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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει εάν το φορντικό σύστημα 

συσσώρευσης που κυριάρχησε μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή ο συνδυασμός 

κάποιων οικονομικών, τεχνολογικών και θεσμικών χαρακτηριστικών, όπως τα 

μεγάλα εργοστάσια με τον βαρύ μηχανολογικό εξοπλισμό και οι μαζικές αγορές 

τυποποιημένων προϊόντων, έχει κλονιστεί από τις οικονομικές κρίσεις που 

συμβαίνουν τις τελευταίες δεκαετίες στο καπιταλιστικό σύστημα και ειδικά μετά το 

1970· εάν έχει εξαντλήσει τις αναπτυξιακές του δυνατότητες και εάν τη θέση του, ως 

το κυρίαρχο υπόδειγμα, έχει πάρει το υπόδειγμα της ευέλικτης εξειδίκευσης. Αυτό 

είναι ένα υπόδειγμα που επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και της ευελιξίας και φέρεται να απομακρύνεται από τις ακαμψίες του 

φορντικού καθεστώτος. Ή μήπως η νέα μορφή βιομηχανικής και εργασιακής 

οργάνωσης που αναδύεται δεν μπορεί να ονομαστεί αμιγώς ευέλικτη, αλλά συνδυάζει 

και κάποια στοιχεία του παλιού συστήματος, δηλαδή του φορντικού; Μήπως δηλαδή 

οδηγούμαστε σε μια υβριδική μορφή που συνδυάζει στοιχεία από το φορντικό 

καθεστώς αλλά και από το υπόδειγμα της ευελιξίας; 

 Θα εξεταστούν και οι δύο έννοιες, δηλαδή και αυτή του φορντικού τρόπου 

παραγωγής αλλά και του υποδείγματος της ευέλικτης εξειδίκευσης. Μέσω της 

μελέτης των χαρακτηριστικών τους, των διαφορών τους αλλά και από περιπτώσεις 

που εξετάζω σε επίπεδο περιοχών αλλά και μεμονωμένων εταιρειών, και 

προσπαθώντας να αποφύγω την παγίδα της γενίκευσης, συμπεραίνω ότι αυτές οι δύο 

έννοιες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και συνδυαστικά, όχι 

μόνο για τις επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, αλλά και για επιχειρήσεις μεγαλύτερου 

μεγέθους.  
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Μέχρι πριν λίγο καιρό και μετά την κατάρρευση των κεντρικά σχεδιασμένων 

οικονομιών την Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,1 κυριαρχούσε η ιδέα ότι ο 

καπιταλισμός θα συνεχίσει να είναι το κυρίαρχο παραγωγικό σύστημα, γιατί είναι το 

μοναδικό που είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα, αλλά γινόταν πολλή συζήτηση σχετικά 

με το ποια μορφή έχει, ή θα έπρεπε να έχει, ή ποια μορφή θα καταλήξει να έχει. 

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχουμε μπει σε μια νέα εποχή όπου δεν κυριαρχεί πλέον ο 

κόσμος της βιομηχανίας με τα μεγάλα εργοστάσια, το βαρύ μηχανολογικό εξοπλισμό 

και τις μάζες των εργατών, όπως γινόταν την χρυσή εποχή του καπιταλισμού. Αντ’ 

αυτού, λένε πως είναι πλέον γεγονός μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τεχνολογίες 

της πληροφορίας και από τη δικτύωση ανάμεσα στις διάφορες παραγωγικές μονάδες. 

Άλλοι, πάλι, πιστεύουν πως δεν εξαφανίζεται το σύνολο της βιομηχανίας όπως την 

ξέραμε, αλλά μια συγκεκριμένη μορφή της, δηλαδή αυτή της μαζικής παραγωγής, και 

τη θέση της παίρνει μια ευέλικτη παραγωγική διαδικασία και σε ό,τι αφορά την 

τεχνολογία αλλά και σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Υπάρχει μια μετακίνηση 

από τη γραφειοκρατία και το συγκεντρωτισμό σε πιο ευέλικτους, λιγότερο 

ιεραρχικούς τρόπους οικονομικής οργάνωσης, οι οποίοι ίσως έχουν εκτοπίσει το 

σύστημα της μαζικής μεταποίησης, όπως και αυτό είχε εκτοπίσει το εργοστασιακό 

σύστημα πιο πριν (Allen, 2003). Όλα αυτά δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι εκτοπίζεται 

η βιομηχανική παραγωγή σαν σύνολο, αλλά απλώς ότι αλλάζει μορφή. Θα 

ξεκινήσουμε κάνοντας μια ιστορική αναδρομή. 

 Το γιγαντιαίο εργοστάσιο που απασχολούσε χιλιάδες, ανειδίκευτους κυρίως, 

εργάτες που χειρίζονταν εξειδικευμένα μηχανήματα και παρήγαγαν τεράστιες 

ποσότητες ενός τυποποιημένου προϊόντος, ήταν σχετικά καινούριο δημιούργημα στη 

βιομηχανία, αφού μέχρι τα μέσα του 19ου αι. τα περισσότερα βιομηχανικά προϊόντα 

παράγονταν σε επιχειρήσεις που απασχολούσαν λιγότερο από 100 εργάτες. 

 Όμως τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Μελέτες εκείνης της εποχής 

δείχνουν μια μεγάλη συσχέτιση ανάμεσα στην ανάπτυξη των μεγάλων αγορών, την 

τυποποίηση των προϊόντων και την εισαγωγή εξειδικευμένων μηχανημάτων, τα οποία 

έπαιζαν κυρίαρχο ρόλο στη μεταποίηση των αγαθών. Πλέον, κινητήριες δυνάμεις 

                                                 
1 Πριν την κρίση των subprime loans που ξέσπασε το καλοκαίρι του 2007 στην Αμερική και συνεχίζει 
να ταλανίζει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα μέχρι και σήμερα (τέλη του 2008).  
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θεωρούνται αυτές της παραγωγής και του κέρδους,  της οικονομικής ανάπτυξης με τη 

χρήση ενέργειας και μηχανημάτων (Sabel, 1982). 2  

 Οπότε, λοιπόν, το συγκεκριμένο σύστημα αναπτύχθηκε στο πρώτο τέταρτο 

του 20ού αι. και βρέθηκε στο απόγειό του μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνέχισε να 

κυριαρχεί στην παραγωγική διαδικασία μέχρι και τη δεκαετία του 1970, όταν έγιναν 

εμφανή τα πρώτα σημάδια της κρίσης. Την επόμενη δεκαετία, ήταν πλέον έντοντες οι 

αμφιβολίες για το αν το φορντικό υπόδειγμα θα συνεχίσει να είναι κυρίαρχο ή αν θα 

αντικατασταθεί από το υπόδειγμα της ευέλικτης εξειδίκευσης.  

 

3. ΤΟ ΦΟΡΝΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 

α. Ιστορική αναδρομή: από τον Taylor στον Ford 

 

 Ένας από τους πρωτοπόρους των μεθόδων μαζικής παραγωγής ήταν ο 

Frederick W. Taylor, ο οποίος, το 1881, στην εταιρεία Midvale Steel Company στις 

ΗΠΑ, ξεκίνησε μελέτες σχετικά με την οργάνωση της παραγωγής, πάνω στις οποίες 

βασίστηκε ο μοντέρνος σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας. Αφού μελέτησε 

προσεκτικά τα μικρότερα κομμάτια από τις απλές εργασίες, ο Taylor μπόρεσε να 

σχεδιάσει μεθόδους και εργαλεία που επέτρεπαν στους εργάτες να παράγουν πολύ 

μεγαλύτερες ποσότητες με λιγότερη σωματική προσπάθεια. Αργότερα, έκανε 

λεπτομερείς χρονομετρήσεις του χρόνου που απαιτούνταν για να ολοκληρωθεί κάθε 

βήμα της παραγωγικής διαδικασίας (Watson, 1995). 

 Την ίδια περίοδο, ο Frank B. Gilbreth και η σύζυγός του, Lillian M. Gilbreth, 

μηχανικοί στις ΗΠΑ, άρχισαν τις μελέτες τους για τις κινήσεις που έκαναν οι 

άνθρωποι για να ολοκληρώσουν τις ανατεθείσες εργασίες. Χρησιμοποιώντας την 

καινούρια, τότε, τεχνολογία των κινούμενων εικόνων του κινηματογράφου, ανέλυσαν 

τις κινήσεις των εργατών σε συνάρτηση με το πώς θα επιτυγχανόταν το μέγιστο 

αποτέλεσμα με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια. Αυτά τα επιτεύγματα των Taylor και 

Gilbreth παρείχαν σημαντικά εργαλεία για το σχεδιασμό των βιομηχανικών 

συστημάτων.  

 Αλλά αυτός που έθεσε όλες αυτές τις νέες ιδέες σε εφαρμογή με έναν ενιαίο 

και συνεκτικό τρόπο και έδωσε ώθηση στην μαζική παραγωγή δεν ήταν άλλος από 
                                                 
2 Ενώ στη μεταβιομηχανική εποχή, κινητήρια δύναμη είναι η γνώση και η πληροφορία, των οποίων η 
κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη.  



Ευέλικτη εξειδίκευση; Θεωρία και εμπειρία: μια κριτική ανασκόπηση           8 

τον βιομήχανο Henry Ford και τους συνεργάτες του στην αυτοκινητοβιομηχανία Ford 

Motor Company.  

 Το 1913 εφάρμοσε για πρώτη φορά μια συνεχώς κινούμενη γραμμή 

συναρμολόγησης για κάποιο εξάρτημα των αυτοκινήτων, στην οποία κάθε εργάτης 

εκτελούσε μια μοναδική και επαναλαμβανόμενη εργασία. Με αυτή την μέθοδο, ο 

απαραίτητος χρόνος συναρμολόγησης για το συγκεκριμένο εξάρτημα έπεσε από τα 

18 λεπτά στα 5 λεπτά ανά εξάρτημα. Αυτή η μέθοδος επεκτάθηκε και στην υπόλοιπη 

παραγωγική διαδικασία, αφού αποδείχτηκε ότι αύξανε κατακόρυφα την 

παραγωγικότητα, μείωνε δραστικά τις τιμές και είχε σαν αποτέλεσμα την παραγωγή 

του γνωστού Μοντέλου Τ (Model T). Η διαδικασία διαιρούσε σε πολύ μικρά και 

απλά κομμάτια όλη την παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε το εξειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό αντικαταστάθηκε από άλλο, ανειδίκευτο, πράγμα που καθιστούσε πολύ 

εύκολη και γρήγορη την αντικατάστασή του, εάν ήταν απαραίτητη. Επιπλέον, οι 

καλοί μισθοί που έδινε στους εργάτες του ο Ford εξασφάλιζαν τη συναίνεση του 

εργατικού δυναμικού (Pietrykowski, 1999).  

     
 Ο σχεδιασμός των γραμμών συναρμολόγησης γινόταν πολύ προσεκτικά, έτσι 

ώστε να επιτευχθεί ο άριστος καταμερισμός των εργασιών ανάμεσα στις διαφορετικές 

μονάδες, η άριστη ταχύτητα της γραμμής συναρμολόγησης, το άριστο ύψος της και ο 

προσεκτικός συγχρονισμός των ταυτόχρονων εργασιών. Μόνο έτσι θα επιτυγχανόταν 

η παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων, η τυποποίηση των παραγωγικών διαδικασιών 

και η εύκολη διόρθωση τυχόν λαθών. Κύριος στόχος ήταν να μειωθεί κατά πολύ το 

κόστος κατασκευής του αυτοκινήτου. 
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           γραμμή συναρμολόγησης, 1913   

 

β. Χαρακτηριστικά φορντικού συστήματος 

 

 Πιο αναλυτικά, το συγκεκριμένο σύστημα έχει τα εξής χαρακτηριστικά (Fine, 

1987; Scott, 1988; Amin, 1989; Murray, 1989; Λυμπεράκη, 1990; Hirst and Zeitlin, 

1991; Jessop, 1992; Λιοδάκης, 1992; Pietrykowski, 1999; Λυμπεράκη – Μουρίκη, 

2003; Allen, 2003): 

 

• Χαρακτηρίζεται από τον καταμερισμό της εργασίας. Γίνεται διαχωρισμός των 

εργασιών στα συστατικά τους μέρη σε διαφορετικές ομάδες εργατών, στις 

οποίες ανειδίκευτοι εργάτες εκτελούν πολύ απλές, επαναλαμβανόμενες 

κινήσεις, οι οποίες είναι αυστηρά καθορισμένες. Οι ειδικευμένοι εργάτες (οι 

οποίοι είναι σαφώς λιγότεροι) αναλαμβάνουν εργασίες όπως είναι η έρευνα, ο 

σχεδιασμός, ο έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων, τα οικονομικά, ο 

συντονισμός και η προώθηση των προϊόντων. Άρα υπάρχει μια αυστηρή 

διαίρεση ανάμεσα στη χειρωνακτική και την πνευματική εργασία.  

• Τα επιμέρους κομμάτια είναι αυστηρώς τυποποιημένα και η τεχνολογία είναι 

δεδομένη. Σχετικά με την τυποποίηση των προϊόντων, είναι χαρακτηριστική η 

φράση που είχε πει ο Ford σχετικά με το χρώμα των αυτοκινήτων: 

«Οποιοσδήποτε πελάτης μπορεί να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο σε ό,τι χρώμα 

θέλει, αρκεί να είναι μαύρο». Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την 

παραγωγή των τεχνιτών, όπου κάθε κομμάτι έπρεπε να σχεδιαστεί, να 

κατασκευαστεί και να συναρμολογηθεί με ειδικό τρόπο.  

• Η παραγωγή δεν είναι οργανωμένη γύρω από ομάδες παρόμοιων μεταξύ τους 

μηχανημάτων, αλλά τα μηχανήματα, τα οποία είναι εξειδικευμένης χρήσης, 

είναι τοποθετημένα σε σειρά έτσι ώστε να μπορεί να παραχθεί το τελικό 

προϊόν πολύ πιο εύκολα. 
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• Τα διαφορετικά μέρη της παραγωγής είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με μια 

κινούμενη ταινία μεταφοράς αντικειμένων – τη γραμμή συναρμολόγησης – 

για να διευκολύνεται η γρήγορη και αποτελεσματική εκπλήρωση των 

απαραίτητων εργασιών. Δηλαδή έχει πλέον αντικατασταθεί η κομβική 

συναρμολόγηση, με αποτέλεσμα, αντί οι εργάτες να μετακινούνται από και 

προς το προϊόν, το προϊόν να «περνάει» μπροστά από τους εργάτες, οπότε η 

παραγωγική διαδικασία είναι συνεχής. Συνδυασμένα τα προηγούμενα 

χαρακτηριστικά, μπορούσαν να μειώσουν δραστικά το κόστος παραγωγής 

ενός προϊόντος, να αυξήσουν τις πωλήσεις και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

μαζικών αγορών (Hirst – Zeitlin, 1991). 

• Είναι ένα σύστημα συσσώρευσης, δηλαδή ένα οικονομικό μοντέλο που δεν 

βασίζεται μόνο στην μαζική παραγωγή, αλλά και στη μαζική κατανάλωση 

(Λυμπεράκη – Μουρίκη, 2003). Προϋπέθετε μια διαρκώς αυξανόμενη 

κατανάλωση από τον επίσης ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό. Αυτό 

επιτυγχανόταν από τη δυνατότητα μείωσης των τιμών, πράγμα που έκανε την 

κατανάλωση των συγκεκριμένων αγαθών πολύ δημοφιλή και εφικτή ακόμα 

και από τον απλό κόσμο. Άρα ο φορντισμός δεν περιοριζόταν μόνο μέσα στο 

εργοστάσιο, αλλά ήταν και ένα συγκεκριμένο σύστημα μεταξύ παραγωγής και 

κατανάλωσης. Εξάλλου, η ύπαρξη μαζικής κατανάλωσης ήταν απαραίτητη για 

την επιβίωση του συστήματος και αυτό συνέβαινε γιατί ενώ το οριακό κόστος 

παραγωγής ήταν πολύ μικρό και υπήρχε μεγάλο κίνητρο για μεγάλο όγκο 

παραγωγής, τα εξειδικευμένα μηχανήματα ήταν αρκετά ακριβά,3 δηλαδή 

υπήρχε υψηλό κόστος σταθερών εξόδων. Όλα αυτά μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι το φορντικό καθεστώς ήταν ευαίσθητο στις διακυμάνσεις της 

ζήτησης και στην αλλαγή των προτύπων κατανάλωσης. Εάν οι παραγωγοί 

παρήγαν πολύ λίγα, θα έχαναν μερίδια αγοράς, εάν πάλι, παρήγαν πάρα 

πολλά, θα παρέμεναν με αποθέματα που θα ήταν πολύ δύσκολο να διατεθούν.  

• Το σύστημα της μαζικής παραγωγής θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως ένα 

κοινωνικο-πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα καλλιεργούσε και 

υποστήριζε την μαζική παραγωγή και τη μαζική κατανάλωση. Οι θεσμοί και η 

πολιτειακή ηγεσία έπρεπε να εξασφαλίσουν την πλήρη απασχόληση, την 

διανομή του πλούτου και την κατεύθυνσή του προς τις κοινωνικές τάξεις που 
                                                 
3 Ήταν μηχανήματα συγκεκριμένου σκοπού, δηλαδή συνήθως δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
από το ένα προϊόν σε κάποιο άλλο διαφορετικό. 



Ευέλικτη εξειδίκευση; Θεωρία και εμπειρία: μια κριτική ανασκόπηση           11 

θα κατανάλωναν, δηλαδή καλούνταν να στηρίξουν την ενεργό ζήτηση. 

Επιπλέον, πέρα από την εφαρμογή κεϋνσιανών πολιτικών για την κοινωνική 

ρύθμιση μέσω ενός κράτους πρόνοιας, η πολιτεία φρόντισε και να 

σταθεροποιήσει τη συγκεκριμένη κατάσταση με το να ενθαρρύνει τη 

συλλογική διαπραγμάτευση ανάμεσα στα εργατικά συνδικάτα και τις 

διοικήσεις των επιχειρήσεων. Τα εργατικά συνδικάτα φρόντισαν να κάνουν 

κάποιους συμβιβασμούς και κάποιες παραχωρήσεις σχετικά με τον έλεγχο της 

εργασίας έτσι ώστε το συγκεκριμένο σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη 

λειτουργία του (Piore – Sabel, αναφέρεται στον Fine, 1987). 

• Υπήρχε αυστηρή ιεραρχία στις δομές της διοίκησης αλλά και στις σχέσεις με 

τους προμηθευτές. Οι δεσμοί ανάμεσα στις διευθύνσεις και τα τμήματα ήταν 

άκαμπτοι και όλα κατευθύνονταν κεντρικά. Όλοι ήταν υποχρεωμένοι να 

ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές της διοίκησης σε όλα τα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας, από τη διάταξη των μηχανημάτων έως και τον 

τρόπο παραγωγής. Δεν υπήρχε περιθώριο για αυτονομία και ανάληψη 

πρωτοβουλιών. Αυτό συνέβαινε γιατί ο Ford πίστευε πως η κάθετη 

ολοκλήρωση και η άμεση επίβλεψη της διαδικασίας ήταν καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη στο σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας, εφόσον 

ελεγχόταν καλύτερα η ροή των εισροών. Εξάλλου, είχε τελειοποιήσει τις 

τεχνικές της μαζικής παραγωγής και είχε επιτύχει σημαντικές οικονομίες 

κλίμακας. Όπως είναι φυσικό, η κάθετη ολοκλήρωση απαιτούσε την άρτια 

οργάνωση πολλών δραστηριοτήτων, καθώς και εργαζόμενων, σε μια σωστά 

σχεδιασμένη ιεραρχική δομή, η οποία απέκλειε οποιαδήποτε αλληλεπίδραση 

και συνεργασία ανάμεσα στους εργαζόμενους. Δηλαδή ο άνθρωπος 

ενσωματωνόταν με τέτοιο τρόπο στην παραγωγική διαδικασία, ώστε να ασκεί 

το μικρότερο δυνατό έλεγχο στις κινήσεις και τους ρυθμούς της εργασίας. 

 

 Η επιτυχία των μεθόδων του Ford οδήγησε στην υιοθέτηση του τρόπου 

μαζικής παραγωγής στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Οι περιοχές με τις οποίες συνδέθηκε 

γεωγραφικά το συγκεκριμένο πρότυπο ήταν οι βιομηχανικές περιφέρειες στη Βόρεια 

Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη (Scott, 1988). Εξαπλώθηκαν σε τέτοιο βαθμό και 

επηρέασαν τόσο βαθιά τις βιομηχανικές μεθόδους παραγωγής εκείνης της εποχής, 

ώστε το συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής πήρε το όνομά του: φορντικό σύστημα 

παραγωγής. Αυτή η κουλτούρα επεκτάθηκε και πέρα από τον εργοστασιακό χώρο, 
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στις υπηρεσίες, στη γεωργία και αλλού,4 και χαρακτηρίζεται από μια αφοσίωση στην 

κλίμακα και στην τυποποίηση. Όλες οι στρατηγικές προσανατολίζονται στη μείωση 

του κόστους και χαρακτηρίζονται από συγκεντρωτικό σχεδιασμό και αυστηρή 

οργάνωση. Σύμφωνα με τον Scott (1988, σελ. 27), «η κυριότερη φυσική βάση του 

φορντικού καθεστώτος συνέπιπτε με ένα σύνολο τομέων μαζικής παραγωγής, όπως 

είναι τα αυτοκίνητα, ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός και τα διαρκή καταναλωτικά 

αγαθά». Ο φορντισμός, λοιπόν, συνδέθηκε με βιομηχανικές πρακτικές οι οποίες 

κυριαρχούσαν τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι. έως το δεύτερο μισό του 20ου αι. 

Την περίοδο 1945-1970 το καπιταλιστικό σύστημα σημείωνε «χρυσές επιδόσεις». Να 

σημειωθεί ότι, παρά την κυριαρχία του φορντικού προτύπου ανάπτυξης, συνυπήρχαν 

και άλλοι τύποι παραγωγής, όπως οι δραστηριότητες χειροτεχνικής παραγωγής.  

  Αλλά μετά το 1970 παρατηρήθηκε επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση 

των εισοδηματικών ανισοτήτων. Το καθεστώς της φορντικής συσσώρευσης μαζί με 

τον κεϋνσιανό του τρόπο ρύθμισης (έναν τρόπο ρύθμισης συμπορευόμενο με το 

κράτος πρόνοιας) άρχισαν να απορρυθμίζονται. Συνέβη μια μεγάλη ιστορική αλλαγή, 

ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980. Το σύστημα οργάνωσης και παραγωγής υπέστη 

μετασχηματισμό και το νέο σύστημα υποσχόταν μια νέα αρχή με μεγάλη οικονομική 

ανάπτυξη. Αυτό το νέο σύστημα ονομάστηκε «ευέλικτη εξειδίκευση» και αποτέλεσε, 

κατά ορισμένους, το «δεύτερο βιομηχανικό πέρασμα» (The Second Industrial 

Divide).5 Φυσικά, δεν μοιράζονται όλοι την ίδια άποψη για το ότι το νέο παραγωγικό 

σύστημα έδειξε εμφανή σημάδια υπεροχής έναντι του παλαιότερου.6  

 
                                                 
4 Ο συγκεκριμένος τρόπος οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας παρατηρήθηκε ακόμα και στη 
βιομηχανία του κινηματογράφου στις ΗΠΑ, η οποία, μάλιστα, ήταν από τις πρώτες που τον 
υιοθέτησαν. Οι παραγωγοί ενοποίησαν την παραγωγή και τη διανομή και όσο για τους ηθοποιούς, 
παρατηρήθηκε έλεγχος στη δημιουργικότητά τους και στις ικανότητές τους για αυτοσχεδιασμό. Οι 
ηθοποιοί γύριζαν πολλές σκηνές ανεξάρτητα από την θέση τους στην πλοκή (για παράδειγμα, γύριζαν 
όλες τις σκηνές σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία) και μετά, οι υπεύθυνοι του μοντάζ τις ένωναν μαζί. 
Δηλαδή οι ταινίες το διάστημα 1920-1940 ήταν σαν να δημιουργούνταν σε μια γραμμή παραγωγής. Τα 
πράγματα άλλαξαν με τους αντι-ολιγοπωλιακούς νόμους που δημιουργήθηκαν, οι οποίοι «έσπασαν» 
τις συγκεκριμένες αλυσίδες παραγωγής, αλλά και με την εξάπλωση της τηλεόρασης, η οποία συνέβαλε 
στο να γίνει η αγορά τμηματική (Storper - Christopherson, 1987; Feigenbaum, 2005). 
5 Σύμφωνα με την άποψη των Piore και Sabel (1984), τα βιομηχανικά υποδείγματα της μαζικής 
παραγωγής και της ευέλικτης εξειδίκευσης συνυπήρχαν από το 19ο αι. και κάποιες συγκεκριμένες 
στιγμές της ιστορίας, τις λεγόμενες βιομηχανικές τομές ή τα βιομηχανικά περάσματα, ελήφθησαν 
κάποιες αποφάσεις που ευνοούσαν είτε τον ένα τρόπο παραγωγής είτε τον άλλο. Για παράδειγμα, το 
πρώτο βιομηχανικό πέρασμα έγινε στα τέλη του 19ου αι. όταν η μαζική παραγωγή υπερίσχυσε των 
χειροτεχνικών μεθόδων παραγωγής και τις εκτόπισε, ενώ το δεύτερο βιομηχανικό πέρασμα 
πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1970, όταν το φορντικό καθεστώς έχασε, σύμφωνα με τους 
παραπάνω, τη λειτουργικότητά του και αποσταθεροποιήθηκε, με το υπόδειγμα της ευέλικτης 
εξειδίκευσης να παίρνει τη θέση του. 
6 Αυτό θα το εξετάσω παρακάτω. 
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4. ΑΙΤΙΕΣ ΚΡΙΣΗΣ ΦΟΡΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

 

 Υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τα αίτια της κρίσης και γίνεται πολλή 

συζήτηση αν κάποιες από τις αιτίες της κρίσης στην πραγματικότητα δεν συνέβαλαν 

σε αυτήν, αλλά ήταν απλώς αποτέλεσμά της (Fine, 1987; Πελαγίδης, 1993). Κανένα 

καθεστώς συσσώρευσης δεν μπορεί να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα δίχως να 

αντιμετωπίσει κρίσεις και εντάσεις, από τις οποίες πολλές πιθανόν να απειλήσουν και 

αυτή την ύπαρξή του. Σοβαρές απειλές μπορεί να προκύψουν από αναγκαίες ή 

ενδεχόμενες συνθήκες, όπως είναι η ταξική σύγκρουση, η υπερπαραγωγή, η χρόνια 

οικονομική ύφεση, ο ξένος ανταγωνισμός κ.ο.κ. (Scott, 1988; Amin, 1989). Όπως 

φαίνεται, αυτά συνέβησαν και στη συγκεκριμένη περίπτωση.  

 Μια πιθανή αιτία είναι η αστάθεια και οι μεταβολές της ζήτησης (Fine, 1987; 

Murray, 1989; Λυμπεράκη – Μουρίκη, 2003). Το φορντικό σύστημα ήταν φτιαγμένο 

ώστε να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται με γρήγορο ρυθμό. Το θεμέλιό του ήταν 

το γεγονός ότι οι αγορές ήταν θεωρητικά ατελείωτες και ικανές να απορροφούν όλη 

την προσφορά, δηλαδή η ζήτηση πάντα υπερτερούσε της προσφοράς,. 

Χαρακτηριστική για το φορντισμό ήταν η φράση «Οτιδήποτε παράγουμε έχει ήδη 

πουληθεί». Αλλά πλέον οι αγορές είχαν κορεστεί, ειδικά στα αυτοκίνητα,7 που ήταν 

το προϊόν-σύμβολο του φορντισμού. Αυτές οι αλλαγές στο υπόδειγμα της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς σημειώθηκαν «εν μέρει εξαιτίας της διάχυσης 

αισθητικών προτύπων που συνδέονται με την εμφάνιση της “μετα-μοντέρνας 

κουλτούρας” και εν μέρει εξαιτίας της αλλαγής που σημειώνεται στην ταξική 

διάρθρωση των σύγχρονων βιομηχανικών κοινωνιών (αύξηση των εργαζομένων στον 

τομέα των υπηρεσιών, κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και των συνθηκών 

εργασίας, και κατά συνέπεια πληθώρα διαφορετικών “παραστάσεων” και ποικιλία 

“σημείων εκκίνησης” διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού). Πλέον, δημιουργείται 

μια νέα ισχυρή τάση στη ζήτηση για ποικιλία και “μοναδικότητα” στα προϊόντα και 

στις υπηρεσίες» (Λυμπεράκη, 1991; Amin, 1994; Λυμπεράκη – Μουρίκη, 2003). 

 Έτσι, οι σημαντικές αλλαγές που δημιουργήθηκαν στη ζήτηση 

χαρακτηρίστηκαν από μετατόπιση προς πρότυπα εξατομικευμένης κατανάλωσης και 

προς ποιοτικά προϊόντα. Αυτή η μετατόπιση είχε ως συνέπεια την αλματώδη αύξηση 

της ποικιλίας των αγαθών διαμέσου της διαφοροποίησης των προϊόντων, την 

                                                 
7 Οι πωλήσεις αυτοκινήτων είναι πιθανό να επηρεάστηκαν και λόγω της πετρελαϊκής κρίσης. 
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ανάδειξη του ρόλου του εμπορικού ονόματος (brand) σε σημαντικό παράγοντα 

ανταγωνιστικότητας, την απόδοση ιδιαίτερης σημασίας στην παρουσίαση (την 

εξωτερική όψη) των προϊόντων, τη χρήση της διαφήμισης και των σύγχρονων μέσων 

μαζικής επικοινωνίας ως συνδέσμους μεταξύ της ευέλικτης μαζικής παραγωγής και 

του καταναλωτή που αναζητά την κοινωνική διάκριση και την καταξίωση μέσω των 

προϊόντων. Έτσι, η χρήση της τεχνολογίας και της πληροφορικής, η διασφάλιση της 

ποιότητας, η καινοτομία, η δυνατότητα διαφοροποίησης των προϊόντων και 

δικτύωσης των επιχειρήσεων, είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

ανταγωνιστικότητα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην βιωσιμότητα και την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων, μέσα στο σύγχρονο διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον (Μυρογιάννη, 2007).  

 Άρα, ένας πιθανός λόγος για την απορρύθμιση του φορντικού συστήματος 

είναι και το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται από ακαμψία, κάτι για το οποίο έχει 

κατηγορηθεί αρκετές φορές, σε αντίθεση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή η 

ακαμψία είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί το σύστημα να προσαρμοστεί γρήγορα 

και επαρκώς στα νέα δεδομένα που προκάλεσαν οι μεταβολές στη ζήτηση. Να 

αναφερθεί και το γεγονός ότι από την πλευρά της παραγωγής, πλέον είχε τελειώσει η 

εποχή των φτηνών πρώτων υλών (π.χ. πετρέλαιο και πετροχημικά), κάτι που 

θεωρούνταν δεδομένο ως τότε, πράγμα που επηρέασε με τη σειρά του τα δεδομένα.  

 Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ήταν η παραγωγικότητα. Το σύστημα 

είχε φτάσει στα όριά του. Υπήρχε δεδομένος τρόπος άντλησης υπεραξίας άρα η 

αύξηση της παραγωγικότητας δεν μπορούσε να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό. Αυτό 

οφειλόταν στο γεγονός ότι άρχισαν να πληθαίνουν τα φαινόμενα αντίστασης των 

εργαζομένων σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας, αλλά και στο ότι ήταν 

πλέον δύσκολο να συντονιστούν επιτυχώς αυτές οι τεράστιες γραμμές παραγωγής 

(Scott – Storper, 1992; Λυμπεράκη – Μουρίκη, 2003; Λυμπεράκη, 2008).  

 Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι επενδύσεις και τα κέρδη να ακολουθήσουν 

καθοδική πορεία εφόσον δεν υπήρχε πλέον σιγουριά για τη διάθεση των αποθεμάτων 

(Pietrykowski 1999), πράγμα που συνεπαγόταν με τη σειρά του, άσκηση 

συσταλτικών πολιτικών. Αυτό ήταν χαρακτηριστικό του «ρηγκανισμού» και του 

«θατσερισμού» που κυριάρχησαν τη δεκαετία του 1980. Αυτά με τη σειρά τους 

οδήγησαν στη διάσπαση της κοινωνικής συνοχής που υπήρχε μέχρι τότε, αφού 

αποδυναμώθηκε το κράτος πρόνοιας και έγινε αναδιανομή εισοδήματος υπέρ των 

προνομιούχων τάξεων. Δεδομένου και του γεγονότος ότι εκείνη την εποχή είχαμε 
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πλέον εισέλθει στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, πράγμα που αύξησε την 

αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών, περιοριζόταν κατά πολύ η δυνατότητα 

επιρροής στην εθνική οικονομία με την άσκηση μακροοικονομικών πολιτικών. Όπως 

ήδη αναφέρθηκε, δεν γινόταν αναδιανομή εισοδήματος με «δίκαιο» τρόπο, δεν 

υπήρχε πια συμφωνία ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία. Μέχρι τότε το 

σύστημα ήταν ως εξής: οι εργάτες δεν αμφισβητούσαν τον έλεγχο που ασκούσαν οι 

εργοδότες πάνω στην εργασία τους ενώ οι εργοδότες, από την πλευρά τους, παρείχαν 

εισόδημα και εξασφάλιση. Έτσι, δινόταν η δυνατότητα στους εργάτες να 

καταναλώνουν περισότερο, να επιτυγχάνουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και όταν θα 

συνταξιοδοτούνταν, θα λάμβαναν επιδόματα πρόνοιας από την πολιτεία. Αυτό το 

σύστημα, με την άσκηση συσταλτικών πολιτικών και τη μείωση των κοινωνικών 

δαπανών, άρχισε να «σπάει» με αποτέλεσμα την κοινωνική πόλωση που ήδη 

αναφέραμε (Piore and Sabel, 1984, αναφέρεται στον Pietrykowski, 1999).  

 Ο Πελαγίδης (1993, σελ. 67) υποστηρίζει ότι «οι νέες εξελίξεις στην 

παραγωγή με κεντρικό στοιχείο την ευελιξία, δεν προέρχονται μονοσήμαντα από τον 

κορεσμό της αγοράς και τη διαφοροποίηση της ζήτησης, αλλά αντίστροφα, η 

διάσπαση και η στασιμότητα των αγορών έχουν τις ρίζες τους στη στασιμότητα της 

παραγωγής και της παραγωγικότητας, δηλαδή στις απο-φορντικές συνθήκες της 

δεκαετίας του ’80». Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα το γεγονός ότι υπάρχει διαφωνία για το 

ποια γεγονότα αποτελούν τις αιτίες της κρίσης και ποια αποτελούν τα αποτελέσματά 

της. Είναι φυσιολογικό, κατά κάποιον τρόπο, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η 

διαφωνία. Αυτό ίσως να οφείλεται στην αλληλοσυνδεόμενη φύση των αλλαγών, 

δηλαδή ό,τι συμβαίνει σε ένα τμήμα της οικονομίας έχει επιπτώσεις και στην 

υπόλοιπη οικονομία, συν το γεγονός ότι μετά από οικονομικές μεταβολές, μια 

διαφορετικού είδους δυναμική οδηγεί την οικονομία.8 Γι’ αυτό είναι δύσκολο να 

αποσαφηνιστούν τα αίτια της κρίσης και να ξεχωρίσουμε τις ενδογενείς αδυναμίες 

του φορντικού συστήματος από τους εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι επιτάχυναν την 

αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία.  

 

 

 

                                                 
8 Για παράδειγμα, η κίνηση πέρα από τα βιομηχανικά υποδείγματα δεν σηματοδοτείται απλώς από μια 
μετατόπιση από τον τομέα της μεταποίησης στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά από την αυξανόμενη 
σημασία που αποκτά η γνώση και η πληροφορία και η οποία αποτελεί τη δυναμική της αλλαγής.  
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5. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

 

α. Εισαγωγικά 

 

 Η ευέλικτη εξειδίκευση είναι μια στρατηγική κατά την οποία μια επιχείρηση 

εγκαταλείπει τις αρχές της μαζικής παραγωγής, δηλαδή δεν χρησιμοποιεί πλέον 

εξειδικευμένα μηχανήματα και ανειδίκευτη εργασία ούτε παράγει πια τυποποιημένα 

προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες. Αντιθέτως, εφοδιάζεται με μηχανολογικό εξοπλισμό 

πολλαπλών χρήσεων και προσλαμβάνει ειδικά καταρτισμένο και πολύπλευρα 

εκπαιδευμένο προσωπικό (τους λεγόμενους white collar workers). Τώρα πια τα 

προϊόντα είναι πιο εξειδικευμένα και προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών. 

Έχουμε πλέον ξεφύγει από τις γραμμές παραγωγής και την εκμετάλλευση των 

οικονομιών κλίμακας.  

 Από την πλευρά της παραγωγής, η ευέλικτη εξειδίκευση χαρακτηρίζεται από 

δραματική μείωση στο κόστος της πληροφόρησης και της ροής της, αλλά και γενική, 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των εξόδων, από Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

(Total Quality Management), από όσο το δυνατόν μικρότερο απόθεμα σε προϊόντα 

(just-in-time system) και ακέφαλες ομάδες εργασίας, οι οποίες διατηρούν μια σχετική 

αυτονομία και μοιράζονται τις πληροφορίες. Από την πλευρά της κατανάλωσης, 

έχουμε την παγκοσμιοποίηση των αγορών, τους μικρότερους κύκλους προϊόντων και 

πολύ μεγαλύτερη κατάτμηση και διαφοροποίηση των αγορών και των προϊόντων 

(Τούμπας, 2004). 

Σε σχέση με τα μηχανήματα, δίνεται έμφαση στην καινοτόμο οργάνωση και 

στην εξατομίκευση της σχεδίασης. Η νέα τεχνολογία έχει παίξει πολύ σημαντικό 

ρόλο στην εισαγωγή μηχανημάτων που με λίγες ρυθμίσεις και εκ νέου 

προγραμματισμό, μπορούν να μεταστρέφονται από προϊόν σε προϊόν. Οπότε, αντί να 

χρησιμοποιούνται μηχανήματα συγκεκριμένης χρήσης για την κατασκευή 

τυποποιημένων προϊόντων, με την ευέλικτη αυτοματοποίηση χρησιμοποιούνται 

μηχανήματα γενικής χρήσεως για την παραγωγή ποικιλίας προϊόντων. Πλέον, μπαίνει 

υπό αμφισβήτηση το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος σε όλες τις φάσεις της 

παραγωγής και της διανομής, οπότε οι επιχειρήσεις ψάχνουν πιο ευέλικτες μορφές 

οργάνωσης έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά 

στις αλλαγές που συμβαίνουν στην αγορά.  
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β. Χαρακτηριστικά υποδείγματος ευέλικτης εξειδίκευσης  

 

 Αλλά ας δούμε πιο αναλυτικά τη θεωρία της ευέλικτης εξειδίκευσης. Τα 

βασικά της χαρακτηριστικά είναι τα εξής (Amin, 1989; Μπράχος, 1993; Λυμπεράκη, 

1993; Πελαγίδης, 1993): 

 

• Παρατηρείται μια ποιοτική διαφοροποίηση της ζήτησης, εφόσον παρατηρούμε 

ότι έχουν κορεστεί και διασπαστεί οι μαζικές αγορές. Τώρα μιλάμε για τις 

λεγόμενες νησίδες αγοράς (niche markets), δηλαδή τα τοπικά κενά και τις 

τρύπες των μεγάλων αγορών στα οποία προσπαθούν να διεισδύσουν οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

• Έχουμε πλέον μετατοπιστεί από τις οικονομίες κλίμακας στις οικονομίες 

σκοπού. Οι οικονομίες σκοπού προκύπτουν όταν δύο ή περισσότερα προϊόντα 

παράγονται από μια επιχείρηση, σε αντιδιαστολή με την παραγωγή αυτών των 

προϊόντων από δύο ή περισσότερες μεμονωμένες επιχειρήσεις, λόγω της 

ύπαρξης οικονομικών πλεονεκτημάτων. Δηλαδή αυτή η στρατηγική 

συνίσταται στο ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να παράγουν προϊόντα, ώστε να 

εξυπηρετήσουν όλα ή πολλά τµήµατα της αγοράς. Έτσι έχουμε την 

αξιοποίηση και κατανομή του σταθερού κόστους σε περισσότερα από ένα 

προϊόντα. ∆ηλαδή, εάν η επιχείρηση έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε 

κάποιο τµήµα της αγοράς, προσπαθεί να εκµεταλλευτεί το πλεονέκτηµα αυτό, 

για να τοποθετηθεί και σε άλλα τµήµατα της αγοράς.9 Στις οικονομίες σκοπού 

τα πλεονεκτήματα  απορρέουν από την επίτευξη στόχων που αφορούν κυρίως 

τη μείωση των αποθεμάτων μέσω συστημάτων “άμεσης ανταπόκρισης” (just-

in-time)10 στις λειτουργίες της παραγωγικής διαδικασίας, της διανομής και 

της διαχείρισης 

                                                

• Δίνεται μεγάλη σημασία στην τεχνολογία. Εκτός του ότι τα μηχανήματα είναι 

πλέον γενικής χρήσεως και μπορούν να αξιοποιηθούν σε διάφορες χρήσεις, 

βλέπουμε ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην ευέλικτη εξειδίκευση 

 
9 Το πλεονέκτηµα αυτό µπορεί να είναι ένα οργανωµένο και αποτελεσµατικό σύστηµα διανοµής, που 
ήδη χρησιµοποιείται από την επιχείρηση, η καλή φήµη που απολαµβάνει για κάποιο ή κάποια από τα 
προϊόντα, τα οποία ήδη παράγει, η προηγµένη τεχνολογία, που χρησιµοποιεί, εφόσον µπορεί να τη 
χρησιµοποιήσει και στην παραγωγή προϊόντων για άλλα τµήµατα της αγοράς κτλ. 
10 Σε αντίθεση με την τακτική “just-in-case” του φορντικού καθεστώτος, όπου παρατηρούνταν 
διακράτηση μεγάλης ποσότητας αποθεμάτων. 
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παίζει καθοριστικό ρόλο, αφού καθορίζει το σχεδιασμό, την παραγωγική 

διαδικασία, τη διανομή και γενικά τη ροή των προϊόντων. Είναι η λεγόμενη 

διαδικασία CAD/CAM (Computer Aided Design – Computer Aided 

Manufacture), η οποία έκανε δυνατή τη γρήγορη προσαρμογή στις 

διακυμάνσεις της ζήτησης και τη διασφάλιση της συνεχούς παραγωγικής 

διαδικασίας.  

• Το παραπάνω καθιστά φανερό ότι τα παραγωγικά συστήματα εξαρτώνται 

ιδιαίτερα από τις τεχνολογίες εποικοινωνίας, γιατί προκειμένου να υπάρχει 

γρήγορη προσαρμογή στις μεταβολές της ζήτησης, είναι ζωτικής σημασίας η 

ύπαρξη προηγμένων τεχνολογιών που να εξασφαλίζουν τη συνεχή ροή 

πληροφοριών από τα σημεία πώλησης προς τις παραγωγικές μονάδες και 

αντίστροφα.  

• Η χρήση τέτοιων εξειδικευμένων μηχανημάτων είχε σαν αποτέλεσμα τη 

μείωση του αριθμού των ανειδίκευτων εργατών, αφού το σύστημα CAD/CAM 

απαιτούσε τη χρήση εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού και επιπλέον 

αύξανε την παραγωγικότητα των εργαζομένων που το χρησιμοποιούσαν. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αριθμητική ευελιξία, δηλαδή το δυϊσμό που 

δημιουργήθηκε στην αγορά εργασίας. Από τη  μια ήταν οι λεγόμενοι “white 

collar workers”, δηλαδή κάποιοι εργαζόμενοι, λίγοι σχετικά σε αριθμό, οι 

οποίοι απολάμβαναν σίγουρους και υψηλούς μισθούς και μεγάλη συμμετοχή 

στην παραγωγική διαδικασία, και από την άλλη, οι “blue collar workers”, 

δηλαδή οι ανειδίκευτοι. Επίσης, παρατηρήθηκε και η λειτουργική ευελιξία, 

δηλαδή είδη απασχόλησης πέρα από το συμβατικό πλήρες ωράριο, όπως η 

μερική απασχόληση, ή η παραγωγή με φασόν κτλ, τα οποία μάλιστα 

προσαρμόζονταν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης και 

ανάλογα με την εποχικότητα του επιχειρηματικού κύκλου. Αλλά το φαινόμενο 

του δυϊσμού δεν παρατηρήθηκε μόνο στην εργασία, αλλά και σε ολόκληρα 

παραγωγικά συστήματα, όπως για παράδειγμα σε αυτό στο Prato της Ιταλίας, 

το οποίο κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιούσε κατά κόρον τη μαύρη αγορά 

εργασίας, τους λεγόμενους «περιφερειακά εργαζόμενους». Αυτοί 

«...αντιμετωπίζουν ασταθείς απολαβές εξαρτώμενες από τις επικρατούσες 

συνθήκες στην αγορά προϊόντος και η απασχόλησή τους εξαρτάται από τη 

φάση του οικονομικού κύκλου» (Μπράχος, 1993, σελ. 52). Στο ίδιο 
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συμπέρασμα καταλήγει και η Α. Λυμπεράκη (1991, σελ. 107) μελετώντας μια 

πιο συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή του τομέα παραγωγής πλαστικών στην 

Ελλάδα: «Συνοψίζοντας τις κύριες τάσεις στην απασχόληση, φαίνεται να 

αποκρυσταλλώνονται δύο βασικά κατηγορίες εργατικού δυναμικού. Από τη 

μία πλευρά βρίσκεται ο σχετικά μικρός πυρήνας των καλοπληρωμένων και 

σταθερών εργατών, ενώ από την άλλη έχουμε την περιστασιακή και ευέλικτη 

χρησιμοποίηση του υπόλοιπου εργατικού δυναμικού με μεγάλες εναλλαγές, 

αστάθεια και συμφωνίες μερικής απασχόλησης και φασόν. Η τάση αυτή είναι 

άρρηκτα δεμένη με τον τρόπο που οι εργοδότες αντιμετωπίζουν την κρίση και 

την αβεβαιότητα που προκαλεί η στασιμότητα των αγορών». 

• Επίσης παρατηρήθηκε η δημιουργία νέων μορφών χωροταξικής οργάνωσης 

της παραγωγής. Αρχίζουν να δημιουργούνται περιφερειακές οικονομίες που 

στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις υπεργολαβικές σχέσεις. Αυτές 

χαρακτηρίζονται από τη συγκέντρωση στο χώρο έτσι ώστε να γίνει δυνατή η 

μέγιστη εκμετάλλευση των σχέσεων συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, καθώς 

και των εξωτερικών οικονομιών που προκύπτουν από τη χωρική εγγύτητα των 

οικονομικών μονάδων. Οπότε προκύπτουν τα λεγόμενα «βιομηχανικά 

συμπλέγματα». 

• Αυτές οι βιομηχανικές περιοχές έχουν και ως αποτέλεσμα την πολυδιάσπαση 

και την ανομοιομορφία σε αντίθεση με τη φορντική τυποποίηση και 

ομοιομορφία. Τώρα πλέον τα παραγωγικά συστήματα παρουσιάζονται να 

αναπτύσσονται σε περιφερειακό επίπεδο και να εμφανίζουν ανομοιομορφίες 

και ετερογενή χαρακτηριστικά, γι’ αυτό και παρατηρείται, όπως θα δούμε 

παρακάτω, διαφορετική κατάληξη του καθενός από αυτά  

 

Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά και των δύο συστημάτων παρατίθενται στον 

παρακάτω πίνακα (Schmitz, 1988, αναφέρεται στην Λυμπεράκη, 1990, σελ. 69) 
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γ. Βιομηχανικές συνοικίες: 

 

i. Oρισμοί και χαρακτηριστικά 

 

 Οι βιομηχανικές συνοικίες αποτελούν σημαντικό συστατικό της προσέγγισης 

της ευέλικτης εξειδίκευσης και ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 

οικονομική ανάπτυξη και επιτυχία κάποιων χώρων βιομηχανικής συγκέντρωσης και 

μάλιστα βιομηχανιών οι οποίες είναι εξειδικευμένες.  

 Τέτοιου είδους οργάνωση της παραγωγής και της εργασίας μπορεί να 

παρατηρηθεί σε τρία μείζονα σύνολα (ή συλλογές) βιομηχανικών τομέων:  

α) αναζωογονημένες βιοτεχνικές βιομηχανίες και βιομηχανίες στηριζόμενες στη 

σημασία του σχεδίου που παράγουν εκροές προοριζόμενες σε μεγάλο βαθμό, αλλά 

όχι αποκλειστικά, για τελική κατανάλωση 

β) διάφορα είδη βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας και οι συνδεδεμένες μαζί τους 

φάλαγγες των προμηθευτών εισροών και των εξαρτώμενων υπεργολάβων, και 

γ) λειτουργίες υπηρεσιών, και ειδικότερα υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις (Scott, 1988). 
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 Οι δύο πρώτοι τομείς είναι αυτοί που σχετίζονται περισσότερο με τη 

βιομηχανία.  

 Τα χαρακτηριστικά των βιομηχανικών συνοικιών σε γενικές γραμμές είναι τα 

εξής (Λυμπεράκη – Μουρίκη, 2003): 

1) η γεωγραφική εγγύτητα (το οποίο διευκολύνει και το σύστημα just-in-time). 

2) η κλαδική εξειδίκευση. Είναι σύνηθες οι επιχειρήσεις ενός βιομηχανικού 

συμπλέγματος να εξειδικεύονται σε διαφορετικά στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας, γι’ αυτό και είναι δυνατή η συνεργασία μεταξύ τους.  

3) η αριθμητική κυριαρχία επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους, με έμφαση 

στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, στη σημασία της τοπικής επιχειρηματικότητας 

αλλά και στη συνεργασία μεταξύ τους. 

4) ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις αναπτύσσεται κυρίως στη βάση της 

καινοτομίας, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας (Cook – Memedovic, 2003) και 

όχι στη βάση της περικοπής των αμοιβών. 

5) μια κοινωνικο-πολιτισμική ταυτότητα ομοιογενούς μορφής. Αυτή η συνοχή 

ενθαρρύνει τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και διασυνδέσεων ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις, ανάμεσα στους εργοδότες και στους υψηλά εξειδικευμένους 

εργαζόμενους, καθώς και πληθώρα θεσμών αλληλοβοήθειας. 

6) δραστήρια περιφερειακή και τοπική κυβέρνηση που ενδυναμώνει τα καινοτομικά 

αντανακλαστικά  της τοπικής βιομηχανικής βάσης (Rabelotti, 1997, αναφέρεται στον 

Pietrykowski, 1999; Λυμπεράκη – Μουρίκη, 2003). 

 Η βιβλιογραφία για τις βιομηχανικές συνοικίες ξεκινά ήδη με τον Alfred 

Marshall. Σύμφωνα με την Τσεγενίδη (2008), αυτή η τοπική συγκέντρωση που 

χαρακτηρίζει τις βιομηχανικές περιοχές εξηγείται από το Marshall ως το αποτέλεσμα 

της έντονης και συνεχούς ροής επικοινωνίας, η οποία λαμβάνει χώρα σε οικονομικά 

περιβάλλοντα που παρουσιάζουν πληθυσμιακή και συνεπώς κοινωνική πυκνότητα. Η 

επικοινωνία αυτή διευκολύνει την ανταλλαγή και διάχυση γνώσης και νέων ιδεών, 

μέσω μη εμπορικών σχέσεων που, στη συνέχεια, υποστηρίζουν νέες μορφές 

παραγωγής. Η κοινωνική πυκνότητα, δηλαδή η έντονη διασύνδεση των μελών της 

κοινωνίας, είναι εκείνη που προκαλεί διαρροές, οι οποίες, όπως υποστηρίζει ο 

Marshall, έχουν ως αποτέλεσμα τη ροή ιδεών και μπορούν να χαρακτηριστούν ως τα 

“μυστήρια του εμπορίου που είναι διάχυτα στην ατμόσφαιρα”. Οι Brown και Duguid 

αναλύουν αυτά τα “μυστήρια” και κάνουν λόγο όχι μόνο για τις νέες μορφές γνώσης 

που ενισχύουν την καινοτομία προϊόντος και διαδικασίας, αλλά και για τη σημασία 
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των συνεταιριστικών δομών, των δικτύων και των συντεχνιών βιοτεχνών (guilds) σε 

μια περιοχή.  

 

ii. Τι συνέβαλλε στη δημιουργία και περαιτέρω επιτυχία κάποιων βιομηχανικών 

συμπλεγμάτων? 

 

 Συνεπώς, στο σχηματισμό των βιομηχανικών συνοικιών μπορούμε να πούμε 

ότι βάσει του προηγούμενου ορισμού, συνέβαλε σημαντικά και η μείωση του 

κόστους των επικοινωνιών και μεταφορών, δηλαδή η μείωση του συναλλακτικού 

κόστους11 γενικότερα. Αλλά σύμφωνα με μια άλλη άποψη (Storper – Venables, 

2003), οι δεσμοί που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέρη μιας βιομηχανικής συνοικίας 

παραμένουν σταθεροί και δυνατοί παρά την μείωση του κόστους στις παραπάνω 

περιπτώσεις. Θεωρούν ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια θεωρία για τη 

γεωγραφική συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας και προσθέτουν ότι είναι 

ανεπαρκές να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια ευθεία σχέση ανάμεσα στο κόστος 

μεταφορών και τις βιομηχανικές συνοικίες. 

 Μια άλλη πιθανή εξήγηση για τη δημιουργία των βιομηχανικών συνοικιών θα 

μπορούσε να είναι το γεγονός ότι σε περιπτώσεις όπου κυριαρχεί έντονη 

αβεβαιότητα, πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και το οικονομικό περιβάλλον είναι πολύ 

ρευστό, τότε οι οικονομίες κλίμακας που έχει αναπτύξει η επιχείρηση στο εσωτερικό 

της αρχίζουν να διασπώνται. Όπως το εξηγεί ο Scott (1988, σελ. 29), «έτσι, ολόκληρο 

το σύστημα παραγωγής αρχίζει να δείχνει έντονα συμπτώματα οριζόντιας και 

κάθετης αποδιάρθρωσης. Η αποδιάρθρωση αυτή ενισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό την 

ευελιξία στην ανάπτυξη του κεφαλαίου και της εργασίας, επειδή επιτρέπει στους 

παραγωγούς να ενώνονται και να επανενώνονται σε χαλαρούς, εύκολα 

μεταβαλλόμενους, συνασπισμούς, που συγκρατούνται από εξωτερικούς 

συναλλακτικούς δεσμούς». 

 Το να εξηγηθεί ο λόγος για τον οποίο κάποιες περιφέρειες, αφού 

δημιουργηθούν, παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη σχετίζεται με τα εσωτερικά 

χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, τις κοινωνικές της ιδιαιτερότητες, αλλά και το 

εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, η επιτυχία τέτοιων περιοχών οφείλεται και σε 

                                                 
11 Η έννοια του συναλλακτικού κόστους σύμφωνα με τον Coase (1937) περιλαμβάνει το κόστος που 
συνεπάγεται η χρήση του μηχανισμού των τιμών, δηλαδή η έρευνα για τα κατάλληλα αγαθά, καθώς 
και το κόστος διαπραγμάτευσης και κατάληξης σε μια συμφωνία. 
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εξωτερικούς παράγοντες, αλλά κυρίως σε εσωτερικούς, στο πώς είναι δομημένη η 

οικονομία και η κοινωνία σε αυτές τις περιοχές. Ναι μεν είναι πιθανό η κοινωνική 

συνοχή να είναι αποτέλεσμα της επιτυχίας κάποιας περιοχής, αλλά κυρίως αποτελεί 

προαπαιτούμενο για αυτήν. Αυτή η σχέση μεταξύ συνοχής και επιτυχίας συνίσταται 

στην κουλτούρα της δέσμευσης που πιθανόν να κυριαρχεί στη συγκεκριμένη περιοχή, 

και η οποία περιλαμβάνει σχέσεις δικτύωσης που χαρακτηρίζονται από συνεργασία 

και εμπιστοσύνη12 (Hudson, 1999).  

 Κάποιοι δίνουν έμφαση στη διαδικασία της συσσώρευσης αυτής καθαυτής, η 

οποία θα προέρχεται από κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα που θα έχει η 

συγκεκριμένη περιοχή, και το οποίο ίσως να είναι αποτέλεσμα τυχαίας διαδικασίας, 

όμως θα συμβάλλει στην κεφαλαιοποίηση των ικανοτήτων που έχουν ήδη αναπτυχθεί 

προκειμένου να δημιουργηθούν νέες και έτσι θα οδηγηθούμε σε αύξουσες οικονομίες 

κλίμακας. Δηλαδή η γένεση και η περαιτέρω επιτυχία ενός βιομηχανικού 

συμπλέγματος μπορεί να οφείλεται σε ιστορικές συγκυρίες, όπως η διαθεσιμότητα 

κάποιων πρώτων υλών, ή η γνώση σχετικά με την έρευνα και ανάπτυξη, ή γνώση για 

τις ανάγκες κάποιας συγκεκριμένης, συγκεντρωμένης γεωγραφικά, πληθυσμιακής 

ομάδας και για τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να ικανοποιηθούν. Οπότε, 

όταν δημιουργηθεί η βιομηχανική συνοικία, προοδευτικά και σταδιακά 

δημιουργούνται εξωτερικές οικονομίες σχηματίζοντας μια σωρευτική διαδικασία 

(Romer, 1986; Krugman, 1991, αναφέρονται στον Hudson, 1999). 

 Κάποιοι δίνουν έμφαση στη διαδικασία της μάθησης νέων δεξιοτήτων και 

στον τρόπο με τον οποίο αυτές διασπείρονται στις υπόλοιπες οικονομικές μονάδες 

της κάθε περιοχής. Αυτή η προσέγγιση, που σχετίζεται και με την προσέγγιση της 

δικτύωσης, είναι σημαντική ειδικά σε περιόδους που κυριαρχεί η αβεβαιότητα και 

επίσης όταν απαιτείται η εφαρμογή της μεθόδου δοκιμής – λάθους για την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων, αφού η χρήση ήδη υπάρχουσας γνώσης θα γλιτώσει από τις 

επιχειρήσεις χρήμα και χρόνο και θα ενθαρρύνει την καινοτομική ικανότητα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Morgan, 1995, Maskell, 1998, αναφέρονται στον 

Hudson, 1999). 

 Το σκοπό αυτόν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ο σχηματισμός νέων θεσμών 

στη βιομηχανική συνοικία, για παράδειγμα εξειδικευμένοι οργανισμοί εκπαίδευσης, 

καθώς και επαγγελματικές ενώσεις ή επιμελητήρια. Θεσμοί τέτοιου είδους μπορούν 
                                                 
12 Αυτή, όμως, η συνοχή δεν είναι πάντα ο κανόνας. Για παράδειγμα, στην Γερμανία οι περισσότεροι 
εργάτες ήταν μετανάστες και στερούνταν πολλά από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.  
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να προωθήσουν τη συνεργασία ανάμεσα στις τοπικές επιχειρήσεις, να επιταχύνουν τη 

διαδικασία εκμάθησης και την διάχυση τεχνολογικών καινοτομιών. Μάλιστα, η 

ύπαρξη τέτοιων θεσμών σε συνδυασμό με την ύπαρξη εξωτερικών οικονομιών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, ελκύει την προσοχή σε ένα βιομηχανικό σύμπλεγμα. Αυτό 

μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την μετακίνηση ακόμα περισσότερων επιχειρήσεων 

και εξειδικευμένων εργαζομένων στη συγκεκριμένη περιοχή, δίνοντας κίνητρα ακόμα 

και για δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Αλλά πέρα από τους επίσημους φορείς 

διάδοσης της γνώσης, μεγάλη σημασία παίζει και η ανεπίσημη συνεργασία ανάμεσα 

στις επιχειρήσεις. Η επικοινωνία που συμβάλλει στη διάδοση, κωδικοποιημένης ή μη, 

πολύπλοκης πληροφορίας, συχνά συνδέεται με σφιχτές ανθρώπινες σχέσεις τις οποίες 

βοηθά και η χωρική εγγύτητα.13 

 Εξίσου σημαντικό για την προηγούμενη ομάδα επιστημόνων (αυτών δηλαδή 

που θεωρούν πρώτιστης σημασίας τη διασπορά της γνώσης) είναι και ο τρόπος με τον 

οποίο αναπτύσσεται η νέα γνώση και ασκούν κριτική στις βιομηχανικές συνοικίες 

που θεωρούσαν περιττή την ανάπτυξη νέας γνώσης και δεν έδιναν σημασία στη 

μαθησιακή διαδικασία. Ένας από αυτούς είναι και ο Bruno Grancelli (2007). 

 Επίσης, υπάρχει και η άποψη αυτών που λένε ότι το θεσμικό πλαίσιο14 είναι 

αυτό που παίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο για τη δημιουργία και επιτυχία μιας 

βιομηχανικής συνοικίας, Πέρα από τη συμβολή του στη διάδοση της γνώσης όπως 

είδαμε παραπάνω, αυτό είναι ο συνεκτικός κρίκος των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων που έχει κάθε περιοχή και ο πιο καθοριστικός παράγοντας στην 

εκμετάλλευσή τους (Hudson, 1999). Για παράδειγμα, μεγάλη σημασία έπαιξε η 

πρόσβαση σε μηχανισμούς πιστώσεων, ειδικά για τις επιχειρήσεις που 

καινοτομούσαν και προσπαθούσαν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Οι 

τοπικές τράπεζες, οι οποίες είχαν γνώση των τοπικών επιχειρήσεων και τομέων και 

διαθέτοντας τις τοπικές καταθέσεις, συνέβαλαν καθοριστικά στην παροχή πιστώσεων 

στο επιχειρηματικό σύστημα, πράγμα που συνδέεται με την εμπιστοσύνη, την 

                                                 
13 Ένα παρόμοιο φαινόμενο αναπτύχθηκε στην Τρίτη Ιταλία. Σε αυτή τη χώρα γενικότερα, ο ρόλος της 
οικογένειας είναι πολύ σημαντικός, και δεδομένου του γεγονότος ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
ήταν οικογενειακού χαρακτήρα, δεν υπήρχε αθέμιτος ανταγωνισμός, πράγμα που βοήθησε στην 
ανεμπόδιστη ροή γνώσης και πληροφορίας. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που τα βιομηχανικά 
συμπλέγματα και γενικά το συγκεκριμένο παραγωγικό σύστημα ήταν αυτοφυές και όχι κεντρικά 
σχεδιασμένο, όπως στην περίπτωση της Δανίας και της Γερμανίας.  
14 Σε αυτό μπορούμε να συμπεριλάβουμε το τραπεζικό σύστημα, τους μηχανισμούς εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, την επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη και το ρόλο των εργατικών συνδικάτων. Αν αυτό 
το θεσμικό πλαίσιο ήταν καλά οργανωμένο, αποτελούσε εγγύηση στην εξασφάλιση μεγάλου βαθμού 
απασχόλησης και ανάπτυξης.  
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αμοιβαιότητα αλλά και την οικογενειακή δομή των επιχειρήσεων σε κάποιες 

περιοχές. Όλο αυτό ενέπνεε εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα.15 Πέρα από τις 

τραπεζικές πιστώσεις, ο οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων κάποιων 

περιοχών, όπως αυτών στην Τρίτη Ιταλία, συνέβαλε στην αυτοχρηματοδότηση αυτών 

των επιχειρήσεων.  

 Ένας σημαντικός παράγοντας που βοήθησε στον τομέα του θεσμικού 

πλαισίου ήταν ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως 

στις περιπτώσεις όπου κυριαρχούσε η κομμουνιστική ιδεολογία, αποτελούσε τον 

καταλύτη για την συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις αλλά και τον καθοριστικό 

παράγοντα για την επιτυχή εγκατάσταση και λειτουργία των βιομηχανικών 

συνοικιών. Η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πιστώσεις η οποία αναφέρθηκε 

παραπάνω, αποτελούσε σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτήν του βιομηχανικού 

συμπλέγματος της Modena στην Τρίτη Ιταλία, αποτέλεσμα πρωτοβουλίας σε τοπικό 

επίπεδο. Ο βιοτεχνικός συνεταιρισμός που δημιουργήθηκε όχι μόνο 

διαπραγματευόταν καλύτερους όρους για την παροχή των πιστώσεων στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά εγγυόταν και την αποπληρωμή των δανείων. Οι 

άνθρωποι που τον διοικούσαν γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα σε τοπικό επίπεδο 

και ήταν σε θέση να αξιολογήσουν βάσει πιο σύνθετων κριτηρίων τους 

επιχειρηματίες απ’ ότι οι τράπεζες, οι οποίες εξέταζαν αποκλειστικά και μόνο την 

οικονομική τους επιφάνεια. Αυτοί έδιναν περισσότερο έμφαση στην 

επιχειρηματικότητα και το κοινωνικό προφίλ του κάθε επιχειρηματία που έκανε 

αίτηση για δάνειο, παράγοντες που ασκούσαν κοινωνικές πιέσεις και εξασφάλιζαν σε 

μεγάλο βαθμό την αποπληρωμή του δανείου (Trigilia, 1995). 

 Πέρα από τη βοήθεια στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, η τοπική 

αυτοδιοίκηση αναλάμβανε πρωτοβουλίες και σε θέματα παροχής υπηρεσιών προς τις 

επιχειρήσεις, όπως παροχή συμβουλών για ανάπτυξη στρατηγικής, ή σε θέματα 

προώθησης των προϊόντων, αξιοποίησης πληροφοριών για τις τάσεις των αγορών, 

ακόμα και σε θέματα διαπραγμάτευσης με προμηθευτές για αγορά πρώτων υλών 

(Trigilia, 1995; Λυμπεράκη - Μουρίκη, 2003). 

 Τελικά τι είναι αυτό που κάνει κάποια βιομηχανικά συμπλέγματα πετυχημένα 

ενώ κάποια άλλα όχι; Η αποτελεσματική λειτουργία ενός τέτοιου συμπλέγματος έχει 
                                                 
15 Αλλά ακόμα και στην περίπτωση του Baden-Wurttemberg όπου οι σχέσεις ήταν πιο απρόσωπες, 
παρατηρήθηκε ότι οι περισσότερες πιστώσεις στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες 
παρέχονταν από περιφερειακά τραπεζικά ιδρύματα, όπως την Sparkaseen και την Volksbanken και όχι 
από τις μεγάλες εθνικές τράπεζες (Semlinger, 1995). 
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να κάνει με το πόσο αυτό θα παρέχει τις προϋποθέσεις για να δημιουργηθούν θετικές 

εξωτερικότητες για όλα τα μέλη του έτσι ώστε να μπορέσουν να σταθούν όχι μόνο σε 

τοπικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές, δηλαδή να συμμετέχουν μέσω του τοπικού 

δικτύου σε μεγαλύτερα παγκόσμια δίκτυα παραγωγής, εμπορίου και αγορών.  

Eίναι σημαντικό το γεγονός πως υπάρχει η δυνατότητα μια μικρομεσαία επιχείρηση 

να γίνει ανταγωνιστική και καινοτομική σε παγκόσμιο επίπεδο εφόσον εκμεταλλευτεί 

τις θετικές εξωτερικότητες που δημιουργούνται στο πλαίσιο ενός βιομηχανικού 

συμπλέγματος και οι οποίες παίζουν έναν σπουδαίο ρόλο, χωρίς να εξαρτάται από τις 

μεγάλες επιχειρήσεις (Krugman, 1998, αναφέρεται στον Boddy, 1999). 

 

 Σχηματικά, θα μπορούσαμε να απεικονίσουμε τη λειτουργία και τη δράση του 

βιομηχανικού συμπλέγματος ως εξής:  

 

 
προμηθευτές πρώτων υλών         παρόμοιες τεχνολογίες            εκπαίδευση 

προμηθευτές κεφαλαιουχικών     κοινή χρήση δεξαμενής         έρευνα και ανάπτυξη 

αγαθών        εργατικού δυναμικού        ρύθμιση θεσμικού 

σύμβουλοι       παρόμοιες στρατηγικές         πλαισίου 

έρευνα και ανάπτυξη 

 

πηγή πρωτοτύπου: http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Bergman-Feser/cl003.gif 

μετ.: Α. Ανυφαντάκη 

  

 Όμως η τόσο στενή συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις πολλές φορές 

κάνει δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στις μονάδες, εφόσον το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα συνίσταται στη συνεργασία και την εμπιστοσύνη. Αυτή η συνεργασία 

οφείλεται στη χωρική εγγύτητα. Δηλαδή η γειτνίαση αποτελεί έναν σημαντικό 

παράγοντα για την κοινωνική αλληλεγγύη και την πρόσβαση της κάθε επιχείρησης 

στην τεχνογνωσία, πράγμα απαραίτητο για την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και 

την καινοτομία. Οι Α. Λυμπεράκη – Α. Μουρίκη (2003, σελ. 84), παραθέτοντας την 

Βιομηχανικό Σύμπλεγμα 

Τομείς Εμπορίου Σχετικοί Τομείς Υποστηρικτικοί 
θεσμοί 

http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Bergman-Feser/cl003.gif
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άποψη του Putnam (1993), αναφέρουν: «ιστορικά, οι άρρητοι κανόνες16 και τα 

δίκτυα δημόσιας και συλλογικής συμμετοχής ενδυνάμωσαν τη διαδικασία 

οικονομικής ανάπτυξης και όχι το αντίθετο. Αυτό το αποτέλεσμα συνεχίζεται και 

σήμερα [..]. Ανάμεσα σε δύο περιοχές που είχαν το ίδιο επίπεδο οικονομικής 

ανάπτυξης το 1970, εκείνη που διέθετε πυκνότερα δίκτυα συλλογικής 

δραστηριοποίησης και συμμετοχής στα κοινά αναπτύχθηκε με ρυθμούς πολύ 

ταχύτερους στη διάρκεια των επόμενων χρόνων». 

                                                

 Άρα, βασικά χαρακτηριστικά αυτών των οικονομικά επιτυχημένων περιοχών 

είναι η συνεργασία, η εμπιστοσύνη, η δικτύωση και γενικότερα οι αρχές της 

ευέλικτης εξειδίκευσης στο πλαίσιο ενός καλά οργανωμένου θεσμικού συστήματος. 

Αλλά όλα τα παραπάνω, ενώ αποτελούν έναν χρήσιμο παράγοντα κατά τον 

Heidenreich (1996) για την οικονομική επιτυχία, δεν είναι επαρκή από μόνα τους, 

χώρια του γεγονότος ότι έχει καταγραφεί η ύπαρξή τους και σε λιγότερο επιτυχημένες 

οικονομικά περοχές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Baden-Wurttemberg στη 

Γερμανία, την οποία θα εξετάσουμε παρακάτω, ενώ στην αρχή παρατηρήθηκε μεγάλη 

επιτυχία, αργότερα έγινε αντιληπτό ότι το θεσμικό πλαίσιο στην περιοχή στεκόταν 

εμπόδιο στις καινοτομικές προσπάθειες των επιχειρήσεων.  

 

iii. Ο ρόλος της τεχνολογίας  

 

 Η τεχνολογία και η τεχνολογική μεταβολή, σύμφωνα με τον Storper (1996), 

αναγνωρίζονται ως κινητήριες δυνάμεις στη μεταβολή περιφερειακών προτύπων 

ανάπτυξης. Η εισαγωγή και η απόσυρση προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών 

συμβαίνει περιφερειακά και είναι συνάρτηση σε μεγάλο βαθμό του πόσο ικανές είναι 

αυτές οι περιοχές για καινοτομία. Και συνεχίζει λέγοντας ότι οι οργανισμοί, κυρίως 

εταιρείες αλλά και δίκτυα επιχειρήσεων στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους στα ίδια 

παραγωγικά συστήματα, δεν εξαρτώνται μόνο από τις χειροπιαστές εισροές, αλλά και 

από την εγγύτητα και από τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ τους. Οι 

περιφέρειες μπορούν να χαρακτηριστούν είτε από δυνατές ή αδύναμες 

αλληλεπιδράσεις σε τοπικό επίπεδο και από υπερχείλιση παραγωγικών συντελεστών 

και τεχνολογίας.  

 
16 Ένας άρρητος κανόνας είναι αυτός της αμοιβαιότητας, ο οποίος συνέβαλε στην εξισορρόπηση 
ανάμεσα στο ατομικό συμφέρον και στην αλληλεγγύη.  
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 Πλέον η τεχνολογία δεν χαρακτηρίζεται ως το μαύρο κουτί, ούτε θεωρείται 

δεδομένη, όπως θεωρούνταν στα ορθόδοξα οικονομικά, όπου οι οικονομικές μονάδες 

κατέχοντας πλήρη πληροφόρηση υποτίθεται ότι δρούσαν ορθολογικά. Η τεχνολογική 

μεταβολή διακρίνεται σε αυτή που προορίζεται για παραγωγή τυποποιημένων 

προϊόντων και σε αυτή που χαρακτηρίζεται ως ευέλικτη και σκοπός της είναι η 

παραγωγή εξειδικευμένων, μη τυποποιημένων προϊόντων. Αλλά η τεχνολογία δεν 

είναι μόνο αυτό, δεν αφορά μόνο τις οικονομίες κλίμακας και την ποικιλία. 

Αντιθέτως, έχει να κάνει και με την ισορροπία ανάμεσα στην κωδικοποίηση και τη 

μη-κωδικοποίηση της γνώσης. Είναι πολύ σημαντική και η εκμάθηση, όχι μόνο η 

διάχυση της γνώσης, η οποία να σημειωθεί ότι μπορεί να αφορά τα τμήματα της ίδιας 

επιχείρησης, ή επιχειρήσεις παρόμοιου αντικειμένου, ή και ολόκληρες περιφέρειες. 

Οι επιχειρήσεις, οι περιφέρειες και οι οργανισμοί που έχουν την ικανότητα να 

μαθαίνουν γρηγορότερα και καλύτερα έχουν αναπτύξει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα γιατί η γνώση δεν μπορεί να μεταφερθεί άμεσα στους νεοεισερχόμενους 

ούτε και να την μιμηθούν εύκολα.17  

 Αλλά πλέον, ειδικά μετά τη δεκαετία του 1970, αμφισβητείται η γραμμική, 

ιεραρχική ροή του παραδοσιακού μοντέλου, του οποίου η βασική υπόθεση είναι ότι ο 

σύνδεσμος ανάμεσα στην τεχνολογία και την ανάπτυξη είναι η πρόοδος από την 

εφεύρεση ή καινοτομία, στην κλίμακα και την τυποποίηση. Επίσης, ότι η αύξηση της 

παραγωγικότητας κάθε συντελεστή οδηγεί σε αύξηση του πλούτου. Τώρα, φαίνεται 

ότι η ανάπτυξη, τουλάχιστον στις αναπτυγμένες περιοχές σχετίζεται με την μη 

τυποποίηση και την ποικιλία. Τώρα η τεχνολογία δεν έχει να κάνει μόνο με την 

έρευνα που πραγματοποιείται στα εργαστήρια και αντιπροσωπεύει αυτό που εμείς 

θεωρούμε ιεραρχική και γραμμική, αλλά και την εξάπλωση και την ισχυροποίηση 

των σχέσεων ανάμεσα στους θεσμούς και στις οικονομικές μονάδες.  

 Το ίδιο πιστεύει και η Α. Λυμπεράκη (1991) για τη γραμμική ιστορική 

αντίληψη που διακατέχει την πορεία της μεταποίησης και το ρόλο της τεχνολογίας. 

Θεωρεί ότι δεν προχωράει μέσα από αυστηρά καθορισμένα στάδια «νομοτελειακής 

εξέλιξης» και ότι κάθε σύστημα έχει το δικό του, εγγενή δυναμισμό. Και προσθέτει 

ότι οι θεωρητικοί της ευέλικτης εξειδίκευσης θεωρούν ότι οι τεχνολογικές επιλογές 

                                                 
17 Και δεδομένου του γεγονότος ότι οι κύκλοι των προϊόντων είναι πλέον πολύ μικρότεροι και υπάρχει 
αβεβαιότητα και ρευστότητα στις αγορές μαζί με αυξημένο ανταγωνισμό, η μάθηση και η καινοτομική 
διαδικασία αποκτούν ξεχωριστή σημασία. 
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εξαρτώνται από κάποιες σπάνιες ιστορικές συγκυρίες, τις λεγόμενες Βιομηχανικές 

Τομές.  

  

δ. Δικτύωση - Networking 

 

 Η δικτύωση είναι μια πρακτική που σκοπό έχει την αντιμετώπιση της 

αβεβαιότητας18 η οποία προκύπτει από το δυναμικό και μεταβαλλόμενο (άρα 

ασταθές) οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, αλλά 

αποτελεί και σημαντικό στοιχείο για την περιφερειακή ανάπτυξη. Δηλαδή, 

συνίσταται σε συνειδητή δημιουργία σχέσεων  ανάμεσα στα τμήματα της ίδιας 

επιχείρησης αλλά και ανάμεσα σε επιχειρήσεις και διαφέρει από τη δομή των αγορών 

(Egan, 1995, αναφέρεται στους Henry – Mohan – Yanacopoulos, 2002). Η 

συγκεκριμένη δομή παρέχει στην επιχείρηση μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα 

προσαρμογής στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Της επιτρέπει να 

συγκεντρωθεί σε αυτά που γνωρίζει να κάνει καλά και ταυτόχρονα εκμεταλλεύεται 

την αποτελεσματικότητα άλλων μονάδων σε άλλου είδους εργασίες. Οπότε, αντί η 

επιχείρηση να απασχολεί υπαλλήλους με μισθό, προτιμά να συνάπτει συμβόλαια για 

συγκεκριμένες εργασίες ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

 Τόσο η εσωτερική όσο και εξωτερική δικτύωση μιας επιχείρησης, 

καταγράφουν την τάση για «παραγωγική αποκέντρωση» που βέβαια καθίσταται 

δυνατή απ΄ τη συμβολή των τεχνολογιών πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, οι 

οποίες παρέχουν τη δυνατότητα συντονισμού των διάφορων δραστηριοτήτων. Πολλές 

φορές, όμως, η τεχνολογική μεταβολή είναι που «απειλεί» τις επιχειρήσεις και τις 

παρακινεί στο να συσπειρωθούν, οδηγώντας τες στην εξωτερική δικτύωση.  

 Με τη δικτύωση, λοιπόν, περιορίζονται οι λειτουργίες εντός της ίδιας της 

επιχείρησης, και πολλές εργασίες εκτελούνται από εξωτερικές μονάδες με το 

                                                 
18 Τομείς στους οποίους παρατηρήθηκε μεγάλες και κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις να 
εφαρμόζουν τις αρχές της δικτύωσης προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να καλλιεργήσουν 
το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, ήταν ο τομέας των ηλεκτρονικών, της λιανικής, της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, ακόμα και της κινηματογραφικής βιομηχανίας στις ΗΠΑ. Σε άλλους, πάλι, 
τομείς, όπως η κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού και η παραγωγή λογισμικού, παρατηρήθηκε το 
φαινόμενο επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους να δικτυώνονται για να αποκομίσουν τα οφέλη 
του «μεγάλου μεγέθους» ενώ παράλληλα να μπορούν να διατηρήσουν την ευελιξία του «μικρού 
μεγέθους». Δηλαδή συμπεραίνουμε ότι η δικτύωση προσφέρει οφέλη και πλεονεκτήματα και σε 
μεγάλες αλλά και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το 
μειονέκτημά τους στο ότι δεν έχουν την ικανότητα να δημιουργούν και να αξιοποιούν εσωτερικές 
οικονομίες για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους), οπότε όλοι έχουν συμφέρον να 
«δεσμευτούν» σε δίκτυα συνεργασίας (Christopherson - Storper, 1987). 



Ευέλικτη εξειδίκευση; Θεωρία και εμπειρία: μια κριτική ανασκόπηση           30 

σύστημα της ανάθεσης. Με αυτό τον τρόπο, η επιχείρηση αποτελείται από μια σειρά 

συνεργασιών οι οποίες συνδέονται με δίκτυα (πολλές φορές μεταβαλλόμενα) τα 

οποία είναι μη ιεραρχικά (Henry – Mohan – Yanacopoulos, 2002; Popp – Toms, 

2003). 

   

i. Η εσωτερική δικτύωση 

 

 Η εσωτερική δικτύωση όλων των συμβαλλόμενων μερών μιας επιχείρησης 

μορφοποιεί ένα λιγότερο ιεραρχημένο και άκαμπτο πρότυπο -έναντι του φορντικού-, 

προάγοντας τη συνεργασία, το συντονισμό αλλά και τη διάχυση της γνώσης, δίνοντας 

με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί καλύτερα η αβεβαιότητα. Και 

επιπλέον, τώρα που οι κύκλοι των προϊόντων (δηλαδή η πορεία ενός προϊόντος από 

την εισαγωγή στην ανάπτυξη, την ωρίμανση και τέλος στην παρακμή του) έχουν 

μειωθεί αισθητά (Sanchez, 1995), η συνεργασία ανάμεσα στα διαφορετικά μέρη της 

επιχείρησης καθίσταται επιτακτική ανάγκη για τη γρήγορη ανταπόκριση στα νέα 

δεδομένα. Οπότε, η δικτύωση έχει τους εξής βασικούς σκοπούς (Λυμπεράκη – 

Μουρίκη, 2003): 

 1) Το να ενσωματώσει την έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή. Αυτές οι 

δραστηριότητες, οι οποίες παλιότερα υπήρχαν και λειτουργούσαν μεμονωμένα και 

αυτόνομα, πρέπει τώρα να συντονιστούν και να υπάρχει στενή συνεργασία.  

 2) Αυτή η συνεργασία πρέπει να σκοπεύει στην ελαχιστοποίηση των 

ελαττωματικών προϊόντων. Εάν ο τομέας του σχεδιασμού και αυτός της παραγωγής 

ανταλλάσσουν ιδέες, προλαμβάνονται τα περισσότερα πιθανά προβλήματα που 

μπορεί να προκύψουν σχετικά με την παραγωγή των προϊόντων.  

 3) Το να δημιουργήσει μικρότερες, πιο αποκεντρωμένες ομάδες οι οποίες 

μπορούν να λαμβάνουν γρήγορα αποφάσεις και να εξασφαλίζουν περισσότερη 

ευελιξία. Η άκαμπτη ιεραρχία του φορντικού καθεστώτος καθιστούσε το σύστημα 

περισσότερο δυσκίνητο και συνέβαλε στον κατακερματισμό των συμφερόντων. 

  

ii. Η εξωτερική δικτύωση 

 

 Η εξωτερική δικτύωση επιτυγχάνει να αντισταθμίσει τα μειονεκτήματα μιας 

μικρής επιχείρησης με τη μέθοδο της συνεργασίας, είτε ανάμεσα σε διαφορετικές 

επιχειρήσεις, είτε ανάμεσα σε επιχειρήσεις και τρίτους οργανισμούς. Δίκτυα ανάμεσα 
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σε εταιρείες και τρίτους οργανισμούς μπορεί να είναι εναλλακτικές στρατηγικές 

έναντι συμμαχιών ανάμεσα σε επιχειρήσεις και μπορεί να αποτελούν νέες ευκαιρίες 

οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν τη δομή των βιομηχανικών δραστηριοτήτων 

αλλά και την τοποθεσία τους. Και εδώ πάλι υπεισέρχεται η τεχνολογία συνδέοντας τις 

διάφορες μονάδες και συντονίζοντας τις διεθνείς δραστηριότητες. 

 Οι Λυμπεράκη – Μουρίκη (2003) παραθέτοντας τις απόψεις των Cooke και 

Morgan (1993) σχετικά με τις αρχές της εξωτερικής δικτύωσης, αναφέρουν:  

1) Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν στενοί και μακροχρόνιοι δεσμοί ανάμεσα 

στους παραγωγούς και τους χρήστες προκειμένου να αξιοποιηθούν τα 

αποτελέσματα της εκμάθησης μέσα από την παραγωγική διαδικασία (το 

γνωστό learning-by-doing). Εάν υπάρχει άμεση ροή πληροφοριών και γνώσης, 

αποφεύγεται η μέθοδος της «δοκιμής και λάθους» για την οποία δεν υπάρχει 

πλέον η πολυτέλεια της εφαρμογής σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Με τη στενή συνεργασία διαμέσου της δικτύωσης η πληροφόρηση από την 

πλευρά των χρηστών και γενικότερα η γνώση επηρεάζει έγκαιρα τους 

παραγωγούς στο σχεδιασμό των προδιαγραφών των νέων προϊόντων. Ένα 

πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης αποτελεί η εταιρεία 

Benetton, την οποία θα μελετήσουμε παρακάτω.  

2) Μια άλλη στρατηγική που παρατηρείται είναι η δικτύωση και η από κοινού 

ανάληψη επενδύσεων προκειμένου να εξασφαλιστούν οφέλη από την 

εξειδίκευση και από τον καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις. 

Πολλές επιχειρήσεις καταφεύγουν σε τέτοιου είδους στρατηγικές, δηλαδή σε 

αναζήτηση στρατηγικών συμμάχων, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε νέες 

αγορές αλλά και πρόσβαση στις πληροφορίες του συμμάχου τους. Δηλαδή 

βλέπουν τέτοιου είδους συνεργασίες σαν «όχημα» για την εισαγωγή 

εξωτερικής γνώσης και σαν έναν επωφελή τρόπο να συνδυαστούν νέες και 

παλιές ιδέες για το σχεδιασμό νέων προϊόντων, τεχνικών και μορφών 

οργάνωσης.  

3) Εξωτερική δικτύωση παρατηρείται και όταν υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις 

υπεργολαβίας συνεργατικού τύπου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι 

τεχνικές καινοτομίες οι οποίες θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους και σε 

πιο γρήγορη ανταπόκριση της εταιρείας στα νέα δεδομένα της αγοράς. Με 

αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται η ανάγκη της εξειδίκευσης, ειδικά για τις 

μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες, όσο μεγάλες και να είναι, δεν είναι δυνατόν 
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να εσωκλείουν όλες τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την καινοτομία σε 

ένα τόσο γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ούτε είναι δυνατόν να 

ελέγχουν σε τέτοιο σημείο την παραγωγική διαδικασία ώστε να αποκλείουν 

την παραγωγή ελαττωματικών προϊόντων και να διασφαλίζουν την ποιότητα. 

Πλέον, η σχέση ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη δεν είναι η κλασική 

φορντική σχέση αντιπαλότητας και εχθρότητας, αλλά μια σχέση συνεργασίας 

που έχει σαν σκοπό τη γρήγορη ροή της πληροφορίας, σε αντίθεση με ό,τι 

συνέβαινε στο φορντικό καθεστώς, και την αμοιβαία επιδίωξη συμφερόντων.  

 

 Φυσικά, η δικτύωση έχει και την αρνητική της πλευρά. Κάποιοι θεωρούν ότι 

πρόκειται απλώς για ένα μεταβατικό στάδιο εταιρικής οργάνωσης γιατί 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη αστάθεια. Και φυσικά, είναι πρόβλημα η επιλογή του 

σωστού συνεργάτη, ειδικά αν η εταιρεία ειδικεύεται σε κάποιους συγκεκριμένους 

τομείς και δεν έχει γνώση του συγκεκριμένου τομέα στον οποίο πάει να συνάψει 

συμφωνία. Επιπλέον, αν υπάρχει δικτύωση σε μεγάλο βαθμό σε μια επιχείρηση, τότε 

χάνεται η αυτονομία και η αυτοτέλειά της (Λυμπεράκη – Μουρίκη, 2003).  

 

6. Η ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

 

 Όπως ήδη είδαμε, η υπεργολαβία παραγωγής είναι πολύ σημαντική σε 

κάποιους κλάδους ορισμένων οικονομιών, όπως για παράδειγμα στον κλάδο 

ενδυμάτων στην Τρίτη Ιταλία. Αλλά παρατηρείται και σε άλλους βιομηχανικούς 

κλάδους των ανεπτυγμένων καπιταλιστικών οικονομιών, όπως στην 

αυτοκινητοβιομηχανία του Καναδά. Σαν τρόπος παραγωγής και απασχόλησης, δεν 

του είχε δοθεί η αρμόζουσα σημασία και υπήρχε η άποψη ότι είναι σε παρακμή και 

ότι θα εξαφανιστεί. Σύμφωνα με τον Holmes (1991, σελ. 18), ο οποίος αναλύει 

κυρίως τη βιομηχανική υπεργολαβία, «ο όρος υπεργολαβία αναφέρεται σε μια 

κατάσταση όπου μια επιχείρηση προσκαλεί μιαν άλλη ανεξάρτητη επιχείρηση να 

αναλάβει την παραγωγή γι’ αυτήν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή σχέδια που της 

προμηθεύει, ή να ολοκληρώσει την επεξεργασία ενός υλικού, εξαρτήματος ή φάσης 

υποσυναρμολόγησης». Και συνεχίζει προσθέτοντας ότι «η υπεργολαβία 

διαφοροποιείται από την απλή αγορά υλικών και εξαρτημάτων από προμηθευτές, 

κατά το ότι μεταξύ δύο εμπλεκόμενων επιχειρήσεων υφίσταται ένα ενεργό συμβόλαιο 

που ορίζει τις προδιαγραφές της παραγγελίας».  
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α. Είδη υπεργολαβίας  

 

Διακρίνονται κυρίως τρία είδη υπεργολαβίας (Holmes, 1991, σελ. 19).  

 

• Η υπεργολαβία χωρητικόητας ή ικανότητας (capacity subcontracting). Σε 

αυτή την περίπτωση η παραγωγή γίνεται στο χώρο του υπεργολάβου βάσει 

λεπτομερών οδηγιών και κατευθύνσεων της επιχείρησης εντολέα. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, όμως, η παραγωγή γίνεται και στον ίδιο το χώρο της 

επιχείρησης εντολέα. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι αναπτύσσεται κάποιου 

είδους ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο επιχειρήσεις, γιατί όταν μειώνεται η 

ζήτηση θα πρέπει να ανταγωνίζονται η μία την άλλη για παραγγελίες. Αυτός 

ο τύπος υπεργολαβίας είναι συνηθισμένος στη Γαλλία και στην Ιταλία.  

• Η υπεργολαβία ειδίκευσης (specialization subcontracting). Εδώ έχουμε το 

φαινόμενο της αποκαθετοποίησης της παραγωγής, γιατί η παραγωγή γίνεται 

αποκλειστικά στις υπεργολαβικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της υπεργολαβικής επιχείρησης και όχι της επιχείρησης – 

εντολέα. Οπότε εδώ παρατηρούμε ότι οι δύο επιχειρήσεις ασχολούνται με 

διαφορετική παραγωγή, η οποία είναι συμπληρωματική.  

• Η υπεργολαβία προμηθειών (supplier subcontracting). Εδώ ο υπεργολάβος 

είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητος σε ό,τι αφορά και το σχεδιασμό και την 

κατασκευή του προϊόντος και μπορεί να συνάψει συμβόλαιο με την 

επιχείρηση – εντολέα για να την προμηθεύει με κάποιο αποκλειστικό προϊόν. 

Τέτοια υπεργολαβία έχουμε συνήθως στην αυτοκινητοβιομηχανία 

 

 Αλλά ας δούμε και κάποια χαρακτηριστικά της υπεργολαβίας σε σχέση με τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή τη διαδικασία την ακολουθούν συχνά οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις για εργασίες όπως η μισθοδοσία, ή η παρακολούθηση των 

λογιστικών, ή η ανάληψη μιας εξειδικευμένης εργασίας (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

αποκλείονται από τη χρήση της μεγάλες επιχειρήσεις, όπως θα δούμε παρακάτω). 

Αυτή η τακτική προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Μερικά από αυτά είναι ότι η υπεργολαβία απελευθερώνει πόρους και χρόνο της 

επιχείρησης προκειμένου αυτά να κατευθυνθούν προς άλλους σκοπούς πιο επικερδείς 

για αυτήν. Επιπλέον, το να υπάρξει συμφωνία υπεργολαβίας κοστίζει λιγότερο από 
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την πρόσληψη ενός πλήρως απασχολούμενου εργαζόμενου, αφού δεν χρειάζεται να 

πληρώνει ο εργοδότης εισφορές για αυτόν (Pietrykowski, 1999). Άλλα 

πλεονεκτήματα είναι ότι η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να επιλέγει τους συνεργάτες 

της κάθε φορά, αλλά και να διασπείρει τον κίνδυνο. Δηλαδή αν υπάρξει μια 

σημαντική κάμψη στην αγορά, η ζημιά που θα αντιμετωπίσει η επιχείρηση θα είναι 

σημαντικά μικρότερη, σε σχέση με την περίπτωση που αυτή παράγει τα πάντα “in 

house” (Παπαδάκης, 2002).  

 Η χρήση υπεργολάβων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την μικρομεσαία 

επιχείρηση. Ένας ειδικευμένος και επαγγελματίας υπεργολάβος μπορεί να συμβάλλει 

αποφασιστικά στην οικονομική επιτυχία της επιχείρησης και στις καλές σχέσεις της 

με τους πελάτες, πράγμα απαραίτητο για τη βιωσιμότητά της. Αντίστροφα, ένας 

υπεργολάβος που δεν κάνει σωστά τη δουλειά που του έχει ανατεθεί ή καθυστερεί 

στην παράδοσή της, μπορεί να επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό την μικρομεσαία 

επιχείρηση, είτε στη φήμη της είτε στον όγκο δουλειάς που θα κληθούν να φέρουν εις 

πέρας οι μόνιμοι υπάλληλοί της. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γίνεται σωστή 

αξιολόγηση του υποψήφιου υπεργολάβου πριν συναφθεί το συμβόλαιο συνεργασίας. 

Αυτό, φυσικά, δεν ισχύει για μια μεγάλη επιχείρηση, δηλαδή αν κάποιος 

υπεργολάβος δεν αποδειχθεί όπως θα τον ήθελε, ούτε αποτελεί μεγάλο κόστος να τον 

αντικαταστήσει, ούτε θα καταφέρει μεγάλο πλήγμα στις εργασίες της επιχείρησης, 

αφού είναι φυσικό ότι η τελευταία θα απασχολεί μεγάλο αριθμό υπεργολάβων, οπότε 

δεν θα υπάρχουν μεγάλες συνέπειες αν η σχέση με έναν ή μερικούς από αυτούς δεν 

καταλήξει όπως θα ήθελε η επιχείρηση (Holmes, 1991; Παπαδάκης, 2002).  

 

7. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

 Σε αυτή την ενότητα θα μελετηθούν κάποιες περιπτώσεις, είτε πρόκειται για 

περιοχές, είτε πρόκειται μεμονωμένα για κάποιες εταιρείες, προκειμένου να 

διαπιστωθεί ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην επιτυχία ή στην αποτυχία αυτών των 

περιπτώσεων. 
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α. Η περίπτωση της Τρίτης Ιταλίας και τα βιομηχανικά συμπλέγματα 

 

 Στην περιοχή της Τρίτης Ιταλίας,19 πριν δύο δεκαετίες περίπου, αναπτύχθηκε 

ένα μοντέλο παραγωγής, το οποίο συνέβαλε στο να αναπτυχθεί η συγκεκριμένη 

περιοχή με ταχύτερο ρυθμό από τα κλασικά, τότε, βιομηχανικά κέντρα, όπως η 

Λομβαρδία. Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, οι συγκεκριμένες ιταλικές επαρχίες πήραν το 

όνομα Τρίτη Ιταλία: δεν είχε πια νόημα, για αυτές, ο διαχωρισμός σε Βορρά και 

Νότο. Πλέον, ήταν ορατός ο διαχωρισμός μεταξύ «των τριών Ιταλιών». Ο Bagnasco 

(1982) τις διέκρινε i) στη βορειοδυτική Ιταλία, την «πατρίδα» των μεγάλων 

επιχειρήσεων και βιομηχανιών (η λεγόμενη κεντρική οικονομία), ii) στις σχετικά 

υποανάπτυκτες περιοχές του Νότου (η περιθωριοποιημένη οικονομία) και iii) στην 

Τρίτη Ιταλία (την περιφερειακή οικονομία).  

 Την «ατμομηχανή» αυτού του μοντέλου παραγωγής αποτέλεσαν οι μικρές 

επιχειρήσεις που ασχολούνταν με χειροτεχνική παραγωγή και που οργανώνονταν σε 

δίκτυα σε μικρού και μεσαίου μεγέθους πόλεις. Αυτή η γεωγραφική εγγύτητα των 

επιχειρήσεων και η κλαδική εξειδίκευση αποτελούν σημαντικό στοιχείο του 

συγκεκριμένου μοντέλου και οδήγησε στη δημιουργία των λεγόμενων βιομηχανικών 

συνοικιών. Σύμφωνα και με στοιχεία της Ιταλικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 

1991 (Boari, 2001), ταξινομήθηκαν 188 βιομηχανικές συνοικίες, με κριτήρια την 

τοπική συγκέντρωση απασχόλησης και τη βιομηχανική εξειδίκευση των 

επιχειρήσεων. 

                                                 
19 Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει την κεντρική και βορειοανατολική Ιταλία, η οποία αποτελείται από τις 
περιφέρειες Marche, Toscana, Emilia-Romagna και Veneto. 
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 Η Τρίτη Ιταλία 

 

 Οι τομείς στους οποίους ευδοκίμησε το συγκεκριμένο μοντέλο ήταν οι τομείς 

των υφασμάτων, των ενδυμάτων, των υποδημάτων, της κεραμικής και της 

μηχανολογίας, τομείς που θεωρούνταν στάσιμοι στις δυτικές οικονομίες. Η 

δημοσίευση της βιομηχανικής απογραφής στην Ιταλία το 1981 (Amin, 1989) έδειξε 

ότι αυτοί οι τομείς, οι λεγόμενοι «παραδοσιακοί», παρουσίασαν δυναμική ανάπτυξη 

(και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και μάλιστα μικρομεσαίων, και στη συμβολή 

τους στην απασχόληση) σε σχέση με τις βαριές βιομηχανίες, σε αντίθεση με άλλες 

ανεπτυγμένες οικονομίες όπου οι παραδοσιακοί τομείς γνώριζαν κάμψη.  

 Αρχικά, τουλάχιστον, το συγκεκριμένο μοντέλο παραγωγής αποδείχτηκε 

πετυχημένο και χαρακτηρίστηκε ως ο διάδοχος του μετα-φορντικού καθεστώτος. 

Παρουσίαζε την επιτυχία του μικρής κλίμακας «ευέλικτου καπιταλισμού», εφόσον 

μιλούσε για συγκεντρώσεις βιοτεχνικών επιχειρήσεων που παρήγαγαν 

διαφοροποιημένα προϊόντα, δίνοντας μεγάλη σημασία στη φάση του σχεδιασμού του 

προϊόντος και στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του χρόνου παραγωγής. 

Επιπλέον, το συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής επέδειξε μεγάλη ευελιξία και 
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προσαρμοστικότητα στην συνεχώς μεταβαλλόμενη ζήτηση και κατάργησε τις 

ακαμψίες στον οργανωτικό τομέα και στις εργασιακές σχέσεις σε τέτοιο βαθμό, ώστε 

κατακρίθηκε γι’ αυτό.20 

 Τα βιομηχανικά συμπλέγματα, υπήρξαν πολύ επιτυχημένα στα πρώτα τους 

βήματα σε αυτή την περιοχή. Αυτή η επιτυχία οφείλεται στα κλειστά, διεπιχειρησιακά 

δίκτυα που αναπτύχθηκαν στις τοπικές κοινωνίες και τα οποία υποστηρίζονταν από 

τοπικούς θεσμούς, όπως οι τράπεζες, η εκπαίδευση, η έρευνα, η συνεργασία ανάμεσα 

στα εργατικά συνδικάτα και τους επιχειρηματίες. Όλο αυτό το πλαίσιο συνεργασίας 

ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους θεσμούς απολάμβανε την υποστήριξη της τοπικής 

κοινωνίας, αφού αποτελούσε εγγύηση για υψηλά επίπεδα απασχόλησης και 

εισοδήματος, οικονομική ανάπτυξη και αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα 

(Γκούντρα – Κυριαφίνη, 2003). 

 Αυτό το μοντέλο παραγωγής δεν βασίστηκε στην κάθετη ολοκλήρωση, αλλά 

αντίθετα, στην κατάτμηση της παραγωγικής διαδικασίας. Ο διαχωρισμός αυτός είναι 

δυνατόν να γίνει μόνο εάν η παραγωγική διαδικασία μπορεί, από τεχνικής άποψης, να 

διαιρεθεί σε διακριτά στάδια,21 ή εάν η ζήτηση δεν παρουσιάζει ομοιόμορφη 

«συμπεριφορά» μέσα στο χρόνο. Αυτή η κατάτμηση και η αποκέντρωση της 

παραγωγικής διαδικασίας υποστηρίζεται ότι έγινε για να επιτευχθεί μείωση στο 

κόστος παραγωγής και στους μισθούς (Brusco, 1990). 

 Όσο για τα εργασιακά, χρησιμοποιώντας, το αιτιολογικό της αστάθειας στις 

αγορές, οι επιχειρήσεις επέβαλαν μια ελαστικότητα στη χρήση του εργατικού 

δυναμικού: όταν ο οικονομικός κύκλος ήταν σε άνοδο, το ίδιο συνέβαινε και με την 

απασχόληση, ενώ, αντίθετα, όταν η οικονομική δραστηριότητα παρουσίαζε κάμψη, ο 

αριθμός των εργαζομένων και οι ώρες εργασίας έπρεπε να περιοριστούν.  

 Σχετικά με τα δύο αυτά φαινόμενα, δηλαδή την κατάτμηση της παραγωγής 

και τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να τονίσουμε τη 

δημιουργία υπεργολαβικών σχέσεων, φαινόμενο που ήταν πολύ έντονο στον τομέα 

της παραγωγής πλεκτών. Oι επιχειρήσεις έδιναν την παραγωγή τους «έξω» από το 

πλαίσιο της ίδιας της επιχείρησης και μάλιστα άτυπα, πυροδοτώντας το φαινόμενο 

της παραοικονομίας.  

                                                 
20 Ο Amin (1989) αναφέρει ότι στη συγκεκριμένη περιοχή η ευελιξία μεταφραζόταν σε πολύ χαμηλούς 
μισθούς και πολλές ώρες εργασίας.  
21 Όπως στην περίπτωση της παραγωγής αγροτικών μηχανημάτων στην Emilia-Romagna, όπου 
διαφορετικές, μικρές βιομηχανίες τοποθετημένες κοντά η μία με την άλλη, παρήγαν ξαχωριστά τα 
κομμάτια των τρακτέρ και στη συνέχεια μια άλλη, διαφορετική, τα συναρμολογούσε.  
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  Πού, όμως, οφείλεται η ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής; Μήπως η 

περίπτωση της Τρίτης Ιταλίας είναι ιστορικά μοναδική; Δηλαδή μήπως ευνοήθηκε η 

ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής υπό το συγκεκριμένο καθεστώς χάρη σε κάποιες 

ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας, όπως η έμφαση που δινόταν στην τοπική και 

κοινοτική ανάπτυξη, η συνεργασία, η εμπιστοσύνη, οι στενοί οικογενειακοί δεσμοί, η 

κουλτούρα (Amin, 1989); Ίσως έτσι να εξηγείται το γεγονός γιατί οι συγκεκριμένες 

περιοχές της Ιταλίας άκμαζαν, ενώ δεν είχαν τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης οι 

«άλλες δύο Ιταλίες». Δηλαδή η ανάπτυξη βασίστηκε σε ένα ενδογενές περιβάλλον 

καινοτομίας, το οποίο βασίστηκε σε δίκτυα μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 

μακροχρόνιες ιστορικές και πολιτισμικές σχέσεις.  

 Πέρα, όμως, από τις καινοτομίες που εφαρμόστηκαν, ίσως και κάποιοι 

εξωτερικοί παράγοντες να συνέβαλαν στην ανάπτυξη αυτής της περιοχής της Ιταλίας, 

όπως το άνοιγμα των αγορών στην Ευρώπη και η μείωση του κόστους μεταφοράς, 

καθώς και η αυξανόμενη ζήτηση για διαφοροποιημένα προϊόντα. Όμως το ερώτημα 

είναι: συνεχίζει το συγκεκριμένο μοντέλο, 20 χρόνια μετά, να έχει την ίδια επιτυχία; 

Οι αμφιβολίες για την επιτυχία του συνίσταντο στο ότι παρουσιάστηκε κρίση στους 

τομείς των υφασμάτων, των ενδυμάτων και των υποδημάτων. 

 Υπήρξαν κάποιες καθοριστικές αλλαγές για τα ιταλικά βιομηχανικά 

συμπλέγματα. Καταρχάς, μειώθηκε η ζήτηση για τα ιταλικά προϊόντα, φαινόμενο που 

εντάθηκε με την εισαγωγή του ευρώ, αφού οι Ιταλοί δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα 

να υποτιμούν το νόμισμά τους και να καθιστούν ανταγωνιστικές τις εξαγωγές τους. 

Επίσης, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η επιδείνωση της δημογραφικής κατάστασης της 

χώρας και η μείωση του κοινωνικού κεφαλαίου. Αυτό πυροδότησε μεγάλες αλλαγές 

σε ένα τοπίο όπου, μέχρι πρότινος, οι οικογενειακές επιχειρήσεις έπαιζαν πολύ 

σπουδαίο ρόλο. Επιπλέον, οι ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες είχαν σαν 

αποτέλεσμα την πόλωση στα βιομηχανικά συμπλέγματα: πλέον υπήρχαν αυτά που 

δεν είχαν τις απαιτούμενες ικανότητες για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, και 

υπήρχαν και αυτά που κατάφερναν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις 

εξωτερικές αγορές (Grancelli, 2007). 

 Επίσης, αυτές οι επιχειρήσεις είναι δύσκολο να επιλέξουν να παράγουν 

δίνοντας έμφαση στο σχέδιο και στην ποιότητα, γιατί οι τιμές θεωρούνται δεδομένες, 

όπως άλλωστε και τα προϊόντα. Παρακάτω θα αναλυθεί μια εξαίρεση αυτού του 

κανόνα.  
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 Τι καθόρισε όμως, την επιτυχία ενός βιομηχανικού συμπλέγματος και τι την 

αποτυχία ενός άλλου στη συγκεκριμένη περίπτωση; Κάποιες φορές, οι δομικές 

αδυναμίες εντοπίζονται στην προέλευση των συμπλεγμάτων αυτών. Μια τέτοια 

περίπτωση είναι αυτή του Vibrata-Tordino-Vomano στην επαρχία του Teramo, που 

αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970 χάρη σε κυβερνητικές επιδοτήσεις και κίνητρα 

που δόθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και χάρη στην μετακίνηση παραγωγικών 

μονάδων από άλλες περιοχές προς τη συγκεκριμένη περιοχή. Η αποτυχία του, στη 

συνέχεια, οφείλεται σε τοπικούς παράγοντες, όπως στις ατομικιστικές πεποιθήσεις 

των ντόπιων επιχειρηματιών, οι οποίες με τη σειρά τους εμπόδισαν τη διάχυση της 

γνώσης, πράγμα απαραίτητο για την επιτυχία του παραγωγικού συστήματος 

(Grancelli, 2007).  

 Παρόμοια περίπτωση ήταν και αυτή του Como. Η συγκεκριμένη περιοχή 

υπήρξε τυπικό παράδειγμα επιτυχούς (αλλά μόνο αρχικά) μεταστροφής των ντόπιων 

επιχειρήσεων σε παραγωγείς υψηλής ποιότητας προϊόντων (μετάξι στη συγκεκριμένη 

περίπτωση) και ικανοποίησης πολύ εξειδικευμένων αγορών. Αυτή ακριβώς η επιτυχία 

ήταν που «τύφλωσε» και εφησύχασε τους ντόπιους επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα να 

μην διάκεινται ευνοϊκά σε οποιεσδήποτε τεχνολογικές και παραγωγικές 

καινοτομίες,22 ούτε στο σχεδιασμό στρατηγικής για το μέλλον (Fernando, 2006; 

Grancelli, 2007).  

 Η κουλτούρα των συγκεκριμένων επιχειρηματιών οδήγησε στην ακριβή και 

τυφλή αναπαραγωγή γνώσης που ναι μεν ήταν επιτυχής, αλλά σε μέτριο βαθμό και 

χωρίς να μπορεί να εξασφαλίσει στο μέλλον την εκμάθηση, την καινοτομία, την 

αποτελεσματικότητα και την επέκταση σε άλλες αγορές. Αυτή η τυφλή αναπαραγωγή 

γνώσης θεωρήθηκε από τους επιχειρηματίες ένας σίγουρος τρόπος για να μειώσουν 

την αβεβαιότητα, αντιθέτως, όμως, είχε σαν αποτέλεσμα την ανεπαρκή ανάπτυξη 

τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, καθώς και την ανεπαρκή χάραξη 

ατομικής στρατηγικής, κατάλληλης για την κάθε μία ξεχωριστή επιχείρηση. Αυτό 

είναι το λεγόμενο φαινόμενο lock-in, όταν δηλαδή οι επιχειρήσεις δεν δίνουν τη 

δέουσα προσοχή στις εξωτερικές αλλαγές και «εγκλωβίζονται» σε ανεπιτυχείς και 

αντιπαραγωγικούς μηχανισμούς.  

 Εδώ αξίζει να αναφέρουμε μια περίπτωση όπου υπήρξε επιτυχία στο 

μηχανισμό αλλαγής της γνώσης, την οποία οι επιχειρηματίες είχαν παραλάβει έτοιμη. 

                                                 
22 Αυτά ακριβώς εφάρμοσε η Benetton και αναπτύχθηκε με ραγδαίο ρυθμό.  
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Η περιφέρεια της Montebelluna αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της 

περίπτωσης. Εδώ, σε αντίθεση με άλλες επιχειρήσεις στον τομέα του ρουχισμού, 

υπήρξαν τεχνολογικές, οργανωτικές και εμπορικές καινοτομίες. Σε αυτό το 

σύμπλεγμα η πιο σημαντική πηγή γνώσης ήταν η εσωτερική έρευνα και η 

αλληλεπίδραση με τοπικούς αλλά και ξένους πελάτες σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτή την 

περίπτωση δεν υπήρξε εφησυχασμός, ότι δηλαδή η επιτυχία θα ακολουθείται πάντα 

από επιτυχία (Belussi, 2003; Grancelli, 2007).  

 Οι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία αυτής της περιοχής είναι ότι 

υπήρχε ποικιλία στα προϊόντα, στην τεχνολογική εξειδίκευση αλλά και στα μεγέθη 

των επιχειρήσεων. Επίσης, υπήρχε τέτοια μεγάλη δραστηριοποίηση στις εξαγωγές 

μέσω υποκαταστημάτων και κοινοπραξιών, που αποτελούσε παραπάνω από τα 2/3 

της παραγωγής της περιοχής. Επιπρόσθετα, οι μόνες επιχειρήσεις που δεν είχαν 

επενδύσει σε τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης ήταν οι πολύ μικρές, δηλαδή αυτές που 

απασχολούσαν λιγότερο από 20 υπαλλήλους (Belussi, 2003; Grancelli, 2007; 

Isbasoiu, 2007). 

 Πάντως, αυτό που προκάλεσε τη μεγάλη αλλαγή σε αυτό το βιομηχανικό 

σύμπλεγμα και δεν ακολούθησε την άσχημη τύχη των περισσότερων όσων 

ασχολούνταν στον τομέα υφασμάτων, ρουχισμού και υποδημάτων, ήταν η εμφάνιση 

μερικών μεγάλων, ηγετικών επιχειρήσεων που μετασχημάτισαν την οργάνωσή τους, 

εφάρμοσαν κάθετη ολοκλήρωση και απέκτησαν μεγάλα ποσοστά επί του συνολικού 

τζίρου στο συγκεκριμένο τομέα (Grancelli, 2007). 

 Άρα το συμπέρασμα είναι ότι ακόμα και σε πετυχημένα συμπλέγματα, για τις 

μικρές επιχειρήσεις αποδείχθηκε ότι το πλέγμα σχέσεων που είχαν δεν επαρκούσε για 

να τους εξασφαλίσει έναν πετυχημένο συνδυασμό δραστηριοτήτων στη νέα διεθνή 

πραγματικότητα, στην οποία ακόμα και οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν προσαρμόστηκαν 

πάντα με απόλυτη επιτυχία, πόσο μάλλον οι μικρές. Ακόμα και στην περίπτωση της 

Montebelluna, υπήρξε μείωση της απασχόλησης την τελευταία δεκαετία. 

 

β. Η περίπτωση του Baden – Wurttemberg 

 

 Αλλά ας δούμε και άλλες περιοχές οι οποίες αποτέλεσαν την ατμομηχανή της 

εθνικής οικονομίας των χωρών τους. Σε αυτό το πλαίσιο θα εξετάσουμε την 

περίπτωση του Baden – Wurttemberg. Αυτή η περιοχή είναι ένα τυπικό παράδειγμα 

του πώς οι μικρές επιχειρήσεις, δημιουργώντας δίκτυα αλληλεπίδρασης και 
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συνεργασίας μεταξύ τους, κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους και να 

ανταγωνιστούν τις μεγάλες επιχειρήσεις. 

 Σε αυτή την περιοχή έχουν τις κεντρικές εγκαταστάσεις τους πολλές γνωστές 

και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως οι Daimler AG, η Porsche κτλ. Παρ’όλα αυτά, στην 

οικονομία του Baden-Württemberg, η οποία χαρακτηρίζεται ως υψηλής τεχνολογίας, 

υπάρχουν και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες θεωρούνται 

καινοτόμες. Παρόλο που δεν έχει μεγάλο ορυκτό πλούτο και ενώ κυριαρχεί ακόμα σε 

αρκετές περιοχές ο αγροτικός τομέας, η περιοχή είναι εκβιομηχανισμένη. Οι τομείς 

της αυτοκινητοβιομηχανίας και της μηχανολογίας αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 

τοπικής οικονομίας.  

 Σε αυτούς τους τομείς απασχολούνται πάνω από τους μισούς όσων δουλεύουν 

στην μεταποίηση. Το βιομηχανικό προφίλ της συγκεκριμένης οικονομίας δεν 

καθορίζεται μόνο από την παραγωγή αυτοκινήτων, μηχανών και ηλεκτρικών αγαθών, 

αλλά γενικά από έμφαση σε προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, για την παραγωγή των 

οποίων είναι απαραίτητες οι ανθρώπινες δεξιότητες. Γι’ αυτό υπήρχε υψηλή ζήτηση 

για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, όπως επιστήμονες και μηχανικούς. Ας μην 

ξεχνάμε, όμως, ότι η ανάπτυξη στους συγκεκριμένους τομείς συνέβη και σε άλλες 

περιοχές της Γερμανίας. Και από το 1990 και μετά, το ποσοστό αύξησης της 

απασχόλησης πλέον δεν υπερβαίνει το γερμανικό μέσο όρο, ενώ η ανάπτυξη της 

περιοχής δεν είναι τόσο μεγάλη όσο παλαιότερα (Semlinger, 1995). Πού, όμως, 

οφείλεται αυτή η μειούμενη δυναμική της συγκεκριμένης οικονομίας;  

 Αυτό οφείλεται ίσως στο ότι έχει μειωθεί η ζήτηση με ταυτόχρονη αύξηση 

του διεθνούς ανταγωνισμού και στο πεδίο των τιμών αλλά και στο πεδίο της 

καινοτομίας. Οπότε, αυτό που θεωρούνταν πλεονέκτημα αρχίζει να μετατρέπεται σε 

πολύ σοβαρό μειονέκτημα. Η συγκεκριμένη περιοχή αναπτύχθηκε επειδή 

εξειδικεύτηκε σε πολύπλοκα προϊόντα προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

κάποιων μεμονωμένων πελατών. Αλλά πλέον είναι δύσκολο για τους πελάτες να 

ανταποκριθούν οικονομικά σε μια τόσο διαφοροποιημένη ποιοτική παραγωγή που 

βασίζεται στην ευέλικτη εξειδίκευση. Οπότε στρέφονται σε άλλες, ξένες εταιρείες, οι 

οποίες παράγουν παρόμοια προϊόντα σε πιο λογικές τιμές.  Πλέον, αυτό που πρέπει 

να γίνει δεν είναι περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, ή στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων, ή μια αναδιοργάνωση της βιομηχανικής δομής, αλλά ένας 

εκ νέου προσανατολισμός σχετικά με τη φιλοσοφία των προϊόντων και τη στρατηγική 

που θα ακολουθεί η εταιρεία. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Daimler_AG
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 Η μεγάλη οικονομική επιτυχία της συγκεκριμένης περιοχής στο παρελθόν, 

αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες όπως στο θεσμικό πλαίσιο και στη βιομηχανική 

πολιτική που ασκήθηκε. Η συγκεκριμένη βιομηχανία έχει παράδοση στην ανάθεση 

εργασίας με φασόν, καθώς και στη χειροτεχνική παραγωγή, πράγμα που δίνει μεγάλη 

σημασία στις ανθρώπινες δεξιότητες όπως στα προσόντα που κατέχει κάποιος, καθώς 

και στην εργασιακή συμπεριφορά. Αυτά έδωσαν ώθηση στην αναζήτηση 

εξειδικευμένων αγορών για τη διάθεση των προϊόντων (Heidenreich, 1996).  

 Το αξιοσημείωτο είναι, ότι σε αντίθεση με την περίπτωση της Τρίτης Ιταλίας, 

όπου το φαινόμενο της ευέλικτης εξειδίκευσης υπήρξε αυτοφυές, στην Γερμανία 

σχεδιάστηκε και προωθήθηκε από την πολιτεία στο πλαίσιο του νεοφιλελευθερισμού 

και του εμποροκρατισμού, δηλαδή με σκοπό να ενισχυθεί η αυτάρκεια. Η 

βιομηχανική πολιτική τέθηκε σε πρώτη προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό 

σχεδιάστηκε ένα τοπικό σύστημα εμπορικών τραπεζών που κρατούσαν 

αποταμιεύσεις και έδιναν δάνεια, τα οποία πολλές φορές ήταν επιδοτούμενα. Επίσης 

είχε ήδη δημιουργηθεί από το 1848 ένα κεντρικό γραφείο εμπορίου το οποίο 

προχώρησε σε πληθώρα ενεργειών προκειμένου να ενισχύσει τις ιδιωτικές 

οικονομικές πρωτοβουλίες. Κάποιες από τις ενέργειες αυτές ήταν να προσλάβει 

ειδικούς από το εξωτερικό για να διδάσκουν τους ντόπιους, να εκθέτει τα νέα 

τεχνολογικά επιτεύγματα ώστε να ενθαρρύνει τη γρήγορη διάδοσή τους, να 

επιδοτήσει τους επιχειρηματίες με εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό από το εξωτερικό και 

να οργανώνει τοπικές εμπορικές εκθέσεις. Επίσης, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην 

επαγγελματική – τεχνική εκπαίδευση και στη δημιουργία σχέσεων ανάμεσα σε όλα τα 

εκπαιδευτικά ινστιτούτα προκειμένου η ποιότητα της εκπαίδευσης να είναι σε υψηλά 

επίπεδα και να προβλέπονται, όσο αυτό ήταν δυνατό, οι μελλοντικές ανάγκες σε 

κατάρτιση. Οπότε, όταν αυξήθηκε η ζήτηση για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 

εξαρτήματα, η περιοχή του Baden – Wurttemberg ήταν ήδη εξοπλισμένη με τα 

κατάλληλα μέσα (μηχανολογικός εξοπλισμός και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό) 

για να ανταποκριθεί (Λυμπεράκη, 1992; Semlinger, 1995).  

 Αλλά και μετά την κρίση τις δεκαετίες του 1970 και 1980 η πολιτεία συνέχιζε 

να ενισχύει την τεχνολογική ανάπτυξη, επεκτείνοντας το πρόγραμμα υποστήριξης σε 

ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις, όχι όμως σε μεγάλο βαθμό στις ατομικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν οργανωμένες κυρίως σε συντεχνίες και βασίζονταν στις 

συνεισφορές των μελών τους.  
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 Άρα βλέπουμε ότι στην περίπτωση του Baden-Wurttemburg η πολιτική και η 

οικονομία συνδέονταν σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, πράγμα που οδήγησε στην 

ευέλικτη εξειδίκευση και στην διαφοροποιημένη παραγωγή υψηλής ποιότητας. Αλλά 

για να μην υπάρχουν προβλήματα σχετικά με αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχει η 

κατάλληλη συνεργασία και συντονισμός, όχι τόσο αυστηρός όσο η ιεραρχία αλλά 

ούτε τόσο ελεύθερος όσο η αγορά. Αυτός ο συντονισμός είχε επιτευχθεί για μεγάλο 

διάστημα με τις συμβατικές κάθετες σχέσεις αγοραστή – προμηθευτή. Αλλά όσο 

εντείνεται ο ανταγωνισμός, αυτός ο συντονισμός καθίσταται ανεπαρκής. Τώρα, είναι 

ανάγκη να συνεργάζονται μεταξύ τους οι μικρές επιχειρήσεις, πράγμα που δεν είναι 

πάντα πρόθυμες να κάνουν, και η πολιτεία, με τη σειρά της, να προωθεί όχι τόσο τις 

χρηματικές επιδοτήσεις, αλλά να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες (Semlinger, 

1995).  

 

γ. Η περίπτωση της Emilia-Romagna 

 

 Η περιοχή της Εmilia-Romagna, η οποία εντάσσεται στην περίπτωση της 

Τρίτης Ιταλίας που είδαμε παραπάνω, παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με αυτήν του 

Baden-Wurttemburg, για αυτό θα τις εξετάσουμε παράλληλα ώστε να είναi δυνατές 

κάποιες συγκρίσεις. Η μεταπολεμική επιτυχία αυτής της περιοχής, όπως και αυτή της 

περιοχής του Baden-Wurttemburg, πήγαζε από την παραγωγή προϊόντων υψηλής 

ποιότητας. Οι εταιρείες απέρριψαν τις τακτικές του φορντισμού και εστίασαν στη 

δημιουργία δικτύων συνεργασίας στις βιομηχανικές συνοικίες, και σε κάποιες 

περιπτώσεις, όπως αυτήν της αυτοκινητοβιομηχανίας, παρήγαν ομοιογενές προϊόν. 

Και οι δύο περιοχές είχαν οργανωμένο θεσμικό περιβάλλον, το οποίο λειτουργούσε 

ως εξισορροπητικός παράγοντας ανάμεσα στη συνεργασία και τον ανταγωνισμό. 

Επιπλέον, η συνεργασία ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους εργοδότες μέσω των 

ισχυρών εργατικών συνδικάτων, καθώς και η σχετικά αυτόνομη τοπική αυτοδιοίκηση 

συνέβαλαν σε αυτό (Heidenreich, 1996).  
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Emilia-Romagna 

 Πέρα από τις ομοιότητες, παρατηρούμε και κάποιες διαφορές. Για 

παράδειγμα, η βιομηχανία στην Emilia-Romagna δραστηριοποιείται κυρίως σε 

κλασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως φαγητό (Barilla Group), κεραμικά (στις περιοχές 

Faenza και Sassuolo), υφάσματα, έπιπλα και δέρματα,23 τομείς που είναι ασήμαντοι 

για την περιοχή του Baden-Wurttemberg, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως σε 

τομείς υψηλής τεχνολογίας. Επίσης, στην Emilia-Romagna κυριαρχούν οι μικρές και 

οι πολύ μικρές επιχειρήσεις οικογενειακού τύπου και ανεπίσημων σχέσεων 

βασισμένων στις διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ στο Baden-Wurttemberg κυριαρχούν οι 

μεσαίου και μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ένα πιο απρόσωπο 

προφίλ και πιο επίσημα θεσμοθετημένο πεδίο δράσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι 

ιταλικές επιχειρήσεις να στηρίζονται περισσότερο στις διεπιχειρησιακές σχέσεις και 

στην παροχή εξωτερικών υπηρεσιών. Μια άλλη διαφορά που σχετίζεται με την 

τελευταία διαπίστωση είναι ότι η γερμανική βιομηχανία είναι δικτυωμένη με κάθετες 

σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και πελατών και στο κέντρο αυτών των δικτύων είναι 

κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ στην ιταλική βιοτεχνία κυριαρχούν οι οριζόντιες 

συνεργασίες και μάλιστα στον ίδιο κλάδο. Να σημειώσουμε και το γεγονός ότι στην 

ιταλική περιοχή τα δίκτυα αναπτύσσονται τοπικά, ενώ στη γερμανική περίπτωση 

αναπτύσσονται περιφερειακά, όχι απαραίτητα τοπικά (Heidenreich, 1996).  

 Αλλά και η περιοχή της Emilia-Romagna, όπως και αυτή του Baden-

Wurttemberg, παρά τις διαφορές μεταξύ τους, άρχισε να αντιμετωπίζει πλέον πολλές 

προκλήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις σε αυτή την περιοχή, στο τέλος της δεκαετίας 

του 1980 απέδειξαν ότι μπορούν να υπερασπιστούν καλύτερα τη θέση τους στην 

                                                 
23 Αυτοί οι τομείς αντιμετωπίζουν περισσότερο ανταγωνισμό από χώρες με χαμηλό κόστος εργατικού 
δυναμικού. 
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παγκόσμια αγορά, είτε από μόνες τους, είτε ακόμα και εξαγοράζοντας μικρές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν εκεί, υπονομεύοντας τη σημασία των τοπικών 

παραγωγικών δικτύων που είχαν αναπτύξει οι τελευταίες. Οι Murray (1987) και 

Tolomelli (1988), τους οποίους αναφέρει ο Amin (1989), υποστηρίζουν ότι στο τέλος 

της δεκαετίας του 1980 άρχισαν να αλλάζουν τα δεδομένα και ότι οι μεγάλες 

επιχειρήσεις, με τις διασυνδέσεις τους με την τοπική αγορά αλλά και με αυτή του 

εξωτερικού, ήταν πιθανό να αντικαθιστούσαν την παραδοσιακή επιχειρηματικότητα 

της περιοχής με αυτήν των μεγάλων επιχειρήσεων.  

 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν με 

επιτυχία στον ολοένα αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό. Είναι επιτακτική ανάγκη να 

βρουν νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ακόμα κι αν αυτό υπονομεύσει τα δίκτυα των 

τοπικών σχέσεων που έχουν δημιουργηθεί (για τις ιταλικές επιχειρήσεις, διεθνής 

ανταγωνισμός σημαίνει κυρίως ανταγωνισμός τιμών). Για παράδειγμα, μια τακτική 

που ακολουθούν οι ιταλικές επιχειρήσεις προκειμένου να συγκεντρωθούν και να 

εστιάσουν στο ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα είναι η τακτική του outsourcing,  

τακτική που ακολουθούν σε πολύ μικρότερο βαθμό οι γερμανικές επιχειρήσεις, οι 

οποίες προτιμούν να κρατούν όλες τις εργασίες μέσα στην επιχείρηση. Αυτό ενέχει 

τους κινδύνους να μην καταφέρουν οι γερμανικές επιχειρήσεις να εξειδικευτούν 

περαιτέρω.  

 Άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες περιοχές είναι η 

εσωτερική οργάνωση και ο συντονισμός στις μεγαλύτερου μεγέθους γερμανικές 

επιχειρήσεις, ενώ οι αντίστοιχες ιταλικές αντιμετωπίζουν την πρόκληση του 

συντονισμού με την αγορά. (Λυμπεράκη, 1992; Heidenreich, 1996). 

 

δ. Η περίπτωση της Δανίας 

 

 Και στην περίπτωση της Δανίας, όπως και στην Γερμανία, υπήρχε μια εθνική 

πρωτοβουλία στο να ενθαρρυνθούν οι μικρές επιχειρήσεις για να εισάγουν νέες 

παραγωγικές μεθόδους βασισμένες στο μοντέλο της ευέλικτης εξειδίκευσης. 

Μάλιστα, η περιοχή Salling, με τα εργοστάσια επεξεργασίας ξύλου και κατασκευής 

επίπλων υπήρξε πρότυπο ανάπτυξης.  

 Η συμμετοχή της κυβέρνησης υπήρξε κάτι παραπάνω από ενεργή όταν 

διαπιστώθηκε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ήταν κατάλληλα εφοδιασμένες για 

να ανταπεξέλθουν, με το διεθνή ανταγωνισμό να τις απειλεί. Το Δανικό Τεχνολογικό 
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Ινστιτούτο σχεδίασε έναν μηχανισμό για να ξεπεράσει τις αδυναμίες της Δανικής 

βιομηχανίας, η οποία χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των μικρών επιχειρήσεων. 

Έχοντας σαν πρότυπο τις βιομηχανικές συνοικίες της Τρίτης Ιταλίας, το πρόγραμμα 

αυτό, το οποίο ξεκίνησε το 1989 και συνέχισε μέχρι το 1992, είχε σαν σκοπό να 

ενθαρρύνει και να προωθήσει την επιβίωση και ανάπτυξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων με το να προτρέπει τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας, πράγμα που 

μέχρι τότε δεν αποτελούσε μέρος της κουλτούρας της βιομηχανίας της χώρας. 

Επίσης, το σχέδιο είχε σκοπό και να αντισταθμίσει τυχόν απώλειες θέσεων εργασίας 

στον τομέα των μεγάλων επιχειρήσεων (Kristensen, 1995).  

 Αυτή η αντιστάθμιση ήταν απαραίτητη, δεδομένου του γεγονότος ότι το 

κράτος πρόνοιας ήταν ανύπαρκτο και η ανεργία ήταν πολύ υψηλή. Αλλά η εικόνα της 

χώρας σαν οικονομία παρουσιαζόταν αρκετά ισχυρή, με εμπορικά πλεονάσματα και 

χαμηλό πληθωρισμό. Να σημειωθεί ότι σε αυτή τη χώρα παρατηρούνται 

διαφορετικού τύπου δυναμικές στην βιομηχανία: στα ανατολικά παρατηρείται 

αποβιομηχάνιση, ειδικά στην Κοπεγχάγη, ενώ στη δυτική Γιουτλάνδη παρατηρείται 

αύξηση της βιομηχανικής ανάπτυξης (Kristensen, 1995). 

 Ένα βασικό χαρακτηριστικό του Δανικού προγράμματος ήταν ότι την 

ενδοεπιχειρησιακή διαδικασία συνεργασίας αναλάμβανε να την καθοδηγήσει κάποιος 

ειδικός, κάποιος εξωτερικός συνεργάτης. Η εγκαθίδρυση δικτύων συνεργασίας 

ανάμεσα στις μικρές επιχειρήσεις θεωρούνταν ένας τρόπος για να βελτιωθεί η 

ανταγωνιστικότητα της Δανικής οικονομίας, γιατί το να καλλιεργηθεί κάποιο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις μικρές επιχειρήσεις θα ήταν το πρώτο βήμα προς τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας διεθνώς. Επίσης, δόθηκε μεγάλη 

σημασία στην εκπαίδευση. Για το συγκεκριμένο σχέδιο δημιουργίας δικτύων δεν 

υπήρχε κάποια αξιολόγηση, παρόλο που λεγόταν ότι συνέβαλε καθοριστικά στην 

οικονομική ανάκαμψη της Δανίας. Όμως, η οικονομία είχε ήδη αρχίσει να δείχνει 

σημάδια βελτίωσης από το 1987 όταν άρχισε να εφαρμόζεται αυστηρή 

δημοσιονομική πολιτική η οποία υπήρξε κατασταλτική για τη ζήτηση. Οπότε, δεν θα 

πρέπει να αποδίδεται η οικονομική βελτίωση στο πρόγραμμα για τη δικτύωση αλλά 

στην άσκηση μακροοικονομικής πολιτικής (Ingley, 1998).  

 Σχετικά με τα βιομηχανικά συμπλέγματα και συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα 

ιταλικά, βλέπουμε ότι τα δανικά υποστηρίζονται από καλύτερα οργανωμένους 

θεσμούς σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να γίνονται διακρίσεις στην παροχή βοήθειας. 

Επίσης, τα εργατικά συνδικάτα είναι οργανωμένα σε εθνικό επίπεδο και όχι σε 



Ευέλικτη εξειδίκευση; Θεωρία και εμπειρία: μια κριτική ανασκόπηση           47 

περιφερειακό, πράγμα που δεν συνέβαινε στην Ιταλία, όπου τα εργατικά συνδικάτα 

ήταν ικανά να βοηθήσουν σε τοπικό επίπεδο.  

 

ε. Η περίπτωση της εταιρείας United Colors of Benetton 

 

Οι Piore και Sabel (1984) θεωρούν ότι μια μεγάλη επιχείρηση μπορεί να 

ανταπεξέλθει στις αλλαγές που συμβαίνουν, αντικαθιστώντας τις οικονομίες 

κλίμακας με τις οικονομίες σκοπού. Αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλες βιομηχανικές 

μονάδες μπορούν να υιοθετήσουν ευέλικτες παραγωγικές τεχνικές προκειμένου να 

μπορέσουν να παράγουν για μικρά σχετικά τμήματα της αγοράς, τα οποία επιζητούν 

πιο εξειδικευμένα προϊόντα.  

Η εταιρεία Benetton, η ιταλική επιχείρηση παραγωγής και διάθεσης 

ενδυμάτων, η οποία λειτουργεί σε παγκόσμια κλίμακα πλέον,24 αναφέρεται ως ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγάλης επιχείρησης, η οποία κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1980 κατάφερε να εφαρμόσει τις αρχές της «ευέλικτης εξειδίκευσης» 

όπως αυτές περιγράφονται από τους παραπάνω. Ιδρύθηκε το 1965 και αρχικά 

αποτελούσε οικογενειακή επιχείρηση. Ο Luciano Benetton είχε πιστέψει ότι περίπου 

μία δεκαετία μετά τη λήξη του πολέμου οι άνθρωποι ήταν έτοιμοι για μια αλλαγή 

στον τρόπο που ντύνονταν και στα χρώματα που φορούσαν, σε καμία περίπτωση 

όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η ιδέα του θα ήταν η αρχή μιας τόσο 

επιτυχημένης πορείας. Η μικρή αυτή επιχείρηση μεγάλωνε όσο περνούσε ο καιρός, 

για να εξελιχθεί με το πέρασμα του χρόνου σε φίρμα παγκόσμιου βεληνεκούς 

(Favero, 2005; Perulli, 1999).  

Σύμφωνα με την Α. Λυμπεράκη (1990, σελ. 60) «πολλοί αποδίδουν την 

εντυπωσιακή και ραγδαία της ανάπτυξη σε έναν ιδιότυπο συνδυασμό 

ευελιξίας/αποκέντρωσης στην παραγωγή από τη μια μεριά, και ελέγχου στο 

σχεδιασμό στη διαδικασία της βαφής και, κυρίως, στα δίκτυα διανομής». Στον 

πρωτοφανή ρυθμό ανάπτυξής της συνέβαλλαν, λοιπόν, οι καινοτομίες που ανέπτυξε 

και εφάρμοσε στη διοίκηση και τη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και στην 

προώθηση των προϊόντων της. Στον τομέα της παραγωγής πρέπει να αναφερθεί και 

                                                 
24 Με στοιχεία του 2002, η εταιρεία έχει πάνω από 7.000 σημεία πώλησης παγκοσμίως. 
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το μεγάλο δίκτυο των υπεργολαβιών που ανέπτυξε, το οποίο την βοήθησε να 

εφαρμόζει το σύστημα just-in-time25 (Murray, 1985, Λυμπεράκη, 1990).  

Τους προμηθευτές της Benetton αποτελούν ελάχιστες μεγάλες επιχειρήσεις 

και εκατοντάδες άλλες μικρές, οι οποίες απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους. Αυτές 

μπορεί να είναι είτε επιχειρήσεις που ελέγχονται απευθείας από την Benetton, είτε 

ανεξάρτητες μονάδες, ή ακόμα και ομάδες ανθρώπων που δουλεύουν με το κομμάτι 

(παραγωγή φασόν). Σε όλους τους παραπάνω τρόπους παραγωγής, όπως εκτιμάει η 

ίδια η εταιρεία, η παραγωγικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι αυτήν στο 

εργοστάσιό της (Λυμπεράκη, 1990; Perulli, 1999).  

Όσο για τα σημεία διανομής, κατάφερε να επεκταθεί με πολύ γρήγορο ρυθμό 

μέσω του συστήματος δικαιόχρησης και να φτάσει να αριθμεί χιλιάδες καταστήματα 

παγκοσμίως, ελαχιστοποιώντας έτσι και το ρίσκο των κεφαλαιακών απαιτήσεων μιας 

τέτοιας ανοιχτής πολιτικής, αφού τα καταστήματα δεν είναι ιδιόκτητα, αλλά και 

εξασφαλίζοντας ευρεία επαφή με τους πελάτες της. Διαθέτει τα προϊόντα της μέσω 

αυτών των τοπικών μονάδων, τα στελέχη των οποίων είναι υπεύθυνα για την 

ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης περιοχής και είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν 

αποκλειστικά προϊόντα Benetton, προωθώντας την εικόνα που η επιχείρηση επιλέγει 

κάθε φορά και εφαρμόζει μέσω των πρακτόρων της (Murray, 1985; Λυμπεράκη, 

1990).  

Παρόλο, όμως, που έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο υπεργολάβων, κρατάει 

εντός της επιχείρησης τις εργασίες που απαιτούν υψηλή ειδίκευση, όπως αυτές του 

σχεδιασμού και της κοπής. Στο κομμάτι του σχεδιασμού των ρούχων εφάρμοσε το 

σύστημα CAD (Computer-Aided Design). Βάσει αυτού του συστήματος, 

υπολογίζεται αυτόματα ο καλύτερος τρόπος για να τοποθετηθεί το περίγραμμα του 

ρούχου πάνω στο ύφασμα έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι σπατάλες. Με αυτό τον 

τρόπο, ο χρόνος που χρειαζόταν για να φτιαχτεί και να τοποθετηθεί το σχέδιο του 

ρούχου στο ύφασμα μειώθηκε από 24 ώρες σε 15 λεπτά. Επιπλέον, το σύστημα CAD 

συνδέεται και με ένα άλλο σύστημα, το CAM (Computer Aided Manufacture), το 

οποίο χρησιμοποιείται στο να κόβει ύφασμα και να φτιάχνει τα κομμάτια των jeans. 

Ο συνδυασμός αυτών των 2 συστημάτων χρησιμοποιείται και στο σχεδιασμό και την 

                                                 
25 Αυτό το σύστημα (just-in-time) περιλάμβανε και ανάθεση εργασιών σε άλλες μονάδες αλλά και 
καινοτομίες στην παραγωγική διαδικασία. 
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παραγωγή πλεκτών ενδυμάτων.26 Με αυτό το σύστημα είναι επίσης δυνατό να 

παράγονται αυτόματα φόρμουλες πλεξίματος με βάση τα προϊόντα της εταιρείας που 

είναι ήδη εμπορικά επιτυχημένα, οπότε σχεδιάζονται με πολύ εύκολο τρόπο 

ολόκληρες σειρές ενδυμάτων με διαφορετικά στυλ και χρώματα. Αυτή η δραστική 

μείωση χρόνου για το σχεδιασμό, καθώς και η χρήση αυτοματοποιημένων 

διαδικασιών στα εργοστάσια επιτάχυνε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες που 

απαιτούνταν για να φτάσει το προϊόν από την παραγωγή στην κατανάλωση 

(Λυμπεράκη, 1990).  

Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι το πολύ καλά δομημένο και 

οργανωμένο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης, 

το οποίο έχει στηθεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Μεγάλοι υπολογιστές είναι 

εγκατεστημένοι στα κεντρικά της επιχείρησης και «γύρω» από αυτούς έχει δομηθεί 

ένα δίκτυο προσωπικών υπολογιστών, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μισθοδοσία, 

τον έλεγχο των αποθεμάτων και την τιμολόγηση. Όλοι αυτοί οι υπολογιστές 

συνδέονται μέσω ενός δικτύου (WAN – Wide Area Network), το οποίο ενώνει όλα τα 

υποκαταστήματα της Benetton ανά τον κόσμο με τους προμηθευτές αλλά και με τα 

κεντρικά, συμβάλλοντας στη γρήγορη ροή των πληροφοριών, πράγμα ζωτικό για τη 

γρήγορη ανταπόκριση της επιχείρησης στα δεδομένα που διαμορφώνονται κάθε 

στιγμή, και άρα για τη λειτουργία της.  

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι υπάρχει αντιστροφή σε κάποια 

διαδοχικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Ενώ άλλες εταιρείες εφαρμόζουν την 

παραδοσιακή τεχνική του να πλέκονται ήδη βαμμένα υφάσματα, η Benetton βάφει τα 

προϊόντα της αφού έχουν πλεχτεί. Δηλαδή κρατάει κάποιο απόθεμα άβαφων 

προϊόντων και με τη βοήθεια της τεχνολογίας που αναφέραμε πιο πάνω (η οποία 

χρησιμοποιείται και σε τομείς πέρα από τις διοικητικές λειτουργίες), συγκεντρώνει 

καθημερινά τα στοιχεία των πωλήσεων από τα καταστήματα σε έναν κεντρικό 

υπολογιστή της εταιρείας και ρυθμίζει ανάλογα την παραγωγή. Αυτό το σύστημα 

ηλεκτρονικού ελέγχου των πωλήσεων λέγεται EPOS SYSTEM (Electronic Point Of 

Sales). Έτσι, μειώνεται ο χρόνος ανταπόκρισης στα μηνύματα της αγοράς αλλά και ο 

χρόνος παράδοσης του εμπορεύματος στα καταστήματα (Λυμπεράκη, 1990).  

                                                 
26 Το σύστημα CAD επέφερε αλλαγές και στα εργασιακά. Με αυτή τη μέθοδο χρειάζονταν λιγότεροι 
εργαζόμενοι γιατί αυξάνεται η παραγωγικότητα. Κατά κανόνα, ένας χειριστής CAD μπορούσε να 
αντικαταστήσει τουλάχιστον 3 έως 5 παραδοσιακούς σχεδιαστές. H Benetton, σαν μεγάλη εταιρεία που 
ήταν, είχε τα μέσα για να εξασφαλίσει τον ακριβό αυτό εξοπλισμό, ενώ οι επιχειρήσεις μικρότερου 
μεγέθους δεν μπορούσαν να την ανταγωνιστούν.  
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Οι ιδρυτές της Benetton είχαν από νωρίς συνειδητοποιήσει ότι οι ανάγκες των 

καταναλωτών μπορεί να μεταβληθούν, οπότε δεν σχεδίαζαν ρούχα συνηθισμένου 

τύπου που θα τα φορούσε ο καταναλωτής μια ζωή, αντιθέτως, έδιναν σημασία στα 

έντονα χρώματα, πράγμα πρωτοποριακό για την εποχή που ξεκίνησε η επιχείρηση, 

αφού η πλέον συνηθισμένη τακτική της βιομηχανίας ρούχων ήταν τα κλασικά και 

διαχρονικά σχέδια και χρώματα. Γεγονός είναι πως η επιχείρηση ανέκαθεν δεν 

εφάρμοζε τις ευρέως διαδεδομένες τεχνικές, είτε αυτές ήταν στον τομέα παραγωγής, 

είτε στον τομέα προώθησης των προϊόντων, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τις 

γνωστές σε όλους, και προκλητικές για πολλούς, διαφημιστικές καμπάνιες του 

Toscani. Ο Toscani δημιούργησε μια σειρά φωτογραφιών προκειμένου να 

προκαλέσει και να αφυπνίσει την προσοχή σε διάφορα κοινωνικά θέματα, όπως αυτά 

της πολυπολιτισμικότητας, της φυλετικής αρμονίας και της παγκόσμιας ειρήνης 

(Favero, 2005).  

Τελικά τι ήταν αυτό που διαφοροποιούσε τις τακτικές και τις στρατηγικές της 

Benetton από μια συνηθισμένη, μεγάλη επιχείρηση; Το ότι οι αποφάσεις 

λαμβάνονταν από τον πυρήνα αυτού του δικτύου, δηλαδή από τα κεντρικά, ήταν κάτι 

χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων μεγάλου μεγέθους. Η Benetton ήθελε να έχει τον 

έλεγχο στο σχεδιασμό των προϊόντων, στην εισαγωγή καινοτομικών διαδικασιών για 

την οργάνωση της παραγωγής και της διανομής και στο συντονισμό των 

πληροφοριών από τα καταστήματα στον τόπο παραγωγής. Όλα αυτά ήταν και 

συνεχίζουν να είναι χαρακτηριστικά των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό που κάνει τη 

διαφορά στη συγκεκριμένη επιχείρηση είναι η ενσωμάτωση πολλών μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν το δίκτυό της. Αυτές αποτελούν μέρος του 

δικτύου με όρους οι οποίοι δεν είναι καθιερωμένοι και θεσμοθετημένοι, αλλά 

αποτελούν αντικείμενο συνεχούς διαπραγμάτευσης (Λυμπεράκη, 1990; Perulli, 

1999).  

 

στ. Ευέλικτη εξειδίκευση: Μια ελληνική περίπτωση 

 

 Ο Παντελής Σκάγιαννης (1995) μελέτησε μια ελληνική περίπτωση που 

εφάρμοζε τις αρχές της ευέλικτης εξειδίκευσης και προσπάθησε να συμπεράνει το 

κατά πόσο συνέβαλε στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτή ήταν η 

αυτοκινητοβιομηχανία ΤΕΟΚΑΡ στο Βόλο. Και μιλάμε σε παρελθοντικό χρόνο, γιατί 

η συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία (η οποία συνεργαζόταν με τη NISSAN, είχε 
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πάρει άδεια από αυτήν) µετά από µια επιτυχή πορεία έκλεισε κάτω από τα αδιέξοδα 

των ιδιοµορφιών της ελληνικής αγοράς τον Απρίλιο του 1995.  

 Η βιομηχανία αυτή, η οποία ανήκε στον όμιλο Θεοχαράκη και παρήγαγε 

αυτοκίνητα NISSAN, βασιζόταν σε υψηλή τεχνολογία. Παρήγαγε κυρίως τα μοντέλα 

SUNNY και τα αγροτικά ημιφορτηγά (pick-ups) που απευθύνονταν περισσότερο 

στην εσωτερική αγορά. Το εργοστάσιο ήταν οργανωμένο γύρω από μια κεντρική ημι-

αυτόματη γραμμή συναρμολόγησης και σύμφωνα με τον Σκάγιαννη, ακολουθούσε 

την αρχή οργάνωσης της εργασίας κατά μικρές ομάδες και λιγότερο ιεραρχικά 

δομημένες. Σε ό,τι αφορά το παραγόμενο προϊόν, παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλος 

βαθμός ευελιξίας γιατί είχαν καταργηθεί οι άκαμπτες ιεραρχίες. Επίσης, το προϊόν 

παραγόταν σε μικρές ποσότητες που απευθύνονταν σε συγκεκριμένα τμήματα της 

αγοράς (niche markets), ή παραγόταν ακόμα και κατά παραγγελία, πράγμα που 

σημαίνει ότι δινόταν μεγάλη σημασία στο σχεδιασμό του.  

Εξαιτίας της διαφοροποιημένης παραγωγής (που είχε όμως και κάποια 

στοιχεία τυποποίησης) και εξαιτίας της κατάργησης των αυστηρών ιεραρχιών και των 

αποκεντρωμένων δομών της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να 

προτείνουν βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία, οι οποίες εφαρμόζονται αν 

κρινόταν απαραίτητο, και όσο για τις πιο σύνθετες, αυτές στέλνονταν προς εξέταση 

στην Ιαπωνία και ήταν πιθανό να κατοχυρωθούν ακόμα και με διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας. Αυτή η ενεργή συμμετοχή του εργατικού δυναμικού στην παραγωγή 

προέρχεται από τις αρχές του ιαπωνικού μοντέλου, το οποίο έρχεται σε διάσταση με 

τις αρχές του φορντικού καθεστώτος. Το ιαπωνικό μοντέλο παραγωγής 

πρωτοαναπτύχθηκε στην αυτοκινητοβιομηχανία Toyota με εξειδικευμένους 

εργαζόμενους που διακόπτουν την ροή παραγωγής κάθε φορά που διαπιστώνουν 

ελαττώματα στο προϊόν, και το επισκευάζουν επί τόπου χωρίς να ενημερώνουν τους 

προϊσταμένους τους (Allen, 2003). Ακόμα και η ίδια η διοίκηση της ΤΕΟΚΑΡ 

ενθάρρυνε τη συμμετοχή των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία. Η 

επιχείρηση ακολουθούσε το ιαπωνικό μοντέλο και στις εργασιακές σχέσεις, δηλαδή 

ακουλουθούσε την τακτική των σταθερών συμβολαίων εργασίας, των προαγωγών 

(όμως μόνο μετά από 5 χρόνια εργασίας στην επιχείρηση), καθώς και των πριμ για 

αύξηση παραγωγικότητας. Επίσης δινόταν έμφαση στη συνεργασία και στη 

συλλογικότητα. Άλλη μια επιρροή του ιαπωνικού μοντέλου ήταν ότι όλοι οι 

εργαζόμενοι, και αυτοί που ήταν στην παραγωγή αλλά και οι ανώτεροι ανήκαν σε ένα 

σωματείο. Έτσι ήταν δυνατό να καλλιεργηθεί η σύσφιξη των σχέσεων αλλά και της 



Ευέλικτη εξειδίκευση; Θεωρία και εμπειρία: μια κριτική ανασκόπηση           52 

αίσθησης ότι όλοι είναι μια «οικογένεια», δηλαδή ο εργαζόμενος ενσωματωνόταν 

στην λογική της εταιρείας (Murray, 1989).  

Ο Σκάγιαννης (1995) συνεχίζει τη μελέτη του εξετάζοντας τη θέση της 

μονάδας μέσα στην ιεραρχία του συγκεκριμένου κλάδου παραγωγής από την πλευρά 

του ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι από 

αυτή την άποψη η συγκεκριμένη παραγωική μονάδα ήταν τελείως ανεξάρτητη, γιατί 

αποτελούσε σημείο τομής δύο πηγών συμφερόντων: του ομίλου Θεοχαράκη και της 

NISSAN, οπότε αποτελούσε τμήμα μιας ιεραρχημένης δομής.  

Όσο για τα συμπεράσματα, «η ΤΕΟΚΑΡ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

μια βιομηχανία που ενέπιπτε στο ιαπωνικό πρότυπο διοίκησης και διαχείρισης 

αυτοκινητοβιομηχανιών, με τους περιορισμούς όμως που επιβάλλονται εκ των 

πραγμάτων σε μια χώρα που στην πραγματικότητα δεν έχει παράδοση στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά ούτε και στην υψηλή τεχνολογία» (Σκάγιαννης, 1995). 

Ίσως αυτή η τελευταία διαπίστωση να ήταν και ο λόγος που η συγκεκριμένη εταιρεία 

έκλεισε.  

Γενικότερα, όμως, στην Ελλάδα, πέρα από την έλλειψη ειδίκευσης σε τομείς 

υψηλής τεχνολογίας, υπάρχουν πολλά εμπόδια για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και 

μάλιστα τέτοιου είδους, με ένα από αυτά να είναι η γραφειοκρατία. Όταν υπάρχουν 

τόσες απαιτήσεις και τόσες διαδικασίες για να ανοίξει κάποιος μια απλή επιχείρηση, 

πόσο εύκολο είναι να λειτουργήσει μια επιχείρηση με τέτοια οργάνωση, τέτοια 

απαίτηση σε μηχανολογικό εξοπλισμό (μην ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο η 

χρηματοδότηση ήταν πολύ ακριβή) και με τέτοιες απαιτήσεις σε εξειδικευμένο 

εργατικό δυναμικό; Όταν, δηλαδή, πέρα από τις αποφάσεις στρατηγικής που πρέπει 

να ληφθούν για να λειτουργήσει η επιχείρηση και να είναι βιώσιμη και 

ανταγωνιστική, υπάρχει και η απίστευτη γραφειοκρατία,27 δεν είναι εύκολο να 

προχωρήσει αυτό το μοντέλο στην Ελλάδα.  

Και πέρα από τη γραφειοκρατία, υπάρχει και το πρόβλημα της συνεργασίας 

ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Όλες λειτουργούν σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πλαίσιο το 

οποίο δεν επιτρέπει τη διάχυση γνώσης και πληροφορίας σε όλες τις οικονομικές 

μονάδες. Κάθε επιχείρηση προσπαθεί να επιβληθεί της άλλης, κάποιες φορές και με 

αθέμιτα μέσα, οπότε είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι οι αρχές του μοντέλου της 

                                                 
27 Η γραφειοκρατία και η αδράνεια της πολιτείας είναι τόσο μεγάλη, που όχι μόνο είναι αδύνατο να 
γίνει προσπάθεια για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα και επενδύσεων, αλλά αποθαρρύνονται 
και αυτές που θα ήταν πολύ εύκολο να αναπτυχθούν, π.χ. τα φωτοβολταϊκά κέντρα.  
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ευέλικτης εξειδίκευσης θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στην περίπτωση της 

Ελλάδας. Αυτό εξακριβώνεται και στην έρευνα του ΕΟΜΜΕΧ για το προφίλ των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων της Α’ 

και Β’ Μέτρησης Ποσοτικής Έρευνας (να σημειωθεί ότι αυτές πραγματοποιήθηκαν 

μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2008) που έγινε στις 4/12/2008 από το Εθνικό 

παρατηρητήριο του ΕΟΜΜΕΧ, διαπιστώνεται ότι μόνο 2 στις 10 επιχειρήσεις, 

ανεξαρτήτως μεγέθους, συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις στη χώρα μας. 

Δηλαδή η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι δύσκολη υπόθεση (για να 

μην αναφέρουμε καν και το ασταθές φορολογικό καθεστώς, το οποίο συνεχώς 

αλλάζει, οπότε οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να προβλέψουν τι μέλλει γενέσθαι) ούτως 

ή άλλως, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για καινοτομία, διάχυση γνώσης και συνεργασία 

ανάμεσα σε επιχειρήσεις για χάραξη κοινής στρατηγικής.  

Επιπλέον, οι στρατηγικές της ευέλικτης εξειδίκευσης δεν εννοούν την άσκηση 

βιομηχανικής πολιτικής  με την παραδοσιακή έννοια, δηλαδή την οικονομική στήριξη 

κάποιων συγκεκριμένων κλάδων στους οποίους θα παρέχεται ενίσχυση από το 

κράτος, άρα θα υπάρχει και παρέμβασή του στα επιχειρηματικά δρώμενα του κάθε 

κλάδου. Αυτό συνέβαινε κατά κόρον στην Ελλάδα, με την εύνοια που επιδείχθηκε για 

συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους και τη στήριξη της λεγόμενης «νηπιακής 

βιομηχανίας». Οπότε υπήρξε εφησυχασμός και δεν δόθηκε περιθώριο ανάπτυξης 

υγιούς ανταγωνισμού προκειμένου να ανατυχθεί και να καινοτομήσει η βιομηχανία. 

Οι αρχές της ευέλικτης εξειδίκευσης έχουν να κάνουν με το ότι οποιοσδήποτε 

κλάδος, από τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας μέχρι τους παραδοσιακούς κλάδους 

ρουχισμού και επίπλων, μπορεί να είναι επιτυχημένος στο πλαίσιο μιας αναπτυγμένης 

οικονομίας. Η κρατική στήριξη θα πρέπει να σχετίζεται με την παροχή κινήτρων 

γενικά και όχι με τη στήριξη κάποιων συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων που 

αυτή κρίνει ως μείζονος σημασίας. Και αυτή η παροχή κινήτρων θα πρέπει να αφορά 

και την ανάπτυξη περιφερειακών, αυτόνομων κέντρων που θα συμβάλλουν στην 

οικονομική ανάπτυξη και που θα αντισταθμίζουν την τυχόν αναποτελεσματική 

άσκηση μακρο-οικονομικής πολιτικής.  

Δηλαδή το συμπέρασμα είναι ότι το περιβάλλον της Ελλάδας δεν ενδείκνυται 

για την καλλιέργεια συνεργασίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις, ούτε για την ανάληψη 

επενδυτικών πρωτοβουλιών που ενέχουν τη χρήση νέων και καινοτομικών 

τεχνολογιών, γιατί η άσκηση πολιτικής στην Ελλάδα έχει αποτελέσματα που δεν 

συνάδουν με τις αρχές της ευέλικτης εξειδίκευσης. 
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8. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

Σύμφωνα με την άποψη του Μπελ (1973, αναφέρεται στον Allen, 2003, σελ. 

255), «σε μια βιομηχανική κοινωνία, κινητήριες δυνάμεις θεωρούνται αυτές της 

παραγωγής και του κέρδους, η ορθολογική επιδίωξη της οικονομικής ανάπτυξης με 

τη χρήση ενέργειας και μηχανημάτων. Αντιθέτως, οι κινητήριες δυνάμεις της 

μεταβιομηχανικής κοινωνίας θεωρούνται εκείνες της γνώσης και της πληροφορίας. 

Από την άποψη αυτή, η παραγωγή γνώσης και η επεξεργασία των πληροφοριών 

προωθούν την οικονομική ανάπτυξη» (Allen, 2003). Συνεχίζοντας, ο Μπελ λέει ότι 

αυτό έχει επιφέρει κάποιες αλλαγές στην κοινωνική δομή, με την μεταβολή στο είδος 

της απασχόλησης να αποτελεί μια από αυτές: «η εργασία μετασχηματίζεται, καθώς η 

γνώση (μέσα από την ενσωμάτωσή της στις νέες τεχνολογίες) οδηγεί στη μείωση του 

αριθμού των χειρωνακτικών εργασιών στη μεταποίηση». Το εξηγεί αυτό λέγοντας ότι 

η στροφή σε μια οικονομία των υπηρεσιών απαιτεί από τους εργαζόμενους να 

εργάζονται όχι πάνω σε πράγματα πλέον, αλλά με άλλους ανθρώπους, καθιστώντας 

τη δημιουργικότητα και την κοινωνικότητα απαραίτητα στοιχεία για έναν 

εργαζόμενο. Μια άλλη μεταβολή είναι αυτή στη δομή της απασχόλησης, καθώς οι 

χειρωνακτικές εργασίες δίνουν τη θέση τους σε εξειδικευμένα επαγγέλματα που 

απαιτούν πνευματική εργασία.  

 Όμως ισχύουν όλα αυτά τελικά; Έχει όντως επιδράσει η τεχνολογία στα 

εργασιακά; Απ’ότι φαίνεται έχει επιδράσει, εφόσον προσφέρει πληθώρα επιλογών 

στους εργοδότες σχετικά με το ποιον τύπο παραγωγικής διαδικασίας θα επιλέξουν, 

και σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού, αλλά έχει επιδράσει και στους 

εργαζόμενους σχετικά με την μορφή απασχόλησής τους, είτε επειδή την επέλεξαν 

συνειδητά είτε επειδή δεν είχαν άλλες επιλογές. Επίσης, δεν είναι μόνο υπό συζήτηση 

οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι νέες τεχνολογίες για τον αριθμό των 

απασχολουμένων στη βιομηχανία, αλλά και οι επιπτώσεις για τις γνώσεις και τις 

ευθύνες των εργαζομένων, όπως και για τις μορφές οργάνωσης της εργασίας και την 

ευελιξία των εργασιακών σχέσεων. Πλέον απαιτείται η συνεχής βελτίωση των 

γνώσεων των εργαζομένων, των οποίων η ευθύνη αναβαθμίζεται. Η εισαγωγή της 

νέας τεχνολογίας αυξάνει τα δεδομένα που ένας μεμονωμένος χειριστής πρέπει να 

κατανοεί και να συνδυάζει για να λαμβάνει αποφάσεις, με αποτέλεσμα να χρειάζεται 

περισσότερες γνώσεις, αλλά και να χρειάζεται τη συνεχή επικοινωνία με τους 

συναδέλφους του και με τους ανώτερους και κατώτερούς του στην ιεραρχία. 
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Νέες μορφές απασχόλησης έχουν αναδυθεί πέραν του κλασικού οκταώρου, 

δηλαδή της πλήρους απασχόλησης σταθερά σε έναν εργοδότη και μόνο. Οι νέες 

μορφές απασχόλησης φέρονται ότι συμβάλλουν στον εξορθολογισμό της παραγωγής, 

στη μείωση του εργατικού κόστους, στην άμεση ανταπόκριση και προσαρμογή στις 

ευμετάβλητες διακυμάνσεις της ζήτησης αλλά και στην παράκαμψη της 

προστατευτικής νομοθεσίας για τους «κανονικούς» εργαζομένους28 (Λυμπεράκη – 

Δενδρινός, 2006). 

Δηλαδή έχουμε τρεις παραμέτρους σχετικά με την εργασιακή ευελιξία από 

την πλευρά της επιχείρησης: 1) η δυνατότητα της επιχείρησης να μεταβάλλει τον 

αριθμό των εργαζομένων ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ζήτησης του προϊόντος 2) 

η ευκολία αλλαγής των αντικειμένων των εργαζομένων εξαιτίας των καινοτομιών που 

επιφέρει η τεχνολογία, αλλά και σε συνάρτηση με τις επικρατούσες συνθήκες στην 

αγορά του προϊόντος και 3) οι ατομικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες διευκολύνουν 

την επιχείρηση στην πρόσληψη και απόλυση προσωπικού ανάλογα με τη φάση του 

οικονομικού κύκλου χωρίς να δεσμεύεται από εργατικά συνδικάτα και συλλογικές 

συμβάσεις. 

Από την πλευρά του εργαζομένου (μιλώντας πάντα για το αισιόδοξο σενάριο, 

δηλαδή όταν ο υποψήφιος εργαζόμενος καταφεύγει στις ευέλικτες μορφές 

απασχόλησης εθελοντικά επειδή θεωρεί ότι του ταιριάζουν καλύτερα, και όχι μετά 

από πίεση και «κίνητρα» των εργοδοτών), αυτές οι δυνατότητες ευελιξίας του δίνουν 

τη δυνατότητα, και ιδίως στις γυναίκες, να συνδυάσουν την επαγγελματική τους ζωή 

με την οικογενειακή, συνεισφέροντας στο οικογενειακό εισόδημα (Λυμπεράκη – 

Δενδρινός, 2006). 

Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης περιλαμβάνουν όχι μόνο τον αριθμό των 

ωρών εργασίας, αλλά επεκτείνονται και στο εργασιακό καθεστώς (αορίστου ή 

ορισμένου χρόνου), τις αμοιβές, τα εργασιακά δικαιώματα (επιδόματα, συντάξεις, 

προστασία από τις απολύσεις, κοινωνική προστασία κτλ.) (Λυμπεράκη – Μουρίκη, 

2003, Λυμπεράκη – Δενδρινός, 2006). Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα σχετικά με την 

κατηγοριοποίηση και τη μέτρηση των διάφορων μορφών απασχόλησης, δεδομένου 

του γεγονότος ότι σε κάποιες χώρες (όπως την Ελλάδα αλλά και την Ιταλία) το 

μέγεθος της παραοικονομίας είναι πολύ μεγάλο (Amin, 1989). Άρα, είναι δύσκολο να 
                                                 
28 Φυσικά, η προστατευτική νομοθεσία διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με 
στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι Δανοί την περίπτωση των οποίων συζητούσαμε παραπάνω, 
αντιμετωπίζουν πολύ μικρή εργατική προστασία στον ιδιωτικό τομέα και έχουν μία από τις πιο 
ευέλικτες αγορές εργατικού δυναμικού.  
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αποτυπωθούν κάποιες μορφές απασχόλησης όπως η εργασία στο σπίτι, η εργασία με 

φασόν, η εποχική απασχόληση κτλ, γιατί πολλές από αυτές δεν δηλώνονται 

επισήμως. Πέρα από αυτό, σε όλες τις έρευνες, ζητείται από τους εργαζόμενους να 

κατατάξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους σε κάποια από τις κατηγορίες, άρα οι 

απαντήσεις τους βασίζονται σε υποκειμενικές αντιλήψεις αναφορικά με το τι συνιστά 

ευέλικτη απασχόληση, επομένως δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή αριθμητικά 

στοιχεία για τη στάθμιση κάθε μιας από αυτές τις μορφές στη συνολική απασχόληση. 

Μπορούμε, όμως, να προσπαθήσουμε να διακρίνουμε κάποιες κατηγορίες 

(Λυμπεράκη – Μουρίκη, 2003): 

 

• το μειωμένο ωράριο απασχόλησης 

• το κλιμακούμενο και ελαστικό ωράριο 

• την τηλε-εργασία 

• τον ετήσιο επιμερισμό του χρόνου εργασίας 

• τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

 

 Μειωμένο ωράριο απασχόλησης: Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται η μερική 

απασχόληση, η εργασία με βάρδιες, το μοίρασμα μιας θέσης πλήρους απασχόλησης 

σε δύο άτομα, τα συμβόλαια μηδενικών ωρών όπου ο εργαζόμενος είναι ανά πάσα 

στιγμή διαθέσιμος κτλ. Επίσης, στο μειωμένο ωράριο απασχόλησης εντάσσονται και 

εργαζόμενες γυναίκες, οι οποίες πρόσφατα απέκτησαν παιδί και η επιχείρηση στην 

οποία εργάζονται τους δίνει τη δυνατότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είτε 

να προσέρχονται αργότερα από το σύνηθες στην εργασία τους είτε να αποχωρούν 

νωρίτερα (Καραντινός – Κετσετζοπούλου – Μουρίκη, 1997; Λυμπεράκη – Μουρίκη, 

2003; Λυμπεράκη – Δενδρινός, 2006). 

Αλλά ας δούμε πιο αναλυτικά τη μορφή της μερικής απασχόλησης, η οποία 

είναι πιο συνηθισμένη από τις υπόλοιπες, γι’ αυτό και θα δώσω έμφαση σε αυτήν. 

Στην Ελλάδα, η μερική απασχόληση είναι η πλέον συνηθισμένη μορφή ευέλικτης 

απασχόλησης, αλλά και πάλι είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ε.Ε.29 Το 

γεγονός ότι δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη χώρα μας έχει να κάνει με το ότι 

                                                 
29 Έχει ενδιαφέρον να επισημανθεί είναι η χώρα μας είναι η τελευταία μεταξύ των μελών της Ε.Ε. που 
καθιέρωσε ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις και οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε πολύ χαμηλό 
επίπεδο από άποψη εφαρμογής τους (φυσικά αναφερόμαστε στις επίσημα δηλωμένες και 
θεσμοθετημένες θέσεις εργασίας). Μέχρι πρόσφατα, εφαρμόζονταν ανεπίσημα, στις αφανείς συνθήκες 
της παραοικονομίας. 
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ακόμα κυριαρχούν «οι παραδοσιακές μορφές οργάνωσης της βιομηχανικής και 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και με το βαρύνοντα ρόλο της 

παραοικονομίας στη διαμόρφωση του οικογενειακού (και του εθνικού) εισοδήματος» 

(Λυμπεράκη – Μουρίκη, 2003, σελ. 163). Αυτό συνδέεται με την απαισιόδοξη οπτική 

του φαινομένου της μερικής απασχόλησης, δηλαδή με το γεγονός ότι δεν εξυπηρετεί 

τον εργαζόμενο τόσο όσο αφήνει να φανεί η θεωρία της ευέλικτης εξειδίκευσης,30 και 

διότι δεν αποτελεί πάντα επιλογή του εργαζομένου, αλλά αναγκαιότητα προκειμένου 

να επιβιώσει και να μην αντιμετωπίσει την ανεργία.  

 

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ (2000):  

 
Πηγή: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ, 2000).  

   
Όσον αφορά την ακούσια μερική απασχόληση, πάνω από 40% των μερικώς 

απασχολούμενων θα προτιμούσαν μια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (βλ. 

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα). Στη διάρκεια του 2000, 9% των ανδρών που στην 

προηγούμενη περίοδο ήταν άνεργοι βρίσκονταν σε θέσεις μερικής απασχόλησης. 

Πάνω από το 98% αυτών των ανδρών θα προτιμούσαν μια θέση πλήρους 

απασχόλησης. 26% των γυναικών που στην προηγούμενη περίοδο ήταν άνεργες 

                                                 
30 Σύμφωνα με τη μελέτη για την οποία διαβάζουμε στο δημοσίευμα στην ιστοσελίδα www.express.gr 
την 29/9/2008, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση (27η) στη σχετική κατάταξη των 
ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με το ερώτημα «σε ποιο βαθμό η εργασία εναρμονίζεται με τις 
οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις». Είναι χαρακτηριστικό ότι το 42% των εργαζομένων της 
χώρας έχει απαντήσει αρνητικά στη σχετική ερώτηση, ποσοστό που είναι διπλάσιο από τον μέσο 
ευρωπαϊκό όρο που κυμαίνεται στο 21%. Η ένδειξη αυτή συσχετίζεται σαφώς με το υψηλό επίπεδο 
ωρών εργασίας, τη γενικότερη υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας και τη σημαντικότατη έλλειψη 
υπηρεσιών φροντίδας παιδιών».  
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βρίσκονταν σε θέσεις μερικής απασχόλησης και πάνω από το 90% αυτών των 

γυναικών θα προτιμούσαν την πλήρη απασχόληση.  

 

ΑΚΟΥΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΝ ΜΙΑ ΘΕΣΗ 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
  

   Άνδρες  Γυναίκες  Σύνολο  

1997  50%  36%  41%  

2000  49%  41%  44%  

Πηγή: : ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, ΕΕΔ 2000, ΕΣΥΕ.  
 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
   

Για ορισμένους εργαζόμενους, ενδεχόμενα η μερική απασχόληση να αποτελεί 

μία ικανοποιητική επιλογή σε σχέση με την πλήρη απασχόληση, ενώ για άλλους μία 

αναγκαστική επιλογή ελλείψει πλήρους απασχόλησης. Συνεπώς, πέρα από τη γενική 

διάχυση της μερικής απασχόλησης, είναι σημαντικό να εξετάζεται ειδικότερα η 

διάχυση της «αναγκαστικής» μερικής απασχόλησης, δηλαδή το ποσοστό των 

απασχολουμένων που εργάζονται με μερική απασχόληση όχι κατά προτίμηση αλλά 

επειδή δεν βρίσκουν θέση πλήρους απασχόλησης. Το γράφημα παρουσιάζει την 

αναλογία των απασχολουμένων αναγκαστικά με μερική απασχόληση στο σύνολο των 

απασχολουμένων στις χώρες της Ευρώπης, καθώς και την εξέλιξη της αναλογίας 

αυτής από το 1995.  
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Πηγή ΠΑΕΠ-ΟΑΕΔ «Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας 2002  

Quality of Work and Employment in Europe 2002  
 

Σχετικά με στοιχεία για τις επόμενες χρονιές, σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας 

www.express.gr την 29/9/2008, με τίτλο «Στο 6% διαμορφώθηκε η μερική 

απασχόληση το 2007», διαβάζουμε: “Eδραιώνονται ημέρα με την ημέρα οι 

«ευέλικτες» μορφές εργασίας και στην Ελλάδα με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του 

παραγωγικού δυναμικού να αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά και κοινωνικά 

προβλήματα. Σύμφωνα με αδημοσίευτη μελέτη για το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 

Ερευνών, οι μερικώς απασχολούμενοι έχουν αυξηθεί από το 2004 κατά 31%, στα 

61.500 άτομα, έως το 2007. Το ποσοστό μερικής απασχόλησης από το 4,6% το 2004 

αυξήθηκε σε 6% το 2007. Το 1/3 της αύξησης της απασχόλησης κατά την περίοδο 

αυτή οφείλεται σε θέσεις μερικής απασχόλησης [..]». 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι αυτή η μορφή ευέλικτης απασχόλησης μπορεί να 

εμφανίζεται ως μια μορφή εργασίας που εξυπηρετεί κάποιες πληθυσμιακές ομάδες 

σύμφωνα με την θεωρία της ευελιξίας. Σύμφωνα με αυτήν, αρκετοί απασχολούμενοι 

την επιλέγουν συνειδητά γιατί υποτίθεται ότι τους εξυπηρετεί καλύτερα. Αυτό ίσως 

να συμβαίνει πραγματικά με κάποιες ομάδες όπως π.χ. τους φοιτητές ή τις 

εργαζόμενες μητέρες, αλλά όπως φαίνεται και από τα στοιχεία, οι περισσότεροι την 

βλέπουν ως λύση ανάγκης γιατί δεν βρίσκουν εργασία με πλήρες ωράριο, παρόλο που 

θα το επιθυμούσαν. Η αιτία για αυτή την τάση είναι ότι οι μερικώς απασχολούμενοι 

αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες συνθήκες εργασίας και απολαμβάνουν χαμηλότερες 

αμοιβές.  
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Κλιμακούμενο και ελαστικό ωράριο: σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται το 

φαινόμενο της διαφοροποίησης της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των 

εργαζομένων, με τέτοιο τρόπο, όμως, που υπερκαλύπτεται το συνηθισμένο ωράριο 

εργασίας.  

 

Τηλε-εργασία: Εδώ εντάσσεται η απασχόληση η οποία μπορεί να αφορά είτε 

παραδοσιακά προϊόντα και εξειδικεύσεις, όπως μεταποίηση και χειροτεχνήματα, είτε 

πολύ σύγχρονες υπηρεσίες επεξεργασίας πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα. Σε αυτή 

την περίπτωση η παροχή εργασίας γίνεται σε τόπο διάφορο εκείνου της 

εγκατάστασης της εργοδότριας επιχείρησης. Αυτή η διαφοροποίηση του τόπου 

εργασίας έχει συνήθως το εξής μειονέκτημα: αποστερεί από τον απασχολούμενο την 

ιδιότητα του μισθωτού (αντί για μισθωτός, αποκαλείται free lancer), με αποτέλεσμα 

να αντιμετωπίζεται ως αυτοαπασχολούμενος και να μην εντάσσεται στην εργατική 

νομοθεσία.  

 

Ετήσιος επιμερισμός του χρόνου εργασίας: Εδώ, αντί να υπολογίζεται ο χρόνος 

εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, υπολογίζεται σε ετήσια βάση, οπότε το ωράριο 

εργασίας διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης κάθε εποχή. Αυτό 

είναι προς το συμφέρον του εργοδότη, γιατί με αυτό τον τρόπο αποφεύγει τις 

υπερωρίες που και πιο δαπανηρές είναι, αλλά και υπόκεινται σε περιορισμούς από τη 

νομοθεσία.  

 

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου: αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος παρέχει τις 

υπηρεσίες του και αμείβεται αντιστοίχως μόνο για το διάστημα που ορίζει το 

συμβόλαιο. Πρόκειται, δηλαδή, για την εποχιακή ή προσωρινή απασχόληση, μια 

ακραία εκδοχή της οποίας αποτελεί και ο δανεισμός των εργαζομένων από ιδιωτικά 

πρακτορεία ή γραφεία εύρεσης εργασίας προς επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ τριών συμβαλλομένων μερών και να 

υπάρχουν περισσότεροι από ένας εργοδότες. Εδώ υπάρχει το φαινόμενο της συχνής 

αλλαγής εργασιακού χώρου και της κατάτμησης της εργοδοτικής ιδιότητας, πράγμα 

που δυσχεραίνει τη διαπραγμάτευση μεταξύ των εργαζομένων και της εργοδοσίας 

(Λυμπεράκη – Δενδρινός, 2006). 

 Όμως το ρευστό οικονομικό περιβάλλον το οποίο διανύουμε, παρά την 

επίσημη θεσμοθέτηση και προστασία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, 
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καλλιεργεί μια ανησυχία σχετικά με την εξέλιξη των μορφών της ευέλικτης 

εξειδίκευης. Σε δημοσίευμα με τίτλο «Πόσο πιο ελαστική γίνεται η απασχόληση;» 

στην ιστοσελίδα www.e-tipos.com στις 23/11/2008 διαβάζουμε: 

«Εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής ύφεσης, πέρα από τη γνωστή λύση των 

απολύσεων, εκατοντάδες επιχειρήσεις ήδη εξετάζουν τα νομικά μέσα τα οποία θα 

χρησιμοποιήσουν το “δύσκολο” 2009 για να περιορίσουν τις λειτουργικές δαπάνες 

τους. Κύκλοι της αγοράς θεωρούν δεδομένο ότι μέσα στον επόμενο χρόνο χιλιάδες 

εργαζόμενοι θα βρεθούν “αντιμέτωποι” με την περαιτέρω επέκταση των ευέλικτων 

μορφών απασχόλησης, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και το καθεστώς της 

διαθεσιμότητας […]». 

Στο παραπάνω δημοσίευμα είναι φανερή η ανησυχία που επικρατεί για το 

εργασιακό μέλλον πολλών εργαζομένων, οι οποίοι είναι πολύ πιθανό να βιώσουν την 

αρνητική εκδοχή των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. 

Αυτή  η ανησυχία πυροδοτήθηκε και από τις εξελίξεις των τελευταίων 

εβδομάδων. Ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθήνας, δήλωσε στις 3/12/2008 με αφορμή τη συνάντηση της 

διοίκησης του ΙΚΑ με τις εργοδοτικές ενώσεις και τα επιμελητήρια ότι πέντε μεγάλες 

επιχειρήσεις έχουν κάνει συμφωνία με τους εργαζόμενους για τέσσερις ή τρεις 

εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα. Αυτές οι δηλώσεις του είχαν σαν αποτέλεσμα πολύ 

έντονες αντιδράσεις από εκπροσώπους εργατικών συνδικάτων και άλλους φορείς. 

 

9. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

 

α. Ορισμοί – χαρακτηριστικά 

 

             Δεν υπάρχει ένας ενιαίος γενικά αποδεκτός ορισμός της μικρομεσαίας 

επιχείρησης, αλλά ορίζεται κάθε φορά σε σχέση με τις συγκεκριμένες οικονομικές 

και κοινωνικές συνθήκες κάθε χώρας και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Διαφορές 

στον ορισμό του μεγέθους μιας μικρομεσαίας επιχείρησης προκαλούνται επίσης από 

γεωγραφικές παραμέτρους και κυρίως από τις διαστάσεις των αγορών. Έτσι στις 

ΗΠΑ, μικρομεσαία θεωρείται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 500 

εργαζόμενους, στην Ιαπωνία λιγότερους από 300, στη Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία 

λιγότερους από 200, και στην Αυστραλία λιγότερους από 50 εργαζόμενους. Σύμφωνα 

με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα ποσοτικά κριτήρια για 
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τον ορισμό μιας επιχείρησης ως μικρομεσαία είναι πρωτίστως ο αριθμός των 

απασχολουμένων και κατά δεύτερον ο κύκλος εργασιών.   

          Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αρ. L107/8, 30-4-96), ως μικρομεσαία επιχείρηση ορίζεται 

εκείνη η επιχείρηση που κατέχει τις ακόλουθες ιδιότητες: 

• Απασχολεί μέχρι 250 άτομα κατά ανώτατο όριο και:  

- είτε έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ,  

- είτε έχει σύνολο ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 27 εκατομμύρια ευρώ. 

• Στο κεφάλαιο δεν συμμετέχει με ποσοστό που υπερβαίνει το 25% μια ή 

περισσότερες επιχειρήσεις που δεν πληρούν τον ορισμό αυτό, πλην 

δημοσίων εταιρειών χαρτοφυλακίου, εταιρειών επιχειρηματικού 

κεφαλαίου, ή, εφόσον δεν ασκείται έλεγχος, θεσμικών επενδυτών (δηλαδή 

πρέπει να πληρείται το κριτήριο της ανεξαρτησίας). 

        Η Ε.Ε. εφαρμόζει τον ορισμό αυτό στα Κοινοτικά Προγράμματα, συστήνει δε, 

χωρίς να δεσμεύει, προς τις χώρες-μέλη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

την υιοθέτηση του ίδιου ορισμού για τα προγράμματά τους. 

 

Ο ορισμός του ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων 

Επιχειρήσεων) 

 

             Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΜΜΕΧ, θεωρούνται ως μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις όσες επιχειρήσεις απασχολούν μέχρι 100 άτομα προσωπικό. Η 

μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα είναι συνήθως μια οικογενειακή επιχείρηση 

της οποίας η διοίκηση ταυτίζεται με την κυριότητα και η καθημερινή διαχείριση 

εξασφαλίζεται συνήθως από τον επιχειρηματία. Η Τράπεζα της Ελλάδος για λόγους 

χρηματοδότησης από το ειδικό κεφάλαιο της Ν.Ε. 197/11/78 χαρακτηρίζει ως 

μεταποιητική μικρομεσαία την επιχείρηση αυτή που το ανώτατο ύψος του μέσου 

κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας δεν υπερβαίνει τα 2.500.000 ευρώ. 

 Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά η χώρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αφού 

οι επιχειρήσεις με λιγότερα από 100 άτομα προσωπικό αποτελούν το 99,8% του 

συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολούν περίπου 60% του εργατικού δυναμικού 

του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Σημαντικότατη είναι η θέση των «μικρών» 

επιχειρήσεων οι οποίες απασχολούν μέχρι και 10 άτομα προσωπικό, καθόσον 
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αποτελούν το 96,3% του συνόλου των επιχειρήσεων, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία 

του ΕΟΜΜΕΧ. Επιπλέον, και η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 

απασχόληση είναι σημαντική. Με στοιχεία του 2007, στην Ελλάδα οι πολύ μικρές 

επιχειρήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο εργοδότη του ιδιωτικού τομέα (δεν 

περιλαμβάνονται το δημόσιο, η γεωργία και ο χρηματοοικονομικός κλάδος), 

αντιστοιχώντας στο 56,5% της συνολικής απασχόλησης σε αυτόν. Πρόκειται για το 

υψηλότερο ποσοστό στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Το φαινόμενο της μεγάλης συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 

οικονομία δεν παρατηρείται μόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι έντονο και σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Η κατανομή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη έχει 

ως εξής: 

 

Πηγή: Observatory of European SME’s, SME’s in Europe 2003 

 

 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο 

υπόδειγμα της ευέλικτης εξειδίκευσης. Τα χαρακτηριστικά τους βρίσκονται στον 

αντίποδα αυτών της μαζικής παραγωγής. Οι Λυμπεράκη – Μουρίκη (2003) έκαναν 

μια ενδεικτική έρευνα το 1996 σχετικά με τις ελληνικές επιχειρήσεις μεσαίου 

μεγέθους (στο δείγμα είχαν συμπεριληφθεί και κάποιες μεγάλου μεγέθους). «Οι 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory_en.htm
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ερωτήσεις κάλυπταν τρεις θεματικές ενότητες: α) τις μορφές οργάνωσης της 

παραγωγικής διαδικασίας, β) τις μορφές οργάνωσης της εργασιακής διαδικασίας και 

γ) τις νέες μορφές διάθεσης/εμπορίας του προϊόντος». Έτσι, αποδεικνύεται ότι οι 

μικρές μονάδες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

• Δεν απολαμβάνουν εσωτερικές (ενδογενείς) οικονομίες κλίμακας, είτε αυτό αφορά 

στην παραγωγή, είτε αφορά την πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες (όπως η πρόσβαση 

στην ενημέρωση και την πληροφόρηση γύρω από τις νέες τάσεις), η οποία 

αποδεικνύεται δαπανηρή, είτε πολλές φορές αδύνατη, ακόμα κι αν αφορά ενημέρωση 

του δημόσιου τομέα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστική για το 

τελευταίο θέμα είναι και η έρευνα «Ανταγωνιστικότητα και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις» που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2005 από την GPO και 

συγκεκριμένα η ερώτηση «Στις συναλλαγές σας με τους δημόσιους οργανισμούς σε 

γενικές γραμμές πώς αξιολογείτε την ενημέρωση για τα προγράμματα που αφορούν 

την επιχείρησή σας;». 63,5% των επιχειρηματιών απάντησε «αρνητικά και μάλλον 

αρνητικά», 29,6% απάντησε θετικά ή μάλλον θετικά και 6,9% απάντησε «δεν 

ξέρω/δεν απαντώ». Η ελλιπής αυτή ενημέρωση για τα εθνικά και κοινοτικά 

προγράμματα που απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει σαν αποτέλεσμα 

να στερούνται πόρων οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.  

• Διακρίνονται από παραγωγή σε μικρές σειρές (και όχι συνεχή/καθετοποιημένη) 

παραγωγική διαδικασία. Αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι σημαίνει κάποια οργανωτική 

ανανέωση, πάντως είναι ένα στοιχείο αυξημένης ευελιξίας που επιφέρει μεγαλύτερες 

δυνατότητες προσαρμογής. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, όμως, ότι οι επιχειρήσεις 

ανέφεραν σε μικρά ποσοστά τη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, δηλαδή τη 

συνεργασία σε υπεργολαβικό επίπεδο. Αυτό δείχνει μια μεγάλη τάση για αυτάρκεια, 

πράγμα που δεν βοηθάει στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που λειτουργούν 

αυτές οι επιχειρήσεις και στη γρήγορη προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα.  

• Έχουν λιγότερο σαφή διάκριση/κατακερματισμό εργασίας ανάμεσα στα διάφορα 

επιμέρους τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας. Δηλαδή, υπάρχουν λίγες βαθμίδες 

ιεραρχίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια δυναμική 

στρατηγική αναδιοργάνωσης. Μπορεί απλώς να είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι 

οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης και οι απαιτήσεις της σε προσωπικό καλύπτονται 

επαρκώς από τις λίγες βαθμίδες ιεραρχίας.  

• Είναι κατά κανόνα περισσότερο εντάσεως εργασίας σε σύγκριση με τις 

μεγαλύτερες. 
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 Στο ερώτημα πώς αντιμετωπίζουν τις διακυμάνσεις της ζήτησης, οι 

περισσότερες επιχειρήσεις του δείγματος των Λυμπεράκη-Μουρίκη απάντησαν ότι 

αναζητούν νέες αγορές, ή συνδυάζουν αυτή την αναζήτηση με αυξομείωση του όγκου 

παραγωγής. Αυτό, δηλαδή η έλλειψη αμυντικής ακινησίας και η ύπαρξη διαδικασίας 

μετασχηματισμού προκειμένου η επιχείρηση να μαθαίνει να λειτουργεί υπό 

πρωτόγνωρες συνθήκες, μπορεί να συνέβαινε το 1996, όταν δηλαδή 

πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα, αλλά τώρα, εν έτει 2008, μεσούσης της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, θεωρώ ότι η κατάσταση έχει αλλάξει.  

 Χαρακτηριστικό είναι ένα μέρος από το δημοσίευμα με τίτλο «Έκθεση 

Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜμΕ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις «πόνος» στη 

ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας» στην ιστοσελίδα www.in.gr στις 16/4/2008.  

«Στην “άμυνα” καταφεύγει μία στις δύο ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όταν 

αντιμετωπίζει μείωση των πωλήσεων. Αντί να προσπαθήσει να αναβαθμίσει τα 

προϊόντα της για να αποθαρρύνει ανταγωνιστές, μειώνει την παραγωγή. Μόνο μία 

στις τέσσερις “αντεπιτίθεται”, αναβαθμίζοντας τα προϊόντα της ή “ρίχνοντας” νέα 

στην αγορά. Αντίθετα, στην Ευρώπη, μία στις δύο αντιδρά επιθετικά. [..]». 

 Το ότι οι ευρωπαϊκές αντίστοιχες εταιρείες αντιδρούν περισσότερο επιθετικά 

φαίνεται και από την έρευνα του ευρωβαρόμετρου31 για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. 6 στους 10 διευθυντές θεωρούν ότι ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί και το 

πρώτο βήμα που κάνουν οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν 

να ανταποκριθούν είναι να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους και να 

εντείνουν τις προσπάθειες προώθησης των πορϊόντων τους. Το να αυξήσουν τις ώρες 

εργασίας, να αναζητήσουν νέες αγορές στο εξωτερικό και ειδικά το να μειώσουν την 

παραγωγή, θεωρούνται ως λύσεις έσχατης ανάγκης. 

 Επίσης, ένας άλλος τρόπος που συνήθως χρησιμοποιεί μια ελληνική 

μικρομεσαία επιχείρηση σε περιόδους κρίσης για να αντιδράσει είναι η στροφή προς 

παραοικονομικές δραστηριότητας, δηλαδή η αποφυγή επίσημης καταγραφής των 

δραστηριοτήτων της. Αυτή είναι η πλέον εύκολη και άμεση βραχυχρόνια αμυντική 

                                                 
31 Αυτή η έρευνα οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του Ευρωβαρόμετρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα 27 κράτη – μέλη της Ε.Ε., καθώς και στη Νορβηγία, την Ισλανδία και την 
Τουρκία, στα τέλη του 2006 – αρχές του 2007. Σκοπός της ήταν να καταγράψει τα γενικά 
χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις αντιλήψεις τους σχετικά με τους περιορισμούς 
στις αγορές, τον ανταγωνισμό και τα προβλήματα που σχετίζονται με την πρόσληψη εργατικού 
δυναμικού. Επίσης εξήχθησαν δεδομένα και για την καινοτομία. Για να μπορούν να συγκριθούν τα 
μεγέθη, συμπεριελήφθησαν και μεγάλες επιχειρήσεις στο δείγμα, δηλαδή επιχειρήσεις που 
απασχολούν τουλάχιστον 250 άτομα.  

http://www.in.gr/
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στρατηγική ενάντια στην οικονομική στασιμότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί το κράτος 

ελέγχει πολύ ευκολότερα μια μεγάλη επιχείρηση παρά μια μικρή, δεδομένου και του 

οικογενειακού χαρακτήρα των μικρών επιχειρήσεων.  

 

β. Αδυναμίες και πλεονεκτήματα 

 

 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζουν πολλές αδυναμίες αλλά και 

πλεονεκτήματα. Υπάρχει πρόβλημα χαμηλής παραγωγικότητας που θα πρέπει να 

αποδοθεί μεταξύ των άλλων στο χαμηλό βαθμό χρησιμοποίησης σύγχρονης 

τεχνολογίας, στην ανεπαρκή οργάνωση παραγωγής και στη μη εφαρμογή σύγχρονων 

μεθόδων διοίκησης. Μπορεί, μεν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν την 

αναγκαιότητα και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με 

την έρευνα των Λυμπεράκη-Μουρίκη, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολία στην 

υιοθέτηση αυτών των νέων πρακτικών, δηλαδή στο μετασχηματισμό των νέων 

αντιλήψεων σε επιχειρηματική πράξη.  

 Πάντως, παρά τη δυσκολία υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, η κατάσταση έχει 

αρχίσει να βελτιώνεται. Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

(13/06/2008), σταθερά ανοδική πορεία, αν και άργησαν σχετικά να διεισδύσουν στον 

Ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, σημειώνουν οι ηλεκτρονικές αγορές (e-

marketplaces), στις οποίες όσο και αν φαίνεται παράξενο, κυριαρχούν οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό προκύπτει από έρευνα της ομάδας εργασίας ΙΒ3 του 

Ebusinessforum, «Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα», 

από την οποία παρατηρείται ότι οι Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήδη 

αντιλαμβάνονται τις ηλεκτρονικές αγορές ως ένα μέσο διευκόλυνσης διεκπεραίωσης 

των συναλλαγών τους. 

          Σχετικά με τη χρηματοδότησή τους, η έρευνα των Λυμπεράκη - Μουρίκη, την 

εποχή που είχε πραγματοποιηθεί, έδειχνε σαν αποτέλεσμα ότι οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις στηρίζονται περισσότερο στην αυτοχρηματοδότηση και λιγότερο στον 

τραπεζικό δανεισμό.32 Αυτό εξηγούνταν από το γεγονός ότι εκείνη την εποχή τα 

τραπεζικά επιτόκια ήταν υψηλά, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να έχουν δυσκολίες 
                                                 
32 H πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση δεν ήταν ποτέ εύκολη και φθηνή υπόθεση, όχι μόνο 
για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και δεν είναι τυχαίο ότι όσες τουλάχιστον προβαίνουν σε 
επενδύσεις τις υλοποιούν κατά συντριπτική πλειοψηφία με ίδια κεφάλαια. Tο 70,6% των ελληνικών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν επενδύσεις την περίοδο 1998 – 2001 
χρησιμοποίησαν κατ’ εξοχήν ίδια κεφάλαια και όχι τραπεζικό δανεισμό ή άλλη χρηματοδότηση. Ίδια 
κεφάλαια χρησιμοποίησε το 56,1% των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων την ίδια περίοδο.  
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πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα λόγω του υψηλότερου κινδύνου που τις 

χαρακτηρίζει, λόγω έλλειψης επαρκών εγγυήσεων αλλά και λόγω του οικογενειακού 

τους χαρακτήρα. Ο οικογενειακός τους χαρακτήρας είχε σαν αποτέλεσμα να 

επικρατήσει η αντίληψη της αυτάρκειας και της παραδοσιακής στήριξης σε πόρους 

της οικογένειας.  

  Όμως τα τελευταία χρόνια άνοιξαν οι «στρόφιγγες» της τραπεζικής αγοράς 

για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με τη μείωση των επιτοκίων και τον ανελέητο 

ανταγωνισμό των τραπεζών για την κατάκτηση μεριδίου από αυτή την πολύ 

προσοδοφόρα αγορά, έγινε πιο εύκολη για αυτού του είδους τις επιχειρήσεις η 

πρόσβαση προς τον τραπεζικό δανεισμό. Η κατάσταση άλλαξε και πάλι με την 

χρηματοπιστωτική κρίση του τελευταίου χρόνου, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την 

πολύ «σφιχτή» πολιτική των τραπεζών στη χορήγηση δανείων προς τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις με το σκεπτικό ότι έχουν αυξηθεί πολύ οι επισφάλειες και ότι ακόμα και 

οι μεγάλες επιχειρήσεις - κολοσσοί αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, πόσο 

μάλλον οι μικρές.33  

  Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν στρατηγικό 

προγραμματισμό καθώς και άλλες τεχνικές σύγχρονης διοίκησης, όπως στρατηγικές 

συμμαχίες, μέτρηση ικανοποίησης πελατών κτλ. Υστερούν επίσης των μεγάλων 

επιχειρήσεων στο μάρκετινγκ, στην ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, σε έρευνα 

και ανάπτυξη, στην αποτελεσματική χρήση εξωτερικών πηγών πληροφόρησης και 

στις συνεργασίες. Έχουν υψηλά ποσοστά δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, αλλά και 

υψηλά ποσοστά θνησιμότητας (50%) ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 3-5 έτη της ζωής τους. 

  Ανάλογα συμπεράσματα εξάγονται και από την έρευνα που διεξήγαγε η 

ομάδα του Ευρωβαρόμετρου, η οποία ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω. Λιγότερο από 1 

στις 10 μικρομεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (8%) ανέφερε ότι είχε τζίρο από 

εξαγωγικές δραστηριότητες (με εξαίρεση κάποιες μικρές οικονομίες, όπως αυτές της 

Εσθονίας και της Σλοβενίας, στις οποίες 23% και 21% αντίστοιχα των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων αναφέρουν ότι έχουν τζίρο από εξαγωγές). Την ίδια στιγμή, ακόμα και 

σε μεγάλες οικονομίες, όπως αυτές της Ισπανίας και της Γαλλίας, μόνο 3% και 6% 

αντίστοιχα δηλώνουν ότι έχουν τζίρο από εξαγωγές. Αυτό που αναφέρουν ως κύριο 

                                                 
33 Δουλεύοντας τα τελευταία 5 χρόνια στον τραπεζικό τομέα, διαπιστώνω ότι όντως τους τελευταίους 
μήνες οι τράπεζες χορηγούν πλέον δάνεια με πολύ μεγάλη φειδώ. Πολλές αιτήσεις για δανειοδότηση 
απορρίπτονται, με αποτέλεσμα την κοινωνική αγανάκτηση και τις εκκλήσεις να «δείξουν επιτέλους οι 
τράπεζες το κοινωνικό τους πρόσωπο». 
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ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η έλλειψη 

γνώσης για τις ξένες αγορές. 

  Τα βασικά πλεονεκτήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούσαν να 

συνοψιστούν στα εξής: η ευελιξία στην παραγωγή που οφείλεται στην ταχύτητα 

λήψης αποφάσεων  (πράγμα που είναι σχεδόν αδύνατο σε περιπτώσεις μεγάλων και 

δυσκίνητων οργανισμών), η δυνατότητα για γρήγορη και εύκολη αφομοίωση της νέας 

τεχνολογίας και καινοτομίας (αν συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη της σημασία και 

αποκολληθούν από τις παραδοσιακές πρακτικές), η ευκολότερη κάλυψη των αναγκών 

εξειδικευμένων αγορών, οι προσωπικές πελατειακές σχέσεις και η συμβολή τους στην 

ανάπτυξη και απασχόληση απομονωμένων περιοχών. Η συμβολή τους στην τόνωση 

της τοπικής απασχόλησης φαίνεται και από την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να προσλάβει 

προσωπικό από την περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, 89% του 

εργατικού δυναμικού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι από την περιοχή στην 

οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις μεγάλες 

επιχειρήσεις φτάνει το 77%. Μάλιστα, 5% από το εργατικό δυναμικό των μεγάλων 

επιχειρήσεων προέρχεται από χώρες εκτός της Ε.Ε.  

  

γ. Προοπτικές ανάπτυξης   

 

 Το ειδικό βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ελληνική οικονομία 

είναι ιδιαίτερα υψηλό. Προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικές θα πρέπει να 

ακολουθήσουν κάποιες στρατηγικές επιλογές με ή χωρίς τη βοήθεια του ελληνικού 

δημοσίου. Στο ειδικό πλαίσιο ανάπτυξης που είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί θα 

πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα υφιστάμενα μέτρα υπέρ των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, να εντοπισθούν οι ελλείψεις και να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες. 

Τέτοιες θα μπορούσαν να είναι η δημιουργία νέου χρηματοδοτικού πλαισίου 

στήριξης, δημιουργία απαιτούμενων υποδομών, όπως εκθεσιακοί χώροι και κέντρα 

υποστήριξης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων, ενθάρρυνση δημιουργίας 

συνεργασιών των επιχειρήσεων, συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα και 

ερευνητικά κέντρα για προώθηση της έρευνας, προώθηση της δικτύωσής τους και του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κ.ά.  

 Το ελληνικό δημόσιο έχει ήδη αρχίσει να κάνει κάποια βήματα προς την 

ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε παροχή οικονομικής βοήθειας αλλά 
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και σε παροχή πρόσβασης σε πληροφορία και γνώση. Ένα από τα βήματα προς την 

οικονομική ενίσχυση ήταν η ίδρυση της ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων). Αποστολή της εταιρίας, σύμφωνα με τον ιδρυτικό 

νόμο 3066/2002 (ΦΕΚ Α΄ 252/18.10.2002), είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στο 

χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας μας των Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, παρέχοντας εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ αυτών και 

αναλαμβάνοντας έτσι την κάλυψη μεγάλου μέρους των οικονομικών και εμπορικών 

κινδύνων τους. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, το 

TEMΠME θα παρέχει για πρώτη φορά εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου για 

κεφάλαια κίνησης. Mέχρι σήμερα παρείχε επιδότηση επιτοκίου μόνο για δάνεια 

πάγιου εξοπλισμού.  

 Όσο για τις πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δίνει από το τρέχον έτος τη δυνατότητα να αντλήσουν και οι 

ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις φθηνό χρήμα μέσω της χρηματοδότησης που 

προσφέρει στις εμπορικές τράπεζες. Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στις επιχειρήσεις 

δεν γίνεται απευθείας αλλά μέσω της σύναψης συμφωνιών με εμπορικές τράπεζες με 

επιτόκιο χαμηλότερο από αυτό της διατραπεζικής αγοράς. Οι εμπορικές τράπεζες, με 

τη σειρά τους, είναι υποχρεωμένες να μετακυλήσουν αυτό το όφελος και στους 

επιχειρηματίες πελάτες τους.  

 Και όσον αφορά στη διάδοση των νέων τεχνολογιών, από το 2000 είχε 

ξεκινήσει το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε». Αυτό το πρόγραμμα αποτέλεσε 

πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για την «Κοινωνία της Πληροφορορίας» και είχε σκοπό την προώθηση των 

τεχνολογιών του Διαδικτύου και των εφαρμογών τους στις ελληνικές επιχειρήσεις 

καθώς και τη διαμόρφωση και ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για το e-επιχειρείν με 

έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προκειμένου να επιτευχθεί η εξοικείωση των 

πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών με την ψηφιακή 

οικονομία, το πρόγραμμα περιλάμβανε επιδότηση για την αγορά Η/Υ, περιφερειακού 

εξοπλισμού, λογισμικού και σύνδεσης στο Internet, αλλά και δωρεάν εκπαίδευση των 

εργαζομένων των επιχειρήσεων.   

 Επιπλέον, το 2003 προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» 

για να ενθαρρύνει περαιτέρω την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσω του προγράμματος αυτού δινόταν η δυνατότητα για 

την αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων με τη χρήση του μοντέλου ASP 
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(Application Service Provider). Με το μοντέλο αυτό οι επιχειρήσεις μπορούσαν να  

ενσωματώσουν στην καθημερινή επιχειρηματική τους πρακτική νέες τεχνολογίες 

όπως είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), τα Συστήματα 

Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM), τα Συστήματα διαχείρισης ανθρώπινων 

πόρων (HRMS), τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS, EIS) 

κτλ. Έτσι, πέρα από το ηλεκτρονικό εμπόριο, σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε 

κάτι ακόμα πιο ευρύ: ενθαρρυνόταν η ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών ενδο–

εταιρικά ή με συνεργάτες της εταιρίας, βελτιωνόταν το σύστημα εξυπηρέτησης 

πελατείας, η εύρεση προσωπικού, διευκολυνόταν η προσέλκυση επενδυτών, οι 

ηλεκτρονικές προμήθειες, η τηλε-εκπαίδευση, η τηλε-εργασία κ.ά.  

 

10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

 

 Σύμφωνα με την Έλενα Σεφερτζή (1996), δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε για 

μια συγκεκριμένη τυπολογία ευέλικτων τρόπων παραγωγής που χρησιμοποιούν οι 

επιχειρήσεις. Και αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στις επιχειρήσεις 

σχετικά με το τι μέγεθος έχουν, τι τεχνολογία χρησιμοποιούν, σε τι τομέα 

δραστηριοποιούνται, αν παράγουν τελικά ή ενδιάμεσα αγαθά, εάν η ζήτηση είναι 

διαφοροποιημένη, μαζική, συνεχής κτλ. Πέραν αυτού, η ευελιξία στις διάφορες 

φάσεις της παραγωγής, στις διεπιχειρησιακές σχέσεις αλλά και στην οργάνωση των 

εργασιακών μπορεί να είναι διαφορετικού βαθμού και εύρους.  

 Παρ’όλα αυτά, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών δεν έχει καταλήξει στη 

δημιουργία ενός ενιαίου μοντέλου ευέλικτης εξειδίκευσης στην παραγωγή. Ανάλογα 

με τον τύπο της παραγωγής και το γενικό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον μέσα 

στο οποίο λειτουργούν, οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν διαφορετικού τύπου ευέλικτη 

οργάνωση, ή ακόμα και συνδυασμό ευελιξίας και ακαμψίας. Επιπλέον, ανάλογα με το 

βαθμό στον οποίο μια μεγάλη επιχείρηση περιέχει διαφορετικές παραγωγικές 

μονάδες, μπορεί να υιοθετήσει ταυτόχρονα διάφορες μορφές ευελιξίας σε αυτές τις 

μονάδες.  

 Δύο βασικές παράμετροι καθορίζουν τους τύπους της ευελιξίας: οι 

ενδοεπιχειρησιακές σχέσεις που επιτρέπουν την εξωτερικοποίηση της παραγωγής και 

το πλεονέκτημα των οικονομιών σκοπού σε σχέση με την εσωτερική οργάνωση και 

χρήση του κεφαλαίου. Ο συνδυασμός αυτών των παραμέτρων μπορεί να έχει σαν 

αποτέλεσμα τρεις τουλάχιστον διαφορετικές στρατηγικές: (i) την κάθετη απο-
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ολοκλήρωση, που σχετίζεται με τις οικονομίες σκοπού, (ii) την ευέλικτη μαζική 

παραγωγή που έχει να κάνει με τις οικονομίες κλίμακας και (iii) την τεχνική ευελιξία, 

που έχει σχέση με τις εσωτερικές οικονομίες κλίμακας και/ή τις οικονομίες σκοπού. 

Να τονιστεί ότι σε μια εταιρεία με πολλές μονάδες είναι πιθανό να συνυπάρχουν και 

τα τρία είδη στρατηγικής σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, αλλά ουσιαστικά δίνεται έμφαση 

σε μία από αυτές, πράγμα που καθορίζει και το συνολικό προσανατολισμό της 

επιχείρησης.   

 

α. Κάθετη απο-ολοκλήρωση  

 

 Ένας σημαντικός αριθμός μεγάλων παραγωγικών μονάδων με εσωτερικές 

οικονομίες σκοπού (για παράδειγμα, παραγωγή μεγάλου όγκου ποικιλιών από 

σχετιζόμενα προϊόντα) έχει υιοθετήσει αυτή τη στρατηγική. Το βασικό 

χαρακτηριστικό αυτής της στρατηγικής είναι η αυξημένη εξωτερικοποίηση της 

παραγωγής, η οποία συνοδεύεται από εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων των 

οικονομιών σκοπού, από κατάτμηση της παραγωγικής διαδικασίας σε ξεχωριστές 

παραγωγικές μονάδες και στάδια, και από λειτουργία σε μικρότερες και πιο 

εξειδικευμένες μονάδες. Ο σχηματισμός εκτεταμένων δικτύων συνεργασίας ανάμεσα 

στις επιχειρήσεις και στους υπεργολάβους παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη 

διαδικασία.  

 Κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Benetton την οποία εξετάσαμε, 

αναδιαρθρώνουν την παραγωγή μέσα από διαδικασίες απο-ολοκλήρωσης. Η διαφορά 

με τα βιομηχανικά συμπλέγματα είναι ότι στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων 

υπάρχει άνιση κατανομή της εξουσίας και της δύναμης από μια μόνο επιχείρηση.  

β. Ευέλικτη μαζική παραγωγή 

 Αυτού του είδους η παραγωγική διαδικασία έχει σαν σκοπό να επιτύχει μια 

ισορροπία ανάμεσα στην μαζική παραγωγή και στην παραγωγή μεγάλης ποικιλίας 

προϊόντων, δηλαδή διαφοροποιημένων προϊόντων, τα οποία απευθύνονται σε 

συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών (Sanchez, 1995). Σε αυτή την περίπτωση 

συνδυάζονται οι εσωτερικές οικονομίες κλίμακας με ένα παραγωγικό σύστημα 

εξωτερικών οικονομιών σκοπού. Η εξωτερικοποίηση της παραγωγής παίρνει τη 

μορφή μερικής αποκέντρωσης μέσω ενός κεντρικά ελεγχόμενου συστήματος που 
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αποτελείται από δίκτυα, εφαρμόζει το σύστημα just-in-time και είναι γνωστό ως 

σύστημα Toyota. Ο Πρόεδρος της αυτοκινητοβιομηχανίας Τoyota συνειδητοποίησε 

ότι σε ένα περιβάλλον με μηδενική ανάπτυξη είναι απαραίτητο να μειωθούν τα κόστη 

και να εφαρμοστεί ένα μοντέλο αργής, αλλά μακροχρόνιας ανάπτυξης. Εφόσον, 

δηλαδή, ο αριθμός των αυτοκινήτων που θα παραγόταν θα παρέμενε ίδιος, αυτό που 

θα έπρεπε να μειωθεί θα ήταν το κόστος και ειδικά το σταθερό κόστος.  

 Εδώ υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις που αποτελούν το 

δίκτυο και οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή συστατικών μερών των 

προϊόντων και έχουν λόγο στην καινοτομική διαδικασία (αυτό σημαίνει ότι απαιτείται 

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό). Η μερική αποκέντρωση της παραγωγικής 

διαδικασίας δίνει τη δυνατότητα στη μεγάλη επιχείρηση να στοχεύσει σε μια πιο 

ρευστή αγορά προωθώντας αλλαγές στα προϊόντα χωρίς να επενδύσει σοβαρά ποσά 

στην έρευνα και την ίδια στιγμή να μπορεί να προσαρμόζεται στη ζήτηση και τις 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών. Δηλαδή, τα βασικά μέρη του 

προϊόντος (π.χ. η μηχανή ενός αυτοκινήτου) παράγονται στο εργοστάσιο, ενώ τα 

εξαρτήματα που διαφοροποιούν το τελικό προϊόν παράγονται εκτός αυτού. 

Παραδείγματα τέτοιων στρατηγικών, πέρα από την Toyota, εφαρμόζονται και σε 

άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως τη Nissan34 και την General Motors, αλλά και σε 

επιχειρήσεις εκτός του συγκεκριμένου χώρου, όπως η Kodak.  

 

γ. Τεχνική ευελιξία 

 

 Αυτού του είδους η στρατηγική εφαρμόζεται όταν έχουμε εσωτερικές 

οικονομίες σκοπού35 αλλά και κλίμακας. Εδώ αναδιοργανώνεται η παραγωγική 

διαδικασία, κρατώντας στοιχεία από τη μαζική παραγωγή αλλά σε πιο ευέλικτη 

μορφή. Αυτό διευκολύνει την τροποποίηση της γραμμής παραγωγής και κάνει πιο 

εφικτή τη λειτουργία ενός συστήματος συνεχούς παραγωγής αλλά διαφοροποιημένων 

προϊόντων. Δίνεται προτεραιότητα στην ευέλικτη εσωτερική οργάνωση της 

παραγωγής με έμφαση στην ευέλικτη αλληλεπίδραση ανάμεσα στη διαδικασία και το 

προϊόν. Δηλαδή η τεχνολογία σε αυτή την περίπτωση είναι πρωτίστης σημασίας 

                                                 
34 Η περίπτωση αυτής της εταιρείας φάνηκε και από τη μελέτη της ΤΕΟΚΑΡ, της ελληνικής 
επιχείρησης που συνεργαζόταν με τη NISSAN. 
35 Για παράδειγμα, σε βιομηχανίες που παράγουν ποικιλία σχετικών μεταξύ τους προϊόντων, όπως σε 
αυτήν του ατσαλιού ή και σε αυτή των πλαστικών, η εισροή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα σε 
μια γραμμή παραγωγής και να παράγει διαφορετικά προϊόντα. 



Ευέλικτη εξειδίκευση; Θεωρία και εμπειρία: μια κριτική ανασκόπηση           73 

προκειμένου να είναι επιτυχής η αναδιοργάνωση. Γι’ αυτό το λόγο ο μηχανολογικός 

εξοπλισμός απαρτίζεται κυρίως από μηχανήματα που επαναπρογραμματίζονται και 

μπορούν να παράγουν ποικιλία προϊόντων με νέα χαρακτηριστικά. Άρα, ο ευέλικτος 

μηχανολογικός εξοπλισμός μπορεί να έχει άμεση εφαρμογή και εφόσον μπορεί να 

παράγει ποικίλα προϊόντα από τις ίδιες εισροές, η αποτελεσματική του χρήση 

εξαρτάται από την παραγωγή στο όριο.  

 

12. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΕΤΑ-ΦΟΡΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

 

 Μπορεί να φαίνεται ότι ο μετα-φορντισμός και η ευέλικτη εξειδίκευση 

αντιπροσωπεύουν παρόμοιες προσεγγίσεις στην ανάλυση της βιομηχανικής αλλαγής, 

αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Ο 

μεταφορντισμός θεωρεί σαν «όλο» την παραγωγική διαδικασία, σαν μία συνεχή και 

ενιαία διαδικασία, ενώ η ευέλικτη εξειδίκευση την θεωρεί σαν πολύπλοκες συνδέσεις 

ανάμεσα στην τεχνολογία, στους θεσμούς και στην πολιτική. Ενώ ο μεταφορντισμός 

θεωρεί τη βιομηχανική αλλαγή σαν κάτι μηχανικό και απρόσωπο, η ευέλικτη 

εξειδίκευση δίνει έμφαση στην σχεδιασμό και στην επιλογή.  

 Σχετικά με τη μαζική παραγωγή και την ευέλικτη εξειδίκευση, δεν μπορεί 

κάποιος να ξεχωρίσει κάποιο από τα δύο μοντέλα σαν πιο αποτελεσματικό. Και τα 

δύο έχουν τεχνικές για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την επίτευξη 

οικονομικής ανάπτυξης, όπως έχουμε ήδη αναφέρει. Το σημαντικό είναι ότι δεν 

πρέπει να τα δούμε απομονωμένα από το υπόλοιπο οικονομικό περιβάλλον. Πρέπει 

να τα δούμε συναρτήσει του μικρο-οικονομικού περιβάλλοντος (δηλαδή αυτό της 

επιχείρησης ή της περιοχής) και του μακρο-οικονομικού επιπέδου (δηλαδή της 

εθνικής και της διεθνούς οικονομίας). Οπότε, η δυναμική του κάθε μοντέλου δεν 

μπορεί να αξιολογηθεί ξεχωριστά από το θεσμικό επίπεδο και γενικά τον 

περιβάλλοντα χώρο. Επίσης, όπως υπάρχει η θετική πλευρά και στα δύο υποδείγματα, 

δηλαδή η καινοτομική διαδικασία,36 αντίστοιχα υπάρχει και η στάσιμη πλευρά σε 

                                                 
36 Στο φορντικό καθεστώς η καινοτομία συνέβαινε αποκλειστικά στο εσωτερικό των μεγάλων 
επιχειρήσεων και νοείται σαν μια γραμμική διαδικασία, μια αλληλουχία από την έρευνα στην 
ανάπτυξη και από εκεί στην παραγωγή και την προώθηση, με διαχωρισμένο τον τομέα της έρευνας και 
της ανάπτυξης από την παραγωγή. Αντιθέτως, στην ευέλικτη εξειδίκευση η καινοτομία νοείται ως μια 
σταδιακή μεταλλαγή και αναπτύσσεται μέσα από μια διαδικασία μάθησης και αλληλεπίδρασης της 
επιχείρησης με το εξωτερικό περιβάλλον. Και όταν λέμε εξωτερικό περιβάλλον, δεν εννοούμε μόνο το 
εθνικό αλλά και το διεθνές. Γιατί η ανταγωνιστικότητα δεν καθορίζεται πλέον μόνο από τα εσωτερικά 
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κάθε ένα από αυτά, όπως ο ανταγωνισμός, οι ολοένα συμπιεζόμενοι μισθοί και οι 

άσχημες εργασιακές συνθήκες.  

 Και για τα δύο μοντέλα χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση ακόμα και για 

παρόμοια προβλήματα. Για τη μαζική παραγωγή, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο 

μίκρο-επίπεδο είναι η ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά της επιχείρησης και τη 

ζήτηση, όπως και ο συντονισμός των εισροών στις διάφορες φάσεις της παραγωγής 

και της διανομής, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας. Οι Piore και Sabel (1984, 

αναφέρεται στους Hirst - Zeitlin, 1991) είπαν ότι η λύση σε αυτά τα προβλήματα 

είναι η εφαρμογή διάφορων στρατηγικών, όπως η κατάτμηση και η διαφοροποίηση 

των αγορών και η μεταβλητότητα στα αποθέματα ανάλογα με τις ανάγκες.  Όσο για 

το θεσμικό πλαίσιο που συμβάλλει στη λύση αυτών των προβλημάτων, αυτό 

ποικίλλει ανάμεσα στις διάφορες οικονομίες. Για την ευέλικτη εξειδίκευση, το βασικό 

πρόβλημα στο μίκρο-επίπεδο είναι το πώς θα καταφέρει να διατηρήσει επιτυχώς τον 

συντονισμό, τη συνεργασία και την ομαλή ροή της πληροφορίας ανάμεσα στις 

διάφορες παραγωγικές μονάδες. Το θεσμικό πλαίσιο που θα επιλύσει τέτοιου είδους 

προβλήματα είναι δύο ειδών: τα βιομηχανικά συμπλέγματα μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και οι μεγάλες αποκεντρωμένες εταιρείες ή όμιλοι. Στα βιομηχανικά 

συμπλέγματα, αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο δίκτυα, τα οποία με τη σειρά τους 

αναπτύσσουν υπεργολαβικές σχέσεις και μοιράζονται υπηρεσίες, τις οποίες θα ήταν 

δύσκολο να αναπτύξουν οι επιχειρήσεις από μόνες τους, όπως η εκπαίδευση, η 

έρευνα, οι προβλέψεις για τις αγορές και ο έλεγχος ποιότητας. Φυσικά, από το ένα 

σύμπλεγμα στο άλλο υπάρχουν διαφορές, όπως είδαμε, στη διάχυση της γνώσης και 

στη συνεργασία των τοπικών φορέων. Όσο για τις μεγάλες αποκεντρωμένες 

επιχειρήσεις, αυτές αποτελούνται από σχετικά αυτόνομες παραγωγικές μονάδες που 

έχουν αρκετές ομοιότητες με τις μικρές επιχειρήσεις και τις χειροτεχνικές μονάδες, 

αφού οι υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση και η έρευνα τους παρέχονται από τη μητρική 

εταιρεία, δεν τις αναπτύσσουν μόνες τους. Αλλά και εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφορές 

από τη μια μεγάλη επιχείρηση στην άλλη, όπως για παράδειγμα, οι σχέσεις με τις 

τράπεζες ή τα εργατικά συνδικάτα (Hirst – Zeitlin, 1991). 

 Η κρίση τη δεκαετία του 1970 συνέβαλε στη σύγκλιση των δομών των 

μεγάλων επιχειρήσεων με αυτές των μικρών. Αυτό το διαπιστώνουμε από το γεγονός 

ότι οι μικρές επιχειρήσεις στα βιομηχανικά συμπλέγματα, εμπνευσμένες από τις 
                                                                                                                                            
χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης, αλλά και από τις διαδικασίες διαμέσου των οποίων η 
επιχείρηση συνδέεται με την ευρύτερη κοινότητα.  
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μεγάλες επιχειρήσεις, αναπτύσσουν δομές με κοινές υπηρεσίες τις οποίες μοιράζονται 

μεταξύ τους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, με τη σειρά τους, προσπαθούν να εφαρμόσουν 

στις διάφορες παραγωγικές μονάδες από τις οποίες αποτελούνται το μοντέλο της 

συνεργασίας που έχουν αναπτύξει οι μικρές επιχειρήσεις στα βιομηχανικά 

συμπλέγματα.  

 Στο μάκρο-επίπεδο, τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο καθεστώς της 

μαζικής παραγωγής επιχειρήθηκε να λυθούν, όπως είδαμε, με κεϋνσιανές μεθόδους 

και με έμφαση στο κράτος πρόνοιας, αλλά οι οικονομίες διέφεραν μεταξύ τους, οπότε 

η λύση δεν θα έπρεπε να είναι κοινή για όλους. 

 Στην ευέλικτη εξειδίκευση, επειδή υπάρχει η ικανότητα να προσαρμόζεται 

σχετικά εύκολα και γρήγορα η επιχείρηση στις μεταβολές που συμβαίνουν στην 

αγορά, η ρύθμιση στο μακρο-επίπεδο τυγχάνει μικρότερης σημασίας από ότι στη 

μαζική παραγωγή. Η όποια σημασία έχει η μακροοικονομική στην ευέλικτη 

εξειδίκευση συνίσταται στο γεγονός ότι εφόσον μιλάμε για περιφερειακές οικονομίες, 

υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε τυχόν αλλαγές μεγάλης 

κλίμακας. Εδώ το κράτος πρόνοιας μπορεί να λάβει δύο μορφές: Είτε οι 

περιφερειακές οικονομίες επιλέγουν να μην συμμετέχουν στις κεντρικές ενώσεις 

αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο του να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα εξωτερικά 

σοκ, είτε συνενώνονται οι επιχειρήσεις με τα περιφερειακά μπλοκ και μοιράζονται 

την τεχνογνωσία, την εκπαίδευση και επεκτείνουν το σύστημα της ευέλικτης 

εξειδίκευσης στις λιγότερο πετυχημένες και ευνοημένες περιοχές, αποκεντρώνοντας 

με αυτό τον τρόπο το όποιο σύστημα κράτους πρόνοιας (Hirst – Zeitlin, 1991).  

 Ένα άλλο θέμα μακροοικονομικού περιεχομένου σχετικά με την ευέλικτη 

εξειδίκευση αφορά τις διεθνείς εργασιακές σχέσεις. Είναι πιθανό να δημιουργηθούν 

αλληλεξαρτήσεις στην παγκόσμια οικονομία, αφού η μαζική παραγωγή έχει 

μεταναστεύσει στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, ενώ οι αναπτυγμένες εφαρμόζουν 

κάποιες εκδοχές της ευέλικτης εξειδίκευσης.  

 

13. ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

 Μετά από την αναφορά των χαρακτηριστικών του υποδείγματος της ευέλικτης 

εξειδίκευσης και τη μελέτη κάποιων περιπτώσεων, είτε αυτή αφορούσε σε 

περιφερειακές οικονομίες όπως αυτήν της Τρίτης Ιταλίας, είτε αφορούσε σε 

μεμονωμένες εταιρείες, εγείρεται το εξής ερώτημα: η θεωρία της ευέλικτης 
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εξειδίκευσης μπορεί να έχει γενική εφαρμογή, δηλαδή είναι μια ισχυρή τάση; Ή 

μήπως είναι κάτι πολύ περιγραφικό, χωρίς επαρκή θεωρητική αποτίμηση; Δηλαδή οι 

περιπτώσεις που είδαμε παραπάνω μπορούν να ερμηνευτούν από αυτή τη θεωρία ή 

μήπως αυτή η θεωρία αποτελεί απλώς μια γενίκευση αυτών των εμπειρικών 

δεδομένων;  

 Η σχέση μεταξύ θεωρίας και εμπειρίας στην ευέλικτη εξειδίκευση είναι 

σύνθετη. Το θέμα δεν είναι να αποδειχτεί η αλήθεια ή όχι των βασικών ιδεών που 

περιγράφει, αφού αυτά ούτως ή άλλως περιγράφουν κάτι ιδεατό (Pollert, 1988), αλλά 

να διαπιστωθεί αν αυτά είναι παραγωγικά, δηλαδή αν αυτό το θεωρητικό πλαίσιο 

μπορεί να διασαφηνίσει και να εξηγήσει κάποια σημάδια βιομηχανικής αλλαγής που 

παρατηρούνται. Γι’ αυτή τη διαπίστωση είναι απαραίτητη η μελέτη κάποιων 

εμπειρικών δεδομένων. Έτσι θα συμπεράνουμε αν η τωρινή πρακτική που 

εφαρμόζεται στην παραγωγή κινείται προς την κατεύθυνση της ευέλικτης 

εξειδίκευσης σαν συγκεκριμένο μοντέλο οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, 

λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα των θεσμικών πλαισίων κάτω από τα οποία μπορεί 

να υπάρξει, καθώς και τις διάφορες πιθανότητες ύπαρξης υβριδικών μορφών 

οργάνωσης (Hirst – Zeitlin, 1991). 

 Για να εξακριβωθεί αν αυτό είναι αλήθεια, πρέπει να μελετηθούν εμπειρικά 

δεδομένα και σε μάκρο-επίπεδο και σε μίκρο-επίπεδο. Για παράδειγμα, στο μάκρο-

επίπεδο θα έπρεπε να ερευνηθούν στατιστικά δεδομένα, διαστρωματικά και 

διαχρονικά, σχετικά με τις μεταβολές της παραγωγής σε διάφορους βιομηχανικούς 

κλάδους, σε εθνικές οικονομίες αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτά τα στατιστικά 

δεδομένα θα έπρεπε να σχετίζονται με την διαφοροποίηση των προϊόντων, την 

μεταβλητότητα του εργατικού δυναμικού, τις διεπιχειρησιακές σχέσεις και τη 

γεωγραφική συγκέντρωση οικονομικής συγκέντρωσης, όπως αυτήν στις βιομηχανικές 

συνοικίες. Αλλά είναι δύσκολο, έως απίθανο να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα 

δεδομένα. Κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα απογραφής και ταξινόμησης, το 

οποίο εξαρτάται από το πού αυτή δίνει τη μεγαλύτερη σημασία, σε ποιον τομέα της 

βιομηχανίας. Μια περίπτωση που δείχνει τη δυσκολία συλλογής και επεξεργασίας 

δεδομένων είναι η περίπτωση της Τρίτης Ιταλίας, όπου ήταν πολύ δύσκολο να 

μελετηθούν οι προοπτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω έλλειψης επαρκών 

μακροοικονομικών στοιχείων από την απογραφή του 1981 και μετά (Amin, 1989).  

 Επιπλέον, κάθε βιομηχανικός κλάδος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά: άλλη 

βαρύτητα έχει μια συγκεκριμένη ποσότητα παραγωγής στην βιομηχανία ρουχισμού 
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και άλλη σημασία η ίδια ποσότητα στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, οπότε θα 

ήταν πολύ δύσκολο να συγκριθούν δεδομένα από όλη την οικονομία. Εξάλλου, και οι 

δύο θεωρίες (και αυτή της μαζικής παραγωγής και αυτή της ευέλικτης εξειδίκευσης) 

αναμιγνύονται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας: ένας παραγωγός που 

παράγει αποκλειστικά σε μαζικό επίπεδο μπορεί να υποχρεωθεί να παράγει κάποια 

προϊόντα σε μικρές σειρές, ή αντίστοιχα ένας παραγωγός που παράγει κάποιο πολύ 

επιτυχημένο εμπορικά διαφοροποιημένο προϊόν σε μικρή κλίμακα ίσως υποχρεωθεί 

να το παράγει σε μεγαλύτερες ποσότητες (Hirst – Zeitlin, 1991). 

 Αυτή η χρήση ενός συνδυασμού και των δύο μεθόδων παραγωγής φαίνεται 

και από μια έρευνα που έκαναν οι Schmitz και Musyck (Schmitz and Musyck,1994, 

αναφέρεται στον Ingley, 1998), στις περιοχές της Τρίτης Ιταλίας, του Baden-

Wurttemberg, της Δυτικής Γιουτλάνδης στη Δανία και της Φλάνδρας στο Βέλγιο και 

διαπίστωσαν ότι οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στα μεγάλα εργοστάσια δεν έχουν 

εξαφανιστεί. 

 Οπότε, βάσει όλων αυτών των εμποδίων, το μόνο που μπορεί να διαπιστωθεί 

είναι η τάση που υπάρχει στη βιομηχανική αναδιοργάνωση παρά ένας έλεγχος για τη 

θεωρία της ευέλικτης εξειδίκευσης. Μόνο η μελέτη σε μίκρο-επίπεδο (δηλαδή σε 

επίπεδο συγκεκριμένων εταιρειών ή βιομηχανικών τομέων) θα μπορούσε να μας 

δώσει κάποια πιο διαφωτιστικά στοιχεία. Και πάλι, όμως, θα εγειρόταν το εξής 

ερώτημα: μπορεί η μίκρο να υπερισχύσει της μάκρο; Η άσκηση μακροοικονομικής 

πολιτικής θεωρείτο απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωση του συστήματος της 

μαζικής παραγωγής, ενώ στην περίπτωση της ευέλικτης εξειδίκευσης θεωρείται κάτι 

χρήσιμο, αλλά όχι απαραίτητο. Μάλιστα, οι οργανισμοί που συμβάλλουν στην 

βοήθεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συμπλεγμάτων είναι σε τοπικό 

επίπεδο. Μήπως, όμως, αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο υπόδειγμα δεν έχει 

γενικευτεί και εξηγεί μόνο ένα μέρος της βιομηχανικής δραστηριότητας; Γιατί εάν 

ήταν ένα υπόδειγμα που θα είχε γενική εφαρμογή, τότε και σε αυτή την περίπτωση, 

όπως και σε αυτήν της μαζικής παραγωγής, θα ήταν απαραίτητη η ρύθμιση της 

συνολικής ζήτησης προκειμένου το σύστημα αυτό να είναι βιώσιμο. Εφόσον, λοιπόν, 

δεν δίνεται τόση σημασία στην μακροοικονομική πολιτική, υπάρχει περίπτωση η 

ευέλικτη εξειδίκευση να είναι μια εξαίρεση στον κανόνα, ένας τρόπος για να 

αποκατασταθούν οι ρωγμές που έχουν προκληθεί στο φορντικό οικοδόμημα, δηλαδή 

η δράση της να περιορίζεται στο να εκμεταλλεύεται μόνο τις εξειδικευμένες αγορές 

και να «γεμίζει» τα κενά που αυτές αφήνουν (Hirst – Zeitlin, 1991).  
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 Το πρόβλημα, όμως, με τη μελέτη περιπτώσεων έγκειται στο ότι υπάρχει 

πρόβλημα ερμηνείας και πρόβλημα του κατά πόσο είναι αντιπροσωπευτικές οι 

περιπτώσεις που μελετώνται κάθε φορά. Όπως ήδη αναφέραμε, πολλές επιχειρήσεις ή 

περιφερειακές οικονομίες συνδυάζουν χαρακτηριστικά και από τα δύο παραγωγικά 

καθεστώτα. Οπότε είναι δύσκολο να καθοριστούν αυτά τα όρια, πράγμα που σημαίνει 

ότι αναπόφευκτα θα εισχωρήσει στην ανάλυση το υποκειμενικό στοιχείο. Μάλιστα, 

εφόσον αυτού του είδους οι έρευνες βασίζονται σε ερωτηματολόγια τα οποία 

απαντούν οι επιχειρηματίες, όπως για παράδειγμα αυτή των Bull et al (1991), η οποία 

συγκρίνει βιομηχανικές συνοικίες ίδιας εξειδίκευσης σε τρεις διαφορετικές χώρες, 

μπορούμε να καταλάβουμε πόσο εισχωρεί στην ανάλυση το υποκειμενικό στοιχείο 

και πόσο δύσκολο είναι να απομονώσουμε από την ανάλυση παράγοντες όπως το 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο του κάθε επιχειρηματία και τις διαφορετικού 

είδους σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στις επιχειρήσεις σε κάθε χώρα (Hirst – 

Zeitlin, 1991). 

 Ένα σημείο που έχει δεχτεί πολλή αμφισβήτηση στο υπόδειγμα της ευέλικτης 

εξειδίκευσης είναι το ότι έχει υπάρξει πολλή γενίκευση για το συγκεκριμένο 

παραγωγικό καθεστώς από πολύ λίγες εμπειρικές περιπτώσεις, όπως αυτήν της 

Τρίτης Ιταλίας (Curry, 1992). Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει επαρκές θεωρητικό 

πλαίσιο για το συγκεκριμένο υπόδειγμα και ότι οι υποστηρικτές του χρησιμοποίησαν 

συγκεκριμένα δεδομένα και περιπτώσεις, και μέσω της επαγωγικής λογικής37 

κατέληξαν σε μια γενική θεωρία. Όμως η επαγωγική λογική δεν δίνει έμφαση στην 

ανακάλυψη των αιτιών που μας οδήγησαν στο συγκεκριμένο φαινόμενο. Δεν έχει 

ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι στην Τρίτη Ιταλία επικρατούσαν κάποιες κοινωνικές 

και πολιτιστικές συνθήκες που δεν είναι εύκολο να βρεθούν αλλού. Δεν είναι τυχαίο 

το γεγονός ότι το φαινόμενο των βιομηχανικών συμπλεγμάτων και της ύπαρξης των 

αρχών της ευέλικτης εξειδίκευσης υπήρξε αυτοφυές στην Τρίτη Ιταλία, ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις, όπως στη Γερμανία και τη Δανία, έγινε προσπάθεια και σχεδιασμός για 

να προωθηθεί. Είναι πιθανό να συνέβαλε σε αυτό και το γεγονός ότι οι Ιταλοί 

αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στην οικογένεια και δεδομένου του γεγονότος ότι οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κυρίως οικογενειακού χαρακτήρα, ίσως να έχει 

νόημα η συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις, και μάλιστα μη-συμβολαιακής 

μορφής, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχε μεγάλη εμπιστοσύνη. Σε αυτή τη 
                                                 
37 Η επαγωγή περιλαμβάνει μελέτη κάποιων συγκεκριμένων περιπτώσεων και μέσω της επαγωγικής 
λογικής, καταλήγει σε γενικές υποθέσεις και θεωρίες. 
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συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνονται και οικονομικές συναλλαγές, όπως η 

προτίμηση σε έναν συγκεκριμένο προμηθευτή, μέχρι μη χρηματικές συναλλαγές όπως 

διαφόρων ειδών εξυπηρετήσεις. Οι Bagnasco (1985) και Trigilia (1986) τους οποίους 

αναφέρει ο Amin (1989), υποστηρίζουν πως χαρακτηριστικά και παραδόσεις όπως 

της οικογενειακής επιχειρηματικότητας, της βασισμένης στην κοινότητα συνεργασίας 

και ομοφωνίας και των κοινοτικών μερκαντιλιστικών θεσμών και δομών είναι 

ιστορικά τοποθετημένα σε συγκεκριμένες περιοχές και είναι σχεδόν αδύνατο να 

μεταφερθούν σε μέρη όπου δεν έχουν αναπτυχθεί από μόνα τους. 

 Οπότε το φαινόμενο της Τρίτης Ιταλίας ίσως ήταν μοναδικό. Και υπάρχουν 

και κάποιοι, όπως ο Murray (1987, αναφέρεται στον Curry, 1992), που υποστηρίζουν 

πως το φαινόμενο αυτής της περιοχής δεν ήταν ακριβώς όπως το περιγράφουν, 

δηλαδή μια ιδεατή δικτύωση μικρών και ανθηρών επιχειρήσεων, αλλά ένα πλήθος 

μικρών επιχειρήσεων που πάλευε για να επιβιώσει σε ένα πολύ ανταγωνιστικό 

περιβάλλον.  

 Επίσης, οι γενικές ιδέες δεν είναι πολύ καλά ορισμένες, όπως αυτή του 

βιομηχανικού συμπλέγματος, η οποία καταλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη θεωρία της 

ευέλικτης εξειδίκευσης. Δηλαδή έχει υποστεί κριτική η ιδέα ότι πολλές μικρές 

επιχειρήσεις συγκεντρώνονται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και συνεργάζονται για την 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Αυτό όμως είναι αφελές στην πραγματικότητα, γιατί δεν 

είναι δυνατό να συνεργάζεσαι με τον ανταγωνιστή σου, δηλαδή δεν είναι κάτι που θα 

αποτελούσε προτεραιότητα για τα διευθυντικά στελέχη. Η έννοια του «κοινωνικού 

κεφαλαίου», δηλαδή η ιδέα της ανταλλαγής πόρων η οποία βασίζεται στην 

αμοιβαιότητα και στην εμπιστοσύνη και η οποία καταλήγει σε μια ειδυλλιακή, μη 

χρηματική μορφή οικονομικής δραστηριότητας στην εκάστοτε κοινότητα 

δημιουργώντας περισσότερη συνεργασία και καλύτερες οικονομικές επιδόσεις, έχει 

λανθασμένα επεκταθεί στον βιομηχανικό τομέα.  

 Επιπλέον, δεν είναι εύκολο να διαπιστώσουμε την επίδραση ενός 

βιομηχανικού συμπλέγματος στα διάφορα επίπεδα: της περιφέρειας ή της τοπικής 

οικονομίας, του κλάδου για τον οποίο μιλάμε και για την ίδια την επιχείρηση. Δεν 

υπάρχει κάποιος κοινά αποδεκτός τρόπος για τη μέτρηση του αντίκτυπου αυτού. Σε 

μάκρο-επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο της τοπικής οικονομίας, το μόνο που ίσως θα 

μπορούσε να μετρηθεί θα ήταν οι επιδόσεις της επιχείρησης σε σχέση με τις 

συνολικές επιδόσεις του βιομηχανικού συμπλέγματος. Όσο για τις επιδόσεις κάποιου 

βιομηχανικού συμπλέγματος σε σχέση με τη συνολική οικονομία, ήδη έχουν 
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αναφερθεί οι δυσκολίες για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας έρευνας. Και για να 

δούμε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα, οι μετρήσεις που έκανε ο Brusco το 1996 σε 

όλα τα βιομηχανικά συμπλέγματα στην Emilia-Romagna και η αντιπαράθεσή τους με 

τα κλαδικά δεδομένα όλης της ιταλικής οικονομίας, τον έκαναν να καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι αυτές οι βιομηχανικές συγκεντρώσεις αποδίδουν καλύτερα. Όμως το 

θέμα ήταν ότι αυτοί που συνέβαλαν στην έρευνά του σχετίζονταν άμεσα με τα 

συγκεκριμένα βιομηχανικά συμπλέγματα. Και άλλη μια παράλειψη ήταν ότι 

διαχώρισε τα δεδομένα στα συγκεκριμένα βιομηχανικά συμπλέγματα από τα 

μακροοικονομικά δεδομένα, όπως την υποτίμηση της ιταλικής λίρας τον καιρό που 

γινόταν η μελέτη. Και επιπλέον, η εστίαση του βιομηχανικού συμπλέγματος είναι σε 

τοπικό επίπεδο και δεν ξεκαθαρίζεται πώς αυτό το σύμπλεγμα θα ενταχθεί στη 

συνολική οικονομία.  

 Πάντως, υπάρχει ασάφεια στους ορισμούς γενικά στο συγκεκριμένο 

υπόδειγμα, και όχι μόνο στον ορισμό των βιομηχανικών συμπλεγμάτων. Για 

παράδειγμα, δεν υπάρχει επάρκεια κριτηρίων για να διαπιστωθεί εάν τελικά 

κυριαρχεί το καθεστώς της μαζικής παραγωγής ή αυτό της ευέλικτης εξειδίκευσης. 

Δεν ορίζεται με ποιο τρόπο θα καθοριστεί ποιο από τα δύο υποδείγματα είναι 

κυρίαρχο και πώς θα διαπιστωθεί αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται η άποψη ότι 

υπάρχουν και άλλα συστήματα υβριδικής μορφής, όπως αυτό της διαφοροποιημένης 

ποιοτικής μαζικής παραγωγής στην Ιαπωνία. Επίσης, να τονιστεί και κάτι πολύ 

βασικό: δεν υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός του τι είναι ευέλικτη εξειδίκευση (Jessop, 

1992). Ενώ η μαζική παραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων 

από ανειδίκευτους εργάτες οι οποίοι χρησιμοποιούν εξειδικευμένα μηχανήματα, η 

ευέλικτη εξειδίκευση λέγεται ότι είναι η παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων 

από εξειδικευμένους εργάτες οι οποίοι χρησιμοποιούν μηχανήματα γενικής χρήσεως. 

Αλλά σε αυτό τον ορισμό θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε ταυτόχρονα και την 

παραγωγή (στο πλαίσιο της παραοικονομίας) ρουχισμού από ειδικευμένες μεν, αλλά 

κακοπληρωμένες εργάτριες, αλλά και την παραγωγή μοναδικών, χειροποίητων 

κομματιών από τεχνίτες. Αυτές οι περιπτώσεις δεν θα μπορούσαν να αποτελούν μια 

σοβαρή απειλή κατά του φορντικού καθεστώτος.38  

 Επίσης, δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

συνεπάγονται ευέλικτη εξειδίκευση. Για παράδειγμα, οι μικρές επιχειρήσεις που είναι 
                                                 
38 Για να αποφευχθούν οι παραπάνω δυσκολίες, θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε έναν πιο ευρύ 
ορισμό, ο οποίος να περιλαμβάνει τη γρήγορη καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία.  
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διασκορπισμένες γεωγραφικά δεν σχηματίζουν μια τέτοια μορφή βιομηχανικής 

οργάνωσης. Η σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις είναι βασικό στοιχείο 

της θεωρίας της ευέλικτης εξειδίκευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ένα πυκνό δίκτυο 

σχέσεων είναι επαρκής συνθήκη για την επιτυχία.  

 Επίσης, η υπόθεση ότι το φορντικό σύστημα υπέστη κρίση εξαιτίας του 

κορεσμού της αγοράς και της κατάτμησης της ζήτησης δεν μπορεί να αποδειχθεί 

εμπειρικά με αδιάσειστα επιχειρήματα. Και ακόμα κι αν αυτό γίνει, δηλαδή αν 

υπάρχει κατάτμηση της αγοράς, δεν είναι επιβεβαιωμένο ότι θα ευνοηθούν μόνο 

αυτοί που παράγουν σε μικρή κλίμακα, γιατί και αυτοί που παράγουν σε μεγάλη 

κλίμακα είναι δυνατό να υιοθετήσουν πιο ευέλικτες στρατηγικές για την 

αντιμετώπιση των μεταβολών, χωρίς να απαρνηθούν το μοντέλο της μαζικής 

παραγωγής (Blackburn – Coombs – Green, 1985, αναφέρεται στον Amin, 1989). Με 

αυτό τον τρόπο θα ανακτήσουν τυχόν «χαμένα εδάφη». Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα 

στην έκθεση του διευθυντή της ιταλικής Στατιστικής Υπηρεσίας Guido Rey το 1988 

(αναφέρεται στον Amin, 1989), όπου διαβάζουμε ότι, συνδυάζοντας τις στατιστικές 

έρευνες από το 1983 και το 1985, καταλήγει στο γεγονός ότι παρόλο που οι μικρές 

ιταλικές επιχειρήσεις συνέχιζαν να καινοτομούν, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

ανταποκρίθηκαν καλύτερα στον τομέα της καινοτομίας. Επίσης, αύξησαν την 

κερδοφορία τους και την παραγωγικότητά τους. Άρα, η έννοια της ευελιξίας δεν θα 

πρέπει να συγχέεται με την κλίμακα (το μέγεθος) της παραγωγής (Λιοδάκης, 1992). 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η κριτική του Jessop (1992) σχετικά με τις 

υποτιμημένες δυνατότητες των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν και καλύτερο 

έλεγχο του κεφαλαίου. Επιπλέον, ακόμα κι αν είναι αλήθεια ότι υπήρξε κορεσμός 

στις αγορές των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, θα αναδυθούν νέες μαζικές αγορές 

παράγοντας διαφοροποιημένα προϊόντα παρόμοιας, όμως, φύσης. Εξάλλου, αν η 

ζήτηση μειώνεται σε γενικό επίπεδο, η ευέλικτη εξειδίκευση δεν θα προσφέρει τίποτα 

παραπάνω από το καθεστώς της μαζικής παραγωγής στην αντιμετώπιση της κρίσης 

(Amin, 1989). 

 Το υπόδειγμα της ευέλικτης εξειδίκευσης έχει υποστεί κριτική και για το ότι 

εστιάζει περισσότερο στην παραγωγική διαδικασία αυτή καθεαυτή, χωρίς να δίνει 

τόσο μεγάλη σημασία στο πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο.39 Για παράδειγμα, σε μια 

                                                 
39 Αυτό ίσως και να είναι ένας σημαντικός λόγος που οι αρχές του συγκεκριμένου υποδείγματος δεν 
έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα, με ανασταλτικούς παράγοντες τα ισχυρά εργατικά συνδικάτα και  την 
προστατευτική εργατική νομοθεσία. 
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χώρα με ισχυρά εργατικά συνδικάτα, τα διευθυντικά στελέχη μπορεί να ακολουθούν 

την τεχνική της υπεργολαβίας και της αποκέντρωσης όχι για να είναι περισσότερο 

ευέλικτοι, αλλά για να ασκούν καλύτερο έλεγχο πάνω στο εργατικό δυναμικό και να 

μειώσουν τα ρίσκα από μια πιθανή αντίδραση των εργατών σε κάποιο συγκεκριμένο 

εργοστάσιο.  

 Και μιλώντας για την οργάνωση της εργασίας, ο δυισμός που παρατηρείται 

στην περίπτωση του υποδείγματος της ευέλικτης εξειδίκευσης είναι ένας επιπλέον 

λόγος για τον οποίο έχει ασκηθεί έντονη κριτική (Scott, 1988; Curry, 1992; 

Λυμπεράκη – Μουρίκη, 2003). Αυτή η δυαδικότητα (ή η κατάτμηση του εργατικού 

δυναμικού) έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την νεοκλασική προσέγγιση, η οποία 

υποστηρίζει ότι η αγορά εργασίας είναι ενιαία και ότι όλα τα άτομα θεωρούνται 

ισότιμα και έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Πλέον, μιλάμε για «ξεχωριστές» αγορές 

εργασίας. Παρατηρούνται διαφορετικά επίπεδα μισθών και απολαβών και 

διαχωρίζεται η σύλληψη μιας νέας ιδέας από την εκτέλεσή της. Και φυσικά, αν 

κρίνουμε από το παράδειγμα της Silicon Valley, ο ρόλος της τεχνολογίας, και ειδικά 

της εξειδικευμένης, δεν παίζει σπουδαίο ρόλο στην αναβάθμιση των εργαζομένων. Το 

αντίθετο, μάλιστα. Όπως με τον ίδιο τρόπο η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας 

επιτρέπει την προσαρμογή του όγκου και της ποιότητας των εμπορευμάτων σε 

αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς, έτσι επιτρέπει και την ταυτόχρονη προσαρμογή 

του όγκου και της ποιότητας της απασχόλησης μέσω της αναπροσαρμογής των 

ειδικοτήτων των εργαζομένων στις εκάστοτε συνθήκες παραγωγής.  

 Άρα μιλάμε για την ύπαρξη δύο αγορών: από τη μία είναι οι ειδικευμένοι 

εργαζόμενοι, με εξασφαλισμένη και καλά αμειβόμενη εργασία ως αντάλλαγμα της 

αποδοχής από μέρους τους στο να προσαρμόζονται σε νέες τεχνικές, και από την 

άλλη οι ανειδίκευτοι και χαμηλά αμειβόμενοι εργαζόμενοι, των οποίων η εργασία 

είναι περιστασιακή και αβέβαιη. Σε αυτήν την τελευταία ομάδα παρατηρούνται 

υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης προσωπικού και μεγάλες αναλογίες 

περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων. Σύμφωνα με τις Λυμπεράκη – Μουρίκη 

(2003, σελ. 142), η πρώτη ομάδα των εργαζομένων «εξασφαλίζει στην επιχείρηση 

“λειτουργική ευελιξία” (χάρη στην πολυ-ειδίκευση των εργαζομένων και την ευρεία 

περιγραφή των καθηκόντων τους)», ενώ η δεύτερη ομάδα «εξασφαλίζει “αριθμητική 

ευελιξία” (καθώς η σχέση εργασίας είναι ακανόνιστη και ασταθής)». 

 Αυτή η δυαδικότητα, όμως, υποσκάπτει την κοινωνική συνοχή. Ειδικά η 

αριθμητική ευελιξία θεωρείται υπεύθυνη για την υπονόμευση της ποιότητας της 
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εργασίας, την ένταση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη δημιουργία φαινομένων 

κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν δέχονται όλοι οι εργαζόμενοι να 

απασχολούνται με νέες μορφές απασχόλησης κατ’ επιλογήν, αλλά περισσότερο από 

ανάγκη (Pietrykowski, 1999).  

 Δηλαδή υπάρχει αντίφαση στο θέμα της εργασίας γιατί από τη μία πλευρά η 

δυαδικότητα της εργασίας εμφανίζεται σαν κάτι το θετικό, ότι συμβάλλει στην 

εύκολη προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων στην αγορά, αλλά από την άλλη 

πλευρά, αναδεικνύει το γεγονός ότι υπάρχει διαμάχη ανάμεσα στο κεφάλαιο και την 

εργασία. Άρα, η έννοια της ευελιξίας περιγράφει δύο εντελώς διαφορετικά 

φαινόμενα. Και σε τελική ανάλυση, η διαμάχη κεφαλαίου και εργασίας δεν είναι κάτι 

το καινούριο, έχει ξαναεξεταστεί στο παρελθόν (Curry, 1992).  

 Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα μπορούσε να ασκηθεί κριτική στο υπόδειγμα 

της ευέλικτης εξειδίκευσης είναι το σύστημα των αποθεμάτων just-in-time. Αυτό 

είναι το σύστημα όπου ελαχιστοποιούνται τα αποθέματα για τη μείωση του κόστους 

αποθήκευσης, αλλά κυρίως για τη μείωση του κόστους που προέρχεται από τον 

κίνδυνο μεταβολών στη ζήτηση των προϊόντων. Αν ο επιχειρηματίας κρατάει μεγάλα 

αποθέματα και μεταβληθούν τα δεδομένα στη ζήτηση των προϊόντων είτε από 

αλλαγή στις επιθυμίες των καταναλωτών, είτε από αλλαγή στη «μόδα» είτε για 

οποιονδήποτε λόγο, ο επιχειρηματίας θα υποστεί ζημιά, οπότε φροντίζει για τη 

διακράτηση όσο το δυνατόν λιγότερων αποθεμάτων.  

 Από την άλλη πλευρά, όμως, αν παραβλέψουμε το γεγονός ότι έτσι αυξάνεται 

το κόστος συνεχών παραγγελιών και διακίνησης των προϊόντων (που τώρα πια έχει 

μειωθεί αρκετά λόγω προόδων στις επικοινωνίες και λόγω μείωσης στο κόστος 

μεταφοράς), αυτό το σύστημα απαιτεί την ανάπτυξη ενός δικτύου υπεργολαβιών για 

την παραγωγή και τη διανομή των προϊόντων, πράγμα που σημαίνει ότι είναι 

δύσκολο για μια μικρομεσαία επιχείρηση να δομήσει ένα τέτοιο σύστημα που να 

λειτουργεί όπως πρέπει. Το πλέον σύνηθες είναι όχι να δημιουργεί η ίδια η 

μικρομεσαία επιχείρηση το σύστημα just-in-time, αλλά να αποτελεί μέρος αυτού, 

όπως το παράδειγμα της Benetton που είδαμε παραπάνω με τις πολλές μικρές, 

δορυφορικές επιχειρήσεις γύρω της. Δηλαδή η μεγάλη επιχείρηση συνεργάζεται με 

πολλές μικρές, ανεξάρτητες επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν τα ενδιάμεσα προϊόντα.  

 Οπότε, έτσι προκύπτει το ερώτημα: η παραγωγική διαδικασία όντως 

αποκεντρώνεται, δηλαδή όντως ο έλεγχος της παραγωγής έχει μεταφερθεί στις 

περιφερειακές μονάδες, δηλαδή στις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την 
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υπεργολαβία; Μήπως αυτό το σύστημα εξυπηρετεί περισσότερο τις μεγάλες 

επιχειρήσεις και όχι τις μικρές, οι οποίες σίγουρα έχουν αντικειμενικές δυσκολίες στο 

να το εφαρμόσουν; Ο Θ. Πελαγίδης (1993) θεωρεί ότι στο ιαπωνικό σύστημα 

παραγωγής στο οποίο υπάρχει οριζόντια διασύνδεση μεταξύ των μεγάλων 

επιχειρήσεων και των υπεργολαβικών δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανεξαρτησία όσο 

στην περίπτωση της Τρίτης Ιταλίας, όπου οι επιχειρήσεις έχουν εγκαθιδρύσει ένα 

σύστημα συνεργασίας μεταξύ τους. Αλλά διερωτώμαι: ακόμα και αν η μικρή 

επιχείρηση που διαπραγματεύεται με την μεγάλη για την ανάληψη υπεργολαβίας και 

τη συμμετοχή της στο just-in-time σύστημα δεν συμφωνεί με τους όρους της 

επικείμενης συμφωνίας, δεν θα είναι πολύ απλό και εύκολο για τη μεγάλη επιχείρηση 

να αλλάξει τον υποψήφιο συνεργάτη της, όσοι δεσμοί συνεργασίας και αν υπάρχουν 

μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων; Θεωρώ ότι η απάντηση είναι ναι, δηλαδή 

όταν τίθεται θέμα επιβίωσης των μικρών επιχειρήσεων, αυτές, και ειδικά στο 

δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που υπάρχει αυτή την εποχή, δεν θα 

συμπεριφερθούν ανεξάρτητα, ούτε θα τους ενδιαφέρει να έχουν αυτές τον έλεγχο της 

παραγωγής. Δεν τίθεται καν θέμα ανεξαρτησίας. Δηλαδή συμπεραίνουμε ότι το 

σύστημα just-in-time δεν αφορά αποκλειστικά την ευέλικτη εξειδίκευση, αλλά 

αποτελεί και μέρος μιας πιο ευέλικτης στρατηγικής των μεγάλων επιχειρήσεων.40  

 Οπότε, η παραγωγική αποκέντρωση δεν συνεπάγεται την αποκέντρωση της 

οικονομικής δύναμης. Αντιθέτως, η δύναμη της μεγάλης επιχείρησης ενισχύεται 

ακόμα περισσότερο (Schmitz, 1990; Smith, 1995). 

 

14. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Η φορντική περίοδος της μαζικής κατανάλωσης, η κάθετα οργανωμένη 

παραγωγική διαδικασία και η τυποποίηση, η σταθερότητα των εργαζομένων με τα 

«μπλε κολλάρα», η αναδιανεμητική πολιτική του κράτους και οι κεϋνσιανές πολιτικές 

έχουν υποστεί μεγάλες μεταβολές που έχουν τις ρίζες τους στη δεκαετία του 1970. 

Τότε, άρχισαν να διακρίνονται ρωγμές στο ισχυρό οικοδόμημα του φορντισμού, με το 

υπόδειγμα της ευέλικτης εξειδίκευσης να αναδύεται σταδιακά ως η λύση στο 

πρόβλημα της επιβίωσης σε ένα περιβάλλον έντονα ανταγωνιστικό. 

                                                 
40 Ένα άλλο παράδειγμα μεγάλης επιχείρησης που εφαρμοζει ευέλικτες στρατηγικές, πέραν της 
Benetton, είναι και η αυτοκινητοβιομηχανία Mazda. 
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 Καλλιεργήθηκε η ανάγκη για οργανωτική ευελιξία, και υποστηρίχτηκε ότι 

αναδυόταν ένας νέος τύπος οικονομίας. Σε αυτή τη νέα οικονομία θα κυριαρχούσε το 

πρότυπο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των βιομηχανικών συμπλεγμάτων, της 

κάθετης απο-ολοκλήρωσης, των ευέλικτων εταιρικών στρατηγικών και των δικτύων. 

Και αυτή η ευελιξία δεν θα παρατηρούνταν μόνο σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς 

τομείς, αλλά θα ήταν η γενική απάντηση στην κατάρρευση του φορντισμού. Αυτό το 

νέο υπόδειγμα άλλαζε τα μέχρι τότε δεδομένα, αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να 

υπάρχουν διάφορα ενδεχόμενα και πιθανές εκβάσεις σαν αποτέλεσμα των διάφορων 

αποφάσεων και εξελίξεων και όχι κάτι άκαμπτο και προβλέψιμο όπως ο φορντισμός.  

 Όμως η έννοια της ευελιξίας αυτής καθαυτής δεν ήταν το κεντρικό θέμα 

συζήτησης. Πολλή από τη συζήτηση σχετικά με την ευέλικτη εξειδίκευση δεν 

ασχολείται τόσο με τη λειτουργία της ή το κατά πόσο αυτή είναι επιθυμητή, αλλά έχει 

αναλωθεί σε ερμηνείες και διαμάχες σχετικά με το αν μπορεί να θεωρηθεί ως η 

εναλλακτική έννοια στο φορντισμό. Δηλαδή το ζητούμενο, κατά πολλούς, είναι να 

διαπιστωθεί εάν έχουμε την ανάδυση ενός νέου κοινωνικού – τεχνολογικού 

παραδείγματος.  

 Γεγονός, πάντως, είναι πως η έννοια της ευέλικτης εξειδίκευσης και της 

σημασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν αποτελεί κάτι το εντελώς καινούριο, 

κάτι που θα επιφέρει ριζική αλλαγή στην βιομηχανική οργάνωση επειδή είναι κάτι 

που μελετάται για πρώτη φορά. Έχουν υπάρξει και στο παρελθόν ανάλογες θεωρίες. 

Απλώς, το διαφορετικό είναι ότι η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1970 

επέδρασε καταλυτικά στο να αναδυθεί ξανά στην επιφάνεια η συγκεκριμένη θεωρία 

και να εξεταστεί ως μια εναλλακτική και ανταγωνιστική στην μέθοδο της μαζικής και 

τυποποιημένης παραγωγής. 

 Αλλά το πιο βασικό είναι ότι η μαζική παραγωγή και η ευέλικτη εξειδίκευση 

δεν αποτελούν εμπειρικά μοντέλα στην πραγματικότητα, αλλά ιδεατά μοντέλα 

σχετικά με τις επιχειρήσεις και τις εθνικές οικονομίες. Όπως έδειξε η εμπειρία, 

κανένα από τα δύο μοντέλα δεν απέκλεισε το άλλο, ούτε ήταν κυρίαρχο σε βάθος 

χρόνου χωρίς καθόλου προβλήματα. Από τη μία, στο καθεστώς της μαζικής 

παραγωγής υπάρχει ρόλος, έστω και σε μικρότερη κλίμακα, για τους εξειδικευμένους 

εργαζόμενους, οι οποίοι σχεδιάζουν και συντηρούν τα εξειδικευμένα μηχανήματα. 

Από την άλλη, στην ευέλικτη εξειδίκευση, απαιτείται κάποια τυποποίηση των 

ενδιάμεσων αγαθών και εξαρτημάτων για την ευέλικτη κατασκευή των 

διαφοροποιημένων τελικών προϊόντων. Οπότε βλέπουμε ότι αλληλοσυνδέονται αυτά 
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τα δύο συστήματα. Στην περίπτωση που μελετάμε, δηλαδή στις βιομηχανικές μορφές, 

βλέπουμε ότι πριν λίγους αιώνες κυριαρχούσε το σύστημα της χειροτεχνικής 

παραγωγής, για να περάσουμε μετά στην εκβιομηχάνιση, η οποία με τη σειρά της θα 

παρουσιάσει προβλήματα, και τέλος, θα περάσουμε σε ένα υβριδικό σύστημα που θα 

συνδυάζει τις αρχές του φορντικού καθεστώτος αλλά και της ευέλικτης εξειδίκευσης.  

 Και αυτό το υβριδικό σύστημα αποτελεί μάλλον τον κανόνα, παρά την 

εξαίρεση. Οι επιχειρήσεις στις διάφορες οικονομίες και στις διάφορες χρονικές 

περιόδους σκόπιμα αναμειγνύουν στοιχεία και από το σύστημα της μαζικής 

παραγωγής και από αυτό της ευέλικτης εξειδίκευσης γιατί πολύ απλώς ξέρουν τους 

κινδύνους που ελλοχεύουν αν διαλέξουν μια καθαρή μορφή από τα δύο αυτά 

συστήματα. Οπότε, η κατανόηση αυτών των μοντέλων από τις οικονομικές μονάδες 

οδηγεί στην αντιστάθμιση του κινδύνου με τέτοιο τρόπο ώστε γίνονται θολά τα όρια 

ανάμεσα στην μαζική παραγωγή και την ευέλικτη εξειδίκευση. Αυτό διευκολύνει και 

τις επιχειρήσεις στην μεταβολή των στρατηγικών που επιλέγουν να εφαρμόσουν. 

Εξάλλου, ίσως και να είναι αρχής εξαρχής λανθασμένη η διχοτόμηση ανάμεσα στη 

χειροτεχνική παραγωγή και τη μαζική. Γιατί είναι πιθανό η πρώτη να είναι 

κατάλληλη για την παραγωγή αγαθών πολυτελείας, ενώ η δεύτερη κατάλληλη για την 

παραγωγή των αγαθών πρώτης ανάγκης, ή των υπηρεσιών ψυχαγωγίας (Curry, 1992). 

Αυτό φαίνεται να συμβαδίζει με την πραγματικότητα: η διαφοροποίηση και η 

εξειδίκευση είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητες στον τομέα των αγαθών 

πολυτελείας. Για τους ανθρώπους που καταναλώνουν τέτοια προϊόντα, η 

διαφοροποίηση είναι εκ των ουκ άνευ. Συμβολίζει την κοινωνική καταξίωση. Δεν 

αγοράζουν καταναλωτικά προϊόντα (καθημερινής χρήσης) αξίας πολλών χιλιάδων 

ευρώ επειδή θεωρούν ότι είναι αξιόπιστα. Το θέμα της αξιοπιστίας δεν τους 

απασχολεί αφού την επόμενη σεζόν θα διαλέξουν ένα παρεμφερές προϊόν για να 

ικανοποιήσουν την ίδια ανάγκη, το οποίο όμως οπωσδήποτε θα ικανοποιεί το 

κριτήριο της μοναδικότητας. Το θέμα του να ξεχωρίσουν κατέχοντας κάτι που είναι 

μοναδικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αντιθέτως, το θέμα της αξιοπιστίας παίζει 

πολύ μεγάλο ρόλο για την παραγωγή αγαθών πρώτης ανάγκης, τα οποία 

απευθύνονται σε κοινωνικές τάξεις με χαμηλότερα εισοδήματα. Γι’ αυτούς τους 

ανθρώπους το θέμα της μοναδικότητας και της χειροτεχνικής παραγωγής δεν έχει 

καμία σημασία. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το θέμα της αξιοπιστίας, γιατί 

αυτό που θα επιλέξουν να αγοράσουν θέλουν να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.  
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 Η προσέγγιση της ευέλικτης εξειδίκευσης, επειδή προαπαιτεί μεγάλη 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στους καταναλωτές και την επιχείρηση,41 δεν θεωρεί τις 

δομές των αγορών σαν δεδομένες παραμέτρους οι οποίες καθοδηγούν τις οικονομικές 

μονάδες σε ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς, αλλά σαν λογικά οικοδομήματα 

που προέκυψαν από τις στρατηγικές επιλογές των ίδιων των οικονομικών μονάδων. 

Δηλαδή η προσέγγιση της ευέλικτης εξειδίκευσης δεν πρέπει να θεωρείται ως 

τεχνολογικός ντετερμινισμός42 ή ντετερμινισμός των αγορών, αλλά είναι καθαρά 

αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης και των επιλογών των οικονομικών μονάδων. 

Και ενώ οι στρατηγικές της ευέλικτης εξειδίκευσης μπορούν να επιδιωχθούν μέσα σε 

μια πληθώρα παραγωγικών και θεσμικών δομών, αυτή η πληθώρα δεν είναι ούτε 

τυχαία ούτε αυθαίρετη. Για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις που απαιτεί η ευέλικτη 

εξειδίκευση δεν συνάδουν με το νεο-φιλελευθερισμό, δηλαδή την απορύθμιση των 

αγορών και τον ανελέητο ανταγωνισμό43 μεταξύ των επιχειρήσεων.  

 Το σημαντικό, δηλαδή, είναι ότι αυτό το υπόδειγμα δεν πρέπει να το μελετάμε 

απομονωμένα από το υπόλοιπο κοινωνικό, θεσμικό και οικονομικό γίγνεσθαι, δηλαδή 

ξεχωριστά και απομονωμένα από τεχνολογικές μεταβολές και προόδους, τον εταιρικό 

ανταγωνισμό, τις εργατικές διαμάχες, τη φυσική γεωγραφία, τον τύπο της αγοράς κτλ. 

Και εξάλλου, όπως είδαμε, η ευέλικτη εξειδίκευση δεν αφορά αποκλειστικά 

επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, αλλά αποτελεί και ένα πλαίσιο μέσα στο 

οποίο επιχειρήσεις διαφορετικών μεγεθών δένονται με έναν συνεκτικό τρόπο. Άρα το 

θεωρητικό πλαίσιο αυτού του υποδείγματος που τονίζει τη σημασία των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάπως ασαφές γιατί, 

όπως είδαμε, ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν ευέλικτες 

τεχνικές και στρατηγικές. Άρα, πέρα από τις δυνατότητες που ίσως αναδύονται για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην ευέλικτη εξειδίκευση μπορούμε να οδηγηθούμε και 

μέσω των μεγάλων επιχειρήσεων. 

                                                 
41 Eφόσον οι παραγωγοί πρέπει να πείσουν τους καταναλωτές να αποδεχτούν μια επιπλέον τιμολόγηση 
των προϊόντων ως αποτέλεσμα της στρατηγικής διαφοροποίησης, σε αντιπαράθεση με την χαμηλότερη 
τιμολόγηση των τυποποιημένων προϊόντων. 
42 Tεχνολογικός ντετερμινισμός είναι η άποψη ότι η τεχνολογία αποτελεί τον κυριότερο μοχλό 
κοινωνικού μετασχηματισμού. 
43 Βέβαια, η πρόσφατη κρίση μας έδειξε ότι η απορύθμιση των αγορών και ο ανελέητος ανταγωνισμός 
των επιχειρήσεων για επιβίωση όχι απλώς κυριαρχούσαν στο παγκόσμιο σύστημα, αλλά αποτέλεσαν 
και μια από τις αιτίες που οδήγησαν στην κρίση. Για παράδειγμα, οι αμερικανικές τράπεζες 
λειτουργούσαν υπό την λογική της μεγιστοποίησης του τζίρου, άρα των μεριδίων αγοράς χωρίς να 
λαμβάνουν υπόψιν τυχόν κινδύνους και επισφάλειες. Λειτουργούσαν υπό τη λογική των καλών 
τριμηνιαίων αποτελεσμάτων και όχι των μακροχρόνιων.  
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 Πέρα, όμως, από τον αρχικό ενθουσιασμό για τις δυνατότητες που φαίνεται να 

αποκτούν ξανά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπήρξε σκεπτικισμός και αμφιβολίες 

σχετικά με τις προοπτικές τους αλλά και αυτές των βιομηχανικών συμπλεγμάτων σαν 

γενικό μοντέλο περιφερειακής πολιτικής. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο των 

ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (2002/Νο. 3), παρόλο που τα βιομηχανικά 

συμπλέγματα μπορούν να ακολουθούν πετυχημένη πορεία για δεκαετίες ή ακόμα και 

να συνεχίζουν να υπάρχουν ενσωματωμένα, σαν μέρη ενός ευρύτερου επιτυχημένου 

βιομηχανικού συμπλέγματος, αργά ή γρήγορα θα παρακμάσουν. Αυτό μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τα χαρακτηριστικά που κάποτε μετέτρεψαν τις 

περιοχές αυτές σε επιτυχημένες, αυτά ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά μπορεί και να 

αποτελέσουν την τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτό θα συμβεί όταν το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που είχε κάποτε μια περιφέρεια (π.χ. εξειδικευμένο 

εργατικό δυναμικό, θεσμούς που συμβάλλουν στη διάχυση της γνώσης, ή πολιτική 

στήριξη κτλ.) μετατραπεί σε εμπόδιο για να συνεχιστούν οι καινοτομικές εφαρμογές, 

οπότε οδηγούμαστε σε μια «άκαμπτη» εξειδίκευση. Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο 

για τη βιωσιμότητα του περιφερειακού βιομηχανικού συμπλέγματος να αναπαράγει 

ανεπιτυχώς παλαιότερες συμπεριφορές και να καταπιέσει νέες ιδέες, ειδικά σε ένα 

τόσο δυναμικό και μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον. 

 Επιπλέον, μια τέτοια προσέγγιση του μοντέλου ενδογενούς ανάπτυξης που 

βασίζεται στη συνεργασία είναι φανερό ότι απαιτεί όλο και μεγαλύτερες επενδύσεις 

κεφαλαίου, δαπάνες για έρευνα κ.ά., πράγμα που είναι πιθανό να επιβαρύνει σε 

μεγάλο βαθμό τις μικρές επιχειρήσεις. Και ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι η 

προσφορά τέτοιων εξειδικευμένων προϊόντων ποιότητας είναι πιθανό να μην βρίσκει 

πάντα ανταπόκριση από το κοινό. Όμως, παρά τις δυσκολίες, είναι εφικτή, ίσως και 

απαραίτητη, η περιφερειακή ανάπτυξη που βασίζεται σε μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή 

δεν σημαίνει ότι το «μικρό» είναι πάντα και αποτελεσματικό, αλλά έχει δείξει 

σημάδια οικονομικής και τεχνολογικής δύναμης.  

 Οπότε βλέπουμε, λοιπόν, ότι η περιφερειακή ανάπτυξη που βασίζεται στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και το καθεστώς της μαζικής παραγωγής μπορούν 

να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και συνδυαστικά, μπορούν να συνυπάρξουν. Η 

ύπαρξη του ενός δεν αποκλείει το άλλο, όπως έχει αποδειχτεί και ιστορικά 

(Pietrykowski, 1999). Ίσως σε κάποιες χρονικές περιόδους να αποκτούσε 

περισσότερη δύναμη είτε το καθεστώς της μαζικής παραγωγής είτε να αναδυόταν 

στην επιφάνεια το υπόδειγμα της ευέλικτης εξειδίκευσης, αλλά το συμπέρασμα είναι 
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ότι το σύστημα που κυριαρχεί τώρα είναι υβριδικής μορφής: τα χαρακτηριστικά του 

δεν ανήκουν αμιγώς ούτε στο σύστημα της μαζικής παραγωγής ούτε σε αυτό της 

ευέλικτης εξειδίκευσης.  

 Άρα δεν έχει βάση η κριτική που γίνεται στο υπόδειγμα της ευέλικτης 

εξειδίκευσης για το ότι αυτή η θεωρία αποδίδει την προεξέχουσα θέση στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραγκωνίζοντας τις αντίστοιχες μεγάλες, ή ότι το 

βιομηχανικό σύμπλεγμα που βασίζεται στη συγκέντρωση μικρών επιχειρήσεων είναι 

ο μόνος τρόπος ευέλικτης παραγωγής. Ο ιδεατός τύπος δεν χρειάζεται να παίρνει τη 

μορφή μιας γενίκευσης που προέρχεται εμπειρικά. Εξάλλου, ο ιδεατός τύπος είναι 

μόνο ένα κομμάτι ενός ευρύτερου πολυ-συστήματος. Γιατί στην πραγματικότητα, με 

αυτό το υπόδειγμα, δίνεται έμφαση στις διαφορετικού τύπου στρατηγικές που 

συνυπάρχουν. Και το σημαντικό είναι να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στη 

συνεργασία και τον ανταγωνισμό, χωρίς να αποκλείει το ένα το άλλο.  
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