθεληξψλεηαη ζηνπο ηνκείο κεηαπνίεζεο
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, αγξνυιηθά, φπσο γηα
παξάδεηγκα ε θισζηνυθαληνπξγία, ην έπηπιν
θαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ αλαλεψζηκσλ
πεγψλ (βηνθαχζηκα).

πκκεηέρνπλ εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί,
φπσο ην Δπηζηεκνληθφ Πάξθν Παηξψλ,
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ην Παλεπηζηήκην
Παηξψλ,
ην
Δξεπλεηηθφ
Αθαδεκατθφ
Ηλζηηηνχην
Σερλνινγίαο
Τπνινγηζηψλ
(ΔΑΗΣΤ), ην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Υεκηθήο
Μεραληθήο θαη Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ Τςειήο
Θεξκνθξαζίαο
(ΗΣΔ/ΔΗΥΖΜΤΘ),
ην
Ηλζηηηνχην
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ
(ΗΝ.ΒΗ./ Δ.Κ. «Αζελά»), ην θέληξν BIC θαη
ηα
Γξαθεία
Γηακεζνιάβεζεο,
ην
Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Γπη.
Διιάδαο, Σερλνινγηθά ηδξχκαηα, χλδεζκνη
Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ ηεο Γπηηθήο
Διιάδαο, Αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο, θαζψο θαη
ην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο.
πκκεηέρνπλ εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί,
φπσο ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο,
σο πληνληζηήο Δηαίξνο, ην Ηλζηηηνχην
Σερλνινγίαο θαη Δθαξκνγψλ ηεξεψλ
Καπζίκσλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη
Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΗΣΔΚ/ΔΚΔΣΑ),
ην ΣΔΗ Κνδάλεο, εξεπλεηηθά θέληξα
παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ, επηκειεηήξηα,
ζχλδεζκνη θνξέσλ θαη επηρεηξήζεηο.

Κξήηεο

ηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο,
κε
επίθεληξν
ηηο
ηερλνινγηθέο
πεξηνρέο
ζηηο
νπνίεο
ε
εξεπλεηηθή
θνηλφηεηα
ηεο
Πεξηθέξεηαο δηαζέηεη ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα.

Πφινο
Καηλνηνκίαο
Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο

Γπηηθήο
Διιάδνο

Πεγή: www.rinonet.org

Δπηθεληξψλεηαη ζηνπο ηνκείο Κνηλσλίαο ηεο
Πιεξνθνξίαο,
Βηνηερλνινγίαο
θαη
Ηαηξηθήο
Σερλνινγίαο.
Αλαιπηηθφηεξα, ε εθαξκνζκέλε
έξεπλα πξφθεηηαη λα εζηηαζηεί ζηα εμήο ζεκαηηθά
πεδία θαη πεξηνρέο: Τδαηνθαιιηέξγεηεο, Δπξπδσληθά
δίθηπα θαη ππνδνκέο, Ζιεθηξνληθφ επηρεηξείλ,
Σερλνινγία φδνληνο, Αζχξκαηε επίγεηα θαη
δνξπθνξηθή
ηερλνινγία,
Μηθξνειεθηξνληθή,
Μνξηαθή ηαπηνπνίεζε πνηθηιηψλ ειηάο θαη
ακπειηνχ, Αμηνπνίεζε βηνκάδαο, Σειεκαηηθή,
Ηαηξηθή
ηερλνινγία
ζηελ
νθζαικνινγία,
Ζιεθηξνληθή πγεία.

πκκεηέρνπλ εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί,
φπσο ην Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαιίαο, ην
Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο,
εξεπλεηηθά
εξγαζηήξηα παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ, ην
Κέληξν Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο
Θεζζαιίαο ΚΔΣΔΑΘ, ηερλνινγηθνί θνξείο:
(ΔΣΑΚΔΗ - Δηαηξία Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο
Κισζηνυθαληνπξγίαο Έλδπζεο & Ηλψλ Α.Δ.,
ΔΣΑΣ - Δηαηξεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο
Αλάπηπμεο ηεο Βηνκεραλίαο Σξνθίκσλ θαη
ΔΒΔΣΑΜ - Δηαηξεία Βηνκεραληθήο Έξεπλαο
& Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Μεηάιισλ),
επηκειεηήξηα,
ζχλδεζκνη
επηρεηξήζεσλ,
νξγαληζκνί
κεηαθνξάο
ηερλνινγίαο,
αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο, ζπλεηαηξηζκνί θαη
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο.
πκκεηέρνπλ εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί,
φπσο ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο,
ην
Πνιπηερλείν Κξήηεο, ην Σερλνινγηθφ
Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο, ην Ίδξπκα
Σερλνινγίαο Έξεπλαο-Σερλνινγηθφ Πάξθν
Κξήηεο (ΗΣΔ/ΔΣΔΠ-Κ), ην Δζληθφ Ίδξπκα
Αγξνηηθήο Έξεπλαο, ην Δπηκειεηήξην
Ζξαθιείνπ, θαη επηρεηξήζεηο ηνπ δεπηεξνγελή
ηνκέα.
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Bάζεη ησλ παξαπάλσ, ζήκεξα παξαηεξείηαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή
αληαγσληζηηθφηεηα ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. εμαηηίαο ηνπ «αλνίγµαηνο» ησλ αγνξψλ, ηεο αχμεζεο ησλ εµπνξηθψλ
ξνψλ, θαη ηεο ζεµαληηθήο κεηαλάζηεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
ε απειεπζέξσζε ηνπ ξπζµηζηηθνχ πεξηβάιινληνο – άλνηγµα ησλ αγνξψλ θαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο
ε απμαλφµελε ζεµαζία θαη ε ζπκβνιή ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο ζηελ αλάπηπμε, δειαδή ε µεηάβαζε ζηελ
θνηλσλία ηεο γλψζεο
ε ζπξξίθλσζε ηνπ «νηθνλνµηθνχ» ρψξνπ θαη αιιαγή ηεο θχζεο θαη ηεο «έληαζεο» ηνπ αληαγσληζµνχ
νη εμειηζζφµελεο επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ, δειαδή νη δηεζληθέο επηρεηξήζεηο κε
έµθαζε ζηελ εζληθή αληαγσληζηηθφηεηα
Καηά ζπλέπεηα, ε επίηεπμε πςειψλ επηδφζεσλ αλαθνξηθά κε ηα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα
θαηλνηνκίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί απνηέιεζκα ηεο ζπλδπαζκέλεο δξάζεο ελφο θάζκαηνο θαζνξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, πξνεξρφκελσλ ηφζν απφ ηνπο δεκφζηνπο, φζν θαη ηδησηηθνχο επηρεηξεζηαθνχο θαη
εξεπλεηηθνχο θνξείο.
5. πκπεξάζκαηα, Πξνηάζεηο, Πνιηηηθέο
Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία ακθηηαιαληεχεηαη θαη εγείξεη εξσηήκαηα ζε φηη αθνξά ηφζν ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. ζηε ζχγθιηζε θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ
πεξηθεξεηψλ ηα σλ θξαηψλ – κειψλ, σο θαη ην ππφβαζξφ ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο. ηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο, ε εκπεηξηθή έξεπλα ζηα παξαπάλσ πεδία δείρλεη φηη ελψ νη δηαθνξέο ζην θαηά θεθαιή Α.Δ.Π.
αλάκεζα ζηα θξάηε–κέιε ηείλνπλ λα κεηψλνληαη, ηέηνηα ζχγθιηζε δε ζπκβαίλεη ζε φηη αθνξά ην εζσηεξηθφ
ησλ θξαηψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ –
κειψλ παξακέλνπλ νη ίδηεο ή αθφκα θαη απμάλνληαη, ελψ νη πινπζηφηεξεο πεξηθέξεηεο πνπ κπνξνχλ
απνηειεζκαηηθφηεξα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο θαη ηα αλαπηπμηαθά θίλεηξα, ησλ ρσξψλ
κε αλαπηπμηαθή πζηέξεζε έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο, βειηηψλνληαο ηελ εηθφλα ηεο ζπλνρήο ζην εζσηεξηθφ
ηεο Δ.Δ.
Πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο είλαη ε αλάπηπμε µαθξν-νηθνλνµηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζπµβάιινπλ ζηελ δεµηνπξγία
ζηαζεξνχ επηρεηξεµαηηθνχ πεξηβάιινληνο, δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε επελδχζεηο θαη πξνζηαηεχνπλ ηελ
πλεπµαηηθή ηδηνθηεζία. Παξάιιεια, νη καθξν – νηθνλνκηθέο θαη αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα
επηθεληξσζνχλ ζηελ θαζηέξσζε ηθαλψλ θηλήηξσλ γηα αλάπηπμε θαηλνηνµηψλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο
δεµηνπξγίαο λέαο γλψζεο, µε αλάιεςε επζχλεο απφ ην θξάηνο λα ρξεµαηνδνηήζεη ηελ βαζηθή έξεπλα,
βειηηψλνληαο, παξάιιεια, θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο θξαηηθέο δαπάλεο γηα θαηλνηνµία µέζα απφ ηελ
εηζαγσγή αληαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ επηινγή ησλ θνξέσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο,
θαζψο θαη ζηελ αληηµεηψπηζε ησλ νξγαλσηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ αλεπαξθεηψλ πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ
ηελ εκπινθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ θαηλνηνµηθή δξαζηεξηφηεηα. ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξνχλ λα
θηλεζνχλ πνιηηηθέο ζρεηηδφκελεο κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηλνηνκηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ αδπλακηψλ θαη
ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ε δεκηνπξγία θέληξσλ πιεξνθφξεζεο θαη ηερλνινγηθψλ θέληξσλ, ε επξεία θαη
επέιηθηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ θαηλνηνκίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο.
ην επίπεδν ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο εκπίπηεη, επίζεο, θαη ε πνιηηηθή αλαθνξηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο
αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο θνξείο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο φζν θαη ε θαιιηέξγεηα θαη
αμηνπνίεζε ησλ δηθηπψζεσλ αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζε δξάζεηο
φπσο ε δεκηνπξγία επαθψλ κέζα απφ βηνκεραληθνχο θχθινπο ή θιαδηθέο νκάδεο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο
πξνζέγγηζεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ελζαξξχλνληαο ηε δεκηνπξγία δηακεζνιαβεηψλ, ή αμηνπνηψληαο ηηο
ππάξρνπζεο δνκέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηακεζνιάβεζεο. Χο
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ε νξγάλσζε δηαιφγνπ ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο
ζεκαζίαο, ε παξνρή ζηξαηεγηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζα απφ κειέηεο ηερλνινγηθψλ πξννπηηθψλ θαη ε
απνηειεζµαηηθφηεηα ζηελ ελεµέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα πιενλεθηήµαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ
µεηαθνξά θαηλνηνµηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ χπαξμε απνηειεζµαηηθψλ µεραληζµψλ ππνζηήξημεο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία δηάρπζεο θαη µεηαθνξάο ηερλνινγίαο, κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία θέληξσλ
πιεξνθφξεζεο θαη ηερλνινγηθψλ θέληξσλ.
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Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνµίαο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, ρξεηάδεηαη µηα ζηξαηεγηθή
ηφζν γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ζπλνιηθά ηνπ εζληθνχ φζν θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεµάησλ θαηλνηνµίαο,
ηνλ εµπινπηηζµφ µε λένπο ζεζµνχο ελίζρπζεο ηεο ζπλέξγηαο µεηαμχ ηεο έξεπλαο θαη ηεο βηνµεραλίαο, ησλ
ηλζηηηνχησλ, παλεπηζηεµίσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.
Ζ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε µηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο πνπ λα ιαµβάλεη ππφςε ηηο πξναλαθεξζείζεο αδπλαµίεο
θαη ηηο αλσηέξσ δηαπηζηψζεηο -φζνλ αθνξά ην ηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε δεµηνπξγία
µεγάισλ πεξηθεξεηαθψλ πφισλ θαηλνηνµίαο θαη αλάπηπμεο. Οη πφινη απηνί µπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ, θαη'
αξράο, ηελ αλάπηπμε ζπµπιεγµάησλ λέαο νηθνλνµίαο-νηθνλνµίαο ηεο γλψζεο ζην ζχλνιν ησλ ηνµέσλ ηεο
νηθνλνµίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ν ηνπξηζµφο, µεηαθνξέο, ππεξεζίεο, ππεξεζίεο πγείαο θαη ελέξγεηα
αλάινγα µε ην δηαθξηηφ πεξηθεξεηαθφ ραξαθηήξα, ηελ πεξηθεξεηαθή εμεηδίθεπζε θαη ην ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεµα. Δπίζεο αθνξνχλ θαη ηνπο «παξαδνζηαθνχο θιάδνπο» ηνπο νπνίνπο, φπσο δηαπηζηψλεηαη ζηελ
ειιεληθή πεξίπησζε φπνπ ηέηνηνη θιάδνη ζπληζηνχλ ηζηνξηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεµα, µπνξνχλ λα
εληζρχνπλ, φπσο ζπλδπαζκνί (clusters) ΜΜΔ επηρεηξήζεσλ θαη ππεξεζηψλ έληαζεο-γλψζεσλ, φπσο γηα
παξάδεηγκα είλαη ε πιεξνθνξηθή, ρξεµαηννηθνλνµηθά, ππεξεζίεο ζπµβνχισλ θαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο.
Οη πεξηθέξεηεο ζα πξέπεη λα µεγηζηνπνηήζνπλ ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνπο
θηλδχλνπο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο πξνθεηµέλνπ λα αληαγσληζηνχλ επηηπρψο θαη λα επεµεξήζνπλ
ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ θαηλνηνκία αλαγλσξίδεηαη θαη αλαιχεηαη φρη απιά σο κηα νηθνλνκηθή
δηαδηθαζία, αιιά σο κηα επξεία θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη δηαδηθαζία, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ηελ
δπλακηθή πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, παλεπηζηεκίσλ, θαη ελ γέλεη θνξέσλ
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.
Αλαθνξηθά κε ηηο ειιεληθέο πεξηθέξεηεο, ηα ζπγθξηηηθά αλαπηπμηαθά πιενλεθηήκαηα αλαθέξνληαη θπξίσο
ζηελ γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε, φπσο γηα παξάδεηγκα φζεο έρνπλ γεηηλίαζε κε ηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο θαη
ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ζηα αξραηνινγηθά – ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά κλεκεία θαη ζηελ
εμεηδίθεπζή ζηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Σα πιενλεθηήκαηα απηά δεκηνπξγνχλ
κεγάιεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο κηαο ζχγρξνλεο θαη εμσζηξεθνχο αγξνηηθήο παξαγσγήο κε παξάιιειε
αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηφζν ηνπ παξάιηνπ φζν θαη ηνπ νξεηλνχ θαη ελαιιαθηηθνχ
ηνπξηζκνχ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα πξνβιήκαηα θαη νη αλαπηπμηαθέο αδπλακίεο ησλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ
αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ θαη ζην ρακειφ επίπεδν ηνπ ηερλνινγηθνχ
εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σέινο, κηα ζνβαξή
αδπλακία πνπ πξνζδηνξίδεη ζε έλα βαζκφ θαη ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο απνηειεί ν έληνλνο δπτζκφο
πνπ παξαηεξείηαη ηφζν ζε επίπεδν λνκψλ κεηαμχ ηνπο, δειαδή «ελδνπεξηθεξεηαθφο», φζν θαη ζηα φξηα ηνπ
ίδηνπ λνκνχ, δειαδή κεηαμχ νξεηλψλ θαη πεδηλψλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ν δηάρπηνο νξεηλφο θαη αγξνηηθφο
ραξαθηήξαο ησλ πεξηζζφηεξσλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ.
ην πιαίζην απηφ ζηφρνο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013
είλαη ε ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε δηαζθάιηζε θαιχηεξνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο
θαη ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. πγθεθξηκέλα, νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο εθθξάδνληαη:
ζηελ νινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ θαη πεξηβάιινληνο πνπ πξνάγνπλ ηελ
πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε αληίζηνηρα ζε ηνπηθφ επίπεδν
ζηελ νινθιήξσζε παξεκβάζεσλ αλαδηάξζξσζεο ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζηελ
θηλεηνπνίεζε ησλ ΜΜΔ, ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ
επελδχζεσλ θαη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
ζηελ ππνζηήξημε παξεκβάζεσλ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ
νηθνινγηθνχ απνζέκαηνο θάζε Πεξηθέξεηαο, ζε ηνπηθφ θπξίσο επίπεδν.
ζηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζηελ
αλάδεημε θαη πξναγσγή ησλ ζπγθξηηηθψλ ηνπο πιενλεθηεκάησλ θαη θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ
αζηηθψλ θέληξσλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. ην πιαίζην απηφ, πξνηεξαηφηεηα επίζεο απνηειεί
ε δηαζθάιηζε ηεο δηάρπζεο ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο «κεηξνπνιηηηθφηεηαο» ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο
ρψξαο.

Αηθαηεξίλε Κνθθίλνπ, Κείκελα Πεξηθεξεηαθήο Δπηζηήκεο, Σφκνο Η (1), Γεθέκβξηνο 2010, ζζ. 61-80

77

ζηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο, ζηελ ηφλσζε ηεο δεκνγξαθηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο παξαγσγηθήο αλάπηπμεο
ησλ νξεηλψλ, παξακεζφξησλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ θαη κε ηελ ελίζρπζε ππνδνκψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο
ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ζηε δηεπθφιπλζε θαη δηάρπζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Έξεπλα
θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε, ζηε βειηίσζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ζηελ ελζάξξπλζε
θαη ζηήξημε ζπιινγηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε θξίζηκσλ ηνπηθψλ
αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ.
ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηελ πξνψζεζε
ησλ ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ ππνζηήξημε ησλ ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ
απαζρφιεζε ζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηνλ άμνλα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Οη παξαπάλσ πξνηεξαηφηεηεο κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ απφ ηα πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ
Δ..Π.Α. Ζ πνιηηηθή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζηελ ρξνληθή πεξίνδν 2007-2013 ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη
ηνλ πξφζθνξν, γηα θάζε πεξηθέξεηα, ζπλδπαζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δπλαηνηήησλ ηεο, έηζη ψζηε λα
νδεγήζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ, αιιά θαη ησλ
παξαηεξνχκελσλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ.
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Πεξίιεςε:

Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ άξζξνπ απηνύ είλαη ε επηζθόπεζε ζηα βαζηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πνξεία θαη εμέιημε ηεο Δ. E..
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην άξζξν απηό ζα πξνζπαζήζνπκε λα δώζνπκε κηα ζύληνκε εηθόλα γηα ηε δνκή, ηελ πνξεία
δηεύξπλζεο θαη ηηο θπξηόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δ.E θαζώο επίζεο θαη λα αλαπηπρζνύλ νη δηάθνξεο πνιηηηθέο ηεο Δ.E.
ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε, ηελ νινθιήξσζε ηεο αγνξάο θαη ηεο ζπλνρήο ησλ θξαηώλ κειώλ.
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European Union and Economic Integration: A Review of Basic
Policies
George Μ. Korres
Associate Professor
University of the Aegean, Department of Geography
Abstract:
This article attempts to review the European Union policies and the effects on integration process. In particular, it also
attempts to analyze the enlargement of European Union the process of European integration and furthermore to examine
the most important policies, such as the agricultural common policy, industrial policy, technological and innovation
policy, social policy, regional and economic policy and the environmental policy. Finally it attempts to measure the
implications of those policies towards competitiveness, cohesion, and the integration process.

Key Words: European Union, Economic Integration, European Policies, Cohesion, Economic
Development.
1. Δηζαγσγή
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη δηακνξθψζεη πνιιέο πνιηηηθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αγξνηηθή, βηνκεραληθή,
εκπνξηθή, θαη πεξηβαιινληηθή, πεξηθεξεηαθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ δηαθφξσλ
πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ είλαη ε πξνψζεζε ηεο «νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο», δειαδή ηεο θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο ζπλνρήο, θαη ε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. Ζ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε κπνξεί λα
νξηζζεί σο ε κείσζε θαη ε θαηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ εθείλσλ γηα ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ θαη
ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κεηαμχ κηαο νκάδαο ρσξψλ, αιιά θαη ε εηζαγσγή ησλ θνηλψλ πνιηηηθψλ.
Βαζηθφο ππιψλαο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο «νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο» θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο πνξείαο ηεο
Δ.Δ. δεκηνχξγεζε ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη πνπ έζεζε ηα βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο θαη
λνκηζκαηηθήο έλσζεο. Πεξαηηέξσ, νη πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ, ηεο Νίθαηαο θαη ε πληαγκαηηθή ζπλζήθε
ζηφρεπαλ λα εηζάγνπλ ηηο ζεζκηθέο αλαγθαίεο εθείλεο αιιαγέο γηα ηε δηεχξπλζε ηεο Δ.Δ. θαη ηελ ελίζρπζε
ησλ θαηάιιεισλ εθείλσλ πνιηηηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε. ηφρνο ηνπ άξζξνπ απηνχ
είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ. θαη ε αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ θαη
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ησλ απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην άξζξν απηφ ζα
αλαιχζνπκε ηα βαζηθά ζηνηρεία απφ ηηο αθφινπζεο βαζηθφηεξεο πνιηηηθέο.
(α) Σελ αγξνηηθή πνιηηηθή
(β) Σε βηνκεραληθή πνιηηηθή
(γ) Σε πεξηθεξεηαθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή
(δ) Σε ηερλνινγηθή πνιηηηθή
(ε) Σε θνηλσληθή πνιηηηθή
(ζη) Σε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή
2. Πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
2 2.1. Ζ Αγξνηηθή Πνιηηηθή ζηελ Δ.Δ.
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε αχμεζε ηεο απφδνζεο, θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο
γεσξγίαο θαη θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ε εμαζθάιηζε ελφο δίθαηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ηελ
ζηαζεξνπνίεζε ησλ αγνξψλ, θαη ηελ εμαζθάιηζε δίθαησλ ηηκψλ θαη ηελ πξνζθνξά ζηνπο θαηαλαισηέο. Ζ
αγξνηηθή πνιηηηθή βαζίδεηαη θπξίσο ζηα άξζξα 38 έσο 47 ηεο πλζήθεο ηεο Δ.Κ.. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηεο πλζήθεο Δ.Κ. (πλζήθε Δ.Κ., 1993), ε θνηλή αγνξά πεξηιακβάλεη ηε γεσξγία
θαη ην εκπφξην γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ ην άξζξν 39 ηεο πλζήθεο Δ.Ο.Κ. θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο
ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο, ελψ ην άξζξν 40 πξνβιέπεη ηε βαζκηαία αλάπηπμε ηεο θνηλήο γεσξγηθήο
πνιηηηθήο θαη πξνηείλεη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ, φπσο γηα
παξάδεηγκα ηελ θαζηέξσζε ηεο θνηλήο νξγάλσζεο αγνξά.

Γηάγξακκα 1
Σηκνιφγεζε Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ζηελ Δ.Δ. (Πεγή:Goodman, S.)

«Τιμή Σηόσορ»
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Προϊόντα
στην Ε.Ε.
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Γηάγξακκα 2
χζηεκα Δγγπήζεσλ ζηελ Δ.Δ. (Πεγή:Goodman, S.)

Σηκή

S
S1

P1
P*
P2

E

D1
D
0

Q1 Q‘

Q*

Πνζφηεηα

Σν θχξην ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο ησλ αγνξψλ θαη ησλ ηηκψλ είλαη ε νξγάλσζε ηεο αγνξάο, θαη ν δηαρσξηζκφο
ηεο ελδνθνηλνηηθήο αγνξάο απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά. Ζ δηάθξηζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ ησλ
εηζθνξψλ, δειαδή ησλ επηβαξχλζεσλ θαηά ηελ εηζαγσγή πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο
θαηψηεξεο ηηκήο ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη κηαο ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη θαηά ηξφπν ψζηε ηα εηζαγφκελα
εκπνξεχκαηα λα κελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζε ηηκή θαηψηεξε απφ ηελ ελδεηθηηθή ηηκή ή ηελ ηηκή
πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηελ εζσηεξηθή θνηλνηηθή αγνξά, ελψ αληίζηνηρα γηα ηηο εμαγσγέο,
θαηαβάιινληαη επηζηξνθέο πνπ ππνινγίδνληαη κε αλάινγν ηξφπν. Οη ηηκέο πνπ εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηεο
θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαζνξίδνληαη θάζε έηνο απφ ην πκβνχιην. (Tracy, M., 1989).
χκθσλα κε ην ζχζηεκα θαζνδήγεζεο, εάλ ηα δηαθνξεηηθά αγξνηηθά πξντφληα αληηκεησπίδνληαη κε
δηαθνξεηηθέο δξάζεηο, σζηφζν, ηε βηάζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ν νξηζκφο κηαο «ηηκήο ζηφρνπ» γηα ην
θάζε πξντφλ. πσο παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 1, ε ηηκή ζηφρνο δελ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο
ηηκέο ηνπ πξντφληνο, αιιά βαζίδεηαη ζηελ ηηκή ηελ νπνία ρξεηάδνληαη νη αγξφηεο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ
ην θφζηνο παξαγσγήο, ππνινγίδνληαο θαη έλα πεξηζψξην θέξδνπο ην νπνίν ηζνχηαη κε ην αληίζηνηρν
πεξηζψξην, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Δ.Δ. κε ην πςειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο. (Tracy,
M., 1989).
ην δηάγξακκα 2, κηα αχμεζε ζηελ πξνζθνξά ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ ζέζε S1 ζα νδεγνχζε, ζε
πεξίπησζε πνπ δελ ππήξρε θακία παξέκβαζε, ζηελ κείσζε ηεο ηηκήο ηεο αγνξάο απφ P1 ζε P2, ζε επίπεδν
ρακειφηεξν απφ ην επίπεδν ηεο εγγπεκέλεο ηηκήο P*. ηελ ηηκή P*, ε δήηεζε είλαη Q΄, αιιά ε πξνζθνξά
είλαη Q*. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ηηκή ζην επίπεδν P*, ην «Δπξσπατθφ Αγξνηηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ
θαη Πξσηνβνπιηψλ» (E.A.G.G.F.) ζα αγνξάζεη ηελ ππεξβάιινπζα πνζφηεηα Q*Q΄. πσο παξνπζηάδεηαη ζην
δηάγξακκα 2, ε θακπχιε δήηεζεο κεηαηνπίδεηαη ηερλεηά, κέζσ ηεο παξέκβαζεο ηνπ «Δπξσπατθφ Αγξνηηθφ
Σακείν Δγγπήζεσλ θαη Πξσηνβνπιηψλ» (E.A.G.G.F.), ζηε ζέζε D1.
Ζ δηνηθεηηθή αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. είλαη ην «Δπξσπατθφ Αγξνηηθφ
Σακείν Δγγπήζεσλ θαη Πξσηνβνπιηψλ» (European Agricultural Guarantee and Guidance Fund – EAGGF) ,
ην νπνίν είλαη γλσζηφ θαη κε ηελ νλνκαζία ηνπ ζηελ γαιιηθή γιψζζα «Fonds Europeen d;Orientation et de
Garantie Agricole‘ (FEOGA)». πσο ππνδειψλεη θαη ε νλνκαζία ηνπ, ην ηακείν έρεη δπν θχξηεο
αξκνδηφηεηεο: λα εγγπεζεί ην αγξνηηθφ εηζφδεκα θαη λα θαζνδεγήζεη ηελ αγξνηηθή παξαγσγή.

Γεψξγηνο Μ. Κνξξέο, Κείκελα Πεξηθεξεηαθήο Δπηζηήκεο, Σφκνο Η (1), Γεθέκβξηνο 2010, ζζ. 81-90

84

3 2.2. Ζ Βηνκεραληθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο είλαη λα δεκηνπξγνχληαη αληαγσληζηηθέο, απνδνηηθέο θαη
ζηξακκέλεο πξνο ηελ θαηλνηνκία επηρεηξήζεηο, κέζσ ηεο δηακφξθσζεο «επλντθνχ θιίκαηνο», ηδηαίηεξα γηα ηηο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο (Δ&ΣΑ), ηεο δηθηχσζεο θαη
ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ βηνκεραληθή πνιηηηθή βαζίδεηαη θπξίσο ζην άξζξν 130 ηεο πλζήθεο
γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (ΔΚ) ζηα φξηα ηνπ άξζξνπ 3 Β ηεο πλζήθεο ΔΚ θαη ηνπ ηίηινπ
V (αληαγσληζκφο).
ηηο ζπλζήθεο ηεο Ρψκεο δελ πξνβιεπφηαλ θνηλή βηνκεραληθή πνιηηηθή. Χζηφζν, ε πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε
ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα (Δ.Κ.Α.Υ.) πεξηιακβάλεη, ζε πάξα πνιιά ζεκεία, πνιχ
ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο γηα ηελ επξσπατθή εμνξπθηηθή βηνκεραλία θαζψο θαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο
θιάδνπο ζηδήξνπ θαη ράιπβα. Δπίζεο, ε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο
(Δ.Κ.Α.Δ.) αλαθέξεηαη ζηνλ εηδηθφ απηφ θιάδν. Ζ Κνηλφηεηα νθείιεη κεηαμχ άιισλ λα «αλαπηχζζεη ηελ
έξεπλα θαη λα εμαζθαιίδεη ηε δηάδνζε ησλ ηερληθψλ γλψζεσλ» θαη λα «δηεπθνιχλεη ηηο επελδχζεηο» ζηνλ
ηνκέα ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Νέα Δηαηξηθή ρέζε γηα ηε πλνρή: ύγθιηζε,
Αληαγσληζηηθόηεηα θαη πλεξγαζία, 2004.)
Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο κπνξεί λα ζπλνςηζζνχλ ζηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:
(α) ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ
(β) ηελ δηθηχσζε θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο ζπλεξγαζίαο
(γ) ηελ θαηνρχξσζε ίζσλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ
(δ) ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ
Ηδηαίηεξα, κε ηε Λεπθή Βίβιν (White Paper) δφζεθε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ
απαζρφιεζε, φπνπ ε Κνηλφηεηα επηδίσθε λα πξνζδψζεη θαη λα ηνλίζεη ζηελ θνηλνηηθή βηνκεραληθή πνιηηηθή
ηε δηάζηαζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Ζ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ.
1999).
2.3. Ζ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.
ην πξννίκην ηεο Ηδξπηηθήο πλζήθεο ηεο Δ.Ο.Κ. αλαθεξφηαλ ε κέξηκλα ησλ θξαηψλ «γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
ελφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αξκνληθήο αλαπηχμεψο ηνπο, κεηψλνληαο ηηο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ θαη επηηαρχλνληαο ηελ αλάπηπμε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ θαη ησλ
«ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηνρψλ», πνπ αλαθέξεηαη σο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηελ απφθαζε ηεο
δεκηνπξγίαο ηεο ηφηε Δ.Ο.Κ. Σν γεγνλφο απηφ είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο κεηέπεηηα εμειίμεηο. (Δπξσπατθή
Έλσζε, Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή, 2001).
Σν 1975 δεκηνπξγήζεθε ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη άξρηζε ε εθαξκνγή
κηαο αξρηθήο Δπξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. ηελ εμέιημε απηή ζπλέβαιαλ θπξίσο νη αθφινπζνη
ιφγνη:
(α) Ζ δηεχξπλζε ην 1973 ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο κε ηελ έληαμε ηεο Μ. Βξεηαλίαο, ηεο
Ηξιαλδίαο θαη ηεο Γαλίαο. Οη ρψξεο απηέο, θαη θπξίσο νη δχν πξψηεο, αληηκεηψπηδαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.
(β) Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία κεηά ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα ηνπ 1973 πεξηφξηζε δξαζηηθά ηφζν ηνπο
ξπζκνχο αλάπηπμεο ησλ θξαηψλ‐ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο φζν θαη ηηο
δεκνζηνλνκηθέο δπλαηφηεηέο ηνπο γηα ηε δηάζεζε πφξσλ ζηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηέο ηνπο.
Ο πεξηνξηζκφο φκσο ησλ αληζνηήησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. απαηηεί κηα ζπλερή πξνζπάζεηα, ε επηηπρία ηεο
νπνίαο εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηα δηαζέζηκα απφ ηελ Δ.Δ. δεκνζηνλνκηθά κέζα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ
ππνδνκψλ, ηε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ιηγφηεξν
αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη πεξηθεξεηψλ, αιιά θαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο
πνπ ζπληεινχληαη ζην εζσηεξηθφ θάζε ρψξαο ή πεξηθέξεηαο. (Δπξσπατθή Έλσζε, Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή,
2001)
Κχξηνο ζηφρνο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ είλαη ε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, θαη είλαη ηα εμήο:
• Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Π.Α)
• Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (Δ.Κ.Σ.)
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• Δπξσπατθφ Σακείν πλνρήο (Δ.Σ..)
• Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (Δ.Γ.Σ.Π.)
• Υξεκαηνδνηηθφ Μέζν Πξνζαλαηνιηζκνχ Αιηείαο (Υ.Μ.Π.Α.)
Ζ δηαξζξσηηθή πνιηηηθή ηεο Κνηλφηεηαο επηθεληξσλφηαλ ζηνπο αθφινπζνπο πέληε θαηά πξνηεξαηφηεηα
ζηφρνπο:
• Πξνψζεζε ησλ αλαπηπμηαθά θαζπζηεξεκέλσλ πεξηθεξεηψλ. Μηα ηέηνηα θαζπζηέξεζε ζεσξείηαη σο
δεδνκέλε, φηαλ ην θαηά θεθαιήλ αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ είλαη θαηψηεξν απφ 70 % πεξίπνπ ηνπ
θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ.
• Αλαζπγθξφηεζε ησλ πεξηθεξεηψλ, παξακεζφξησλ πεξηνρψλ ή ηκεκάησλ πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη ζνβαξά
απφ ηε βηνκεραληθή παξαθκή. Απηφ ζπκβαίλεη, φηαλ ε αξρηθά επηθξαηνχζα βηνκεραληθή απαζρφιεζε
παξνπζηάδεη ζπλερή θαη αηζζεηή κείσζε θαη ε αλεξγία είλαη αλψηεξε ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ.
• Καηαπνιέκεζε ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο, δηεπθφιπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ λέσλ θαη
ησλ πξνζψπσλ πνπ απεηινχληαη κε απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο.
• Γηεπθφιπλζε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο κεηαβνιέο ηεο βηνκεραλίαο θαη ζηελ εμέιημε ησλ
ζπζηεκάησλ παξαγσγήο.
• Πξνψζεζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο κέζσ ηεο επηηαρπλφκελεο πξνζαξκνγήο ησλ γεσξγηθψλ δηαξζξψζεσλ
θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζαξκνγήο ησλ δηαξζξψζεσλ αιηείαο. Πξνυπφζεζε γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ε
κηθξή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ησλ πεξηθεξεηψλ, ην κεγάιν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηε γεσξγία ζε επίπεδν
πεξηθέξεηαο, ην ρακειφ επίπεδν εηζνδεκάησλ ζηε γεσξγία θαη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο
θαηψηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ.
• Δθηφο απφ ηελ αχμεζε ησλ πφξσλ γηα δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο πηνζεηήζεθαλ λέεο δηαδηθαζίεο θνηλνηηθήο
δξάζεο κε ηνπο Καλ. ΔΟΚ/2052/88 θαη ΔΟΚ/4253/88. Δηδηθφηεξα, ν Καλ. ΔΟΚ2052/88 θαζνξίδεη
ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα ηα δηαξζξσηηθά ηακεία, δειαδή ην ΔΣΠΑ, ην Κνηλσληθφ θαη ην
Αγξνηηθφ,Πξνζαλαηνιηζκνχ, θαζψο θαη ζαθείο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ Δ.Δ. θαζνξίδεη έηζη πέληε ζηφρνπο
κε βάζε ην άξζξν 130Α θαη 130Γ ηεο Δληαίαο Πξάμεο πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή θαη
ηε κείσζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηψλ.
Δθηφο απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ππάξρεη κηα ζεηξά άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Κνηλφηεηα: ην Σακείν πλνρήο γηα ιηγφηεξν εχπνξα θξάηε κέιε (απφ ην 1993),
ην λενζπζηαζέλ Υξεκαηνδνηηθφ Μέζν Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Αιηείαο (Υ.Μ.Π.Α.) θαζψο θαη ε δαλεηνδνηηθή
δξαζηεξηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (Δ.Σ.Δ.) θαη ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα
θαη Υάιπβα (Δ.Κ.Α.Υ.). Αξρηθά, ηα ελ ιφγσ κέζα δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά έλα
κεγάιν βαζκφ αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ήηαλ δπλαηφ λα απνθιεηζζνχλ
πεξηπηψζεηο αιιεινεπηθάιπςεο.
Β΄ θαη Γ’ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο 1994‐1999 θαη 2000‐2006:
Σν Β΄ θαη Γ‘ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (ΚΠ) δηεθπεξαηψζεθε ηελ πεξίνδν 1994-1999 θαη 2000-2006 θαη
πεξηειάκβαλαλ ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:
• ηφρνο 1: αλάπηπμε θαη δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθά θαζπζηεξεκέλσλ πεξηθεξεηψλ.
• ηφρνο 2: αλαζπγθξφηεζε ησλ βηνκεραληθψλ πεξηθεξεηψλ θαη πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαλ απφ παξαθκή.
• ηφρνο 3: καθξνρξφληα αλεξγία θαη επαγγεικαηηθή έληαμε.
• ηφρνο 4: πξνζαξκνγή ζηηο βηνκεραληθέο κεηαβνιέο.
• ηφρνο 5α: πξνζαξκνγή ησλ γεσξγηθψλ δηαξζξψζεσλ θαη ησλ δηαξζξψζεσλ ηεο αιηείαο.
• ηφρνο 5β: αλάπηπμε ησλ επαίζζεησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.
• ηφρνο 6: (πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ πξάμε πξνζρψξεζεο ηεο Απζηξίαο, Φηιαλδίαο θαη νπεδίαο):
αλάπηπμε ησλ ηδηαίηεξα αξαηνθαηνηθεκέλσλ πεξηθεξεηψλ.
Ζ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή (Regional Policy) απνζθνπεί ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη ζηελ αχμεζε ησλ
επελδχζεσλ ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ πεξηθεξεηψλ ηεο θνηλφηεηαο (Less Favoured Regions-LFRs) πνπ ζα
βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπο θαζψο επίζεο θαη ζηελ άκβιπλζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ. Ζ
Πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή αζθείηαη κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Δπξσπατθό Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο (European Regional Development Fund).
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2.4. Ζ Δπξσπατθή Σερλνινγηθή Πνιηηηθή
Ζ ζπκβνιή ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαζψο επίζεο θαη ζηελ ζπλνρή ηεο
Δπξσπατθήο θνηλφηεηαο έρεη ηδηαίηεξα πνιιέο θνξέο επηζεκαλζεί. Ζ επνρή θαηά ηελ νπνία ε ηερλνινγηθή
αλάπηπμε απνηεινχζε απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ πινχζησλ πεξηνρψλ αλήθεη νξηζηηθά ζην παξειζφλ. Γηα λα
εηζέιζεη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζηνλ 21ν αηψλα αμηνπνηψληαο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο, απνθάζηζε λα
επηθεληξσζεί ζηελ ζπλνρή ζηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ ηνκέα. Ζ νηθνλνκηθή
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δ.Δ. εμαξηάηαη πξνθαλψο απφ ηηο επηδφζεηο ηεο έξεπλαο πνπ εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν
ησλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ Δπξσπατθή ηερλνινγηθή πνιηηηθή ζηνρεχεη άκεζα ζηελ ελίζρπζε ηνπ
ξφινπ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Δπξψπεο ζπγθξηηηθά κε ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ Ηαπσλία, θαζψο επίζεο θαη
ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ηεο θνηλφηεηαο θαη ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ
θξαηψλ κειψλ. CEC The European Report on Science and Technology Indicators, 1994c).
Ζ Δπξσπατθή πνιηηηθή γηα Δ&ΣΑ, απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο, κε
ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ηελ γεθχξσζε ηεο απφζηαζεο απφ ηηο
Ζ.Π.Α. θαη ηελ Ηαπσλία. Παξάιιεια επηδηψθεη ηελ εμππεξέηεζε γεληθφηεξσλ θνηλνηηθψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη
ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη κε ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ θξαηψλ- κειψλ.
Σν πξψην ηερλνινγηθφ θαη εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πιαίζην αθνξνχζε ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1984-1987 κε
ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 3,75 δηο. € θαη απνηέιεζε ηελ πξψηε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο Δπξσπατθήο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο θνηλφηεηαο.
Σν δεχηεξν ηερλνινγηθφ θαη εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πιαίζην αθνξνχζε ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1987-1991 είρε
ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 5,4 δηο. € θαη άξρηζε λα πξνζδηνξίδεη ηνλ ζηφρν ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο
ζπλνρήο. Τπνινγίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν πξφγξακκα πιαίζην ρνξεγήζεθαλ πεξίπνπ 8% ηνπ
ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζε επηρεηξήζεηο θαη εξεπλεηηθά θέληξα ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ
πεξηνρψλ ηεο θνηλφηεηαο. Ζ αλαινγία ησλ ζπγρξεκαηνδνηήζεσλ κέζσ ηνπ δεπηέξνπ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ
πνηθίιιεη απφ 0,6% γηα ην πξφγξακκα ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ κέρξη 32,1% γηα ην πξφγξακκα ζπληνληζκνχ
ηεο γεσξγηθήο έξεπλαο. CEC The European Report on Science and Technology Indicators, 1994c).
Σν ηξίην ηερλνινγηθφ θαη εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πιαίζην αθνξνχζε ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1990‐ 1994 κε
ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 6,6 δηο. € θαη ππνινγίδεηαη φηη 66 εθαη. € δηαηέζεθαλ γηα ηελ δηάδνζε θαη ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο ζηηο απνκνλσκέλεο ή ηηο ιηγφηεξν
αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο ηεο θνηλφηεηαο. Σα θνηλνηηθά θεθάιαηα πνπ ρνξεγήζεθαλ κέζσ ηνπ δεπηέξνπ θαη
ηξίηνπ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ηερλνινγηθά ρψξεο‐ κέιε αληηπξνζψπεπαλ
κεηαμχ ηνπ 10% θαη ηνπ 35% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη ρψξεο απηέο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Γηα ηελ Διιάδα ε αλαινγία ησλ θνηλνηηθψλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε
κε ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ αλήιζε απφ 24% ην 1984, ζε 47% γηα ην 1990.
2.5. Ζ Δπξσπατθή Κνηλσληθή Πνιηηηθή
Ζ Κνηλσληθή δηάζηαζε ηεο Δ. Δ. παξνπζηάζζεθε απφ ηελ ίδξπζε θαη ηελ ζεκειίσζε ηεο, απνηέιεζε δε
επηηαθηηθή αλάγθε κε ηε δεκηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. Γηα απηφ ην ιφγν ε δηαδηθαζία γηα ηελ
νκαινπνίεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη δηαξθψο
βειηηψλεηαη. Μηα απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο πνχ ε Δπξσπατθή θνηλσληθή πνιηηηθή δελ έρεη αθφκα «θνηλά
νξηνζεηεζεί» θαη εθαξκνζζεί είλαη ε δηάζηαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη ησλ πιαηζίσλ πνιηηηθήο πνχ
εθαξκφδνληαη θαη ππάξρνπλ ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. CEC Social Policy Agenda, COM(2000)379,
2000a).
Με ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε δελ επήιζε θακία ζεκαληηθή δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δ.Δ. φζνλ
αθνξά ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, ζην λέν άξζξν 118 Α ηεο πλζήθεο Δ.Ο.Κ. πξνβιέπνληαλ κφλν κέηξα γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο ηα νπνία κπνξνχλ λα εγθξηζνχλ απφ ην
πκβνχιην, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κε εηδηθή πιεηνςεθία. ηε πλζήθε αλαθέξεηαη
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φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ESF, European Social Fund) έρεη ηελ απνζηνιή ηεο βειηίσζεο ησλ
πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Σν γεληθφ πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, δηαρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθά
θνηλσληθά επίπεδα:
• (α) ην επίπεδν ηεο «αγνξάο εξγαζίαο» θαη
• (β) ην επίπεδν ηνπ «θξάηνπο επεκεξίαο».
Σν πιαίζην ηεο Κνηλσληθήο πνιηηηθήο είλαη απφ ιίγν έσο πνιχ ην ίδην γηα φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., ελ‘
ηνχηνηο ν ηξφπνο πνχ ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφο. Οη θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο
ζηα ζέκαηα θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη θξνληίδαο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, μεθηλψληαο απφ ηηο ειάρηζηεο
δηαθνξέο ζηνπο επίζεκνπο νξηζκνχο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα «βηνκεραληθά αηπρήκαηα», κέρξη ηηο
κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηελ θνηλσληθή θηινζνθία θαη ην πιαίζην ηεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο.
Ζ λνκηθή βάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηέζεθε ζηελ πλζήθε ηεο
Ρψκεο (1957), θαη πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε (Single European Act, SEA,
1986) θαη ηελ πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (1992). Ηδηαίηεξα ζηα άξζξα 117&128 ηεο πλζήθεο ηεο
Ρψκεο πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπκθσλία ησλ θξαηψλ κειψλ λα πξνσζήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ην βηνηηθφ
επίπεδν θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ρψξεο ηνπο. (European Commission, The Social
Situation in the European Commission, 2000).
Σα άξζξα 123&128 ηεο ζπγθεθξηκέλεο πλζήθεο εδξαίσζαλ ηελ λνκηθή βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (European Social Fund, ESF), κε ζηφρν λα πξνσζήζνπλ θαη λα
αλαπηχμνπλ ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη ηελ γεσγξαθηθή θαη επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πεξαηηέξσ, ηα άξζξα 100α θαη 118α ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο (Single
European Act, SEA, 1986) έδσζαλ ηελ δπλαηφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα βειηηψζνπλ θαη λα
ελαξκνλίζνπλ ηα εζληθά επίπεδα ζε δηάθνξνπο θνηλσληθνχο ηνκείο, φπσο π.ρ. ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο
ηεο εξγαζίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή. Σν άξζξν 118β ηεο Δληαίαο
Δπξσπατθήο Πξάμεο έδσζε ηελ δπλαηφηεηα θαη ηελ επζχλε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα πξνσζήζεη ηνλ
θνηλσληθφ δηάινγν κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ζηα θξάηε
κέιε.
Σέινο, ηα άξζξα 130α θαη 130β ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο έδσζαλ ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ πξνψζεζε
ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζχγθιηζεο δηα κέζνπ ηεο ρξήζεο ησλ αλαζεσξεκέλσλ θνηλνηηθψλ πιαηζίσλ
(δειαδή ησλ θνηλνηηθψλ κεηαβηβάζεσλ, Community Structural Funds, CSFs). Ο ζηξαηεγηθφο
πξνγξακκαηηζκφο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ έρεη αιιάμεη αξθεηέο θνξέο ζε
φιε ηελ ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ο «Κνηλσληθφο Υάξηεο» (Social Charter) πνχ ζρεκαηίζζεθε βαζίζζεθε ζην «Κνηλσληθφ Κεθάιαην» (Social
Chapter) ηεο πλζήθεο ηνπ Maastricht θαη ζπκθσλήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1991, ππνγξάθεθε δε ην 1992
θαη έγηλε απνδεθηφ απφ φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 1993. ηελ πεξίπησζε ηεο Βξεηαλίαο
ην «Κνηλσληθφ Κεθάιαην» (Social Chapter) αξρηθά δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζην θχξην κέξνο ηεο ζπκθσλίαο
ηεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν «Κνηλσληθφ Κεθάιαην» (Social Chapter) ηεο πλζήθεο πξφζζεζε ηνπο
αθφινπζνπο ηξεηο λένπο ζηφρνπο ζην άξζξν 117 ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο:
(α) ηελ «θαηάιιειε» θνηλσληθή πξνζηαζία
(β) ηνλ δηάινγν κεηαμχ δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ, θαη
(γ) ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ε Δπξσπατθή θνηλσληθή πνιηηηθή αθνινχζεζε έλα κέηξην ξπζκφ
εμέιημεο θαη αλάπηπμεο. Σελ ρξνληθή απηή πεξίνδν, θάπνηα ζρεηηθή πξφνδνο ζεκεηψζεθε ζηελ απαζρφιεζε,
ηδηαίηεξα ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηλνηηθψλ κεηαβηβάζεσλ θαη
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εληζρχζεσλ κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηηθψλ Σακείσλ πνχ ηδηαίηεξα επλφεζαλ ηηο πξνβιεκαηηθέο θαη
νιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο ηεο Δ.Δ..(European Commission, The Social Situation in the European
Commission, 2000).
Σελ δεθαεηία ηνπ 1980 ππήξμε έλαο αλαζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Σν νξφζεκν γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο ήηαλ ε ζπλάληεζε ηνπ Fontainebleau, φπνπ πξνηάζεθε θαη πηνζεηήζεθε έλα λέν ζρέδην θαη
πξφγξακκα Κνηλσληθήο Γξάζεο κε ηέζζεξηο λένπο βαζηθνχο άμνλεο:
(α) Σελ νινθιήξσζε ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Αγνξάο.
(β) Δπέθηαζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζηελ θνηλσληθή ζθαίξα, ψζηε λα
ζπκπεξηιάβνπλ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
(γ) Έλα παθέην κε αλαζεσξήζεηο πνχ ζα θαιχπηεη ηελ ΚΑΠ (Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή), ηελ ρξεκαηνδφηεζε
ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηα ηξία Γηαξζξσηηθά Κνηλνηηθά Σακεία (Community Structural Funds) θαη
(δ) Σελ αλαδσπχξσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ.
Ζ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (Άξζξν 2) αλαθέξεη ξεηά φηη: «…ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα έρεη σο θαζήθνλ λα
πξνσζήζεη θαη λα εμαζθαιίζεη έλα πςειφ επίπεδν ζπλνρήο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο». ηελ έλλνηα ηεο
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο νη παξεκβάζεηο πνχ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ
δεκφζηνπο είηε ηδησηηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηελ «αλαθνχθηζε», εμππεξέηεζε θαη εμαζθάιηζε ησλ πνιηηψλ.
χκθσλα κε ηελ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (Άξζξν 149, Κεθάιαην 3): «…Ζ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζα
ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ελζαξξχλνληαο πεξαηηέξσ ηελ ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη εθαξκφδνληαο κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνχ ζα ζηεξίμεη θαη ζα
ηζρπξνπνηήζεη ηελ δξάζε θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο». Πεξαηηέξσ ην άξζξν 136 ηεο
ίδηαο πλζήθεο ζέηεη σο άκεζε πξνηεξαηφηεηα θαη ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά
εξγαζίαο, κε ηελ νπνία ε Δπξσπατθή Έλσζε ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα, λα επαηζζεηνπνηεζεί
θαη λα ιάβεη άκεζα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Δλ‘ ζπλερεία, ζην άξζξν 137 γίλεηαη πξνζπάζεηα
γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ επαλέληαμε ησλ αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε ηελ παξνρή δηαθφξσλ
θηλήηξσλ, πιεξνθνξηψλ, θαηλνηνκηψλ θαη επθαηξηψλ θαηάξηηζεο. Σέινο ηα άξζξα 141 θαη 152 ηεο πλζήθε
ηνπ Άκζηεξληακ θαηνρπξψλνπλ ηελ ίζε κεηαρείξηζε γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο εξγαδφκελνπο, θαζψο
επίζεο εληζρχνπλ ην πιαίζην ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ζηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο
θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθφξσλ αζζελεηψλ. πκπεξαζκαηηθά, ε θνηλσληθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ κειψλ
δηαθνξνπνηείηαη θαη δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο, ηηο εθάζηνηε πξνηεξαηφηεηεο θαη
επίζεο ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο.
Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή απνηειεί έλα νπζηψδεο θαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο κηαο πεξηθέξεηαο. Πεξαηηέξσ, ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε θαη ζηελ
αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο πεξηθέξεηαο. Ήδε έρεη θαηαγξαθεί θαη ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε
«ελαξκφληζε» θαη ε ελίζρπζε ησλ κέηξσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ψζηε λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα ζχγθιηζεο
ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ.
2.6 Ζ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή ζηελ Δ.Δ.
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ, πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ε πξνζεθηηθή θαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ,
πξνψζεζε κέηξσλ ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη παγθφζκησλ
πξνβιεκάησλ. ηηο ηδξπηηθέο πλζήθεο ηνπ 1957 δελ πξνβιεπφηαλ ζπγθεθξηκέλε θνηλνηηθή αξκνδηφηεηα γηα
ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. ηελ απμαλφκελε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηα θξάηε‐ κέιε ηεο Κνηλφηεηαο
αληηδξνχζαλ κε ηε ιήςε εζληθψλ κέηξσλ. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 είρε ήδε αλαγλσξηζζεί φηη ε
θνηλή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή απνηεινχζε βαζηθή αλάγθε. Χο εθ ηνχηνπ, δεκηνπξγήζεθε έλα θνηλνηηθφ
πεξηβαιινληηθφ δίθαην θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη πεξηνξηζκψλ, κε 200 θαη πιένλ νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο
πνπ θαιχπηνπλ, θαηά θχξην ιφγν, ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο, ηνλ έιεγρν ηεο αηκνζθαηξηθήο
ξχπαλζεο, ηηο ρεκηθέο νπζίεο, ηελ πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο, ηελ ερνξχπαλζε θαη ηε δηάζεζε
απνβιήησλ. Μφιηο κε ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε ην 1987 δφζεθαλ ζηελ ΔΚ ξεηέο εμνπζίεο γηα ηελ
πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή (άξζξα 130 Ρ έσο 130 Σ ηεο πλζήθεο ΔΚ).
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3. πκπεξάζκαηα
Σα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο Δ.Δ. απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο κεραληζκνχο πνπ δηαζέηεη γηα ηελ πξνψζεζε
ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο. Σα βαζηθά δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο Δ.Δ. είλαη:
• Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Π.Α)
• Δπξσπατθφ Σακείν πλνρήο (Δ.Σ.)
• Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (Δ.Κ.Σ.)
• Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Σκήκα Πξνζαλαηνιηζκνχ(Δ.Γ.Σ.Π.)
• Υξεκαηνδνηηθφ Μέζν Πξνζαλαηνιηζκνχ Αιηείαο (Υ.Μ.Π.Α.)
Κχξηνο ζηφρνο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ είλαη ε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη ηδηαίηεξα:
• Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα πξνζπαζνχλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο βαζηθήο ππνδνκήο θαη
πεξηζζφηεξν ζηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ πεξηθεξεηψλ, ψζηε λα απνηειέζνπλ ηηο θαιχηεξεο εγγπήζεηο γηα ηα
απνηειέζκαηα πνπ πξνζδνθφληαη ζην θαηψθιη ηνπ 21νπ αηψλα.
• Σα θνηλνηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα δηαδξακαηίδνπλ έλα θεληξηθφ ξφιν θαη επεθηείλνπλ ηελ ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ θνξέσλ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο θαη επηηαρχλνπλ
ηελ δεκηνπξγία κηαο πξαγκαηηθήο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο.
• Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φκσο γηα ηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο είλαη φρη κφλν ε απμεκέλε
εκπεηξία ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ αιιά θαη ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ επηπέδνπ θαηάξηηζεο, ε
απνθαζηζηηθή ζηήξημε ηεο έξεπλαο απφ ηελ πνιηηεία, ε δπλαηφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ λα
πξνζειθχζνπλ ζπλεξγαζίεο παξαγσγηθψλ θνξέσλ, θαζψο θαη ε πεπνίζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ
νηθνλνκηθή ρξεζηκφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε επξσπατθά αληαγσληζηηθά έξγα.
Πην ζπγθεθξηκέλα νη θαηεπζχλζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζε ηέζζεξηο
βαζηθέο αξρέο:
* Αξρή ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ πξνζπαζεηψλ αλάπηπμεο.
* Αξρή ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο-κέινπο θαη ηεο Δ.E.
* Αξρή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο δξάζεο
* Αξρή ηεο πξνζζεηηθφηεηαο ησλ πφξσλ απφ δηάθνξεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο.
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Παλεπηζηεκηαθέο εηαηξίεο ηερλνβιαζηνί (University Spin - offs)
πκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο
Λέαλδξνο Κ. Λεθάθεο
Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδνο
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Πεξίιεςε:

Οη παλεπηζηεκηαθέο εηαηξίεο ηερλνβιαζηνί (university spin-offs) είλαη εηαηξίεο πνπ ηδξύνληαη κε ζθνπό ηελ εκπνξηθή
εθκεηάιιεπζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηα πιαίζηα ελόο
παλεπηζηεκηαθνύ ηδξύκαηνο. Οη εηαηξίεο απηέο θαινύληαη λα θαιύςνπλ ην θελό πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηεο παξαγσγήο ηεο
θαηλνηόκνπ γλώζεο από έλαλ εξεπλεηηθό νξγαληζκό θαη ηεο πξνώζεζεο ηεο λέαο γλώζεο ζηελ παξαγσγή, ελώ νη εξεπλεηέο
θαινύληαη λα αλαιάβνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθό θίλδπλν, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα εληόο ηνπ νπνίνπ ε θαηλνηόκνο γλώζε
παξήρζε, κεηαηξέπνληάο απηή ζε παξαγόκελν πξντόλ ή ππεξεζία θαη αζθώληαο νη ίδηνη ηηο απαξαίηεηεο δξαζηεξηόηεηεο
εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο. Ζ επηηπρήο πξνώζεζε ησλ εηαηξηώλ spin-off απνηειεί ζπλδπαζκό πνιιώλ παξαγόλησλ,
νξηζκέλνη εθ ησλ νπνίσλ ζρεηίδνληαη κε ηα πνζά ρξεκαηνδόηεζεο πνπ δηαζέηνπλ νη πεξηθέξεηεο θαη ηα πεξηθεξεηαθά
ζεζκηθά όξγαλα, κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Δπίζεο, ηα θξαηηθά πξνγξάκκαηα
ζπλεξγαζίαο ζηνλ ρώξν ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο αζθνύλ ζεκαληηθή επηξξνή γηα ηε ζύζηαζε εηαηξηώλ spin-off θαη
επεξεάδνπλ ηηο πξώηκεο θάζεηο αλάπηπμήο ηνπο, δηεπθνιύλνληαο ηε δεκηνπξγία δεζκώλ ζπλεξγαζίαο. Οη παλεπηζηεκηαθέο
spin-off ρξεζηκνπνηνύληαη σο απμαλόκελν «θεθάιαην θαη ππεξαμία» γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ησλ ιηγόηεξν
αλεπηπγκέλσλ πεξηνρώλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηόκνπ γλώζεο, απνδεηθλύνληαη επεξγεηηθέο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ εδξεύνπλ,
εκθαλίδνληαη δε θαηλνηόκεο θαη δπλακηθέο, αλαπαξάγνληαο ηελ πςειή ηερλνινγία ηνπο θαη ελζσκαηώλνληαο ηα
γλσξίζκαηα ηεο «νηθνλνκίαο ηεο γλώζεο». ήκεξα, νη παλεπηζηεκηαθέο εηαηξίεο spin-off δεκηνπξγνύλ κία ηέηνηα ππεξαμία
γλώζεο, ώζηε κνηξαία απνηεινύλ αγσγνύο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ρξεκαηνδόηεζεο θαη δηαρείξηζεο πεγώλ αλάπηπμεο θαη
ηερλνινγίαο, επηζύξνληαο ελ ηέιεη ηελ πξνζνρή κεγαιύηεξσλ εηαηξηώλ.

Λέμεηο θιεηδηά: ηερλνβιαζηφο, spin-off, παλεπηζηήκην, γλψζε, θαηλνηνκία, αληαγσληζηηθφηεηα,
έξεπλα θαη αλάπηπμε, ηερλνινγία
Δηζαγσγή
Οη εηαηξίεο ηερλνβιαζηνί (spin - off)1 δεκηνπξγήζεθαλ αξρηθά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο κε ην
λφκν «University and Small Business Patent Procedures Act» (1980) σο κηα εηαηξηθή ζχκπξαμε γηα ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ γελλψληαη επί ηεο λέαο γλψζεο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ απηή έρεη πξνέιζεη απφ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 2. Με ηε ςήθηζε ηνπ λφκνπ απηνχ
αλαγλσξίζηεθε ζηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα (θαζψο θαη ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο κε
θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο) ην δηθαίσκα λα θαηνρπξψλνπλ ζην φλνκά ηνπο θαη –ελ ζπλερεία- λα
εθκεηαιιεχνληαη εκπνξηθά ηηο εθεπξέζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε, λα ρνξεγνχλ
ηκήκα ησλ θεξδψλ ζηνπο εθεπξέηεο εξεπλεηέο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ππφινηπν ησλ εζφδσλ γηα πεξαηηέξσ
εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα3. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε σο βάζε έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηδίσλ
εθεπξέζεσλ εθ κέξνπο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ θαη, αθνινχζσο, γηα ηελ εχξεζε νδψλ ζπλεξγαζίαο
κε ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επελδπζνχλ θεθάιαηα πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηε κεηαθνξά απηψλ ησλ
εθεπξέζεσλ ζηελ παξαγσγή.
Σν εξψηεκα πνπ εηέζε εμ αξρήο ήηαλ, κε πνηνλ ηξφπν ζα πξνέβαηλαλ νη εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί θαη νη
επηρεηξήζεηο ζηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ απέθηεζαλ. Να
1

ηε βηβιηνγξαθία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ πξνηηκάηαη ν φξνο «spin - out» ή ν αληίζηνηρνο «start-up».
Ο λφκνο απηφο επηθξάηεζε σο «Σhe Bayh – Dole Act» απφ ηα νλφκαηα ησλ δχν γεξνπζηαζηψλ πνπ ήηαλ νη εηζεγεηέο
ηνπ, ηνπ Birch Bayh ηεο Πνιηηείαο ηεο Indiana θαη ηνπ Bob Dole ηεο Πνιηηείαο ηνπ Kansas.
3
Βι. World Intellectual Property Organization: Research and innovation issues in University – Industry Relations.
Background document prepared by the SMEs Division of the World Intellectual Property Organization, November 2002,
2. Bι. επίζεο Guellec D., Van Pottelsberghe B., The Economics of the European Patent System. IP Policy for Innovation
and Competition, Oxford University, 2007, 1984.
2
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ζεκεησζεί φηη ην πξφβιεκα ηεο εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο ήηαλ εληνλφηεξν ζηνπο εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο (νη
επηρεηξήζεηο ζπλεζέζηαηα πξνέβαηλαλ απφ κφλεο ηνπο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο λέαο γλψζεο) νη νπνίνη δελ
δηέζεηαλ ηθαλά εκπνξηθά ζρήκαηα γηα ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηεο νηθείαο γλψζεο. Έηζη, πξνέθπςαλ νη
εηαηξίεο ηερλνβιαζηνί (spin-off), κε θχξην ζθνπφ ηελ θάιπςε ηνπ θελνχ πνπ ππήξρε κεηαμχ ηεο παξαγσγήο
ηεο θαηλνηφκνπ γλψζεο θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο λέαο απηήο γλψζεο ζηελ παξαγσγή4. Με ηηο εηαηξίεο απηέο νη
ίδηνη νη εξεπλεηέο πνπ παξήγαγαλ ηε λέα θαη θαηλνηφκν γλψζε, θαινχληαλ λα αλαιάβνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ
θίλδπλν, ζε ζπλεξγαζία ελδερνκέλσο κε ηνλ θνξέα εληφο ηνπ νπνίνπ απηή παξήρζε (επί παξαδείγκαηη
παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα), κεηαηξέπνληαο ηε λέα γλψζε ζε παξαγφκελν πξντφλ ή ππεξεζία θαη αζθψληαο νη
ίδηνη ηηο απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο. H δε εθκεηάιιεπζε ηεο λέαο γλψζεο
ειάκβαλε ρψξα είηε κε κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ, είηε κε εθρψξεζε άδεηαο εθκεηάιιεπζεο πξνο ηελ
εηαηξία spin – off, αλάινγα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνέβιεπε θάζε ίδξπκα ή νξγαληζκφο ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ
θαλνληζκφ.
Να ζεκεησζεί φηη εηπκνινγηθά ν φξνο «spin – off» επειέγε σο ν πιένλ δφθηκνο πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη
ηελ ίδξπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο, δηφηη ζρεκαηνπνηεί ην γεγνλφο φηη ε εηαηξία δεκηνπξγείηαη φηαλ έλα
ηκήκα απνζπάηαη απφ έλα κεγαιχηεξν λνκηθφ πξφζσπν θαη πξνθαιεί ηε δεκηνπξγία ελφο απηφλνκνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ. Με άιια ιφγηα, νη εηαηξίεο spin – off είλαη λέα λνκηθά πξφζσπα, αλεμάξηεηα απφ ηα λνκηθά
πξφζσπα απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη νη εηαίξνη ηνπο (ελ αληηζέζεη κε ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, ζηηο νπνίεο νη
κεηξηθέο ειέγρνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηνπ ή αζθνχλ επηξξνή ζηε δηνίθεζή ηνπο). Οη δε
παλεπηζηεκηαθέο εηαηξίεο spin-off είλαη λέεο εηαηξίεο πνπ ηδξχνληαη κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε
ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο εληφο ελφο παλεπηζηεκηαθνχ
ηδξχκαηνο5.
Α. Ζ δεκηνπξγία εηαηξηψλ spin-off. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηήζεθαλ ζε
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη Δπξσπατθή Έλσζε
1. Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε δεκηνπξγία εηαηξηψλ ηερλνβιαζηψλ ζηνπο θφιπνπο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ
(university spin - offs) ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ) απνηειεί εμαηξεηηθά ζπλήζε
πξαθηηθή. Σα ηδξχκαηα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ εηαηξηψλ, παξέρνπλ εξγαζηήξηα θαη
ιεηηνπξγηθφ εμνπιηζκφ, αθφκα θαη ππεξεζίεο πνπ είλαη εμαηξεηηθά απαξαίηεηεο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπσο λνκηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβνπιέο. Γηα ηηο δξάζεηο απηέο, ηα παλεπηζηήκηα
δηαζέηνπλ εηδηθά γξαθεία, ηα νπνία ζηειερψλνπλ κε εηδηθνχο εξεπλεηέο πξνθεηκέλνπ, ζπλεξγαδφκελνη κε ην
εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εηζήγαγε ηελ θαηλνηφκν γλψζε, λα κειεηήζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ππέξβαζεο
ηεο ζηάζκεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο θαη, ζπλαθφινπζα, λα αμηνινγήζνπλ εκπνξηθά ην απνηέιεζκα.
Έηζη, κεηά ηελ αμηνιφγεζε απηή, ηα εηδηθά γξαθεία είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ είηε ηε ζχζηαζε κία λέαο
εηαηξίαο (ηχπνπ spin-off) κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο γλψζεο είηε ηελ εθρψξεζε αδεηψλ
εθκεηάιιεπζεο ηεο λέαο γλψζεο ζε ηξίηε ηδησηηθή επηρείξεζε. Σέηνηα γξαθεία κε εηδηθά θαηαξηηζκέλν
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ δηαζέηνπλ ηδίσο ηα παλεπηζηήκηα ηεο Πνιηηείαο ηεο California, αιιά θαη ηεο
αλαηνιηθήο αθηήο. Μάιηζηα, ηα ηέζζεξα απφ ηα πέληε παλεπηζηήκηα πνπ είλαη πξψηα ζηε παγθφζκηα
θαηάηαμε ζχκθσλα κε έλαλ εηδηθφ θαηάινγν πνπ ζπληάρζεθε πξνο ηνχην θαη νλνκάζηεθε «Καηάινγνο ηεο
αλγθάεο 2005» είλαη θαηά ζεηξά ην Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard, ην Παλεπηζηήκην ηνπ Stanford, ην
Παλεπηζηήκην Berkeley ηεο California θαη ην Massachusetts Institute of Technology (MIT).6.
ε κηα επνρή ε νπνία –εχζρεκα- ραξαθηεξίδεηαη σο επνρή ηεο «νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο»7 αλαδεηνχληαη κέζσ
ησλ παλεπηζηεκηαθψλ spin-off νη επηδεηνχκελεο «θνηλσλίεο γλψζεο»8 πνπ ζα κεηαηξέςνπλ ηελ παξαδνζηαθή
νξγάλσζε ηεο επηζηήκεο ζε παξαγσγηθή θαηλνηνκία ζηα πιαίζηα ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο. Πξνηείλνληαη
4

Παλαγησηίδνπ Δπ., Έξεπλα – Καηλνηνκία, Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο θαη ε πινπνίεζή ηεο ζηελ ΔΔ θαη ζηελ
Διιάδα – Δηαηξίεο Spin – off/ Σερλνβιαζηνί, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα – Θεζζαινλίθε, 2008, 166.
5
Pirnay F., Surlemont B., Nlemvo F., Towards a typology of university spin-offs, Small Business Economics, 2003, 21,
356.
6
Βι. Παλαγησηίδνπ Δπ., φ.π., 168 θαη ηδίσο ππνζεκείσζε 322.
7
Lorenz E., Trust, contract and economic cooperation, Cambridge Journal of Economics, 1999, 23, 301.
8
Βι. Stehr N., Knowledge Societies, 1994, London, Sage, 6 θαη επ.
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δε πνιινί ηξφπνη γηα ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ κε έκθαζε ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.
Γλψκνλαο είλαη ηα πνιπζρηδή θαη πνιχπιεπξα νθέιε ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηηο πεξηθέξεηεο φπνπ εδξεχνπλ 9.
Με πξφηππα ηηο εηαηξίεο πνπ άλζηζαλ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ζε πεξηνρέο φπσο ε Silicon Valley θαη ε
Silicon Fen ε αλάπηπμε εηαηξηψλ spin-off απνηέιεζε ζεκαίλνπζα πξαθηηθή εληφο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ
θνηλνηήησλ. Σα πςειά θέξδε θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο απνηέιεζε ην ειάρηζην «αληίδσξν» ζηελ
επηζηεκνληθή επέλδπζε ηνπ παξειζφληνο 10. Σα ηειεπηαία ρξφληα, κάιηζηα, ζηηο ΖΠΑ ε ζχλδεζε ησλ
παλεπηζηεκίσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο είλαη πιένλ ηφζν ζηελή, ψζηε νη εηαηξίεο ηερλνβιαζηνί ιεηηνπξγνχλ θαη
ακθίδξνκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη εθηφο απφ ηηο αλσηέξσ εηαηξίεο ππάξρνπλ θαη νη επνλνκαδφκελεο «reverse
spin-offs» κε ηηο νπνίεο παξάγεηαη λέα γλψζε ζηηο εηαηξίεο θαη πξνο πεξαηηέξσ έξεπλα θαη αμηνπνίεζε ζηα
παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα11. Πάλησο, ε αμία πνπ αλαγλσξίδνπλ νη ΖΠΑ ζηηο παλεπηζηεκηαθέο εηαηξίεο
ηερλνβιαζηνχο είλαη πνιιαπιή, ππφ ηελ έλλνηα φηη πξνηξέπεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ εξεπλεηψλ γηα ηελ
εθπφλεζε πεξαηηέξσ έξεπλαο. Δπηηπγράλεηαη, επίζεο, ε εθκεηάιιεπζε ηεο λέαο γλψζεο θαη δεκηνπξγνχληαη
ζέζεηο εξγαζίαο.
2. Eπξσπατθή Έλσζε - Ζ χλνδνο ηεο Ληζζαβψλαο
Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηελ έθηαθηε χλνδν ηεο Ληζζαβψλαο ηνλ Μάξηην ηνπ 2000 έζεζε σο ζηξαηεγηθφ
ζηφρν λα θαηαζηεί ε νηθνλνκία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ε αληαγσληζηηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε ζε
παγθφζκην επίπεδν12. ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Βαξθειψλεο, δχν ρξφληα αξγφηεξα, ην νπνίν πξνέβε ζε
εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ πνπ είρε επηηεπρζεί ζηελ πνξεία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο Ληζζαβψλαο,
ζπκθσλήζεθε φηη ζα έπξεπε λα απμεζνχλ ζηελ ΔΔ νη επελδχζεηο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο13. Πέληε ρξφληα αξγφηεξα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εηζεγήζεθε ηελ
αλαζεψξεζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο 14. χκθσλα κε ηε «ηξαηεγηθή ηεο
Ληζζαβψλαο» ε έξεπλα, ε θαηλνηνκία θαη ε εθπαίδεπζε πνπ απνθαινχληαη ‗ην ηξίγσλν ηεο γλψζεο‘,
αλάγνληαη ζε θχξηνπο παξάγνληεο κεγέζπλζεο ηεο επξσπατθήο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
παξαγσγηθφηεηαο…»15. Χο κέζα ηφλσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο νξίζζεθαλ νξηζκέλεο δξάζεηο «πςειήο
πξνζηηζέκελεο Δπξσπατθήο αμίαο», φπσο α) ε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, β) ε εμαζθάιηζε ηεο
ζπκπαγνχο πνξείαο πξνφδνπ φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε λένπο επξσπατθνχο ζεζκνχο θαη γ)
ε ελίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ φρη κφλνλ ζηελ παξαγσγή, αιιά θαη ζηε δηάδνζε ηεο
θαηλνηνκίαο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ ηξίηε δξάζε πξνζηηζέκελεο αμίαο θξίζεθε αλαγθαία ε
ελζάξξπλζε θαη ε ζέζπηζε εηαηξηθψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ
θαη ε ίδξπζε εηαηξηψλ ηχπνπ spin-off γηα ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ πξντφλησλ ηεο έξεπλαο.
3. χγθξηζε
Δίλαη αιήζεηα φηη ε ζχζηαζε εηαηξηψλ ηερλνβιαζηψλ ζηελ ΔΔ δελ είλαη ηφζν δηαδεδνκέλε φζν ζηηο ΖΠΑ,
παξά ην γεγνλφο φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ραξαθηεξίζεη ηεο εηαηξίεο απηέο σο ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηε
9

Boucher G., Conway C., Van der Meer E., Tiers of engagement by Universities in their region‘s development, Regional
Studies, 2003, 37 (9), 887 θαη επ.
10
Benneworth P., Charles D., University spin-off policies and economic development in less successful regions:
learning from two decades of policy practice, European Planning Studies, vol. 13, issue 4, 2005, 541 θαη επ.
11
Βι. Basu J., Stanford, Interval announce new "reverse spin-off" from industry: a research center in computational
genetics, εηο http://news.stanford.edu/pr/97/970805compgenet.html
12
πκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο, Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο 23 θαη 24 Μαξηίνπ 2000, Doc/00/8, 24/3/2000
(No. 100/1/00).
13
Απψηεξνο ζθνπφο ζεσξήζεθε ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πξνζέγγηζεο πνζνζηνχ 3% ηνπ Αθαζάξηζηνχ Δγρψξηνπ
Πξντφληνο έσο ην 2010, απφ πνζνζηφ 1,9% ην 2000. Βι. Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο –
Πεξηζζφηεξε έξεπλα γηα ηελ Δπξψπε. ηφρνο ην 3% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο, 11.9.2002, COM (2002)
499 ηειηθφ.
14
Βι. Αλαθνίλσζε πξνο ην εαξηλφ Δπξσπατθφ πκβνχιην. πλεξγαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη απαζρφιεζε,
«Νέν μεθίλεκα γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο. Αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ Μπαξφζν», 2.2.2005, COM (2005) 24
ηειηθφ.
15
Βι. Έθζεζε Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην θαη ην
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα ηελ θαηλνηνκία ζε κία νηθνλνκία ηεο γλψζεο, COM (2000) 567 – C5-0740/2000 –
2000/2336, 25.6.2001.
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δηάδνζε θαη ζηελ νηθνλνκηθή αμηνπνίεζε ηεο λέαο γλψζεο16. Βεβαίσο, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990,
ν αξηζκφο ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα παλεπηζηήκηα απμάλεηαη ζπλερψο
ζηελ Δπξψπε. Ζ κέζε ππθλφηεηά ηνπο, σζηφζν, παξακέλεη ζαθψο θαηψηεξε απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
βξίζθνληαη πιεζίνλ ησλ ακεξηθαληθψλ παλεπηζηεκηνππφιεσλ. Έλα βαζηθφ εκπφδην γηα ηελ θαιχηεξε
εθκεηάιιεπζε ηεο παλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ζηελ Δπξψπε ηα
ζέκαηα ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Δπηπιένλ, ηα επξσπατθά παλεπηζηήκηα δελ δηαζέηνπλ
επαξθψο αλαπηπγκέλεο δνκέο δηαρείξηζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Έρνπλ αλαπηπρζεί ιηγφηεξν απ'
φ,ηη παξαδείγκαηνο ράξηλ νη δνκέο ησλ αληίζηνηρσλ θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Έλαο άιινο
παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ε έιιεηςε εμνηθείσζεο πνιιψλ παλεπηζηεκίσλ κε ηελ
νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο έξεπλαο, ηδηαίηεξα κε ηηο πηπρέο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηα ζέκαηα ηεο
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Πξνο ηνχην, ε Δπηηξνπή παξνηξχλεη θπξίσο ηα επξσπατθά παλεπηζηήκηα ζε φιε
ηελ έθηαζε ηεο ΔΔ λα αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν ηε ζχζηαζε εηαηξηψλ spin-off, πξνθεηκέλνπ λα εληείλνπλ ηε
δηαζχλδεζή ηνπο κε ηηο επηρεηξήζεηο 17. Δπηπξνζζέησο, ην έηνο 2002, κεηά απφ δηεμαρζείζα παλεπξσπατθή
έξεπλα, ε Δπηηξνπή εμέδσζε ζρεηηθή έθζεζε κε ηελ νπνία ζπζηήλεη πξνο φινπο ηνπο επξσπατθνχο
νξγαληζκνχο θαη ηα παλεπηζηήκηα, νξηζκέλεο –φπσο ηηο νλνκάδεη- «θαιέο πξαθηηθέο» («good practice») γηα
ηε ζχζηαζε εηαηξηψλ ηερλνβιαζηψλ. ηελ νηθεία έξεπλα αλαθέξεηαη φηη κέρξη ην 2002 είραλ ηδξπζεί ζηελ ΔΔ
ιίγεο πεξηζζφηεξεο απφ 300 παλεπηζηεκηαθέο εηαηξίεο ηερλνβιαζηνί, αξηζκφο εμαηξεηηθά ρακειφο ελ
ζπγθξίζεη κε ηηο αληίζηνηρεο ακεξηθάληθεο. Αλαιφγσο κηθξφο θξίλεηαη θαη ν ξπζκφο ηεο αλάπηπμήο ηνπο 18.
Χο γεληθή παξαηήξεζε δηαπηζηψλεηαη φηη νη επξσπατθνί εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί ζπζηήλνπλ θαη
δηαρεηξίδνληαη ηηο εηαηξίεο spin-off κε δχν ηξφπνπο: ν πξψηνο θαη ζπλεζέζηεξνο είλαη ε ίδξπζε θαη ε
δηαρείξηζε ησλ εηαηξηψλ απφ έλα γξαθείν κεηαθνξάο ηερλνινγίαο (technology transfer office) θαη ν δεχηεξνο
είλαη ε ζχζηαζε ελφο λένπ αλεμάξηεηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη επηθνξηηζκέλν εηδηθά κε ηε
δηαρείξηζε ησλ εηαηξηψλ απηψλ. Απηή ε κέζνδνο επηιέγεηαη ζπλήζσο απφ κεγάια παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα
κε ζεκαληηθφ δπλακηθφ παξαγσγήο λέαο γλψζεο, ηθαλήο πξνο πεξαηηέξσ εκπνξηθή αμηνπνίεζε, θαζψο ην
αλεμάξηεην λνκηθφ πξφζσπν είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλν κε ηε ζπλαιιαθηηθή πξαθηηθή θαη απνηειεί πην
«ειθπζηηθφ» αληηζπκβαιιφκελν γηα ηνπο ηδηψηεο ρξεκαηνδφηεο. Σέηνηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο
ησλ παλεπηζηεκηαθψλ spin-off, δειαδή κέζσ ελφο αλεμάξηεηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ην νπνίν ζπζηήζεθε
εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, έρεη πηνζεηήζεη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge, ην κφλν επξσπατθφ
παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ πξψηε πεληάδα ηνπ «Καηαιφγνπ ηεο αλγθάεο 2005» (ζηε
δεχηεξε κάιηζηα ζέζε) ην νπνίν δηαζέηεη θαη Γξαθείν Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο, αιιά θαη αλεμάξηεην
λνκηθφ πξφζσπν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο επί ησλ ηαηξηθψλ εξεπλεηηθψλ
απνηειεζκάησλ (Medical Research Council Technology)19.
Δίλαη γεγνλφο φηη ε δηάξζξσζε ηεο βηνκεραλίαο ζηηο ΖΠΑ είλαη εμεηδηθεπκέλε ζε πνιχ ζεκαληηθφηεξν βαζκφ
ζηνπο θιάδνπο ηεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηεο έληαζεο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ
ΔΔ. Ζ θαηάζηαζε απηή εμεγεί ελ κέξεη ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά ζηνλ φγθν ησλ επελδχζεσλ. Έλα κεγάιν κέξνο
ηεο δηαθνξάο πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ ΔΔ είλαη απφξξνηα ηεο ακπληηθήο βηνκεραλίαο θαη
ηνπ θιάδνπ ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ 20. Χζηφζν, νη λνκνζεηηθέο επηινγέο
δελ είλαη ζε ζέζε λα επεμεγήζνπλ πιήξσο ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηηο επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο έξεπλαο
θαη αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο ΔΔ. ηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο, νη επξσπατθέο εηαηξείεο spin-off
επελδχνπλ ρακειφηεξα πνζά ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε (αλαινγηθά κε ηηο πσιήζεηο ηνπο) ζε ζρέζε κε
ηηο αληίζηνηρεο ακεξηθάληθέο. πλέπεηα απηνχ είλαη νη επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ λα ηείλνπλ λα εμεηδηθεχνληαη ζε
16

Bι. Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Φεβξνπαξίνπ 2003 - Ο ξφινο ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ Δπξψπε ηεο γλψζεο,
COM (2003) 58 ηειηθφ.
17
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε, COM (2003), 27 ηειηθφ, 21.1.2003,
24-25. Βι. επίζεο Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε, COM (2003), 0058
ηειηθφ, 05.02.2003, 14. Πξβι. θαη Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ (2006/702/ΔΚ) ΔΔ L 291/11,
21.10.2006, 21.
18
Βι. αλαιπηηθά University spin-outs in Europe – Overview and good practice. A publication from the Innovation/SMEs
programme – part of the Fifth Research Framework Programme – European Commission. Dirctorate-General for
Enterprise (EUR 17046). Innovation/SME programme, 2002.
19
Bι. ζρεη. http://www.mrctechnology.org
20
Βι. αλση. Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο – Πεξηζζφηεξε έξεπλα γηα ηελ Δπξψπε. ηφρνο ην 3%
ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο.
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πξντφληα θαη ππεξεζίεο ρακειφηεξεο ηερλνινγηθήο έληαζεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, λα δηαηξέρνπλ ηνλ
θίλδπλν απψιεηαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο πξνο φθεινο αληηπάισλ πνπ δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε έληαζε
θαηλνηνκηψλ, αθφκε θαη ζηνπο ηνκείο κε πςειήο ηερλνινγίαο νη νπνίνη ζπληζηνχλ ηνλ ζπληξηπηηθφ φγθν ηεο
νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ. Αλεζπρεηηθή είλαη θαη ε ηάζε ηεο απμαλφκελεο ζπγθέληξσζεο ησλ ππεξεζληθψλ
δαπαλψλ ζηνπο ηνκείο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ζηηο ΖΠΑ, γεγνλφο πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή έλδεημε γηα
ηελ ππνρψξεζε ηεο παγθφζκηαο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ΔΔ σο ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ησλ ελεξγεηψλ αλάπηπμεο
ζε ζχγθξηζε κε ηηο ΖΠΑ21. Καηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, κεγαιχηεξε αλαινγία εζληθψλ εηαηξεηψλ κεγάιεο
θιίκαθαο βξέζεθαλ αληηκέησπεο κε ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ ζηηο εγρψξηεο αγνξέο ηνπο, γεγνλφο πνπ ηηο
ππνρξέσζε λα απμήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο θαηλνηνκηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο είηε κε ηε
δηεμαγσγή ελδν-επηρεηξεκαηηθψλ ελεξγεηψλ είηε κε ηελ αλάζεζε ζε εηαηξίεο ηχπνπ spin-off.
4. Αμηνιφγεζε ηεο «θαιήο πξαθηηθήο»
Αμηνινγψληαο ηηο πθηζηάκελεο εηαηξίεο ηερλνβιαζηνχο, ε ΔΔ ζπληζηά ζπγθεθξηκέλα δείγκαηα «θαιήο
πξαθηηθήο» θαη παξνηξχλεη γηα ηελ πηνζέηεζή ηνπο. Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη: α) ε ελίζρπζε ηεο ζχζηαζεο
εηαηξηψλ ηερλνβιαζηψλ απφ ηνπο εξεπλεηέο κε κέξηκλα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε απηψλ, ηδίσο απφ ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα, β) ε ζχζηαζε γξαθείσλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, γ) ε ζηειέρσζε ησλ εηαηξηψλ απηψλ κε ηθαλνχο εμσζεζκηθνχο δηνηθεηέο θαη ζπκβνχινπο, νη νπνίνη ζα θαηαξηίδνπλ εθαξκφζηκα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, θαη δ) ε
ξχζκηζε ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηνκέαο ν νπνίνο έρεη εμαηξεηηθή νηθνλνκηθή ζεκαζία
ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ησλ ηερλνινγηψλ αηρκήο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο
ηδηνθηεζίαο ζα πξέπεη λα θαζνξηζζεί εμ‘ αξρήο πιήξσο θαη ζαθψο ε παηξφηεηα ησλ δηθαησκάησλ απηψλ επί
ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα αμηνπνηνχλ νη εηαηξίεο απηέο, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηείηαη κία ελδερφκελε ζπλεθκεηάιιεπζε.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαγλσξίδεη ηελ ηδηαίηεξε ζέζε ησλ εηαηξηψλ ηερλνβιαζηψλ θαη δε ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο λέαο θαη θαηλνηφκνπ γλψζεο, αιιά θαη ζηε δπλακηθή ηεο δεκηνπξγίαο
πνιιψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνηάζζεη θαη ηνλ παξάγνληα ηεο ελζσκάησζεο ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ζην επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη ηεο απφθηεζεο
επηρεηξεκαηηθήο παξνπζίαο ζηελ νηθεία πεξηθέξεηα. Απηφ ζπκβαίλεη ηδίσο φηαλ ε εηαηξία δεκηνπξγείηαη
ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ επίηεπμε ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηή σο
εηαίξσλ φισλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα, δειαδή ηφζν ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ
φζν θαη ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 22.
Βεβαίσο, ην επξσπατθφ παλεπηζηεκηαθφ ηνπίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθή εηεξνγέλεηα πνπ αληαλαθιάηαη
ζηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θαζεζηψηνο ησλ
παλεπηζηεκίσλ, ησλ φξσλ απαζρφιεζεο θαη πξφζιεςεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ εξεπλεηψλ.
ηελ ΔΔ ππάξρνπλ 3300 πεξίπνπ ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ζην ζχλνιν ηεο Δπξψπεο πεξίπνπ
4000, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο δπηηθήο Δπξψπεο θαη ησλ ππνςεθίσλ ρσξψλ. ηα
ηδξχκαηα απηά θνηηά έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο θνηηεηψλ, ήηνη άλσ ησλ 12,5 εθαηνκκπξίσλ ην 2000, ελ
ζπγθξίζεη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 9 εθαηνκκπξίσλ δέθα ρξφληα πξηλ. Δπίζεο, ζηα ηδξχκαηα απηά απαζρνιείηαη ην
34% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξεπλεηψλ ζηελ Δπξψπε, κε ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ
κειψλ (6% ζηε Γεξκαλία, 55% ζηελ Ηζπαλία θαη πάλσ απφ ην 70% ζηελ Διιάδα). Ζ ΔΔ εθδίδεη ειαθξψο
πεξηζζφηεξα επηζηεκνληθά θαη ηερληθά δηπιψκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ΖΠΑ, αλ θαη δηαζέηεη ιηγφηεξνπο
εξεπλεηέο απ' φηη νη άιιεο κεγάιεο ηερλνινγηθέο δπλάκεηο. Σν παξάδνμν απηφ νθείιεηαη ζηνλ κηθξφηεξν
αξηζκφ εξεπλεηηθψλ ζέζεσλ πνπ παξέρεηαη ζηνπο επηζηήκνλεο δηπισκαηνχρνπο ζηελ Δπξψπε, ηδίσο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα (50% κφλν ησλ επξσπαίσλ εξεπλεηψλ απαζρνινχληαη ζηηο επηρεηξήζεηο, ζε ζρέζε κε 83%

21

Σν 1991, ηφζν νη ΖΠΑ θαη νη ηξεηο κεγαιχηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ (Γαιιία, Γεξκαλία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην),
πξνζέιθπζαλ ην 45% πεξίπνπ φισλ ησλ δηαζπλνξηαθψλ επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ Δ&Α ζην ρψξν ηνπ ΟΟΑ. Σν
1998, νη ηξεηο απηέο επξσπατθέο ρψξεο πξνζέιθπζαλ κφιηο ην 35% ησλ δηαζπλνξηαθψλ επελδχζεσλ, ηε ζηηγκή πνπ ην
κεξίδην ησλ ΖΠΑ είρε εθηνμεπζεί ζην 55% (ΟΟΑ, Μέηξεζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο - Ο ξφινο ησλ πνιπεζληθψλ
εηαηξεηψλ ζηηο νηθνλνκίεο ηνπ ΟΟΑ, 2001).
22
Παλαγησηίδνπ Δπ., φ.π., 172.
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ησλ ακεξηθάλσλ εξεπλεηψλ θαη ην 66% ησλ Ηαπψλσλ εξεπλεηψλ). Παξά ην γεγνλφο απηφ, ηα παλεπηζηήκηα
είλαη ππεχζπλα γηα ην 80% ηεο βαζηθήο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζηελ Δπξψπε23.
Β. Σν ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην
1. Ο θαλφλαο δηθαίνπ
Ζ ίδξπζε εηαηξηψλ κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο γλψζεο εηζήρζε γηα
πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα κε ην λ. 2741/199924, ελψ νη επηρεηξήζεηο απηέο ζα νλνκαζηνχλ κε ηνλ θαηλνθαλή
γηα ηα ειιεληθά λνκνζεηηθά πξάγκαηα «επηρεηξήζεηο έληαζεο γλψζεο – ηερλνβιαζηνί» («spin-off») κε ην πδ
17/200125, ην νπνίν εθδφζεθε θαη‘ εμνπζηνδφηεζε ηνπ παξαπάλσ λφκνπ. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην
ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 2843/200026, ην λ. 2919/200127 θαη ην λ. 3440/200628. Σέινο,
ζχκθσλα κε ην λφκν 3653/2008 ε δεκηνπξγία θαη ζηήξημε εηαηξηψλ έληαζεο γλψζεο – ηερλνβιαζηψλ κπνξεί
λα εληάζζεηαη ζην εθάζηνηε ηεηξαεηέο Δζληθφ Πξφγξακκα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΠΔΣ)29. Οξζψο
παξαηεξείηαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα εμαηξεηηθά πνιχπινθν λνκηθφ πιαίζην, φπνπ θάζε λφκνο ζπκπιεξψλεη θαη
ηξνπνπνηεί ηνλ πξνεγνχκελν30. H ζπρλφηεηα δε έθδνζεο ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ ρξνληθά λνκνζεηεκάησλ
(κεηαμχ ησλ εηψλ 1999 θαη 2001) πηζηνπνηεί φηη ε ξχζκηζε έγηλε απνζπαζκαηηθά θαη βεβηαζκέλα, ρσξίο
επαξθή γλψζε ηνπ νηθείνπ αληηθεηκέλνπ.
2. Σα επηκέξνπο δεηήκαηα
Γηαηξέρνληαο ην πθηζηάκελν λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηζρχεη γηα ηηο εηαηξίεο ηερλνβιαζηνχο, παξαηεξνχκε θαη‘
αξρήλ φηη σο βαζηθφ αληηθείκελν πξνηάζζεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο παξαγφκελεο λέαο γλψζεο, φπνπ απηή θαη αλ
παξάγεηαη (είηε ζηνλ ηδησηηθφ είηε ζηνλ δεκφζην ηνκέα, είηε ζηελ Διιάδα είηε ζηελ αιινδαπή) Ο λ.
2741/1999 ζην άξζξν 23 παξ. 3Α πξνβιέπεη γηα πξψηε θνξά ηξφπνπο νηθνλνκηθήο αμηνπνίεζεο ηεο λέαο
γλψζεο κε ηε δεκηνπξγία λέαο εηαηξίαο, ηελ νπνία δελ ηελ νλνκάδεη ξεηά σο ηερλνβιαζηφ (νχηε εηαηξία
έληαζεο γλψζεο) αλ θαη έρεη ζαθψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 31. Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη ε ίδξπζε εθ κέξνπο ηνπ
θνξέα (ελ πξνθεηκέλσ παλεπηζηήκην) κηαο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο πνπ σο ζθνπφ έρεη ηελ εκπνξηθή
εθκεηάιιεπζε ηεο λέαο γλψζεο. Χο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο (άξζξν 42ε παξ. 5 θλ 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ
εηαηξηψλ) ελλννχληαη απηέο ζηηο νπνίεο ε κία (κεηξηθή) ειέγρεη ηελ άιιε (ζπγαηξηθή) είηε έρνληαο ηελ
πιεηνςεθία ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, είηε ειέγρνληαο ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο, είηε
ζπκκεηέρνληαο ζην θεθάιαηφ ηεο, είηε αζθψληαο ελ ηνηο πξάγκαζη έιεγρν ζε απηήλ 32. Ο λφκνο αλαγλσξίδεη
ζηνλ εθάζηνηε θνξέα ην δηθαίσκα λα ηδξχζεη ηε ζπγαηξηθή εηαηξία κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αλσηέξσ
ηξφπνπο. Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα παξαγσγήο ηεο γλψζεο, απφ θνηλνχ κε άιια
λνκηθά πξφζσπα, νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο ζε εηαηξία πνπ σο εηαηξηθφ ζθνπφ έρεη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηερλνινγηθέο επηρεηξήζεηο επηζηεκφλσλ, ηερλνιφγσλ θαη εξεπλεηψλ,
δειαδή απφ λνκηθά πξφζσπα πνπ ζα ηδξπζνχλ απφ ηα ίδηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ παξήγαγαλ ηα
απνηειέζκαηα33. Ζ κφλε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ηξφπσλ είλαη φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε ν θνξέαο
αμηνπνίεζεο ειέγρεη ηελ εηαηξία πνπ ηδξχεηαη κε ζρέζε κεηξηθήο – ζπγαηξηθήο, ελψ ζηε δεχηεξε φρη.
23

Βι. Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Φεβξνπαξίνπ 2003 - Ο ξφινο ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ Δπξψπε ηεο γλψζεο
[COM(2003) 58 ηειηθφ.
24
λ. 2741/28-9-1999, ΦΔΚ Α‘ 199.
25
Βι. άξζξν 1 πεξί ζθνπνχ ηνπ πδ 17/2001, ΦΔΚ Α‘ 14 «γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε λέσλ επηρεηξήζεσλ έληαζεο
γλψζεο – ηερλνβιαζηψλ (spin-off).
26
Πξβι. άξζξν 34 ηνπ λ. 2843/2000, ΦΔΚ Α‘ 219/12.10.2000.
27
Βι. άξζξν 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2919/2001 «γηα ηε ζχλδεζε έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο κε ηελ παξαγσγή θαη άιιεο
δηαηάμεηο», ΦΔΚ Α‘ 128/25.6.2001
28
Πξβι. άξζξν ηέηαξην ηνπ λ. 3440/2006, ΦΔΚ Α‘ 38, 27.2.2006.
29
Πξβι. άξζξν 4 παξ. 6 ζηνηρ. γ, γγ, iii.
30
Παλαγησηίδνπ Δπ., φ.π., 173.
31
Να ζπκίζνπκε φηη ε νλνκαζία spin-off εηζήρζε κε ην πδ 17/2001 ην νπνίν εθδφζεθε θαη‘ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λ.
2741/1999.
32
Βι. αληί πνιιψλ Ρόθα Ν.Κ., Δκπνξηθέο Δηαηξίεο, 5ε έθδνζε, εθδφζεηο Α.Ν. άθθνπια, Αζήλα, 2006, 360 επ., 397 επ.
33
Ο ζπληάθηεο ηνπ λφκνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ αδφθηκν φξν «επηρεηξήζεηο αμηνπνίεζεο» ελλνψληαο πξνθαλψο επηρεηξήζεηο
πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηεο λέαο γλψζεο.
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ζνλ αθνξά ζηα θπζηθά πξφζσπα πνπ παξήγαγαλ ηε γλψζε θαη δηθαηνχληαη εθ ηνπ λφκνπ λα ηδξχζνπλ
εηαηξίεο ηερλνβιαζηνχο, απφ ηηο κελ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα είλαη νη εξγαδφκελνη ζε απηέο, απφ ηνπο
δε δεκφζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο κπνξεί λα είλαη ηα κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δθπαηδεπηηθνχ
Πξνζσπηθνχ ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΑΔΗ), ηα κέιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ
Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΣΔΗ), ζπλεξγαδφκελνη θαη επηζθέπηεο εξεπλεηέο, εηδηθνί
επηζηήκνλεο, κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη γεληθά φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή ηεο εθκεηαιιεχζηκεο
εκπνξηθά γλψζεο34.
Καζίζηαηαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη θαη‘ νπζίαλ νη εηαηξίεο ηερλνβιαζηνί είλαη λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο πξνζδνθάηαη λα ζπζηαζνχλ απφ εξεπλεηέο ησλ ΑΔΗ θαη ησλ ΣΔΗ ή απφ δεκφζηα εξεπλεηηθά
θέληξα θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ή απφ ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο εξεπλεηψλ θαη θνξέσλ35. Σν ζεκαίλνλ
ζηνηρείν πνπ εηζάγεηαη επίζεο είλαη φηη δηά ηεο εθ ηνπ λφκνπ ζεζκνζέηεζεο ησλ εηαηξηψλ απηψλ επηηξέπεηαη
πιένλ ξεηά ζηνπο εξεπλεηέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ε άζθεζε εκπνξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζην φλνκα ηνπ ηδξπφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Μάιηζηα, ξεηά ν λ. 2919/2001 αλαθέξεη φηη
«ε ζπκκεηνρή εξεπλεηψλ, κειψλ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ … ζε επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο γλψζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο
αλάπηπμεο, δελ αληίθεηηαη πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπο πνπ έρνπλ ζηνλ εξεπλεηηθφ, ηερλνινγηθή ή εθπαηδεπηηθφ
θνξέα», ρσξίο σζηφζν λα είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε θαη πιήξεο απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ θαη
ζηνπο αλσηέξσ θνξείο θαη ζηελ επηρείξεζε.
3. Δηαηξηθφο ηχπνο θαη εηαηξηθέο ζπκθσλίεο
Καλέλα απφ ηα λνκνζεηήκαηα πεξί εηαηξηψλ ηερλνβιαζηψλ δελ αλαθέξεη ξεηά ηνλ εηαηξηθφ ηχπν ηνλ νπνίν
δχλαηαη λα επηιέμεη απηνχ ηνπ είδνπο ε εηαηξία. Παξά ηαχηα, ην άξζξν 1 παξ. 3 ηνπ πδ 17/2001 νξίδεη φηη «ε
ζπκκεηνρή ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζην κεηνρηθό θεθάιαην ησλ
εηαηξηψλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50%». αθψο ζπλάγεηαη, ινηπφλ, απφ ηε δηάηαμε απηή φηη
ηέηνηνπ είδνπο εηαηξίεο πξέπεη λα έρνπλ ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξίαο, θαζψο φινη νη ππφινηπνη εηαηξηθνί
ηχπνη –πιελ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο- δηαζέηνπλ εηαηξηθφ θαη φρη κεηνρηθφ θεθάιαην. ηελ πξάμε, φκσο, απφ
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγίαο εηαηξηψλ ηερλνβιαζηψλ ππφ ηε
κνξθή ηφζν ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο φζν θαη ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο36. Με βάζε ηε ξχζκηζε απηή
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% (ή θαη ε πιεηνςεθία) ζα πξέπεη λα αλήθεη ζε θπζηθά πξφζσπα ή/θαη ζε λνκηθά
πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Πάλησο, ε ζπκκεηνρή ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ παξαγσγήο γλψζεο ή θαη
ησλ εξεπλεηψλ ζα πξέπεη λα εκθαίλεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο ηνπ ηερλνβιαζηνχ, φπνπ ζα πξέπεη νκνίσο
λα αλαθέξεηαη ξεηψο φηη ε αμηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο απνηειεί ηελ θχξηα
δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.
θφπηκν είλαη επίζεο, λα πξνεγείηαη έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ηδξπηψλ ηεο εηαηξίαο ηερλνβιαζηνχ ζηελ
νπνία λα αλαθέξεηαη α) ε ζπκβνιή ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ παξαγσγήο γλψζεο ζην θεθάιαην, ε νπνία
κπνξεί λα γίλεη κε ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ή ηε ρνξήγεζε άδεηαο
εθκεηάιιεπζεο, β) ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ νξγαληζκνχ ζην θεθάιαην, θαη γ) ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα
εθπξνζσπεί ηνλ νξγαληζκφ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο. Αλ ν νξγαληζκφο δελ επηζπκεί ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αξθεί κία δήισζε ηνπ φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα
δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ ζα εθκεηαιιεπηεί ε εηαηξία θαη φηη κεηαβηβάδεη ζηνλ εξεπλεηή ή ζηελ εηαηξία
φια ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα. ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλεη κία ζαθήο θαηαγξαθή ησλ δηθαησκάησλ
δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ αμηνπνηνχληαη (επί παξαδείγκαηη δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηερλνγλσζία,
ινγηζκηθφ, βάζεηο δεδνκέλσλ, ράξηεο).

34

Πξβι. άξζξν 3 ηνπ πδ 17/2001, θαζψο θαη άξζξν 11 παξ. 2α εδ. 2 λ. 2919/2001.
Βι. θαη Παλαγησηίδνπ Δπ., φ.π., 186.
36
Πξβι. ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηεο ΓΓΔΣ, ΓΡΑΖ 4.1.1.
ΠΡΑΞΔ - Σερλνβιαζηνί, «Τπνζηήξημε εξεπλεηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ πξνηππνπνίεζε θαη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε
εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Δληνπηζκφο θαη αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε δεκηνπξγία λέσλ
επηρεηξήζεσλ (spin-off)», Πξνθήξπμε 2νπ θχθινπ, παξ. 5.3.
35
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Γ. Ζ ζπκβνιή ησλ παλεπηζηεκηαθψλ spin-off ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο
1. Έξεπλα θαη αλάπηπμε
Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη ηεο
αλάπηπμεο επηηπγράλεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ απφ ηνπο πθηζηάκελνπο θνξείο παξαγσγήο έξγνπ,
φπσο επίζεο θαη κέζσ ηνπ απμαλφκελνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηψλ πνπ ηδξχνληαη (ηδίσο ηχπνπ spin-off) νη νπνίεο
πξνβαίλνπλ ζε επελδχζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (είηε ζε ελδν-επηρεηξεκαηηθή βάζε είηε αλαζέηνληαο ην
έξγν απηφ ζε εμσηεξηθνχο νίθνπο) θαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ πνπ
ζηεξίδνληαη ζηελ εξεπλεηηθή θαη αλαπηπμηαθή δξαζηεξηφηεηα. Βεβαίσο, φια απηά θαζίζηαληαη εθηθηά ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζχζηαζε ησλ ελ ιφγσ εηαηξηψλ ζα ππνζηεξηρζεί κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ απαξαίηεηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο. Άιισζηε, ε ίδηα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνθξίλεη φηη ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα
απνηειεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ κε έληνλνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, νη νπνίεο
δεκηνπξγνχλ πξνζηηζέκελε αμία απφ ηηο επελδχζεηο έξεπλαο θαη απνηεινχλ λένπο ζρεκαηηζκνχο απφδνζεο
αλαπηπμηαθνχ έξγνπ37. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζηνλ ηνκέα απηφ νη εηαηξίεο ηερλνβιαζηνί (spinoff) απεηέιεζαλ εμ αξρήο βαζηθφ κνριφ εθκεηάιιεπζεο θαη δηεχξπλζεο ησλ ελεξγεηψλ έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο, ηφζν ζηνλ θξαηηθφ φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Ζ επηηπρήο πξνψζεζε ησλ εηαηξηψλ ηερλνβιαζηψλ απνηειεί θαξπφ ζπλδπαζκνχ πνιπάξηζκσλ παξαγφλησλ,
νξηζκέλνη εθ ησλ νπνίσλ ζρεηίδνληαη κε ηα ρξεκαηνδνηηθά πνζά πνπ δηαζέηνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηεο
θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα, ελψ άιινη ζπληειεζηέο ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο
θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. χκθσλα κε ηηο ζπληαρζείζεο εθζέζεηο, ηα θξαηηθά πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο ζηνλ
ρψξν ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή γηα ηε ζχζηαζε εηαηξηψλ spin-off θαη
επεξεάδνπλ ηηο πξψηκεο θάζεηο αλάπηπμήο ηνπο, δηεπθνιχλνληαο ηε δεκηνπξγία δεζκψλ «ζηξαηεγηθήο
ζπλεξγαζίαο», φπσο, επί παξαδείγκαηη, νη δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Σακείν.
Δπηπξνζζέησο, ε δεκηνπξγία εηαηξεηψλ ηερλνβιαζηψλ κέζσ ησλ θξαηηθψλ εξεπλψλ ελζαξξχλεηαη ζε
πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή θιίκαθα αιιά θαη ζε επίπεδν ΔΔ, κε ηελ ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο
θαη θαηάξηηζεο38, ρσξίο λα ιεζκνλνχκε ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη ζηηο επηζηεκνληθέο θαη
ηερλνινγηθέο δψλεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ζην πιαίζην ζεξκνθνηηίδσλ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη
κεγάιεο επηρεηξήζεηο ελζαξξχλνπλ, επίζεο, ζε απμαλφκελν βαζκφ, ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εξεπλεηηθήο
ηερλνγλσζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ κε καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Χζηφζν, νη επηηπρείο
πξνζπάζεηεο αληηγξαθήο ζηελ ΔΔ ησλ επηηεπγκάησλ ησλ ΖΠΑ παξακέλνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Αιιά θαη
ζην ζθέινο ηεο δήηεζεο, ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε επλνείηαη
απφ ην πςειφ επίπεδν ηεο εηδηθήο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο παηδείαο θαη απφ ην πλεχκα εκπηζηνζχλεο
πνπ επηθξαηεί ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο. Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηα ζέκαηα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο 39 εθηηκάηαη φηη ζα απνηειέζεη ελ
πξνθεηκέλσ απηή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληψλ ηεο πεξηθέξεηαο.
2. ηφρνη θαη απνηειέζκαηα
ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε θαηαβνιή πξνζπαζεηψλ θαη ε αλάιεςε πεξαηηέξσ
πξσηνβνπιηψλ είλαη ε πξνψζεζε ζπκπξάμεσλ πςειήο ηερλνινγίαο, ζε ζπλάξηεζε κε έξεπλεο πνπ
αλαιακβάλνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, κέζσ ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο κε ηε πεξηθέξεηα. Ζ πεξηθέξεηα, κε ηε
ζεηξά ηεο, αλαιακβάλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ πςεινχ θηλδχλνπ θαη ηελ αλάπηπμε δηαρεηξηζηηθήο
ηερλνγλσζίαο (ηδίσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηε κεηαθνξά
ηερλνινγίαο), θαζψο θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα λα ππνζηεξηρζεί ε
αλάπηπμε ηερλνβιαζηψλ απφ κεγαιχηεξα λνκηθά πξφζσπα.

37

Βι. Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο – Πεξηζζφηεξε έξεπλα γηα ηελ Δπξψπε. ηφρνο ην 3% ηνπ
Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο, 11.9.2002, COM (2002) 499 ηειηθφ.
38
πσο, επί παξαδείγκαηη, νη δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν.
39
Βι. COM (2001) 714, 4.12.2001.
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Ζ ζπλεηζθνξά ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ζηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη –φρη αδφθηκαραξαθηεξηζηεί σο «εκη-πεηξακαηηθή»40. Παξά ηαχηα ηα παλεπηζηήκηα ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ
πνηθηινηξφπσο φρη κφλνλ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο,
αιιά θαη κέζσ ησλ πξαθηηθψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Έηζη, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα
κεηαηξαπνχλ ζε ηερλνινγηθά θαηλνηφκα πξντφληα (αγαζά θαη ππεξεζίεο), θαζψο θαη ηερλνινγηθά θαηλνηφκεο
δηαδηθαζίεο. Ζ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηερλνινγηθψο λέσλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο
βειηηψζεηο. Να ζεκεησζεί φηη ν φξνο πξντφλ αλαθέξεηαη ηφζν ζηα αγαζά φζν θαη ζηηο ππεξεζίεο.
Σερλνινγηθψο λέν πξντφλ ζεσξείηαη απηφ ηνπ νπνίνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαθέξνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ
απηά ησλ κέρξη ηελ εκθάληζή ηνπ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. Δπίζεο, έλα ηερλνινγηθψο βειηησκέλν πξντφλ
είλαη έλα ππάξρνλ πξντφλ ηνπ νπνίνπ ε απνδνηηθφηεηα έρεη εληζρπζεί ή αλαβαζκηζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ.
Σέινο, ηερλνινγηθή θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο ζεσξείηαη ε δεκηνπξγία λέσλ ή ζεκαληηθά βειηησκέλσλ
κεζφδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ.
ηηο κέξεο καο ζεσξνχκε φηη νη ιεηηνπξγίεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο δεκηνπξγίαο παξάγνπλ θαη
νξηνζεηνχλ ηελ πιένλ ζεκαίλνπζα ππεξρείιηζε γλψζεο πνπ νδεγεί ζηελ εληζρπκέλε πεξηθεξεηαθή
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε νπνία άιισο δελ ζα εκθαληδφηαλ. Πξάγκαηη, ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα
παλεπηζηήκηα ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο απνηειεί παξάγνληα απμαλφκελεο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηνπο
ζπκβνχινπο ησλ ηδξπκάησλ απηψλ φζν θαη γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο. Οη κεηαβνιέο ζην
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ έρνπλ κεγάιν αληίθηππν ζηε θχζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ παλεπηζηεκίνπ, θαζψο θαη
ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο εμσηεξηθνχο κεηφρνπο
εηαηξηψλ spin-off, εηδηθά ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. Δπηπξνζζέησο, νη αιιαγέο ζηε ζχιιεςε ηεο πεξηθεξεηαθήο
αλάπηπμεο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ζέηνπλ ηα παλεπηζηήκηα ζε αθφκα ζεκαληηθφηεξε ζέζε. Να
ζεκεησζεί φηη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πνιιά εζληθήο εκβέιεηαο θίλεηξα
ζπλέβαιαλ ζηελ ξαγδαία αχμεζε ηεο ελίζρπζεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή
πνιηηηθψλ πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο. Χο απνηέιεζκα
πξνηάζεθε κηα ζεηξά ζεζκηθψλ αιιαγψλ εληφο ησλ παλεπηζηεκίσλ, φπσο ε ίδξπζε πεξηθεξεηαθψλ γξαθείσλ,
θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο πεξηθέξεηαο 41.
Σέινο, ν Οξγαληζκφο γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε (ΟΟΑ) δηεηχπσζε ηελ άπνςε 42 φηη ηα
επφκελα ρξφληα ηα αλψηαηα θαη αλψηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνί ζα θιεζνχλ λα
δηαδξακαηίζνπλ ξφιν «θιεηδί» ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ. Μάιηζηα,
κεζνχζεο ηεο επνρήο ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο ε αλάπηπμε απηή ζα ζπλερίζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηεο
πνπ δηαζέηνπλ πςειήο ζπγθέληξσζεο θαη εμεηδίθεπζεο εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη εηδηθή ππνδνκή γηα ηελ
επίηεπμε ησλ θαηλνηνκηψλ. Έηζη, δηά ηεο εθδφζεσο εηδηθψλ πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ («Reviews of Higher
Education in Regional and City Development») ν ΟΟΑ επηδηψθεη λα «θηλεηνπνηήζεη» ηελ αλψηαηε
εθπαίδεπζε κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε πφιεσλ θαη πεξηθεξεηψλ,
επελδχνληαο ζηε ζπιινγηθή εξγαζία δηά ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο.
πκπεξάζκαηα
Οη παλεπηζηεκηαθέο εηαηξίεο ηερλνβιαζηνί απνηεινχλ πξνεμέρνλ παξάδεηγκα ζπκβνιήο ζηε ιεγφκελε «λέα
νηθνλνκία ηεο γλψζεο». Υξεζηκνπνηνχληαη δε σο απμαλφκελν «θεθάιαην θαη ππεξαμία» γηα ηε δηεξεχλεζε
ηνπ ξφινπ ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ πεξηνρψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηφκνπ γλψζεο. Χο κέηξν
ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ε ζεσξεηηθή (αιιά θαη πξαθηηθή πιένλ) ζχγθξηζε κεηαμχ πεξηζζφηεξν θαη
ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ πεξηνρψλ 43. Έηζη, νη εηαηξίεο απηέο επηδηψθνπλ λα απνβνχλ ζαθψο επεξγεηηθέο γηα
40

Βι. Goldstein Ζ., Renault C., Contributions of Universities to Regional Economic Development: A quasiexperimental approach, Regional Studies, 1360-0591, Volume 38, Issue 7, 2004, 733( 746).
41
Βι. θαη Charles D.,Universities and Territorial Development: Reshaping the Regional Role of UK Universities, Local
Economy, Volume 18, Issue 1 February 2003 , 7 – 20.
42
Bι. ΟΔCD, Programme on Institutional Management in Higher Education (IMHE) – Higher Education in Regional
and City Development εηο http://www.oecd.org/edu/imhe/regionaldevelopment
43
Βι. Centre for Urban and Regional Development Studies, Bringing Cambridge to Consett (University spin-offs to the
periphery) εηο http://www.staff.ncl.ac.uk/p.s.benneworth/test.htm
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ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εδξεχνπλ, θαζηζηάκελεο ελ ηνηο πξάγκαζη θαηλνηφκεο, δπλακηθέο, εχθακπηεο,
αλαπαξάγνληαο ηελ πςειή ηερλνινγία ηνπο θαη ελζσκαηψλνληαο φια ηα επηζπκεηά γλσξίζκαηα ηεο
«νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο».
Να κελ ιεζκνλνχκε βεβαίσο φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά δελ ζεκαίλεη φηη εμ νξηζκνχ ζπλαληψληαη ζε φιεο
ηηο εηαηξίεο spin-off, αιιά ελδερνκέλσο πξνέξρνληαη απφ ηελ ηππνπνίεζε σο παξάδεηγκα ησλ πιένλ
αλαπηπγκέλσλ πεξηνρψλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη δηά ηνχην απερνχλ ην κάιινλ θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα,
παξά ην ζηαζεξφ πξνζδνθψκελν. Παξά ηαχηα, νπδείο κπνξεί λα αξλεζεί φηη νη εηαηξίεο spin-off ελδέρεηαη λα
δεκηνπξγήζνπλ κία ηέηνηα «ππεξαμία γλψζεο», ψζηε κνηξαία ζα απνηειέζνπλ αγσγνχο κεηαθνξάο
ηερλνινγίαο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη δηαρείξηζεο πεγψλ αλάπηπμεο θαη ηερλνινγίαο, επηζχξνληαο ελ ηέιεη ηελ
πξνζνρή θαη κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ.
Δλ θαηαθιείδη, πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη πξνζδνθψκελνο ζηφρνο είλαη ε πξνψζεζε ζπκπξάμεσλ πςειήο
ηερλνινγίαο ζε ζπλάξηεζε κε έξεπλεο πνπ αλαιακβάλνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, κέζσ ηεο ζηελήο
ζπλεξγαζίαο κε ηελ πεξηθέξεηα ε νπνία αλαιακβάλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ πςεινχ θηλδχλνπ θαη
ηελ αλάπηπμε δηαρεηξηζηηθήο ηερλνγλσζίαο. Απηφ ζα επηηεπρζεί, ηδίσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ επηδεηνχκελε κεηαθνξά ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ηε
δηεξεχλεζε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα λα ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε εηαηξηψλ spin-off απφ
κεγαιχηεξεο εηαηξίεο. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ζηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή
αλάπηπμε πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη δηηηά: αθ‘ ελφο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ
θαη ηεο ηερλνγλσζίαο θαη αθ‘ εηέξνπ κέζσ ησλ πξαθηηθψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Έηζη, ηα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο ζα κεηαηξαπνχλ ζε ηερλνινγηθά θαηλνηφκα πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο
έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο δεκηνπξγίαο ζα νξηνζεηήζνπλ ηελ πιένλ ζεκαίλνπζα αχμεζε ηεο γλψζεο πνπ
νδεγεί ζηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε νπνία άιισο δελ ζα εκθαληδφηαλ.
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