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Δςσαπιζηίερ  

 

Ζ εθπφλεζε κηαο δηαηξηβήο ζπληζηά κηα δηαδηθαζία δηακφξθσζεο, κε πνιπζήκαληεο επηδξάζεηο ηφζν ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαζεαπηνχ, φζν θαη ζηηο πξνζσπηθέο ζεσξεηηθέο, επηζηεκνινγηθέο θαη 

νληνινγηθέο πξνζιακβάλνπζεο. Ζ παξνχζα δηαηξηβή απνηειεί απνηέιεζκα κηαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

αλ θαη κνλήξεο ζε αξθεηέο εθδειψζεηο ηεο -φπσο αξθεηέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο- αλαπηχρζεθε ζε έλα 

πεξηβάιινλ έκπιεν ζεσξεηηθψλ θαη εκπεηξηθψλ εξεζηζκάησλ θαη επηξξνψλ. Χο εθ ηνχηνπ, θξίλσ ζθφπηκν λα 

εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ πξνο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ελέπλεπζαλ κε ηε ζθέςε ηνπο, κέζσ ησλ αλαιπηηθψλ 

ζπδεηήζεσλ καο, ηα ζηνηρεηψδε εξσηήκαηα θαη ηηο δηεξεπλεηηθέο ηνπο δηαδξνκέο ζηελ παξνχζα εξγαζία. Δίκαη 

βαζχηαηα επγλψκσλ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ κε ελζάξξπλαλ λα πξνρσξήζσ.      

 

Πξσηίζησο, ζα επηζπκνχζα λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα Δπίθνπξν Καζεγεηή, θ. Ζιία Γεσξγαληά, ηφζν 

γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία πνπ δηακνξθψζεθε ηα ηειεπηαία έηε, φζν θαη γηα ηελ άνθλε πλεπκαηηθή 

ππνζηήξημε κε ηελ νπνία ηξνθνδφηεζε ηελ αλαδήηεζε κνπ γηα ηα ζεκειηψδε εξσηήκαηα θαη ηηο δπλαηέο 

εξκελεπηηθέο δηαδξνκέο. Ο ξφινο ηνπ θ. Γεσξγαληά σο δαζθάινπ, ζπγθξφηεζε αθελφο έλα πιαίζην 

δηαλνεηηθήο θαη κεζνδνινγηθήο ππνζηήξημεο, αθεηέξνπ ελζάξξπλε ηηο πξνζσπηθέο κνπ πξνζπάζεηεο 

κάζεζεο, δηαρείξηζεο πνιπζζελψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη νινθιήξσζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο.             

Δπηπξνζζέησο, επηζπκψ λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή θ. Γηνλχζε Γξάβαξε, κέινο ηεο επηηξνπήο 

επίβιεςεο, γηα ηελ επίδξαζε πνπ έρεη αζθήζεη ε ζθέςε ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζηε κεζνδνινγηθή, θαη 

επξχηεξα επηζηεκνληθή κνπ ζχιιεςε θαη εξκελεία ζεκειησδψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο. 

Δπηζπκψ επίζεο λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηελ θαζνδεγεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ 

παξνχζα εξγαζία.    

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή θ. Παληειή θάγηαλλε, κέινο ηεο επηηξνπήο επίβιεςεο, γηα ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα ηελ 

επξχηεξε δηάζηαζε πνπ πξνζέθεξε ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθν-ρσξηθνχ θαηλνκέλνπ ηεο ηερλνινγίαο.  

Δπηζπκψ επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνλ Kαζεγεηή θ. Θαλάζε Γθηνχξα, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζηελ 

θαηαλφεζε βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ ζεκειηψζεσλ ζε έλλνηεο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα 

εξγαζία, θαζψο θαη γηα ηα εξεζίζκαηα πνπ κνπ έρεη κεηαθέξεη ηα ηειεπηαία έηε κε ην έξγν ηνπ.     

Ζ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπρλά κε παξάιιειεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κνπ κε ην Κέληξν Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο & Αλάπηπμεο θαη ην Κέληξν 

Δπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζηηο ππνδνκέο ησλ νπνίσλ είρα ηελ επθαηξία λα 

θηινμελεζψ εξεπλεηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Χο εθ ηνχηνπ, ζα επηζπκνχζα λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλεξγάηεο 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, γηα ηα εξεζίζκαηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζε πηπρέο 

πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.    

Ζ πινπνίεζε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε αθελφο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε επαθψλ κε 

βαζηθνχο θνξείο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ζηηο κειέηεο 

πεξίπησζεο, αθεηέξνπ κέζα απφ ηελ εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία κε ην Centre for Innovation, Research and 

Competence in the Learning Economy (CIRCLE), ηνπ Lund University. πλεπψο, θξίλσ ζθφπηκν λα 

επραξηζηήζσ ηνπο εξεπλεηέο ζην CIRCLE γηα ηελ εξεπλεηηθή ηνπο θηινμελία θαη ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία 

πνπ είρακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο κνπ επίζθεςεο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010. Δπηζπκψ λα επραξηζηήζσ 

πξνζσπηθά ηνλ Καζεγεηή Charles Edquist, γηα ηηο ζπδεηήζεηο καο θαη ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ παξαηεξήζεηο, 

θαζψο θαη ηνπο εξεπλεηέο ηνπ CIRCLE, Bjorn Asheim, Christina Chaminade, Jerker Moodysson, Magnus 
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Nilsson, Lars Coenen, Frank van der Most, Elena.Zukauskaite, Elna Jonsson, θαη θπζηθά ηνλ Jonas 

Gabrielsson, γηα ηελ ελζάξξπλζε ηνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εξεπλεηηθή απηή επίζθεςε.  

Δπηζπκψ λα επραξηζηήζσ αθφκε, γηα ην ρξφλν θαη ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ηνπο, ηα ζηειέρε ησλ θνξέσλ κε 

ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξεπλεηηθέο επαθέο θαη πξνκήζεηα ζρεηηθνχ πξσηνγελνχο πιηθνχ, ζηηο 

πεξηθέξεηεο Southern-Eastern, Skåne θαη ζηελ Κνπεγράγε, (Παξάξηεκα ΗΗΗ). πγθεθξηκέλα, είκαη ππφρξενο 

ζηνπο Marcus Breathnach, Margaret Woods, Jacob Stont, Michael Gustaffson, Patrik Andersson, Daniel 

Kronmann, Anna Cherouvrier-Hannsson, Lovisa Sunesson, Maria Olofsoodotter, Patric Ryden, Doris Søgaard 

Farver, Jesper Bristluf, Karin Wehlin, Nicholas Jacobsson, Jeannete Andersson, Sujit Soman, Leo Bishop, 

Brendan McDonagh, Ciaran O’Beirne, Killian O'Driscoll, Martin Lyes θαη Janice Murtagh. Σέινο, ζα 

επηζπκνχζα λα επραξηζηήζσ ηα ζηειέρε ζε δνκέο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο εξγαζίαο, παξφηη νη αληίζηνηρεο πεξηθέξεηεο (Provence-Alpes-Côte d'Azur 

(PACA)/Γαιιία θαη Region of Piedmont/Ηηαιία) δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηηο πεξηπηψζεηο κειέηεο.  
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Κεθάλαιο 1. Διζαγυγή: έννοιερ, μέθοδορ και επεςνηηικά ζηηούμενα 

 
 

 

1.1.πλνπηηθή πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ 

 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή πξαγκαηεχεηαη ηελ εκπξάγκαηε ζεκαζία θαη ην ξφιν ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηε ζχλζεζε, ην πεξηερφκελν θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ρσξηθά 

εληνπηζκέλσλ αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, δηεξεπλψληαη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο θαη αλαδηαλνκήο επηζηεκνληθψλ θαη παξαγσγηθψλ γλψζεσλ, ελψ εμεηάδεηαη ν πνιπζήκαληνο θαη 

πνιπζζελήο ξφινο ησλ ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ ησλ εξεπλεηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη θαηλνηνκηθψλ παξαγσγηθψλ 

δηεξγαζηψλ. Bαζηθφ αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ζπληζηά ε εκβάζπλζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε κεραληζκνχο 

γέλεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπηθψλ νηθν-ζπζηεκάησλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ αλαγθαίσλ 

πξνυπνζέζεσλ δφκεζεο λέσλ ρψξσλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Ζ ζπκβνιή ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο εληνπίδεηαη επίζεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ πνπ επηβάιινπλ ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ θαη 

ζπζηεκηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαζψο θαη ησλ κνξθψλ ελζήθεπζεο ηνπο ζε πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο. 

Δπηπξνζζέησο, ε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε δηακνξθψλεη κηα εκπεηξηθψο ζεκειησκέλε θαηαλφεζε δεηεκάησλ 

ζεσξίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζρέζεσλ γλψζεο, ζπζζψξεπζεο, ρψξνπ, ζεζκψλ θαη θξαηηθψλ 

πνιηηηθψλ.  

 

Τπφ απηφ ην πιαίζην, εμεηάδεηαη ν ξφινο ησλ αζθνχκελσλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ 

θαη πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο, ελψ δηεξεπλψληαη νη εζσηεξηθέο ζεζκηθέο δηεξγαζίεο, ην επίπεδν ηεο ζεζκηθήο 

νινθιήξσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ δξψλησλ θαζψο θαη νη επηδξάζεηο πνπ ε πεξηθεξεηαθή ζεζκηθή θαη ζπλεξγαηηθή 

ηθαλφηεηα αζθεί ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ θαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπο ζηελ επηζηεκνληθή, ηερλνινγηθή θαη ρσξηθή ζπζζψξεπζε θαη αλάπηπμε. ηηο παξαθάησ 

ζειίδεο αλαιχνληαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπο κέξε ηξία δηαθνξεηηθά πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο, εληφο κηαο 

παξάιιειεο αλάιπζεο ζηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, φπνπ ηα πεξηθεξεηαθά απηά 

ζπζηήκαηα εληάζζνληαη. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηηο έλζεηεο εγρψξηεο πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ απηέο είραλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ.   

  

πγθεθξηκέλα, αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζπληζηά ε ζπγθξηηηθή αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ ζηε ζχζηαζε θαη ζηελ νξζνινγηθφηεηα ηνπο πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο (Κξήηε, 

Southern-Eastern, Skåne), κε βάζε ηε κειέηε ησλ βαζηθψλ (θνηλψλ ή δηαθνξεηηθψλ) ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηέπνπλ 

ηα πθηζηάκελα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο γλψζεο θαζψο θαη ηα ζεζκηθά πεξηβάιινληα εληφο ησλ 

νπνίσλ αλαπηχζζνληαη νη ηνπηθέο δηεξγαζίεο ζπζζψξεπζεο, νη δηεξγαζίεο επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο θαη νη 

αληίζηνηρεο πνιηηηθέο ζεκαηνπνηήζεηο. ε απηφ ην πξίζκα, κειεηψληαη νη πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο θαηλνηνκίαο 

ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πεξηθεξεηαθά έλζεηεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γλψζεο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο πνπ απηέο, είηε 

πξαγκαηηθά είηε δπλεηηθά, έρνπλ πάλσ ζηα ππφ δηακφξθσζε ή ππφ νινθιήξσζε πεξηθεξεηαθά ππνδείγκαηα 

θαηλνηνκίαο. Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε απηή ηνπνζεηείηαη, ελ πξψηνηο, ζην πιαίζην κειέηεο ηνπ πνιπδηάζηαηνπ 

επηζηεκνληθά ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ γηα ηε ζεκαζία ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ηνπ ηερλνινγηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζηηο παξαγσγηθέο θαη αλαπηπμηαθέο δηεξγαζίεο. 

Μέζα απφ ηελ θξηηηθή αλαθαηαζθεπή ελφο πνιπζχλζεηνπ επηζηεκνληθνχ πιαηζίνπ, επηρεηξείηαη ε απνζαθήληζε 

ηνπ ελλνηνινγηθνχ ραξαθηήξα ησλ ππφ εμέηαζε θαηλνκέλσλ, ε θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο βαζηθέο 

έλλνηεο ηνπ παξφληνο επηρεηξήκαηνο θαη ε δηακφξθσζε κηαο γελεηηθήο ζέζεο γηα ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ θξάηνπο, ζε ζρέζε κε δηεξγαζίεο παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ.  



15 

 

Ζ ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηεο εξγαζίαο ζπκπιεξψλεηαη ελ ζπλερεία απφ ηε κειέηε ηεο 

ηζηνξηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ησλ εηεξφθιεησλ κνξθψλ πνπ απηή 

ιακβάλεη ζε δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο θαη ρξνληθέο αλαθνξέο. Ζ πξνθείκελε ζεκειίσζε, δηεξεπλά ηηο επξχηεξεο 

(ζπρλά εηεξνγελείο) ζεσξεηηθέο ζρεκαηνπνηήζεηο, ελψ αμηνπνηεί εξκελεπηηθά εξγαιεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα 

θξηηηθή ζεψξεζε ησλ ζεκειησδψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο θαη ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα πνξίζκαηα ηεο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζεσξίαο γηα ηελ πνιπζζελή θχζε θαη ηηο ζεζκηθέο παξακέηξνπο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ. ην πιαίζην εμέηαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ, αλαδεηθλχνληαη πηπρέο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ αθνξνχλ ζην ραξαθηήξα, ην ξφιν θαη ηε ζέζε ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ησλ κεραληζκψλ πνιηηηθήο πνπ γελλψληαη 

κέζα ζηα ζχγρξνλα θξάηε, κε αλαθνξά ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ κειέηε 

ησλ πηπρψλ απηψλ, αλαπηχζζεηαη εληφο ζπγθεθξηκέλσλ αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ θαηαλφεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ηνπ εκπξάγκαηεο 

εθδειψζεηο ζε επίπεδν επηζηεκνληθήο γλψζεο, ηερλνινγηθήο αιιαγήο αιιά θαη ζεζκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ηδηαίηεξα 

φζνλ αθνξά ζηε ζεζκηθή δηάζηαζε, ζηηο παξαθάησ ζειίδεο εμεηάδνληαη ζεζκηθέο θαη νξγαλσηηθέο παξάκεηξνη πνπ 

επηδξνχλ επί ηεο παξαγσγήο επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ή ηεο γέλεζεο θαηλνηνκηθψλ κνξθψλ θαη ζρεκαηηζκψλ, ζην 

πιαίζην πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ αλαπαξαγσγήο.    

 

Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε -ε νπνία αμηνπνηεί ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αιιά θαη εκπεηξηθφ πιηθφ πνπ πξνέθπςε κέζα απφ 

εξεπλεηηθέο επηζθέςεηο ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο- ηνπνζεηείηαη παξάιιεια ζηα αληίζηνηρα εζληθά ζπζηήκαηα 

θαηλνηνκίαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο ησλ δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο 

θαη θαηλνηνκίαο ζηηο ηξεηο εζληθέο πεξηπηψζεηο (ηελ Διιάδα, ηελ Ηξιαλδία θαη ηε νπεδία). Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε 

ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ηξνθνδνηεί, θαηά ζπλέπεηα, κηα επξχηεξε θαηαλφεζε ησλ εγρψξησλ ζπζηαηηθψλ 

ζπζζψξεπζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ παξαγσγηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη ζεζκηθψλ ζηνηρείσλ, εζηηάδνληαο ηφζν ζηηο 

πνιηηηθέο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο φζν θαη ζηηο ζεζκηθέο δηεξγαζίεο ελζήθεπζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο ζηηο αληίζηνηρεο εγρψξηεο δνκέο. Δπηπξφζζεηα, εληζρχεη ηελ θαηαλφεζε ησλ επξχηεξσλ κεραληζκψλ 

δφκεζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ ηνπηθψλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο γλψζεο ζηα αληίζηνηρα εζληθά 

ζπζηήκαηα.      

 

Σα πνξίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία εληζρχνπλ ελ πξψηνηο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαηαλφεζεο 

ησλ πνιηηηθψλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηηο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο. Καηά δεχηεξνλ, 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάδεημε ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ραξαθηήξα, ηελ νξζνινγηθφηεηα, ηε ζχλζεζε θαη ηνλ 

αλαπηπμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ππφ εμέηαζε πεξηπηψζεσλ. Σα ζπλζεηηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο θαίλεηαη 

λα εληζρχνπλ ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο γηα ηηο αηηηψδεηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ παξαγσγή επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ αμηψλ θαη ζην ξφιν ησλ ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ αμηνπνίεζεο ηνπο ζε παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. 

πλεπεία ηνχηνπ, αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ εκπξάγκαηεο αλαθνξέο, ν ζεκειηψδεο ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο 

αλαθνξηθά κε ιεηηνπξγίεο γέλεζεο νινθιεξσκέλσλ επηζηεκνληθψλ θαη ζεζκηθψλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη ελίζρπζεο 

ηεο ζχλζεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλαπαξαγσγήο θαη αλάπηπμεο. 

 

ζνλ αθνξά ζηε ζχλζεζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, θαίλεηαη φηη νη πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο νθείινπλ ζήκεξα λα νινθιεξψζνπλ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηφζν ηεο αλαγθαίαο 

θνηλσληθά θαη παξαγσγηθά παξαγσγήο δεκνζίσλ αγαζψλ, φζν θαη ηεο αλαγθαίαο θνηλσληθά θαηαλνκήο ηνπο, 

ηδηαίηεξα φηαλ ζπλδένληαη κε δηαδηθαζίεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Τπφ απηή ηελ νπηηθή, δηεξεπλάηαη ε ζεκαζία 

ηεο ζπλεμέιημεο παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ, ζεζκηθψλ δνκψλ θαη παξακέηξσλ θαη επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ αμηψλ -σο πξνυπφζεζε νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (κε ηελ 

επξχηεξε έλλνηα)- αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια παξακέηξνπο ηνπ ζπλεξγαηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο 

παξαγσγήο ζηηο ζχγρξνλεο λεσηεξηθέο θνηλσλίεο. ε απηφ ην πιαίζην, δηαηππψλεηαη ην επηρείξεκα πσο ε αλάπηπμε 

ελφο ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν λα νινθιεξψλεη ηηο επηινγέο ησλ επηκέξνπο δξψλησλ ζηε βάζε ηεο 

θαηαξρήλ επηζπκίαο ηνπο γηα ζπλεξγαηηθέο δηεπζεηήζεηο απνηειεί ζεκειηψδε πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο. ηνλ ίδην βαζκφ, θαηαδεηθλχεηαη ε πξνυπνηηζέκελε ζεκαζία πνπ 

επηθπιάζζεη ε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ, απηνηειψλ, ελεξγεηηθψλ θαη ζπζηεκηθψλ πνιηηηθψλ κνξθψλ ζην πεδίν 

ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ελφο αλεπηπγκέλνπ θαη 

ζπλεθηηθνχ ζεζκηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ νηθν-ζπζηήκαηνο γλψζεο γηα ηηο παξαγσγηθέο θαη επηζηεκνληθέο 

θαηλνηνκηθέο δηεξγαζίεο θαη ηηο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπο. πσο ζα θαλεί, ν ξφινο ηεο επηζηεκνληθήο θαη 

ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο δχλαηαη λα είλαη θξίζηκνο ζηηο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο, ηδηαίηεξα φηαλ ζηα εηδηθά 



16 

 

πεξηερφκελα ηνπ ελζσκαηψλεη έλα πνιπεπίπεδν επηζηεκνληθφ, ηερλνινγηθφ, ζπζηεκηθφ θαη αλαπηπμηαθφ ξφιν γηα 

ηα ίδηα ηα ππνθείκελα (π.ρ. αθαδεκατθέο δνκέο) εθπιήξσζεο ηεο πνιηηηθήο.   

 

1.2.Οηθνλνκηθή ζεσξία, γλψζε θαη θξαηηθέο πνιηηηθέο 

 

Ζ αλζξψπηλε εμέιημε ραξαθηεξίδεηαη θαη λα ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηξηψλ ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ 

δπλάκεσλ: ηελ αλαδήηεζε λέσλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ πιηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, ηελ 

αλαδήηεζε λέσλ δηαχισλ θαηαλφεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ θαη ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ παξάιιεισλ απηψλ δπλάκεσλ 

εθηείλεηαη κνξθηθά -ζε επίπεδν γεσγξαθίαο θαη ηζηνξίαο- δηακνξθψλνληαο δηαθνξηθέο κνξθέο θαη θάζεηο εμέιημεο 

ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ θαη λέα ζρήκαηα πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο. ηηο ζχγρξνλεο 

δπηηθέο θνηλσλίεο, νη θνηλσληθέο κνξθέο γλψζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαπινθή ησλ πξνθείκελσλ θνηλσληθψλ 

δπλακηθψλ, νξίδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηηο θξαηνχζεο κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ηνπο θαλφλεο αηνκηθήο 

θαη ζπιινγηθήο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο εθάζηνηε θαηαλνκέο ησλ δνκψλ δηαθπβέξλεζεο. 

Δπηπξφζζεηα, νη κνξθέο γλψζεο θαη νη κεραληζκνί αλάπηπμεο ηνπο ζπζρεηίδνληαη κε ζέκαηα νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο θαη παξαγσγηθήο εμέιημεο θαη εθζπγρξνληζκνχ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ ζπλαξκνγή 

απηψλ ησλ παξαγφλησλ, δηακνξθψλεηαη αιιά θαη πξνζδηνξίδεη πθηζηάκελεο ή αλαδπφκελεο ζρέζεηο πνιηηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ηζρχνο. Σαπηφρξνλα, δηαπιέθεηαη  κε εμειηζζφκελα ζπζηήκαηα ηδεψλ θαη ζπλεπηδξά κε κε 

πξνβιέςηκν ζπρλά ηξφπν ζηηο δηάθνξεο ρσξηθέο θιίκαθεο, ησλ νπνίσλ ε χπαξμε θαη δηακφξθσζε θαζνξίδεηαη απφ 

ηε κνξθή ζπλάξζξσζεο ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο, ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηνπ θπξίαξρνπ ζε θάζε πεξίπησζε 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.   

 

Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία επηρεηξεί ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δπλακηθψλ κέζα απφ ηε κειέηε ησλ βαζηθψλ 

ζπζηαηηθψλ πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία θαη νδεγνχλ ηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή. ε δηαθνξεηηθέο 

πεξηφδνπο, δηαθνξεηηθέο ζρνιέο ζθέςεο απνδίδνπλ έκθαζε ζε παξάγνληεο πνπ γίλνληαη αληηιεπηνί σο θξίζηκνη 

(θαηά αμηαθφ πιαίζην) γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ πφξσλ θαη αγαζψλ. Ζ θαηαλφεζε ηεο 

θνηλσληθήο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο θαη’ επέθηαζε ιακβάλεη πεξηερφκελα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

δηαζέζηκεο ηζηνξηθά θαη ρσξηθά ζρεηηθέο πξνζιακβάλνπζεο, ηηο εθάζηνηε αλαιπηηθέο ηθαλφηεηεο θαη απφ ηελ ίδηα 

ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία κέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο γελλάεη ηζηνξηθά πεξηερφκελα θαη κνξθέο. 

πσο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηηο παξαθάησ ζειίδεο, ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία σο ηέηνηεο θνηλσληθέο 

κνξθέο θαη αγαζά απνηεινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηξνθνδνηνχλ ηελ αλζξψπηλε 

εμέιημε, ζε ζπλάθεηα (κέρξη ηνχδε ηνπιάρηζηνλ) κε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ζπλέηεηλαλ ζηελ 

αλάδπζε ηνπο. Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία, αλαγλσξίδνληαο ζηαδηαθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία 

ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο αλαπαξαγσγήο ησλ θνηλσληθψλ 

ζπζηεκάησλ, ζπζηεκαηνπνηεί ηε κειέηε ησλ ζπζηαηηθψλ εζσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο θαζψο θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπζηεκηθψλ παξακέηξσλ πνπ θαιιηεξγνχλ θαη εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο. ηελ θιαζηθή πνιηηηθή 

νηθνλνκία, φπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, αλαγλσξίδεηαη ζε έλα βαζκφ ε ζεκαζία ησλ παξαγσγηθψλ γλψζεσλ, 

κνινλφηη πεξηζζφηεξε έκθαζε δίδεηαη ζε θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ, ηε κηζζσηή 

εξγαζία, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηηο κνξθέο δηαρείξηζεο ησλ θπκαηλφκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. ην πιαίζην 

απηφ, δηαηππψλνληαη θαη νη πξψηεο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ηερλνινγηθνχ 

παξάγνληα, ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο θαη ηε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο 

ζπλερνχο αλαβάζκηζεο ησλ φξσλ παξαγσγήο ζρεηηθήο ππεξαμίαο.  

 

ην πξψην κηζφ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα εκθαλίδνληαη λέεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαηαλφεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπλακηθψλ, νη νπνίεο δηεπξχλνπλ ηνλ νξίδνληα ησλ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ, ηα εξγαιεία αλάιπζεο 

θαη ηηο αηηηψδεηο ζπλάθεηεο αλάκεζα ηνπο. Ζ ζνπκπεηεξηαλή ζθέςε επί παξαδείγκαηη, ε νπνία πξνθχπηεη ζε έλα 

ηζηνξηθφ ζεκείν φπνπ έρεη δηεπξπλζεί ε θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ –κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηα 

εξκελεπηηθά πξίζκαηα πνπ ζηαδηαθά πηνζεηνχληαη θαη θαηαξξίπηνπλ ηηο κνλνκεξείο, γξακκηθέο ή κνλνδηάζηαηεο 

εξκελείεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θαηλνκέλνπ- παξνπζηάδεη δηεπξπκέλα θνηλσληθά πεξηερφκελα είηε κε ηε 

κνξθή λέσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ δνκψλ, είηε κέζα απφ ηελ κεηεμέιημε ησλ ίδησλ ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ πνπ κειεηψληαη. Μεηαμχ άιισλ, ζέηεη ξεηά ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο κειέηεο ησλ ζεζκηθψλ 

πξνυπνηηζέκελσλ ζπλζεθψλ ηεο νηθνλνκηθήο, παξαγσγηθήο θαη θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο. ηνλ ππξήλα ηεο 

αλαδπφκελεο ζπιινγηζηηθήο -ε νπνία ζαθψο αλαγλσξίδεη εξείζκαηα ζε θιαζηθέο πξνζεγγίζεηο, αιιά πξνρσξάεη 
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ζηελ ελζσκάησζε λέσλ ελλνηνινγηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ κεηαβιεηψλ- απνηππψλνληαη κνξθέο πνπ αθνξνχλ 

ηφζν ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο θαλφλεο θαηαλφεζεο ηεο νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο (νη νπνίνη πξνθχπηνπλ πιένλ κέζα 

απφ εγγελείο ηάζεηο γηα αληζνξξνπία ή ‘δεκηνπξγηθή θαηαζηξνθή’) θαη ηνλ θξίζηκν ξφιν ησλ ζεζκψλ γηα ηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, φζν θαη ζηε ζεκαζία ηεο γλψζεο, ηνπ ηερλνινγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ ηερλνινγηθνχ αληαγσληζκνχ σο θαηεγνξηψλ νινθιεξσκέλεο θαηαλφεζεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ απηψλ θαλφλσλ.  

 

Ο εληνπηζκφο ζηνηρείσλ αληζνξξνπίαο ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ νηθνλνκηψλ -θάηη πνπ δελ ήηαλ δεδνκέλν γηα αξθεηά 

ρξφληα ζηηο λενθιαζηθέο αλαιχζεηο- απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα εκθάληζεο ζεζκηθψλ εξκελεπηηθψλ παξακέηξσλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο (Βαΐηζνο θαη Μπαξηδψθαο, 2004). Ζ δηεπξπκέλε νπηηθή ηεο αλαπηπμηαθήο 

δηαδηθαζίαο ελζαξξχλεη ζηαδηαθά ην ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε επηπιένλ κεηαβιεηψλ, φπσο ζεζκψλ θαη θξαηηθψλ 

πνιηηηθψλ. Οη παξάγνληεο απηνί, ηείλνπλ ηηο επφκελεο δεθαεηίεο λα ελζσκαηψλνληαη ζηηο πξνζπάζεηεο εξκελείαο 

ηεο αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηψλ. Καηά ζπλέπεηα, νη λενθιαζηθέο πξνζεγγίζεηο κεηεμειίζζνληαη θαη δίδνπλ έκθαζε 

ζε θαηεγνξίεο φπσο ηα θεθαιαηνπρηθά αγαζά, ε γεληθή ρσξηθή θαηαλνκή ηνπο, νη πνζνηηθέο δηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 

ηνπο θαη νη δπλαηφηεηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζπκβνιήο ζε δηεξγαζίεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Γηαθνξεηηθέο 

ζρνιέο ζθέςεο ελζσκαηψλνπλ αθφκε, ηε ζεκαζία ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο θαη ηεο γλψζεο ζε ππνδείγκαηα 

ελδνγελνχο αλάπηπμεο, εηζάγνληαο έλλνηεο φπσο ‘απμαλφκελεο νηθνλνκηθέο απνδφζεηο’ θαη ‘νηθνλνκίεο 

ζπγθέληξσζεο’. ε απηφ ην έλζεην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε λενζνπκπεηεξηαλή πιένλ πξφζιεςε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θαηλνκέλνπ δηεπξχλεη ηηο παξακέηξνπο ηεο ζε ζέκαηα ζεζκψλ θαη νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, επηζηεκνληθήο 

αλάπηπμεο, δηάρπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ πφξσλ, θαη θπξίσο ζπλεμέιημεο ηερλνινγηθψλ, 

νξγαλσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ ζπλζεθψλ, σο πξνυπνζέζεσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλαπαξαγσγήο (Fagerberg, 

2005). Ζ ζπλεμέιημε απηή θαζψο θαη ε κειέηε ρσξηθψλ δηαζηάζεσλ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία απνηειεί έλα 

άιιν παξάιιειν ζπλεμειηζζφκελν ζεσξεηηθφ πιέγκα πξνζεγγίζεσλ. Δληφο απηνχ, ε πεξηθεξεηαθή επηζηήκε ζα 

κειεηήζεη πνζνηηθά ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο παξαγσγήο, θπθινθνξίαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ, ελψ ζε θάπνηεο ζρνιέο ζα εμεηάζεη ηα πνηνηηθά πεξηερφκελα ησλ κνξθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ζε 

ζπγθεθξηκέλα πεξηνρηθά ζπζηήκαηα, ζε αλαθνξά πξνο δηαζηάζεηο ζεζκψλ, νξγάλσζεο θαη δηαθπβέξλεζεο.              

 

ε απηφ ην πιαίζην, ε παξνχζα εξγαζία κειεηάεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζε πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Βαζηθφ επηρείξεκα ηεο εξγαζίαο είλαη φηη ε 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη νη κνξθέο δηεχξπλζεο ηεο, ζπλαξηψληαη βαζηά απφ ηε δηάζηαζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο αλαδηαλνκήο επηζηεκνληθψλ θαη παξαγσγηθψλ γλψζεσλ. Δπηπξνζζέησο, σο βαζηθή 

πξνυπφζεζε εθπιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο αλαδεηθλχεηαη ν (πνιπεπίπεδνο) ξφινο ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

ζεζκψλ, πνπ ελζαξξχλνπλ ηε ζεζκηθή θαηλνηνκία, ηε ζεζκηθή ζπλεξγαζία θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ φξσλ 

ηερλνινγηθνχ, νξγαλσηηθνχ θαη ζεζκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Οη ελλνηνινγηθέο θαη αληηθεηκεληθέο θαηεγνξίεο απηέο 

απνηεινχλ φπσο αλαδεηθλχεηαη, πξνυπνζέζεηο θαη θξίζηκεο δηαδηθαζίεο βειηίσζεο ησλ παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ 

κηαο ρσξηθήο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ελφηεηαο. Τπφ απηή ηελ νπηηθή, εμεηάδνληαη δηαζηάζεηο θαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζε κεραληζκνχο γέλεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπηθψλ νηθν-ζπζηεκάησλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, κε ζθνπφ ηελ 

αλαγλψξηζε θαλνληθνηήησλ θαη πξνυπνζέζεσλ δηακφξθσζεο λέσλ ρψξσλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο. Χο εθ ηνχηνπ, δηεξεπλψληαη δεηήκαηα ζεσξίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε θαη κεζνδνινγηθή 

επεμεξγαζία ηεο ζρέζεο γλψζεο, ρψξνπ θαη πνιηηηθψλ, ελψ δηεξεπλάηαη ζπγθεθξηκέλα ν ξφινο θαη νη επηπηψζεηο 

ησλ αζθνχκελσλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ θαη πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο -θαη ησλ 

ζπλεπαθφινπζσλ κεραληζκψλ ηνπο- ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Γηα ην ζθνπφ απηφ, δηεξεπλψληαη επίζεο 

εκπεηξηθά ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο κειέηεο, κε αλαθνξά ζε εζσηεξηθέο ζεζκηθέο δηεξγαζίεο, επίπεδν ζεζκηθήο 

νινθιήξσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ δξψλησλ θαζψο θαη νη επηδξάζεηο πνπ ε πεξηθεξεηαθή ζεζκηθή θαη ζπλεξγαηηθή 

ηθαλφηεηα αζθεί ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ θαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπο ζηελ επηζηεκνληθή, ηερλνινγηθή θαη ρσξηθή αλάπηπμε.  

 

Οη πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζπληζηνχλ ζήκεξα ζεκειηψδεο ηκήκα 

ηνπ ζεζκηθνχ απηνχ πιαηζίνπ. Κχξηνο ξφινο ζπρλά είλαη λα νινθιεξψζνπλ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηφζν ηεο 

αλαγθαίαο θνηλσληθά θαη παξαγσγηθά παξαγσγήο δεκνζίσλ αγαζψλ, φζν θαη ηεο αλαγθαίαο θνηλσληθά θαηαλνκήο 

ηνπο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε παξνχζα εξγαζία κειεηάεη θαη δηεξεπλά ηελ ζεκαζία ηεο ζπλ-εμέιημεο παξαγσγηθψλ 

κεραληζκψλ, ζεζκηθψλ δνκψλ θαη παξακέηξσλ θαη επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ σο πξνυπφζεζεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, αλαδεηθλχνληαο 
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παξάιιεια δνκηθέο θαη ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο θαηλνηνκηθήο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ζηηο ζχγρξνλεο 

λεσηεξηθέο θνηλσλίεο. πλεπψο, ε δηάζηαζε ηεο νξζνινγηθφηεηαο ησλ εθάζηνηε πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη 

κνξθψλ ελζσκαηψλεηαη σο κέξνο θαη ππξήλαο ηεο αλάιπζεο πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, κε 

ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πνπ θαζνξίδνπλ θαη παξακεηξνπνηνχλ θαλνληθφηεηεο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ δηεξγαζηψλ θνηλσληθήο δηάρπζεο ηεο. ηνλ ίδην βαζκφ, 

ελζσκαηψλεηαη θαη ε ζεκαζία ηεο νξζνινγηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, φπσο απηή 

εδξάδεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηνλ αλαπηπμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ, ηηο ζρέζεηο ησλ κεξψλ ηνπ θαη 

ην βαζκφ νινθιήξσζεο ηνπο.  

 

ε απηφ ην πιαίζην, δηαηππψλεηαη ην επηρείξεκα πσο ε αλάπηπμε ελφο ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν λα 

νινθιεξψλεη ηηο επηινγέο ησλ επηκέξνπο δξψλησλ ζηε βάζε ηεο θαηαξρήλ επηζπκίαο ηνπο γηα ζπλεξγαηηθέο 

δηεπζεηήζεηο, απνηειεί ζεκειηψδε πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο. 

Παξάιιεια θαηαδεηθλχεηαη ε πξνυπνηηζέκελε ζεκαζία πνπ επηθπιάζζεη ε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ, απηνηειψλ, 

ελεξγεηηθψλ θαη ζπζηεκηθψλ πνιηηηθψλ κνξθψλ ζην πεδίν ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαζψο 

θαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ελφο αλεπηπγκέλνπ θαη ζπλεθηηθνχ ‘ζεζκηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ νηθν-ζπζηήκαηνο 

γλψζεο’ γηα ηηο παξαγσγηθέο θαη επηζηεκνληθέο θαηλνηνκηθέο δηεξγαζίεο θαη ηηο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπο. 

πλεπψο, έλα βαζηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξά ζηε δηεξεχλεζε: α) ησλ κεραληζκψλ γέλεζεο θαη 

αλάπηπμεο ηνπηθψλ νηθν-ζπζηεκάησλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο αιιά θαη β) ησλ δηαπηζηνχκελσλ εκπεηξηθά 

παξαγφλησλ δηαθνξηθήο αθνκνίσζεο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δπλακηθψλ, ζε πεξηθέξεηεο κε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαη πεξηερφκελν επηζηεκνληθήο, ηερλνινγηθήο θαη θαηλνηνκηθήο αλάπηπμεο θαη κε 

δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο ελζσκάησζεο ζηα αληίζηνηρα ‘εζληθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο’. 

1.3. Δξεπλεηηθά δεηνχκελα θαη κεζνδνινγία 

 

Οη ζρέζεηο θξάηνπο θαη επηζηήκεο κπνξνχλ ηζηνξηθά λα αλαδεηεζνχλ -φπσο ζα θαλεί παξαθάησ- έσο θαη ηηο 

επηζηεκνληθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ην 17
ν
 αηψλα. Χζηφζν, νη πνιηηηθέο έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη 

θαηλνηνκίαο, θαίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα αλαδεηθλχνληαη ζε βαζηθνχο ππιψλεο θεληξηθψλ κεηγκάησλ 

πνιηηηθήο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ππεξ-εζληθφ επίπεδν. Δλδηαθέξνλ παξάιιεια απνηειεί ην γεγνλφο πσο νη 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ζπλδένληαη, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν -ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία φζν θαη ζηελ 

πνιηηηθή πξαθηηθή- κε δεηήκαηα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, βηνκεραληθήο πξνζαξκνγήο, ρσξηθήο αλάπηπμεο θαη 

ζπλνρήο, απαζρνιψληαο θαη’ αλάγθελ, ζπζρεηηδφκελα παξφηη εηεξφθιεηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα (πνιηηηθή, 

νηθνλνκία, ρψξνο).  

 

Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζπζρεηίδεηαη επίζεο κε κεηαβνιέο ζηηο αλαινγίεο θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο θαη ζηελ ειαζηηθφηεηα ηεο ππνθαηάζηαζεο απηήο (Piketty, 2007: 

51). Ζ θξαηηθή παξέκβαζε ηφζν κέζσ ηεο πινπνίεζεο έξγσλ θαη πνιηηηθψλ (πιηθέο θαη άπιεο ππνδνκέο), φζν θαη 

κέζσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο αλαδηαλνκήο αιιά θαη ηνπ πνιππαξακεηξηθνχ ζρεδηαζκνχ νινθιεξσκέλσλ ελεξγεηψλ 

ζε επίπεδν πνιηηηθψλ έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαγσγηθή θαη αλαπαξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ζηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζηαθήο 

δχλακεο. πσο απνηππψλεηαη, δηαπηζηψλεηαη κηα ελδνγελήο ζρέζε ηερλνινγίαο, γλψζεο θαη εμνπζίαο (ηνπιάρηζηνλ 

κε ηε κνξθή ησλ πνιηηηθψλ επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο). Σελ ίδηα ζηηγκή αλαδεηθλχεηαη εκπεηξηθά ε ζεκαζία ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε ηερλνινγία, επηζηήκε θαη θνηλσληθψλ δπλακηθψλ, φπσο ζε επίπεδν αλαγθαηφηεηαο 

βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ή εμεξεχλεζεο θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. 

 

Οη νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο ζπληζηνχλ εγγελή ζπληζηψζα γηα ηε ζρέζε ζπζζψξεπζεο, επηζηήκεο θαη 

ηερλνινγίαο. Σν ζχγρξνλν  θξάηνο αζθεί κηα παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, ηφζν κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγσγήο 

ηερλνινγηθψλ πφξσλ θαη θνηλσληθήο γλψζεο κέζα απφ ηελ δεκφζηα επέλδπζε πφξσλ ζε έξεπλα θαη ηερλνινγία, 

φζν θαη κε ηελ έλλνηα ηεο αλαθαηαλνκήο αμηψλ θαη ηεο άκεζεο ή έκκεζεο ελίζρπζεο ηνπ ηερλνινγηθνχ 

ππνζηξψκαηνο ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ δνκψλ παξαγσγήο ζρεηηθήο ππεξαμίαο. 

Δληνχηνηο, ν εθάζηνηε ραξαθηήξαο θαη νξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο 

επηθπιάζζνπλ δηαθνξηθέο ζπλέπεηεο ζε επίπεδν θνηλσλίαο, ηζηνξίαο θαη γεσγξαθίαο, ελψ πξνζδηνξίδνπλ έλα 

δηαθνξεηηθφ θξαηηθφ ξφιν ζηε δηάζηαζε παξαγσγήο θαη θαηαλνκήο δεκνζίσλ αγαζψλ. Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί 

σζηφζν, φηη ε θξαηηθή πνιηηηθή δελ πξνζεγγίδεηαη απφ ηελ παξνχζα εξγαζία σο έλα θαηλφκελν πξνζαλαηνιηζκέλν 
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ζε κηα αθεξεκέλε γεληθή θνηλσληθή απνηειεζκαηηθφηεηα, αιιά δηακνξθψλεηαη απφ (θαηά βάζε, θαιψο 

ελλννχκελα) θνηλσληθά ζπκθέξνληα, θνηλσληθέο πξνηηκήζεηο θαη πνιηηηθέο επηινγέο. Οη επηινγέο απηέο, ζπλζέηνπλ 

ελ πνιινίο ηνπο ζηφρνπο κηαο θξαηηθήο πνιηηηθήο -ηα κέζα επίηεπμεο θαη ηε ξεηή ή άξξεηε νξζνινγηθφηεηα ηεο- ε 

νπνία απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο απφ ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζεσξία.  

 

Δλ πξνθεηκέλσ, βαζηθφ αληηθείκελν ηεο παξαθάησ κειέηεο απνηειεί ε αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηεο 

Έξεπλαο, ηεο  Σερλνινγίαο θαη ηεο Καηλνηνκίαο (ΔΣΚ εθεμήο), ηφζν ζε επίπεδν ζεσξίαο, φζν θαη ζε επίπεδν 

εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο. Κεληξηθφ δήηεκα ζπληζηά ελ πξψηνηο, ε επηζθφπεζε, ε αλάιπζε, ν έιεγρνο, ε ζχγθξηζε 

θαη ε αμηνιφγεζε ζεσξηψλ θαη ζεσξεηηθψλ ξεπκάησλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ εξεπλεηηθή πνιηηηθή θαζεαπηή, φζν 

θαη ζε πεδία αλαπηπμηαθήο νηθνλνκηθήο, λενθιαζηθήο ζεσξίαο, ζεσξίαο ελδνγελνχο αλάπηπμεο, εμειηθηηθήο θαη 

ζεζκηθήο νηθνλνκηθήο, πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Καηά δεχηεξνλ, βαζηθφ άμνλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα 

απνηειέζεη, ε πεξαηηέξσ εμέηαζε ηεο παξαπάλσ ζεσξεηηθήο δηάζηαζεο κέζσ εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο κειέηεο.  

 

Πην αλαιπηηθά, ζθνπφο ηεο παξαθάησ έξεπλαο είλαη λα αλαιχζεη θαη λα αμηνινγήζεη εθαξκνζκέλεο πνιηηηθέο 

ΔΣΚ, φπσο απηέο αλαπηχζζνληαη ζήκεξα ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηνρηθά ζπζηήκαηα. Σα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα 

δηακνξθψλνληαη θαη πξνθχπηνπλ ηφζν κέζα απφ ηελ δηαρξνληθή θαη εκπεηξηθή κειέηε ησλ πνιηηηθψλ απηψλ, φζν 

θαη δηακέζνπ ηεο ζπζρέηηζεο ηεο ηειεπηαίαο κε δεηήκαηα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, δηαρείξηζεο ρψξνπ θαη 

πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Ζ αλάιπζε θαη ε δηεξεχλεζε ησλ εξσηεκάησλ απηψλ ζα απαηηήζεη ηε 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο θαη ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. ηηο παξαθάησ ζειίδεο, 

αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ζπλεηζθνξάο θαη ζπκβνιήο απηήο ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο, ηνπ ζπλαθνχο 

θαη ππφ εμέηαζε ζεσξεηηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο κέζσ ηεο νπνίαο ε 

παξνχζα έξεπλα ζα επηρεηξήζεη λα αλαιχζεη ηα εξσηήκαηα θαη ηηο ππνζέζεηο ηεο. 

 

Βαζηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη νη δηαδηθαζίεο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ηεο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη νη κνξθέο κεηαβνιήο ηνπο ζπλαξηψληαη βαζηά απφ ηε δηάζηαζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

αλαδηαλνκήο επηζηεκνληθψλ θαη παξαγσγηθψλ γλψζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ν ξφινο ζπγθεθξηκέλσλ νινθιεξσκέλσλ 

θαη ζπζηεκηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζεζκηθψλ ζηνηρείσλ απνηεινχλ αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ηερλνινγηθνχ, 

νξγαλσηηθνχ θαη ζεζκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, φπσο απηφο ζπλδέεηαη παξάιιεια κε ηηο ίδηεο ηηο δηαδηθαζίεο 

ζπζζψξεπζεο θαη αλάπηπμεο. Πξνζέηη, έλα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξά ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ γέλεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπηθψλ νηθν-ζπζηεκάησλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, θαζψο 

θαη ζηελ εκπεηξηθή αλαγλψξηζε ησλ θαλνληθνηήησλ θαη ησλ παξαγφλησλ (ζπρλά δηαθνξηθήο) αθνκνίσζεο ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δπλακηθψλ ζηα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη θαηαλνκήο αμηψλ. ην 

πιαίζην απηφ δηεξεπλψληαη νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ ηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο ΔΣΚ αλαγθαία πξνυπφζεζε 

ελίζρπζεο ησλ παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ κηαο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο. Δπηπιένλ, κειεηψληαη νη αλαγθαίεο 

ζπλζήθεο εθπιήξσζεο απηνχ ηνπ ξφινπ, φζνλ αθνξά ζηηο κνξθέο θαη ηα πεξηερφκελα πνπ νη πνιηηηθέο απηέο 

ιακβάλνπλ αλά πεξίπησζε. ηαρπνινγψληαο ηα εξεπλεηηθά δεηνχκελα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επνκέλσο 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο βαζηθά εξσηήκαηα: 

(1) Πνηνη είλαη νη βαζηθνί κεραληζκνί γέλεζεο θαη αλαπαξαγσγήο πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ γλψζεο θαη 

θαηλνηνκίαο; 

(2) Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη πνηνη νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλάπηπμε 

νινθιεξσκέλσλ πεξηερνκέλσλ πνιηηηθήο; 

(3) Πνηεο είλαη νη γεληθέο θαη εηδηθέο ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη 

πνηεο νη πξνυπνζέζεηο αθνκνίσζεο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ παξαγφκελσλ πφξσλ ζηα αληίζηνηρα 

πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο; 

(4) Πνηέο είλαη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ ελζήθεπζε επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη πφξσλ, ζηηο 

ηνπηθέο δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο θαη πνηεο νη αλαγθαίεο ζπλζήθεο αλαβάζκηζεο ησλ δηεξγαζηψλ θαζεαπηψλ 

θαη αμηνπνίεζεο ηνπο ζε ζθνπνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο; 

 

ηηο παξαθάησ ζειίδεο δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκηθή ηθαλφηεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ κεραληζκψλ θαη 

θνξέσλ λα δηακνξθψλνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ ελζήθεπζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζην 

ρψξν θαη λα ζρεδηάδνπλ θαηλνηνκηθέο ζεζκηθέο ιχζεηο. Παξάιιεια, κειεηψληαη δηαθπβεχκαηα θαη κνξθέο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο πεξηθεξεηαθήο ζεζκηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο ηθαλφηεηαο αλάκεζα ζηα 
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πεξηθεξεηαθά ππνθείκελα θαη δηακνξθψλνπλ πξνυπνζέζεηο ελίζρπζεο ηνπ ηνπηθνχ θεθαιαίνπ, ελζάξξπλζεο ελφο 

ελδνγελνχο (ή έζησ ελδνγελψο ελζεθεπκέλνπ) ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη αλαδηάηαμεο ηεο 

ζρέζεο γλψζεο, ζπζζψξεπζεο θαη ρψξνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε βειηίσζεο ησλ φξσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο 

αλαπαξαγσγήο. πκπιεξσκαηηθή ππφζεζε εξγαζίαο είλαη φηη νη πνιηηηθέο ΔΣΚ δε ζπζρεηίδνληαη αμησκαηηθά, κε 

ζεηηθφ ηξφπν, κε ηνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Αληίζεηα, ε νξζνινγηθφηεηα θαη ε ζχλζεζε ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο απνηεινχλ 

ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε αιιά θαη ηηο 

επξχηεξεο δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο, βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα.  

 

Ζ κεζνδνινγία ηεο  εξγαζίαο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν επίπεδα. Δλ πξψηνηο, εληνπίδεηαη ε γεληθφηεξε 

ζηξαηεγηθή ε νπνία ζα αθνινπζεζεί ζηε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ζεσξίαο θαη ησλ ππνζέζεσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Van Evera, ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο κέζνδνη ειέγρνπ: ην πείξακα, ε παξαηήξεζε κε ηε ρξήζε 

αλάιπζεο κεγάινπ δείγκαηνο θαη ε παξαηήξεζε κε ηε ρξήζε αλάιπζεο πεξηπησζηνινγηθήο έξεπλαο (Van Evera, 

2001: 87). πγθεθξηκέλα, νη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο παξέρνπλ ηζρπξνχο ειέγρνπο θαη εξεπλεηηθή κνλαδηθφηεηα 

ελψ πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία σο πξνο ηνπο ιφγνπο πνπ ηζρχνπλ νη εθάζηνηε ππνζέζεηο. Ζ επηινγή 

πεξηπηψζεσλ εληνχηνηο, δε ζπληζηά κηα απιή δηαδηθαζία. Πεξηιακβάλεη ηνλ πινχην δεδνκέλσλ, ηηο νκνηφηεηεο ή 

δηαθνξέο ησλ ζπλζεθψλ πιαηζίνπ (κέζνδνο δηαθνξάο θαη κέζνδνο ζπκθσλίαο)
1
, ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο 

ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (Neuman, 2003: 139). 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα, επηιέγεηαη σο βαζηθή κέζνδνο ε εμέηαζε θαη ε ζχγθξηζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ, 

θαζφηη ζεσξείηαη φηη κέζσ ηεο εκπεηξηθήο κεζφδνπ κπνξνχλ κε κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα λα δηεξεπλεζνχλ ηα 

βαζηθά εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο. Ζ επηινγή ησλ πεξηπηψζεσλ κειέηεο βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ελφο 

ζπγθξηηηθνχ πιαηζίνπ πνπ παξάγεη δφθηκα απνηειέζκαηα, νκαδνπνηψληαο ζπλαθείο ζπλζήθεο πιαηζίνπ θαη 

αλαγλσξίδνληαο γφληκεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε επίπεδν ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ. Ζ κειέηε ηεο θάζε πεξίπησζεο 

πινπνηείηαη κέζα απφ ηελ επηινγή θαη ηαμηλφκεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. Σα εξγαιεία απηά 

πεξηιακβάλνπλ πνηνηηθέο κεζφδνπο δηεξεχλεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ηελ 

επεμεξγαζία πξσηνγελνχο πιηθνχ γηα ηηο επηιεγκέλεο πεξηπηψζεηο θαζψο θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηνρεπκέλσλ 

επαθψλ κε θνξείο πνιηηηθήο, παξαγσγήο γλψζεο ή κεηαθνξάο θαη αμηνπνίεζεο θαηλνηνκίαο (Παξάξηεκα ΗΗΗ). 

Ηδηαίηεξα ε αλάπηπμε επαθψλ θαη ε επεμεξγαζία ησλ πνξηζκάησλ ηνπο εκπινχηηζε ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαδηθαζία 

θαηαλφεζεο ησλ ηνπηθά έλζεησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο θαη αλαδηαλνκήο επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ 

θαη ελίζρπζε ηελ θαηαλφεζε ηεο εθαξκνγήο πνιηηηθψλ κέηξσλ ΔΣΚ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ε 

παξνχζα κεζνδνινγία εληζρχζεθε κέζα απφ ηε ζηνρεπκέλε αμηνπνίεζε πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηαζηαζηνιφγεζεο ησλ πεξηπηψζεσλ, σο πξνο ηηο ζπλνιηθέο 

παξαγσγηθέο θαη επηζηεκνληθέο ηνπο δνκέο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο.  

 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ εξσηεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ ηελ αλαδίθεζε 

ησλ ζρέζεσλ ησλ ελλνηψλ ζπζζψξεπζε, γλψζε, ρψξνο θαη θξαηηθή πνιηηηθή. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηεξεχλεζε ζα 

πινπνηεζεί κέζα απφ ηελ επηινγή πεξηπησζηνινγηθψλ κειεηψλ ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ. ε έλα ζπγθξηηηθφ πιαίζην, 

πξνβιέπεηαη ε αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξηθψλ κνλάδσλ ζηα ζπζηαηηθά ηνπο κέξε. Ζ δηεξεχλεζε 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ πεξηπηψζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε βάζε αλάιπζεο ζρεηηθά κε:  

 

o ηηο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο ηνπο 

o ηνπο επηζηεκνληθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ηνπο ζεζκνχο  

o ηηο δνκέο θαη ηνπο ζεζκνχο δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο 

o ηα αλαπηπμηαθά θπζηνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζχλζεζε ηνπο  

o ηηο ζεζκηθέο παξακέηξνπο/κεραληζκνχο θαη ηε ζχλζεζε ηνπο 

                                                      
1 πσο αλαθέξεη ν Van Evera, φζνλ αθνξά ηε κέζνδν δηαθνξάο, κπνξνχλ λα επηιεγνχλ πεξηπηψζεηο κε παξφκνηεο ηηκέο αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πεξίπησζεο θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ, αλαθαιχπηνληαο έηζη πξνυπνηηζέκελεο ή παξεκβαίλνπζεο ζπλζήθεο/κεηαβιεηέο. 

Αληίζεηα, ζηελ κέζνδν ζπκθσλίαο, κπνξνχλ λα αλαθαιπθζνχλ ‘θξπκκέλεο’ παξάκεηξνη κέζα απφ ηελ επηινγή παξφκνησλ ηηκψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, 
δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πεξίπησζεο θαη παξφκνησλ ηηκψλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ (Van Evera, 2001: 141). Δλ πξνθεηκέλσ, ε επηινγή θαη ε αλάιπζε 

πεξηπηψζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ζπλδπαζκψλ ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ειεγρφκελε ζχγθξηζε, δηεξεχλεζε δηαδηθαζηψλ θαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο αλάγθεο ησλ εξσηεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ ηεο κειέηεο.   
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o ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ επηθξαηνχζα πεξηθεξεηαθή ή εζληθή πνιηηηθή ΔΣΚ θαη ηε ζχλζεζε ηεο 

νξζνινγηθφηεηαο ηεο  

o ηε ζρέζε ηνπο κε ην επξχηεξν πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηα-πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο 

o ηηο ηπρφλ εμσγελείο παξεκβαίλνπζεο παξακέηξνπο.   

 

Οη επηιεγφκελεο πεξηθέξεηεο, κνηξάδνληαη ζπλαθή ραξαθηεξηζηηθά ζε επίπεδν πεξηκεηξηθφηεηαο, πεξηθεξεηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, ηζρπξψλ ζπγθεληξψζεσλ δνκψλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, ζέζεο ζηνλ εθάζηνηε εζληθφ ηνπο 

θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, αλαδπφκελσλ ηερλνινγηθψλ θαη ζεζκηθψλ πξνθιήζεσλ. Δληνχηνηο, επηθπιάζζνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε επίπεδν ζεζκηθήο νξγάλσζεο θαη ζε επίπεδν πεξηερνκέλσλ πνιηηηθήο ΔΣΚ. Οη 

δηαθνξνπνηήζεηο απηέο πξνζθέξνπλ έλα πινχζην θαη δηαθνξνπνηεκέλν εκπεηξηθφ ππφβαζξν κε πνιπζήκαληα 

πνξίζκαηα ζε ζέκαηα γέλεζεο θαη αλαπαξαγσγήο ζεζκψλ θαη δνκψλ θαηλνηνκίαο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, νη 

πεξηθέξεηεο πνπ επηιέγνληαη πξνζθέξνπλ ην αλαγθαίν πξσηνγελέο ζπγθξηηηθφ εξεπλεηηθφ πεδίν γηα ηελ εμαγσγή 

εκπεηξηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ πνξηζκάησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε κειέηε ησλ πεξηπηψζεσλ 

ηνπνζεηείηαη ζε κηα βαζχηεξε αλάιπζε ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ εθάζηνηε εζληθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο. θνπφο ηεο δηεπξπκέλεο απηήο αλάιπζεο, είλαη ε αλάδεημε ησλ κεραληζκψλ ελζσκάησζεο ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο ζηελ εζληθή δηάζηαζε θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ νη δηαθνξηθέο απηέο κνξθέο 

επηθπιάζζνπλ γηα ηα πεξηερφκελα θαη ηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαζψο 

θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπο. 

   

Ζ ζπκβνιή ηνπ παξαθάησ πνλήκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δηηηή. Αθνξά ζην ζεσξεηηθφ επίπεδν θαζψο θαη ζηα 

εκπεηξηθά ηνπ πνξίζκαηα. Δλ πξψηνηο, ε ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο έξεπλαο εληνπίδεηαη ζηε ζεσξεηηθή 

αλαθαηαζθεπή αλάκεζα ζε πνξίζκαηα ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ κειεηνχλ ηφζν ην πεδίν ηεο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηηο ζεσξίεο ρψξνπ θαη γλψζεο, φζν θαη ηελ αλάιπζε ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Ζ 

πξσηνηππία ηεο παξνχζαο κειέηεο πεγάδεη θαη απφ ηελ εκπεηξηθή ηεο δηάζηαζε θαζεαπηή, θαζφηη ηα εξσηήκαηα 

πνπ δηεξεπλψληαη πξνζθέξνπλ κηα εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε εκπξάγκαηεο δηαδηθαζίεο 

δηακφξθσζεο, παξαγσγήο θαη πινπνίεζεο πνιηηηθψλ ΔΣΚ, κε αλαθνξά ζε δνκηθά θαη ζπζηεκηθά ζηνηρεία ησλ ππφ 

εμέηαζε πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ.   

 

Ζ ζεκαζία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ γέλεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπηθψλ 

νηθν-ζπζηεκάησλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο θαη ζηελ αλαγλψξηζε γεληθψλ πξνυπνζέζεσλ νινθιεξσκέλσλ ρψξσλ 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Μέζσ απηήο ηεο αλαιπηηθήο δηεξεχλεζεο, επηρεηξείηαη θαηαλφεζε 

δεηεκάησλ ζεσξίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζρέζεσλ γλψζεο, ζπζζψξεπζεο, ρψξνπ θαη πνιηηηθψλ. Ζ 

παξνχζα εξγαζία πξνζεγγίδεη ηηο ζρέζεηο απηέο κέζα απφ ηε δηάζηαζε ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ έξεπλαο, 

ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. ε απηφ ην πιαίζην, ε ζεκαζία ηεο παξνχζαο έξεπλαο εληζρχεηαη απφ ηε κειέηε 

εκπξάγκαησλ δηαδηθαζηψλ δφκεζεο θνηλσληθψλ κνξθψλ ζην πεδίν ηεο γλψζεο (κε ηελ επξχηεξε έλλνηα), ελψ 

αλαθαηαζθεπάδεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ κέζα απφ ηε κειέηε ησλ ιφγσλ αιιά θαη 

ησλ πξνυπνζέζεσλ αλάπηπμεο ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε ζεκαζία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εληνπίδεηαη θαη ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ πνπ επηβάιινπλ ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ θαη ζπζηεκηθψλ κέηξσλ (έηζη φπσο νξίδνληαη 

ακέζσο παξαθάησ) πνιηηηθήο θαζψο θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

πινπνίεζεο ηνπο. Ζ ζπλνιηθή απηή θαηαλφεζε γηα ην ‘γηαηί’ θαη ην ‘πσο’ ησλ πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη 

θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη κηα ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε ζην επίπεδν ηεο παξέκβαζεο (θξαηηθέο πνιηηηθέο) θαη ζην 

επίπεδν ηεο εθαξκνγήο (ζεσξία αλάπηπμεο θαη ζεσξίεο ρψξνπ θαη γλψζεο), φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Δκπεηξηθά 

πξνβιέπεη αλάιπζε ησλ εηδηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά πιαίζηα θαζψο θαη δηεξεχλεζε ησλ δνκηθψλ θαη ζπζηεκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηνρηθψλ 

ζπζηεκάησλ, εληφο ησλ νπνίσλ απηέο αζθνχληαη. Τπφ απηέο ηηο ζηνρεχζεηο, εμεηάδεηαη ν ξφινο θαη νη επηπηψζεηο 

ησλ αζθνχκελσλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ θαη πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο, ελψ 

δηεξεπλψληαη νη εζσηεξηθέο ζεζκηθέο δηεξγαζίεο, ην επίπεδν ηεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

δξψλησλ θαζψο θαη νη επηδξάζεηο πνπ ε πεξηθεξεηαθή ζεζκηθή θαη ζπλεξγαηηθή ηθαλφηεηα αζθεί ζηηο δηαδηθαζίεο 

δηακφξθσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ. 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία έξρεηαη επίζεο λα ζπκπιεξψζεη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ, ζηελ Διιάδα. 

Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ -κέζα απφ ηε ζπζρέηηζε κε ην πιέγκα ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηδηαίηεξα ηηο πνιηηηθέο 

βηνκεραληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο- ζπλδένληαη κε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ζθαίξεο ηεο πνιηηηθήο θαη 



22 

 

νηθνλνκίαο, δηαλνίγνληαο έηζη κηα λέα εξεπλεηηθή δηάζηαζε θαη πξνζθέξνληαο, θαη έλα λέν πεδίν γλψζεο· απηφ ηεο 

κειέηεο ησλ ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ ησλ επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη θαηλνηνκηθψλ δηεξγαζηψλ. πσο ζα 

θαλεί παξαθάησ, ε παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο εζληθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο πεξηπηψζεηο λα θαηαλνήζεη ηα δηαθνξεηηθά (ή θνηλά) πεξηερφκελα θαη ηα εξγαιεία ησλ πνιηηηθψλ 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ζε αληηζηνηρία πάληα κε ηελ αλαπηπμηαθή ζεσξία. Δπίζεο, επηρεηξεί λα 

ζπλδέζεη ηηο δηαζηάζεηο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ κε ηα πεξηερφκελα ησλ δηεξγαζηψλ ζπζζψξεπζεο, δεκηνπξγίαο λέσλ 

παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ, ηερλνινγηθψλ αγαζψλ θαη ρσξηθήο ή θνηλσληθήο θαηαλνκήο ηνπο. Με άιια ιφγηα, 

επηρεηξείηαη ζηηο παξαθάησ ζειίδεο, ηφζν ε αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ ζε εκπεηξηθφ θαη ζε 

γεληθφ επίπεδν, φζν θαη ε ζπζρέηηζε ηεο κε δεηήκαηα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο.    

 

1.4 .πλάθεηα κε εκπξάγκαηεο δηαδηθαζίεο θαη ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε 

 

Πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζε πεξηζζφηεξν αλαιπηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη εξσηεκάησλ ηεο παξαθάησ εξγαζίαο, θξίλεηαη 

ζθφπηκε ε ζπλνπηηθή απνζαθήληζε ηεο βαζηθήο ρξεζηκνπνηνχκελεο νξνινγίαο, κε ζθνπφ θπξίσο ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ αθξηβνχο ελλνηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί εδψ φηη ε παξνπζίαζε ησλ αλαιπηηθψλ απηψλ 

θαηεγνξηψλ αλαδεηθλχεη ην βαζκφ ζπζρέηηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε εκπξάγκαηεο 

δηαδηθαζίεο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θαηλφκελα, ηα νπνία αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ επηζηεκνληθή θαη 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαζψο θαη ζηε γεληθφηεξε αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε θαη ην αλαπηπμηαθφ πεξηερφκελν ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Ζ θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ πξνζεγγίδεηαη ζηηο παξαθάησ ζειίδεο κέζα απφ ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζχλζεζεο εηδηθψλ (ζε θάζε πεξίπησζε) θαη γεληθψλ (σο θαλνληθφηεηεο) ζηνηρείσλ ησλ πνιηηηθψλ 

ΔΣΚ, φπσο νη ηειεπηαίεο ζπκκεηέρνπλ ζήκεξα -ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν- ζε κείγκαηα βηνκεραληθψλ πνιηηηθψλ, 

ζηξαηεγηθέο βηνκεραληθήο αλαδηάξζξσζεο, ζε πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ζχλζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ή 

δπλεηηθψλ επηδξάζεσλ ηνπο ζε δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο θαη αλάπηπμεο, ζπληζηά ζήκεξα κηα απφ ηηο πξννπηηθέο   

θαηαλφεζεο ηφζν ησλ ίδησλ ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαηλνηνκίαο ζε κηα θνηλσλία φζν θαη ησλ εκπξάγκαησλ 

ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπο. Ζ παξνχζα εκπεηξηθά ζεκειησκέλε θαηαλφεζε ησλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ –

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ θαη γεληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ- ελζσκαηψλεη ζηελ επξχηεξε 

ζπδήηεζε γηα ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ηηο κεηαβιεηέο ηεο αλαγθαηφηεηαο αλάπηπμεο πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη ηεο 

ζεκαζίαο ησλ ελεξγεηηθψλ θαη ζπζηεκηθψλ πεξηερνκέλσλ ηνπο.  

Δλ πξψηνηο, ε έλλνηα ηεο αλάπηπμεο -ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί αξθεηά ζηελ παξαθάησ αλάιπζε- πξνζεγγίδεηαη 

απφ ηελ παξνχζα εξγαζία σο δηαθξηηή απφ απηήλ πνπ αθνξά ζε δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Ζ ζπδήηεζε 

γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε πεξηνξίδεη ηνλ εξκελεπηηθφ ηεο νξίδνληα ζην ξπζκφ κεηαβνιήο ζπγθεθξηκέλσλ 

κεγεζψλ, ρσξίο σζηφζν απηφ λα ζπλεπάγεηαη κεηαβνιή ζηηο ίδηεο ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο κεραληζκνχο απφ ηνπο 

νπνίνπο σο επί ην πιείζηνλ παξάγνληαη ηα απηά κεγέζε. πσο αλαγλσξίδνπλ αξθεηνί ζεσξεηηθνί, είλαη ζπρλά 

πηζαλή ε εκθάληζε θαηλνκέλσλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο κε παξάιιειε ππνβάζκηζε ή πζηέξεζε ζηα πνηνηηθά 

πεξηερφκελά ηνπο (Βαΐηζνο θαη Γηαλλίηζεο, 2001). Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πξνζεγγίδεηαη 

απφ ηελ παξνχζα εξγαζία σο ε δηαδηθαζία, ε νπνία παξάιιεια κε ηνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

βειηηψλεη ην πεξηερφκελν ησλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ κηαο νηθνλνκίαο, βειηηψλεη ηηο παξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο 

κηαο θνηλσλίαο θαη εληζρχεη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπληειεζηψλ αλαπαξαγσγήο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ζηε κέγηζηε δπλαηή αλαδηαλνκή θαη αμηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ 

ηερλνινγηθψλ αμηψλ. Με άιια ιφγηα, ε έλλνηα ηεο αλάπηπμεο πξνζεγγίδεηαη κε έκθαζε ηφζν ζηα πνζνηηθά (ηα 

νπνία ελίνηε δχλαηαη λα πξνθχπηνπλ θαη ζηξεβιψο) φζν θπξίσο θαη ζηα πνηνηηθά ηεο πεξηερφκελα. Σα πνηνηηθά 

πεξηερφκελα πεξηιακβάλνπλ ζεζκηθέο δηαζηάζεηο, δηαζηάζεηο ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ αλαδηαλνκήο θνηλσληθψλ 

πφξσλ, παξάγνληεο βειηίσζεο παξαγσγηθψλ θαη ζεζκηθψλ ηθαλνηήησλ θαη καθξνπξφζεζκεο βειηίσζεο ηεο ζέζεσο 

κηαο πεξηθέξεηαο ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο.   

Καηά δεχηεξνλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηερφκελα 

θαη φρη απιά ζε αθεξεκέλεο γεληθέο κνξθέο. Γηα παξάδεηγκα, ε έλλνηα ηνπ ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ζπλεπάγεηαη ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ κηαο παξαγσγηθήο ελφηεηαο (γεσγξαθηθήο ή θιαδηθήο) κέζα απφ ηε 

ρξήζε επηζηεκνληθψλ ή εμεηδηθεπκέλσλ ζπλζεηηθψλ γλψζεσλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ηε βειηίσζε ησλ φξσλ παξαγσγήο θαη ησλ παξαγφκελσλ πνηνηηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη αμηψλ. 
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Με άιια ιφγηα, ε έλλνηα ηεο ‘ηερλνινγηθήο αιιαγήο’ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ κε ην ζεηηθφ ζπλήζσο πξφζεκν πνπ 

παξαπέκπεη ζηελ ελίζρπζε παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηε ρξήζε παξαγσγηθψλ γλψζεσλ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ν 

φξνο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ αλαθέξεηαη ζε δηαδηθαζίεο βειηίσζεο ησλ παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ κηαο 

πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε αλαιπηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ. Ζ  

αμηνπνίεζε απηή πξνθχπηεη φπσο ζα θαλεί, εκπξφζεηα, κέζα απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζεζκηθψλ παξακέηξσλ ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ δηάρπζεο γλψζεο. Παξνκνίσο, ε έλλνηα ηεο ζεζκηθήο 

αιιαγήο δε ζπλεπάγεηαη ηελ πιεζσξηζηηθή δεκηνπξγία ζεζκψλ θαη ηε κε-δνκεκέλε γέλεζε λέσλ νξγαλσηηθψλ 

κνξθσκάησλ. Ζ έκθαζε ζηηο έλλνηεο ηεο ζεζκηθήο αιιαγήο (θαη ησλ ζπρλά ζπλδεφκελσλ ελλνηψλ ηεο ‘ζεζκηθήο 

ππθλφηεηαο, ‘ζεζκηθήο επθπΐαο’, ‘ζεζκηθήο κεραληθήο’) δίδεηαη φρη ηφζν ζηελ πνζνηηθή ηεο δηάζηαζε (ηε 

δπλαηφηεηα δειαδή απιά δεκηνπξγίαο ζεζκψλ), φζν ζηε δπλαηφηεηα κηαο θνηλσλίαο, κηαο νηθνλνκίαο, κηαο 

πεξηθέξεηαο, ελφο πεξηνρηθνχ ζπζηήκαηνο, λα κεηαβάιιεη ην ζεζκηθφ ηνπ πιαίζην θαη λα δεκηνπξγεί ζεζκνχο εθεί 

πνπ δηαπηζηψλνληαη ειιείςεηο, κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηε βειηίσζε ησλ παξαπάλσ φξσλ: ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο, 

ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο δπλαηφηεηαο βειηίσζεο ησλ παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ, ηε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο θαη 

εληαηηθνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο ζπλεξγαζίαο, ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ ηθαλνηήησλ κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ επεκεξίαο. πλεπψο, ε έλλνηα ηεο ζεζκηθήο αιιαγήο δε ζπλεπάγεηαη ηελ άλεπ 

πεξηερνκέλνπ κεηαβνιή (ρξεζηηθψλ ελδερνκέλσο) πεξηερνκέλσλ αιιά ηε δεκηνπξγία ησλ ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ 

ηεο αλάπηπμεο, φηαλ απηέο δελ εθπιεξψλνληαη. Δληφο ηεο ζεζκηθήο αιιαγήο, πεξηιακβάλνληαη θαηά ζπλέπεηα 

θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ ζε: α) ζεζκνχο, σο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο, β) ζεζκνχο, σο λένπο νξγαληζκνχο 

παξέκβαζεο θαη ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο θαηεχζπλζεο ζε αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο, γ) ζεζκνχο, σο ad hoc 

κέηξα πνιηηηθήο θαη δ) ζεζκνχο, σο κεραληζκνχο παξέκβαζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ, δειαδή άηππεο ή εκη-

δνκεκέλεο πξσηνβνπιίεο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγηθήο, επηζηεκνληθήο ή θνηλσληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. ην πιαίζην απηφ, ε έλλνηα ηεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο παξαπέκπεη ζηε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ 

νπνία πθίζηαηαη ηαπηφρξνλα ζπλαξκνγή θαη ζπληνληζκφο ζηε δηφξζσζε ζεζκηθψλ αζπλερεηψλ ή ειιείςεσλ αιιά 

θαη ζπληνληζκέλε κεηαβνιή ζρεηηθψλ ζεζκηθψλ παξακέηξσλ ζην πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο (ή κηαο ιεηηνπξγίαο 

ελφο ζπζηήκαηνο). Ζ ζεζκηθή νινθιήξσζε θαηά ζπλέπεηα ζέηεη ηνπο φξνπο δεκηνπξγίαο ζεζκψλ θαη αλάπηπμεο 

ζεζκηθψλ αιιαγψλ, ζε έλα πιαίζην φρη απνδηαξζξσκέλεο δηαζπνξάο ζεζκηθψλ κνξθψλ αιιά ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζεζκηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο θαηάζηαζεο αλαπηπμηαθήο πζηέξεζεο. Ζ έλλνηα ηεο ζεζκηθήο 

νινθιήξσζεο ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια γηα λα απνηππψζεη ηε δηαδηθαζία -ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο- πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε πεξηθεξεηαθά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ππνθείκελα, 

κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο πεξηθεξεηαθνχ αλαπηπμηαθνχ ζπκθέξνληνο.   

Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνηππψζεη φπσο ζα αλαιπζεί 

παξαθάησ, ηηο δνκέο, ηηο ιεηηνπξγίεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε θνξείο γλψζεο, θαηλνηνκίαο θαη 

παξαγσγήο, ζην πιαίζην ελφο πεξηνρηθνχ ή θιαδηθνχ ζπζηήκαηνο. Δλ πξνθεηκέλσ, αμηνπνηείηαη ην πιαίζην ησλ 

εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ δνκψλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ. Με ηελ 

έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο -ή ελαιιαθηηθά ηνπ ‘νηθνζπζηήκαηνο γλψζεο’- επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε κηαο 

αλαιπηηθήο θαηεγνξίαο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο 

αιιά θαη ηελ αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη.  

Πέξαλ ηνχηνπ, ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο δε ζπληζηά απιά έλα εξκελεπηηθφ πξίζκα αιιά ηα ηειεπηαία 

έηε -ηδηαίηεξα ζε πξνεγκέλα ζπζηήκαηα πνιηηηθήο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο- απνηειεί θνηλσληθή πξαθηηθή θαη 

πιαίζην ζρεδηαζκνχ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ γλψζεο. Αθφκε παξαπέξα, ζπληζηά πιένλ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

ζε αξθεηέο αλεπηπγκέλεο θαη ππφ αλάπηπμε πεξηθέξεηεο, κε ηελ έλλνηα φηη απαληψληαη δνκέο, κεραληζκνί θαη 

κέηξα πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ίδηα ηε ζεσξία ησλ ζπζηεκηθψλ πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο θαη έξεπλαο. Σν 

γεγνλφο απηφ απνηππψλεη ζήκεξα (φηαλ πθίζηαληαη νη ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο, κε ηελ έλλνηα ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ), αλάκεζα ζε άιια, ηε ζεκαζία ησλ πνξηζκάησλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηε ‘ζπζηεκηθή’ ηεο θχζε θαζψο θαη ηε ζεκαζία 

ηεο ζρέζεο θνηλσληθήο ζεσξίαο, θξαηηθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. H δηακφξθσζε 

ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο -δηαδηθαζία πξψηηζηα θνηλσληθή ζε έθηαζε, επίπεδν θαη ηζηνξηθφηεηα-, ζπληζηά 

ζχκθσλα κε ηηο ππνζέζεηο ηεο εξγαζίαο ζεκαληηθφ ζπληειεζηή βειηίσζεο ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο κηαο 

πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο κέζα απφ δηεξγαζίεο έληαζεο γλψζεο. Ζ αλάπηπμε λέσλ ζεζκψλ θαη νηνλεί ζπζηεκηθψλ 

παξεκβάζεσλ σζηφζν δε δηαζθαιίδεη, απφ κφλε ηεο, ηελ ελίζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ ή ζεζκηθψλ ηθαλνηήησλ ελφο 

πεξηνρηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ κεηάβαζε απφ ηε ζχζηαζε ζπζηεκηθψλ δνκψλ -δηαδηθαζία πνπ ελζεθεχεηαη κέζα απφ 
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ηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ ζπζηεκηθψλ πνιηηηθψλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο-, ζηε βειηίσζε ησλ αληηθεηκεληθψλ 

θαηεγνξηψλ ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζπλαξηάηαη απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα 

πεξηερφκελα θαη ηε θχζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ, ηε ζπκκεηξηθφηεηα θαη ηε ζηφρεπζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ηνλ ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ην ζπζηεκηθφ ραξαθηήξα ηνπ. Απηφ πνπ ζπλνιηθά 

θαιείηαη παξαθάησ, ‘νξζνινγηθφηεηα’ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπεθηείλνληαο κε άιια ιφγηα ην εξκελεπηηθφ πξίζκα ησλ 

ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, απνηππψλεηαη ην επηρείξεκα, κεηαμχ άιισλ, φηη ε δηακφξθσζε νηθν-ζπζηεκάησλ 

γλψζεο δελ ηαπηίδεηαη λνκνηειεηαθά κε δεδνκέλεο ζηελ θαηεχζπλζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπο αλαπηπμηαθέο 

δηαδηθαζίεο. Ζ παξάκεηξνο πνπ επηπιένλ θαζνξίδεη ηε βειηίσζε ησλ παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ κηαο θνηλσλίαο, 

αλαθέξεηαη ζηελ ελίζρπζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπληειεζηψλ αλαπαξαγσγήο θαη ηε κέγηζηε 

δπλαηή αλαδηαλνκή θαη αμηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ ηερλνινγηθψλ αμηψλ. Ζ παξάκεηξνο απηή αθνξά ζηηο 

ζπλζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο θαη ζε απηφ πνπ νξίδεηαη παξαθάησ, ζπζηεκηθή νξζνινγηθφηεηα.      

H έλλνηα ησλ ζπζηεκηθψλ πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο, ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο -ε νπνία ζα αλαιπζεί επίζεο 

πεξηζζφηεξν ζηηο παξαθάησ ζειίδεο- απνηππψλεη ηα πνξίζκαηα ηεο ζπζηεκηθήο θαη εμειηθηηθήο ζεσξίαο γηα ηελ 

θαηλνηνκία. Σα ηειεπηαία φπσο πξναλαθέξζεθε, βαζίδνληαη ηφζν ζηε ζεκαζία ζπλεμέιημεο ζεζκψλ, ηερλνινγίαο, 

παξαγσγηθψλ δνκψλ θαη θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, φζν θαη ζηε ζεκαζία ηνπ ελεξγεηηθνχ ξφινπ ησλ ηειεπηαίσλ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο πην θξίζηκεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο: ηνπ νηθν-ζπζηήκαηνο ησλ θαηάιιεισλ 

ζεζκψλ θαη εξγαιείσλ ππνζηήξημεο ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο. ε αληίζεζε κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ειάρηζηεο 

θαη κηληκαιηζηηθήο παξέκβαζεο –ε νπνία δηαηείλεηαη φηη ε ‘θαηλνηνκία’ πξνθχπηεη απφ ηηο ‘δπλάκεηο ηεο αγνξάο’ 

θαη φηη ην θξάηνο παξεκβαίλεη έσο ην ζεκείν δηακφξθσζεο ησλ βαζηθψλ φξσλ δηφξζσζεο ησλ απνηπρηψλ ηεο-, ε 

ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε επηρεηξεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεσξεηηθά -θαη εκπεηξηθά ήδε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο- λα 

απνηππψζεη ηε ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα ππνθείκελα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηε ζεκαζία ζχζηαζεο 

θαη δηαηήξεζεο ελφο ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη θαλφλσλ ζεζκηθήο νινθιήξσζεο κε ηθαλφηεηεο 

παξαγσγήο γλψζεο, ζπζζψξεπζεο γλψζεο, κεηαθνξάο γλψζεο, εθθφιαςεο γλψζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο ζε 

αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο. πλ ηνηο άιινηο, ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε αλαγλσξίδεη κηα ηζρπξή δηάζηαζε επηπινθψλ 

ζην ίδην ην ζεζκηθφ ηκήκα ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο νηθνλνκίαο θαη ζεκειηψλεη ηε ζεκαζία παξέκβαζεο ηφζν ζηα 

ζπζηεκηθά, φζν θαη ζηα ζεζκηθά ζηνηρεία ελφο πεξηνρηθνχ ή θιαδηθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο.  

Οη ελεξγεηηθέο ζπζηεκηθέο πνιηηηθέο ΔΣΚ πεξηιακβάλνπλ κε βάζε ηελ παξνχζα πξνζέγγηζε δπν επξείεο 

νκαδνπνηήζεηο πνιηηηθψλ κνξθψλ θαη εξγαιείσλ. Απηέο αθνξνχλ αθελφο ζηηο ζπζηεκηθέο παξεκβάζεηο ζην 

πεξηβάιινλ ηεο θαηλνηνκίαο, αθεηέξνπ ζηηο θάζεηεο ή θιαδηθέο ηερλνινγηθέο πνιηηηθέο. Ζ έλλνηα ησλ 

νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαηά ζπλέπεηα αθνξά ζηε ζπλεμέιημε αλάκεζα ζηηο δπν απηέο ελφηεηεο κέηξσλ 

πνιηηηθήο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ θξαηηθνχ ζρεδηαζκνχ λα εθπνλεί κέηξα ιακβάλνληαο 

ππφςε ηφζν ηηο ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, φζν θαη ηε ζεκαζία ηεο ζχλζεζεο ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο.  

Οη ζπζηεκηθέο παξεκβάζεηο αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε θαη ελίζρπζε ησλ ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκφ ηζρπξψλ θαη απηνηειψλ 

κεραληζκψλ παξαγσγήο θαη αλαδηαλνκήο ηερλνινγηθψλ αμηψλ θαζψο θαη ηε ζπκπιήξσζε ζεζκηθψλ παξακέηξσλ 

πνπ δξνπλ εληζρπηηθά πξνο απηή ηε δηαδηθαζία. Οη θιαδηθέο παξεκβάζεηο ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζχλζεζεο 

ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, κέζα απφ ηελ έγρπζε πεξηερνκέλσλ ζηηο παξαγφκελεο νηθνλνκηθέο αμίεο. Σα 

πεξηερφκελα απηά -ηα νπνία αθνξνχλ ζε νξγαλσηηθέο, ζεζκηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο κνξθέο- έρνπλ 

ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηηο παξαγσγηθέο θαη ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηνηηθή ζχλζεζε 

ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ. Οη εθάζηνηε ζεκαηηθέο θαη θιαδηθέο επηινγέο ζπλαξηψληαη ζε θάζε πεξίπησζε 

απφ ηα εηδηθά αλαπηπμηαθά ζηνηρεία θαη θξηηήξηα πνπ αλαδεηθλχνπλ πξννπηηθέο πνιιαπιαζηαζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη πξνεγκέλσλ παξαγσγηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη ζπληειεζηψλ. Ζ εθάζηνηε θιαδηθή επηινγή κε 

άιια ιφγηα, νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ηε ζέζε θαη ηελ θιίκαθα ησλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ εθάζηνηε θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, ελψ ζπλαξηάηαη θπξίσο θαη απφ ηελ πνηνηηθή 

ζχλζεζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ηεο. Δπνκέλσο, κηα απηνηειήο σο πξνο ηελ νξζνινγηθφηεηα ηεο πνιηηηθή 

ΔΣΚ επηθπιάζζεη κνξθέο θξαηηθήο παξέκβαζεο ηφζν ζε επίπεδν ζεζκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη (ζεζκηθψλ θαη 

ρξεκαηνδνηηθψλ) κεραληζκψλ ππνζηήξημεο γηα ην επξχηεξν θάζκα ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ΔΣΚ, 

φζν θαη ζε επίπεδν βειηίσζεο ηεο ίδηαο ηεο ζχλζεζεο θαη ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζπλδπαζκφο είλαη απηφο πνπ ηηο θαζηζηά νινθιεξσκέλεο.  
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Δπηπξνζζέησο, νη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζπζηεκηθά πξνζαλαηνιηζκέλε πνιηηηθή θαηλνηνκίαο -φπσο 

είζηζηαη πξφζθαηα λα θαινχληαη ζπλνιηθά νη πνιηηηθέο έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο- δίδνπλ ηδηαίηεξε 

έκθαζε: α) ζηνπο ζεζκνχο εθείλνπο πνπ ζπγθεληξψλνπλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο πςειά απνζέκαηα 

επηζηεκνληθήο θαη παξαγσγηθήο γλψζεο θαη β) ζηνλ πνιπεπίπεδν ξφιν ηνπο ζηελ νινθιήξσζε θαη ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ. Πξνζέηη, ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ ζπζηεκηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

γηα ην ξφιν ηνπ θξαηηθνχ πξάηηεηλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο θαηλνηνκίαο απνηειεί ε δξαζηεξηφηεηα θαη ν ξφινο ησλ 

αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ζηηο δηαδηθαζίεο πεξηθεξεηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε 

εθαξκνγή ζπζηεκηθψλ πνιηηηθψλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζπληζηά ζεζκηθή ζπλζήθε θαη πξνυπφζεζε γηα ηε 

δηακφξθσζε παξάιιεισλ ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ, φπσο νηθνζπζηεκάησλ γλψζεο. Οη ζεκηηέο ηνπο ζπλέπεηεο 

ζπλαξηψληαη απφ ηα πεξηερφκελα ησλ ζηφρσλ ηνπο, ηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ηνπο, ηα πιαίζηα θαη εξγαιεία 

εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπο θαη θπξίσο ηελ νξζνινγηθφηεηα αληίζηνηρα ηεο δξάζεο ηνπο, ηελ νξζνινγηθφηεηα 

ησλ ζπζηεκηθψλ πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο.    

εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο νξζνινγηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ έξεπλαο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο είλαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, ε ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε ζρέζε ηεο κε ηε ζχλζεζε ησλ πεξηερνκέλσλ πνπ 

απνζθνπεί λα ππνζηεξίμεη. πσο πξναλαθέξζεθε, κε ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο πξνζεγγίδεηαη ε δηαδηθαζία κέζσ 

ηεο νπνίαο παξάιιεια κε ηνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο βειηηψλεηαη θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ κηαο νηθνλνκίαο, νη παξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο ηεο θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. πλεπψο, νη κνξθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ ππεξεηνχλ ηε ζπιινγηζηηθή ελφο 

νινθιεξσκέλνπ πιέγκαηνο αλαπηπμηαθήο παξέκβαζεο, κε θεληξηθφ ξφιν ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, δηακνξθψλεη θαη 

έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ δελ 

αθαηξεί απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηηο θνηλσληθέο κνξθέο θαη ηε ζχλζεζε ηνπο. Ζ πξφηαζε αλαπηπμηαθήο 

πνιηηηθήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ νινθιήξσζεο ζε ππνδείγκαηα 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, δηαηππψλεη έλα δηαθνξεηηθφ επηρείξεκα απφ απηφ ησλ πνιηηηθψλ ειάρηζηεο 

παξέκβαζεο, ηεο θηλνχκελεο ηζνξξνπίαο ή ηεο ‘απφ-ξχζκηζεο’. Ζ ελίζρπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

δηακεζνιαβείηαη απφ ηε βειηίσζε ηεο ίδηαο ηεο ζχλζεζεο ησλ παξαγσγηθψλ κνξθψλ θαη εθξνψλ. ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο βειηίσζεο απηήο, ν ξφινο ηνπ θξάηνπο είλαη θξίζηκνο φζνλ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ελεξγεηηθψλ θαη πνιπ-

επίπεδσλ πνιηηηθψλ κνξθψλ, ζε θιαδηθφ θαη νξηδφληην ζεζκηθά επίπεδν ηαπηφρξνλα.  

Ζ ζπζρέηηζε ηεο εθάζηνηε νξζνινγηθφηεηαο πνιηηηθψλ ΔΣΚ κε ζρεηηθέο θξαηηθέο πνιηηηθέο, ζπλαξηάηαη απφ ηηο 

κνξθέο πνπ ιακβάλνπλ ηα αληίζηνηρα θαηά ηελ νξζνινγηθφηεηα πεξηερφκελα. Ζ νινθιήξσζε πνπ πξνθχπηεη κέζα 

απφ ηε ζπλεμέιημε ησλ παξάιιεισλ απηψλ θάζεησλ θαη νξηδφληησλ κνξθψλ ζεζκηθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο 

παξέκβαζεο, θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε παξάιιειεο θξαηηθέο παξεκβάζεηο. ηηο παξαθάησ ζειίδεο επηρεηξείηαη ε 

αλάδεημε ησλ ζρέζεσλ ζπλάθεηαο, ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ή ππνθαηάζηαζεο αλάκεζα ζε πνιηηηθέο ΔΣΚ θαη ζε 

πεξηερφκελα βηνκεραληθψλ πνιηηηθψλ, λνκηζκαηηθψλ θαη πηζησηηθψλ πνιηηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, 

πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ, δεκνζηνλνκηθψλ θαη επξχηεξα καθξν-νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ. 

Ζ εξκελεία δε ησλ πξνθείκελσλ ζρέζεσλ, ζεκειηψλεηαη κέζα απφ πξίζκαηα πιεγκάησλ θξαηηθήο πνιηηηθήο 

(Γξάβαξεο, 2004, 1997), πνπ ζπζρεηίδνπλ ηφζν ην θπξίαξρν κείγκα νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο κε ην 

ξφιν ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, φζν θαη ηηο πξνθχπηνπζεο θάζε θνξά ζρέζεηο αλάκεζα ζην ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ 

πνιηηηθψλ.  

Σν παξφλ επηρείξεκα αλάδεημεο ηνπ ξφινπ ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζε κηα επξχηεξε αλαπηπμηαθή πξφηαζε πνιηηηθήο, 

εδξάδεηαη ζε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εξκελεχνπλ ην αλαπηπμηαθφ θαηλφκελν κε έκθαζε πξσηίζησο ζηε 

ζχλζεζε ησλ παξαγσγηθψλ θαη επξχηεξα αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Παξνκνίσο -θαη ζε ζπλάθεηα κε ηηο 

γεληθέο αξρέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζεσξήζεσλ- ε παξνχζα εξγαζία απνπεηξάηαη λα 

αλαδείμεη πνηνηηθέο πηπρέο ηεο ζχλζεζεο ηφζν ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξηθά πιαίζηα, φζν 

θαη ηε ζεκαζία ηεο ζχλζεζεο ησλ πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. Σν επηρείξεκα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο επεθηείλεηαη πέξα απφ ηε ζεκαζία αλάπηπμεο κηαο ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο ΔΣΚ θαη αλαδεηθλχεη, κέζα απφ 

εκπεηξηθέο δηεξεπλήζεηο, ηηο ζεζκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ ΔΣΚ πνπ ζα 

ζπλδένληαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Παξαθάησ, αλαιχνληαη ζηα ζπζηαηηθά 

ηνπο ζηνηρεία νη δηαζηάζεηο κηαο νξζνινγηθφηεηαο πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε κηα αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία πνηνηηθήο 

αλαβάζκηζεο ησλ εζσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο κεγέζπλζεο θαη ελίζρπζεο ησλ ίδησλ ππνθεηκέλσλ εθπιήξσζεο απηψλ 

ησλ ζηνηρείσλ, ηδηαίηεξα ζηηο πνιιαπιαζηαζηηθέο ηνπο πξννπηηθέο. Σα σο άλσ δηακνξθνχκελα πνξίζκαηα 
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ελζαξξχλνπλ θαη πεξηγξάθνπλ πνιηηηθέο κνξθέο (θαη εξγαιεία) πνπ δελ ππνζηεξίδνπλ κφλν ηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε γεληθά, αιιά πξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο θαη ηα πεξηερφκελα ηεο δξάζεο ηνπο ζε 

βειηίσζε ησλ φξσλ αλαπαξαγσγήο, δειαδή ζε δξαζηεξηφηεηεο βειηίσζεο ησλ παξαγσγηθψλ θαη γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ παξαγφκελσλ αμηψλ. 

1.5. Οξγάλσζε πεξηερνκέλσλ 

 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε ηξία κέξε: α) ζηε ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε, β) ζηελ εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ πεξηπηψζεσλ κειέηεο θαη γ) ζηα ζπλζεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Δλ πξψηνηο, ε 

ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε πεξηιακβάλεη κηα γεληθή επηζθφπεζε ησλ ζεσξηψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα, 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα επηζθφπεζε ζε ζεσξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θιαζηθή θαη λενθιαζηθή ζρνιή, φπνπ 

αλαδεηθλχνληαη εξκελείεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαηλνκέλνπ κε αλαθνξά ζηε ζεκαζία ησλ βαζηθψλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ, ζηε ρξήζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο. ην πιαίζην ησλ θιαδηθψλ αλαιχζεσλ αλαδεηθλχεηαη 

αθφκε, ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο ηφζν ζε επίπεδν αλαδηάξζξσζεο ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, φζν θαη ππφ ηε δηάζηαζε ηεο παξέκβαζεο ζην ίδην ην πεξηερφκελν ησλ παξαγφκελσλ 

νηθνλνκηθψλ αμηψλ θαη ηεο ζρεηηθήο ηνπ πιένλ ππεξαμίαο. Με ηνλ ίδην ηξφπν, εηζάγεηαη ζηελ επηζηεκνληθή 

ζπδήηεζε, ε παξάκεηξνο ηεο ηερλνινγίαο ηφζν σο ηερληθήο κεηαβιεηήο κεηαβνιήο ησλ φξσλ παξαγσγήο θαη ησλ 

επηδφζεσλ ηνπο, φζν θαη σο πεδίνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζε παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο πνπ αλαδεηνχλ ηελ 

ιεγφκελε πξφζζεηε ππεξαμία (Μαξμ, 2002). Με άιια ιφγηα, ε έλλνηα ηεο ηερλνινγίαο ήδε απφ ηελ θιαζηθή 

ζεψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο, πξνζεγγίδεηαη ηφζν ζε αλαθνξά κε ηηο πξσηνγελείο ηεο επηπηψζεηο επί ησλ 

παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη απνηειεζκάησλ, φζν θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ξφιν ηεο σο πεγή παξαγσγηθνχ, 

νηθνλνκηθνχ θαη εληέιεη θνηλσληθνχ αληαγσληζκνχ.  

 

Ζ έλλνηα ηνπ ηερλνινγηθνχ αληαγσληζκνχ είλαη απηή πνπ κεξηθέο δεθαεηίεο αξγφηεξα ζα ηνπνζεηεζεί -απφ ηηο 

πξψηεο εμειηθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε- θεληξηθά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

θαηλνκέλνπ. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο, ζα επηρεηξήζνπλ λα εξκελεχζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία κέζα απφ 

δηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ελφο ζηαηηθνχ αξρηθά 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε ζθαίξα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θχθισλ, ζηε 

ζεκαζία ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο θαη ηνπ ηερλνινγηθνχ αληαγσληζκνχ σο πεγή –κεηαμχ άιισλ- θαηλνηνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζην ξφιν ησλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ δηαζηάζεσλ επί ηεο εμέιημεο ηεο αλαπηπμηαθήο 

δηαδηθαζίαο. ην πιαίζην ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ -νη νπνίεο έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ 

Joseph Schumpeter- αλαδεηθλχεηαη ζηαδηαθά, ε ζεκαζία ζεζκηθψλ πξνυπνηηζέκελσλ ζπλζεθψλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή, παξαγσγηθή θαη θνηλσληθή αλαπαξαγσγή. Οη ζεσξήζεηο απηέο, απνηππψλνληαο κηα δπλακηθή θαη 

εγγελψο αζηαζή νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, δίδνπλ έκθαζε επίζεο ζηε ζεκαζία αμηνπνίεζεο ησλ παξαγσγηθψλ 

γλψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο, ηνλ θξίζηκν ξφιν ησλ ζεζκψλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία, δπλάκεσλ παξαγσγηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

 

πσο ήδε πξναλαθέξζεθε, ε  αλαγλψξηζε ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζηνηρείσλ αζηάζεηαο θαη εγγελψλ ηάζεσλ 

πξνο αληζνξξνπία -πνπ δελ απνηεινχζαλ ηκήκα ησλ λενθιαζηθψλ πξνζεγγίζεσλ- είλαη θαηά θχξην ιφγν έλαο 

βαζηθφο παξάγνληαο αλαγλψξηζεο πνηνηηθψλ παξακέηξσλ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ελίζρπζεο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο κειέηεο γηα παξακέηξνπο ζρεηηθέο κε ηηο ζεζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ην ξφιν ησλ ζεζκψλ, ην ξφιν ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ησλ εηδηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη εξγαιείσλ ηνπο (Βαΐηζνο θαη Μπαξηδψθαο, 2004). Χο κέξνο ηεο 

θαηαλφεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ελζσκαηψλεηαη αξγφηεξα, ε ζεκαζία ηνπ ηερλνινγηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηεο γλψζεο ζε ππνδείγκαηα ελδνγελνχο αλάπηπμεο. Οη ζεσξίεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο 

εηζάγνπλ αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο απμαλφκελσλ νηθνλνκηθψλ 

απνδφζεσλ, ελψ ελζσκαηψλνπλ, σο ελδνγελή, ηε κεηαβιεηή ηεο γλψζεο ζηα ππνδείγκαηα αλάιπζεο νηθνλνκηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Βαζηθά ζηνηρεία ζηηο πξνζεγγίζεηο απηέο -πνπ ππεξβαίλνπλ ελ κέξεη ηνλ θιαζηθφ νξίδνληα ζθέςεο 

αιιά δηαηεξνχλ βαζηθέο αξρέο φπσο απηή ηεο εγγελνχο θηλνχκελεο ηζνξξνπίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ 

(φπ.π.)- είλαη ε έλλνηα ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο σο δηαθξηηή θαηεγνξία, ε έλλνηα ησλ εμσηεξηθνηήησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ γλψζεσλ κέζα απφ ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε έλλνηα ησλ 

απμαλφκελσλ απνδφζεσλ θιίκαθαο.  
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Ζ λενζνπκπεηεξηαλή πξφζιεςε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαηλνκέλνπ δηεπξχλεη έπεηηα ηηο παξακέηξνπο ηεο ζε ζέκαηα 

ζεζκψλ θαη νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο, δηάρπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ 

πφξσλ, θαη θπξίσο ζπλεμέιημεο ηερλνινγηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ ζπλζεθψλ, σο βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλαπαξαγσγήο. Ζ ζπλεμέιημε ζεζκψλ θαη ηερλνινγίαο ζπλαληάηαη ζηαδηαθά κε ζεσξήζεηο 

ρσξηθήο αλάιπζεο θαη ζεσξίεο γλψζεο. ηε ζχγθιηζε απηή πξνθχπηνπλ λέεο κνξθέο ζεψξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλάπηπμεο, πνπ ελζσκαηψλνπλ (πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ) πεξηζζφηεξα πνηνηηθά πεξηερφκελα ζε αλαθνξά κε 

δηαζηάζεηο ζεζκψλ, νξγάλσζεο, δηαθπβέξλεζεο θαη ‘ζπζηήκαηνο’.              

 

Ζ βαζηθή αλάγθε πνπ ε αλάιπζε ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ αλάπηπμεο εμππεξεηεί ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, αλαθέξεηαη ζηε δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ αλάιπζεο γηα ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο 

αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ ηεθκεξησκέλε αλάιπζε ησλ πξνθείκελσλ 

πνιηηηθψλ, ε ζχλζεζε ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ε θξηηηθή ηνπο δηεξεχλεζε πξνυπνζέηεη ηελ 

αλαθνξά, ξεηά ή άξξεηα, ζε κηα γεληθή ζεσξία θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαθαηαζθεπή 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην επίπεδν ηεο αλαπηπμηαθήο ζεσξίαο ζπζρεηίδεηαη αλαγθαία κε ζεσξεηηθέο εξκελείεο 

γηα ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαζψο θαη γηα ηηο ζεζκηθέο παξακέηξνπο εθπιήξσζεο ησλ αλαγθαίσλ φξσλ ηζφξξνπεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο.  

 

Ζ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ γέλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπηθά ελζεθεπκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη 

αμηνπνίεζεο γλψζεο ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε νπηηθή θαη εξκελεία γηα ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηνπ θξαηηθνχ πξάηηεηλ. 

Απνηέιεζκα ηεο πξνθείκελεο ζχλζεζεο είλαη ε αλαθαηαζθεπή ελφο επξχηεξνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαηαλφεζεο 

ησλ ιφγσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πινπνίεζεο ελεξγεηηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ πεξηερνκέλσλ πνιηηηθήο ΔΣΚ. Σν 

ζεσξεηηθφ απηφ ππφβαζξν επνκέλσο, θαηαλνεί ζηηο ζεσξεηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο ηφζν ηα πεδία εθαξκνγήο -ζε 

επίπεδν θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζεσξηψλ ρψξνπ θαη γλψζεο- φζν θαη ηα πεδία θξαηηθήο παξέκβαζεο 

(ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ). Χο εθ ηνχηνπ, δηακνξθψλεηαη έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζε: α) κηα θξηηηθή 

ζεσξία θξάηνπο, β) κηα ζεσξία θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, κε έκθαζε ζηηο ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο θαη γ) 

κηα ζεσξία γλψζεο, κε αλαθνξά ζηε ζεκαζία ηεο ελζήθεπζεο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ, ζην 

ρψξν.  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία δίδεη έκθαζε ζηε ζπζρέηηζε ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ 

κνξθψλ παξαγσγήο θαη ηεο αλαδηαλνκήο επηζηεκνληθψλ θαη παξαγσγηθψλ γλψζεσλ. Αλαγθαίεο ελδηάκεζεο 

πξνυπνζέζεηο ζηε ζεηηθή ελίζρπζε απηήο ηεο ζπζρέηηζεο, είλαη ν ξφινο ζπγθεθξηκέλσλ νινθιεξσκέλσλ θαη 

ζπζηεκηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζεζκηθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη νη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο ΔΣΚ, σο βαζηθνί 

κεραληζκνί γέλεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπηθψλ νηθν-ζπζηεκάησλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

ελζσκαηψλεηαη ελ ζπλερεία ε αλάιπζε θιαζηθψλ θαη ζχγρξνλσλ ξεπκάησλ ζην πεδίν κειέηεο ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο. H αλάιπζε απηή ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη: α) ηελ ηζηνξηθφηεηα θαη εμέιημε ησλ πνιηηηθψλ 

έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, β) ηε δηεξεχλεζε ηεο ηζηνξηθήο ζεσξεηηθήο δηακάρεο γηα ηελ θνηλσληθή 

ζεκαζία ηεο γλψζεο θαη ην ξφιν ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο θαη γ) ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πιαηζίνπ κε 

επξχηεξεο θαη βαζχηεξεο παξακέηξνπο αλάδεημεο ησλ ‘πνιηηηθψλ γλψζεο’ ζε θεληξηθά κείγκαηα θξαηηθήο 

παξέκβαζεο. ε απηφ ην επίπεδν, δηακνξθψλεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν αλάιπζεο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ, κέζα 

απφ ηελ αλαθαηαζθεπή πξνζεγγίζεσλ αλάιπζεο ηεο νξζνινγηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Παξάιιεια, 

δηεξεπλψληαη ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ ΔΣΚ -ππφ δηαθνξεηηθά ππνδείγκαηα- κε ζθνπφ ηε 

ζεσξεηηθή αλαγλψξηζε ζρέζεσλ αηηηφηεηαο αλάκεζα ζε ζεζκηθέο παξακέηξνπο θαη εκπεηξηθή νινθιήξσζε.  

 

Ζ ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ επηζθφπεζε θαη επεμεξγαζία πξνζεγγίζεσλ πνπ κειεηνχλ ηε 

ζρέζε ρσξηθήο αλάπηπμεο θαη δηεξγαζηψλ παξαγσγήο θαη αλαδηαλνκήο παξαγσγηθψλ γλψζεσλ. πγθεθξηκέλα, ην 

ηκήκα απηφ αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ησλ ελλνηψλ ησλ πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, ζηε βάζε αλάιπζεο 

ησλ ζρέζεσλ γλψζεο, ζπζζψξεπζεο θαη θξαηηθήο πνιηηηθήο. πσο ζα θαλεί, ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή 

παξάκεηξνο αμηνπνηείηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ζεζκηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δφκεζε θαη αλάπηπμε 

κεραληζκψλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. Δληνχηνηο, ε αμηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ 

ζπλδέεηαη κε εκπξάγκαηεο πιένλ δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο αξρψλ ηνπ ζε νξηζκέλεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο κειέηεο, ζε 

επίπεδν πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Αθφκε πεξηζζφηεξν, ζε θάπνηεο απφ ηηο ππφ κειέηε πεξηπηψζεηο, ε έλλνηα ελφο ζεζκηθνχ 

νηθν-ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο κεηαβαίλεη ζε έλα ηξίην επίπεδν κνξθηθήο νινθιήξσζεο θαη πξαγκάησζεο. Ζ 
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νινθιήξσζε απηή πξνθχπηεη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ 

αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ θαη ζαθψο απφ ηελ νινθιεξσκέλε ζχιιεςε (ζε έλα ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ελ πξψηνηο) ηεο 

ελλνηνινγηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζε γλψζε, ρψξν θαη ζεζκηθή παξέκβαζε.   

 

 

 

 

 

                

                   Θεσξία αλάπηπμεο                                                                                Θεσξία θξάηνπο 

 

                                                                 Θεσξία ρψξνπ-γλψζεο 

 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ην εκπεηξηθφ θνκκάηη θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο κειέηεο. πγθεθξηκέλα ζην κέξνο απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηπηψζεσλ ζηελ ελλνηνινγηθή ζρέζε ζπζζψξεπζεο, ηερλνινγηθήο δηάξζξσζεο, επηζηήκεο θαη θξαηηθψλ 

πνιηηηθψλ, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία πνπ έρεη πξνεηνηκαζηεί ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. Ζ εμέηαζε 

απηή πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ηξηψλ πεξηπηψζεσλ ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο –κε έκθαζε 

ζηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ- φζν θαη ζε επίπεδν αληίζηνηρνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Οη 

πεξηπηψζεηο πνπ επηιέγνληαη είλαη: (1) ε πεξηθέξεηα Skåne, ππφ ην πξίζκα αλάιπζεο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο ζηε νπεδία (2) ε πεξηθέξεηα Southern-Eastern, σο ηκήκα ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ζηελ 

Ηξιαλδία θαη (3) ε πεξηθέξεηα Κξήηεο, εληφο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα. 

 

ηελ πεξηθέξεηα Skåne, δηαπηζηψλεηαη κηα πεξίπησζε πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ ηα εηδηθά ζηνηρεία ηνπ 

επηθπιάζζνπλ πνξίζκαηα ηφζν ζε επίπεδν πνιηηηθψλ ΔΣΚ, ζεζκηθήο θαη νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο, φζν θαη ζε 

επίπεδν ζεσξίαο ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα βαζηθά ζεκεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε αθνξνχλ: (1) ζηε ζεκαζία ηεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο, φπσο απηή παξαηεξείηαη ζηηο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζε ηνπηθέο κνλάδεο παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη αμηνπνίεζεο γλψζεο, (2) ζηε ζεκαζία ησλ πνιηηηθψλ 

αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ζε επίπεδν ηφζν παξαγσγήο γλψζεο φζν θαη δηαπφηηζεο ηνπ ηνπηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε επηζηεκνληθά απνηειέζκαηα (ή αθφκε θαη ζπζηεκηθήο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ) (3) ζηε ζεκαζία ελφο 

ελεξγεηηθνχ, νινθιεξσκέλνπ, ζηαζεξνχ, ζπλερνχο, πιαηζίνπ πνιηηηθήο γηα ηελ ΔΣΚ, κε ην ξφιν ηεο νπεδηθήο 

πνιηηηθήο ΔΣΚ λα θαζίζηαηαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ ελίζρπζε ζηνηρείσλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο (4) ζηε ζεκαζία ελφο ζαθνχο θαη επλντθνχ σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε επηζηεκνληθψλ αμηψλ πιαηζίνπ, ην 

νπνίν αθνξά ηφζν ζε ζεζκνχο φζν θαη ζε νξγαληζκνχο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Ζ πεξίπησζε ηεο Skåne ζπληζηά 

κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηεο (σο ‘ζπζηήκαηνο’) λα κεηαζρεκαηίδεηαη ελδνγελψο, λα 

παξάγεη γλψζε, λα πξνζειθχεη ηερλνινγηθνχο πφξνπο θαη λα θαηλνηνκεί ηερλνινγηθά θαη νξγαλσηηθά δνκψληαο 

ζπλεξγαζίεο ζε επίπεδν ηνπηθψλ θνξέσλ, Παλεπηζηεκίσλ, επηρεηξήζεσλ θαη θξάηνπο. Ζ ζρέζε ησλ πνξηζκάησλ 

ζηελ πεξηθέξεηα Skåne ππεξεηεί ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο ζην επίπεδν πνπ αλαδεηθλχεη 

εηεξφθιεηνπο κεραληζκνχο γέλεζεο θαη αλαπαξαγσγήο πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, κε 

αλαθνξά: α) ζηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ησλ ζπζηεκηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ πιεγκάησλ πνιηηηθήο ΔΣΚ θαζψο 

θαη β) ζηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ ελζήθεπζε επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη πφξσλ, ζηηο 

ηνπηθέο δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο.  

Σν πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ζηελ πεξηθέξεηα Southern-Eastern, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζρεηηθά 

αλεπηπγκέλν, φζνλ αθνξά ζε ππνδνκέο παξαγσγήο γλψζεο θαη δπλακηθέο εξεπλεηηθέο κνλάδεο ζε ηνκείο αηρκήο, 

ηερλνινγηθνχο παξαγσγηθνχο ηνκείο αιιά θαη παξαδνζηαθνχο ηνκείο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη ζε 

πςειφ βαζκφ. Ζ πεξηθέξεηα Southern-Eastern ζπγθεληξψλεη ηζρπξέο εμσγελείο παξαγσγηθέο δνκέο, σο ζπλέπεηα 

κηαο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο ΔΣΚ πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο. Σν 

ππφδεηγκα απηφ γηα δεθαεηίεο επέθεξε κηα βειηίσζε ηνπ γεληθνχ ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ θαη κηα ζπγθέληξσζε 

ηερλνγλσζίαο θαη παξαγφκελεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Δληνχηνηο, αλέδεημε λέα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 
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πεξηνξηζκέλε εκπέδσζε ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ρψξν θαη ζηελ ειιηπή ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο 

παξαγσγηθήο βάζεο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία παξαηεξείηαη κηα κεηαηφπηζε, φπσο ζα θαλεί, ζηα εξγαιεία θαη ηα 

πεξηερφκελα πνιηηηθήο ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία –θαη ζηε Southern-Eastern θαη’ επέθηαζε- κε αλαθνξά θπξίσο ζε 

ζπζηεκηθνχ θαη ζηνρεπκέλνπ ραξαθηήξα παξεκβάζεηο. Φαίλεηαη αθφκε, φηη ε πνιηηηθή ΔΣΚ ιακβάλεη ππφςε ηεο 

εκθαλείο ή ιαλζάλνπζεο αζπκκεηξίεο πνπ ππνηξέρνπλ ην εμειηζζφκελν πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, 

δίδνληαο πιένλ έκθαζε ζηε δηάζηαζε θαη ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ ηειεπηαίνπ. 

Ζ νξζνινγηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ θαίλεηαη λα δηαηεξεί ηελ θεληξηθή ηεο ζχλζεζε, φζνλ αθνξά ζην βαζηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνο ηελ κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηνλ ηερλνινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ κέζσ μέλσλ 

επελδχζεσλ. Δληνχηνηο, ε ηάζε απηή εκπινπηίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηφζν σο ζπλέπεηα ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο φζν θαη θπξίσο σο απνηέιεζκα δπν επηπξφζζεησλ παξαγφλησλ. Δλ πξψηνηο, ιφγσ ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο 

ησλ εκεδαπψλ δηνηθεηηθψλ, πνιηηηθψλ αιιά θαη παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δνκψλ γηα ηελ αλάγθε αλάπηπμεο 

ελφο πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθνχ θαη ζπζηεκηθνχ εγρψξηνπ ππνδείγκαηνο θαηλνηνκίαο, φπσο απηφ ζπκβάιιεη ζηελ 

πςειή θαηάξηηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ή ζηελ αλάπηπμε κνξθψλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο αλάκεζα ζε 

παξαγσγνχο θαη ρξήζηεο θαηλνηνκίαο. Καηά δεχηεξνλ, εμαηηίαο ηεο αλάδπζεο λενπαγψλ ζπκθεξφλησλ, είηε ζε 

επίπεδν εμσγελψλ θαη ελδνγελψλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ, είηε ζε επίπεδν ησλ ίδησλ ησλ κεραληζκψλ 

παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ πνπ ζηαδηαθά ηζρπξνπνηνχλ θαη 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζέζε ηνπο ζην πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. Ζ ζρέζε ησλ πνξηζκάησλ ζηελ 

πεξηθέξεηα Southern-Eastern ππεξεηεί ηα εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο ζην βαζκφ πνπ αλαδεηθλχεη εηδηθέο ζεζκηθέο 

πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ αθνκνίσζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ παξαγφκελσλ πφξσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. Ζ κειέηε ηεο 

Southern-Eastern ηνλίδεη επίζεο ην ξφιν ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, σο βαζηθνχ κεραληζκνχ γέλεζεο θαη αλαπαξαγσγήο 

πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ γλψζεο.  

ηελ πεξίπησζε ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο, δηαπηζηψλεηαη έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν, γηα ηα δεδνκέλα ηνπ εγρψξηνπ 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. Παξφηη δηαπηζηψλνληαη ειιείςεηο ζπγθξηηηθά κε ηηο 

δπν άιιεο ππφ κειέηε πεξηπηψζεηο, ε δηακφξθσζε ησλ δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαίλεηαη λα εθπιεξψλεη ηηο 

βαζηθέο ζπλζήθεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ νηθν-ζπζηήκαηνο. Δληνχηνηο, παζνγέλεηεο θαη 

ζηξεβιψζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζε δπν επίπεδα επηδξνχλ θαζνξηζηηθά ζην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, 

θαζνξίδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηε κνξθή ελζσκάησζεο ζην εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο θαη ηνλ αλαπηπμηαθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. Σν έλα επίπεδν αθνξά ζηηο εγρψξηεο πνιηηηθέο ΔΣΚ, ηδηαίηεξα ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ σο 

πξνο ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ζχζηεκα. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ, φπσο αλαιχνληαη ζην ηκήκα 

αλάιπζεο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, δηαθξίλνληαη απφ ειιηπή ζπζηαηηθά φζνλ αθνξά ζηελ έθηαζε θαη 

ζην πεξηερφκελν ησλ παξεκβάζεσλ ηνπο. Σν εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα, επίζεο βξίζθεηαη αθφκα 

ζε θάζε δηακφξθσζεο αξρηθψλ ζπλζεθψλ, ελψ κεηαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ειιηπνχο ππνζηήξημεο θαη απφθιηζεο 

ησλ κεξψλ ηνπ γηα δηαξζξσηηθνχο (κνξθνινγία ζπζζψξεπζεο) θαη ζπζηεκηθνχο ιφγνπο. πλεπεία ηνχησλ, 

θαίλεηαη λα κελ θηλείηαη πξνο έλα ζπζηεκηθφ πξφηππν, πνπ ζα ζπγθξνηείηαη απφ αξρέο ελεξγεηηθήο ππνζηήξημεο 

ησλ επηκέξνπο δνκψλ ΔΣΚ αιιά θαη κεραληζκνχο αιιειεπίδξαζεο.  

Σν δεχηεξν επίπεδν αθνξά ζηηο ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζεζκηθήο 

ζπγθξφηεζεο. Ζ ηξέρνπζα πεξηθεξεηαθή δπλακηθή θαίλεηαη λα πξνζθξνχεη ζε ζπγθεθξηκέλα ειιείκκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ηνπηθέο δνκέο δηαθπβέξλεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, ηηο πεξηνξηζκέλεο πεξηθεξεηαθέο ζεζκηθέο 

ηθαλφηεηεο, ηελ ηζρλή πεξηθεξεηαθή ηερλνινγηθή δήηεζε, ηελ απνπζία νινθιεξσκέλσλ θαη εθηεηακέλσλ 

κεραληζκψλ ελδνπεξηθεξεηαθήο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ηηο ίδηεο ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο ΔΣΚ. Δληνχηνηο, ε Κξήηε 

ραξαθηεξίδεηαη ζήκεξα απφ ηελ αλάπηπμε αξθεηά δπλακηθψλ  δνκψλ εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο πξνζθνξάο σο 

ζπλέπεηα ησλ ππνδνκψλ θαη θνξέσλ παξαγσγήο γλψζεο πνπ ηζηνξηθά δηακνξθψζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ζ 

εμέηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ηεο πεξηθέξεηαο αλαδεηθλχεη ηηο ηδηαίηεξεο δπλακηθέο πνπ 

πθίζηαληαη ζε επίπεδν δνκψλ παξαγσγήο γλψζεο –ζε ζχγθξηζε θαη κε ηηο ππφινηπεο ειιεληθέο πεξηθέξεηεο- ζε 

επίπεδν θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζε επίπεδν πεξηνξηζκέλσλ κελ αιιά θαηλνηνκηθψλ ή 

εμσζηξεθψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. Ζ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο απνηππψλεη παξαθάησ -κέζα απφ ηηο πθηζηάκελεο 

αζπκκεηξίεο αιιά θαη ηα δνκεκέλα πιενλεθηήκαηα-, ηε ζεκαζία ηνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο ζεζκηθήο 

ζπγθξφηεζεο θαη ησλ ελεξγεηηθψλ, νινθιεξσκέλσλ θαη ζπζηεκηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, φπνπ απηά αλαγλσξίδνληαη 

πιένλ σο αλαγθαίεο ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ. Σα πνξίζκαηα  
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ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία πνπ επηθπιάζζεη γηα κηα πεξηθέξεηα, ε αλάπηπμε εθηεηακέλσλ 

ππνδνκψλ γλψζεο θαη παξαγσγήο ηερλνινγίαο. Παξάιιεια φκσο, νη αζπκκεηξίεο ηνπ πξνθείκελνπ ζπζηήκαηνο 

αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία νινθιεξσκέλσλ θαη ζπζηεκηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο γέλεζεο θαη αλάπηπμεο νηθν-

ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο -θαη σο ζπλζήθε δηακφξθσζεο ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ-, ελψ δηαθξίλεηαη θαη 

ν ξφινο πνπ θαηέρνπλ νη ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, σο θαηαιπηηθνχ 

παξάγνληα αθνκνίσζεο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ παξαγφκελσλ πφξσλ ζην ρψξν.  

Ζ δφκεζε ελφο ζπζηήκαηνο απνηειεί κηα ζχλζεηε θαη δπλακηθή δηαδηθαζία. Δληνχηνηο, ε δηακφξθσζε κηαο ηέηνηαο 

ζεζκηθήο ζπγθξφηεζεο απνηειεί αλαγθαία αιιά φρη επαξθή ζπλζήθε γηα ηε ζχλδεζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ κε ηε 

βειηίσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ νινθιήξσζε ελφο ελζεθεπκέλνπ πεξηνρηθνχ 

ππνδείγκαηνο θαηλνηνκίαο βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα λα παξάγνληαη θαη λα αλαδηαλέκνληαη νηθνλνκηθέο, 

ηερλνινγηθέο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο φρη σο απηνζθνπφο, αιιά ζε αλαθνξά πξνο ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο, 

ηα επίπεδα ηεο απαζρφιεζεο, ην γεληθφ επίπεδν ηερλνινγηθήο ππνδνκήο, ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

δξαζηεξηνηήησλ γλψζεο, ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ησλ ζπλζεθψλ θνηλσληθήο επεκεξίαο. Ζ δεκηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο -απφ ηε ζθνπηά κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ΔΣΚ- απνηειεί ηελ αξρηθή ζπλζήθε κηαο 

θαηλνηνκηθήο πεξηθεξεηαθήο παξέκβαζεο. Ο ζηφρνο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο νθείιεη αλαπηπμηαθά λα εκπεξηέρεη 

ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο εθάζηνηε ρσξηθήο ελφηεηαο ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, ηε βειηίσζε ησλ 

ελδνγελψλ ζηνηρείσλ ηεο κεγέζπλζεο ζε ηερλνινγηθνχο, ζεζκηθνχο θαη νξγαλσηηθνχο φξνπο. Παξάιιεια, νθείιεη 

λα ππνηξέρεηαη απφ ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ κάζεζεο πνιηηηθήο πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο θνηλσληθέο 

πξνηηκήζεηο, ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζα απνξξνθνχλ ηηο κέγηζηεο δπλαηέο θνηλσληθέο εηζξνέο. Δληζρχνληαο 

εληέιεη έηζη, ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ αλαγλψξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ εθδεισκέλσλ αιιά θαη ιαλζαλνπζψλ 

πεγψλ θαηλνηνκίαο. 

Ζ ηξίηε ελφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηε ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πνξηζκάησλ 

ησλ ππφ εμέηαζε πεξηθεξεηψλ θαη ζπζηεκάησλ, ππφ ην ζπλζεηηθφ εξκελεπηηθφ πξίζκα ησλ βαζηθψλ -γηα ηελ 

παξνχζα εξγαζία- ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη ηεο θξηηηθήο ζεψξεζεο ησλ 

θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. ε απηφ ην επίπεδν πξνβιέπεηαη ε ζχλζεζε ζπλνιηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη ζπλζεηηθψλ 

πνξηζκάησλ απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο αλαιχζεηο, κε αλαθνξά ζηηο εκπεηξηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

κειέηε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνθείκελσλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, επηρεηξείηαη 

ε δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ππνδείγκαηνο αλάιπζεο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ γλψζεο, παξάιιεια κε ηελ 

αλαθαηαζθεπή θαη κνληεινπνίεζε ησλ βαζηθψλ ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ 

αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ θαη ζπζηεκηθψλ (κε 

ηελ παξαπάλσ έλλνηα) πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζπληζηά βαζηθή πξνυπφζεζε αλάδπζεο κεραληζκψλ γέλεζεο θαη αλάπηπμεο 

ηνπηθψλ νηθν-ζπζηεκάησλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο θαη θαη’ επέθηαζε, αθνκνίσζεο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ δπλακηθψλ ζηα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη θαηαλνκήο αμηψλ. Τπφ απηή ηελ νπηηθή, 

επαλαθέξεηαη ην δήηεκα ηεο ζχλζεζεο ησλ πεξηερνκέλσλ πνιηηηθήο ΔΣΚ, ηεο θαηεχζπλζεο ηνπο θαη ηεο ζρέζεο 

ηνπο κε ην ζπλνιηθφ πιέγκα αλαπηπμηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο. Ζ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ πεξηερφκελσλ, 

ζπλδέεηαη ζήκεξα αλαγθαία: α) κε κηα θεληξηθή ζέζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζην πιέγκα ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, β) 

κε ηελ αλαγθαηφηεηα δηακφξθσζεο απηνηειψλ πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ (ζε φξνπο παξαγσγήο θαη αλαδηαλνκήο 

αμηψλ), θαζψο θαη γ) κε ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηνπο κε δεηήκαηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Παξάιιεια, 

ε αλάπηπμε ζπζηεκηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ κέηξσλ πνιηηηθήο ΔΣΚ αλαγλσξίδνπλ ηφζν ηηο εγγελείο αληηλνκίεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο, φζν θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ζεζκηθήο ζπγθξφηεζεο (ζπρλά ιφγσ ζεζκηθψλ ειιείςεσλ) ηεο 

αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε πνιηηηθψλ ΔΣΚ κε πεξηερφκελα 

νινθιήξσζεο, ζπζηεκηθφηεηαο θαη ηνπηθά αλαπηπμηαθήο αλαθνξάο ζπλδπάδεηαη κε ππνδείγκαηα θξαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο πνπ δηαθξίλνληαη απφ ελεξγεηηθέο αλαπηπμηαθέο ιεηηνπξγίεο. Δλ νιίγνηο, νη ζπζηεκηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο πνιηηηθέο ΔΣΚ πξνυπνζέηνπλ έλα αλαπηπμηαθφ θξάηνο -θαη 

ζπλεπαθφινπζα έλα νινθιεξσκέλν πιέγκα καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο- πνπ λα ηξνθνδνηεί θξαηηθέο παξαγσγηθέο 

ιεηηνπξγίεο κέζα απφ ηελ ππνζηήξημε εθηεηακέλσλ θαη δηαβαζκηζκέλσλ (ιεηηνπξγηθά, ζεκαηηθά θαη ρσξηθά) 

επελδπηηθψλ δαπαλψλ γλψζεο. Ζ εθπιήξσζε κηαο ηέηνηαο νξζνινγηθφηεηαο απνηειεί πξνυπφζεζε ελίζρπζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ρσξηθήο, ιεηηνπξγηθήο θαη θνηλσληθήο αλαδηαλνκήο παξαγσγηθψλ θαη ζεζκηθψλ ηθαλνηήησλ θαη 

πξναπαηηνχκελν ελδπλάκσζεο ησλ δπλαηνηήησλ βειηίσζεο ηνπ εθάζηνηε θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη ησλ 

ζπλεπαθφινπζσλ ζπλνιηθψλ επηπέδσλ επεκεξίαο. 
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Μέπορ I. Θευπηηική διεπεύνηζη 
  

 Κεθάλαιο 2. Οικονομική θευπία και ηεσνολογικόρ μεηαζσημαηιζμόρ 

 

‘απφ κηα δηαδηθαζία νιφηεια ηπθιή, κπνξνχλ εμ’ νξηζκνχ λα πξνθχςνπλ ηα πάληα – αθφκα θαη ε ίδηα ε φξαζε’, 

Jacques Monod  (Monod, 2008: 132). 

 

2.1. χληνκε επηζθφπεζε 

 

  

πσο ππνζηεξίδεηαη απφ αξθεηνχο ζεσξεηηθνχο ζήκεξα, ζηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο ‘ε ακνηβαία ζρέζε 

επηζηήκεο, ηερλνινγηθήο αιιαγήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή, ζεζκνζεηεκέλε θαη 

ελζσκαησκέλε ζηε δπλακηθή ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο’ (Dosi, 1991: 21). Δλλνηνινγηθά, έξεπλα θαη θαηλνηνκία 

είλαη δπν δηαδηθαζίεο κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν: ε έξεπλα αθνξά ζηελ ‘αθηέξσζε’ (επέλδπζε, δεκφζηα ή 

ηδησηηθή) πφξσλ (θπζηθψλ, πιηθψλ, πλεπκαηηθψλ) κε ζθνπφ ηελ  παξαγσγή γλψζεο, ελψ ε θαηλνηνκία αθνξά ζηελ 

αμηνπνίεζε (επέλδπζε) ηεο γλψζεο απηήο θαη ηε ζχλδεζε ηεο κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ζ ηερλνινγία, φπσο 

απηή πξνθχπηεη ελ κέξεη απφ ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο, αλαθέξεηαη ζηηο γεληθέο δπλαηφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίαο λα κεηαζρεκαηίδεη ηε θχζε ζε κνξθέο ρξεζηηθέο πξνο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη νπνίεο 

κνξθέο αθνξνχλ ζε γεληθέο γλψζεηο (παξαδείγκαηα γλψζεο), ζε δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο παξαγσγήο, ζε 

δεμηφηεηεο θαη ζε αγαζά (Storper & Walker, 1989: 50). Πξνζέηη, ε ηερλνινγηθή αιιαγή ζπλδέεηαη κε ηελ 

παξαγσγή πιενλάζκαηνο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαζφζνλ κεηαζρεκαηίδεη ηηο δηαδηθαζίεο, ηα απνηειέζκαηα 

αιιά θαη ηηο πξνυπνζέζεηο (π.ρ. ζεζκνί, γλψζεηο) ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ απνδνρή ηεο παξαπάλσ ζρέζεο 

ζπλδέεη ζεσξεηηθά ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηελ ηερλνινγία κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ‘αληαγσληζηηθφηεηα’ 

(εζληθή, πεξηθεξεηαθή, ηνπηθή, επηρεηξεζηαθή), έλλνηεο πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ πεξηζζφηεξν παξαθάησ.  

Αθεχθησο, κηα αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣK δχλαηαη λα ζεκειησζεί κφλν κε αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή ζεσξία θαη αλάιπζε θαη ηελ εθάζηνηε νξζνινγηθφηεηα ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο. Ζ γλψζε θαη ε 

ηερλνινγηθή αιιαγή -φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παξαπάλσ θνηλσληθψλ δπλακηθψλ-, 

ζπζρεηίδεηαη κε ζέκαηα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ελψ πξνζδηνξίδεηαη απφ ζρέζεηο εμνπζίαο θαη ζπζηήκαηα ηδεψλ, 

θαη δηεξγαζίεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ηζρχνο. Παξάιιεια, επηδξψληαο ζπλήζσο άληζα ζηηο δηάθνξεο ρσξηθέο 

θιίκαθεο -πνπ ε χπαξμε θαη δηακφξθσζε ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν ζπλάξζξσζεο ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο 

θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ- ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία απνηεινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νδεγνχλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ αλζξψπηλε εμέιημε. 

ήκεξα, νη ζρνιέο ζθέςεο ζην πεδίν αλάιπζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ θαηλνκέλνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ θαη κεραληζκψλ θαιιηέξγεηαο θαη δηάρπζεο ή ελζσκάησζεο ηεο ηερληθήο αιιαγήο ζε 

θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο, ελψ εκπιέθνπλ έλα επξχηεξν θάζκα επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ. Σα αληηθείκελα απηά 

αθνξνχλ: α) ζηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ γλψζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ηερλνινγίαο, β) ζηηο ζεσξίεο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, γ) ζηηο αλαιχζεηο αλάπηπμεο ηνπ 

ρψξνπ θαη ηα ηνπηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα, δ) ζηνπο ζεζκνχο θαη ηηο πξνυπνηηζέκελεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο 

αλάπηπμεο λέσλ γλψζεσλ θαη λέσλ κεζφδσλ εθαξκνγήο απηψλ ζε παξαγσγηθέο δνκέο θαη θνηλσληθέο δπλακηθέο.  

 

Μηα πξψηε αθαηξεηηθή επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζα κπνξνχζε λα δηαθξίλεη ηηο αλαιχζεηο ζην πεδίν ηεο 

ηερλνινγηθήο αιιαγήο θαη αλάπηπμεο ζε δχν επίπεδα. Σν πξψην είλαη ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο 

θαζεαπηήο. Απηφ δηαθξίλεηαη ζηελ επξχηεξε λενθιαζηθή ζρνιή θαη ζηελ επξχηεξε ζεζκηθή θαη εμειηθηηθή ζρνιή. Ζ 
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ζεζκηθή παξάδνζε, ζήκεξα δηακνξθψλεη ηα αηηήκαηα ησλ ‘ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο’ (θαη ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπο) 

σο δνκψλ ζθέςεο θαη αλάιπζεο, σο αληηθεηκεληθέο πεξηθεξεηαθέο πξαγκαηηθφηεηεο θαη σο πνιηηηθά πιένλ 

πεξηερφκελα ζε αξθεηά αλεπηπγκέλα πιέγκαηα πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Σν δεχηεξν επίπεδν  είλαη απηφ ησλ αλαιχζεσλ 

ηνπ ρψξνπ πνπ εμίζνπ δηαθξίλεηαη: α) ζηηο ζεηηθηζηηθέο ρσξηθέο αλαιχζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη β) ζηηο 

εμειηθηηθέο αλαιχζεηο ηεο θξηηηθήο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο, φπσο απηέο ηξνθνδνηήζεθαλ απφ ηελ θιαζηθή 

πνιηηηθή νηθνλνκία, ηε καξμηζηηθή νηθνλνκηθή γεσγξαθία θαη ηελ αλαπηπμηαθή νηθνλνκηθή. Καη ηα δχν επίπεδα ελ 

ζπλερεία, ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα ζεσξεηηθά ξεχκαηα ζηελ αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, επηθπιάζζνληαο δηαθνξεηηθέο παξαδνρέο θαη ζπλέπεηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ εθαξκνγή θξαηηθψλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηνπο. ην πεδίν ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, κηα απφ ηηο πεξηζζφηεξν 

δηαθξηηέο δηακάρεο -ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά- αλαθέξεηαη ζηε δηαθσλία αλάκεζα ζηα κηληκαιηζηηθά ή θηιειεχζεξα 

ππνδείγκαηα νξγάλσζεο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηηο εμειηθηηθέο, ζπζηεκηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνζεγγίζεηο (Πίλαθαο 1).   

 

Πίλαθαο 1. Νενθιαζηθέο θαη ζεζκηθέο ζεσξήζεηο 

 

Οηθνλνκηθή 

ζεσξία 

Υσξηθέο 

Αλαιχζεηο 

Δπίπεδν ζεσξηψλ 

πνιηηηθήο ηεο 

επηζηήκεο-ηερλνινγίαο  

 

Δπίπεδν 

πνιηηηθήο 

Νενθιαζηθή Υσξηθή 

νηθνλνκηθή 

 

Δπηζηήκε σο αλεμάξηεηε 

ζθαίξα 

Μηληκαιηζηηθφ 

πξφηππν 

Θεζκηθή-

εμειηθηηθή 

Κξηηηθή 

νηθνλνκηθή 

γεσγξαθία 

Δπηζηήκε σο θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία 

πζηεκηθά 

πξφηππα 

 

 

Σν παξφλ θεθάιαην, είλαη θπξίσο πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ αλάιπζε θαη επηζθφπεζε ηνπ πξψηνπ ζεσξεηηθνχ 

επηπέδνπ θαη ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο θιαζηθήο θαη λενθιαζηθήο ζρνιήο, έσο θαη ηηο ιεγφκελεο ελαιιαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηφζν καθξννηθνλνκηθέο ζεσξίεο αλάπηπμεο. Οη ηειεπηαίεο θπξίσο εζηηάδνπλ ζηε 

ζνπκπεηεξηαλή παξάδνζε θαη ζηηο λενζνπκπεηεξηαλέο ζεσξίεο γηα ηελ ηερλνινγηθή αιιαγή, ηελ θαηλνηνκία, ηνλ 

ζεζκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε. Ζ ζεσξεηηθή δηάθξηζε ζην επίπεδν ησλ ρσξηθψλ αλαιχζεσλ απνηειεί 

αληηθείκελν επφκελεο ελφηεηαο, ην νπνίν ζα ζπλδεζεί κε ηα ζπλζεηηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. Με 

ηνλ ίδην ηξφπν, νη πξνζεγγίζεηο ζην πεδίν ησλ πνιηηηθψλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο κειεηψληαη ζε επφκελν 

θεθάιαην, φπνπ ζα ζπλδεζνχλ κε ηηο πξνεθηάζεηο ησλ παξαπάλσ αλαιχζεσλ ζε επίπεδν θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Ζ 

ζπλνιηθή ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε ζα ζπλδέζεη ηηο εκθαλείο θαη αθαλείο ζπλδέζεηο ησλ παξαπάλσ ξεπκάησλ θαη 

θπξίσο ζα δηεξεπλήζεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο ζε επίπεδν θξαηηθήο πνιηηηθήο. Ζ αλάιπζε, ηέινο, ησλ θξαηηθψλ 

πνιηηηθψλ γλψζεο (πνιηηηθψλ ΔΣΚ) ζα αλαπηπρζεί κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία αλάιπζεο ηεο 

νξζνινγηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ -ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν φπσο 

πξναλαθέξζεθε- ζε ζπζρέηηζε κε ζεσξίεο θξάηνπο, ζεσξίεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο θαη ζεσξίεο 

ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. 

 

2.2. Η θιαζηθή ζθέςε 

 

Οη θιαζηθέο αλαιχζεηο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο θιαζηθνχο νηθνλνκνιφγνπο ηνπ 

18
νπ

 θαη 19
νπ

 αηψλα ζπληζηνχλ ηε ζεκειίσζε αξθεηψλ απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, έσο θαη ζήκεξα, ζηνλ 

ηνκέα ηεο αλαπηπμηαθήο νηθνλνκηθήο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ πνιηηηθψλ γλψζεο. Οη γεληθέο 

γξακκέο ζηελ θιαζηθή νηθνλνκηθή ζθέςε πεξηιακβάλνπλ: α) ην ζεηηθφ ξφιν ησλ αγνξψλ θαη ηεο εμεηδίθεπζεο 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, β) ηε ζεηηθή αιιά θαη θζίλνπζα απφδνζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο, γ) ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ θαη δ) ηηο εγγελείο 

ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο δηαθπκάλζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ (Βαΐηζνο θαη Μπαξηδψθαο, 2004). Ζ έλλνηα ηεο 

ελδνγελνχο ηερλνινγηθήο αιιαγήο εηζάγεηαη ηζηνξηθά ζηηο εξγαζίεο ηνπ Adam Smith θαη ηνπ Karl Marx, ελψ 
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αλαδηαηππψλεηαη θαη αλαπηχζζεηαη πεξηζζφηεξν ζηε δνπιεηά ηνπ Joseph Schumpeter (Verspagen, 1992: 633). 

χκθσλα κε ηνλ Αdam Smith, πθίζηαηαη κηα αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ εμεηδίθεπζεο θαη παξαγσγηθφηεηαο. Μηα απφ 

ηηο ζρεηηθέο κε ηελ παξνχζα εξγαζία ζπλεηζθνξέο ηνπ αθνξά ζηελ αξρή ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο. Ζ αξρή 

απηή ζπλνπηηθά βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηνπ φηη ε κεγαιχηεξε παξαγσγή ζπλεπάγεηαη απνηειεζκαηηθφηεξεο κεζφδνπο 

παξαγσγήο, επνκέλσο θαη ρακειφηεξν πξαγκαηηθφ θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο. Ζ ζεκαζία ηεο εμεηδίθεπζεο 

αλαγλσξίδεη απφ ηφηε  ζηελ αλάιπζε ηεο, ην ξφιν ηεο θεθηεκέλεο γλψζεο πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο εληαηηθνπνηεκέλεο εξγαζίαο. Μέξνο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε εμεηδηθεπκέλε γλψζε, ε νπνία απνθηάηαη 

κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή θαη άξξεηε ζπρλά ηερλνγλσζία ησλ εξγαδνκέλσλ, φπνπ εθείλνη απαζρνινχληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαη θαηαηεηκεκέλεο εξγαζίεο (φπ.π.).  

 

Δληνχηνηο, ν βαζηθφο ξφινο ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ηνπνζεηείηαη θεληξηθά ζηηο ζεσξίεο ηνπ Karl Marx θαη 

ηνπ Joseph Schumpeter. Ζ αλάιπζε ηνπ Marx ζην Κεθάιαην γηα ηνλ νηθνλνκηθφ ξφιν ηεο επηζηήκεο, απνηειεί 

ηζηνξηθά κηα απφ ηηο πξψηεο επηζηεκνληθέο ζπλεηζθνξέο ζηε ζρέζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, γλψζεο θαη 

παξαγσγήο πιενλάζκαηνο ζε κηθξννηθνλνκηθφ ή καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν
2
 (Μαξμ, 2002). Ζ ηερλνινγηθή αιιαγή 

πξνζεγγίδεηαη απφ ηνλ Marx σο ην βαζηθφ κέζν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπζζψξεπζεο, ζηελ πξνζπάζεηα λα εληζρχζεη 

ηελ παξαγσγή κεγαιχηεξεο ζρεηηθήο (ή θαη πξφζζεηεο) ππεξαμίαο (φπ.π.). πλνπηηθά, ε έλλνηα ηεο ηερλνινγηθήο 

αιιαγήο, πεξηιακβάλεηαη ζηηο αλαιχζεηο ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ν ξφινο ηεο δξα ελδνγελψο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ θέξδνπο. Παξάιιεια, ε έλλνηα ηνπ ηερλνινγηθνχ αληαγσληζκνχ 

θαίλεηαη λα απνηειεί κηα απφ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο (Fagerberg, 2005). Ζ έλλνηα ηνπ ηερλνινγηθνχ αληαγσληζκνχ -ε νπνία απνηειεί θαη έλα βαζηθφ θνηλφ 

ηφπν αλάκεζα ζηηο αλαιχζεηο ησλ δπν ζεσξεηηθψλ- ζπληζηά ζεκειηψδεο ζηνηρείν γηα ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γχξσ απφ απηφ πιέθνληαη νη γεληθέο θαη εηδηθέο δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο, 

επέλδπζεο θαη παξαγσγήο ππεξαμίαο (θαηά ηνλ Marx). Μέζσ ηνπ ηερλνινγηθνχ αληαγσληζκνχ εμειίζζνληαη 

δπλακηθά –κε δεκηνπξγηθέο θαηαζηξνθέο (θαηά ηνλ Schumpeter)- νη παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Οη ηειεπηαίεο επεξεάδνληαη –αξλεηηθά ή ζεηηθά, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζηνλ θαηακεξηζκφ 

εξγαζίαο- απφ ηηο ξηδηθέο θαη πξνζαπμεηηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ηξνθνδνηεί ν ίδηνο ν ηερλνινγηθφο 

αληαγσληζκφο.  

 

Γηα ην Marx, ε επηζηήκε απνηειεί κηα θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλαξηάηαη ζε θάζε πεξίνδν απφ 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο, ελψ ηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα θαη ν θαηακεξηζκφο ηνπο πξνθχπηνπλ σο 

ζπλέπεηα ησλ αλαγθψλ ηεο ζθαίξαο ηεο παξαγσγήο (Μαξμ, 2002). χκθσλα κε ηηο αλαιχζεηο ησλ K. Marx θαη F. 

Engels, ζε έλα θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα ζπζζψξεπζεο, φπνπ ε ηερληθή εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην 

επίπεδν ηεο επηζηήκεο, ε ίδηα ε επηζηήκε ηείλεη λα εμαξηάηαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην επίπεδν θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ηερληθήο (Rosenberg, 1974). Ζ ζρέζε σζηφζν παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη επηζηήκεο δελ απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαπηηαιηζηηθψλ θνηλσληψλ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρηθή θάζε θαη αλάδπζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ. 

χκθσλα κε ηε καξμηζηηθή πξνζέγγηζε, ε αλάδπζε ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο αλέδεημε ηελ επηζηήκε ζε κηα 

δηαθξηηή παξαγσγηθή δχλακε (φπ.π.), ε νπνία ζηαδηαθά ππνβάιιεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο θαη ε νπνία κε 

ηε ζεηξά ηεο θαζνδεγείηαη απφ ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο.  

 

Ζ αλάπηπμε ζπλδέζεσλ αλάκεζα ζε βηνκεραλία θαη επηζηήκε έξρεηαη ρξφληα κεηά απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ. Παξφιν 

πνπ αξθεηά επηζηεκνληθά αληηθείκελα, φπσο ζα παξνπζηαζζεί παξαθάησ, αλεπηχρζεζαλ παξάιιεια κε ηα πξψηα 

βήκαηα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο πνπ πξνέθππηε απφ απηά δελ ήηαλ 

εθηθηή ζην επίπεδν ηεο ρεηξνηερληθήο παξαγσγήο ή ηεο κεηαπνίεζεο. Ζ δηάξζξσζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ε 

ηερλνινγηθή ζηάζκε ησλ γεληθψλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ πεξηφξηζαλ -φπσο θαη ζήκεξα αθφκα ζπρλά θάλνπλ, 

                                                      
2 χκθσλα κε ηε καξμηζηηθή αλάιπζε, ε δηαδηθαζία ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ εξκελεχεηαη κε ηελ ζεσξία ηεο ππεξαμίαο, φπνπ -ζε αληίζεζε κε ηηο πξν-
λεσηεξηθέο κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη ηελ αδηακεζνιάβεηε απφ ηελ αθεξεκέλε εξγαζία θπζηθή ηδηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο απφ ην 

ππνθείκελν ηεο παξαγσγήο ή αξγφηεξα ηελ ηδηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ηνπ δνπινπάξνηθνπ απφ ηνλ θενπδάξρε- ν θεθαιαηνθξάηεο ηδηνπνηείηαη κέξνο ηνπ 

πξντφληνο ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγάηε κέζα απφ ηελ αγνξαπσιεζία ηνπ εκπνξεχκαηνο, ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ην 
ρξεζηκνπνηνχκελν θεθάιαην κέζσ ηεο ηδηνπνίεζεο ηεο ππεξαμίαο (Μαξμ, 2002). πλνιηθά πξνζδηνξίδνληαη ηξεηο κνξθέο ππεξαμίαο: α) ε απφιπηε ππεξαμία, 

πνπ πξνθχπηεη κέζσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο, β) ε ζρεηηθή ππεξαμία, πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη γ) 

ε πξφζζεηε ππεξαμία, πνπ δεκηνπξγείηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο είλαη κεγαιχηεξε απφ ην κέζν επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο ηνπ 
θιάδνπ ηνπο. Με ηνλ φξν ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ πξνζδηνξίδνπκε έηζη ηε δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε ζπλερή 

αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ παξάγεηαη, θπθινθνξεί θαη επελδχεηαη (Harvey, 2006).  
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φπσο ζα θαλεί κέζα απφ ηηο πεξηπηψζεηο κειέηεο– ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ηελ 

επξχηεξε εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ.  

 

Ζ αλάδπζε ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο απνηέιεζε ηε βαζηθή παξάκεηξν αλάπηπμεο ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ 

ζθαίξα ηεο παξαγσγήο θαη ηε ζθαίξα ηεο επηζηήκεο, ηε ζηηγκή φκσο πνπ επηζηεκνληθά αληηθείκελα 

απνθξπζηαιιψλνληαλ ζε ζπγθεθξηκέλα ‘επηζηεκνληθά παξαδείγκαηα’
3
. Απφ ηε κηα πιεπξά δειαδή, απμάλνληαη νη 

αλάγθεο ελίζρπζεο ησλ δηεξγαζηψλ επέθηαζεο ησλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εθξνψλ ηνπο ζε επίπεδν 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ζρεηηθήο ππεξαμίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή 

ζθαίξα θαη ηε βηνκεραλία θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην δπλαηή θαζφηη αλαδεηθλχνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη λέεο 

επηζηεκνληθέο πεξηνρέο, ελψ θαηαξηίδεηαη νινέλα θαη πην εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ.     

 

Ζ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε αιιά θαη ν βαζκφο πνιππινθφηεηαο θαη ν βαζκφο ζπλάθεηαο αξθεηψλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ, απνηέιεζε ηε δεχηεξε βαζηθή παξάκεηξν ζχζθημεο ησλ ζρέζεσλ βηνκεραλίαο θαη επηζηήκεο, ηδηαίηεξα 

ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο κε ηδηαίηεξν παξαγσγηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο ε ρεκηθή βηνκεραλία ζηηο αξρέο ηνπ 20 αηψλα 

θαη νη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη νη επηζηήκεο πγείαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

βηνινγηθέο επηζηήκεο εηζήρζεζαλ ζηελ ππεξεζία ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο πνιχ αξγφηεξα απφ ηηο κεραληθέο 

επηζηήκεο, φρη ηφζν ιφγσ ησλ αλαγθψλ ηεο βηνκεραλίαο αιιά εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ βαζκψλ πνιππινθφηεηαο 

ησλ ζρεηηθψλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ. Αληίζεηα, νη λέεο ηερλνινγίεο ζην πεδίν ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ εθαξκφζηεθαλ ηαρχηαηα ζηηο δηεξγαζίεο ηεο βηνκεραλίαο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ 

πδξνζηξνβίισλ, ηειέγξαθσλ θαη ζηδεξνδξφκσλ (φπ.π.: 417-8).  

 

Ζ ηξίηε δηάζηαζε απηήο ηεο ζρέζεο ήηαλ ε ζχγθιηζε αλάκεζα ζηελ ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή ζθαίξα, γηα ηελ 

νπνία ζα γίλεη αλαιπηηθφηεξε αλαθνξά αξγφηεξα. Ζ δηάζηαζε απηή πεξηειάκβαλε αλάδπζε λέσλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηηο παξαγσγηθέο θαη επηζηεκνληθέο δπλάκεηο αιιά θαη παξάιιειεο κεηαβνιέο. Οη ηειεπηαίεο 

πεξηιακβάλνπλ επί παξαδείγκαηη, ηε ζηαδηαθή εηζαγσγή δηαδηθαζηψλ εκπνξεπκαηνπνίεζεο εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ αθαδεκατθή ζθαίξα θαη ηελ αλάπηπμε –θαη κεηέπεηηα κεξηθή απφζπξζε, ηε δεθαεηία ηνπ ‘80- 

δνκψλ ελδν-επηρεηξεζηαθήο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ‘έληαζεο γλψζεο’ (π.ρ. ε 

πεξίπησζε ηεο AT&T, ζηηο ΖΠΑ).  

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο ζπζζψξεπζεο θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έθηαζε αμηνπνίεζεο ησλ 

επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο, ελψ απηφ πνπ νξίδεηαη σο παξαγσγηθφηεηα ζα ζπλαξηάηαη κε 

ηνλ θαηξφ φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία βαζηζκέλα ζε επηζηεκνληθέο δηεξγαζίεο αιιά θαη απφ 

ηηο ζρέζεηο ησλ θνηλσληθψλ απηψλ ζθαηξψλ ελ γέλεη. Παξφιν πνπ ηα νηθνλνκηθά ηεο επηζηήκεο ζήκεξα, 

ακθηζβεηνχλ ελ κέξεη κηα δηαδηθαζία ‘θπζηθήο’ ή αλαγθαζηηθήο πξνζαξκνγήο ησλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ ζε 

βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο, ε ζεκαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπζζψξεπζεο ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν ρσξηθφ ζχλνιν -

θαζψο θαη ε ζπλαξηψκελε ζρέζε ηνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρεηηθψλ επηζηεκνληθψλ παξαδεηγκάησλ- 

πξνζδηνξίδεη ζε αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ ζήκεξα ηε ζρέζε επηζηεκνληθήο θαη παξαγσγηθήο ζθαίξαο. Δληνχηνηο, 

πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί φηη ε ζχλζεζε, ν ραξαθηήξαο, ηα ζηνηρεία θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ελφο ηνπηθνχ ή εζληθνχ 

θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο
4
 απνηειεί θαζνξηζηηθή κεηαβιεηή απνξξφθεζεο θαη αμηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ 

                                                      
3 Με ηελ θαηά Kuhn έλλνηα ησλ ‘επηζηεκνληθψλ παξαδεηγκάησλ’ (Kuhn, 1996).   

4
 Χο θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο νξίδεηαη ν ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο επέλδπζεο ηεο ππεξαμίαο πνπ εμαζθαιίδεη κηα καθξνπξφζεζκε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο 

κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο παξαγσγήο θαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ θαηαλάισζεο (Lipietz, 1977, 2003) θαη νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη ηα γεληθά θαη 

εηδηθά ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο, ηνπο αληίζηνηρνπο θιάδνπο, ηηο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηερλνινγηθά θαη δηνηθεηηθά. Ζ θαζηέξσζε 

ελφο θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο πξνυπνζέηεη έλα ηξφπν ξχζκηζεο (Κνκλελφο, 1986). πνπ αθνξά ζην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο 
εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο, ηδηνπνίεζεο θαη επαλεπέλδπζεο ηεο ππεξαμίαο πνπ θεθαιαηνπνηείηαη. Κάζε θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο 

ζπλνδεχεηαη πάληνηε απφ ηνλ ηξφπν ξχζκηζήο ηνπ θαη έλαο ηξφπνο ξχζκηζεο μεθηλάεη απφ ην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο θαη θζάλεη σο ηελ ηδενινγία θαη ηελ 

θνπιηνχξα (φπ.π.). ην επίπεδν ησλ νηθνλνκηθψλ πξαθηηθψλ, ε ξχζκηζε εμαζθαιίδεηαη κέζα απφ ηνλ κεραληζκφ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηνλ αληαγσληζκφ, 
κε ην πξντφλ κηαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο λα γίλεηαη εηζξνή κηαο άιιεο θαη ηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ λα εμαξηψληαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο 

θαηαλάισζεο. Καηά ζπλέπεηα, νη θξίζεηο ππεξπξνζθνξάο απνηεινχλ ην κεραληζκφ θαηαζηξνθήο πξντφλησλ θαη ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ αληηζηνηρνχλ 

ζηηο ζρέζεηο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ζπζζψξεπζεο (φπ.π.). Με ηνλ ίδην ηξφπν, θαη φπσο πξνθχπηεη παξαθάησ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε παξαγσγηθή 
θξίζε κπνξεί λα πξνθχςεη φρη κφλν απφ ην πξφβιεκα παξαγσγηθφηεηαο ή ηεο πεξηνξηζκέλεο ζπζζψξεπζεο ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ, αιιά εμίζνπ σο 

απνηέιεζκα απηνχ πνπ νλνκάδνπκε ‘θξίζε ππεξ-ζπζζψξεπζεο’ θαη ε νπνία αθελφο ζηεξεί απφ ηνπο επξχηεξνπο παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο ζεκαληηθή κάδα 

θεθαιαίνπ πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο κε παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ. ‘πιαζκαηηθή νηθνλνκία’), αθεηέξνπ -θαη ηδηαίηεξα εληεχζελ ηεο απνπζίαο ελεξγεηηθήο 
πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο- αδπλαηεί λα ζπγθξνηήζεη λέεο παξαγσγηθέο ζρεκαηνπνηήζεηο θαη λένπο ηνκείο παξαγσγήο ππεξαμίαο, ήηνη λα δεκηνπξγήζεη λέα πεδία 

θαη λένπο θιάδνπο επελδπηηθήο, παξαγσγηθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Κνκλελφο, 2005). Σν ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ κάιηζηα εκθαλίδεηαη σο ίδηνλ 
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γλψζεσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπζζψξεπζεο θαη θαη’ επέθηαζε επηδξά επί ηεο ζρέζεο παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ 

θαη δνκψλ παξαγσγήο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο.  

 

Οξηζκέλεο απφ ηηο ζεκαληηθέο κεηέπεηηα παξακέηξνπο πνπ είηε επέηεηλαλ ην ξφιν ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηηο 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, είηε δηακφξθσζαλ πεξαηηέξσ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζδνρή ηεο γλψζεο ζε παξαγσγηθέο 

δηεξγαζίεο είλαη: α) ε αλάδπζε ηεο θαηλνηνκίαο σο βαζηθή θαη νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα εληφο ησλ 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ - ε νπνία δξαζηεξηφηεηα μεθίλεζε απφ ηε Γεξκαλία (π.ρ. βηνκεραλία ρξσζηηθψλ πιψλ) θαη 

επεθηάζεθε ζε Αγγιία θαη ΖΠΑ- β) ε αλάδπζε επξχηεξσλ πιηθψλ θαη ζεζκηθψλ ππνδνκψλ ππνζηήξημεο ηεο 

εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γ) ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο θαη ε επέθηαζε ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, δ) ε αλάδεημε θαη ζχγθιηζε λέσλ ηερλνινγηθψλ ξεπκάησλ. Ο ξφινο 

πνπ ε δηαδηθαζία δηαπφηηζεο γλψζεσλ ζηηο παξαγσγηθέο δηεξγαζίεο δηαδξακαηίδεη ζε θάζε πεξίπησζε, ζπλαξηάηαη 

ησλ εθάζηνηε ηζηνξηθψλ, ρσξηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

 

Παξφιν πνπ ε γλψζε θαίλεηαη λα απνηειεί ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο -ζε κηθξνζθνπηθφ 

θαη καθξνζθνπηθφ επίπεδν– αθφκα θαη ζηηο απαξρέο ζρεδφλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, ν ξφινο ηεο ζήκεξα 

είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφο. πσο ζα αλαθεξζεί αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ, κηα απφ απηέο ηηο κεηαβνιέο είλαη νη 

κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο παξαγσγηθήο ζθαίξαο ζηνλ 20
ν
 αηψλα θαη ε ζπλεπαγφκελε κεηαβνιή ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ αξθεηψλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθέο ζεζκηθέο θαηλνηνκίεο πνπ 

επηηάρπλαλ ελ πξνθεηκέλσ ηε ζπγθεθξηκέλε αιιειεπίδξαζε ήηαλ: α) ε αλάδπζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ, β) ε ελζσκάησζε ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο βαζηθέο δνκέο ησλ 

κεγαιχηεξσλ παλεπηζηεκίσλ θαη γ) ε επξχηεξε ζεζκνπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο δηαθξηηή 

αθαδεκατθή εξγαζία κε δηθνχο ηεο θαλφλεο θαη λένπο δηακνξθνχκελνπο φξνπο παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο 

(θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο), ηδηαίηεξα απφ ηνλ 20
ν
 αηψλα θαη έπεηηα.  

 

Οη ηδέεο ηνπ Marx γηα ην ξφιν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία αιιά θαη γηα ηε 

ζεκαζία αλαδηάξζξσζεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο -σο βαζηθήο δηαδηθαζίαο αλάηαμεο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ 

δηεξγαζηψλ- είλαη πνπ ζα ηξνθνδνηήζνπλ αξγφηεξα ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ J. Schumpeter, φηαλ απηφο ζα 

ελζσκαηψζεη ζηα έξγα ηνπ έλλνηεο φπσο, ελδνγελήο ηερλνινγηθή αιιαγή, ηερλνινγηθφο αληαγσληζκφο, θαηλνηνκία. 

Οη θνηλνί παξαλνκαζηέο, αλάκεζα ζηηο δπν πξνζεγγίζεηο αθνξνχλ θπξίσο ζηε ζεκαζία ηνπ ηερλνινγηθνχ 

αληαγσληζκνχ, ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο αλάγθεο αλαδηάξζξσζεο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Γηα ηνλ Schumpeter 

(φπσο θαη γηα ηνλ Marx), ε θαπηηαιηζηηθή εμέιημε πξνσζείηαη απφ ηνλ ηερλνινγηθφ αληαγσληζκφ ησλ 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ (Freeman, 2003α). Ο Schumpeter -κε απνδερφκελνο ηελ λενθιαζηθή έλλνηα ηεο 

θηλνχκελεο ηζνξξνπίαο- δηαηππψλεη ζηα έξγα ηνπ κηα ζεσξία αλάπηπμεο (ε νπνία ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθφηεξα 

παξαθάησ), ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ζπλερείο κεηαβνιέο ζε εμσγελείο θαη ελδνγελείο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο 

θαη ηελ αλαπφθεπθηε ηάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο λα εθηξέπεηαη ηεο ηζνξξνπίαο. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θεθαιαηνθξαηηθψλ θνηλσληθψλ δπλακηθψλ ζηελ Διιάδα, φπσο παξαηεξεί ν Υαηδεησζήθ, κε ηηο πξψηεο δνκέο απνξξφθεζεο ρξεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ λα απνηεινχλ νη λαπηαζθαιηζηηθέο (ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλαπηπγκέλε λαπηηιία), νη εκπνξηθέο θαη νκνινγηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ, 
ην δεκφζην ρξένο (Υαηδεησζήθ, 1993) θαη φζνη ηνκείο ζπγθέληξσλαλ ρακειφηεξα επίπεδα επηζθάιεηαο ζε κηα ππφ δηακφξθσζε αθφκε πεξηθεξεηαθή 

νηθνλνκία. Πεξί ηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα εκθαλίδνληαη ηάζεηο αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζρέζεσλ 

παξαγσγήο ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ, πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηνλ πξνθαπηηαιηζηηθφ ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν 
παξαγσγήο (Κνκλελφο, 1986). Ζ κεηαβαηηθή απηή πεξίνδνο (1880 θαη 1920) εκθαλίδεη ραξαθηεξηζηηθέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο, φπσο ε 

επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Παξάιιεια επηρεηξείηαη αλαδηάξζξσζε ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνκέα ζηε βάζε ηεο κηθξήο νηθνγελεηαθήο ηδηνθηεζίαο, αχμεζε ηεο έθηαζεο ησλ εδαθψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη, εκθάληζε θάπνηαο κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηα 
ζε βηνηερληθή θπξίσο βάζε (φπ.π), ελψ πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο επελδχζεηο, πξνεξρφκελεο απφ μέλν θεθάιαην (π.ρ. Γαιιία) ζε εμνξχμεηο. ηαδηαθά 

αλαπηχζζνληαη βαζηθά έξγα ππνδνκήο (ζπγθνηλσλίεο, επηθνηλσλίεο), ελψ αλαπηχζζεηαη θαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο κε ηελ επέθηαζε ηεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ λαπηηιηαθψλ κεηαθνξψλ ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ, κε ηελ ίδξπζε 
ηξαπεδψλ θαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο θξαηηθήο δνκήο. Αλαθνξηθά κε ην θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο γεληθά, ζην επίπεδν ησλ πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ, ε ξχζκηζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη ηηο πνηθίιεο κνξθέο ηνπ θξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Οη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο ξπζκίζνπλ 

ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο, ζηε ζπζζψξεπζε θαη ηελ θαηαλάισζε, ελψ παξάιιεια ξπζκίδνπλ ηηο ρσξηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο 
ζπζζψξεπζεο, σο ξχζκηζε ησλ αληηζέζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζρεηηθά κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γεο, θαη σο ξχζκηζε ησλ ζπλζεθψλ αλαπαξαγσγήο ηεο 

εξγαηηθήο δχλακεο (φπ.π.). 
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2.3. Η λενθιαζηθή ζρνιή 

 

Ο βαζηθφο λενθιαζηθφο ζεσξεηηθφο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηε ζπδήηεζε γηα ηε ζρέζε παξαγσγηθφηεηαο θαη 

ηερλνινγίαο (ή γλψζεο γεληθφηεξα) είλαη ν Alfred Marshall. Mε ηα έξγα ηνπ Principles of Economics (1920) θαη 

Industry and Trade (1919) αλαδεηθλχεη, γηα πξψηε θνξά ηφζν ξεηά, δπλακηθέο αλάκεζα ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ην ξφιν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο. ηηο ελφηεηεο ησλ πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ 

παξαθάησ, θαηαδεηθλχεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζπγγξαθέα ζηνλ επηρεηξεζηαθφ νξγαλσηηθφ θαη ρσξνηαμηθφ 

ζρεδηαζκφ (π.ρ. εζσηεξηθά ηκήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, αλαδηάξζξσζε θαζεζηψησλ δηαρείξηζεο θαη 

εξγαιείσλ κέζα απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ) θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο βηνκεραληθήο 

πνιηηηθήο (νηθνλνκίεο ζπγθέληξσζεο, πεξηνρέο ζχζηεκα, βηνκεραληθέο ζπλνηθίεο θ.α.).   

 

Ο A. Marshall, αλαπαξηζηά ζηηο εξγαζίεο ηνπ εθαξκνγέο πνπ νη επηζηεκνληθέο κέζνδνη έρνπλ ζηελ νξγάλσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ ζθαίξα ηεο παξαγσγήο (Marshall, 1919: 377). Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ αθνξά γεληθά ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε επηζηήκε θαη παξαγσγή θαη εηδηθφηεξα ζηελ αλαγλψξηζε κνξθψλ, φπσο 

δεμακελέο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, δηάρπζε γλψζεσλ θαη νηθνλνκίεο ζπγθέληξσζεο. πγθεθξηκέλα, ν Marshall ζην 

έξγν ηνπ Industry and Trade έζεζε ηελ έλλνηα ηεο ζπγθέληξσζεο ζπζρεηηδφκελσλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα,  θάησ απφ ηνλ ηίηιν ησλ ‘βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ’. Οη έθηνηε απνθαινχκελεο 

εμσηεξηθφηεηεο ηχπνπ Marshall, θαζηέξσζαλ ηηο έλλνηεο  ηεο ‘ζπλεγθαηάζηαζεο’ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

ζπλεπαθφινπζεο ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο απνδνηηθφηεηαο, κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο θνηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αληίζηνηρεο δηεξγαζίεο ηνπο (π.ρ. θνηλέο παξαγγειίεο, θνηλφ δίθηπν 

δηαλνκήο θ.ν.θ.), θαη εληέιεη ηεο δεκηνπξγίαο νηθνλνκηψλ ζπγθέληξσζεο. Οη ηειεπηαίεο ζπλήζσο ζπλδπάδνληαη κε 

παξακέηξνπο φπσο: α) ε δηαζεζηκφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ πφξσλ ή άιισλ ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, β) ε 

γεσγξαθηθή εγγχηεηα θαη ε κείσζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ (θαη δε ην θφζηνο 

πξφζβαζεο θαη κεηαθνξάο ηεο γλψζεο) γ) ε δηεπθφιπλζε ησλ πξνκεζεηψλ ησλ αγαζψλ, ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 

ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ πφξσλ δ) ε βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο ζε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά 

κε ηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο θαη ηεο ηερλνινγίαο (Marshall, 1920). Σαπηφρξνλα, ν Marshall επέθηεηλε ηελ νηθνλνκηθή 

ζεσξία ζε έλα άιιν επίπεδν πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην ζρεδηαζκφ αιιά θαη ηελ αλάιπζε ελ πξνθεηκέλσ 

ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Αλέδεημε ζε κεγάιν βαζκφ ηε δπλακηθή ηεο γλψζεο θαη ηε ζεκαζίαο ηεο, ηφζν σο 

παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή ζην εζσηεξηθφ κηαο βηνκεραλίαο, φζν θαη ζηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ ε άξξεηε γλψζε 

ελέρεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ίδην ρψξν.   

 

εκεηψλεηαη εδψ φηη ν θπξίαξρνο ηξφπνο ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηα λενθιαζηθά νηθνλνκηθά κνληέια είλαη 

ν ζπλππνινγηζκφο ηεο σο εμσγελνχο κεηαβιεηήο. ηελ θιαζηθή νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμεο, νξίδνληαη νη βαζηθνί 

παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο: έδαθνο, εξγαζία θαη θεθάιαην. Κάζε ζπληειεζηήο απφ απηνχο κπνξεί λα θαηαηκεζεί ζε 

πεξαηηέξσ θαηεγνξίεο φπσο θηήξηα, θεθαιαηνπρηθφο εμνπιηζκφο ή εμεηδηθεπκέλν θαη κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

(Vesrpagen, 2005β). Απηνί νη ζπληειεζηέο πξνζεγγίδνληαη σο ελδνγελείο, κε ηελ έλλνηα φηη ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

εξκελεπηηθέο θαηεγνξίεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δληνχηνηο, ζηε κνληεινπνίεζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ δελ 

πθίζηαηαη γηα ρξφληα ε ελζσκάησζε ηεο κέηξεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζε ρξήζε θαη ηεο παξαγφκελεο ηερλνινγίαο. Ζ 

ηειεπηαία ζπλήζσο πξνζεγγίδεηαη σο κεηαβιεηφο ζπληειεζηήο ζηελ παξαγσγηθή εμίζσζε (φπ.π.). Μηα θνηλή 

αλαπαξάζηαζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε παξαγσγηθή εμίζσζε Cobb-Douglas, ε νπνία θαη ηνπνζεηεί ην 

επίπεδν παξαγσγήο ζε ζπλάξηεζε ησλ επηπέδσλ εξγαζίαο-θεθαιαίνπ ζηε κνξθή:   

 

Q = AK
α
L

1−α
 

 

φπνπ Q είλαη ην επίπεδν παξαγσγήο, Κ ε πνζφηεηα θεθαιαίνπ (κεραλήκαηα, θηήξηα) θαη L ε πνζφηεηα εξγαζίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη Α είλαη ν κεηαβιεηφο παξάγνληαο -ν νπνίνο αλαπαξηζηά ηελ ηερλνινγηθή γλψζε- ελψ ην a 

είλαη ε παξάκεηξνο πνπ ζπλήζσο θπκαίλεηαη ζηελ θιίκαθα 0.2 κε 0.4 (φπ.π.). Ζ ζπγθεθξηκέλε εμίζσζε ζπλνιηθά 

αλαπαξηζηά ηε ζρέζε αηηηφηεηαο αλάκεζα ζηελ αχμεζε ηεο ηερλνινγηθήο γλψζεο θαη ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα, 

ελψ ην Α πξνζδηνξίδεηαη απφ παξάγνληεο εθηφο ηεο νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο, κε εμσγελείο δειαδή δηαδηθαζίεο. 

Παξφια απηά, φπσο αξθεηνί νηθνλνκνιφγνη δηαηππψλνπλ -θπξίσο απφ ην 1970 θαη έπεηηα- ε πξνζέγγηζε ηεο 

ηερλνινγίαο σο κηαο δηαδηθαζίαο εθηφο ηεο παξαγσγηθήο ζθαίξαο, θαζίζηαηαη ειιηπήο (Verspagen, 2005α). πσο 

θαηαδεηθλχεη ε εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα, νη επηρεηξήζεηο ζηαδηαθά αθηεξψλνπλ θαη δαπαλνχλ εκπξφζεηα πφξνπο 

ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπλεπψο είλαη ζαθέο φηη νη κηθξν-νηθνλνκηθέο απηέο απνθάζεηο θαζνξίδνληαη 
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απφ νηθνλνκηθά θίλεηξα (φπ.π.). Με άιια ιφγηα, ε ηερλνινγία απνηειεί ελδνγελή ζπληειεζηή κε ίδηα δπλακηθή 

ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηελ εξγαζία θαη ην θεθάιαην.  

 

Οη δηαθνξέο εληνχηνηο πνπ ελέρεη ε αλάιπζε ηεο ηερλνινγίαο απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά αθνξνχλ ζηηο ηδηφηεηεο ηεο, 

σο δεκνζίνπ αγαζνχ θαη ζην κεγάιν βαζκφ αβεβαηφηεηαο πνπ ζπλνδεχεη θάζε απφπεηξα αθξηβνχο κέηξεζεο ησλ 

επηπηψζεσλ ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ βαζηθή δηαθνξά ζηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο γλψζεο 

σο παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή ζηηο παξαγσγηθέο εμηζψζεηο -ζεψξεζε πνπ πξνυπάξρεη ζε έλα βαζκφ ζηνπο 

θιαζηθνχο νηθνλνκνιφγνπο-, πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη απφπεηξεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζπλήζσο 

ππεξβαίλνπλ ηνλ νξίδνληα ζρεδηαζκνχ θαη ηηο πξνδηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο, κε δπζαλάινγεο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο 

απνδφζεηο. Με άιια ιφγηα, γηα πνιιά ρξφληα θαζίζηαηαη δχζθνιν, ηδηαίηεξα γηα ηελ ζεηηθηζηηθή ζρνιή, λα 

θαηαγξάςεη ηηο αθξηβείο βξαρππξφζεζκεο ή κεζνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ζε επίπεδν ηερλνινγηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ.               

 

Οη πεξηζζφηεξεο λενθιαζηθέο αλαιχζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950- νη νπνίεο βαζίδνληαλ ζηελ παξαδνρή ηνπ φηη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε βαζίδεηαη ζηε ζχλζεζε θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο- δηαπίζησζαλ φηη πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 

80% ηεο αλάπηπμεο ζε επίπεδν εθξνψλ απνδηδφηαλ ζε κηα κε ππνινγηζκέλε κεηαβιεηή, ην γλσζηφ ‘απξφβιεπην 

ππφιεηκκα’ (Storper & Walker, 1989: 50). Σν βαζηθφ κεηαπνιεκηθφ λενθιαζηθφ κνληέιν αλάπηπμεο δηαηππψζεθε 

απφ ην Solow (1956) θαη ζηεξηδφηαλ ζηελ αξρή φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο πεξηθέξεηαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ κεγέζπλζε ησλ δπν βαζηθψλ ζπληειεζηψλ, εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ, θαζψο θαη απφ ηε κεηαβνιή 

ζηα επίπεδα ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηερλνινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

(Solow, 1956). Ζ βάζε ηνπ επηρεηξήκαηνο ηνπ Solow είλαη φηη ε επίδνζε κηαο αλαπηπζζφκελεο πεξηνρήο ηείλεη λα 

βειηηψλεηαη αθφκα θαη ελ κέζσ θζηλνπζψλ απνδφζεσλ θεθαιαίνπ, ιφγσ ηνπ ‘δεκφζηνπ ραξαθηήξα’ ηεο 

ηερλνινγίαο, ν νπνίνο θαζηζηά ηελ ηειεπηαία εμίζνπ δηαζέζηκε ζε φινπο. Ζ δηαδηθαζία δηάρπζεο ηεο ηερλνινγίαο -

ε νπνία γεληθά πξνζεγγίδεηαη σο κηα ‘απηφκαηε’ δηαδηθαζία απφ ηηο λενθιαζηθέο ζεσξήζεηο- ζπκβάιιεη ζεσξεηηθά 

ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ παξαγσγηθφηεηα (Verspagen, 2005α). Ο Solow, αξγφηεξα πξνζπάζεζε βέβαηα 

λα νξίζεη μαλά ην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα αλάπηπμεο, σζηφζν ε ηειεπηαία εμαθνινχζεζε λα 

αλαπαξηζηάηαη σο εμσγελήο θαη κεηαβιεηφο παξάγνληαο ζηηο παξαγσγηθέο εμηζψζεηο (φπ.π.).  

 

πγθεθξηκέλα, αλ ππνζέζνπκε φηη ν ζπληειεζηήο εξγαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ θηλεηηθφηεηα θαη φηη ε ηερλνινγηθή 

γλψζε δηαηεξεί ηηο ηδηφηεηεο δεκφζηνπ αγαζνχ, ηφηε ε αλάπηπμε κηαο πεξηθέξεηαο ζα ηείλεη λα πξνζεγγίζεη ηνπο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο κηαο πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο (Solow, 2004). Απφ ηε κηα πιεπξά, νη πξνυπνηηζέκελεο 

ηδηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο λα δηαρέεηαη απηφκαηα θαη λα είλαη δηαζέζηκε ρσξίο θφζηνο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

γηα ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο λα σθειεζνχλ πεξηζζφηεξν ζε ζπλνιηθνχο φξνπο, ζε ζρέζε κε πεξηνρέο 

πνπ αλέπηπμαλ ηερλνινγία ππφ ην θφζηνο ηνπ ‘πξσηνπφξνπ’. Απφ ηελ άιιε, πξνυπνηίζεηαη φηη πθίζηαληαη 

θζίλνπζεο απνδφζεηο θεθαιαίνπ θαη ζε θάζε επίπεδν ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ελψ δηαπηζηψλνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνηηζέκελεο θαηά ηε ζεσξία αξρέο: α) θζίλνπζεο απνδφζεηο φζν ν ιφγνο θεθαιαίνπ/εξγαζίαο απμάλεη, β) 

ζηαζεξνπνίεζε παξαγσγηθφηεηαο, φηαλ ν ιφγνο θεθαιαίνπ/εξγαζίαο ηζνξξνπήζεη, γ) απμεκέλεο απνδφζεηο θαηά 

κνλάδα, φηαλ νη ζηαδηαθέο επελδχζεηο θαηεπζχλνληαη ζε κε θεθαιαηνπρηθφ εμνπιηζκφ, ελψ δ) ρψξεο κε 

δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηείλνπλ λα ζπγθιίλνπλ (Verspagen, 2005α).  

 

Μνληέια πνπ αθνινχζεζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπ Solow, φπσο απηφ ησλ Harrod-Domar, ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ίδηεο 

κεηαβιεηέο, κε δηαθνξεηηθά σζηφζν πνξίζκαηα. Σν γλσζηφ κνληέιν ησλ δπν νηθνλνκνιφγσλ πεξηγξάθεη ηηο 

ζρέζεηο αηηηφηεηαο αλάκεζα ζε εξγαζία, θεθάιαην θαη ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο (Domar, 1957).. Ζ βαζηθή 

δηαθνξά κε ην κνληέιν ηνπ Solow είλαη φηη εδψ πξνυπνηίζεηαη κεδεληθή ειαζηηθφηεηα ππνθαηάζηαζεο 

εξγαζίαο/θεθαιαίνπ. πλεπψο, ζεκείν ηζνξξνπίαο δχλαηαη λα ππάξμεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δπν βαζηθνί 

παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έπαθξν εμ’ αξρήο θαη δηαηεξνχλ ηνλ ίδην ξπζκφ αλάπηπμεο, ελψ 

θαλείο απφ ηνπο δπν δελ βξίζθεηαη ζε αθζνλία (Βαΐηζνο θαη Μπαξηδψθαο, 2004). Ζ κνληεινπνίεζε, αλ θαη θηλείηαη 

ζηελ επξχηεξε κεζνδνινγηθή θαηεχζπλζε ηεο λενθιαζηθήο παξάδνζεο, ακθηζβεηεί ηελ θεληξηθή έλλνηα ηεο 

ζπιινγηζηηθήο Solow γηα ηνλ απηφ-εμηζνξξνπεηηθφ ραξαθηήξα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο (Domar, 1957). 

 

Γηαθνξεηηθέο λενθιαζηθέο ζεσξίεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο -νη νπνίεο δηεξεπλνχλ θαη κνληεινπνηνχλ ηηο ζρέζεηο 

αηηηφηεηαο αλάκεζα ζηνπο δχν παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο- αλαπηχζζνπλ σο βαζηθφ επηρείξεκα ην βαζκφ 

εμεηδίθεπζεο ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ην πιαίζην ηνπ 
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επξχηεξνπ λενθιαζηθνχ παξαδείγκαηνο δηαηππψζεθαλ επίζεο πξνζεγγίζεηο κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, δίδνληαο κηα πεξηζζφηεξν δπλακηθή δηάζηαζε ζηηο ζρέζεηο απηψλ 

(Dunford, 2003). πγθεθξηκέλα, ζε εξγαζίεο ησλ G.H Borts. θαη J.L. Stein δηαηππψλνληαη κνληέια ζρέζεσλ κε 

βαζηθή ζπιινγηζηηθή ην επηρείξεκα φηη ε ξνή ηνπ θεθαιαίνπ πξνο πεξηθέξεηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη ε 

θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο πξνο πεξηνρέο πςεινχ εηζνδήκαηνο, ζπληειεί ζηελ εμίζσζε ησλ θαηά θεθαιήλ 

εηζνδεκάησλ (Borts and Stein, 1964). Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο ζηηο πεξηνρέο κε 

πςειά εηζνδήκαηα ζα κεηψζεη ηνπο κηζζνχο ζε απηέο, ελψ ζα ηνπο απμήζεη ζηηο πεξηνρέο κε ρακειφηεξν αξρηθφ 

θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα (Dunford, 2003: 844). Σνηνπηνηξφπσο, ην θεθάιαην ζα κεηαθηλεζεί κε ηελ αληίζεηε θνξά, 

πξνο ηηο πεξηνρέο αξρηθνχ ρακειφηεξνπ εηζνδήκαηνο, σο απνηέιεζκα ησλ αλακελφκελσλ ή πξνζδνθψκελσλ 

πςειφηεξσλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο (Mathur & Song, 2000). 

 

2.4. Η ζεσξία ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο 

 

Ζ βαζηθή ηδέα ζηελ νπνία βαζίδνληαη ηα λέα παξαδείγκαηα ηεο λενθιαζηθήο νηθνλνκηθήο είλαη ε έλλνηα ηεο 

ελδνγελνχο θαηλνηνκίαο. Ζ αξρηθή ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ησλ κνληεινπνηεκέλσλ αξρψλ ηεο παξνχζαο ζεσξίαο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ θαηά Kenneth Arrow παξαδνρή φηη ε αλάπηπμε ηερληθψλ γλψζεσλ κέζα απφ ηηο παξαγσγηθέο 

δηεξγαζίεο επηθπιάζζεη ζπγθεθξηκέλεο έκκεζεο θαη άκεζεο ζπλέπεηεο, ηηο ιεγφκελεο ‘εμσηεξηθφηεηεο’ (Arrow, 

1962). Ο Κ. Arrow ζπλέδεζε ζεσξεηηθά ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο κε ην ξπζκφ επελδχζεσλ αιιά θαη κε ην 

απφιπην επίπεδν γλψζεο πνπ έρεη ήδε ζπζζσξεπηεί. Ο ζπληειεζηήο γλψζε ζπλαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο επηδξάζεηο ησλ ζσξεπηηθψλ επελδχζεσλ. Ζ χπαξμε ησλ ‘εμσηεξηθνηήησλ’ επηθπιάζζεη ελ ζπλερεία 

ηελ παξαγσγή απμαλφκελσλ απνδφζεσλ θιίκαθαο, νη νπνίεο ηζηνξηθά απνηππψλνληαη απφ ηνπο θιαζηθνχο θαη 

λενθιαζηθνχο νηθνλνκνιφγνπο σο απνηέιεζκα ηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη ηεο απμαλφκελεο εμεηδίθεπζεο 

(Romer, 1986).  

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθά θελά ηεο θιαζηθήο ζεσξίαο πνπ έξρεηαη ε ζεσξία ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο λα θαιχςεη, 

αθνξά ζηελ έλλνηα ησλ απμαλφκελσλ απνδφζεσλ. χκθσλα κε ηηο θαηά Smith πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζεσξία ηεο 

ηηκήο -αιιά θαη ηηο κεηέπεηηα αλαιχζεηο ησλ D. Ricardo, L. Walras, Α. Marshall- ε νηθνλνκηθή δηαδηθαζία 

δηαθξίλεηαη απφ ζηαζεξά θφζηε θαη ζηαζεξέο απνδφζεηο θιίκαθαο, βάζεη θαη ησλ νκνγελψλ θαη γξακκηθψλ 

ζπλαξηήζεσλ παξαγσγήο (Kaldor, 2004: 125). Ζ αλαγλψξηζε ησλ βειηηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο -απφ ηε ζσξεπκέλε εκπεηξία, ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ θαη ηηο θαηλνηνκίεο- απνηεινχλ εμέιημε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ζθέςε, κε ζπλέπεηεο ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ αμηψκαηνο ηεο ‘γξακκηθφηεηαο’ θαη ηελ επαλεμέηαζε ηεο 

ίδηαο ηεο έλλνηαο ηεο γεληθήο ηζνξξνπίαο’. πσο ζεκεηψλεη ν Kaldor,  

 

    ‘….ην βέιηηζην ζρέδην ηεο αηκνκεραλήο ή ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ή ηεο ξαπηνκεραλήο επηηεχρζεθε κφλν κε 

εκπεηξία πνιιψλ εηψλ ή θαη δεθαεηηψλ, ελψ ην βέιηηζην ζρέδην ηνπ ππξεληθνχ εξγνζηαζίνπ βξίζθεηαη αθφκα 

καθξηά καο. Ζ ζρεδηαζηηθή βειηίσζε πνπ πξνθχπηεη ράξε ζηελ εκπεηξία είλαη αθφκα ζπνπδαηφηεξε φζνλ αθνξά 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Γη’ απηφ θαη ε εηήζηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ράξε 

ζηελ ‘ελζσκαησκέλε ηερλνινγηθή πξφνδν’, ζα ηείλεη λα είλαη κεγαιχηεξε, φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο εξγνζηαζίσλ 

πνπ θαηαζθεπάδνληαη θάζε ρξφλν…’ (Kaldor, 2004: 128).              

 

Καηά ζπλέπεηα, ε θαηλνηνκία απφ κφλε ηεο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα παξαγσγηθφ ζπληειεζηή, εθφζνλ 

απνξξίπηεηαη πιένλ ε παξαδνζηαθή παξαδνρή ησλ ζηαζεξψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο θαη αλαπαξίζηαηαη ν δηαθξηηφο 

ξφινο ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο ζηελ νιηθή παξαγσγή ζπλάξηεζε (φπ.π.). Ζ βαζηθή καζεκαηηθή αλαπαξάζηαζε 

ηεο ζπιινγηζηηθήο απηήο, φπσο απνηππψλεηαη αξρηθά απφ ηνπο P. Romer θαη R. Lucas -ζε φξνπο θπξίσο εξκελείαο 

ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο γλψζεο αιιά κέηξεζεο ησλ επηπηψζεσλ απφ ηηο επελδχζεηο ζε απηή- παξνπζηάδεηαη 

σο εμήο: 

 

Qi=Fi(Ti, Li,Ť) 

 

φπνπ Q είλαη ε ζπλνιηθή απφδνζε, L έλαο ζπκβαηηθφο παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο φπσο ε εξγαζία θαη T είλαη ε 

ζπλνιηθή επέλδπζε ζε ηερλνινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ή αλζξψπηλν θεθάιαην, ελψ ε κεηαβιεηή (Ť) ζπκβνιίδεη ηελ 

γεληθή δηαζέζηκε πνζφηεηα γλψζεο ζε φιε ηελ νηθνλνκία (Vespagen, 1992). Ζ ελδνγελήο ζεσξία ζε απηφ ην 
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επίπεδν θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ελεξγεηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ κέηξσλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

καθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο κηαο νηθνλνκίαο, πάληα ζε αλαθνξά κε ηνλ ελδνγελή ξφιν ηεο γλψζεο.   

 

Μεηέπεηηα πξνζεγγίζεηο, δίδνπλ έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηερλνινγηθήο γλψζεο θαη φρη κφλν ζηα 

απνηειέζκαηα. Οη Phillipe Aghion θαη Peter Howitt, παξακεηξνπνηψληαο ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο θάλνπλ ηε 

δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ εξεπλεηηθφ θιάδν θαη ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ελψ εηζάγνπλ ηηο έλλνηεο 

ηεο δνκήο ηεο αγνξάο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηηκψλ (Aghion & Howitt, 1997). ηαδηαθά, ε ζεσξία ηεο ελδνγελνχο 

αλάπηπμεο, πξνζαξκφδνληαο ηηο ππνζέζεηο ηεο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ ελλνηνιφγεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γλψζεο θαη ηηο ηδηφηεηεο ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο, εληνπίδνληαο ζρέζεηο αηηηφηεηαο 

αλάκεζα ζηα θίλεηξα γηα επελδχζεηο, ζηε γλψζε θαη ζηηο ηδηφηεηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ελφο αγαζνχ (Βαΐηζνο 

θαη Μπαξηδψθαο, 2004). Βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο, ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ηερλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο γλψζεο σο έλα αγαζφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηαπηφρξνλα απφ δηαθνξεηηθνχο 

ρξήζηεο, ελψ κπνξεί λα απνηειέζεη ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο έλα αγαζφ κεξηθψο απνθιεηφκελν (φπ.π). Σν 

ζεκαληηθφηεξν ζεκείν σζηφζν ζηηο λέεο ελδνγελείο πξνζεγγίζεηο, είλαη φηη ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε γλψζε 

είλαη δπλαηφλ λα επηθέξεη απμαλφκελεο απνδφζεηο, είηε ζε επίπεδν επηρείξεζεο είηε ζε επίπεδν νηθνλνκίαο.      

  

ε ζρέζε ηψξα κε ηηο ζεσξίεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε πξνζέγγηζε ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο ζπλεηζθέξεη ζην 

επίπεδν πνπ νη έλλνηεο ησλ απμαλφκελσλ απνδφζεσλ -ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ελδνγελή ξφιν ηεο γλψζεο- 

επηθπιάζζνπλ θαη εξκελεχνπλ θαηλφκελα ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο ή απφθιηζεο ξπζκψλ αλάπηπμεο. Πεξηνρέο κε 

θεθηεκέλν γλσζηνινγηθφ θαη ηερλνινγηθφ ππφβαζξν δχλαηαη λα αλαπηχμνπλ επελδχζεηο ζε δηαθνξνπνηεκέλνπο 

ζπληειεζηέο (π.ρ. ηερλνινγία) δεκηνπξγψληαο ελάξεηνπο θχθινπο αλάπηπμεο κέζα απφ ηε δπλακηθή ζρέζε 

αλάπηπμεο θαη παξαγσγηθφηεηαο. Οη ελδνγελείο απηέο επηδξάζεηο δχλαηαη λα αλαηξνθνδνηήζνπλ φιν θαη 

κεγαιχηεξεο απνδφζεηο ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, κέζα απφ ζπλδπαζκέλεο βειηηψζεηο θαη δηακφξθσζε 

ζσξεπηηθψλ θαηλνκέλσλ (Romer, 1990). Καηά ζπλέπεηα, κέζα απφ λενθιαζηθέο πιένλ παξακεηξνπνηήζεηο 

εξκελεχνληαη ηάζεηο αλαπηπμηαθήο απφθιηζεο, ελψ εληνπίδνληαη θαη εξκελεχνληαη εγγελείο, δηαξζξσηηθέο θαη 

εμσγελείο αγθπιψζεηο ζε αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο. Παξάιιεια, απνηππψλνληαη ζε κηθξννηθνλνκηθνχο φξνπο, 

ελδνγελείο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γλψζεο, δηάρπζεο γλψζεο, επελδχζεσλ έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, 

αμηνπνίεζεο αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ θαη ζεηηθψλ επξχηεξσλ επηπηψζεσλ (Fine, 2000: 252). Παξφιν πνπ ηα 

ελδνγελή ππνδείγκαηα εμαθνινπζνχλ λα ζπληεξνχλ ηηο λενθιαζηθέο παξαδνρέο ηεο θηλνχκελεο ηζνξξνπίαο ζηα 

νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα (Βαΐηζνο θαη Μπαξηδψθαο, 2004: 42), ζηελ πνξεία αλαζεψξεζαλ ηε λενθιαζηθή ζθέςε 

ζηα ζεκεία: α) ησλ ελδνγελψλ ηδηνηήησλ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ εμσηεξηθψλ 

νηθνλνκηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο κεγέζπλζεο θαη β) ζηελ αλάδεημε ησλ ζπλζεθψλ αχμεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ 

επί ηεο ρξήζεο θαη ζπζζψξεπζεο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (φπ.π.).  

 

ε φξνπο ρσξηθήο αλάιπζεο, ε ζεσξία ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο εζηηάδεη ζηε ζεκαζία ηεο ηερλνινγίαο, ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ελδνγελέο δπλακηθφ θαη ζηνπο ελδνγελείο 

παξαγσγηθνχο ηνκείο ησλ ‘ηνπηθνηήησλ’, (Υξηζηνθάθεο, 2001: 61). Σν ζπγθεθξηκέλν ξεχκα αλαβαζκίδεη ην ξφιν 

ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, αλαδεηθλχνληαο ηηο ζε πξψηηζην ππιψλα αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ. Να ζεκεησζεί πψο ε 

ελ ιφγσ ζεψξεζε, κνηξάδεηαη θνηλνχο παξαλνκαζηέο κε ζεσξεηηθά ζρήκαηα αλάδεημεο ηεο ζεκαζίαο ησλ ζεζκψλ 

(πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, ηερλνινγηθψλ) πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Δπηπιένλ, ζπληζηά έλα ζεσξεηηθφ ζρήκα 

πνπ θαηά θάπνην ηξφπν επέδξαζε ζην ζρεδηαζκφ αξθεηψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, ζε ζχγρξνλα δπηηθά θξάηε 

(Coccia, 2005: 17).     

2.5. Αλαιχζεηο κε ηζφξξνπεο αλάπηπμεο θαη ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο 

 

Ζ ζηαδηαθή ελδνγελνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξφνδν ζηε λενθιαζηθή ζεσξία θαη ηα λενθευλζηαλά κνληέια 

αλάπηπμεο -ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηζηεκνληθέο αλαιχζεηο θαη πξνεθηάζεηο ηεο ζεσξίαο ηνπ Schumpeter γηα ηηο 

γελεζηνπξγέο αηηίεο ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο-, νδεγεί αξγφηεξα 

ζηελ αλάδπζε αλαζεσξεκέλσλ λενθιαζηθψλ κνληέισλ αλάπηπμεο ελδνγελνχο θαηλνηνκίαο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

παξαπάλσ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε κνληέισλ κε-ηζφξξνπεο αλάπηπμεο.        

 

Μηα ζεσξεηηθή ζπλεηζθνξά αξθεηά ζεκαληηθή ζηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο αθνξά ζηηο ζρνιέο 

πνπ επηθξαηεί λα ραξαθηεξίδνληαη λενθευλζηαλέο (Kaldor, 1970). Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά εληάζζεηαη ζηελ 
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παξνχζα ελφηεηα ιφγσ ηεο κεζνδνινγίαο ησλ γξακκηθψλ ζπλαξηήζεσλ θαη ηεο ινγαξηζκηθήο γξακκηθφηεηαο ζηηο 

αλαιχζεηο ηεο. H γεληθή ηδέα ηεο ζπιινγηζηηθήο αθνξά ζηελ παξαδνρή φηη γηα δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο 

εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ, δηαπηζηψλνληαη δηαθνξηθνί ξπζκνί θέξδνπο (Kaldor, 1970). Γηα παξάδεηγκα, ε ηαρχηεξε 

αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ην ξπζκφ πξνζθνξάο εξγαζίαο, πξνθαιεί ειιηπή δήηεζε θαη απηφ 

κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε κεησκέλα θέξδε. ηαλ ν ξπζκφο πξνζθνξάο εξγαζίαο απμάλεηαη ηαρχηεξα απφ ην 

θεθαιαηαθφ απφζεκα, ε ππεξβάιινπζα δήηεζε ζα απμήζεη ην ξπζκφ θεξδνθνξίαο. O Kaldor είλαη ν πξψηνο 

ζεσξεηηθφο κεηαπνιεκηθά, πνπ αλαθέξεηαη θαη ηεθκεξηψλεη ηελ αλάιπζε ηνπ ζην πξίζκα ηεο ελδνγελνχο 

ηερλνινγηθήο αιιαγήο βαζηδφκελνο ζε θευλζηαλέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ νδεγνχκελε απφ ηε δήηεζε αλάπηπμε αιιά 

αλαιχζεηο άιισλ ζεσξεηηθψλ (Young, 1928). Ζ βαζηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Kaldor σζηφζν, πνπ ελ πξνθεηκέλσ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνχζα αλάιπζε, αθνξά ζην Νφκν ηνπ Verdoorn. Ο ηειεπηαίνο, αλαπαξηζηά ηε ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα, κε ηελ αηηηφηεηα λα θαηεπζχλεηαη απφ ηελ πξψηε 

πξνο ηε δεχηεξε (Βαΐηζνο θαη Μπαξηδψθαο, 2004). ε ζπλέρεηα ηεο παξαδνζηαθήο (θαηά Smith) αληίιεςεο γηα ηε 

ζρέζε εμεηδίθεπζεο, θαηακεξηζκνχ θαη παξαγσγηθφηεηαο, ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο αλαδεηθλχεη ηηο κεηαβνιέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αχμεζε ησλ φγθσλ παξαγσγήο, ηελ ζπλεπαθφινπζε παξαγσγή νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηε 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πεξαηηέξσ δπλακηθψλ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο (Verspagen, 2005α). Οη δπλακηθέο απηέο 

θαίλεηαη, αλάκεζα ζε άιια, λα πξνθχπηνπλ απφ θαηλφκελα πξνζαπμεηηθήο ηερλνινγηθήο αιιαγήο, κάζεζεο κέζα 

απφ ηελ πξάμε, απμαλφκελεο ζσξεπηηθήο εκπεηξίαο θαη ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο.  

 

Βαζηθή ζεσξεηηθή ζπλεηζθνξά ζηηο αλαπηπμηαθέο ζεσξίεο -θαη δε ζην πεδίν ησλ ‘ελαιιαθηηθψλ’ πξνζεγγίζεσλ- 

απνηειεί ε πξνζέγγηζε ηνπ Karl Gunnar Myrdal. Ο ηειεπηαίνο, κέζα απφ ηε ζεσξία ηεο ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο, 

δίλεη έκθαζε ζην ξφιν ησλ ηνπηθψλ ηερλνινγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ πφξσλ σο παξαγφλησλ θηλεηνπνίεζεο 

θεληξνκφισλ ή θπγφθεληξσλ δπλακηθψλ (Myrdal, 1957). χκθσλα κε ηε βαζηθή ζπιινγηζηηθή ηνπ, ζπληειεζηέο 

παξαγσγήο φπσο ε εξγαζία θαη ην θεθάιαην ηείλνπλ λα θαηεπζχλνληαη πξνο πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο 

θαη λα δεκηνπξγνχλ ειθηηθέο αλαπηπμηαθέο δπλακηθέο πξνο ζπγθεθξηκέλα ρσξηθά ζεκεία. Δπηπξνζζέησο, ζε 

αξθεηέο πξνζεγγίζεηο ηνπ, ν ζεσξεηηθφο αλαγλσξίδεη θαηλφκελα δηάρπζεο νηθνλνκηθψλ θαη παξαγσγηθψλ ξνψλ, 

κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ζεζκηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ αλαπηπμηαθήο παξέκβαζεο. Ζ παξνπζία 

απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ, απνζθνπεί ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ εγγελψλ ηάζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ πξνο 

άληζε ρσξνζέηεζε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπγθέληξσζε ηνπο ζην ρψξν. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

αλαπηχζζεηαη θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Albert Hirschman, ν νπνίνο έδσζε έκθαζε ζηελ άληζε εμέιημε δηαθνξεηηθψλ 

θιάδσλ θαη γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ ζην εζσηεξηθφ ρσξψλ (Hirschman, 2004: 383), ζεσξψληαο ηηο αλαπηπμηαθέο 

αληζφηεηεο εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάπηπμεο. πσο αλαθέξεη επίζεο, ε αλάπηπμε δελ 

εκπνδίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε πφξσλ αιιά απφ ηελ έιιεηςε πξνγξακκάησλ πςειήο αμηνπηζηίαο, ήηνη πξνγξακκάησλ 

πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ζσζηήο ζχιιεςεο, ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο (Hirschman, 1958). Οη εξγαζίεο ηνπ 

ζεσξεηηθνχ, ηφληζαλ ηε ζεκαζία ησλ θαηάιιεια ζηνρεπκέλσλ θαη ελεξγψλ κέηξσλ πνιηηηθήο πνπ ζα ζηνρεχνπλ 

ζηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ, ελδνγελψλ θαη απηνηξνθνδνηνχκελσλ παξαγσγηθψλ δπλακηθψλ, ελψ αλέδεημαλ επίζεο ηε 

ζεκαζία ησλ κεραληζκψλ δηάρπζεο. Με ηελ έλλνηα ησλ κεραληζκψλ δηάρπζεο, φξηζε θπξίσο ηηο ‘νηθνλνκηθέο 

δηαζπλδέζεηο’ θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ, κέζσ: α) ηεο ελίζρπζεο ησλ δηαπνηθίιζεσλ 

ζηα παξαγσγηθά ζπζηήκαηα, β) ηεο δηακφξθσζεο νξηδφληησλ θαη θάζεησλ ζπλεξγεηψλ αιιά θαη γ) ηεο βειηίσζεο 

ησλ πξνζβάζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ δξψλησλ ζε ηερλνινγηθέο βάζεηο. Ζ ζεκαζία ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ Α. 

Hirschman γηα ηελ παξνχζα εξγαζία έγθεηηαη, φπσο ζα θαλεί, ζηε ξεηή απφ κέξνπο ηνπ αλαιπηηθή ελζσκάησζε 

ησλ ζεζκηθψλ φξσλ θαη ηνπ θαζνξηζηηθνχ ξφινπ -επί ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο- κηαο δνκεκέλεο 

αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο.  

 

Ζ απνθξπζηάιισζε σζηφζν ηεο έλλνηαο ησλ πφισλ αλάπηπμεο αλήθεη ζηνλ Francois Perroux. Μέζα απφ ηηο 

εξγαζίεο ηνπ επέθηεηλε ηε ζνπκπεηεξηαλή ζθέςε ζηε δηάζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ, δηαηππψλνληαο ηελ ζεσξία 

ησλ ‘πφισλ αλάπηπμεο’ θαη ηνπ ‘αθεξεκέλνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ’ (Perroux, 1950). Ζ ζεσξία αξγφηεξα 

εκπινπηίζηεθε κε ηηο έλλνηεο ησλ ‘εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ’, ηεο ‘ζπζζψξεπζεο’ θαη ησλ ‘νηθνλνκηθψλ 

δηαζπλδέζεσλ’. Ζ βαζηθή ηδέα βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε θαη παξαδνρή φηη ε θεθαιαηαθή ζπζζψξεπζε 

ηξνθνδνηεί άληζε ζπγθέληξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φρη κφλν θιαδηθά αιιά θαη γεσγξαθηθά. Οη 

ιφγνη χπαξμεο ηνπ θαηλνκέλνπ -θαη νη κεραληζκνί κέζα απφ ηνπο νπνίνπο επηηειείηαη ε πξνθείκελε δηαδηθαζία- 

απνηειεί αληηθείκελν εκβξηζνχο αλάιπζεο θαη ζε κεηέπεηηα ελφηεηεο ηεο εξγαζίαο. Οη ζεσξήζεηο ησλ πφισλ 

αλάπηπμεο επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε κνξθνινγία ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο γηα δεθαεηίεο, ζε αξθεηά 

ζχγρξνλα θξάηε. Έσο θαη ζήκεξα, ε ηδέα φηη ε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία κπνξεί λα πξνσζεζεί κέζα απφ ηελ 
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ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ πφισλ ζε έλα ρσξηθφ πιαίζην πνπ ζηαδηαθά -κέζα απφ πνιιαπιαζηαζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη νηθνλνκηθέο δηαζπλδέζεηο ζην ρψξν- ζα ηείλνπλ λα επεθηείλνληαη (ή αθφκε θαη λα εθάπηνληαη), εμαθνινπζεί λα 

επεξεάδεη ρσξηθέο πνιηηηθέο έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο.  

 

H έλλνηα ηνπ ‘αθεξεκέλνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ’ αλαθέξεηαη ζε κηα ηξηζππφζηαηε δηάζηαζε ηνπ ρσξηθνχ 

θαηλνκέλνπ, φπσο απηή δηαθξίλεηαη: α) ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν, σο ζρέδην, β) ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν, σο πεδίν 

δπλακηθψλ θαη γ) ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν, σο νκνηνγελή ζπγθέληξσζε (Perroux, 1950: 93). Οη δηαζηάζεηο απηέο 

ζπλεπάγνληαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο ζπλνιηθά αλαδεηθλχνπλ ηε ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηε βηνκεραληθή ρσξνζέηεζε, ηε ζπγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ, ηε δηαπινθή ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ 

νηθνλνκηθή επίδνζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, ελψ ζηεξίρηεθε ζηελ παξαδνρή φηη ε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε 

δεκηνπξγεί πνισηηθά θαηλφκελα, δηαηππψλεη ηε ζπιινγηζηηθή ηεο ζε α-ρσξηθφ επίπεδν θαη φρη γεσγξαθηθφ 

(Λακπξηαλίδεο, 2007: 279). Ο Boudeville είλαη απηφο πνπ αλέπηπμε ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ F. Perroux ζε επίπεδν 

γεσγξαθίαο θαη έπεηηα επεμεξγάζηεθε ην θαηλφκελν ηεο γεσγξαθηθήο ζπγθέληξσζεο ησλ βηνκεραληψλ. Έλαο 

πφινο αλάπηπμεο απνηειεί έλα ζχλνιν βηνκεραληψλ ζε αιιειεπίδξαζε, πνπ αλαπηχζζνληαη κε πςειφηεξνπο 

ξπζκνχο, αλαβαζκίδνληαη ηερλνινγηθά θαη δηαρένπλ ηα ηερλνινγηθά ηνπο απνηειέζκαηα ζην παξαγσγηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, δηακνξθψλνληαο έηζη κηα ζπλερή πνισηηθή δηαδηθαζία. Τπφ απηήλ, πξνθαιείηαη 

ζπγθέληξσζε λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη αλάπηπμε πξνσζεηηθψλ βηνκεραληψλ, κε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

νηθνλνκίεο. Ζ ζεσξία ησλ πφισλ αλάπηπμεο -ελψ πξνέθπςε απφ ηα πνξίζκαηα γηα ηελ άληζε αλάπηπμε ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο- ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν αλαζηνιήο απηήο ηεο πνισηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα ρξφληα 

απνηεινχζε ην βαζηθφ ππφδεηγκα αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

(φπ.π.: 282), κέρξη ην ζηαδηαθφ πέξαζκα ζην ελδνγελέο ππφδεηγκα αλάπηπμεο θαη πξφζθαηα, ην ζπζηεκηθφ.  

 

πσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη πξνζεγγίζεηο απηέο πεγάδνπλ απφ ζπγθεθξηκέλα ζεσξεηηθά ξεχκαηα 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζθέςεο πνπ επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα κέηξα εθαξκνγήο, ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηηο ζπλέπεηεο ζε επίπεδν αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ ‘ζρνιή ησλ πφισλ’ πάλησο, παξφηη ππήξμε δεκνθηιήο ζε 

επίπεδν θξαηηθήο πνιηηηθήο γηα δηνηθεηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο -θαη παξφιν φηη νδήγεζε ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζε δηαδηθαζίεο εθβηνκεράληζεο θαη ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ή θαη ζηελ αλάδπζε 

ηζρπξψλ βηνκεραληθψλ ζπκπιεγκάησλ- δελ θαηάθεξε λα επηιχζεη ηα βαζηθά παξαγσγηθά θαη νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ηα νπνία θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη. Έλαο βαζηθφο ιφγνο είλαη φηη επέηεηλε θαηλφκελα θιαδηθήο, 

γεσγξαθηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπγθέληξσζεο. Δπηπξφζζεηα, ζηεξεκέλε απφ ζπιιήςεηο εμεηδηθεπκέλσλ ζεζκηθψλ 

κεραληζκψλ (πνπ γελλψληαη ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά ζηα ηέιε ηνπ αηψλα πιένλ, φπσο ζα δνχκε), δελ ηαπηίζηεθε 

ζπρλά κε εληαηηθέο δηαδηθαζίεο δηάρπζεο ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ ησλ πφισλ ζηα επξχηεξα πεξηθεξεηαθά 

πεξηβάιινληα.  

 

O θαηακεξηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ εξγαζίαο θαη νη δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο απνηεινχλ πξσηίζησο αληηθείκελν 

κειέηεο απφ πξνζεγγίζεηο αλάιπζεο ηνπ ρψξνπ θαη πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο. Οη πξνζεγγίζεηο 

νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο ζεκειηψλνληαη ζεσξεηηθά (φπσο ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθφηεξα ζε επφκελε ελφηεηα), 

ζε αλαιχζεηο ησλ von Thunen, Alfred Weber, Auguste Losch, Alfred Marshall θαη ηνπ Harold Hotelling. 

Μεηέπεηηα εμειίμεηο ζηε γεσγξαθηθή αλάιπζε -θαζψο θαη ε ελζσκάησζε ηνπ ρψξνπ σο παξακέηξνπ ζηηο 

αλαιχζεηο ηεο αλαπηπμηαθήο νηθνλνκηθήο- ηξνθνδφηεζαλ έλα απμεκέλν ελδηαθέξνλ θαη κηα πινχζηα βηβιηνγξαθία 

ζε ζέκαηα ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο, λέσλ βηνκεραληθψλ ρψξσλ, ηερλνπφιεσλ, καζεζηαθψλ πεξηθεξεηψλ, 

πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Πην ζεκαληηθή παξάκεηξνο σζηφζν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ελ ιφγσ 

αληηθεηκέλνπ, ππήξμε ε ίδηα ε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη νη δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο, φπσο απηέο 

εμειίρζεθαλ θαη κεηαζρεκάηηζαλ ηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη νη νπνίεο απαίηεζαλ λέα 

εξγαιεία κειέηεο, λέεο πξνζεγγίζεηο θαη λέα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πξίζκαηα εξκελείαο.     

 

Παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο, ε λέα γεσγξαθηθή νηθνλνκηθή κνληεινπνηεί ηηο παξαγσγηθέο 

δηεξγαζίεο ζην ρψξν, κε ζηφρν ηελ εξκελεία ηεο δηακφξθσζεο πνιππνίθηισλ νηθνλνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζην 

γεσγξαθηθφ επίπεδν (Krugman, 1991α, 1991β). Βαζηθφ ζεκείν έξεπλαο απνηειεί ε κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεραληζκψλ πνπ επλννχλ ηελ νηθνλνκηθή ζπγθέληξσζε, κέζα απφ ηε ρξήζε ελλνηψλ φπσο απμαλφκελεο απνδφζεηο, 

εμσηεξηθφηεηεο, αηειψο αληαγσληζηηθέο αγνξέο. ην ίδην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ιακβάλνληαη ππφςε επηζηεκνληθέο 

αξρέο κε αλαθνξά ζε αληηζεηηθέο δπλάκεηο ζπγθέληξσζεο (θεληξνκφιεο) θαη απνθέληξσζεο (θπγφθεληξεο) (Fujita 

& Thisse, 2002: 5). χκθσλα κε ηε λέα νηθνλνκηθή γεσγξαθία, ην θεληξηθφ ζεκείν εξκελείαο ησλ δηεξγαζηψλ ησλ 
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παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ είλαη ε έλλνηα ηεο ζπγθέληξσζεο δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε θαηλφκελα 

πξνζέιθπζεο γλσζηηθνχ θεθαιαίνπ, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Ζ ζθέςε απηή ππεξβαίλεη 

ηελ αζηπθή νηθνλνκηθή θαη ηηο κνληεινπνηεκέλεο αλαζεσξήζεηο ηεο. ηελ αζηπθή νηθνλνκηθή, θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ζηε ρσξν-νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη νη βέιηηζηεο απνθάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ δξψλησλ (π.ρ. 

επηρεηξήζεσλ, θαηαλαισηψλ, λνηθνθπξηψλ) θαη νη ζπλεπαθφινπζεο επηπηψζεηο ζην ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο θαη ζηα 

επίπεδα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Storper, 2011α). Απέλαληη θαη ζηηο δπν απηέο πξνζεγγίζεηο (λέα νηθνλνκηθή 

γεσγξαθία θαη αζηπθή νηθνλνκηθή), ε θξηηηθή νηθνλνκηθή γεσγξαθία ζήκεξα δίδεη πεξηζζφηεξε εκπεηξηθή έκθαζε 

ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ θαη ρσξηθψλ ελνηήησλ θαη ζηα ηδηαίηεξα ζεζκηθά, θνηλσληθά, 

γεσγξαθηθά, παξαγσγηθά, ηερλνινγηθά θαη επηζηεκνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε 

εμεηδηθεπκέλεο θαη ηδηαίηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη ζπλζήθεο αλάπηπμεο. Με άιια ιφγηα -φπσο ζεκεηψλεη πξφζθαηα 

θαη ν Michael Storper- εθεί πνπ ε λέα νηθνλνκηθή γεσγξαθία αλαδεηεί ηελ αλάπηπμε κνληέισλ θαη λφκσλ γηα ηε 

γεληθή ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ, νη νηθνλνκηθνί γεσγξάθνη κειεηνχλ εκπεηξηθά ηηο πεξηπηψζεηο 

αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ ηφπσλ θαη πεξηθεξεηψλ, κε έκθαζε ηφζν ζηα εκθαλή φζν θαη ζηα αθαλή παξαγσγηθά 

θαη ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (φπ.π.). Σα πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο πξνζέγγηζεο ιακβάλνληαη ππφςε 

αλαιπηηθφηεξα ζηελ επφκελε ελφηεηα δηεξεχλεζεο ησλ ζεσξηψλ ηνπ ρψξνπ. 

2.6. Η ζνπκπεηεξηαλή ζεσξία θαη νη ηερλνινγηθέο επαλαζηάζεηο 

 

Ζ ζνπκπεηεξηαλή ζεσξία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο -θαη νη ηζηνξηθέο αλαθαηαζθεπέο ηεο- απνηεινχλ ην επξχηεξν 

ζεσξεηηθφ πιαίζην αλαθνξάο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ο Joseph Schumpeter (1883-1950), ππήξμε απζηξηαθφο 

νηθνλνκνιφγνο (ζπνχδαζε λνκηθά θαη νηθνλνκηθά), ελψ δηεηέιεζε πνιηηηθφο θαη ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ ζηελ 

πξψηε κεηά ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν Απζηξηαθή θπβέξλεζε. Γηεηέιεζε επίζεο θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Βφλλεο, ελψ κεηέβε ζην Harvard University, ην 1932. Σα πην ζεκαληηθά έξγα ηνπ είλαη ηα Theory of Economic 

Development (1911), Business Cycles (1939), Capitalism, Socialism and Democracy (1942) θαη History of 

Economic Analysis (1954).  

 

ην επίθεληξν ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπ εξγαζηψλ ηνπ Schumpeter βξίζθεηαη εμ’ αξρήο, ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο 

θαη ε ζεκαζίαο ηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αιιαγή. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα ηνλ Schumpeter 

απνηεινχζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ, φρη φκσο κφλν κέζα απφ ην 

ζηαηηθφ πξίζκα ηεο θαηαλνκήο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο αιιά κέζσ κηαο δηαδηθαζία δεκηνπξγηθήο 

θαηαζηξνθήο
5
. O Schumpeter ζπλδηαιέρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε καξμηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο, ελψ ε 

ζπιινγηζηηθή ηνπ κνηξάδεηαη θνηλέο γξακκέο κε ηνλ Karl Marx ηφζν ζην επίπεδν ηνπ ηερλνινγηθνχ αληαγσληζκνχ -

σο ε θχξηαο κνξθήο αληαγσληζκνχ ζηνλ θαπηηαιηζκφ- φζν θαη ζηε δηάζηαζε ηεο θαηλνηνκίαο σο θξίζηκεο 

δηαδηθαζίαο αλαδηάξζξσζεο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πησηηθψλ πνζνζηψλ θέξδνπο 

ζηνλ θαπηηαιηζκφ (Freeman, 2003β: 5).  

 

Ζ ζρέζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ, δελ πξνζεγγίδεηαη ηζηνξηθά σο νκνηνγελήο. Σα απνηειέζκαηα ηνπο ηξνθνδνηνχλ 

ηε δηακφξθσζε ελφο δηαθνξηθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ πνπ αληαλαθιά ηηο αληηζεηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηηο 

αληηλνκηθέο εγγελείο δηεξγαζίεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Ο Schumpeter έιαβε ππφςε ηνπ ζεσξεηηθνχο ηεο επνρήο φπσο 

ηνλ Riedel -ν νπνίνο έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ζηηο αξρέο 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε λέσλ εκπνξηθψλ δηφδσλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε λέσλ 

πξψησλ πιψλ- ην Bohm Bawerk θαη ηελ εξγαζία ηνπ ζην ξφιν ηνπ επηρεηξεκαηία θαζψο θαη ην δάζθαιν ηνπ, 

Friedrich Freiherr von Wieser, επί ηεο εηζαγσγήο ηνπ ‘εξσηθνχ αηνκηζκνχ’ ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε (Freeman, 

2001: 51). Σν έξγν ηνπ Schumpeter -ην νπνίν φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ 

πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο θαη αλαδηαλνκήο επηζηεκνληθψλ αμηψλ- μεθηλάεη απφ ηε 

κειέηε ηεο νηθνλνκίαο κέζα απφ ζηαηηθέο ξνέο θαη επεθηείλεηαη ζε επξχηεξεο δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Έπεηηα αλάγεηαη ζε καθξννηθνλνκηθέο ζεκειηψζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θχθισλ θαη ησλ παξακέηξσλ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπο θαη ηέινο, ην έξγν ηνπ ηνπνζεηείηαη ζπλνιηθά ζε έλα πιαίζην αλάιπζεο ηεο ζρέζεο ηνπ 

θπξίαξρνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο δεκνθξαηίαο.     

 

                                                      
5 H έλλνηα αλήθεη ηζηνξηθά ζηνλ Werner Sombart (Freeman, 2003β: 5).  
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Γηα ηνλ Schumpeter, νη θαηλνηνκίεο δεκηνπξγνχλ λέεο δπλαηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, ελψ εηζάγνπλ λεσηεξηζκνχο 

ζηελ νηθνλνκηθή ζθαίξα θαζνξηζηηθνχο γηα ηε καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο. Ο 

ίδηνο δηαηππψλεη ην επηρείξεκα φηη ν ηερλνινγηθφο αληαγσληζκφο απνηειεί ηελ πην ‘ζθιεξή’ κνξθή αληαγσληζκνχ 

(Freeman, 1994). Ζ βαζηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηε ζπιινγηζηηθή ηνπ Schumpeter θαη απηήλ ηεο λενθιαζηθήο 

ζρνιήο, αθνξά ζηελ έκθαζε επί ηεο ηερλνινγηθήο θαη ζεζκηθήο αιιαγήο, δηαζηάζεηο πνπ αγλννχληαη (θπξίσο ε 

δεχηεξε) ζε έλα βαζκφ απφ ηηο νξζφδνμεο λενθιαζηθέο απφςεηο (Freeman, 2001: 43). εκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

εξγαζίαο ηνπ αθηεξψλεηαη ζηελ εγγελή ηάζε ησλ θαηλνηνκηψλ λα ζπζπεηξψλνληαη, ηζηνξηθά θαη θιαδηθά. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε παξαδνρή ζπλεπάγεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία αλάπηπμεο πνπ ηνπνζεηεί ηελ αλάδπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηλνηνκηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θαη 

νξγαλσηηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη ζε ζπλάθεηα κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ ηζηνξηθή αλαθαηαλνκή δηαθνξηθψλ 

καθξνπξφζεζκσλ νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή απνηειεί θαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

ζπλεηζθνξέο ηνπ Schumpeter ζηηο ζεσξίεο αλάπηπμεο (Freeman, 2003β: 6), δεδνκέλνπ φηη δηεξεπλά ηνπο 

παξάγνληεο παξαγσγήο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ δηαδηθαζηψλ θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο θαη ηελ θαηλνηφκν 

δηαδηθαζία εηδηθφηεξα. Ο ζεσξεηηθφο ζεκειίσζε αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηλνηνκίαο, φπσο πξνέθππηαλ απφ 

ηε δεκηνπξγία κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ ζε πεξηφδνπο ζπγθέληξσζεο θαηλνηνκηψλ.    

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ν Schumpeter πξνζέδηδε ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα αθνξνχλ ζην γεγνλφο ελ 

πξψηνηο, φηη ε εμειηθηηθή δπλακηθή ηνπ πξνέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη απφ ηηο εμσγελείο 

αιιαγέο θαη ηηο (πξνυπνηηζέκελεο) απηφκαηεο πξνζαξκνγέο. Γεχηεξνλ, ε δπλακηθή απηή εμειίζζεηαη αζπλερψο θαη 

επηθέξεη πνηνηηθέο αιιαγέο πνπ ‘ζεκειησδψο κεηαβάιινπλ ηελ πθηζηάκελε ηζνξξνπία θαη δηακνξθψλνπλ ξηδηθά λέεο 

ζπλζήθεο’ (παξαηίζεηαη ζην Elliot, 1980: 46).  Με ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο πξέπεη ινηπφλ λα θαηαλνήζνπκε 

δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηνλ Schumpeter πξνθχπηνπλ κέζα απφ  αιιαγέο ζηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη εληφο δηεξγαζηψλ πνπ είλαη επξχηεξα θνηλσληθέο (Schumpeter, 1934). Ζ θαηλνηνκία γηα ηνλ 

Schumpeter απνηεινχζε κηα δηαδηθαζία ζπλεπψο, κέζα απφ ηελ νπνία ππάξρνληεο πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη κε λέν 

ηξφπν. Ζ θαηλνηνκία κπνξεί θαη’ επέθηαζε λα πάξεη πνιιαπιέο κνξθέο, θαζψο δχλαηαη λα αθνξά ζε: α) λέα 

πξντφληα, β) λέεο δηαδηθαζίεο, γ) λέεο κεζφδνπο παξαγσγήο, δ) λέεο πεγέο πξνκεζεηψλ, ε) εθκεηάιιεπζε λέσλ 

αγνξψλ θαη ζη) εθαξκνγή νξγαλσηηθψλ θαηλνηνκηψλ. Βαζηθφο ηξνθνδνηηθφο ηζηνξηθά παξάγνληαο ηεο θαηλνηνκίαο 

είλαη γηα ηνλ Schumpeter είηε ν αηνκηθφο επηρεηξεκαηίαο (ην θαινχκελν ππφδεηγκα ‘Mark I’) -φπσο απνηππψλεηαη 

ζηα πξψηκα έξγα ηνπ- είηε ε έλλνηα ηεο νξγαλσκέλεο ή ‘ζπιινγηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο’ ζηηο κεηέπεηηα 

αλαιχζεηο ηνπ. εκεηψλεηαη φηη νη κεηέπεηηα αλαιχζεηο ηνπ ζπλδπάδνληαη κε ηελ ίδξπζε ελδν-επηρεηξεζηαθψλ 

εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ θαη εξγαζηεξίσλ θαη ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ εληφο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ (ην ππφδεηγκα 

‘Mark II’) (Schumpeter, 1939). πγθεθξηκέλα, ζην Theory of Economic Development, αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο 

εθεχξεζεο, σο κηαο εμσγελνχο δηαδηθαζίαο. Αληίζεηα, πξνζεγγίδεη ηελ θαηλνηνκία πεξηζζφηεξν σο κηα ελδνγελή 

δηεξγαζία ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. ην έξγν ηνπ δε, Capitalism, Socialism and Democracy αλαθέξεηαη ζηελ 

εθεχξεζε θαη ηελ θαηλνηνκία, σο απηέο λα πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο εληφο κεγάισλ εηαηξηψλ κε 

ελζσκαησκέλεο πιένλ εξεπλεηηθέο δπλαηφηεηεο.  

 

Πην αλαιπηηθά, ην ζεσξεηηθφ πξίζκα ηνπ Schumpeter γηα ηε ζρέζε ηερλνινγηθήο αιιαγήο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο πεξηγξάθεη κηα καθξν-ηζηνξηθή νπηηθή. Οη ξπζκνί απηνί ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλερείο δηαθπκάλζεηο, νη 

νπνίεο θαιχπηνπλ καθξέο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο (έσο θαη 50-60 έηε) θαη νη νπνίεο ελ κέξεη έρνπλ ηελ επηζηεκνληθή 

ηνπο ζεκειίσζε ζηελ έλλνηα ησλ θπκάησλ Kondratiev’
6
. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Nikolai Dmitriyevich Kondratiev, δίλεη 

πεξηζζφηεξε έκθαζε ζε νηθνλνκεηξηθέο αλαιχζεηο παξά ζε πνηνηηθά θαη ηζηνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ. Γηαηππψλεη κηα ζεσξία νηθνλνκηθήο εμέιημεο βαζηζκέλεο ζε ακεηάθιεηεο δηαδηθαζίεο 

πνπ δηαξθνχλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη νη νπνίεο ζε κεγάιν βαζκφ δχλαηαη λα εξκελεπζνχλ απφ 

εζσηεξηθνχο παξάγνληεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη απφ δεπηεξνγελείο 

πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο. Σξία απφ ηα πην βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεσξίαο πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ έλλνηα 

φηη νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο απνηεινχλ έλα ‘νξγαληθφ’ θνκκάηη ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, φπσο 

αλαθέξεηαη ήδε απφ ηνλ Marx θαη ηνλ Juglar, β) ηελ έλλνηα ηεο δηαθχκαλζεο, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ην 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο ηνπ -πέξα απφ ηηο λενθιαζηθέο νξζνινγηζηηθέο αλαιχζεηο-, πξνο πεξηζζφηεξν 

νιηζηηθέο, νξγαληθέο, κε-γξακκηθέο θαη κε αηνκηθηζηηθέο πξνζεγγίζεηο γ) ηελ έλλνηα ηεο κεηαβαιιφκελεο 

                                                      
6 Ρψζνο νηθνλνκνιφγνο πνπ αζρνιήζεθε κε ηα ζπζηήκαηα ηηκψλ θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο δηαθπκάλζεηο ηε δεθαεηία ηνπ 1920. 



44 

 

ηζνξξνπίαο θαη ηελ εγγελή ηάζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνο απηήλ, ε νπνία αλ θαη αληηζεηηθή κε ηα 

ζηνηρεία ηεο ππφινηπεο ζπιινγηζηηθήο, απνηεινχζε ζπζηαηηθφ κέξνο ησλ αλαιχζεσλ ηνπ (Freeman, 2001: 80).  

 

Ζ εξκελεία ησλ ‘καθξψλ θπκάησλ’ δηαθνξνπνηείηαη κέζα απφ δηαθνξεηηθέο ζρνιέο ζθέςεο. Ο Schumpeter, αλ θαη 

επεξεάζηεθε θαη απφ ηηο αξρέο ηνπ Ν. Kondratiev πξνζπαζψληαο λα εξκελεχζεη ηνπο καθξνχο θχθινπο ζε φξνπο 

ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, πξνζέδσζε πεξηζζφηεξα πνηνηηθά θαη ηζηνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηε ζεσξία ηνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα, αθνινπζεί κηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζην ξφιν ησλ ξηδηθψλ θαη 

πξνζαπμεηηθψλ (ή νξηαθψλ) θαηλνηνκηψλ επί ηνπ θαζνξηζκνχ ηζηνξηθψλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ. Σν αξρηθφ ζεκείν 

ηεο ζεσξίαο ηνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ελφο αξηζκνχ βαζηθψλ θαηλνηνκηψλ ζην μεθίλεκα ελφο θχθινπ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Verspagen, 2005α). ηελ πξψηκε ζεσξεηηθή ζχιιεςε ηνπ επηρεηξήκαηνο, νη βαζηθέο 

θαηλνηνκίεο εηζάγνληαη ζηελ νηθνλνκηθή ζθαίξα κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ζηνπο νπνίνπο ν 

Schumpeter πξνζδίδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηθαλφηεηεο φζνλ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα ηνπο λα 

δηαγηγλψζθνπλ ηα θαηλνηφκα ζηνηρεία αιιά θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή λέσλ ηδεψλ. ε κεηέπεηηα 

αλαιχζεηο ηνπ βέβαηα φπσο πξναλαθέξζεθε, ην ξφιν ηνπ αηνκηθνχ επηρεηξεκαηία αλαιακβάλεη ε έλλνηα ηεο 

ζπιινγηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηε δξάζε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Ζ αλάπηπμε βαζηθψλ θαηλνηνκηψλ -ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν θαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν θιάδν- 

θαηέρεη δπν αξρηθά ραξαθηεξηζηηθά: α) ζπληνλίδεηαη κε ζπλαθείο θαηλνηνκίεο πνπ καδί ζπγθξνηνχλ έλα ζχλνιν 

αιιειεπηδξψλησλ θαηλνηνκηψλ (Freeman, 2003β: 3), β) πξνθαιεί ηελ αλάδπζε ελδηαθέξνληνο απφ κηκεηέο πνπ 

αθνινπζνχλ ηα επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα θαη απνζθνπνχλ ζηελ απφζπαζε κέξνπο ησλ εκπνξηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ επθαηξηψλ (Schumpeter, 1939), ρσξίο ην αξρηθφ θφζηνο αλάιεςεο ηεο θαηλνηνκίαο (ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζην ηζνδχγην αβεβαηφηεηαο θαη επέλδπζεο). πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν ζεσξεηηθφο,  

 

‘…νη ζπζηεκηθέο αιιειεμαξηήζεηο αλάκεζα ζηε βαζηθή θαη ζηελ πξνζαπμεηηθή θαηλνηνκία ππαηλίζζνληαη φηη νη 

θαηλνηνκίεο (θαη ε αλάπηπμε ηνπο) ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θαη ζηηο ζπγγελείο 

δνκέο ή ‘ζπζπεηξψζεηο’’.. (Schumpeter, 1939: 100-1).   

 

Ζ αλάδπζε κηαο ζπλαθνινπζίαο απφ βαζηθέο θαηλνηνκίεο -καδί κε ηελ ηαπηφρξνλε επέθηαζε πξσηνβνπιηψλ πνπ 

δελ αληηγξάθνπλ απαξαίηεηα ηηο ηειεπηαίεο αιιά αθνινπζνχλ φκσο ην ίδην ηερλνινγηθφ κνλνπάηη- δεκηνπξγνχλ 

έλα ζχλνιν ηερλνινγηθψλ ξνψλ πνπ ζπλεπηδξνχλ ζεηηθά ζηνπο ζπλνιηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο (Verspagen, 2005β: 

499). Οη βαζηθέο θαηλνηνκίεο, νη λέεο ηερλνινγίεο θαη νη ζπλ απηέο πξνζαπμεηηθέο θαηλνηνκίεο, δεκηνπξγνχλ κηα 

πνιιαπιαζηαζηηθή δηαδηθαζία πνπ επηθέξεη ηελ αλάγθε γηα λέεο επελδχζεηο ζε θεθάιαην θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

ε απηή ηε θάζε είλαη πνπ ν Schumpeter εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο γηα λα απνηππψζεη ηελ 

επίπησζε απφ ηνλ ηερλνινγηθφ αληαγσληζκφ (Schumpeter, 1934). H αλάδπζε λέσλ αλαγθψλ πνπ ζπλνδεχεη ηελ 

εθάζηνηε ηερλνινγηθή αιιαγή απαηηεί ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ ζε επίπεδν ππνδνκψλ, 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, νξγάλσζεο, γλψζεσλ, θαηάξηηζεο αιιά θαη (φπσο ζα θαλεί παξαθάησ) ζε επίπεδν 

ζεζκψλ. Ζ αλάπηπμε ηεο δέζκεο απηήο θαηλνηνκηψλ ζπλεπάγεηαη ζπλεπψο, φρη κφλν επέθηαζε θεθαιαίνπ αιιά θαη 

ππνθαηάζηαζε ησλ ηερλνινγηψλ πνπ δε ζπκπίπηνπλ πιένλ κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο (Verspagen, 2005β). Ζ 

δηαδηθαζία απηή, δηαπηζηψλνπκε θαη ζήκεξα, επηθπιάζζεη ηφζν ζεηηθέο πξννπηηθέο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο -κε 

φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζε επίπεδν λέσλ θχθισλ ζπζζψξεπζεο θαη ζέζεσλ εξγαζίαο- φζν θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

γηα πθηζηάκελεο παξαγσγηθέο δνκέο πνπ είηε δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηερλνινγηθνχ ή νξγαλσηηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, είηε βξίζθνληαη ζε κεγάιε πιένλ απφζηαζε απφ ηηο αλαδπφκελεο θάζε θνξά ηερλνινγηθέο 

ηξνρηέο. Ζ δηαδηθαζία απηή ιακβάλεη επίζεο θαη ρσξηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε δηαθνξνπνηεκέλεο γεσγξαθηθά 

επηπηψζεηο ζε αληίζηνηρνπο (πιελ φκσο δηαθνξηθά) δνκεκέλνπο θιάδνπο ή ηνκείο. Ζ ρσξηθή απηή δηάζηαζε 

επηθέξεη ηελ εκθάληζε πεξηθεξεηαθψλ ή θιαδηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο κέζεο ηηκέο ηνπ δηεζλνχο 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο ή απνκαθξχλνληαη απφ απηέο θαη ππνβαζκίδνληαη φζνλ αθνξά ηηο παξαγσγηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο. Παξάιιεια, ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο ιακβάλεη θαη ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ζέηνληαο λέα πεξηερφκελα θαη αλαπηπμηαθέο επηινγέο, ζην επίπεδν φπνπ ηνπηθέο πξνηηκήζεηο ή ζηξαηεγηθέο 

επηδξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζηξαηεγηθά πνιηηηθά πεξηερφκελα θαη πεξηθεξεηαθέο πξνηεξαηφηεηεο.     

 

Ζ ζπλαθνινπζία ησλ βαζηθψλ θαη δεπηεξνγελψλ θαηλνηνκηψλ πνπ νδεγνχλ ην εθάζηνηε ηερλνινγηθφ θχκα, 

επηθπιάζζεη σζηφζν κεηαβνιέο ζηνπο ξπζκνχο θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εηζήγαγαλ ηελ ηερλνινγηθή αιιαγή 

ζε θάζε θάζε. ζν απμάλεηαη ε είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν φπνπ ε ζπλαθνινπζία ησλ θαηλνηνκηψλ 
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έρεη εηζαρζεί, ηφζν κεηψλνληαη ηα θέξδε ζεσξεηηθά γηα ηηο πξσηνπφξεο επηρεηξήζεηο θαη ηφζν νη ηερλνινγηθέο 

επθαηξίεο γίλνληαη πην πεξηνξηζκέλεο (Schumpeter, 1934). Ζ εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, φηη ηα πςειά θαηψθιηα εηζφδνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηερλνινγηθνχο ηνκείο, ηείλνπλ λα επλννχλ 

καθξνπξφζεζκα ηφζν ηελ παξνπζία δηεζλψλ νιηγνπσιηαθψλ δνκψλ, φζν θαη ηελ εκθάληζε νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξσλ λέσλ κηθξφηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Σν γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη ελ κέξεη απφ ηνλ ίδην 

ην δπλακηθφ ραξαθηήξα αξθεηψλ ηνκέσλ πςειήο ηερλνινγίαο. Ο ραξαθηήξαο απηφο, δηεπξχλεη ζπλερψο ηνλ αξρηθφ 

ππξήλα ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ δπλαηψλ πεξηζσξίσλ εηζαγσγήο θαηλνηνκίαο, ελψ παξάιιεια επηθπιάζζεη 

απμαλφκελεο αλάγθεο απνξξφθεζεο ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πφξσλ.  

 

Να ζεκεησζεί εδψ, φηη ζχκθσλα κε ηε ζνπκπεηεξηαλή παξάδνζε, ε πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο επηηάζζεη ηελ εηζαγσγή νξγαλσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ ζε επίπεδν 

επηρεηξήζεσλ θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Δληνχηνηο, έλα ηδηαίηεξν καθξνπξφζεζκν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

ηερλνινγηθψλ θχθισλ είλαη ζπρλά ε γεληθή δηάρπζε κηαο ηερλνινγηθήο θάκςεο, ε πηψζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ησλ 

ξπζκψλ αλάπηπμεο θαζψο θαη ε σξίκαλζε ηεο ηερλνινγίαο, ζε βαζκφ πνπ ν αληαγσληζκφο πιένλ πεξηνξίδεηαη ζηηο 

ηηκέο (θαη φρη ζε ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο φπσο ζηελ αξρηθή θάζε). πλεπψο, ε δηάρπζε κηαο ηερλνινγίαο 

πεξηνξίδεηαη ζηαδηαθά, φπσο θαη ε επέθηαζε ησλ αγνξψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ηεο ηερλνινγίαο. ε απηφ ην ζηάδην ε 

νηθνλνκία πξνζεγγίδεη ηα ρακειφηεξα επίπεδα θεξδψλ θαη αληηκεησπίδεη θαηλφκελα χθεζεο (Verpagen, 2005α). ε 

εθείλν ην ζηάδην μεθηλάεη επίζεο ε ίδηα δηαδηθαζία εηζαγσγήο λέσλ θαηλνηνκηψλ, δεπηεξνγελψλ θαηλνηνκηψλ, 

ηερλνινγηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ελφο λένπ ηερλνινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ νηθνλνκηθνχ θχθινπ αλάπηπμεο. 

Παξάιιεια κε απηφλ ηνλ θχθιν αλαπηχζζεηαη, θαηά ηνλ Schumpeter, θαη έλαο δεπηεξνγελήο θχθινο επελδχζεσλ 

ζε ρξεκαηηζηεξηαθά ραξηνθπιάθηα, ε πνξεία θαη νη δηαθπκάλζεηο ησλ νπνίσλ ζπλήζσο αθνινπζνχλ ηηο θάζεηο 

αλάπηπμεο θαη θάκςεο ηνπ πξσηνγελνχο ηερλνινγηθνχ θχθινπ (φπ.π). 

             

Ζ βαζηθή ζπιινγηζηηθή ηεο ζεσξίαο ηνπ, φπσο ζπλνπηηθά παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, αλαδεηθλχεη ην ξφιν ησλ 

θαηλνηνκηψλ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο 

θαη νηθνλνκίαο. Ζ θπθιηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ε πεξηνδηθφηεηα ηνπ απνηεινχλ ζεκεία θξηηηθήο γηα ηελ 

ζεσξία ηνπ. Δληνχηνηο, νη ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ πεξηγξάθεθαλ απνηεινχλ ηε ζεκαληηθή επηζηεκνληθή ζπλεηζθνξά 

ηεο ζεσξίαο. Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπλνδεχνπλ παξάιιεια έλαλ ηερλνινγηθφ θχθιν θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ηηο 

ηερλνινγηθέο επθαηξίεο πνπ απηφο δηαλνίγεη. Δίλαη γεγνλφο φηη ε αλάδπζε κηαο ηερλνινγηθήο αιιαγήο δελ απνηειεί 

κηα δηαδηθαζία πνπ γελλάηαη ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο αιιά ‘πξνεηνηκάδεηαη’ επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά γηα 

δεθαεηίεο. Οη κεραληζκνί κέζα απφ ηνπο νπνίνπο έλα ηερλνινγηθφ θχκα ηείλεη λα επηθξαηήζεη -θαζψο θαη νη 

ζεζκηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάδπζε ηνπ- απνηεινχλ θεληξηθφ αληηθείκελν ηεο εμειηθηηθήο 

νηθνλνκηθήο. Μεξηθνί απφ απηνχο ηνπο κεραληζκνχο έρνπλ νδεγήζεη κάιηζηα θαηά θαηξνχο θαη ζε δηαθξηηά 

ξεχκαηα ζθέςεο κε ζεσξίεο νδεγνχκελεο απφ ηε δήηεζε ή ηελ επηζηήκε.   

 

Ζ βαζηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Schumpeter πεξηιακβάλεη ηε ζεκαζία ηεο ηερλνινγηθήο θαη ζεζκηθήο αιιαγήο θαζψο 

θαη ην ξφιν ηεο ηζηνξίαο ζηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ. Παξφιν πνπ ν ίδηνο ν Schumpeter μεθίλεζε 

ηελ θαξηέξα ηνπ βαζηζκέλνο ζε αξρέο ηεο Methodenstreit -ηεο επηθξαηνχζαο ηφηε αθαηξεηηθήο θαη ζεηηθηζηηθήο 

νηθνλνκηθήο ζθέςεο (Freeman, 2001: 46)- ζηελ πνξεία αλαγλψξηζε ηνλ αλαιπηηθφ ξφιν ηεο ηζηνξίαο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ αζηάζεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κεραληζκψλ. 

πγθεθξηκέλα ζεκεηψλεη:     

      

‘…ε νηθνλνκηθή δσή είλαη κηα ηδηαίηεξε δηαδηθαζία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν θαη ζε έλα 

δηαηαξαζζφκελν πεξηβάιινλ’..(παξαηίζεηαη ζην Freeman, 2001: 47). 

 

ε απηνχο ηνπο φξνπο, ν Schumpeter έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ν παηέξαο λέσλ, ελαιιαθηηθψλ πξνο ηε λενθιαζηθή 

ζθέςε, ξεπκάησλ ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζεσξία. πγθεθξηκέλα ζεσξείηαη πξφδξνκνο ηεο εμειηθηηθήο 

νηθνλνκηθήο κε πνιιαπιέο επηξξνέο επίζεο θαη ζηε ζεζκηθή νηθνλνκηθή. Ζ έλλνηα ηνπ εμειηθηηζκνχ ζηνλ 

ζεσξεηηθφ δελ αθνξνχζε ζε βηνινγηθέο αλαινγίεο -φπσο αξγφηεξα ελζσκαηψζεθαλ απφ αξθεηνχο κειεηεηέο-, 

αιιά ζε δπν βαζηθά ζηνηρεία: ηε κεζνδνινγία θαη ηηο αξρέο. Ο ραξαθηήξαο ηεο κεζνδνινγίαο πξνέθππηε απφ ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθν ζπζηήκαηνο σο κηα νιφηεηα αιιειεπηδξνχζα κε ην πεξηβάιινλ θαη σο 

έλα νξγαληθφ φινλ, ρσξίο εγγελείο ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο αιιά κε κεραληζκνχο αλάηαζεο θαη ζπκπηψκαηα 
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θάκςεο. Οη αξρέο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ελζσκάησλαλ παξάιιεια κηα πνηνηηθή εμέηαζε ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ζε αλαθνξά κε ζέκαηα επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο, ζεζκηθήο νξγάλσζεο, θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο θαη εμάξηεζεο απφ θεθηεκέλεο δεμηφηεηεο θαη δπλακηθέο. Ζ εμάξηεζε απφ ηηο ηειεπηαίεο κάιηζηα, 

αθνξά ζην γεγνλφο φηη κνξθέο πνπ ζε θάπνηα ηζηνξηθή ζηηγκή απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο κεηαζρεκαηηζκνχ, 

πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ θαζίζηαληαη αλαζρεηηθνί παξάγνληεο πξνο ηελ ίδηα ηελ βηψζηκε εμέιημε ελφο νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο.     

 

πλερηζηήο ηνπ έξγνπ ηνπ Schumpeter -θαη ηεο απφπεηξαο ηνπ λα ζπλδέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θχθινπο κε ηηο 

ηερλνινγηθέο επαλαζηάζεηο θαη λα δηαηππψζεη κηα ζπλνιηθή ζεσξία νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηεξηγκέλε ζε κε λέν-

θιαζηθέο αξρέο θαη κεζνδνινγίεο- είλαη ν Christopher Freeman (1921-2010). H βαζηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Freeman -

πέξα απφ ην φηη ηξνθνδφηεζε ηελ απνθξπζηάιισζε θαη ηελ αλάπηπμε ελφο νιφθιεξνπ ξεχκαηνο νηθνλνκηθήο 

ζθέςεο, απηνχ ηεο εμειηθηηθήο νηθνλνκηθήο-, αθνξά ζηε δηάθξηζε πνπ δηαηππψλεη αλάκεζα ζε πέληε ηερλνινγηθέο 

επαλαζηάζεηο ζηελ ηζηνξία ηνπ ζχγρξνλνπ θαπηηαιηζκνχ. Κάζε ηερλνινγηθή επαλάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθέο ζπληζηψζεο, ελψ πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ βαζηθψλ 

θαηλνηνκηψλ. πσο αλαθέξεη ν ίδηνο ζην έξγν ηνπ As time goes by: from the industrial revolutions to the 

information revolution (2001):  

 

‘…ν θχθινο δσήο ελφο ηερλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ έλα αηψλα….ηα ζπζηήκαηα 

ησλ ζηδεξνδξφκσλ δηακνξθψζεθαλ ζηα κηζά ηνπ 19
νπ

 αηψλα, φκσο έσο θαη ζήκεξα θαζίζηαληαη 

ζεκαληηθά….παξνιαπηά ν θχθινο δσήο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο πεξλάεη κέζα απφ δηαθνξεηηθέο θάζεηο….απφ 

έλα εξγαζηεξηαθφ θαηλφκελν θαη απφ αζχλδεηεο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο κπνξεί έλα ζχζηεκα, πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηελ ηερληθή θαη εκπνξηθή ηνπ εθαξκνζηκφηεηα, λα κπεη ζηε θάζε κηαο πςειήο θιίκαθαο 

δηάρπζεο’...(Freeman & Louca, 2001: 145).    

 

Σν βαζηθφ επηρείξεκα ηνπ Freeman είλαη φηη νξηζκέλνη ηχπνη ηερληθήο αιιαγήο επηθπιάζζνπλ εθηεηακέλεο 

ζπλέπεηεο γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. πλεπψο, ε δηάδνζε ηνπο ζπλνδεχεηαη απφ δηαξζξσηηθέο θξίζεηο 

πξνζαξκνγήο, πνπ εκπεξηέρνπλ θαη επξχηεξεο ζεζκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο (Freeman & Perez, 1991: 31), 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή ζχδεπμε θαη θνηλσληθή δηαρείξηζε ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε αξρή απνηειεί θαη ην ζπλδεηηθφ θξίθν ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε ηηο 

θξαηηθέο πνιηηηθέο. Οη ηειεπηαίεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη 

αλαθαηαλνκήο αμηψλ, είηε απηνί είλαη ηερλνινγηθνί πφξνη, είηε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα επηζηεκνληθή θαη 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε, είηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ επεκεξίαο κηαο θνηλσλίαο.  

 

πσο θαηαδεηθλχεη ε καθξν-ηζηνξηθή αλάιπζε ηνπ Freeman, θάζε ηερλνινγηθφ θαζεζηψο επηθπιάζζεη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλέπεηεο -σο απνηέιεζκα βέβαηα ‘θνηλσληθψλ επηινγψλ’- θαη έλα ζπγθεθξηκέλν γεληθφ θαζεζηψο 

ξχζκηζεο. Ζ αλάιπζε ηνπ -ε νπνία αθνινπζεί ην κεζνδνινγηθφ κνλνπάηη ησλ ζεσξηψλ καθξνζθνπηθνχ θχθινπ- 

μεθηλάεη απφ ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε ζηε Βξεηαλία, ε νπνία ρξνλνινγείηαη γχξσ ζην 1780 θαη ζεκαηνδνηεί 

ην πέξαζκα απφ ηελ κηθξήο έθηαζεο παξαγσγή εληάζεσο εξγαζίαο ζηε κεγάιεο θιίκαθαο βηνκεραλνπνηεκέλε 

παξαγσγή ζηα εξγνζηάζηα. Δπί παξαδείγκαηη, ε πθαληνπξγία αλαδηαξζξψζεθε ηερλνινγηθά κέζα απφ θαηλνηνκίεο 

πνπ αθνξνχζαλ ζε λέα θισζηήξηα -πνπ κπνξνχζαλ λα πιέμνπλ πνιιαπιά λήκαηα αληί ελφο, φπσο ε spinning 

jenny- θαη αμηνπνίεζε ηεο πδξαπιηθήο ηζρχνο. Παξνκνίσο, ην ιηψζηκν ηνπ νξπθηνχ ζηδήξνπ κε θσθ -αληί κε 

θάξβνπλν- θαη νη λέεο δηεξγαζίεο κεηαηξνπήο ησλ ξάβδσλ ρπηνχ κεηάιινπ ζε ζθπξειαηεκέλν θαη επεμεξγαζκέλν 

ζίδεξν, απνηέιεζαλ θαζνξηζηηθέο θαηλνηνκίεο ζηε κεηαιινπξγία ην 18
ν
 αηψλα, πνπ έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα 

ηιηγγηψδνπο αχμεζεο ζηελ πξνκήζεηα ζρεηηθά θζελφηεξνπ ζηδήξνπ
7
 (Freeman & Louca, 2001: 159). Οη βαζηθνί 

θιάδνη ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε αθνξνχλ ζηα πθαληνπξγηθά πξντφληα, ηα ρεκηθά 

πιηθά πθαληνπξγίαο, ηα κεραλήκαηα πθαληνπξγίαο, ηελ πδαηηθή ελέξγεηα, ηελ θαηεξγαζία θαη ηήμε ζηδήξνπ. H 

κεηαβνιή βέβαηα ζηηο γεληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη ε ζπλεπαθφινπζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, επέβαιιε 

θαη ηε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ αληαιιαγήο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ (Freeman, 

1998:10).  

 

                                                      
7 Απφ ην 1780 έσο ην 1840, ε πξνκήζεηα ζηδήξνπ απμήζεθε απφ 60.000 ηφλνπο εηεζίσο ζε 2 εθ. ηφλνπο (Freeman & Louca, 2001: 159).  
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Σελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αθνινχζεζαλ επελδχζεηο ζην ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, φπσο ε αλάπηπμε 

θαλαιηψλ, ιηκαληψλ θαη νδηθψλ δηθηχσλ. Ζ ηερλνινγηθή κεηαβνιή επέβαιιε επίζεο θαη ηελ αιιαγή ζηνλ 

θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, κε ηε κεηαπήδεζε απφ ην θαζεζηψο ησλ ζπληερληψλ ζηηο κεγάιεο 

εξγνζηαζηαθέο κνλάδεο παξαγσγήο θαη ηε βίαηε δεκηνπξγία κηαο αλαγθαίαο κάδαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Δληνχηνηο, ν αληαγσληζκφο θπκαηλφηαλ αθφκα ζε έλα επίπεδν αηνκηθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ θαη κηθξψλ ζρεηηθά επηρεηξήζεσλ. πσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ σζηφζν, ε ηερλνινγηθή αιιαγή 

θαη νη ζπλέπεηεο ηεο δελ απνηεινχλ πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο. Ζ εμειηθηηθή ζθέςε εηζάγεη ζηελ ηζηνξηθή 

αλάιπζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο λέεο κεηαβιεηέο. Οη κεηαβιεηέο απηέο αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

νηθνλνκηθήο επηινγήο, νη νπνίεο εκπιέθνπλ ηφζν κηθξννηθνλνκηθέο ζπληζηψζεο -φπσο αβεβαηφηεηα, πξνεγνχκελε 

εκπεηξία, ηερλνινγηθά αδηέμνδα- φζν θαη θνηλσληθέο δπλακηθέο, φπσο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο, θξαηηθέο πνιηηηθέο θαη 

γεληθά θαζεζηψηα ξχζκηζεο.       

 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ αηκνχ ηξνθνδνηεί (γχξσ ζην 1840) λέεο ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο ζηηο γεληθέο 

ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη ζηηο κεηαθνξέο. Οη βαζηθέο θαηλνηνκίεο θαη ρξήζεηο αθνξνχλ πιένλ ζε αηκνκεραλέο, 

εξγαιεηνκεραλέο, αηκφπινηα, λαπηηιία, ελψ μεθηλά ε ρξήζε ράιπβα, θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζπλζεηηθψλ ρξσζηηθψλ 

νπζηψλ (Freeman & Perez, 1991: 44). εκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ εηζαγσγή ησλ κεζφδσλ ρξήζεο ηνπ αηκνχ είλαη φηη 

νη βηνηερληθέο κνλάδεο απειεπζεξψλνληαη πιένλ απφ ηελ πδαηηθή ελέξγεηα θαη έηζη δίδεηαη επξχηεξε δπλαηφηεηα 

εγθαηάζηαζεο. Σαπηφρξνλα, ε κεηαθνξά ηερλνινγίαο ζηηο ζπγθνηλσλίεο πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα γηα θηελφηεξν 

θάξβνπλν θαζψο αχμεζε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ. πλ ηνηο άιινηο, νη αηκνκεραλέο πξνζέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα 

δηάρπζεο ηεο εθβηνκεράληζεο θαη πέξαλ ηεο Βξεηαληθήο λήζνπ (ζε Γεξκαλία, ΖΠΑ). Θεζκηθέο αιιαγέο επίζεο -ζε 

επίπεδν επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο- πνπ ζπλφδεπζαλ ην δεχηεξν απηφ θχκα αλαθέξνληαη ζηελ εκθάληζε ησλ 

εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ζηηο κεηνρηθέο εηαηξίεο, ελψ παξάιιεια δφζεθε ε επθαηξία αλεχξεζεο 

ζπκκεηνρηθψλ -θαη φρη κφλν αηνκηθψλ– θεθαιαίσλ γηα ηελ ζχζηαζε εηαηξηθψλ ζρεκαηηζκψλ (Chandler, 1980).  

 

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα μεθηλάεη ε επνρή ηεο βαξηάο κεραληθήο θαη ηνπ ειεθηξηζκνχ
8
. Οη βαζηθέο θαηλνηνκίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ειεθηξηθέο κεραλέο, ηελ ειεθηξηθή κεραληθή, ηε ρξήζε ηνπ ράιπβα θαη ηα ρεκηθά (Freeman & 

Perez, 1991: 44). Οη βαζηθέο εθαξκνγέο πεξηιακβάλνπλ ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηηο κεραλνθίλεηεο ηερλνινγίεο 

(αεξνπιάλα, απηνθίλεηα) θαη ηα πιαζηηθά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζεκαληηθή αιιαγή επήιζε επίζεο ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, κε ηε ρξήζε ηνπ ράιπβα λα ππνθαζηζηά αξθεηά κεραληθά πιηθά πνπ είλαη είηε πην 

θνζηνβφξα, είηε ραξαθηεξίδνληαη απφ πην πεξηνξηζκέλν εχξνο εθαξκνγψλ. Οη αιιαγέο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

ηνκέα επέθεξαλ αιιαγέο θαη ζε άιινπο ηνκείο, αθνχ νη εθαξκνγέο θαη νη λέεο ρξήζεηο ηνπ ράιπβα επέηξεςαλ λέεο 

παξεκβάζεηο ζην ρψξν (π.ρ. κεγάιεο γέθπξεο, πςειά θηίξηα) πνπ κεηέβαιιαλ θφζηε κεηαθνξάο, επέθεξαλ 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζε θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ελψ αλέδεημαλ λέεο γεσγξαθίεο θαη επέηξεςαλ λέεο κνξθέο 

αζηπθήο αλάπηπμεο.  

 

ε επίπεδν επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο, νη ζεζκηθέο, αιιαγέο ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηελ εκθάληζε 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη νιηγνπσιίσλ -ηδηαίηεξα ζηνπο ξαγδαία αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο- θαζψο θαη ηελ 

αλάδπζε ρξεκαηηζηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Σε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εκθαλίδνληαη 

λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, φπσο ν Σευινξηζκφο θαη ε αλάδπζε ησλ πξψησλ εξγαζηεξίσλ έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο ζηε Γεξκαλία (θπξίσο ζηε ρεκηθή βηνκεραλία) θαη ηηο ΖΠΑ (κε έκθαζε ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία). 

Σα ελδν-επηρεηξεζηαθά εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ζα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

θαη ζα ζπλδπαζηνχλ κε εμειίμεηο θαη κεηαβνιέο ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο θαη ζε γεληθφ 

επίπεδν ξχζκηζεο.  

 

Ζ επφκελε ηερλνινγηθή επαλάζηαζε πξνζδηνξίδεηαη πεξίπνπ ζηελ πεξίνδν απφ 1940 έσο 1990 θαη πεξηιακβάλεη ηα 

ιεγφκελα ‘θνξληηθά’ πξφηππα καδηθήο παξαγσγήο. Δπηπιένλ βαζίδεηαη ζε λέεο ηερλνινγίεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο 

θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεσο
9
, ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηελ ππξεληθή ελέξγεηα, ηε κηθξνειεθηξνληθή 

                                                      
8 Ζ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξηζκνχ έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα εμειεθηξηζκφ ησλ κεγάισλ πφιεσλ, γεγνλφο κε ηεξάζηηεο κεηέπεηηα ζεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο, 

πξψηα κέζα απφ ηελ δηάδνζε ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο (DC) θαη έπεηηα δηα ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (AC) πνπ δελ απαηηνχζε κηθξέο απνζηάζεηο απφ ηνπο 
ζηαζκνχο παξαγσγήο (Freeman & Louca, 2001).   
9 Οη θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεσο είραλ εκθαληζζεί απφ ην 1859 απφ ηνλ Lenoir, εηζήρζεζαλ φκσο ζην εκπφξην ην 1878 απφ ηνλ Otto (Freeman & Louca, 

2001: 280).   
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θαζψο θαη θαηλνηνκίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα κεραλνθίλεηα κέζα θαη ηελ αεξνπνξηθή βηνκεραλία (Πίλαθαο 2). 

Παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αιιαγή ηεο θπξίαξρεο ηερλνινγηθήο αξρήο πεξηιακβάλνπλ θαη ηζηνξηθά 

γεγνλφηα, φπσο ηνπο Παγθνζκίνπο Πνιέκνπο -θαη ηε ζπλεπαθφινπζε ελίζρπζε ηεο ζηξαηησηηθήο βηνκεραλίαο θαη 

ζπλδεδεκέλσλ θιάδσλ, φπσο ηεο ειεθηξνληθήο ή ηελ αλάπηπμε θξαηηθψλ ηερλνινγηθψλ πξνκεζεηψλ ζε αξθεηά 

αλεπηπγκέλα θξάηε- φπσο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο, κε φηη απηέο επεθχιαζζαλ γηα ηηο θπξίαξρεο νηθνλνκηθέο, 

ηερλνινγηθέο θαη αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο (π.ρ. αλάδπζε ηνπ Κευλζηαλνχ ππνδείγκαηνο δηαθπβέξλεζεο). 

Θεκειηψδεο ηερλνινγηθή αιιαγή ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ‘θχκαηνο’ απνηέιεζε ε ρξήζε ηεο βελδίλεο, 

παξάγσγνπ ηνπ πεηξειαίνπ, θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ ηειεπηαίνπ πνπ αλαπηχζζνληαλ ζηαδηαθά απφ ηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα (αξρηθά ζηα εξγαζηήξηα ηεο Standard Oil) κέζα απφ ρεκηθέο δηεξγαζίεο δηάζπαζεο πδξνγνλαλζξάθσλ 

(Freeman & Louca, 2001: 281). Οη επηρεηξεζηαθέο αιιαγέο πνπ αθνινπζνχληαη πεξηιακβάλνπλ αξγφηεξα λέεο 

πνιπεζληθέο εηαηξίεο, λέν ηεξαξρηθφ έιεγρν παξαγσγήο θαη ηππνπνηεκέλεο παξαγσγέο θαηά παξηίδεο θαζψο θαη 

αλάδπζε κηαο λέαο κνξθήο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο: ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ (Chandler, 2005).  

 

ήκεξα, δηαλχνπκε θαηά ηελ ίδηα ζπιινγηζηηθή έλα λέν ‘ηερλνινγηθφ παξάδεηγκα’ (ν φξνο ζα αλαιπζεί παξαθάησ), 

ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη ζπλνπηηθά απφ λέεο ηερλνινγίεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηψλ (ΣΠΔ εθεμήο), λέεο 

ςεθηαθέο ππνδνκέο, λέα ζπζηήκαηα κεηαπνίεζεο, θαζψο θαη αλεπηπγκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζην πεδίν ησλ 

επηζηεκψλ πγείαο. πγθεθξηκέλα, παξφιν πνπ ε ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ μεθηλάεη ηελ πεξίνδν ηνπ Β’ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο θαη εθαξκνγέο έγηλαλ αληηιεπηέο ηε δεθαεηία ηνπ 1980. 

εκαληηθέο θαηλνηνκίεο θαηαγξάθνληαη ζηε βηνκεραλία ησλ εκηαγσγψλ -θαη ζηε ζπλεπαθφινπζε δπλαηφηεηα 

επξείαο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο- θαζψο ζηε ζχλδεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κε ηα 

ςεθηαθά δίθηπα θαη ηα δίθηπα επηθνηλσλίαο (Verspagen, 2001: 18). Μνξθέο νξγάλσζεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 

πξνθείκελε ηερλνινγηθή αιιαγή πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάδπζε ηνπ κνληέινπ ηεο ‘ιηηήο παξαγσγήο’, θαη ηεο 

κεηεμέιημεο ηεο ζε ‘επκεηάβιεηα ππνδείγκαηα παξαγσγήο’ αιιά θαη ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ελδν-

επηρεηξεζηαθψλ θαη δηα-επηρεηξεζηαθψλ δηθηχσλ πνπ θαζίζηαληαη δπλαηά κέζα απφ ηα λέα ζπζηήκαηα αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ. πλνιηθά, νη πέληε ηερλνινγηθέο επαλαζηάζεηο ρξνλνινγνχληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 2), 

κε βάζε ηα εηδηθά ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηηο βαζηθέο θαηλνηνκίεο πνπ ηηο αλέδεημαλ θαη ηηο γεληθέο 

πξνυπνηηζέκελεο ζπλζήθεο πνπ ηηο θαηέζηεζαλ δπλαηέο.  

 

Πίλαθαο 2. Σερλνινγηθέο επαλαζηάζεηο 

 

Ιζηνξηθή θάζε Υαξαθηεξηζκφο πζηήκαηα Μεηαθνξψλ-

Δπηθνηλσληψλ 

Δλεξγεηαθά 

ζπζηήκαηα 

1780-1840 Βηνκεραληθή επαλάζηαζε: 

εθβηνκεράληζε ηεο 

πθαληνπξγίαο 

Καλάιηα, άκαμεο Τδξαπιηθή ηζρχο 

1840-1890 Δπνρή ηεο αηκν-θίλεζεο ηδεξφδξνκνη, ηειέγξαθνο Αηκνθίλεζε  

1890-1940 Δπνρή ηνπ ειεθηξηζκνχ 

θαη ηνπ ράιπβα 

Σειέθσλν, ζηδεξφδξνκνη Ζιεθηξηζκφο  

1940-1990 Δπνρή ηεο καδηθήο 

παξαγσγήο 

Αεξνπνξηθή βηνκεραλία, 

κεραλνθίλεηα νρήκαηα, 

ηειεφξαζε, ξάδην 

Οξπθηά θαχζηκα 

1990- Δπνρή ηεο Πιεξνθνξίαο Φεθηαθά δίθηπα Οξπθηά θαχζηκα 

Πεγή: Freeman & Perez, 2001: 44. 

 

Σν παξαπάλσ ζεσξεηηθφ πιαίζην, απνηππψλεη ζπλνπηηθά ηε ζρέζε βαζηθψλ θαηλνηνκηψλ, ηερλνινγηθήο αιιαγήο, 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηζηνξίαο. Γίρσο ηδηαίηεξεο αλαθνξέο ζην ηδηαίηεξν πιαίζην ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, 

ζθνπφο ηεο παξαπάλσ επηζθφπεζεο ήηαλ ελ πξψηνηο ε αλαδίθεζε ηεο δηαπιεθφκελεο ζρέζεο επηζηήκεο, 
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ηερλνινγίαο θαη νηθνλνκίαο κέζα ζε έλα ζπλερέο αιιά δπλακηθφ ηζηνξηθφ πιαίζην. Ζ ζρέζε απηή, είλαη πξφδειν 

πσο ππεξβαίλεη ηε ζθαίξα ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο, θαζψο θαζνξηζηηθέο παξάκεηξνη ηεο επηζηεκνληθήο, 

ηερλνινγηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ηζηνξίαο είλαη θαη ε ίδηα ε κνξθή ησλ θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ θαηαλφεζε 

βέβαηα ηεο κηθξνθπζηθήο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ζε βάζνο ρξφλνπ απνηειέη 

πξναπαηηνχκελν γηα κηα νινθιεξσκέλε αλάιπζε θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Με άιια ιφγηα, ην θεθάιαην απηφ 

ζπληζηά ην βαζηθφ εξγαιείν έξεπλαο κέζα ζην νπνίν ε αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη 

θαηλνηνκίαο ζα εθηπιηρζεί. Ζ αλάιπζε απηή, ζα ζπκπιεξσζεί απφ  ηε δηεξεχλεζε ησλ θαζεζηψησλ ξχζκηζεο θαη 

ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο πνπ ζπλφδεπζαλ θαη ζπλ-δηακφξθσζαλ ηηο παξαπάλσ ηζηνξηθέο θάζεηο ησλ 

παξαπάλσ θαζεζηψησλ ζπζζψξεπζεο θαη ησλ ‘ηερλνινγηθψλ παξαδεηγκάησλ’.  

 

Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηεο πνιπκνξθηθφηεηαο ησλ πξνθείκελσλ πνιηηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο 

κειέηεο, απαηηεί αξρηθά κηα πεξαηηέξσ ζεσξεηηθή αθαίξεζε κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ησλ βαζηθψλ πνξηζκάησλ ηεο 

εμειηθηηθήο θαη ζεζκηθήο νηθνλνκηθήο ζθέςεο. Δπηπξφζζεηα, ε θαηαλφεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηεξγαζηψλ 

πξνυπνζέηεη ηελ θξηηηθή αλαθαηαζθεπή ελφο ζπλζεηηθνχ πιαηζίνπ ζθέςεο γηα ην ξφιν ηεο γλψζεο, ηεο 

ηερλνινγηθήο αιιαγήο θαη ηεο ζεζκηθήο παξέκβαζεο επί ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δληφο ηνπ 

επξχηεξνπ καθξν-ηζηνξηθνχ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ πηνζεηείηαη, ε παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα αλαδείμεη ην 

ξφιν ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζεζκψλ ζηε ζπλδηακφξθσζε απηψλ ησλ ηζηνξηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο κειέηεο. θνπφο είλαη ε αλάπηπμε κηαο θξηηηθήο ζεσξεηηθήο ζχλζεζεο γηα ηνλ ηζηνξηθφ ξφιν ηεο 

επηζηήκεο (θαη ηε ζεκαζία ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο) ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν 

αλάιπζεο ηεο νξζνινγηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Έηζη αλαδεηθλχνληαη αθελφο νη καθξν-ηζηνξηθέο 

δπλάκεηο ζε θάζε πεξίπησζε εμέηαζεο, αθεηέξνπ απηφ ζπλδέεηαη κε κηα θξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ επηκέξνπο 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηινγψλ θαη κνξθνπνηήζεσλ. πσο 

αλαθέξεηαη παξαπάλσ, βαζηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη νη δηαδηθαζίεο ηεο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη νη κνξθέο κεηαβνιήο ηνπο ζπλαξηψληαη βαζηά απφ ηε δηάζηαζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

αλαδηαλνκήο επηζηεκνληθψλ θαη παξαγσγηθψλ γλψζεσλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν ξφινο ζπγθεθξηκέλσλ 

νινθιεξσκέλσλ θαη ζπζηεκηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζεζκηθψλ ζηνηρείσλ απνηεινχλ αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο 

ηερλνινγηθνχ, νξγαλσηηθνχ θαη ζεζκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. πλεπψο, ην βαζηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ γέλεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπηθψλ νηθν-ζπζηεκάησλ γλψζεο θαη 

θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη ζηελ εκπεηξηθή αλαγλψξηζε ησλ θαλνληθνηήησλ θαη ησλ παξαγφλησλ (ζπρλά δηαθνξηθήο) 

αθνκνίσζεο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δπλακηθψλ ζηα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη 

θαηαλνκήο αμηψλ. ην πιαίζην απηφ δηεξεπλψληαη νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ ηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο ΔΣΚ αλαγθαία 

πξνυπφζεζε ελίζρπζεο ησλ παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ κηαο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο, ελψ κειεηψληαη νη 

αλαγθαίεο ζπλζήθεο εθπιήξσζεο απηνχ ηνπ ξφινπ. Καηά ζπλέπεηα, αλαδεηνχληαη ζπγθεθξηκέλνη ζεζκνί θαη 

εκπξάγκαηεο κνξθέο πνιηηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα επλνήζνπλ ηελ ελζσκάησζε ηέηνησλ δπλακηθψλ ζηε δηαδηθαζία 

ηεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Παξάιιεια δηεξεπλψληαη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ ελζήθεπζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ζηηο θνηλσληθέο θαη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο εμεηάδνληαη θαη 

νη ζεζκηθνί παξάγνληεο πνπ σζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηεο πξνο επίηεπμε βειηηνχκελεο ζέζεο ζηνλ εθάζηνηε 

ηνπηθφ θαη δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο κέζα απφ δηεξγαζίεο ελίζρπζεο ηεο ζπζηεκηθήο νινθιήξσζεο αιιά θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ.  

 

2.7. Δμειηθηηθή θαη ζεζκηθή νηθνλνκηθή  

 

Οη βαζηθέο έλλνηεο πνπ απαζρνινχλ ηελ εμειηθηηθή θαη ζεζκηθή νηθνλνκηθή αλαθέξνληαη ζην ξφιν ηεο 

ηερλνινγηθήο θαη ζεζκηθήο αιιαγήο γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε νξγαληζκψλ ή ρσξηθψλ ελνηήησλ. Σν βαζηθφ 

πεδίν κειέηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξήζεσλ ζπγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη ηελ εξκελεία ηεο ζεκαζίαο ησλ 

ζεζκψλ (θαη ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ηνπο) γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο ελ γέλεη. 

Ζ βαζηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο δπν απηέο πξνζεγγίζεηο αθνξά θπξίσο ζην φηη γηα ηνπο ‘εμειηθηηθνχο’, ε έλλνηα 

ησλ ζεζκψλ εηζάγεηαη σο έλαο θαηαιχηεο ηεο ηερλνινγηθήο πξνζαξκνγήο, θαη ηεο βειηίσζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. Γηα ηνπο ζεζκηζηέο νηθνλνκνιφγνπο, ε έλλνηα ησλ ζεζκψλ είλαη ε βαζηθή θηλεηήξηα 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δπλακηθή (Nelson & Nelson, 2002: 267).  

 

ηελ παξνχζα αλάιπζε ζα επηδησρζεί έλαο δηηηφο ζηφρνο. Δλ πξψηνηο, πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ ηεο εμειηθηηθήο αιιά θαη ηεο ζεζκηθήο νηθνλνκηθήο, νη νπνίεο ζε αξθεηά ζεκεία ζπκπίπηνπλ 
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αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο. Καηά δεχηεξνλ, αλαπηχζζεηαη ε ζπλζεηηθή αλαθαηαζθεπή 

ησλ αξρψλ ηνπο ζε ζρέζε ηφζν κε πξνζεγγίζεηο αλαπηπμηαθήο νηθνλνκηθήο θαη θξηηηθήο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο, 

φζν θαη κε θιαζηθέο θαη ζχγρξνλεο αλαιχζεηο θαη πξφηππα θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Απψηεξε ζηφρεπζε ηεο παξνχζαο 

αλάιπζεο είλαη ε απφπεηξα εξκελείαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπζζψξεπζεο θαη ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε νξηζκέλσλ αξρψλ ηεο ζχγρξνλεο εμειηθηηθήο θαη ζεζκηθήο νηθνλνκηθήο, 

θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ ηνπο, ζηελ αλάιπζε ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρσξηθέο ελφηεηεο. 

    

Οη εμειηθηηθέο αλαιχζεηο εξκελείαο ηεο κεγέζπλζεο βξίζθνπλ ηελ ζεσξεηηθή ηνπο ζεκειίσζε ζηε ζνπκπεηεξηαλή 

παξάδνζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο έλλνηεο: α) ηεο ζπλεμέιημεο ησλ παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ, β) ησλ γεληθψλ θαη 

εηδηθψλ παξαγφκελσλ γλψζεσλ θαη γ) ησλ ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάζε ρσξηθή θαη θνηλσληθή 

ελφηεηα. χκθσλα κε ηνπο λενζνπκπεηεξηαλνχο νηθνλνκνιφγνπο, ε ζεζκηθή θαη ηερλνινγηθή αιιαγή ζπληζηνχλ ηηο 

βαζηθέο κεηαβιεηέο (ζε ζπλάξηεζε θπζηθά κε ηνπο βαζηθνχο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο, έδαθνο, εξγαζία θαη 

θεθάιαην) ζηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Freeman, 1998: 27). πσο 

ζεκεηψλεη ν Richard Nelson, αθφκα θαη ε θιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία θαίλεηαη ζήκεξα φηη ρξεζηκνπνίεζε έλλνηεο 

πνπ είλαη θαηεμνρήλ ‘εμειηθηηθέο’, φπσο είλαη νη ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο θαη νη ζεζκνί. ε ζεσξεηηθνχο φπσο ν 

Adam Smith, ν Karl Marx θαη ν Alfred Marshall αληρλεχνληαη, φπσο είδακε, έλλνηεο φπσο ν θαηακεξηζκφο 

εξγαζίαο, ε ηερλνινγηθή αιιαγή, ν ηερλνινγηθφο αληαγσληζκφο θαη νη βηνκεραληθέο ζπλνηθίεο. Οη έλλνηεο απηέο 

παξαπέκπνπλ ηφζν ζηε ζεκαζία ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο, φζν θαη ζηε ζεκαζία κεραληζκψλ -πέξαλ ησλ 

θιαζηθψλ κηθξν-νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ- πνπ αθνξνχλ πιένλ ζηε ζπλεμέιημε πιηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ηερλνινγηψλ. πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: 

 

‘…. νη ζεζκνί κέζα ζηνπο νπνίνπο έλαο δξψλ ιεηηνπξγεί είλαη άκεζα ζρεηηθνί κε ηελ επίδνζε ηνπ..‘(Nelson & 

Nelson, 2002:269).    

 

Γηα ηνπο ζεσξεηηθνχο πνπ δίδνπλ έκθαζε ζην ξφιν ησλ ζεζκψλ, ε αλάπηπμε πιηθψλ ηερλνινγηψλ νθείιεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε αλάπηπμε ζεζκηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη αιιαγψλ (θνηλσληθψλ ηερλνινγηψλ), 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη παξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο κηαο επηρείξεζεο, κηαο πεξηθέξεηαο ή κηαο νηθνλνκίαο. Ζ 

θαηνρή γλψζεο δελ νδεγεί απηφκαηα ζε παξαγσγή νηθνλνκηθνχ πιενλάζκαηνο, παξά κφλν φηαλ αλαπηπρζνχλ νη 

αλάινγνη θνηλσληθνί ζεζκνί (π.ρ. λέεο κνξθέο εξγαζίαο) πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε απηήο ηεο γλψζεο. 

ε εμειηθηηθνχο φξνπο, ε αλάδπζε ηεο καδηθήο παξαγσγήο γηα παξάδεηγκα ζηηο ΖΠΑ, ηξνθνδνηήζεθε απφ ηε 

δηαζεζηκφηεηα θπζηθψλ πφξσλ αιιά θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ παξαγσγηθψλ ηερληθψλ θαζψο θαη ηελ αλάδπζε 

πιηθψλ ηερλνινγηψλ, φπσο νη ζηδεξφδξνκνη θαη ν ηειέγξαθνο (Chandler, 2005). Δληνχηνηο, απηφ πνπ έθαλε δπλαηή 

ηελ επέθηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ αλάπηπμεο ήηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ Richard Nelson, ε αμηνπνίεζε ηεο 

λέαο κεγάιεο αγνξάο κέζα απφ ηε παξαγσγή νηθνλνκηψλ πεδίνπ θαη θιίκαθαο θαη ε αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη λέεο επηρεηξεζηαθέο κνξθέο ελζσκαηψλνπλ λένπο θαηακεξηζκνχο εξγαζίαο, λέεο κνξθέο 

δηνίθεζεο -φπσο ε αλάδεημε ησλ επαγγεικαηηψλ δηεπζπληψλ εηαηξεηψλ- λέεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο (φπσο ην 

πέξαζκα απφ ην νηθνγελεηαθφ θεθάιαην ζε εηαηξηθέο ζπκκεηνρέο) θαη λέεο κνξθέο θαηάξηηζεο, φπσο ε αλάδπζε 

ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ (Nelson & Nelson, 2002).    

  

Πην αλαιπηηθά, ν φξνο ηεο εμειηθηηθήο νηθνλνκηθήο αθνξά ηφζν ζε έλα ζχλνιν νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ βηνινγηθέο αλαινγίεο, φζν θαη ζε κηα επξχηεξε ζρνιή πνπ ηζηνξηθά ζεκειηψλεηαη ζην 

λενζνπκπεηεξηαλφ ξεχκα. Σν ηειεπηαίν, δίδεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ζεζκψλ γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ελψ βαζίδεηαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο ζνπκπεηεξηαλέο παξαδνρέο ησλ δπλακηθψλ 

αληζνξξνπίαο, ησλ ηερλνινγηθψλ θπκάησλ θαη ησλ βαζηθψλ θαηλνηνκηψλ. ζνλ αθνξά ζηελ θιαζηθή εμειηθηηθή 

ζρνιή, απηή βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ελλνηψλ ηεο ‘θπζηθήο επηινγήο’ θαη ηεο ηπραίαο γελεηηθήο κίκεζεο ζηηο 

βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζθαίξα ελ γέλεη (Hodgson, 1995, 1998). H απφπεηξα ζχλδεζεο 

ελλνηψλ θαη απνθάλζεσλ ηεο βηνινγίαο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δελ απνηεινχζε θάηη εληειψο λέν αιιά 

έρεη ηηο ηζηνξηθέο ζεκειηψζεηο ζηηο εξγαζίεο ηνπ Thorstein Veblen. Οη εξγαζίεο ηνπ ζεσξεηηθνχ πξνζπάζεζαλ λα 

αλαδείμνπλ ην δπλακηθφ θαη κεηαβαηηθφ ραξαθηήξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ, πνιιέο θνξέο κέζα απφ ηηο 

επηξξνέο ησλ Γαξβηληζηηθψλ αλαιχζεσλ, ζε κεζνδνινγηθφ επίπεδν (Veblen, 1898). πσο ζεκεηψλεη 

ραξαθηεξηζηηθά ν Veblen: 
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… κηα εμειηθηηθή νηθνλνκηθή πξέπεη λα απνηειέζεη ηε ζεσξία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζσξεπηηθήο αιιεινπρίαο ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζκνχ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα - κηα ζεσξία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζεζκψλ, δηαηππσκέλε ζηνπο φξνπο ηεο δηαδηθαζίαο θαζεαπηήο….θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο ησλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηθψλ αλαγθψλ, νη δηαλνεηηθέο ζπλήζεηεο ησλ αλζξψπσλ εκπίπηνπλ ζηηο γξακκέο απηνχ πνπ ζε 

επηζηεκνληθνχο φξνπο νξίδεηαη σο ‘εμειηθηηθή κέζνδνο’ – θαη ε γλψζε ε νπνία πξνρσξάεη πξνο έλα αξρατθφ 

αθφκα επίπεδν γίλεηαη απφμελε πξνο απηνχο. Οη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηελ 

εμέιημε, απηή ηελ νπνία βξίζθνληαη ήδε εληαγκέλεο…’ (Veblen, 1898: 14). 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεξίδα ηεο ζεψξεζεο απηήο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί φηη θηλείηαη ζε έλα πεξηζζφηεξν 

κηθξν-νηθνλνκηθφ επίπεδν, ρξεζηκνπνηψληαο πεηξακαηηθά λέεο έλλνηεο θαη κεηαθνξέο, γηα ην πεδίν ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο. Οη θεληξηθέο έλλνηεο αθνξνχλ επίζεο ζηελ εηεξνγέλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ δξψλησλ -ζε αληίζεζε κε ηελ 

λενθιαζηθή νκνηνγελνπνηεηηθή έλλνηα ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ δξψληνο- θαζψο θαη ζηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο 

επηινγήο, ε νπνία αλαθέξεηαη θπξίσο ζηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ θαη ηθαλνηήησλ κε ζθνπφ ηελ 

επηθξάηεζε ζε θαζεζηψηα αληαγσληζκνχ (Verspagen, 2001: 4). Ζ ζεκαζία σζηφζν ηεο έλλνηαο ηεο ‘εμέιημεο’ ζηα 

γξαπηά ηνπ Σ. Veblen, βξίζθεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε απηφ πνπ απνθαιεί ‘ζσξεπηηθή αιιεινπρία’, ε νπνία θαηά 

ηνλ ζεσξεηηθφ λνεκαηνδνηεί κηα λέα επξχηεξε πξνζέγγηζε γηα ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θαηλφκελα. Απηή 

βαζίδεηαη φρη πιένλ ζηνλ αληκηζηηθφ (φπσο ηνλ ραξαθηεξίδεη) ηξφπν ζθέςεο πνπ αλαδεηεί δεδνκέλεο θαλνληθφηεηεο 

ζηα θνηλσληθά θαηλφκελα αιιά ζε κηα πεξηζζφηεξν πιηζηηθή, ξεαιηζηηθή θαη κε δηαθπκάλζεηο ζσξεπηηθή εξκελεία 

ησλ γεγνλφησλ. ε κηα πεξίνδν ινηπφλ, φπνπ ε γέλεζε θαη ε αλάπηπμε ζεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ 

αιιειεπηδξά θαη ζε επίπεδν κεζνδνινγίαο -δεκηνπξγψληαο λέα ζεσξεηηθά ξεχκαηα (αιιά θαη ζηξεβιψζεηο, φπσο ε 

ηάζε ηνπ ιεγφκελνπ ‘ζεηηθηζκνχ’)- νξηζκέλνη ζεσξεηηθνί ηνπνζεηνχλ ηα φξηα ηεο νληνινγίαο ηνπ θνηλσληθνχ-

νηθνλνκηθνχ θαηλνκέλνπ, ηξνθνδνηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ αθαδεκατθή ζπδήηεζε πξνο κηα θαηεχζπλζε κε 

ηειενινγηθήο, πνιχ-επίπεδεο -θαη ζε απφζηαζε απφ ‘δεδνκέλεο θαλνληθφηεηεο’ θαη γξακκηθέο αθνινπζίεο-, 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάιπζεο.    

 

Ζ λενζνπκπεηεξηαλή πξνζέγγηζε -επεξεαζκέλε ηφζν απφ θιαζηθέο φζν θαη ελαιιαθηηθέο ζεσξίεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο- πεξηιακβάλεη κηα ζέαζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, σο κηαο δηαδηθαζίαο ζπλερνχο κεηαζρεκαηηζκνχ. 

πσο ζεκεηψλεη ν Βart Verspagen, γηα ηνπο εμειηθηηθνχο αλαιπηέο απηφ πνπ νδεγεί ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη 

νη ηερλνινγίεο θαη νη ζεζκνί. Οη παξάγνληεο απηνί εληνχηνηο κεηαβάιινληαη ζην ρξφλν, νπφηε έλα ζηνηρείν ηνπο πνπ 

αλαδεηθλχεηαη θξίζηκν ζε κηα ηζηνξηθή πεξίνδν, κπνξεί λα θξίλεηαη ιηγφηεξν ρξήζηκν, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά, 

ζε κηα άιιε (Verspagen, 2001: 5). Ζ ζπιινγηζηηθή ηεο ζρνιήο πξνθχπηεη, σο επί ην πιείζηνλ, απφ καθξν-

νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο. ήκεξα αλαπηχζζεη κηα ελφηεηα ζεσξεηηθψλ θαη αλαιπηηθψλ πιαηζίσλ πνπ ηείλνπλ λα 

εξκελεχνπλ ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θάησ απφ ην πξίζκα πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο. Σα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλνπλ σο αλαιπηηθφ πξίζκα -καδί κε ηηο ηερλνινγηθέο θαη 

παξαγσγηθέο δηαζηάζεηο- ζεζκηθέο παξακέηξνπο θαη ζέκαηα θξαηηθήο πνιηηηθήο. Απηή είλαη θαη ε βαζηθή δηαδξνκή 

κέζα απφ ηελ νπνία ε παξνχζα πξνζέγγηζε ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφπεηξα εξκελείαο ηεο νληνινγίαο, ηεο 

(εθάζηνηε) νξζνινγηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη ηεο ζρέζεο απηψλ κε ηηο δηαδηθαζίεο βειηίσζεο 

κηαο πεξηνρηθήο ζέζεο ζην δηεζλέο θαηακεξηζκφ παξαγσγήο θαη εξγαζίαο.  

 

Δλ πξψηνηο, έλα κεζνδνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εμειηθηηθήο ζθέςεο είλαη φηη ελζσκαηψλεη κηα επξχηεξε 

ηζηνξηθή ζθνπηά, πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο πνηνηηθέο θαη ζεζκηθέο δηαζηάζεηο ηεο αλαπηπμηαθήο ζεσξίαο. Οη 

δηαζηάζεηο απηέο αθνξνχλ ζηε ζεκαζία ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, φπνπ αλαπηχζζνληαη νη δηάθνξεο κνξθέο θαηλνηνκίαο. Δπηπξνζζέησο, έλα κεζνδνινγηθφ θαη 

αλαιπηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ηα αλαιπηηθά εξγαιεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο, πξνζεγγίδνπλ ην 

θαηλφκελν ηεο θαηλνηνκίαο -θαη ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο- κέζα απφ έλα πεξηζζφηεξν εκπεηξηθφ θαη 

δηεπηζηεκνληθφ πξίζκα, αλαδεηθλχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ πνιπδηάζηαηε ακνηβαία ζρέζε αλάκεζα ζε 

επηζηεκνληθή πξφνδν, ηερλνινγηθή αιιαγή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Αθφκε, δίδνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

πνιπκνξθηθφηεηα αιιά θαη ζηηο επηπηψζεηο ζεζκνζέηεζεο θαη ελζσκάησζεο ηεο πξνθείκελεο ζρέζεο ζηε 

δπλακηθή ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.   

  

Καηά δεχηεξνλ, ε εμειηθηηθή νηθνλνκηθή -δηαηππψλνληαο κηα νιηζηηθφηεξε εξκελεία γηα ηελ ηερλνινγηθή αιιαγή, 

αιιά θαη εηζάγνληαο κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ αλάπηπμεο ηεο ηειεπηαίαο- 

ζπλζέηεη άιια δπν γεληθφηεξα παξαδνζηαθά ξεχκαηα αλάιπζεο ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο. Απφ ηε κηα πιεπξά, 
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δηαηππψλνληαη νη ζεσξίεο ψζεζεο απφ ηε δήηεζε, νη νπνίεο ζεσξνχλ σο θχξηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

ηερλνινγηθήο αιιαγήο ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο (Dosi, 1991: 15). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπλδπάδνληαη πξνζεγγίζεηο 

πνπ γεληθά αληηκεησπίδνπλ ηελ ηερλνινγηθή αιιαγή σο κηα απηφλνκε δχλακε. Οη ζεσξίεο ψζεζεο απφ ηε δήηεζε, 

ζεσξνχλ φηη ε θαηλνηφκνο δηαδηθαζία αθνινπζεί ηα ζήκαηα ηεο αγνξάο θαη ηηο εθθξαδφκελεο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Έηζη, νη παξαγσγηθέο κνλάδεο πξνζπαζνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηεο 

νηθνλνκίαο κέζα απφ ηηο ηερλνινγηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο (φπ.π.: 16). Αληίζεηα, νη ζεσξίεο ηεο ηερλνινγηθήο 

ψζεζεο, ζεσξνχλ φηη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο ζπληζηά κηα αλεμάξηεηε δπλακηθή πνπ πξνσζεί λέεο θαηλνηνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θαη’ επέθηαζε αιιαγέο ζηηο ζπλαξηήζεηο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Καη νη δπν πξνζεγγίζεηο 

σζηφζν δηαθξίλνληαη απφ έλα ζρεηηθά ‘γξακκηθφ ραξαθηήξα’, πνπ φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζε επφκελα θεθάιαηα, 

δελ εξκελεχεη ξεαιηζηηθά θαη επαξθψο ηε κηθξνθπζηθή ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο, ην θαηλφκελν ηεο θαηλνηνκίαο 

θαη ηεο αλάπηπμεο, ελ γέλεη.  

 

Πην αλαιπηηθά, ε ζπιινγηζηηθή ηεο εμειηθηηθήο νηθνλνκηθήο νξίδεη ηελ ηερλνινγία σο έλα ζχλνιν απφ ζηνηρεία 

γλψζεο, πξαθηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ, θαζψο θαη σο κηα ζπλδηάηαμε δηαδηθαζηψλ, εκπεηξίαο θαη ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ (Dosi & Nelson, 1994: 161). εκαληηθή είλαη ε έλλνηα εδψ ηνπ ‘ηερλνινγηθνχ παξαδείγκαηνο’. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αλαινγία ηνπ νξηζκνχ ηνπ επηζηεκνληθνχ παξαδείγκαηνο ηνπ Kuhn (Kuhn, 1996), σο 

‘ηερλνινγηθφ παξάδεηγκα’ νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ γλψζεσλ επάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη εθάζηνηε 

θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ην γεληθφ ‘ππφδεηγκα’ ιχζεσλ πνπ δηακνξθψλεηαη κε ζθνπφ ηελ επίιπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θαη επηιεγκέλσλ ηερλνινγηθψλ πξνβιεκάησλ (Dosi, 1982). Παξνκνίσο, ε έλλνηα ηεο ‘ηερλνινγηθήο 

ηξνρηάο’ νξίδεηαη σο ε δηαδξνκή βειηίσζεο θαη επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο, δεδνκέλσλ ησλ γεληθφηεξσλ 

ζπιιήςεσλ εληεχζελ ελφο παξαδείγκαηνο γηα ηηο δπλαηέο αιιά θαη σθέιηκεο ηερλνινγηθέο επθαηξίεο θαη 

δπλαηφηεηεο (Dosi & Nelson, 1994: 161).  

 

ην ίδην πιαίζην αλαθνξάο, ηα ηερλνινγηθά παξαδείγκαηα ελέρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Δλ πξψηνηο, 

ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο ζεηηθήο επξεηηθήο, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη σο ‘νη ππνδείμεηο γηα ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ θαη γηα εθείλεο πνπ πξέπεη λα αγλνεζνχλ’ (Dosi, 1991: 23). Καηά δεχηεξνλ, ηα 

ηερλνινγηθά παξαδείγκαηα δηαηεξνχλ έλα ζηνηρείν απνθιεηζκνχ, πνπ ‘δεζκεχνπλ΄ ελίνηε ηηο ηερλνινγηθέο 

πξνεθηάζεηο ησλ ηερλνινγηθψλ ηξνρηψλ. Οη ζεσξεηηθέο ζεκειηψζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

αιιά θαη ηεο πξνθείκελεο πξνζέγγηζεο ελ γέλεη, εληνπίδνληαη ζε ζνπκπεηεξηαλέο δηνξάζεηο γηα ηελ θαηλνηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, φπνπ βαζηθφ ζεκείν είλαη ε έλλνηα ηνπ ‘θαηλνκέλνπ ηνπ ζπξκνχ’, ηεο αθνινπζίαο ησλ 

θαηλνηνκηψλ, ηνπ ξφινπ ησλ βαζηθψλ θαηλνηνκηψλ αιιά θαη ησλ πξνζαπμεηηθψλ θαηλνηνκηψλ. Γηα ηνλ G. Dosi, ε 

ηερλνινγηθή αιιαγή ιακβάλεη ρψξα φηαλ κηα εθεχξεζε πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα πνιιαπιέο εθαξκνγέο ζε 

δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θιάδνπο (φπ.π.). Παξνκνίσο, ε ηερλνινγηθή ηξνρηά είλαη ε αλάπηπμε 

κηαο ηερλνινγίαο ζην πιαίζην πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ ην εθάζηνηε ηερλνινγηθφ παξάδεηγκα. Ηζηνξηθά 

παξαδείγκαηα ηερλνινγηθψλ παξαδεηγκάησλ πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά ηελ αηκνκεραλή, ηνλ ειεθηξηζκφ, ηνλ 

θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεσο, ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο.  

 

Ζ έλλνηα ηεο ‘ηερλνινγηθήο δηαπφηηζεο’ πνπ εηζάγεηαη αξγφηεξα απφ ηνλ C. Freeman αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα 

κηαο ηερλνινγίαο λα απνθηήζεη εθαξκνγή θαη λα επεξεάζεη ηηο παξαγσγηθέο δνκέο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 

θιάδνπο ή θαη ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο (Freeman, 2001). Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζε δηεηζδπηηθέο θαη κε 

δηεηζδπηηθέο ηερλνινγίεο νδεγνχλ θαηά ζπλέπεηα ζε δηαθνξηθέο κεηαβνιέο. Οη κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη απφ ηηο 

πξψηεο επεξεάδνπλ ζηαδηαθά, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα ζπιινγηζηηθή, ηηο νηθνλνκηθέο, ζεζκηθέο θαη ηερλνινγηθέο 

παξακέηξνπο, δηακνξθψλνληαο έηζη έλα λέν ‘ηερλν-νηθνλνκηθφ παξάδεηγκα’ (Perez, 2004: 12). H αλάπηπμε δε ελφο 

ηερλνινγηθνχ παξαδείγκαηνο –πνπ ηξνθνδνηεί αληίζηνηρα κηα λέα ηερλνινγηθή επαλάζηαζε- ζπλαξηάηαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ, ζε αληηζηνηρία κε βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο, πεξηιακβάλνπλ αληαγσληζηηθνχο κεραληζκνχο 

επηινγήο αιιά θαη ‘θχθινπο δσήο’ ηερλνινγηψλ.  

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο παξαδείγκαηνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηερλνινγηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη ζεζκηθνχο 

παξάγνληεο. Οη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηφζν ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ηνλ πνηνηηθφ ραξαθηήξα 

κηαο ηερλνινγίαο, φζν θαη ηηο πξνζαπμεηηθέο θαηλνηνκίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην βαζηθφ ππξήλα θαηλνηνκηψλ. Οη 

πξνζαπμεηηθέο θαηλνηνκίεο απμάλνπλ ηηο απνδφζεηο ησλ ρξήζεσλ κηαο ξηδηθή θαηλνηνκίαο, κέρξη ηνπ ζεκείνπ ηεο 

ελδερφκελεο παξνπζίαζεο θζηλνπζψλ απνδφζεσλ. εκαληηθή παξάκεηξνο επίζεο ζηελ απνδνρή θαη ζηελ 

εδξαίσζε ελφο παξαδείγκαηνο είλαη ηφζν ε δήηεζε γηα ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα, φζν θαη ε δηακφξθσζε 
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‘εμσηεξηθνηήησλ δηθηχσλ’ θαη κηαο επξχηεξεο βάζεο ρξεζηψλ (Freeman & Perez, 1991). Δπηπιένλ νηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο αθνξνχλ ζηε ζρέζε δήηεζεο θαη ηηκψλ θαζφζνλ ην θζίλνλ παξαγσγηθφ θφζηνο -κέζσ θπξίσο 

παξαγσγηθψλ θαηλνηνκηψλ- θαη ε απμαλφκελε ζηάζκε αληαγσληζκνχ ιεηηνπξγεί σο αηηία γηα ρακειφηεξεο ηηκέο. Οη 

ηειεπηαίεο κε ηε ζεηξά ηνπο αλαηξνθνδνηνχλ ην γεληθφ επίπεδν δήηεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αλάδεημε ελφο λένπ παξαδείγκαηνο. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ θαη πξφζθαην παξάδεηγκα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε 

είλαη απηφ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, φπνπ ε εθαξκνζηκφηεηα, ε γεληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο -πνπ 

δηακνξθψζεθε κε ηα ρξφληα- θαη νη θζίλνπζεο ηηκέο (θπξίσο ιφγσ αληαγσληζκνχ ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη 

ζπλζεθψλ αγνξάο), θαηέηεηλαλ ζηελ επξεία εμάπισζε θαη δηείζδπζε ηνπο ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο (Freeman, 

2003α). Σέινο, ην ζεζκηθφ πιαίζην είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηθψλ 

δνκψλ, ζην βαζκφ πνπ δεκηνπξγεί ηηο βαζηθέο θαη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ελεξγνπνίεζεο δπλακηθψλ 

ηερλνινγηθήο πξνζθνξάο θαη ηερλνινγηθήο δήηεζεο.  

 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο πεξίπησζεο ησλ ΖΠΑ φζνλ αθνξά ζηελ ηερλνινγηθή πνιηηηθή ηνλ 20
ν
 

αηψλα, φπνπ ν ζπλδπαζκφο: α) κηαο απζηεξήο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ πνπ εκκέζσο ελζάξξπλε ηελ αλάπηπμε 

ελδνεπηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε δηαθνξνπνηεκέλσλ πιενλεθηεκάησλ αλάκεζα ζε κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, β) ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ηζρπξήο ζηήξημεο ησλ παλεπηζηεκίσλ 

κέζσ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ (Saxenian, 1994), γ) ηεο ελίζρπζεο ηεο ζρέζεο ηεο βηνκεραλίαο κε ηα αθαδεκατθά 

ηδξχκαηα (ε νπνία ζήκεξα ιακβάλεη λέεο κνξθέο κέζα απφ δνκέο φπσο ηα ‘ζπλεξγαηηθά εξεπλεηηθά θέληξα’ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο κεραληζκνί γηα εζληθή θαη ηνπηθή άζθεζε πνιηηηθήο ηερλνινγίαο) (Boardman & Gray, 2010), δ) 

ηεο πνιηηηθήο επξεζηηερληψλ, πνπ ζηα ηέιε ηνπ αηψλα ηδηαίηεξα (κεηά ην Bayh-Dole Act, ην 1982) παξείρε θίλεηξα 

ελεξγεηηθφηεξεο εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο παξαγσγήο θαζψο θαη ε) ηεο ηζρπξήο ππνζηήξημεο ζπγθεθξηκέλσλ 

θιάδσλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ (Mowery & Rosenberg, 1998), θαιιηέξγεζαλ ην έδαθνο γηα ηελ 

ζεζκνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηερλνινγηψλ, φπσο απηέο επέθεξαλ ξαγδαίεο αιιαγέο ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία. πγθεθξηκέλα, κεξηθέο απφ ηηο αιιαγέο απηέο ζηάζεθαλ θξίζηκεο γηα ηε 

γέλεζε νιφθιεξσλ θιάδσλ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε, βειηηζηνπνίεζε θαη δηάδνζε θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεσο, 

ηε ρεκηθή βηνκεραλία, ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ηε κηθξνειεθηξνληθή. πσο ζεκεηψλνπλ αθφκε νη D. Mowery 

θαη N. Rosenberg, ε εμέιημε ηνπ ακεξηθαληθνχ ζπζηήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο επεξεάζηεθε αθελφο κελ απφ 

ηελ αλάδπζε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλέιαβαλ κεγάιεο επελδχζεηο ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα (κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ), αθεηέξνπ δε απφ αιιαγέο ζην επίπεδν πξνψζεζεο ηεο αλάδπζεο κηθξψλ 

εηαηξηψλ (κεηαπνιεκηθά) νη νπνίεο εκπνξεπκαηνπνηνχζαλ λέεο ηερλνινγίεο ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο (φπ.π.: 

44).    

 

Οη θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί ζεζκνί πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία απνηεινχλ θαη ην 

θεληξηθφ αληηθείκελν θαη ηεο ακηγνχο ζεζκηθήο νηθνλνκηθήο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ Oliver 

Williamson, ηνπ Kenneth Arrow, ηνπ Douglass North, ηνπ Alfred Chandler θ.α. πσο θαη ε πξνεγνχκελε ζπγγελήο 

πξνζέγγηζε, ε ζεζκηθή νηθνλνκηθή πξαγκαηεχεηαη ηφζν κηθξν-νηθνλνκηθά ζέκαηα -φπσο ε έλλνηα ηνπ 

ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο- φζν θαη καθξν-ηζηνξηθά δεηήκαηα, φπσο ν ξφινο ησλ ζεζκψλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

πφιεσλ θαη ρσξψλ (Acemoglu, Johnson & Robinson, 2005). Γεληθά, ε ζεζκηθή νηθνλνκηθή εμεηάδεη ηε ζεκαζία 

άηππσλ θαη ηππηθψλ ζεζκψλ ζηε ζπγθξφηεζε δηθηχσλ θαη ζηε ζπζζψξεπζε θαζψο θαη ηε ζεκαζία αμηνπνίεζεο 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. ηηο παξπθέο ηεο ζεζκηθήο νηθνλνκηθήο -θαη ζην πιαίζην πιένλ ηεο θξηηηθήο νηθνλνκηθήο 

γεσγξαθίαο- νη έλλνηεο ησλ ‘ζεζκψλ’ ζα ιάβνπλ έλαλ πην ηδηαίηεξν ξφιν κέζα απφ ηηο εξγαζίεο νηθνλνκηθψλ 

γεσγξάθσλ θαη ζα ζπλδεζνχλ πεξηζζφηεξν κε έλλνηεο αλάπηπμεο δηθηχσλ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη πεξηθεξεηαθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, φπσο ζα δνχκε ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

Ζ εμειηθηηθή νηθνλνκηθή ζπλδπάδεηαη ηζηνξηθά κε ην πέξαζκα απφ ηα κεραληθά κνληέια νηθνλνκηθήο ζθέςεο -ηα 

νπνία έρνπλ ελ κέξεη ηηο ξίδεο ηνπο ζηε Νεπηψλεηα ζθέςε- ζηα πεξηζζφηεξν ζχλζεηα κνληέια νηθνλνκηθήο πνπ 

βαζίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε εμειηθηηθέο αξρέο παξά ζε έλλνηεο ηζνξξνπίαο (Nelson, 1995: 52). Δλ ζπλφςεη, ε 

βαζηθή αξρή ησλ εμειηθηηθψλ ππνδεηγκάησλ εξκελείαο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο αθνξά 

ηαπηφρξνλε κεηεμέιημε ησλ παξαγσγηθψλ γλψζεσλ, ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ θαη ηνπ δηαρξνληθά 

δηαθνξνπνηεκέλνπ ζεζκηθνχ ππνβάζξνπ δηαθπβέξλεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε θνηλσλία (Βαΐηζνο θαη 

Μπαξηδψθαο, 2004: 43). Ζ δπλαηφηεηα ελαξκνληζκνχ θαη ελίζρπζεο ηεο νκαιήο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθείκελε πξνζέγγηζε σο ‘θνηλσληθή ηθαλφηεηα’. Με ηελ έλλνηα 

ηεο ‘θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο’ νξίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνσζνχληαη αλαγθαίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 
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ζεζκηθέο αιιαγέο ζε θάζεην (ζε γεσγξαθηθφ) θαη νξηδφληην επίπεδν (ζε επίπεδν ζρέζεο ησλ ππν-ζπζηεκάησλ 

επηζηήκεο, ηερλνινγίαο, πνιηηηθήο, νηθνλνκίαο θαη πνιηηηζκνχ) (Freeman, 1998, Audretsch & Feldman, 2004). Ζ 

‘θνηλσληθή ηθαλφηεηα’ βειηηψλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο εμειηθηηθνχο, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο 

θαη ζεζκηθέο παξακέηξνπο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα εηεξφθιεηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηλνηφκνπ δηαδηθαζίαο θαη ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ αβεβαηφηεηα, πνιπκνξθία, δηαθνξνπνίεζε θαη πνιππινθφηεηα. Ζ ζεζκηθή απηή δηαρείξηζε 

πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ αιιειεπίδξαζεο θαη ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε νξγαληθέο θαη 

ζεζκηθέο κεηαβιεηέο: α) ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη αληαιιαγήο αμηψλ, β) ησλ ζπζηεκάησλ ζεσξεηηθήο θαη 

παξαγσγηθήο γλψζεο θαη γ) ησλ ζπζηεκάησλ εμνπζίαο θαη άζθεζεο πνιηηηθήο.  

2.8. Ο ξφινο ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο ζηε ζχγρξνλε αλαπηπμηαθή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζθέςε. Πξνο 

κηα ζεσξία αλάπηπμεο  

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο είλαη ελ πξψηνηο ε ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ησλ πην ζεκαληηθψλ 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην πεδίν ηεο αλαπηπμηαθήο νηθνλνκηθήο. Πέξαλ απηνχ, ε παξαπάλσ αλάιπζε 

εμππεξεηεί ηελ παξνχζα εξγαζία ζην βαζκφ πνπ παξνπζηάδεη ηελ πνιπδηάζηαηε ζρέζε αλαπηπμηαθήο νηθνλνκηθήο, 

γλψζεο θαη θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ αιιά θαη αλαδεηθλχεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ επί ηεο 

κνξθήο ηεο θξαηηθήο δξάζεο. Παξάιιεια, ε παξνχζα επηζθφπεζε πξνεηνηκάδεη ην πεδίν αλάιπζεο ησλ θξαηηθψλ 

πνιηηηθψλ επηζηήκεο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο θαη δεκηνπξγεί έλα επξχηεξν πιαίζην εξκελείαο ησλ ζρέζεσλ 

νηθνλνκίαο, γλψζεο (επηζηήκεο, ηερλνινγίαο, θαηλνηνκίαο) θαη πνιηηηθήο (ζεζκνί, θξαηηθέο πνιηηηθέο). Τπφ απηφ 

ην πξίζκα, νη παξεκβάζεηο πνιηηηθήο ΔΣΚ πξνζεγγίδνληαη πξσηίζησο σο παξεκβάζεηο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, ήηνη 

σο κνξθνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο γεσγξαθίαο. Χο εθ ηνχηνπ, αμηνπνηνχληαη έλλνηεο, φπσο ε 

θεθαιαηαθή ζπζζψξεπζε, ε επηζηήκε, ε ηερλνινγία, ε θαηλνηνκία θαη ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο κηαο πεξηνρηθήο 

ζέζεο ζην δηεζλέο θαηακεξηζκφ παξαγσγήο θαη εξγαζίαο κέζα απφ ηελ εθηεηακέλε αμηνπνίεζε ηερλνινγηθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ πφξσλ.  

Ο ραξαθηήξαο ησλ αλαιχζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ζθέςεο πξνζδηνξίδεη έλα δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά 

ραξαθηήξα παξεκβάζεσλ. Απφ ηε κηα πιεπξά, νη λενθιαζηθέο αλαιχζεηο έδηλαλ πάληα έκθαζε ζε κεηαβιεηέο 

φπσο ην θεθάιαην, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε δηφξζσζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ, ην δηεζλέο εκπφξην θαη ν πεξηνξηζκφο 

ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο, ηξνθνδνηψληαο έηζη κηα κνξθή πνιηηηθήο πνπ ραξαθηεξίζηεθε σο ‘θηιειεχζεξν’ ή 

κηληκαιηζηηθφ ππφδεηγκα. Σν ππφδεηγκα απηφ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο απηφκαηεο εμηζνξξφπεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπλακηθψλ θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ πιέγκαηνο σο ελφο ‘θιεηζηνχ 

ζπζηήκαηνο’. Απφ ηελ άιιε, νη ζεζκηθέο θαη εμειηθηηθέο ζεσξήζεηο επηθπιάζζνπλ δηαθνξεηηθέο αξρέο γηα ηε 

δηακφξθσζε πνιηηηθήο, δίδνληαο έκθαζε ζηε ζεκαζία: α) ησλ ηνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηνπο, β) ησλ ηζηνξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο εθάζηνηε 

ηξνρηάο αλάπηπμεο, γ) ησλ ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ ελεξγεηηθψλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, δ) ησλ 

ζεζκψλ αιιειεπίδξαζεο θαη αλάδεημεο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ξφισλ κεηαμχ νηθνλνκίαο θαη θξάηνπο θαη ε) ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ησλ θάζεησλ θαη νξηδφληησλ δηαζπλδέζεσλ θαη ηεο ζεζκηθήο ππθλφηεηαο (Amin & Thrift, 

1995, Amin & Thomas, 1996, Amin, 1998, Storper & Walker, 1989). ε απηφ ην πιέγκα πξνζεγγίζεσλ 

ζπγθξνηείηαη απηφ πνπ ζήκεξα θαιείηαη σο ζπζηεκηθφ ππφδεηγκα παξεκβάζεσλ (Nelson 1992, Freeman 1995, 1998, 

Lundwall 1991, 1992, 2002, 2007, Edquist 1997, 2005, Asheim & Gertler, 2005). Ζ επηζηεκνινγηθή αξρή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο -ε νπνία αλαπηχζζεηαη σο επί ην πιείζηνλ κέζα απφ ηελ ηδέα ηνπ θνηλσληθνχ 

θαηλνκέλνπ σο κηαο αλνηρηήο δηαδηθαζίαο ζπλερνχο αλαδηάηαμεο θαη αληζνξξνπίαο-, αλαδεηθλχεη ζηηο εκπεηξηθέο 

ηεο εθδειψζεηο, ηε ζεκαζία ησλ ζεζκηθψλ κεραληζκψλ ελζήθεπζεο ησλ επηζηεκνληθψλ δηεξγαζηψλ ζηηο 

θνηλσληθέο θαη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. 

Έλα απφ ηα βαζηθά εξκελεπηηθά εξγαιεία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε έκθαζε πνπ δίδεηαη ζηελ ζεκαζία ησλ 

ζεζκηθψλ παξακέηξσλ θαη ηνπ θαζνξηζηηθνχ ξφινπ ηνπ εθάζηνηε κείγκαηνο πνιηηηθήο ΔΣΚ θαζψο θαη ζηε 

ζχκπιεπζε απηψλ κε ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθέο παξακέηξνπο, φζνλ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηνπηθψλ δηαδηθαζηψλ 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο. πσο αλαδεηθλχεηαη ηζηνξηθά -πέξα απφ ηνπο ηνπηθά εληνπηζκέλνπο 

γεσγξαθηθνχο θαη πξσηαξρηθνχο παξαγσγηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. γεσγξαθηθή ζέζε θαη απφζηαζε απφ ηνπηθέο 

νηθνλνκίεο, ππνδνκέο)- ν ξφινο ησλ ζεζκψλ θαζίζηαηαη θξίζηκνο ήδε απφ ηηο πεξηφδνπο ηεο Οιιαλδηθήο εκπνξηθήο 

επηθπξηαξρίαο (γχξσ ζην 1700) κέζα απφ ην πιαίζην ηεο δφκεζεο πνιηηηθψλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ ζεζκψλ, κε ηελ 

επξχηεξε εκπινθή κεζαίσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ (Maddison, 1991: 33), ηνπ θαζεζηψηνο γαηνθηεζίαο θαη ησλ 
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ελεξγεηηθψλ κεξθαληηιηζηηθψλ πνιηηηθψλ (Maddison, 2007). Αξθεηά απφ ηα ζεζκηθά θαη κεξθαληηιηζηηθά ζηνηρεία 

απνηεινχλ κεηαβιεηέο ελίζρπζεο ηεο Βξεηαληθήο αλάδπζεο ζηηο απαξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ηφζν ζε επίπεδν ζεζκψλ, 

πνιηηηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ πιενλεθηεκάησλ (Mokyr, 2005), ηα νπνία εληέιεη νδεγνχλ ζηε ‘βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε’. Ζ ηειεπηαία επαλαθαζνξίδεη -κέζα απφ ηηο αξρηθέο εθεπξέζεηο θαη εθαξκνγέο ηνπο (π.ρ. αηκφο, 

ράιπβαο, λέεο κέζνδνη παξαγσγήο)- ηηο ζρέζεηο φισλ ησλ λεσηεξηθψλ θνηλσληθψλ κνξθψλ (ηερλνινγία, 

ζπζζψξεπζε, επηζηήκε, ζεζκνί, εμνπζία, θνηλσληθν-νηθνλνκηθή γεσγξαθία). Ζ κεηαηφπηζε απηή ιακβάλεη ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο πνηθίιεο κνξθέο, νη νπνίεο πξνρσξνχλ απφ ηηο λέεο κεζφδνπο παξαγσγήο (π.ρ. νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο), ζηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ θαηλνηνκίαο (ζε επίπεδν νξγάλσζεο, πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ) θαη ζηε 

καδηθνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα ζε αξθεηέο ρψξεο (φπ.π.). Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

πνιιαπιαζηάδεηαη ν ζπλνιηθά παξαγφκελνο πινχηνο γηα ηηο λεσηεξηθέο θνηλσλίεο, ελψ επηθπιάζζεηαη έλαο 

δηεπξπλφκελνο ξφινο γηα ηηο θξαηηθέο παξαγσγηθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο. Ο ξφινο απηφο εθηείλεηαη πιένλ 

ζε επίπεδν ζπζζψξεπζεο, λνκηκνπνίεζεο θαη ζε εηδηθφηεξν επίπεδν ζεζκνζέηεζεο. Ζ θξαηηθή ιεηηνπξγία 

ελζσκαηψλεη ξφινπο ζην επίπεδν: α) ηεο ειεπζεξίαο ζπλαιιαγψλ, β) ηεο δεκηνπξγίαο γεληθψλ πιηθψλ φξσλ 

παξαγσγήο, γ) ηεο εμαζθάιηζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηερλνινγηθήο αλαδηνξγάλσζεο, δ) ηεο δηαζθάιηζεο ηεο 

‘επεκεξίαο’, ε) ηεο ππνζηήξημεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζη) ηεο δηαρείξηζεο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ 

(Καξάγησξγαο, 1979). Τπφ απηή ηελ νπηηθή, εμεηάδνληαη: α) νη δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο θαη νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο, β) νη δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο παξαγσγηθψλ γλψζεσλ θαη ηα ηζηνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

απηήο ζρέζεο, γ) ηα κείγκαηα πνιηηηθψλ κέηξσλ θαη ε νξζνινγηθφηεηα ηνπο θαζψο θαη δ) ηα θαηά πεξηνρή θαη 

πεξίνδν ηδηαίηεξα ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, παξακεηξνπνηνχλ κηα ζπλνιηθή δπλακηθή 

εμέιημεο πνπ απαηηνχλ επξχηεξα ππνδείγκαηα εξκελείαο ησλ πξνθείκελσλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, ην παξαθάησ πιαίζην αλάιπζεο ζα απνπεηξαζεί λα δηεξεπλήζεη ηηο ζπζρεηίζεηο απηψλ ησλ 

παξακέηξσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο κειέηεο, ζπλδένληαο ηηο αξρέο ηεο εμειηθηηθήο θαη ζεζκηθήο 

νηθνλνκηθήο κε ζπγθεθξηκέλα ππνδείγκαηα αλάιπζεο θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη κε ζχγρξνλεο έλλνηεο ηεο θξηηηθήο 

νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο. 

πσο πξνθχπηεη, πθίζηαληαη αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ δηαθνξεηηθά ξεχκαηα ζθέςεο πξνζεγγίδνπλ 

ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο. χκθσλα κε ηελ θιαζηθή ζεψξεζε, ζεκαληηθνί παξάγνληεο ‘αληαγσληζηηθφηεηαο’ 

είλαη νη θεθαιαηαθέο επελδχζεηο (ελίνηε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ), ν θαηακεξηζκφο 

εξγαζίαο θαη ην εκπφξην (ην πνίν ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ απφιπηα ή ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα). Ζ 

λενθιαζηθή ζεσξία ζε γεληθέο γξακκέο πηνζεηεί αξρέο ζηαζεξψλ απμνπζψλ απνδφζεσλ θαη έλα εκπφξην βαζηζκέλν 

ζηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο (εξγαζία/θεθάιαην), ζε έλα πιαίζην πιήξνπο πιεξνθφξεζεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε Κευλζηαλή ζπιινγηζηηθή εηζάγεη ην ξφιν ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο δαπάλεο, απνξξίπηνληαο ηηο αξρέο ηεο 

ηζνξξνπίαο ηηκψλ θαη ησλ εμηζνξξνπεηηθψλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο, ελψ εηζάγεη έλλνηεο φπσο ε ‘ζσξεπηηθή 

αηηηφηεηα’ θαη ηα ‘θαηλφκελα επηβξάδπλζεο’. ην πιαίζην απηφ, κεγάιε κεξίδα ηεο αλαπηπμηαθήο νηθνλνκηθήο 

επεμεξγάδεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ην ξφιν ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ελψ απνξξίπηεη ηελ ηδέα ηεο απηφκαηεο 

ζχγθιηζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ εηζνδεκάησλ. Ζ ζεσξία ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο βαζηδφκελε ζηελ έλλνηα ησλ 

απμαλφκελσλ απνδφζεσλ απφ ηε ζπζζψξεπζε ζπληειεζηψλ γλψζεο, δίδεη έκθαζε ζε ζπλαξηήζεηο αλάπηπμεο πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηε ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο, ησλ δαπαλψλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Σέινο, ε 

ζπιινγηζηηθή ηεο εμειηθηηθήο νηθνλνκηθήο αλαδεηθλχεη ην ξφιν ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο, ηεο ζεζκηθήο 

θαηλνηνκίαο, ηεο ζπζηεκηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ ελεξγεηηθψλ ‘πνιηηηθψλ γλψζεο’, σο βαζηθψλ κεηαβιεηψλ 

ηφζν ζηελ εθθφιαςε ηεο θαηλνηφκνπ δηαδηθαζίαο φζν θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηεο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ελ γέλεη. 

Υξήδεη ζπνπδαηφηεηαο εδψ λα ππνγξακκηζζεί εληνχηνηο φηη ε έλλνηα ηεο ‘αλάπηπμεο’ ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ζπλδέεηαη κε ηελ νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηεο κέζα απφ δηαδηθαζίεο αλαπαξαγσγήο ησλ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξφζιεςε ηεο έλλνηαο ηεο αλάπηπμεο αλαθέξεηαη ζην 

δηεπξπκέλν πεξηερφκελν ηεο πνπ αλαγθαία ζπλδέεηαη: α) κε ηελ παξαγσγή αιιά θαη αλαδηαλνκή νηθνλνκηθψλ, 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ, β) ηελ παξαγσγή θαη αλάπηπμε λέσλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, ηθαλνηήησλ, 

δεμηνηήησλ θαη επθαηξηψλ, γ) ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη δ) ηε δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο ησλ δπλαηνηήησλ 

βειηίσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θαη ησλ επηκέξνπο επηπέδσλ επεκεξίαο ζηηο εθάζηνηε πξνθείκελεο ρσξηθέο θαη 

θνηλσληθέο ελφηεηεο. Σα ζπλνπηηθά ζπλζεηηθά αξρηθά πνξίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ ζεσξεηηθή 

επηζθφπεζε, πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο σο κηα δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ κε ζχλζεηα 

πεξηερφκελα θαη φρη κηαο γξακκηθήο δηαδηθαζίαο πξνο κηα ζηαζεξή ηζνξξνπία, β) ηελ έλλνηα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 
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ηερλνινγίαο σο βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ζηε δηακφξθσζε ξπζκψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, γ) ηε δηαθνξνπνίεζε 

αλάκεζα ζε επηζηήκε θαη παξαγσγή ηερλνινγίαο θαη ξηδνζπαζηηθή ή νξηαθή θαηλνηνκία δ) ηε δηάθξηζε αλάκεζα 

ζε παξαγσγή θαηλνηνκίαο θαη δηάρπζε γλψζεο θαη ηε ζεκαζία ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ε) ην ξφιν ηεο 

νηθνλνκηθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο θαη ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηεπζχλζεσλ νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, ζη) ην ξφιν ηεο θξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζην επίπεδν 

δεκηνπξγίαο γεληθψλ πιηθψλ φξσλ παξαγσγήο πξνυπνζέζεσλ ηερλνινγηθήο αλαδηνξγάλσζεο, δ) ηε ζεκαζία 

δηακφξθσζεο ζεζκηθψλ δνκψλ ππνζηήξημεο ηεο παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη αμηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ 

γλψζεσλ θαη ε) ηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο, ήηνη ησλ γεληθφηεξσλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο, δηαδηθαζίεο θαη θαλφλεο. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε ηνπ θνηλσληθνχ αγαζνχ ηεο ‘γλψζεο’ -ζε έλα 

δηεζλέο ζχζηεκα παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο- ζπληζηά ηελ πην θξίζηκε παξάκεηξν ζηε 

ζπλάξηεζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο. Παξνκνίσο, φπσο απνπεηξάηαη λα θαηαδείμεη ε παξνχζα 

εξγαζία, ηα πεξηνρηθά νηθν-ζπζηήκαηα γλψζεο (θαη νη εηδηθέο ηνπο ζπζηεκηθέο θαη νινθιεξσκέλεο 

νξζνινγηθφηεηεο) απνηεινχλ ζηαζεξέο κεηαβιεηέο θαζνξηζκνχ ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο νηθνλνκηθνχ 

πιενλάζκαηνο θαη βειηίσζεο ηεο ζέζεο ελφο πεξηνρηθνχ ζπζηήκαηνο ζην δηεζλέο πιαίζην θαηακεξηζκνχ 

παξαγσγήο θαη εξγαζίαο.  
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Κεθάλαιο 3. Κλαζικά και ζύγσπονα πεύμαηα ζηην ανάλςζη ηυν πολιηικών ανάπηςξηρ 

ηηρ έπεςναρ, ηηρ ηεσνολογίαρ και ηηρ καινοηομίαρ 

 
‘δελ κπνξνχκε πηα λα παξακέλνπκε ηπθινί κπξνζηά ζην γεγνλφο φηη ε επηζηήκε επεξεάδεη αιιά θαη επεξεάδεηαη 

απφ ηνπο θνηλσληθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ηεο επνρήο καο. Με ζθνπφ φκσο λα θάλνπκε ηε δηαπίζησζε απηή 

απνηειεζκαηηθή κε θάζε ηξφπν, ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε απηά ηα δπν είλαη αλάγθε λα κειεηεζεί ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο απφ φηη κέρξη ηνχδε’. John Desmond Bernal (Bernal, 1939: 3).   

 

3.1. Η πνιπ-κνξθηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Ιζηνξηθφηεηα θαη εμέιημε 

ηαλ ν Francis Bacon δεκνζίεπε ην έξγν ηνπ ‘Νέα Αηιαληίο’ ην 1629, δηέβιεπε ηελ αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηελ 

επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία, ηελ πνιηηηθή, ηελ βηνκεραλία θαη ηελ ζξεζθεία (Coccia, 2005: 4), φπσο επίζεο 

πξνζέγγηδε ηελ επηζηήκε σο κηα δχλακε ηθαλή λα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκία θαη ην επίπεδν δηαβίσζεο. Δληνχηνηο, 

απηφ πνπ δελ πξνέβιεςε –παξ’ φιε ηελ ζεσξεηηθή ηνπ πξφζεζε λα ζπλδέζεη ηελ νξγάλσζε ηεο επηζηήκεο κε ηελ 

νηθνλνκηθή πξφνδν– αθνξά ζηε ζεκαζία πνπ ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ‘ιεηηνπξγία’ ηεο γλψζεο, σο επηζηήκεο, 

ζα ιάκβαλε ηα επφκελα ρξφληα. Ο ξφινο θαη ε ζπκβνιή ηεο επηζηήκεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα αξρίζεη λα 

ζπδεηηέηαη επξχηεξα επηζηεκνληθά, ηνπο επφκελνπο αηψλεο, θαηαιακβάλνληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ρψξν ζηηο 

αλαιχζεηο θαη ζπιινγηζηηθέο αξθεηψλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ. Ζ ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηελ 

καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζήκεξα είλαη επξέσο απνδεθηή απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζεσξεηηθνχο. Ζ 

θαηαλφεζε αζθαιψο ηεο γελεαινγίαο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ γηα έξεπλα, ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία πξνυπνζέηεη 

ηελ παξνπζίαζε θαη δηεξεχλεζε ηνπ επξχηεξνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ εμέιημεο ησλ πξνθείκελσλ θνηλσληθψλ 

δπλάκεσλ θαζψο θαη ηελ αλάιπζε ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ κέζα ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη. Ζ αλάιπζε απηή ζα 

βνεζήζεη ηελ εμήγεζε ησλ παξαγφλησλ αλάδπζεο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία, ελψ 

ζα πξνζδψζεη κηα αληηθεηκεληθή αλαθνξά ζπλεμέιημεο ησλ δηαδηθαζηψλ επηζηεκνληθήο, ζεζκηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

αιιαγήο. Με άιια ιφγηα, κηα ηζηνξηθή αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ επηζηήκεο, δνκψλ ζπζζψξεπζεο θαη θξάηνπο 

πξνζδνθά λα αλαδείμεη ηελ θνηλσληθή ζεκαζία ηεο επηζηήκεο, ελψ παξάιιεια απνπεηξάηαη λα ηεθκεξηψζεη ην 

ξφιν ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηηθψλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, σο ζεκειηψδεο πξνυπφζεζε ηζφξξνπεο θνηλσληθήο 

αλαπαξαγσγήο.  

Ζ ζρέζε επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο κεηαβάιιεηαη ηζηνξηθά ιφγσ εζσηεξηθψλ κεηαβνιψλ ζηηο δηεξγαζίεο ηνπο 

θαζψο θαη εμαηηίαο επξχηεξσλ κεηαβνιψλ ησλ ζπλζεθψλ εληφο ησλ νπνίσλ νη ιεηηνπξγίεο απηέο αλαπηχζζνληαη. Ζ 

επηζηήκε, φπσο αλαθέξζεθε θαη εηζαγσγηθά, πεγάδεη ηζηνξηθά απφ ηελ αλάγθε θαηαλφεζεο ησλ θπζηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη αλαθέξεηαη ζηηο κεζνδνινγίεο θαηαλφεζεο απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ αιιά θαη ζηελ 

θεθηεκέλε θαη εμειηζζφκελε γλψζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απηή θαηαλφεζε.  Ζ επηζηήκε αθνξά, σο επί ην 

πιείζηνλ, ηε δηαδηθαζία αθηέξσζεο πφξσλ (νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, άπισλ) γηα ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο 

(εθεχξεζε) ή ηελ εξκελεία ππαξρνπζψλ γεγνλφησλ (αλαθάιπςε), θαη ν ραξαθηήξαο ηεο είλαη ελ πξψηνηο 

εξκελεπηηθφο. Ζ ηερλνινγία, πεγάδεη ηζηνξηθά απφ ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη 

αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο (ελίνηε θαη επηζηεκνληθέο) ρξεζηκνπνίεζεο θαηλνκέλσλ θαη πφξσλ πξνο φθεινο ηεο 

αηνκηθήο ή θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο, ελψ αξρή ηεο είλαη θπξίσο ε εθαξκνγή. H ηερλνινγία είλαη ε δηαδηθαζία 

κέζσ ηεο νπνίαο ν άλζξσπνο κεηαζρεκαηίδεη ηε θχζε ζε ρξήζηκεο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κνξθέο θαη ε 

νπνία πεξηιακβάλεη γεληθέο γλψζεηο, δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο παξαγσγήο, δεμηφηεηεο θαη αγαζά (Storper & 

Walker, 1989: 50). Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ δχν απηψλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ, γηα ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη επζχο 

παξαθάησ, ηείλεη λα είλαη απμαλφκελε ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. Οη επηζηεκνληθέο ιεηηνπξγίεο αλέπηπμαλ ζηαδηαθά 

δηαζηάζεηο επξχηεξεο εθαξκνγήο, ελψ νη ηερλνινγηθέο δηεξγαζίεο απέθηεζαλ επηζηεκνληθφ ππφβαζξν ζε φιεο ηνπο 

ηηο δηαζηάζεηο. πσο ζεκεηψλεη ν Bernal:  

‘..αιιαγέο ζηελ ηερληθή νδεγνχζαλ ζηελ επηζηήκε θαη ε επηζηήκε ζα νδεγνχζε ζε λέεο ηαρχηεξεο κεηαβνιέο ζηελ 

ηερληθή’.. (Bernal, 1971: 404). 



58 

 

Παξφιν πνπ αξθεηά ηερλνινγηθά απνηειέζκαηα -πξηλ ηελ άλζεζε ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ- ελίνηε εκπεξηείραλ 

νηνλεί επηζηεκνληθέο κεζνδνινγίεο, ηα πεξηζζφηεξα βαζίδνληαλ ζηελ παξαηήξεζε θαη ηελ άκεζε εθαξκνγή. Ζ 

επηζηήκε πξνυπήξρε θαηά θάπνην ηξφπν ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, ζε παξαδείγκαηα φπσο ζηελ αξραία ειιεληθή 

θηινζνθία θαη ζηνλ θηλεδηθφ αιρεκηζκφ. H δηαθνξνπνίεζε εληνχηνηο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ ελέρεη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα ηεο απξφζσπεο θαη απφιπηα νξζνινγηθήο ελδνζθφπεζεο ζηηο πιηθέο 

ζπλζήθεο, ηηο νπνίεο ε θνηλσλία ρξεζηκνπνηεί ή δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη (Veblen, 1906). Απηφ φπσο ζα θαλεί 

είλαη θαη απνηέιεζκα θνηλσληθψλ δπλακηθψλ θαη ζπλεπαθφινπζσλ θηινζνθηθψλ δπκψζεσλ θαζψο θαη επξχηεξσλ 

θνηλσληθψλ πεπνηζήζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ ην Γηαθσηηζκφ. πσο αλαθέξεη ν Σ. Veblen, έλαο πνιηηηζκφο πνπ 

δηαθξίλεηαη απφ ην πξνθείκελν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη δεδνκέλν λα επηθξαηήζεη επί θάζε άιινπ θνηλσληθνχ 

ζρεκαηηζκνχ. Καη θπζηθά είλαη αλακελφκελν λα εθδειψζεη ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ επάλσ ζε θάζε θνηλσληθή κνξθή 

κε θάπνηεο απφ απηέο ηε ζχγρξνλε επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία θαη ηε βηνκεραληθή παξαγσγή (φπ.π.). Μέζα απφ 

απηέο ηηο κεηαγελέζηεξεο κνξθέο, ε ηζηνξία ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ κεηαζρεκαηίδεηαη θαη νη βηνκεραληθέο 

δηαδηθαζίεο αλαδεηθλχνληαη ζε θπξίαξρνπο δηακνξθσηηθνχο κεραληζκνχο ησλ αλζξσπίλσλ δηαλνεηηθψλ ζπλεζεηψλ 

(φπ.π.).  

Κάζε θνηλσληθφ θαη παξαγσγηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο δηακνξθψλεη έλα ηδηαίηεξν ηζηνξηθά θαη γεσγξαθηθά 

ζχζηεκα γλψζεο, ελψ θάζε ζχζηεκα γλψζεο θαηαηείλεη ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ εθάζηνηε επξχηεξνπ ηζηνξηθνχ θαη 

γεσγξαθηθνχ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, θαιιηεξγψληαο φκσο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, ξεηά ή άξξεηα, ππέξβαζεο ηνπ. 

Ζ ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε ηεο ζχγρξνλεο δπηηθήο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο απνηειεί έλα ζρεηθά πξφζθαην 

ηζηνξηθά γεγνλφο. H ζχγρξνλε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηεί ζηαδηαθά ηηο ίδηεο νκάδεο ελλνηψλ θαη ηηο ίδηεο 

κεζνδνινγίεο πξνηππνπνίεζεο, εγθπξφηεηαο θαη απξφζσπεο αιιεινπρίαο (φπ.π.), κε ζθνπφ ηελ εξγαιεηνπνίεζε 

ηεο θπζηθήο χιεο θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο κέζα απφ κεραληθέο δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο. ηνλ ίδην βαζκφ πνπ 

ε επηζηήκε γίλεηαη ζηαδηαθά νπζηψδεο θνκκάηη ηεο ηερλνινγηθήο ιεηηνπξγίαο -είηε κεζνδνινγηθά είηε 

γλσζηνινγηθά-, ε ηερλνινγία ελζεθεχεηαη αλαπφζπαζηα ζηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο, ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο αλζξψπηλεο δηαλνεηηθέο δηεξγαζίεο. Ζ ελζήθεπζε απηή εθηείλεηαη ζε βαζκφ πνπ θαη νη δπν 

δπλάκεηο απφ κνξθέο απνξξένπζεο απφ ηελ αλζξψπηλε πξσηνβνπιία -φπσο απηή γελλάηαη κε ηε ζεηξά ηεο απφ ηα 

θίλεηξα ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ζρέζεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηπραηφηεηαο- αλαδεηθλχνληαη ζε γελεζηνπξγέο 

ιεηηνπξγίεο λέσλ δηαλνεηηθψλ κνξθψλ.     

Ζ ζχγθιηζε ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο εληζρχεηαη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

αλάδπζε θαη απνθξπζηάιισζε ηζρπξψλ επηζηεκνληθψλ ξεπκάησλ, ηε ζεζκνπνίεζε λέσλ κνξθψλ επηζηεκνληθήο 

παξαγσγήο (ελδν-επηρεηξεζηαθά εξγαζηήξηα, επαγγεικαηηθνπνίεζε ηεο επηζηήκεο, ελίζρπζε ηεο θξαηηθήο 

ππνζηήξημεο ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ), ελψ ζπλδέζεθε ζηαδηαθά (θπξίσο κεηά ην Β’ Παγθφζκην 

Πφιεκν) θαη κε ζέκαηα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο
10

. χκθσλα κε αξθεηνχο ηζηνξηθνχο ηεο επηζηήκεο, ε πνξεία ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ θαη ηεο επηζηήκεο αιιεινζπλδένληαη. Δληνχηνηο, ε ζχλδεζε απηή είλαη εζσηεξηθή ψζηε λα κελ 

κπνξεί λα εθθξαζηεί κε βάζε ηνπο απινχο φξνπο ηεο αηηίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο (Bernal, 1971). Ο θπξίαξρνο 

παξάγνληαο σζηφζν θαίλεηαη λα ππήξμε ν νηθνλνκηθφο. πσο θαηαγξάθεη ν Bernal, ε γέλλεζε ηεο επηζηήκεο 

αθνινπζεί απφ θνληά ηελ αλάδπζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ (φπ.π.: 518), φπσο αθνινχζεζε απφ θνληά ηελ κεγάιε 

αλαγέλλεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνηερλίαο πνπ ζεκαδεχεη ηελ άλνδν ηεο αζηηθήο ηάμεο (θαηά ην 15
ν
-16

ν
 αηψλα) 

θαη ηνλ πνιηηηθφ ηεο ζξίακβν ζηελ Αγγιία θαη ηελ Οιιαλδία θαηά ηνλ 17
ν
 αηψλα. Δληνχηνηο, ε Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε δελ ήηαλ πξντφλ επηζηεκνληθήο πξνφδνπ– ζην βαζκφ πνπ ήηαλ κεηέπεηηα ηερλνινγηθέο επαλαζηάζεηο- 

αιιά ηερλνινγηθψλ δπλακηθψλ θαη εθαξκνγήο ηνπο ζε παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο (κε εμαίξεζε θάπνηεο ζπλεηζθνξέο 

ηεο επηζηήκεο, θπξίσο ζηελ αηκνκεραλή) (Freeman, 2001, φπ.π., 1971: 529). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν θαηέρνπλ 

ζε απηή ηε δηαδηθαζία νη ηερληθέο εθεπξέζεηο, νη νπνίεο πξνψζεζαλ θαη αλαδηάξζξσζαλ ηε γεσξγία, ην εκπφξην 

θαη ηε βηνηερλία, ελψ γέλλεζαλ θαη λέεο παξαγσγηθέο κνξθέο.  

H αμηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο γηα ηερλνινγηθνχο ζθνπνχο σζηφζν δελ πξνέθπςε αξρηθά ιφγσ ηνπ φηη νη 

πξαθηηθέο απηέο πξνεθηάζεηο πεξηιακβάλνληαλ ζην εχξνο ησλ επηζηεκνληθψλ δηεξεπλήζεσλ (Veblen, 1906). Ζ 

θηλεηήξηα δπλακηθή εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ εθηφο ηεο θεληξηθήο επηζηεκνληθήο ζθαίξαο ελδηαθεξφλησλ. 

χκθσλα κε ηνλ Veblen: 

                                                      
10

 Οη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα ‘πνιηηηθέο γλψζεο’ απνηειεί αληηθείκελν ηεο επφκελεο ελφηεηαο. 
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‘...ε ζχγρξνλε ηερλνινγία είλαη απηή πνπ επηβάιιεη πνιινχο απφ ηνπο θαλφλεο θάησ απφ ηηο νδεγίεο ησλ νπνίσλ 

ν επηζηήκσλ ιεηηνπξγεί, κέζα απφ ηελ εμνηθείσζε θαη ηελ εμάξηεζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο. Οη θαλφλεο εγθπξφηεηαο 

ηνπ είλαη απηνί πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηζκηθή θαηάζηαζε θαη ζπληζηνχλ δηαλνεηηθέο ζπλήζεηεο 

πξνθχπηνπζεο απφ ην γεληθφηεξν θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ – θαη ζε κεγάιν βαζκφ, νη ζχγρξνλεο απηέο ζπλζήθεο 

είλαη κεραλνπνηεκέλεο’ (Veblen, 1906: 595). 

Δίλαη ε επνρή πνπ ε επηζηεκνληθή ιεηηνπξγία δελ έρεη απνθηήζεη αθφκα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλαγλψξηζε 

ηεο. Ο ξφινο ηεο πεξηνξίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ζε παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο -απφ ηηο νπνίεο θπξίσο 

απνξξνθάεη πεξηζζφηεξν γλψζε παξά ζπλεηζθέξεη- θαη ζε ζεκαληηθέο αλαθαιχςεηο ή εθεπξέζεηο πνπ ζηαδηαθά 

αλαδνκνχλ ηηο θνηλσληθέο πεπνηζήζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. ηηο αξρέο ηνπ 17
νπ

 αηψλα, αληηθείκελα φπσο ε 

κεραληθή, ε αζηξνλνκία θαη ε λαπζηπινΐα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν επηζηεκνληθψλ κειεηψλ, ελψ αλαπηχζζνληαη 

ζηαδηαθά νη πξψηεο πεηξακαηηθέο θαη καζεκαηηθέο κέζνδνη. Ζ πεξίνδνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Κνπέξληθνπ De Revolutionibus Orbium Coelestium (Πεξί ηεο Πεξηζηξνθήο ησλ Οπξάλησλ θαηξψλ, 1543) έσο ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Νεχησλα Philisophiae Naturalis Principia Mathematica (Οη Μαζεκαηηθέο Αξρέο ηεο 

Φπζηθήο Φηινζνθίαο, 1687), είλαη γλσζηή σο Δπηζηεκνληθή Δπαλάζηαζε. Ο ίδηνο ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη πξψηε 

θνξά ηζηνξηθά απφ ηνλ Koyre, ην 1939 (Γαβξφγινπ, 2004). ε απηή ηελ πεξίνδν -ε νπνία απνηειεί κηα παξάιιειε 

δηάζηαζε αξθεηψλ ηερλνινγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ κεηαβνιψλ-, ηίζεληαη λέεο αξρέο ζηε κειέηε ησλ θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ελψ δηακνξθψλνληαη νη πξψηεο βάζεηο ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ πνπ αξγφηεξα ζα απνηειέζνπλ ηηο 

βαζηθέο κεζνδνινγίεο ειέγρνπ, δεκνζίεπζεο, επαιήζεπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ. Δίλαη ε 

ίδηα πεξίνδνο φπνπ ζπζηεκαηνπνηείηαη ε ρξήζε επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ -φπσο νη καζεκαηηθέο κέζνδνη πνπ 

εληνπίδνληαη ζην 13
ν
 θαη 14

ν
 αηψλα- θαη παξάιιεια ηίζεληαη λέεο νξζνινγηθέο αξρέο (λεναξηζηνηειηθέο, 

λενπιαησληθέο θαη λενππζαγφξεηεο) νη νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ 

εξκελεία ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (φπ.π.).      

ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ε επηζηήκε έρεη απνθξπζηαιισζεί ζε κεγάιν βαζκφ σο θνηλσληθή ιεηηνπξγία, ελψ 

πθίζηαηαη ηελ ίδηα πεξίνδν κηα εμχςσζε ηεο ζεκαζίαο ηεο, ηνπιάρηζηνλ αλάκεζα ζηα ζηξψκαηα ηεο ηφηε αζηηθήο 

θνηλσλίαο (Freeman, 2003α, Bernal, 1971: 524). Ζ αλάδπζε ηεο επηζηήκεο σζηφζν ήξζε παξάιιεια κε θνηλσληθέο 

δπκψζεηο πνπ δελ είλαη αλεμάξηεηεο ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο γελεαινγίαο ηεο. Καηά ην 16
ν
 θαη 17

ν
 αηψλα, 

ζεκειηψδεηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο ζεκεηψλνληαη ζηελ επξσπατθή ήπεηξν πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε 

ησλ δηθαησκάησλ αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κνλαξρηθήο εμνπζίαο, θπξίσο ζηελ Αγγιία 

(ηδηαίηεξα έπεηηα απφ ηελ Έλδνμε Δπαλάζηαζε ηνπ 1688) θαη ηελ Οιιαλδία θαη ηελ εμέγεξζε ελάληηα ζηνπο 

Αςβνχξγνπο. Οη αιιαγέο ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο γεο θαη ε επέθηαζε ηνπ εκπνξίνπ, ελίζρπζαλ ηελ 

νηθνλνκηθή ηζρχ ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο -φπσο ζηνπο γαηνθηήκνλεο θαη ηνπο έκπνξνπο- δεκηνπξγψληαο 

εληάζεηο πνιηηηθήο ηζρχνο θαη θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο (Acemoglu, Johnson & Robinson, 2005: 45). ηελ 

Αγγιία11 
γηα παξάδεηγκα, ε νηθνλνκηθή ηζρχο πνπ εληζρχεηαη απφ ην (εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ) εκπφξην -ην νπνίν 

είρε έιζεη σο απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηεο λαπζηπινΐαο, πνπ απνηεινχζε ην πξψην πεδίν εθαξκνγήο 

επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ- ην 17
ν
 αηψλα, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο επγελείο

12
 λα 

δηακνξθψζνπλ πξνυπνζέζεηο αλαηξνπήο ησλ κνλαξρηθψλ θαζεζηψησλ (φπ.π.: 7).  

Ζ αιιαγή πνπ επήιζε ζηελ θαηαλνκή ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο -κεηά απφ ηνλ εκθχιην πφιεκν ηνπ 1642 θαη ηελ 

Δπαλάζηαζε ηνπ 1688- επηηάρπλε νηθνλνκηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο ελδπλάκσζαλ ηα θαζεζηψηα ηδηνθηεζίαο γεο θαη 

θεθαιαίνπ. Οη πξνθείκελεο ζεζκίζεηο, ηξνθνδφηεζαλ ζπλεπαθφινπζα ηελ αλάπηπμε πεξαηηέξσ εκπνξηθψλ, 

παξαγσγηθψλ θαη ρξεκαηηζηεξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έκκεζα θαη άκεζα δηακφξθσζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο -

παξάιιεια κε ηηο ηερληθέο εθεπξέζεηο θαη ηηο πξψηεο πεηξακαηηθέο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο ηνπ 17
νπ

 αηψλα- γηα ηε 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. Αλ θαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο απηήο ηεο αιιαγήο αθνξνχζαλ ζηε ζπζζψξεπζε 

θεθαιαίνπ απφ ηηο παξαπάλσ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο -πνπ θπζηθά πεξηειάκβαλαλ βίαηε εθκεηάιιεπζε ησλ 

πεγψλ λέσλ ρσξψλ– θαη ηε δεκηνπξγία εξγαηηθήο δχλακεο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ Πεξίθξαμε ησλ Γαηψλ ζηα ηέιε 

                                                      
11 ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αγγιίαο, ησλ Κάησ Υσξψλ θαη ηεο Βφξεηαο Γαιιίαο, αλέξρεηαη κηα  κεζαία ηάμε πνπ βαζίδεηαη απφ ηε κηα κεξηά ζηελ 

ρεηξνηερληθή, νηθηαθή θαη ζηαδηαθά θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή (καληθαηνχξα), απφ ηελ άιιε ζηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζε κηα δηεπξπλφκελε 

αγνξά πνπ αθελφο δηαπεξλνχζε γνξγά ηνπο θενπδαξρηθνχο πεξηνξηζκνχο, αθεηέξνπ δηακφξθσλε ηηο πξνυπνζέζεηο αλφδνπ λέσλ θνηλσληθψλ δπλακηθψλ 
(Acemoglu, Johnson & Robinson,  2005).  

12
 Οη νπνίνη παξάιιεια απνζθνπνχζαλ θπξίσο ζηε δηαζθάιηζε ηεο θνξνινγηθήο πξνζφδνπ. 
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ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ε αιιαγή απηή γέλλεζε έλα λέν πξίζκα εθαξκνγψλ γηα ηελ επηζηήκε: ηε καληθαηνχξα. Ζ γέλεζε 

απηή επεθχιαζζε, φπσο ζα θαλεί, πνιιαπιαζηαζηηθά ηζηνξηθά απνηειέζκαηα. 

Κνκβηθφ ζεκείν ζηελ ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο απνηειεί ε Δπηζηεκνληθή Δπαλάζηαζε φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ε νπνία ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ απφ ην 1500 έσο ην 1700 θαη πεξηιακβάλεη ηελ πεξίνδν ηεο 

Αλαγέλλεζεο
13 

(1440-1540) θαη ηηο πεξηφδνπο ησλ Θξεζθεπηηθψλ Πνιέκσλ (1540-1650) θαη ηεο Παιηλφξζσζεο 

(1650-1700) (Bernal, 1971: 409). Ζ λέα επνρή ηεο επηζηήκεο, αθνινχζεζε κηα πεξίνδν πλεπκαηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ. Απφ ηε κηα κεξηά, ε αλάδπζε ηεο αζηηθήο ηάμεο απαηηεί ηελ αλάπηπμε λέσλ ζπζηεκάησλ 

ηδεψλ θαη λέσλ ζεζκψλ ηεθκεξίσζεο θαη θαιιηέξγεηαο ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ε αλάδπζε θηλεκάησλ -φπσο ν 

νπκαληζκφο- θαη ε δηαηχπσζε ζεσξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ αιιά θαη αλαζεσξνχζαλ θιαζηθέο ζθέςεηο γηα ηνλ 

θφζκν κεηέβαιιαλ ζηαδηαθά ηε ζέαζε ηνπ αλζξψπηλνπ ππνθεηκέλνπ γηα ην εαπηφ ηνπ (Rifkin, 2005: 198). Ζ 

απφξξηςε γηα παξάδεηγκα ηεο αξηζηνηειηθήο ζχιιεςεο ηνπ ζχκπαληνο θαη ε δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Κνπέξληθνπ, ελέπλεπζε κηα επνρή αλαζεψξεζεο ηεο αλζξσπνθεληξηθήο ζέαζεο ηνπ θφζκνπ. ηελ ίδηα πεξίπνπ 

θαηεχζπλζε ζα θηλεζνχλ νη ζεσξίεο ηνπ Νεχησλα
14

, ηνπ Γαξβίλνπ, ηνπ Κέπιεξ, ηνπ Γαιηιαίνπ θαη ηνπ Καξηέζηνπ. 

Ζ γλψζε -ελψ βξίζθεηαη αθφκα ζηε θάζε ‘απνκάγεπζεο’ ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ- ζηαδηαθά κεηαθηλείηαη απφ ηε 

βαζηθή ηεο αξρή θαη γίλεηαη ζηαδηαθά κέζν γηα ηνλ έιεγρν ησλ δπλάκεσλ ηεο θχζεο (φπ.π.). Ζ ηάζε απηή 

ηξνθνδνηήζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλαλέσζε ηεο αμίαο ηνπ πιηθνχ πινχηνπ θαη ηελ ζπλεπαθφινπζε 

αλαβάζκηζε ηεο θνηλσληθήο αμίαο ησλ πξαθηηθψλ επαγγεικάησλ. πσο ζεκεηψλεη ν Bernal: 

‘...ε Αλαγέλλεζε έθιεηζε, έζησ θαηά έλα κέξνο, ην ξήγκα αλάκεζα ζηελ αξηζηνθξαηηθή ζεσξία θαη ηελ πιεβεία 

πξάμε, ξήγκα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ηελ εκθάληζε ησλ ηαμηθψλ θνηλσληψλ ζηελ αξρή ηνπ πνιηηηζκνχ...’ 

(Bernal, 1971: 407). 

Οη παξαπάλσ επηζηεκνληθέο εμειίμεηο αζθαιψο ζπλνδεχηεθαλ θαη απφ ηελ αληίζηνηρε αληαλάθιαζε ηνπο ζε 

επίπεδν αμηψλ. Ζ θηινζνθία ηνπ Γηαθσηηζκνχ δεκηνπξγνχζε αμηαθέο θαη θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο 

απνζηαζηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε θχζε, αλάγνληαο ηελ ηειεπηαία ζε κηα κνξθή αμηψλ πνπ κπνξνχζαλ λα 

γίλνπλ εθκεηαιιεχζηκα θαη αμηνπνηήζηκα (Rifkin, 2005: 198). Οη αξρέο ηνπ Γηαθσηηζκνχ παξνπζίαζαλ πιένλ ηελ 

θχζε σο χιε. Μηα χιε πνπ κπνξνχζε κέζα απφ ηελ αλζξψπηλε ρεηξαθέηεζε, ηηο αλζξψπηλεο ηερληθέο θαη ηελ 

αλζξψπηλε γλψζε λα θαηαζηεί παξαγσγηθή (φπ.π.). ην επίπεδν ησλ ηζηνξηθψλ ζεζκηθψλ δηεξγαζηψλ, ε γέλλεζε 

ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο, κπνξεί λα εληνπηζζεί γχξσ ζηηο αξρέο ηνπ 12
νπ

 αηψλα, νπφηε θαη αξρίδνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ νη πξψηνη δηαθξηηνί παλεπηζηεκηαθνί ζεζκνί θαη δηακνξθψλνληαη νη πξψηνη αλεμάξηεηνη απφ ηα 

ηεξαηηθά ζρνιεία θιάδνη γλψζεο (Γθηνχξαο, 2004: 52). Σν Παλεπηζηήκην ηεο Bologna ηδξχεηαη ην 1088 θαη 

μεθίλεζε σο λνκηθή ζρνιή, ελψ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Παξηζηνχ, απνηέιεζε έλα απφ ηα πξψηα παλεπηζηήκηα πνπ 

εμειίρζεθε απφ ηεξαηηθή θαζνιηθή ζρνιή. Αξγφηεξα ηδξχεηαη ην Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο (1167) θαζψο θαη 

παλεπηζηήκηα ζε Palencia (1208), Cambridge (1209), Salamanca (1218), Montpellier (1220), Padua (1222). Ζ 

πξψηε επηζηεκνληθή αθαδεκία ηδξχεηαη ζηελ Φισξεληία, ην 1438. ηελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν, ηδξχεηαη ε 

επηζηεκνληθή αθαδεκία ηνπ Lincei ζηε Ρψκε (ην 1601), ζε κηα πεξίνδν σζηφζν φπνπ ε Ηηαιία ζα παξαρσξήζεη 

αξθεηή απφ ηελ πλεπκαηηθή θαη πνιηηηθή ππεξνρή ηεο ζηελ Ηζπαλία θαη ζα ράζεη κέξνο απφ ηελ εκπνξηθή δπλακηθή 

ηεο σο πξνο ηα θξάηε ηεο Β. Δπξψπεο (Bernal 1939: 19). Δθεί φπνπ κηα εκπνξηθή θαη κεηαπνηεηηθή δπλακηθή ήηαλ 

ζηηο απαξρέο ηεο -ζηελ Οιιαλδία θαη ηελ Αγγιία- ε επηζηήκε ζα αλαδεηθλπφηαλ ζε πεδίν αλαθνξάο θαη 

ππνζηήξημεο θπξίσο απφ αζηηθνχο θχθινπο κε ελδηαθέξνλ αξρηθά ζηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ηεο γλψζεο ζηε λαπηηιία 

θαη ηελ πνιεκηθή δξαζηεξηφηεηα (φπ.π.). ε απηφ ην ζεκείν γελλάηαη θαη ε ηδέα ηεο Βαζηιηθήο Δηαηξείαο (Royal 

Society), ε νπνία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ ίδξπζε κηαο ‘πλεπκαηηθήο θνηλφηεηαο’ ην 1648, θαη ε νπνία αθνινπζήζεθε 

απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ην 1666.      

Δπηζθνπψληαο ην ηζηνξηθφ ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο πάλησο, θαίλεηαη φηη ε δηακφξθσζε ησλ επηζηεκνληθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ε ζηαδηαθή ζεζκνπνίεζε ηεο επηζηήκεο σο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο, εκθαλίζηεθε παξάιιεια κε 

                                                      
13 Ζ πξψηε αθαδεκία ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο ηδξχεηαη θαηά ηνλ Bernal ζηε Φισξεληία ην 1438, ζηα πξφηππα κηαο πιαησληθήο ζρνιήο (Bernal, 1939: 19). 

14 Ο Νεχησλ δεκνζίεπζε ην 1687 ην βαζηθφ ηνπ έξγν, Μαζεκαηηθέο Αξρέο ηεο Φπζηθήο Φηινζνθίαο, πνπ ζπληζηά έλα απφ ηα πην θαζνξηζηηθά έξγα ζηελ 
ηζηνξία ηεο επηζηήκεο θαη φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ ηεο δηάζιαζεο, ελψ ελνπνηεί ηηο έσο ηφηε ζεσξήζεηο ηνπ θφζκνπ κε βάζε ηνπο λφκνπο 

ηεο κεραληθήο θαη ηεο παγθνζκίνπ έιμεσο. Ο Νεχησλ, φπσο ζεκεηψλεη ν Γξακκαηηθάθεο, ‘ηα αλήγαγε φια ζε θπζηθφ ζχζηεκα, αιιάδνληαο ηα καζεκαηηθά απφ 

ζηαηηθνχο ζε δπλακηθνχο ππνινγηζκνχο θαη έηζη αξρίδεη ε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή κεζνδνινγία λα απνθηά θάπνηα ζηαζεξφηεηα’ (Γξακκαηηθάθεο, 2006: 107).    
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ηηο αλαδηαξζξψζεηο ζηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή επηθξάηεζε ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Παξφιν πνπ ην πέξαζκα ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή δελ απνηέιεζε απνθιεηζηηθφ απνηέιεζκα ηεο 

πξνφδνπ ηεο επηζηήκεο, ε λέα απηή κνξθή παξαγσγήο απνηέιεζε ην πξνζθνξφηεξν ηζηνξηθά πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

επηζηήκεο (ηδίσο κεηά ηνλ 19ν αηψλα θαη κε απνθνξχθσκα ηνλ 20
ν
 αηψλα). Μέζα απφ ηζηνξηθέο ζρέζεηο 

αιιειεπίδξαζεο πιένλ -αιιά θαη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο πξνφδνπ ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ θαη ξεχκαηνο (επηζηήκε-

παξαγσγή) μερσξηζηά- ζπληειείηαη κηα ζεκαληηθή κεηαβνιή κε ην πέξαζκα απφ ηε καζεκαηηθή, αζηξνλνκηθή θαη 

ηαηξηθή εμεηδίθεπζε ηνπ 17
νπ

, αηψλα ζε αληηθείκελα φπσο ε ρεκηθή, ε ζεξκηθή θαη ε ειεθηξηθή επηζηήκε ηνλ 18
ν
 

αηψλα (φπ.π: 365). Ο 18
νο

 αηψλαο απνηειεί θαη ηελ απαξρή κηαο ζρέζεο πνπ ζα θαζνξίζεη ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία 

θαη αθνξά ζηελ εγγχηεξε ζπλάξζξσζε επηζηεκνληθψλ θαη θαπηηαιηζηηθψλ εθεπξέζεσλ θαη αλαθαιχςεσλ. Με 

άιια ιφγηα, ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα απνηεινχλ ην ηζηνξηθφ ζεκείν πνπ νη έλλνηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο επηζηήκεο, 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο παξαγσγήο έξρνληαη γηα πξψηε θνξά λα ππεξεηήζνπλ, ε κηα ηνπο ζθνπνχο ηεο άιιεο 

(φπ.π.). χκθσλα κε ηνλ Bernal: 

‘...ε επηζηήκε ζα ήηαλ απφ δσ θαη πέξα απαξαίηεηε ζηε βηνκεραλία, κε ηε κεραληθή ηζρχ, ηε ρεκεία θαη ηνλ 

ειεθηξηζκφ...απφ ηε ζπκβνιή ηεο επηζηήκεο ζηελ αζηξνλνκία θαη ηε λαπζηπινΐα, ζηε ραξαπγή ηνπ δεθάηνπ 

ελάηνπ αηψλα, ε επηζηήκε ζα γηλφηαλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηεο 

αλζξσπφηεηαο...’ (Bernal, 1971: 570). 

Ο 19
νο

 αηψλαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε ηζηνξηθή θακπή γηα ηε ζχγρξνλε επηζηήκε. ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα επίζεο 

εληνπίδεηαη ε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ βηνκεραληψλ κε αλαγθαία επηζηεκνληθή εηζξνή, φπσο επίζεο εκθαλίδνληαη 

βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζρεδφλ νινθιεξσηηθά ζηελ επηζηήκε. Δθείλε ηελ πεξίνδν ε 

επηζηήκε απφ ‘παξαηεξεηήο’ αλάγεηαη ζε αλαγθαία πξνυπφζεζε ησλ βηνκεραληθψλ ιεηηνπξγηψλ. ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 

αηψλα, ε επηζηήκε θαη νη ιεηηνπξγηθέο ηεο πξνεθηάζεηο αλαδεηθλχνληαη ζε ‘αλαγθαηφηεηα’ (Bernal, 1939: 27). 

πσο ζεκεηψλεη ν Bernal, ζε εθείλε ηελ πεξίνδν ν ξφινο ηεο επηζηήκεο απφ παζεηηθφο γίλεηαη ελεξγεηηθφο θαη 

‘απφ ηελ έξεπλα ηεο θχζεο κεηαβαίλεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηψλ πξαγκάησλ’ (Bernal, 1971: 690). ε 

απηή ηελ πεξίνδν αλεπηχρζεζαλ αληηθείκελα είηε κεκνλσκέλα πιένλ, είηε ζε κεγαιχηεξε αλάιπζε απφ απηήλ πνπ 

είρε θιεξνδνηεζεί. Αλάκεζα ζε απηέο, νη επηζηήκεο κε ηε κεγαιχηεξε πξφνδν ήηαλ ε ρεκεία, ε θπζηθή θαη ε 

βηνινγία. Ζ πξφνδνο θαη ε εκβάζπλζε ησλ αξρψλ απηψλ ησλ επηζηεκψλ επεθχιαζζαλ ζπγθεθξηκέλεο 

καθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο.  

Ζ ρεκεία ελ πξψηνηο, απνηεινχζε ηελ επηζηήκε κε ηε κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζηε βαζηθή βηνκεραλία ηεο επνρήο, 

ηελ πθαληνπξγία. Παξφια απηά, ε εθαξκνγή ηεο ζηε βηνκεραλία πέξαζε απφ πνιιά ζηάδηα, αλάινγα κε ηε ρψξα 

θαη ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο. Ζ εθαξκνγή ηεο δηαδφζεθε ζηε Βξεηαλία κέζα απφ ηελ παξαζθεπή ρξσζηηθψλ θαη 

λέσλ ζπλζεηηθψλ πιηθψλ, πεξλψληαο έπεηηα ζηε Γεξκαλία φπνπ απνηέιεζε θαη ην πεδίν αλάδπζεο ησλ πξψησλ 

ελδν-επηρεηξεζηαθψλ εξγαζηεξίσλ, ζηε βηνκεραλία ησλ ρξσζηηθψλ πιψλ (Marshall, 1919). Καηά δεχηεξνλ, ε 

θπζηθή -κέζα απφ ηε δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ηεο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο επηζηήκεο ηεο 

ζεξκνδπλακηθήο- βαζηδφκελε ζηηο αξρέο ηνπ Νεχησλα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θίλεζεο (Γξακκαηηθάθεο, 2006: 124), 

δηακφξθσζε ηηο ζπλζήθεο ηφζν γηα ηελ εμέιημε ηνπ επηζηεκoληθνχ ηεο θιάδνπ θαζεαπηνχ, φζν θαη γηα πνιιαπιέο 

εθαξκνγέο ζηε βηνκεραλία θαη ζε άιιεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Μεηέπεηηα εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θπζηθήο 

νδεγνχλ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζεσξία ηνπ θσηφο ηνπ Maxwell, ε νπνία ελνπνίεζε πνξίζκαηα ηνπ ειεθηξηζκνχ 

θαη ηνπ καγλεηηζκνχ κε καζεκαηηθφ ηξφπν (φπ.π: 132), ελψ ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηελ ειεθηξνκεραλνινγία. Σέινο, 

νη εμειηθηηθέο ζεσξήζεηο γηα ηε θχζε (ζεσξία ηεο εμέιημεο) επέθεξαλ κηα θαζνξηζηηθή κεηαβνιή ζηελ 

επηζηεκνληθή ζθέςε, ελψ επεξέαζαλ ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πνιηηηθή ζθέςε ζε κεγάιν βαζκφ. Ο ραξαθηήξαο 

απηήο ηεο κεηαβνιήο είλαη παξφκνηνο κε ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξαλ νη δηαηππψζεηο ηνπ Κνπέξληθνπ θαη αθνξνχζαλ 

ζε κηα νξζνινγηθή ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ζηελ απφξξηςε ηεο αλζξσπνκνξθηθήο (θαη αλζξσπνθεληξηθήο) ζέαζεο 

ηνπ θφζκνπ.  

Παξάιιεια φκσο κε ηελ αλάδεημε ηεο θχζεο σο αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο θαηά ηνλ δέθαην έβδνκν θαη δέθαην 

φγδνν αηψλα, ηνλ επφκελν αηψλα γελλάηαη έλα λέν αληηθείκελν γηα απηήλ: ν άλζξσπνο. Γχξσ ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 

αηψλα, ε θαληηαλή θηινζνθία θαη ε ζηαδηαθή ζπγθξφηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο βηνινγίαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

θηινινγίαο νδεγνχλ ζηελ αλάδπζε ελφο λένπ πεδίνπ, απηφ ησλ επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ (Foucault, 2003: 376). 

πσο αλαθέξεη ν Μichel Foucault, νη ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο δελ θιεξνλφκεζαλ έλα ζρεδηαζκέλν θαη 

ρσξνκεηξεκέλν ηνκέα αιιά δηακφξθσζαλ έλα λέν ‘ρψξν’, κηα λέα ηνπνινγία, ε νπνία φθεηιε λα γίλεη αληηθείκελν 
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επεμεξγαζίαο κε επηζηεκνληθέο κεζφδνπο. Μεγάιν κέξνο ησλ θνηλσληθψλ ή αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ δελ 

ππήξραλ πξσηχηεξα –κε εμαίξεζε θπζηθά κεγάιν ηκήκα ηεο αξραίαο θαη δπηηθήο θπζηθήο θηινζνθίαο, ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηε ζχγρξνλε δπηηθή επηζηεκνληθή ζθέςε-, 

νχηε κεζνδνινγηθά, νχηε επηζηεκνινγηθά, νχηε αληηθεηκεληθά, ηνπιάρηζηνλ ζηε κνξθή πνπ ηηο γλσξίδνπκε ζήκεξα. 

Ζ ζπγθξφηεζε ηνπο πξνθιήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ λέεο αλαγθαηφηεηεο πνπ πξνέθππηαλ κέζα απφ ηελ 

θνηλσληθή ιεηηνπξγία. Γηα ηνλ Μ. Foucault: 

‘….νη επηζηήκεο ηνπ αλζξψπνπ εκθαλίζηεθαλ κφλν φηαλ ππφ ηελ επίδξαζε θάπνηνπ πηεζηηθνχ νξζνινγηζκνχ, 

θάπνηνπ άιπηνπ επηζηεκνληθνχ πξνβιήκαηνο, θάπνηνπ πξαθηηθνχ ζπκθέξνληνο, απνθαζίζζεθε λα εληαρζεί ν 

άλζξσπνο ζηελ πιεπξά ησλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ…..ε ηζηνξηθή αλάδπζε θάζε κηαο απφ ηηο επηζηήκεο ηνπ 

αλζξψπνπ ζπληειέζηεθε κε ηελ επθαηξία ελφο πξνβιήκαηνο, κηαο απαίηεζεο, ελφο εκπνδίνπ ζεσξεηηθήο ή 

πξαθηηθήο πθήο’ (Foucault, 2003: 376). 

Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, νη πθέξπνπζεο νηθνλνκηθέο δηεξγαζίεο, νη πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο, νη θνηλσληθέο 

αλαηαξαρέο θαη νη λέεο κνξθέο θξαηηθήο δξάζεο θαη θνηλσληθνχ ειέγρνπ -φπσο ε λέα αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο 

αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο-, δεκηνπξγνχλ αλαγθαηφηεηεο γηα λέα αληηθείκελα κειέηεο. Παξάιιεια, ε ίδηα ε 

ηζηνξηθφηεηα, ε νπνία αλαθαιχθζεθε ζηνλ άλζξσπν ηελ πεξίνδν αλάδπζεο ηεο αζηηθήο ηάμεο, πξνζέδσζε άιια 

λνήκαηα ζηελ αλάγθε εμέηαζεο φισλ ησλ πηπρψλ ηεο αλζξψπηλεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ζηηο θνηλσληθέο 

πξνεθηάζεηο ηεο. Ζ αλάδεημε λέσλ κνξθψλ θνηλσληθνχ ειέγρνπ, φπσο ε θπιαθή θαη ε θιηληθή, αλαδεηθλχνπλ 

ζηαδηαθά έλα ζχλνιν λέσλ εμεηδηθεχζεσλ, λέσλ κεζνδνινγηψλ θαη λέσλ επηζηεκνληθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζπλδένπλ 

ην αξρηθφ πιέγκα αληηθεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επηζηήκεο ηεο πγείαο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο γιψζζαο (φπ.π: 

387). Οη λέεο νηθνλνκηθέο δνκέο (λέεο κνξθέο ζπζζψξεπζεο θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αζηηθή ηάμε, αζηπθνί 

ρψξνη), νη λένη νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί θαλφλεο (αηνκηθή ηδηνθηεζία, λέεο κνξθέο εξγαζίαο), ε αλάδπζε λέσλ 

θαζεζηψησλ ειέγρνπ, επνπηείαο θαη ‘θπβεξλεζηκφηεηαο’ (Foucault, 2007: 109) πνπ ζπλνδεχνπλ ηε γέλεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο -θαη ε εμέιημε ηεο ζχγρξνλεο δπηηθήο θηινζνθηθήο θαη θνηλσληθήο ζθέςεο πνπ 

θιεξνδφηεζε έλα ζχζηεκα θνηλσληθψλ επηζηεκνληθψλ αμηψλ- πιαηζηψλνπλ ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ηελ 

αλαγθαηφηεηα αλάδπζεο απηνχ πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε ΄θνηλσληθέο επηζηήκεο’ θαη πεξηιακβάλνπλ ηε κειέηε 

φισλ ησλ εθθάλζεσλ ηεο αλζξψπηλεο θνηλσληθήο θχζεο. Ζ εμέιημε απηψλ ησλ επηζηεκψλ ζα εμαξηεζεί ηζηνξηθά 

απφ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηνπ εζληθνχ ζπλήζσο πιαηζίνπ. Δληνχηνηο, ε εζσηεξηθή δνκή αξθεηψλ αληηθεηκέλσλ ζα 

αθνινπζήζεη κε ηα ρξφληα κηα πςειή ηππνπνίεζε αιιά θαη έλα άθξσο εθαξκνζκέλν ραξαθηήξα πνπ δε ζα 

κειεηάεη κφλν ηηο αλζξψπηλεο θπζηνινγίεο αιιά ζα δηακνξθψλεη ζχληνκα ην ίδην ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

αλαπαξαγσγήο ηνπ. Απφ έλα αξρηθά παζεηηθφ ξφιν, ζα απνθηήζεη κηα ζεηηθή ή ελεξγεηηθή θνηλσληθά ζεκαζία.  

Ζ κεηαρείξηζε εληνχηνηο ησλ επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ ζε ζρέζε κε ηηο ιεγφκελεο ζεηηθέο θαη κεραληθέο επηζηήκεο 

ζα είλαη δηαθνξεηηθή ηζηνξηθά θαη ζα ζπλαξηάηαη απφ: α) ηα επίπεδα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε θάζε εζληθφ 

ζχζηεκα, β) ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, γ) ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ην βαζκφ εθδεκνθξαηηζκνχ 

θαη δ) ην βαζκφ εθαξκνζηκφηεηαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Αθφκε θαη ζήκεξα, αιινχ πεξηζζφηεξν θαη αιινχ ιηγφηεξν, ν βαζκφο ππνζηήξημεο αιιά αθφκα θαη αλαγλψξηζεο 

αξθεηψλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θξίλεηαη πεξηνξηζκέλνο, άιινηε ιφγσ ηδηαίηεξσλ 

πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ πνπ δελ επηζπκνχλ θαη δελ επηηξέπνπλ ηε κειέηε ησλ ίδησλ ηνπο ησλ 

πνιηηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δνκψλ θαη άιινηε ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο -ζε ζρέζε κε ηα ζεηηθέο 

επηζηήκεο- πξννπηηθήο εκπνξεπκαηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο. Παξάιιεια κε 

ηελ αληζνβαξή ηζηνξηθά θξαηηθή ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο θαη ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ –κε φπνηεο 

δηαθπκάλζεηο απηφ εκθαλίδεη θπζηθά αλά πεξίνδν θαη εζληθφ πιαίζην- νη ηειεπηαίεο άζθεζαλ θαη κηα άιινπ είδνπο 

επηξξνή επί ησλ πξψησλ, απηή ηε θνξά κεζνδνινγηθή. O πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ ζηε 

καζεκαηηθνπνίεζε ηεο θπζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο -ε νπνία απνθξπζηαιιψλεηαη σο ηάζε απφ ηελ πεξίνδν ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Δπαλάζηαζεο θαη έπεηηα-, έξρεηαη λα επεξεάζεη, λα δηακνξθψζεη αιιά θαη λα ακθηζβεηήζεη 

νιφθιεξα κεζνδνινγηθά ηκήκαηα θαη εξγαιεία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ζέηνληαο ζε ακθηζβήηεζε ζεκαληηθέο 

κεζφδνπο θαη ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο αλάιπζεο θαη ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Παξφηη ε 

αλάδπζε ηνπ ‘ζεηηθηζκνχ’ βαζίδεηαη ζε αξρέο πνπ δειψλνπλ ηε ζεκαζία ηεο έγθπξεο γλψζεο θαη ηεο αθξηβνχο 

εξκελείαο -θαη νη νπνίεο απνηεινχλ ζεκαληηθά ηκήκαηα νπνηαζδήπνηε ζήκεξα επηζηεκνληθήο κεζφδνπ- ε ηάζε 

απηή επεξέαζε (ηδηαίηεξα απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη κεηά) ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζην βαζκφ πνπ ε 

πνζνηηθνπνίεζε απνηεινχζε πξνυπνηηζέκελν θξηηήξην εγθπξφηεηαο (Γαβξφγινπ, 2004).  
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Μηα θξίζηκε θακπή ζηνπο παξάγνληεο δφκεζεο ηεο επηζηεκνληθήο πξαθηηθήο θαη δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ζην 

επξχηεξν πιαίζην δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο, απνηειεί ε πεξίνδνο απφ ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα. Απφ ηελ πεξίνδν απηή 

δηαηππψλνληαη ζηαδηαθά αηηήκαηα –παξάιιεια θαη κε άιιεο θνηλσληθέο, επηζηεκνληθέο θαη πνιηηηθέο δηεξγαζίεο– 

γηα ηελ αλάγθε επαλεμέηαζεο ηεο ζρέζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ηφηε επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο κηαο ρσξνζεηηθήο ζεσξίαο ηεο γλψζεο. πσο ζεκεηψλεη ν Θ. Γθηνχξαο, ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ηεο 

Γηέλεμεο ησλ ρνιψλ ηνπ Καλη (Deir Streir Der Facultaten), ε νξγάλσζε ησλ παλεπηζηεκίσλ σο δηαθξηηψλ ζεζκψλ 

κπνξεί λα αλεπξεζεί έσο θαη ηνπο 12
ν
 θαη 13

ν
 αηψλα ζηε Βφξεηα θαη Νφηηα Δπξψπε, φπνπ ζπγθεθξηκέλνη θιάδνη 

γλψζεο απνζπψληαη ζηαδηαθά απφ ηα ηεξαηηθά κεηξνπνιηηηθά ζρνιεία (Γθηνχξαο, 2004: 52)
15

. Λεηηνπξγψληαο 

αξρηθά ζηε βάζε ηνπ ηεηξακεξηζκνχ ησλ ζρνιψλ, κε ‘αλψηεξεο’ ηηο ζρνιέο ηεο Ηαηξηθήο, Ννκηθήο θαη Θενινγίαο 

θαη ‘θαηψηεξεο’ απηέο ησλ ειεπζέξσλ ηερλψλ, ν λενγέλλεηνο ζεζκφο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζα κεηαβεί δηάθνξα 

ζηάδηα κεηαζρεκαηηζκνχ. Σα ζηάδηα απηά μεθηλάλε απφ ηελ ίδηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαιεθηηθήο θαη ησλ ινγηθψλ 

ζρεκάησλ ζθέςεο -σο πξνυπφζεζε πεξαηηέξσ ζπνπδήο ζηηο ηφηε ‘αλψηεξεο’ ζρνιέο- θαη θηάλνπλ έσο ηελ αλάδεημε 

αξγφηεξα ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο σο δνκήο ελζσκάησζεο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο (ηζηνξία, γεσγξαθία, 

αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο) θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ Καζαξνχ Λφγνπ (καζεκαηηθά, θηινζνθία, κεηαθπζηθή ηεο θχζεο 

θαη ησλ εζψλ) θαζψο θαη ζηε γέλλεζε ηεο πξψηκεο ‘θνηλσληθήο ζεσξίαο’, σο απνηειέζκαηνο ηεο θνξχθσζεο ηεο 

έληαζεο αλάκεζα ζε θνξείο γλψζεο θαη εμνπζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαθσηηζκνχ. Ζ δηεχξπλζε θαη εκβάζπλζε 

ησλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ ζα επεθηαζεί κεηέπεηηα ζε πιήζνο αληηθεηκέλσλ, ζε ζπλάθεηα κε παξάιιειεο 

επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο θαη πξνφδνπο ζε επηζηεκνληθά πεδία ησλ ζεηηθψλ αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ. Παξάιιεια, ζπληεινχληαη βηνκεραληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη ε επηζηεκνληθή γλψζε εκθαλίδεηαη θαη 

σο εηζξνή ζε λέεο βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο ζηε Γεξκαλία
16

, ηελ Αγγιία
17

 θαη ηελ Ακεξηθή. Αξγφηεξα εκθαλίδεηαη ε 

γέλλεζε ηνπ βηνκεραληθνχ εξγαζηεξίνπ θαη ζεζκηθέο κεηαβνιέο, φπσο ε ελζσκάησζε ησλ εξγαζηεξίσλ ζηηο 

αθαδεκατθέο δνκέο. Δπηπξνζζέησο,  επεθηείλεηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ησλ αληηθεηκέλσλ κειέηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εμνπζηαζηηθνχ θαηλνκέλνπ. Ζ αλάγθε απηή πξνήιζε κέζα απφ ηηο δηεπξπλφκελεο αλαγθαηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη 

ειέγρνπ ηνπ θξαηηθνχ πξάηηεηλ, ηηο αλάγθεο δηεξεχλεζεο ησλ φξσλ δηαηήξεζεο ησλ ηδηνθηεζηαθψλ θαζεζηψησλ 

(θαη ησλ πθηζηάκελσλ θαηακεξηζκψλ εξγαζίαο), ηεο αλάγθεο γηα λέεο ‘θνηλσληθνπνηήζεηο’ δαπαλψλ (φπσο απηή 

ηεο έξεπλαο) θαζψο θαη ηεο αλάγθεο γηα καδηθή θαη εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε θαη δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ 

θνξέσλ γλψζεο
18

.  

                                                      
15 πσο ζεκεηψλεη ν Θ. Γθηνχξαο ζηελ εηζαγσγή ηεο κεηάθξαζεο Ζ Γηέλεμε ησλ ρνιψλ, απφ ηα κέζα ηνπ 13νπ αηψλα αλαπηχζζεηαη ν ζεζκφο ηνπ stadium 

generale θαη ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ καζεκάησλ ζην πιαίζην κηαο ‘εγθπθιίνπ παηδείαο’. Με ηε ζεηξά ηνπο ηα παλεπηζηήκηα νξγαλψλνληαη ζε ζσκαηεία 

(corporations) κε ζπγθεθξηκέλε απηφ-νξγάλσζε θαη απηνλνκία (Γθηνχξαο, 2004: 52). Έσο ην 15ν αηψλα, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δηαθξίλνληαη νξγαλσηηθά 
ζε ηέζζεξηο ζρνιέο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Παξηζηνχ: Ηαηξηθή, Ννκηθή, Θενινγία θαη Διεχζεξεο Σέρλεο, νη νπνίεο ηειεπηαίεο 

πεξηιακβάλνπλ ην ηξηπιφ πξφγξακκα (Trivium) κε Γξακκαηηθή, Ρεηνξηθή, Γηαιεθηηθή θαη ην ηεηξαπιφ πξφγξακκα καζεκάησλ (Quatrivium) πνπ πεξηιακβάλεη 

Αξηζκεηηθή, Γεσκεηξία, Μνπζηθή θαη Αζηξνλνκία (φπ.π.).       

16 ηε Γεξκαλία, ε εθβηνκεράληζε είρε ιάβεη ξαγδαίεο δηαζηάζεηο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην Technische Hochschule εθπαίδεπε 
εθείλε ηελ πεξίνδν ρεκηθνχο θαη θπζηθνχο θαηά ρηιηάδεο θαη νπνίνη απνξξνθνχληαλ απφ ηα βηνκεραληθά εξγαζηήξηα, ηε βηνκεραλία ρξσζηηθψλ θαη 

εθξεθηηθψλ πιψλ, νη νπνίεο παξφηη μεθίλεζαλ ζηε Γαιιία θαη ηε Βξεηαλία απνηέιεζαλ έλα απφ βαζηθά θαη αληαγσληζηηθά ηκήκαηα ηεο Γεξκαληθήο 

βηνκεραληθήο δνκήο (Bernal, 1939: 29). 

17 Ηδξχεηαη ην Imperial College θαη ην Imperial Institute ζηελ Αγγιία κε ζθνπφ λα δηακνξθψζνπλ έλα κεραληζκφ αληηκεηψπηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ 
πξνέθππηε σο απνηέιεζκα ηεο απψιεηαο ηνπ κνλνπσιίνπ ηεο ρψξαο απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εθβηνκεράληζεο ζε Γεξκαλία θαη Ακεξηθή θαη ν νπνίνο 

νμπλφηαλ αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο 

επηζηεκνληθήο εθπαίδεπζεο, ζηηο ρψξεο απηέο (Bernal, 1939: 29). 

18 πσο ζεκεηψλεηαη επί ηεο αλάιπζεο ηεο ζθέςεο ηνπ Καλη, ‘ελψ ε εξγαζηαθά θαηακεξηζκέλε θνηλσλία έρεη θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ παξαγσγή δηδαθηφξσλ, 
θνξέσλ επηζηεκνληθήο γλψζεο, ε ίδηα θνηλσλία αξλείηαη κέζσ ηεο ‘θπζηθήο’ ηδηνζπζηαζίαο ηεο σο θνηλσλία αηνκίθεπζεο λα ηαπηηζηεί κε θαη λα αθνινπζήζεη ην 

θέιεπζκα ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ην νπνίν γηα ηνλ θξηηηθφ θηιφζνθν δελ είλαη άιιν απφ ηελ ειεπζεξία….ν ιαφο φκσο δελ ζέηεη ηε ζσηεξία ηνπ πξσηίζησο 

ζηελ ειεπζεξία αιιά ζηνπο θπζηθνχο ηνπ ζθνπνχο, δειαδή ζε απηά ηα ηξία κέξε: κεηά ζάλαηνλ λα είλαη καθάξηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ κεηαμχ άιισλ 
αλζξψπσλ λα έρεη εγγπεκέλν ην Γηθφ ηνπ, θαη ηέινο, λα έρεη εγγπεκέλε ηε θπζηθή απφιαπζε ηνπ βίνπ θαζ’εαπηφλ. πσο αλαθέξεηαη, ’νη ηξεηο αλψηεξεο ζρνιέο 

έρνπλ σο ιεηηνπξγηθή πξνυπφζεζε ηελ εμνπζία, θαζψο νη δηθέο ηεο ζθνπηκφηεηεο ππαγνξεχνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο δξαζηεξηνπνίεζε ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο…ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο εμνπζηαζηηθήο ζπλνρήο ηεο θνηλσλίαο αθελφο θαη ε αλαγθαηφηεηα ζπλνρήο ηεο αιήζεηαο ησλ επηζηεκψλ αθεηέξνπ βξίζθνληαη ήδε κέζσ ηεο 
νξγάλσζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζε ακθίζεκε ζρέζε, ε νπνία κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ζχγθξνπζε κέρξη ζπλεξγαζία.’ (Γθηνχξαο, 2004: 57-8). Οη ζπγθεθξηκέλεο 

αλαθνξέο θαη ηα αηηήκαηα γηα ηελ αληηλνκηθή ζρέζε παξαγσγήο αγαζψλ γλψζεο -ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνξέσλ θαη ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ θαη κνξθσκέλνπ 

πξνζσπηθνχ- θαη αμηνπνίεζεο πξνο φθεινο ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο πνπ ηα παξάγεη αλαδεηθλχνπλ κε γιαθπξφ ηξφπν ηηο εγγελείο αληηθάζεηο ησλ επξχηεξσλ 
ζπζηεκάησλ ζρέζεο γλψζεο, εμνπζίαο θαη θνηλσλίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο ζθαίξαο, σο δνκέο, ζρέζεηο, δηαδηθαζίεο, δπλακηθέο επηδηψμεηο, 

αλάγθεο, πξνηηκήζεηο), ηηο αληηλνκίεο, ηηο εληάζεηο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζην ίδην ην ζεζκηθφ ζψκα ησλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

ππνθεηκέλσλ, ελψ σο επηρεηξήκαηα αληινχλ ή θαιχηεξα εληζρχνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηνπο κέζα απφ ηελ επηθαηξφηεηα θαη γεληθή ηζηνξηθά αλαγσγή ηνπο.    
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Ο ίδηνο ν ζεζκφο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζα κεηαβεί κέζα απφ αλαδηάξζξσζε ησλ ίδησλ ησλ φξσλ ζχζηαζεο ηνπ ηφζν 

κε ηελ αλάδεημε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο θηινζνθίαο ηνπ Καζαξνχ Λφγνπ –πεξηιακβάλνληαο ηα καζεκαηηθά, ην 

θπζηθφ δίθαην, ηελ νηθνλνκία, ηε θπζηθή επηζηήκε
19

-, φζν θαη κε ηελ ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ θαληηαλνχ 

αηηήκαηνο ζηελ ίδξπζε αξρηθά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1810 απφ ηνλ Alexander von Humboldt. Σν 

γεγνλφο απηφ ελίζρπζε ηελ απηνηέιεηα ηεο αλαδήηεζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο (φπ.π.: 78), ζπκβηβάδνληαο 

εηεξφθιεηα αιιά φρη απαξαίηεηα ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα εμνπζίαο θαη γλψζεο. Παξάιιεια ηνπνζέηεζε 

ζηαδηαθά ηελ έλλνηα ηεο γλψζεο θαη ηεο κφξθσζεο σο θεληξηθφ ζηνηρείν ‘ρεηξαθέηεζεο’ θαη δηαζθάιηζεο ησλ 

φξσλ επηδίσμεο ησλ πξνυπνζέζεσλ αλαπαξαγσγήο κηαο λεσηεξηθήο θνηλσλίαο δηαζθάιηζεο αηνκηθψλ επηδηψμεσλ.       

Ζ δπλακηθή κεηαβνιή ηνπ παλεπηζηεκίνπ -πνπ έσο θαη ζήκεξα ιακβάλεη δηάθνξεο κνξθέο ζε ζπλάξηεζε ηφζν κε 

δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα δηαρείξηζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, φζν θαη κε δηαθνξεηηθά πιαίζηα εηεξνγελψλ 

θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη δπλακηθψλ-, ζα ππεξβεί κε ηνπο αηψλεο ην αξρηθφ δηακνξθσηηθφ πζηεξνκεζαησληθφ 

νξίδνληα. Πέξα απφ ην αξρηθφ πιαίζην γέλεζεο ηνπ, ζα αλαπηχμεη καδί κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ επηζηεκνληθψλ 

αληηθεηκέλσλ, δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζεσξνχληαλ αμησκαηηθά δεδνκέλεο ζηνπο φξνπο δφκεζεο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηηθνχ θνηλσληθά απηνχ ζεζκνχ. Σν παλεπηζηήκην ζα εληάμεη ζηαδηαθά ζηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηηο εξεπλεηηθέο ιεηηνπξγίεο, κε ηελ αλάδπζε ησλ αθαδεκατθψλ εξγαζηεξίσλ
20

, αλαδεηθλχνληαο απφ 

ηνλ 19
ν
 αηψλα ηελ έξεπλα σο θεληξηθή θαη θξίζηκε ιεηηνπξγία ηνπ. Μεξηθέο δεθαεηίεο αξγφηεξα -κε ηελ παξάιιειε 

ζπλερή αλαδηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ άκεζα ή έκκεζα εκπιεθφκελσλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ, ησλ ζέζεσλ 

ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο αιιά θαη ησλ πξαθηηθψλ δπλαηνηήησλ δηάρπζεο ησλ παξαγφκελσλ 

αμηψλ-, ην αίηεκα ηνπ Καλη γηα δηακεζνιάβεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο απφ ηνπο 

κεραληζκνχο ηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, ζα ιάβεη κηα λέα πεξηζζφηεξν εληαηηθή κνξθή κε ηα παλεπηζηήκηα λα 

αλαιακβάλνπλ ζηαδηαθά ζε αξθεηέο αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κηα επηπξφζζεηε ιεηηνπξγία -πέξα 

απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο έξεπλαο-: εθείλε ηεο ‘αλάπηπμεο’.  

Χο ζεκεία θακπήο ζε απηή ηε ‘κεηαηφπηζε’ -ε νπνία αζθαιψο δελ πξνήιζε σο απνηέιεζκα κηαο θαη κφλν 

δπλακηθήο- απνηεινχλ φπσο ζα δνχκε εκπεηξηθά θαη παξαθάησ, ε γέλλεζε λέσλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

εμεηδηθεχζεσλ κε άκεζε πξαθηηθή εθαξκνγή ζε βηνκεραληθνχο ζθνπνχο. Σα αληηθείκελα απηά αλαπηχζζνληαη ηφζν 

ζηελ θαηεχζπλζε ησλ αλαιπηηθψλ γλψζεσλ (π.ρ. ρεκεία, θπζηθή) φζν θαη ζε απηήλ ησλ ιεγφκελσλ ‘ζπλζεηηθψλ’ 

(π.ρ. κεραληθή). Ζ εζσηεξηθή δνκή ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο, κεηαβάιιεηαη ξαγδαία ζηνλ 20
ν
 αηψλα, κέζα απφ 

δπλάκεηο εκβάζπλζεο, δηεχξπλζεο, ζχγθιηζεο θαη γέλεζεο αληηθείκελσλ. Οη δηεξγαζίεο απηέο απνηεινχλ ζήκεξα 

βαζηθνχο κεραληζκνχο γέλεζεο πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε παξακέηξνπο 

πνπ αθνξνχλ ζε ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο αιιά θαη ζην ίδην ην θξαηηθφ πξάηηεηλ. Έηζη, δηακνξθψλεηαη κηα 

δεκηνπξγηθή (αζπλερήο ελίνηε) θαη απξφβιεπηα δπλακηθή δηαδξνκή, ε νπνία μεθίλεζε απφ ηελ εγγχηεηα ζενινγίαο 

θαη επηζηήκεο
21

, πέξαζε ζηε ζχιιεςε ελφο θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζκνπ επζηαζψλ θαη ζηαηηθψλ ζπζηεκάησλ 

                                                      
19 Ο Wollf δεκνζηεχεη ην 1729 ην θείκελν De Philosophia non ancillante (‘Καηά πφζνλ ε θηινζνθία δελ είλαη ππεξέηξηα’), θαη ην νπνίν θηλνχκελν αλάκεζα 
ζηελ θαληηαλή θαη ζρνιαζηηθή ζρνιή ηνλίδεη ηε ζεκαζία θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θηινζνθίαο, κε ηελ ηφηε έλλνηα, ε νπνία πξνσζείηαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Wollf απφ ηε ζεξαπεία θαη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ, ηεο θπζηθήο επηζηήκεο, ηεο νηθνλνκίαο  (Γθηνχξαο, 2004: 

66).  

20 Ζ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εξγαζηεξίνπ αλαδχζεθε αξρηθά θαη πεξηζζφηεξν δνκεκέλα ζε έλα εμσηεξηθφ θηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Giessen 
(Etzkowitz, 2002: 128), ζηε Γεξκαλία ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα. Με βάζε ηηο δπλακηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ην 19ν αηψλα πην εληαηηθά ζην εζσηεξηθφ ησλ 

επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ, παξαδνζηαθψλ θαη αλαδπφκελσλ, θαη ζε ζπλάθεηα κε ηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ζα κπνξνχζε 

θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη ζηελ πξψηε πεξίνδν ηεο απνθαινχκελεο ‘επηζηεκνληθήο επαλάζηαζεο’, ν ζεζκφο ηνπ παλεπηζηεκίνπ αλαδηακνξθψζεθε απφ έλαλ 
εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ πξνο θάηη πνιχ επξχηεξν. Έλαλ εξεπλεηηθφ κεραληζκφ πνπ ελ πξψηνηο ζα αθνξά ζηε δηακφξθσζε λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη ππνδνκψλ φπσο 

ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο, ην εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ, ε αλάπηπμε εξγαζηεξίσλ εληφο ησλ βαζηθψλ δνκψλ ησλ ηδξπκάησλ θαη ελ 

ζπλερεία, θπξίσο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, ζα ζπκπεξηιάβεη ηηο έλλνηεο ηεο ζηνρεπκέλεο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. Οη ηειεπηαίεο έρνπλ ζαθψο ηηο 
ξίδεο ηνπο ηνπιάρηζηνλ ζηνλ 18ν αηψλα θαζψο φπσο αλαθέξεη ν Bernal ε επηζηήκε ηνπ 18νπ αηψλα ήηαλ ήδε ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε (Bernal, 1939: 24). Ο ζεζκφο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, κέζα απφ εζσηεξηθέο θαη εμσγελείο δπλακηθέο αλαδχεηαη ζε κνξθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα 

ζχζηεκα ιεηηνπξγηψλ πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην ππνθείκελν αλάιπζεο ηελ πεξίνδν πνπ δηακνξθσλφηαλ ην πιαίζην αλάιπζεο ηεο Γηέλεμεο ησλ ρνιψλ. 
Δληνχηνηο, πνιιά απφ ηα αηηήκαηα πνπ ηφηε δηαηππψζεθαλ γηα ηε δηαρείξηζε, νξγάλσζε θαη κηθξν-θπζηθή ηνπ επηζηεκνληθνχ αγαζνχ θαη ην επξχηεξν 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πιαίζην ηνπ, παξακέλνπλ φπσο ζα θαλεί, ηδηαίηεξα επίθαηξα.    
21 Δίλαη ε πεξίνδνο πνπ ε κειέηε ηεο θχζεο ζε ληεηεξκηληζηηθνχο φξνπο νδεγεί ηελ αλζξψπηλε ζθέςε ζε έλλνηεο καθξηά απφ ηε δπλακηθή ρσξν-ρξνληθή πθή 
ησλ πξαγκάησλ θαη θνληχηεξα ζε άρξνλεο ζενινγηθέο πξνζεγγίζεηο. πσο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ν Leibniz: ‘ζηελ ειάρηζηε ησλ νπζηψλ, κάηηα ηφζν 

δηαπεξαζηηθά φζν απηά ηνπ Θενχ ζα κπνξνχζαλ λα δηαβάζνπλ ακέζσο ηελ αθνινπζία ησλ πξαγκάησλ ηνπ ζχκπαληνο – quae sint, quae fuerint, quae mox future 

hantur (ηη γίλεηαη, ηη έγηλε, ηη ζα γίλεη ζην κέιινλ) (Prigogine, 2003:28). 



65 

 

γηα λα κεηαβεί πξφζθαηα ζε πξνζεγγίζεηο θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ καθξάλ ηεο ηζνξξνπίαο θαη ζε 

ζεκειηψζεηο αζηαζψλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο ζα έιεγε ν Η. Prigogine
22

. 

Οη εζσηεξηθέο δπλακηθέο απηέο ζπλδπάδνληαη κε λέεο αλάγθεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη βηνκεραληθψλ κεραληζκψλ θαη 

ηελ αλάδπζε λέσλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ ζην δεχηεξν θπξίσο κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Οη ηζηνξηθέο απηέο δπλάκεηο 

ζπλαληνχλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε αξθεηά αλεπηπγκέλα θξαηηθά κνξθψκαηα, ηελ αλάδπζε κηαο λέαο -σο πξνο 

ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο ηνπιάρηζηνλ- κνξθήο θξαηηθήο παξέκβαζεο. Ζ κνξθή απηή πξνζαλαηνιίδεηαη 

ζηαδηαθά ζηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ θνηλσληθνχ αγαζνχ ηεο γλψζεο, ηδηαίηεξα φζν απηφ κεηεμειίζζεηαη -εληφο 

θαη εθηφο ηνπ- ζε βαζηθφ παξαγσγηθφ ζπληειεζηή γηα έλα επξχηεξν θάζκα παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη 

δηαδηθαζίεο απηέο αλάιεςεο (απφ ην λεσηεξηθφ θξάηνο) εθηεηακέλσλ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο, ζα απνηειέζνπλ έλα εξγαιείν θξαηηθήο δξάζεο πνπ ζα ζπγθεληξψζεη γχξσ ηνπ δηαθνξηθέο θνηλσληθέο 

πξνηηκήζεηο, ζπζρεηηζκνχο ηζρχνο θαη θνηλσληθά ζπκθέξνληα πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε ζέζε ζηνλ 

θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο.  

Μηα παξάκεηξνο ινηπφλ πνπ ηζηνξηθά παξεκβαίλεη ζηαδηαθά ζηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο είλαη 

ε ίδηα ε θξαηηθή πνιηηηθή. Δληφο ηνπ επξχηεξνπ καθξν-ηζηνξηθνχ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ πηνζεηείηαη, ε παξνχζα 

εξγαζία επηρεηξεί λα αλαδείμεη ην ξφιν ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζεζκψλ ζηε ζπλδηακφξθσζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ ηζηνξηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο κειέηεο. Τπφ απηή ηελ νπηηθή, πξνζπαζεί 

παξάιιεια λα ‘ελδνγελνπνηήζεη’ ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο ζηελ εξκελεπηηθή ησλ θαηλνκέλσλ νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. θνπφο είλαη ε θξηηηθή ζχλζεζε ησλ ζεσξηψλ γηα ηνλ ηζηνξηθφ 

ξφιν ηεο επηζηήκεο ζηελ ηζηνξία θαη ηε ζεκαζία ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ επξχηεξσλ ζεζκψλ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν αλάιπζεο ηεο νξζνινγηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν αλαδεηθλχνληαη ηφζν νη καθξν-ηζηνξηθέο δπλάκεηο ζε θάζε πεξίπησζε εμέηαζεο θαη ηα βαζηθά δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπο, φζν θαη ε ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο επηινγήο.  

Ζ πνιηηηθή έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο εμειίζζεηαη ηζηνξηθά ζε ζπζρέηηζε κε παξάγνληεο, φπσο νη εζσηεξηθέο 

κεηαβνιέο ηνπ θπξίαξρνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ν δηεζλήο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο, ε θπξίαξρε κέζνδνο 

παξαγσγήο, νη δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο, νη θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί ζεζκνί, ην θπξίαξρν ‘κείγκα’ νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο θαη ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε φιεο απηέο ηηο παξακέηξνπο. Ζ ζρέζε θξάηνπο θαη επηζηήκεο, φπσο 

δηεθάλε, έρεη ηηο ηζηνξηθέο ξίδεο ηεο ζηνλ 17
ν
 αηψλα (Pavitt, Steinmueller & Calvert, 2001: 21). Δληνχηνηο, ε ίδηα ε 

ζεκαζία ηεο γλψζεο γηα ηελ νηθνλνκία, φπσο είδακε, δελ απνηειεί πξφζθαηε αλαγλψξηζε. πσο αλαθέξεη ν 

Freeman, ε ηθαλφηεηα γηα ηερληθέο θαη θνηλσληθέο θαηλνηνκίεο επεξεάδεη αλαληίξξεηα ηελ νηθνλνκηθή δσή αθφκα 

θαη πξηλ ηα έζλε θξάηε λα αλαδεηρζνχλ ζε θπξίαξρε κνξθή πνιηηηθήο νξγάλσζεο (Freeman, 1998: 6). πσο 

ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη, νη πφιεηο θξάηε ζηελ Αλαγελλεζηαθή αθφκα επνρή είραλ επηηχρεη αμηνζεκείσηεο 

πξνφδνπο ζηε λαππεγηθή, ζηε θαξκαθεπηηθή, ζηηο ηέρλεο αιιά θαη ζηα ρξεκαηηζηηθά ζπζηήκαηα. Σα πξψηκα απηά 

ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο εληνχηνηο -αιιά θαη ηα ‘εζληθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο’ αξγφηεξα ζηελ Ηζπαλία, 

Πνξηνγαιία θαη Οιιαλδία- είραλ σο θχξην άμνλα πνιηηηθέο πξνζηαζίαο θαη πξνψζεζεο ηνπ εκπνξίνπ. Μφλν κεηά 

απφ ηελ επνρή θαη ηελ επηξξνή ηνπ Adam Smith ζηε Βξεηαλία, μεθίλεζε ε επέλδπζε ζηε βηνκεραλία, ε νπνία 

έθεξε καδί ηεο θαη κηα πξψηε αιιαγή ζην ηη ζεκαίλεη ‘γλψζε’ θαη ‘ηερλνινγία’ γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

πσο ν  Freeman ζεκεηψλεη: 

‘…νη αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ηνλ 17ν θαη 18ν αηψλα ζηελ Βξεηαλία θαη αξγφηεξα ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δπξψπε, 

ζπλνςίδνληαη ζηελ αλχςσζε ηεο επηζηήκεο ζηελ εζληθή θνπιηνχξα, ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ζπλδέζκσλ 

αλάκεζα ζε επηζηήκε θαη ηερλνινγία θαη ζηελ επξχηεξε εθαξκνγή ηεο ζηηο βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο…’ 

(Freeman, 1998: 7). 

Οη θνηλσληθέο απηέο αλαθαηαηάμεηο ηξνθνδνηνχλ ην ζηαδηαθφ πέξαζκα ζε κηα πξψηε ‘εξγαιεηαθή 

νξζνινγηθφηεηα’ ηεο επηζηήκεο. Ζ ρξεζηκφηεηα θαη ε εθαξκνζηκφηεηα ησλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ αιιά θαη 

απνηειεζκάησλ -ηδηαίηεξα ζε ζπγθεθξηκέλνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο- αιιά θαη ε ζπλεπαθφινπζε αλαδεηθλπφκελε 

                                                      
22

 πσο αλαθέξεη ν Η. Prigogine, ‘ελψ ε θιαζηθή επηζηήκε επλννχζε ηελ ηάμε θαη ηελ επζηάζεηα, ζήκεξα αλαγλσξίδεηαη ν πξσηαξρηθφο ξφινο ησλ δηαθπκάλζεσλ 

θαη ηεο αζηάζεηαο ζε φια ηα επίπεδα παξαηήξεζεο θαη κε απηέο ηηο έλλνηεο ζπλδένληαη νη πνιιαπιέο επηινγέο θαη νη πεξηνξηζκέλνη νξίδνληεο 

πξνβιεςηκφηεηαο…..νη ζεκειηψδεηο λφκνη ηεο θιαζηθήο θαη ηεο θβαληηθήο θπζηθήο γηα παξάδεηγκα, εθθξάδνπλ πιένλ δπλαηφηεηεο θαη φρη βεβαηφηεηεο, ελψ ε 

επηζηήκε δελ ηαπηίδεηαη πιένλ κε ηε βεβαηφηεηα νχηε ε πηζαλφηεηα κε ηελ άγλνηα’ (Prigogine, 2003:28). 
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ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, γελλά λέεο αλαγθαηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ζηήξημε ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο, ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηερλνινγηθψλ 

ηθαλνηήησλ, φπσο ζα θαλεί ακέζσο παξαθάησ. Γηα παξάδεηγκα ζηε Γεξκαλία, ε δηαζεζηκφηεηα ρεκηθψλ 

θαηαξηηζκέλσλ κε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, απνηέιεζε έλα θξίζηκν παξάγνληα ζηελ αλάδεημε ηεο ππεξνρήο 

ηεο ρψξαο ζηε βηνκεραλία ρξσζηηθψλ νπζηψλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Βαζηθφο παξάγνληαο ζηελ παξαγσγή απηήο 

ηεο θαηάξηηζεο απνηεινχζε ην ίδην ην παλεπηζηεκηαθφ ζχζηεκα ηεο Γεξκαλίαο, ην νπνίν ζπληζηά ίζσο ην 

αξηηφηεξν ζχζηεκα επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο, ην 19
ν
 αηψλα (Nelson, 1999: 5).  

Ζ ζεκαζία ηεο ζηήξημεο ηεο επηζηήκεο, φπσο θάλεθε, αλαγλσξίζηεθε πεξηζζφηεξν ηνλ 19
ν
 αηψλα. Ο Alexis de 

Tocqueville, πξνέβιεπε φηη ε δπλακηθή ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θαπηηαιηζκφ ζα ηξνθνδνηήζεη ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα επηθπιάμνπλ νηθνλνκηθή αληαπφδνζε, κε ηηο δεκφζηεο αξρέο λα έρνπλ έλα 

ζεκαληηθφ ξφιν λα δηαδξακαηίζνπλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο δεκφζηαο έξεπλαο (Pavitt, 2001: 4). Σαπηφρξνλα, ε 

απμαλφκελε εμεηδίθεπζε θαη πξφνδνο ζηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα, νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζηελ εληεηλφκελε 

εξγαιεηνπνίεζε ηεο επηζηήκεο ζηελ ππεξεζία ηεο βηνκεραλίαο (Marshall, 1919, Nelson, 1999: 7). Καηά ηελ 

πεξίνδν ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο (1770-1840) ζπληεινχληαη ζηαδηαθέο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ επίπεδν, 

παξάιιεια κε ηελ αιιαγή βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο θενπδαξρίαο 

θαη αθνξνχλ ζηελ θαηάξγεζε δηνδίσλ θαη πεξηνξηζκψλ ζην εκπφξην, ηελ απνδηνξγάλσζε ησλ κνλνπσιίσλ αιιά 

θαη ησλ ζπληερληψλ (Acemoglu, Johnson & Robinson, 2005: 20). Ζ πξψηε απηή ζεζκνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηελ ελζάξξπλζε ηεο επηζηήκεο κέζα απφ Δζληθέο Αθαδεκίεο θαη Βαζηιηθέο 

Δηαηξίεο, θπξίσο ζηελ Βξεηαλία, ηα Γεξκαληθά θξάηε, ηελ Οιιαλδία θαη ηε Γαιιία (Freeman & Perez, 1991: 48). 

Παξάιιεια ηδξχνληαη νη πξψηεο εηαηξίεο κεραληθψλ θαη επηζηεκφλσλ, ελψ δηακνξθψλνληαη θαη ηα πξψηα 

ζπζηήκαηα εζληθψλ επξεζηηερληψλ. Σελ ίδηα ζηηγκή ζπγθξνηνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη εμειηγκέλα ζπζηήκαηα 

γλψζεο. πσο πξναλαθέξζεθε, ην γεξκαληθφ αθαδεκατθφ ζχζηεκα ήδε βξηζθφηαλ ζε θάζε αθκήο κε αλεπηπγκέλα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη θαηάξηηζεο, πνπ ήδε θαζίζηαην επσθειήο γηα ηε γεξκαληθή βηνκεραλία. Ο Alfred 

Marshall γξάθεη ην 1919:  

‘…ε Γεξκαλία θαηέρεη έλα πξσηνπφξν ξφιν ζηηο επηζηεκνληθέο ζπνπδέο – θαη βξίζθεηαη ρσξίο αληίπαιν ζηηο 

νξγαλσκέλεο εθαξκνγέο ηεο επηζηήκεο ζε πξαθηηθά πξνβιήκαηα..ην 1828 ν Leibig ζχζηεζε έλα ρεκηθφ 

εξγαζηήξην ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Giessen θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπλεπαθφινπζεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο 

ηερληθήο ηεο ρεκηθήο παξαγσγήο νθείιεηαη ζε δπν καζεηέο ηνπ θαη ζε άιινπο πνπ δηδάρζεθαλ ζηε Γεξκαλία θαη 

αιινχ…ε Γαιιία, ε πξαγκαηηθή κεηέξα ηεο ρεκείαο, ζπλέρηζε λα πξνρσξάεη ζηηο πξνυπάξρνπζεο γξακκέο, ελψ 

νη ζπνπδέο ζηελ Ακεξηθή ζχληνκα επεξεάζηεθαλ απφ ηε γεξκαληθή επηξξνή, θαη ε Βξεηαλία αθνινχζεζε 

ζηαδηαθά…’ (Marshall, 1919: 89). 

Ζ επηζηήκε επεξέαζε κε πνιιαπινχο ηξφπνπο ηε γεξκαληθή βηνκεραλία. Καη’ αξράο, κέζα απφ ην πςειά 

θαηαξηηζκέλν δπλακηθφ πνπ θαιιηεξγνχζε ζηηο αλεπηπγκέλεο δνκέο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ. Ζ 

δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ πςειφηεξε, φπσο ζεκεηψλεη ν Marshall, απφ φπνηα άιιε ρψξα εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Ζ πςειή θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ θαη ησλ επηζηεκφλσλ πνπ απαζρνινχζαλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, πξνζέθεξε ηε 

δπλαηφηεηα ζηε Γεξκαλία λα εθαξκφζεη εθηεηακέλα επηζηεκνληθέο κεζφδνπο ζηηο βηνκεραληθέο δνκέο, ‘ζε έλα 

εχξνο θαη κηα ζπζηεκαηνπνίεζε πνπ δηακφξθσλε κηα ηδηαίηεξε βηνκεραληθή θπξηαξρία’ (Marshall, 1919: 91). Σν 

επηζηεκνληθφ δπλακηθφ
23

, ζπληζηνχζε κηα πξψηκε κνξθή ‘κεηαθνξάο ηερλνινγίαο’ γηα ηελ πεξίνδν κέζα απφ ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαζψο θαη κέζα απφ αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο.  

Δπηπξφζζεηα, ν φξνο ηνπ ‘επηζηεκνληθνχ κάλαηδκελη’ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Marshall, αλαθέξεηαη ζε δηαδηθαζίεο 

πνπ πεξηειάκβαλαλ: α) λέεο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ θφζηνπο, β) λέεο δνκέο δηαρείξηζεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ 

παξαηήξεζε, θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη αλαζρεδηαζκφ δηεξγαζηψλ, γ) λέεο δηεξγαζίεο πνπ αλαδηνξγαλψλνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη δ) λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, φπσο πιεξσκή αλά παθέην 

εξγαζίαο θαη θάξηεο εθπαίδεπζεο (φπ.π.). Ζ λέα απηή κνξθή δηνίθεζεο παξάιιεια ζπληζηά άιιε κηα εθαξκνγή 

ηεο εμειηζζφκελεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο:  

 

                                                      
23 Παξαηεξείηαη επίζεο ην θαηλφκελν ηεο ππεξ-πξνζθνξάο εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, σο ζπλέπεηα ηνπ ηφζν εθηεηακέλνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν 

θαη νξίδεηαη κε ηελ έλλνηα ‘επηζηεκνληθφ πξνιεηαξηάην’ (Marshall, 1919: 91). 



67 

 

‘…ην ‘επηζηεκνληθφ κάλαηδκελη’, αθνξά ζηελ αλαθαηαλνκή θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ 

ακνηβαίσλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέξε κηαο κεγάιεο επηρείξεζεο πνπ ζθνπεχεη ζηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο επζχλεο ησλ εξγαδνκέλσλ..’ (Marshall, 1919: 239). 

Οπζηαζηηθά, ζπληειείηαη, πξψηε θνξά ηφζν νξγαλσκέλα, θαηαλεκεκέλα θαη εθηεηακέλα, κηα λέα κνξθή 

παξαγσγήο πνπ δηαθξίλεηαη απφ ην δηαρσξηζκφ ηεο ‘πλεπκαηηθήο εξγαζίαο’ απφ ηελ ππφινηπε παξαγσγηθή δνκή. O 

δηαρσξηζκφο απηφο ζα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο -ηφζν εζσηεξηθέο θαη νξγαλσηηθέο φζν θαη εμσηεξηθέο- κε ηε ρσξηθή 

απφζπαζε ηκεκάησλ βηνκεραληθήο παξαγσγήο, δηαρείξηζεο θαη επηζηεκνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ επηρεηξεζηαθήο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο αξγφηεξα. Δίλαη ε απαξρή κηαο κεζφδνπ νξγάλσζεο πνπ ζα κεηαζρεκαηηζζεί ηζηνξηθά ζε 

δηάθνξεο πεξηφδνπο, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα, θαη κέρξη θαη ζήκεξα ζπλερίδεη ηελ εμέιημε ηεο ζε 

κνξθέο αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο πξνο φθεινο δηαδηθαζηψλ νξγάλσζεο πξνζαξκνζκέλσλ ζε ειάρηζηα θφζηε, 

ζπλερείο κεηαβνιέο θαη ‘δηαγψληεο νκάδεο νξγάλσζεο’.  

Οη επηζηεκνληθέο εηζξνέο ζηελ ηερλνινγηθή δηαδηθαζία, δηαρένληαη ζηαδηαθά θαη ζε άιινπο ζπλδεφκελνπο ηνκείο. 

Σηο εθαξκνγέο ζηε ρεκηθή βηνκεραλία αθνινπζνχλ νη εθαξκνγέο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνξνχλ ζε ηξφθηκα, λέα πιηθά θαη ρξσζηηθέο, γπαιί, επεμεξγαζία κεηάιισλ. Ζ πξσηνπνξία ηεο Γεξκαλίαο ζηελ 

εηζαγσγή ηεο επηζηήκεο πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά –πέξα απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη εχξνο αμηνπνίεζεο -ηε 

ζπζηεκαηνπνίεζε, ηε δηάθξηζε θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ θαη ηελ 

ελνπνίεζε ηνπο ζε νξγαλσκέλν φινλ. Παξφιν πνπ ε Βξεηαλία θαη νη ΖΠΑ έηεηλαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα 

λα ‘κηκεζνχλ’ ηηο δηαδηθαζίεο καδηθήο παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο γλψζεσλ, ε Γεξκαλία επηηχγραλε κεγαιχηεξν 

θάζκα εθαξκνγψλ, ελψ είρε πξψηε πνιιά πεξηζζφηεξα εξγαζηήξηα πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ· απηά δειαδή 

πνπ επηθεληξψλνληαλ ζηελ επηζηήκε θαζεαπηή θαη πξνσζνχζαλ δηάθνξνπο ηερληθνχο ζθνπνχο (Marshall, 1919: 

93).    

Σελ πεξίνδν ηνπ δεχηεξνπ ηερλνινγηθνχ θχκαηνο (1840-1890) -ην νπνίν αθνξά ηελ πεξίνδν ηεο βξεηαληθήο 

νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο επηθπξηαξρίαο (Pax Brittanica)- δηαδέρνληαη αιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε 

ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ απμαλφκελε εμεηδίθεπζε, θαζψο ιακβάλεη ρψξα θαη ε ίδξπζε λέσλ 

ηλζηηηνχησλ (π.ρ. ην Ηλζηηηνχην Μεραληθήο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ). Σα πξψηα ηκήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

ζπζηήλνληαη ζηε Γεξκαλία ζηνπο θιάδνπο ησλ ρεκηθψλ θαη ηε βηνκεραλία ησλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ (Marshall, 

1919) ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. Σκήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηνλ θιάδν ηεο ειεθηξηθήο κεραληθήο θαη ησλ 

ρεκηθψλ δεκηνπξγνχληαη θαη ζηηο ΖΠΑ καδί κε ηα πξψηα εζληθά εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, ελψ αλαπηχζζεηαη ζε 

πνιιέο ρψξεο ν ζεζκφο ηεο βαζηθήο παηδείαο. πσο πξναλαθέξζεθε, ηελ πεξίνδν απηή αλαπηχζζεηαη πεξηζζφηεξν 

ε ελζσκάησζε επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ (Technische Hochschulen) ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, θπξίσο ζηε 

Γεξκαλία, ζε ρψξεο ηεο Β. Δπξψπεο θαη ηηο ΖΠΑ.    

Ζ ‘ζπλέξγεηα’, σζηφζν, επηζηήκεο θαη νηθνλνκηθήο ζθαίξαο, αξρίδεη λα απνθξπζηαιιψλεηαη αλάκεζα ζηνπο δχν 

Παγθνζκίνπο Πνιέκνπο. Ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, πεξηζζφηεξε έξεπλα αξρίδεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα (Coccia, 2005: 9), κε βαζηθή ζπλέπεηα ηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία 

παλεπηζηεκίσλ, βηνκεραλίαο θαη θξάηνπο. Ο βαζκφο θξαηηθήο παξέκβαζεο είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλνο θαη δε ζηελ 

έξεπλα θαη αλάπηπμε ζηξαηησηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη λέεο ηερλνινγίεο. Ζ πξψηε πεξηνρή ζηελ νπνία ππήξμε 

εθηεηακέλε θαη νξγαλσκέλε ‘εξγαιεηνπνίεζε’ επηζηεκνληθήο γλψζεο είλαη ην πεδίν ηεο ππξεληθήο ηερλνινγίαο 

(Freeman, 2003α: 7). Ζ ππξεληθή ηερλνινγία ππήξμε ε πεξηζζφηεξν ‘απνηειεζκαηηθή’ (κε θαηαζηξεπηηθέο 

ζπλέπεηεο παξάιιεια) γηα ηελ πεξίνδν ηερλνινγία (φπ.π.: 3, 4). Απνηεινχζε ην πεδίν κηαο ηιηγγηψδνπο θξαηηθήο 

ππνζηήξημεο, ηδηαίηεξα ζηηο ΖΠΑ, πνπ ππνζηεξίρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηηο 

δεθαεηίεο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ αιιά θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ιεγφκελνπ Manhattan Project. Οη ζηξαηησηηθνί 

ζθνπνί απνηέιεζαλ ην βαζηθφηεξν θίλεηξν γηα κηα εγγχηεξε, νξγαλσκέλε θαη εθηεηακέλε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε 

βηνκεραλία παλεπηζηήκηα θαη θξάηνο. πσο αλαθέξεη ν Freeman: 

‘…νη πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ππήξμαλ έσο ηφηε ζπαζκσδηθέο θαη κηθξήο θιίκαθαο, ελψ ηψξα 

αλαγλσξίδνληαη σο κηα ηαθηηθή πξνυπνηηζέκελε θξαηηθή ιεηηνπξγία, ελ πξψηνηο ζην ζηξαηησηηθφ πεδίν αιιά θαη 

ζε θνηλσληθνχο ζθνπνχο αξγφηεξα..’ (φπ.π.: 7). 

Οη ίδηνη ζθνπνί ψζεζαλ ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππξεληθήο ηερλνινγίαο θαη ζε ρψξεο φπσο ε 

Γαιιία, ε Μ. Βξεηαλία αιιά θαη πεξηζζφηεξν αλαηνιηθέο επξσπατθέο ρψξεο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπλεξγαζία 
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θξάηνπο, βηνκεραλίαο θαη παλεπηζηεκίσλ εθθξάζηεθαλ ζε δπν επίπεδα ελ πξψηνηο. Σν πξψην αθνξνχζε ζηε 

δηάρπζε ηεο ππξεληθήο ηερλνινγίαο per se γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο, σο κηα πξψηε ‘ηερλνινγία γεληθνχ ζθνπνχ’ 

(φπ.π.). Δληνχηνηο, ε δηάρπζε ηεο ρξήζεο ηεο δελ αθνινχζεζε ηηο αξρηθέο ζηνρεχζεηο, θπξίσο ιφγσ ηνπ πςεινχ 

αξρηθνχ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο, ησλ ακθίβνισλ ζπλεπεηψλ απφ ηε ρξήζε ηεο, ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ 

αληηηάρζεθαλ ζηε δηάδνζε ηεο, θαζψο θαη ηελ παξάιιειε αληαγσληζηηθφηεηα άιισλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ 

(π.ρ. πεηξέιαην) θαη νκάδσλ ζπκθεξφλησλ πνπ πξνψζεζαλ ηελ ππνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ ελεξγεηαθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ.  

Παξφηη βέβαηα ε αλάπηπμε ηεο ππξεληθήο ηερλνινγίαο δελ αθνινχζεζε ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο, ε ηδέα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαπινθήο αλάκεζα ζε θξάηνο, βηνκεραλία θαη έξεπλα δηαρέεηαη ζηαδηαθά ζε άιινπο 

αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο, φπσο νη ΣΠΔ
24

, ε Βηνηερλνινγία θαη νη Δπηζηήκεο Τγείαο. Ζ αλάπηπμε θαη ε δηάρπζε 

ησλ Σερλνινγηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ππήξμε ηζηνξηθά κηα επξέσο ππνζηεξηδφκελε ηερλνινγηθή πνιηηηθή (Freeman, 

2003α: 4). Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα επλνήζεθε αθφκε απφ ηελ εθαξκνζηκφηεηα ηνπ, ην θζίλνλ νξηαθφ θφζηνο, θαη 

ηηο πνιιαπιέο εθαξκνγέο (Langlois & Mowery, 1996). Ζ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ ππνινγηζηψλ ζηηο 

ΖΠΑ εληζρχζεθε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θξαηηθή πνιηηηθή ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ. Οη 

αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ ςπρξνπνιεκηθή δηέλεμε, ηξνθνδφηεζαλ ηελ ππνζηήξημε ππνδνκψλ θαη λέσλ 

εξγαιείσλ γηα ηελ εζληθή άκπλα γεληθφηεξα, πξνεηνηκάδνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εκπνξηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (φπ.π.). Ζ ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνχ, ελίζρπζε επίζεο θαη ηα ζπγγελή 

πεδία εθαξκνγήο, φπσο ηνλ ‘πιηθφ εμνπιηζκφ’ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαζφζνλ πνιιά απφ ηα 

πξνγξάκκαηα φπνπ δξνκνινγείην ε ρξεκαηνδφηεζε αθνξνχζαλ ζπλνιηθά ηε βηνκεραλία ππνινγηζηψλ.  

Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ 

Οη ζρέζεηο ζπζζψξεπζεο, εμνπζίαο θαη γλψζεο κεηαζρεκαηίδνληαη θαη γελλάλε λέεο ηζηνξηθέο κνξθέο πνπ ζα 

δηακνξθψζνπλ λέεο θνηλσληθέο ζρέζεηο, δηαδηθαζίεο θαη αμίεο. Βαζηθή αξρηθή ζπλέπεηα απνηειεί ε γέλλεζε λέσλ 

κνξθψλ θξαηηθήο παξέκβαζεο: ησλ νξγαλσκέλσλ, επεθηαηηθψλ θαη ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο, ζα αλαδεηρζνχλ αξγφηεξα θεληξηθέο ζην κείγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ 

αξθεηψλ δπηηθψλ ρσξψλ, θαη θπξίαξρεο ζε κείγκαηα πνιηηηθήο παξέκβαζεο πνπ ζπλδένληαη κε ζέκαηα 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο. Ζ αλαδνκνχκελε ζρέζε εμνπζίαο, γλψζεο θαη ζπζζψξεπζεο ζα 

δηακνξθψζεη επίζεο ηφζν λέα ζπζηήκαηα παξαγσγήο, λέα επηζηεκνληθά πεδία θαη λέεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, 

φζν θαη λέα πεδία πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δχκσζεο θαη πεδία νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ αληαγσληζκνχ. Γεληθά, 

ε λέα απηή ζρέζε -θαη ε εμέιημε ηεο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα- επηθπιάζζεη επηπηψζεηο θαη γηα ηα ηξία 

κέξε ηνπ ηξηγψλνπ εμνπζία-γλψζε-ζπζζψξεπζε, πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηα ραξαθηεξηζηηθά εμέιημεο ηνπο, ηε 

κνξθνινγία, ηνπο εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο αλάπηπμεο θαη ηηο ζπλνιηθέο ηνπο νξζνινγηθφηεηεο ηνπο. Οη 

νξζνινγηθφηεηεο απηέο, γηα ηα επφκελα ρξφληα ζα αλαπηχζζνληαη κέζα ζε έλα πιαίζην απμαλφκελεο 

αιιειεπίδξαζεο, κε ηελ θξαηηθή ππνζηήξημε λα ζηνρεχεη, -ζηηο αλεπηπγκέλεο θπξίσο ρψξεο- αξρηθά ζε πνιηηηθέο 

πεδίσλ (έξεπλα, ηερλνινγία, θαηλνηνκία) (1960-1980), αξγφηεξα ζε ζπλνιηθφηεξεο παξεκβάζεηο: α) ζπλεξγαζίαο 

παλεπηζηεκίσλ-βηνκεραλίαο, β) ππνζηήξημεο γεληθψλ ηερλνινγηψλ, γ) ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο, δ) λέεο κνξθέο 

κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ε) λέεο κνξθέο ρσξηθήο νξγάλσζεο ηεο έξεπλαο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο.  

Δπηπξνζζέησο, ε ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ ηεθκεξίσζε ηηο ζπλέπεηεο απφ ηε δπλακηθή 

ππνζηήξημε ηεο επηζηήκεο, κέζα απφ ηηο πνιπεπίπεδεο εθαξκνγέο πνπ απηά είραλ ζε ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ 

αλάπηπμε ηεο βηνηερλνινγίαο θαη ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο επί παξαδείγκαηη, πξνθάιεζε ξαγδαίεο αιιαγέο ζηε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ζηε δηαηξνθηθή ηερλνινγία, ζηελ ηαηξηθή θαη ζηε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, ελψ ζε 

ζπλεξγαζία κε άιιεο επηζηεκνληθέο δπλακηθέο δεκηνχξγεζε λέα ηερλνινγηθά πεδία. Οη επηδξάζεηο ηεο επηζηήκεο 

ζηνπο παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο νκαδνπνηνχληαη ζε δπν βαζηθά επίπεδα. Δλ πξψηνηο, πεξηιακβάλνπλ ηε 

κεηαθνξά επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ηερλνινγίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαγσγηθψλ θιάδσλ (π.ρ. δηαηξνθηθή ηερλνινγία). Καηά δεχηεξνλ, αθνξνχλ ζηε γέλεζε νινθιεξσηηθά λέσλ 

παξαγσγηθψλ θιάδσλ βαζηζκέλσλ ζε επηζηεκνληθέο δηεξγαζίεο θαη απνηειέζκαηα, φπσο ζπλέβε κε ηελ θιαζηθή 

πεξίπησζε ηεο βηνηερλνινγίαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (ηδηαίηεξα έπεηηα απφ ηελ εθεχξεζε ηεο ηερληθήο DNA κε 

                                                      
24 Ζ ηειεπηαία αλαθέξεηαη σο παξάδεηγκα θαζφηη απνηέιεζε κηα απφ ηηο πην εθηεηακέλεο θαη ππνζηεξηδφκελεο ηερλνινγηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ πνηέ 

(Freeman, 2003α: 4). 
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γελεηηθφ αλαζπλδπαζκφ - rDNA). Ζ αλάπηπμε ηεο γελεηηθήο κεραληθήο επί παξαδείγκαηη, μεθηλάεη ην 1973 απφ 

ηνπο Herbert Boyer θαη Stanley Cohen κε ζθνπφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο δπλαηφηεηαο παξαγσγήο πξσηετλψλ, 

επηθέξεη άκεζεο ζπλέπεηεο ηφζν ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζεξαπεηψλ κε βάζε πξσηεΐλεο, φζν θαη ζηε δηεξεχλεζε 

παξαγφλησλ αζζελεηψλ
25

 (Pisano, 2006β). Σελ ίδηα πεξίνδν αλαπηχζζνληαη ζηνλ ίδην ηνκέα ηεο βηνηερλνινγίαο νη 

ηερληθέο ηεο ‘ζπλδπαζηηθήο ρεκείαο’, πνπ πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο καδηθήο ζχλζεζεο κεγάινπ αξηζκνχ ρεκηθψλ 

ελψζεσλ θαη παξαγσγήο κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ (κέζσ ‘πβξηδνπνίεζεο’). Οη λέεο ηερληθέο απηέο έδσζαλ 

καδηθή ψζεζε ζε λέεο εθαξκνγέο, λέεο ηερληθέο θαη λέα πξντφληα ζηνλ ηνκέα ηεο βηνηερλνινγίαο θαη ηεο 

θαξκαθεπηηθήο.      

Παξάιιειεο δπλακηθέο πνπ εμειίζζνληαη αλά ρψξα -θαη πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο, ζεζκηθέο 

αιιαγέο, επέθηαζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη απνθξπζηάιισζε λέσλ πνιηηηθψλ επηζηήκεο θαη 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη λέεο κνξθέο παξέκβαζεο ζε επίπεδν βηνκεραληθψλ πνιηηηθψλ- ηξνθνδνηνχλ κηα επξχηεξε 

ζεζκνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. ε ζπλάξηεζε κε άιινπο παξάγνληεο -φπσο παξαγσγηθέο αλαδηαξζξψζεηο, λέεο 

κνξθέο θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, ηξηηνγελνπνίεζε νηθνλνκηψλ θαη αλάπηπμε θιάδσλ εμαξηψκελσλ απφ ηελ 

πιεξνθνξία θαη ηελ γλψζε- νη πνιηηηθέο ΔΣΚ αλαδεηθλχνληαη ζε κηα λέα κνξθή θξαηηθήο πνιηηηθήο, θαη ζε έλα 

‘πξναπαηηνχκελν δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο’. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ αλαδεηθλχνληαη ζήκεξα θπξίαξρεο ζε αξθεηά 

ζχγρξνλα θξάηε, εληεχζελ ηνπ πιέγκαηνο ησλ θξαηηθψλ, θαη δε ησλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ. Βαζηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη εμειίμεηο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαηφπηζε ζηελ ηζνξξνπία ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ είλαη ηφζν ε 

εμέιημε ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ πνπ πξνέθπςαλ (εληφο ή θαη εθηφο) ελφο νξγαλσκέλνπ 

επηζηεκνληθνχ ή ηερλνινγηθνχ πιαηζίνπ, φζν θαη νη ίδηεο νη κνξθέο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη νη αλάινγεο 

ζεζκηθέο ξπζκίζεηο. Αξγφηεξα, ε θξίζε ησλ εζληθψλ θαζεζηψησλ θνξληηθήο ζπζζψξεπζεο (ή νηνλεί θνξληηθήο) 

θαη νη λέεο κνξθέο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο πνπ δηαδέρηεθαλ ην θνξληηθφ παξαγσγηθφ ππφδεηγκα, 

ζπλνδεχηεθαλ απφ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο αλαδηάξζξσζεο πνπ θαηά πεξηπηψζεηο πεξηειάκβαλαλ λέεο κνξθέο 

παξαγσγήο, αλαδηάηαμε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη αλάδπζε λέσλ ηερλνινγηθψλ παξαδεηγκάησλ. ια απηά 

επαλαθαζφξηζαλ ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο γλψζεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο έξεπλαο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε 

λέσλ αληαγσληζκψλ θαη λέσλ ζπλεξγαζηψλ. Ζ αλαδηάξζξσζε ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη νη κεηαβνιέο 

ησλ ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ θαη’ επέθηαζε, κεηέβαιιαλ ηφζν ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο (Κνκλελφο, 2005: 16) φζν θαη αξθεηέο απφ ηηο αξρέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξάηηεηλ ζην επίπεδν ηεο 

ζεζκνπνίεζεο ζρέζεσλ έξεπλαο θαη παξαγσγήο (π.ρ. κεηαθνξά ηερλνινγίαο, λέεο κνξθέο δηεπηρεηξεζηαθψλ 

ζπλεξγαζηψλ).  

Τπφ απηφ ην πξίζκα, αξθεηά αλεπηπγκέλα θξάηε πξνρψξεζαλ ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαη 

θαηλνηνκηθψλ πνιηηηθψλ, σο κεραληζκνχ ππνζηήξημεο ηεο ηερλνινγηθήο αλαδηάξζξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζπζζψξεπζεο. Σα κνληέια πνιηηηθήο ΔΣΚ παξνπζηάδνπλ ζήκεξα κηα εκπεηξηθή πνιπκνξθία, ε νπνία θαηά 

πεξίπησζε θαζνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο βαζηθνχο παξάγνληεο: α) ην θαζεζηψο θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο 

φπσο απηφ πεξηιακβάλεη ην θπξίαξρν παξαγσγηθφ θαη ‘ηερλνινγηθφ παξάδεηγκα’, β) ην θπξίαξρν κείγκα 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, γ) ηηο ζρεηηθέο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, γ) ηελ εθάζηνηε γεσγξαθία ηεο αλάπηπμεο θαη δ) ηηο 

θπξίαξρεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηινγέο. Δλψ ζε φιεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο δίδεηαη έκθαζε ζηνλ ξφιν ηεο 

επηζηήκεο θαζεαπηήο, ζε θάπνηεο δίδεηαη βάξνο ζηε ζεκαζία ησλ δνκψλ παξαγσγήο γλψζεο πεξηζζφηεξν απφ φηη 

ζε άιιεο, φπνπ επηθξαηεί ε έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Pavitt, Steinmueller & Calvert, 2001: 25), κε φηη 

απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη γηα ηελ επηινγή εξγαιείσλ θαη πνιηηηθψλ. Ζ ηάζε απηή θαίλεηαη πάλησο λα ζπγθιίλεη ηα 

                                                      
25 

Σν 1976 ζπζηήλεηαη ε πξψηε εηαηξεία βηνηερλνινγίαο, ε Genentech, κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερληθήο rDNA, θαη ηε κεραληθή επεμεξγαζία θπηηάξσλ 

γηα ηελ παξαγσγή πξσηετλψλ. Ζ εηαηξεία ηδξχεηαη απφ ηνλ επελδπηή θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ Robert Swanson θαη ηνλ Herbert Boyer, θαζεγεηή 
ζην Παλεπηζηήκην ηεο California, San Francisco, ν νπνίνο είρε ζπλ-εθεχξεη ηελ ηερληθή. Ζ εηαηξεία Genentech, κε βάζε ηελ εθεχξεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

πιένλ γηα λα παξάγεη λέα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη ε νπνία δηαλνίγεη ηελ είζνδν ηεο βηνηερλνινγίαο ζηε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, δεκηνπξγεί 

παξάιιεια έλα ππφδεηγκα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ βαζίδεηαη: α) ζηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο απφ ηα παλεπηζηήκηα ζηνλ ηδησηηθφ 
ηνκέα φρη πιένλ κφλν κέζα απφ ηελ πψιεζε δηθαησκάησλ ρξήζεο αιιά κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ, β) ηελ αμηνπνίεζε θεθαιαίσλ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ζε θξίζηκα ζηάδηα ηεο ηερλνινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη γ) ηελ πψιεζε ηερλνγλσζίαο απφ λενζπζηαζείζεο επηρεηξήζεηο ζε πθηζηάκελεο 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο γηα θιηκάθσζε παξαγσγήο (Pisano, 2006β: 3). Γηα παξάδεηγκα, ην 1978, ε Genentech ππνγξάθεη ζπκθσλία κε κεγάιε 
θαξκαθεπηηθή εηαηξεία, ηελ Eli Lilly. Βάζεη ηεο ζπκθσλίαο, ε Eli Lilly έρεη πιένλ ην δηθαίσκα κεηαπνίεζεο θαη πξνψζεζεο πξντφληνο ηλζνπιίλεο κε ηε ρξήζε 

ηεο ηερληθήο ηνπ γελεηηθνχ αλαζπλδπαζκνχ, ελψ ζα πιεξψλεη δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηε Genentech απφ ηα έζνδα ησλ πσιήζεσλ. ήκεξα 

εθηηκάηαη φηη ην θφζηνο αλάπηπμεο ελφο λένπ θαξκαθεπηηθνχ ζθεπάζκαηα αλέξρεηαη ζηα 800 εθ. δνιάξηα κε 1 εθαηνκκχξην δνιάξηα γηα κηα πεξίνδν 10-12 
εηψλ θαηά κέζν φξν, δεδνκέλα ζηα νπνία θξίλεηαη δχζθνιν λα αληαπνθξηζνχλ λέεο εηαηξείεο ηερλνβιαζηνί. πσο παξαηεξείηαη, απφ ην 1976 νπφηε θαη 

ζπζηήλεηαη ε Genentech, θάζε λέα εηαηξεία βηνηερλνινγίαο ζπλάπηεη ζπκβφιαηα κε πθηζηάκελεο κεγαιχηεξεο θαξκαθεπηηθέο ή ρεκηθέο επηρεηξήζεηο (Pisano, 

2006α).    
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ηειεπηαία έηε, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ, είηε γηα ιφγνπο κεξηθήο 

ππνθαηάζηαζεο ηεο θξαηηθά ρξεκαηνδνηνχκελεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο, είηε κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγηθήο αλαδηάξζξσζεο θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ εξεπλεηηθψλ 

κεραληζκψλ. Παξνκνίσο, δηαθνξνπνηήζεηο εληνπίδνληαη ζε κέηξα πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ θαη ζηηο ζρέζεηο εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, φπσο 

επίζεο θαη ζην ξφιν ηνπ θξάηνπο θαη ζπλεξγαηηθψλ ηνπηθψλ κεραληζκψλ (Cooke & Morgan, 2001).   

Βαζηθά ζεκεία θακπήο ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν γηα ηε κεηεμέιημε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηα πεξηζζφηεξα 

ζχγρξνλα θξάηε απνηεινχλ: α) ε δεθαεηία ηνπ 1960 κε ηελ αξρηθή ζχλδεζε ηνπο ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, β) ε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ε ζχλδεζε κε ζέκαηα ρξεζηψλ ηερλνινγίαο, γ) ε δεθαεηία ηνπ 1980 νπφηε 

θαη ε πνιηηηθή θαηλνηνκίαο αλαβαζκίδεηαη θαη απνθηά πιένλ ξφιν σο κέξνο ηεο επξχηεξεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, 

δ) ε δεθαεηία ηνπ 1990 φπνπ ε θαηλνηνκία πξνζεγγίδεηαη σο κηα δηα-δξαζηηθή δηαδηθαζία (αλάδπζε ησλ 

πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο) θαη ε) ε δεθαεηία ηνπ 2000 θαη ε ιεγφκελε ‘νηθνλνκία ηεο γλψζεο’, φπνπ πηα 

ε γλψζε θαη ε θαηλνηνκία ζεσξείηαη ην πιένλ θξίζηκν ζπζηαηηθφ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Lundwall & 

Borras, 2005: 602), κέζα απφ ηε ξεηή ή άξξεηε παξαδνρή φηη ‘...ε θεθαιαηαθή ζπζζψξεπζε (θαη ε νξηαθή ηεο 

παξαγσγηθφηεηα) δελ θαζίζηαηαη βηψζηκε ρσξίο ζπζζψξεπζε γλψζεο, ηερλνινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη θαηλνηνκία’ 

(Soete & Weel, 1999: 23). 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ίζσο απαξαίηεηε κηα γεληθή απνζαθήληζε ησλ νξίσλ αλάκεζα ζηηο πνιηηηθέο 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηηο πνιηηηθέο θαηλνηνκίαο. πγθεθξηκέλα, ε πνιηηηθή επηζηεκνληθήο 

αλάπηπμεο αθνξά ζηελ θαηαλνκή πφξσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επηζηήκεο. Οη βαζηθνί θνξείο πινπνίεζεο ηεο 

επηζηεκνληθήο πνιηηηθήο είλαη παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα, ηερλνινγηθά ηλζηηηνχηα θαη εξγαζηήξηα έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο. Κχξηεο ζπληζηψζεο ηεο πνιηηηθήο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε, ε εζσηεξηθή ξχζκηζε ησλ νξγαληζκψλ, ε 

ξχζκηζε ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ θαη ε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ κε ην πεξηβάιινλ. εκαληηθφ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ 

πινπνίεζεο είλαη αθελφο, ε αξρηηεθηνληθή ηεο δηαθπβέξλεζεο -ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζηαηηθή, δπλακηθή, 

ζπγθεληξσηηθή ή ζπκκεηνρηθή, γεσγξαθηθά απνθεληξσκέλε ή ζπγθεληξσηηθή-, αθεηέξνπ ε νξζνινγηθφηεηα θαη νη 

αξρέο ηεο πνιηηηθήο θαζεαπηήο. Ζ νξζνινγηθφηεηα απηή θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηερλνθξαηηθνχο, 

επηζηεκνληθνχο θαη ηδενινγηθνχο παξάγνληεο, απφ ην εθάζηνηε πιέγκα ζπκθεξφλησλ θαη δηαθπβεπκαηηψλ θαζψο 

θαη απφ ην εθάζηνηε πιέγκα αξρψλ δηαθπβέξλεζεο θαη επξχηεξν πιέγκα θξαηηθψλ πνιηηηθψλ (Γξάβαξεο, 2004).  

Ζ ηερλνινγηθή πνιηηηθή αθνξά ζε πνιηηηθέο ππνζηήξημεο ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνκέσλ. Φνξείο 

πινπνίεζεο ηεο είλαη νη ίδηνη κε απηνχο ηεο επηζηεκνληθήο πνιηηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ σζηφζν θαη 

επηρεηξήζεσλ ρξεζηψλ ή θαη παξαγσγψλ ηερλνινγίαο. Έκθαζε δίδεηαη ζηελ παξαγσγή γλψζεο θαη ηερλνινγίαο 

αιιά θαη ζηε ηερλνινγηθή δηάρπζε, ηε δηείζδπζε δειαδή ηερλνινγηψλ ζηε βηνκεραληθή δνκή θαη ζηνλ ηερλνινγηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο βηνκεραλίαο. Παξάιιεια, ελζσκαηψλεηαη ζπρλά ε ζεκαζία αλάπηπμεο πεξηζζφηεξν 

εθαξκνζκέλεο ή ζηνρεπκέλεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. Ζ ππξεληθή ηερλνινγία, νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, ε θαξκαθεπηηθή, ε βηνηερλνινγία θαη ε λαλνηερλνινγία είλαη ηα πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλα 

παξαδείγκαηα επηζηεκνληθά βαζηζκέλσλ ζηνρεπκέλσλ ηερλνινγηψλ. Ζ πνιηηηθή θαηλνηνκίαο -ελψ ζπρλά 

πεξηιακβάλεη σο ππιψλεο ηηο πνιηηηθέο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο- κεηαθέξεη ην ζεκείν εζηίαζεο 

ησλ κέηξσλ ηεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο, παξαγσγηθνχο θαη βηνκεραληθνχο ηνκείο πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Απηφ πνπ θαίλεηαη ζήκεξα πάλησο, είλαη φηη 

ε εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα πεξηερφκελα ησλ επηζηεκνληθψλ 

θαη ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ.  

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ ηα φξηα αλάκεζα ζηηο παξαπάλσ πνιηηηθέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη απζηεξψο 

νξηζκέλα, παξφιν πνπ ε θαζεκία ελέρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αληίζεηα -θαη θαζφηη ε 

ηερλνινγηθή θαη θαηλνηνκηθή δηαδηθαζία έρεη πξνπάλησλ δηα-δξαζηηθφ θαη αλαηξνθνδνηηθφ θαη φρη γξακκηθφ θαη 

‘ζηαδηαθφ’ ραξαθηήξα-, ηα κέηξα ησλ πνιηηηθψλ απηψλ ζπλήζσο δηαπιέθνληαη κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή 

πνιιαπιαζηαζηηθψλ απνηειεζκάησλ ή ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ. Γελ πξέπεη λα 

παξαγλσξίδεηαη σζηφζν φηη ε αλάιπζε ηεο νξζνινγηθφηεηαο κηαο πνιηηηθήο, φπσο ζα αλαδεηρζεί θαη εκπεηξηθά, δελ 

είλαη ζηεξεκέλε απφ ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ πξνσζνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη 

παξάγνληεο απηνί πεξηιακβάλνπλ θνηλσληθά ζπκθέξνληα, δηαθπβεπκαηίεο θαη δξψληεο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλά 
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πεδίν πνιηηηθήο, πεδίν ηερλνινγίαο θαη αλά ρσξηθφ πεδίν. Με άιια ιφγηα, πίζσ απφ θάζε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή 

επηινγή νθείινπκε πάληα λα αλαγλσξίδνπκε ηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ θαη ηηο θνηλσληθέο δηαηάμεηο πνπ 

σθεινχληαη, παξακέλνπλ νπδέηεξνη ή (δπλεηηθά θαη) αληηθεηκεληθά δεκηψλνληαη απφ ηελ επηινγή ππνζηήξημεο κηαο 

ηερλνινγηθήο πεξηνρήο έλαληη κηαο άιιεο. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ δελ απνηεινχλ απιά ηερλνθξαηηθέο αλαιπηηθέο 

θαηεγνξίεο, αιιά σο θξαηηθέο πνιηηηθέο θαη κνξθέο άζθεζεο εμνπζίαο ζπληζηνχλ θαηεμνρήλ πεδία θνηλσληθψλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ζπλζέζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαζνξίδνπλ κέζα απφ ηα επηκέξνπο κέηξα ηνπο, ηφζν ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ηερλνινγηθήο θαη επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο κηαο θνηλσλίαο, φζν θαη ηελ επηζηεκνληθή θαη 

ηερλνινγηθή γεσγξαθία θαη κνξθνινγία, δεκηνπξγψληαο λέα κνξθψκαηα, ζρεκαηηζκνχο, δνκέο, δηαδηθαζίεο θαη 

ρσξηθέο ζπγθεληξψζεηο.    

Δλ ζπλφςεη, ε νξζνινγηθφηεηα θάζε επηζηεκνληθήο ή ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο νξηνζεηείηαη απφ ηε ζχλζεζε ησλ 

εηδηθψλ ζηνηρείσλ ηεο, ηνλ ελεξγεηηθφ ή αληίζεηα κηληκαιηζηηθφ ηεο ραξαθηήξα. Γηα αλαιπηηθνχο ιφγνπο σζηφζν -

θαη πέξαλ ησλ επηκέξνπο δηαθνξψλ πνπ εληνπίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε- νη πνιηηηθέο ΔΣΚ ζήκεξα δηαθξίλνληαη 

ζε έλα καθξνζθνπηθφ επίπεδν απφ ηνπο πφξνπο πνπ αθηεξψλνληαη, ηνπο ζεζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή 

ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ θνξέσλ θαη ησλ ζεζκψλ πνπ απνηεινχλ ην ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. πλεπψο, κπνξεί λα 

γίλεη κηα αξρηθή δηάθξηζε αλάκεζα: α) ζην ‘θηιειεχζεξν’ ή κηληκαιηζηηθφ κνληέιν, πνπ ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζηε 

δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ πιαηζίνπ φπσο βαζηθέο ππνδνκέο, βαζηθή έξεπλα, λνκηθφ πιαίζην θαη 

δηαλνεηηθή ηδηνθηεζία, πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Lundwall & Borras, 2005: 611) θαη β) ζην ζπζηεκηθφ 

ππφδεηγκα, ην νπνίν πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δφκεζε, εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο θπξίσο, ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ θαη 

ζπζηεκηθψλ παξακέηξσλ πνπ επλννχλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θνξέσλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο 

θαη ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ, ελψ δεκηνπξγνχλ ζεζκνχο ζπλεξγαζίαο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη ππεξεζηψλ πξνο ηηο 

δνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο.  

Με ηνλ φξν ζχζηεκα θαηλνηνκίαο νξίδεηαη ζήκεξα ην ζχλνιν: α) ησλ ζεζκψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, β) ησλ 

επηρεηξήζεσλ ρξεζηψλ ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ, γ) ησλ 

ζρεηηθψλ ζεζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο, δ) ησλ ζεζκψλ ηερλνινγηθήο δηακεζνιάβεζεο θαη ε) ησλ ζρέζεσλ θαη 

δηαζπλδέζεσλ αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο, αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο, επηζηεκνληθνχο θαη ηερλνινγηθνχο κεραληζκνχο. 

Βαζηθφ κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο απνηεινχλ νη δηαδηθαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ 

κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο έξεπλα, ηερλνινγηθή αλάπηπμε, δηα-δξαζηηθή θαηλνηνκία, θαηάξηηζε θαη κεηαθνξά 

γλψζεο. Έλα ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ζεσξεηηθά εληνπίδεηαη ζε γεσγξαθηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο θαη παξαγσγηθνχο 

φξνπο. Καηά ζπλέπεηα, πξνθχπηνπλ θιαδηθά, ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά θαη εζληθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο, ηα νπνία 

δηαθξίλνληαη ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο θαη πξσηνβνπιίεο. πσο αλαιχεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα, ε 

‘επίδνζε’ ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, ζπλαξηάηαη ηφζν απφ ηελ αλάπηπμε (ή κε) ησλ κεξψλ ηνπ, φζν θαη απφ 

ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ, ην βαζκφ ζπλνρήο, ην βαζκφ αιιειεπίδξαζεο αιιά θαη ην βαζκφ εμσζηξέθεηαο 

ησλ εζσηεξηθψλ παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δνκψλ.  

Έλαο απιφο νξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν πιηθψλ ή αθεξεκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ ή θνξέσλ, ηα νπνία κεηαμχ ηνπο δηακνξθψλνπλ δηαθφξσλ εηδψλ ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο κέζα 

απφ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο (Morgan, 2006). Παξνκνίσο, έλα πνιχπινθν ζχζηεκα κπνξεί λα απνηειεί έλα 

ζχλζεην πιέγκα ζρέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ, ηνπ νπνίνπ ε ζπκπεξηθνξά δηαθξίλεηαη ηφζν απφ θαλνληθφηεηεο 

(δπλακηθφηεηα θαη αιιαγή, ηζηνξηθή ηξνρηά, εμέιημε κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ή ζπκβάληα), φζν θαη απφ 

αζπκκεηξίεο (ιεηηνπξγηθέο, κνξθνινγηθέο, ρξνληθέο ή γεσγξαθηθέο), εηδηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε πεξηνρηθά 

ζπζηήκαηα. πσο ζα θαλεί παξαθάησ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηα πεξηνρηθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο 

δηαπηζηψλνληαη δνκέο, δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο ζπλαξηψληαη ηφζν απφ ηε δπλακηθφηεηα, ηελ 

ηζηνξηθφηεηα θαη ηα θεθηεκέλα (πιελ φκσο εμειηζζφκελα) ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπζηήκαηνο, φζν θαη απφ ηα 

θνηλσληθά ζπκθέξνληα, ηηο επηινγέο (θαη ηνπο άπεηξνπο ζπλδπαζκνχο ηνπο) θαη ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθάζηνηε πνιηηηθψλ ΔΣΚ πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηε κηα ή ηελ άιιε κνξθή). Παξφηη ε 

αλάιπζε ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο δίδεη αξρηθά ηνπιάρηζηνλ έκθαζε ζηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη θάζε ζχζηεκα θαηλνηνκίαο αλαπηχζζεηαη πιένλ ζε έλα επξχηεξν δηεζλέο πιαίζην 

ηερλνινγηθήο εμέιημεο -ην δηεζλέο ζχζηεκα θαηλνηνκίαο- πνπ ελψ δελ αθνξά απαξαίηεηα ζε ζπλερείο θαη 

ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ζρέζεηο, απνηειεί κηα κεηαβιεηή απμαλφκελεο αιιειεπίδξαζεο. Ζ κεηαβιεηή απηή 

ζπλαξηάηαη αθελφο κε ηε ζέζε θάζε ρψξαο ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, αθεηέξνπ κε εηδηθέο ξπζκίζεηο θαη 

επηκέξνπο ζεκαηνπνηήζεηο νηθνλνκηθψλ, ηερλνινγηθψλ, εκπνξηθψλ θαη ζεζκηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ.  



72 

 

Έλα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ παξαθάησ ζπλνςίδεηαη ζηε ζρέζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ παξαγσγηθψλ ηδηνκνξθηψλ (ζπζζψξεπζε), πιηθψλ θαη άπισλ επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ πφξσλ (γλψζε) θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηνπο (εμνπζία). Μηα απφ ηηο βαζηθέο 

ππνζέζεηο εξγαζίαο είλαη φηη νη δηάθνξεο κνξθέο θαηλνηνκίαο αιιά θαη νη πνιηηηθέο ΔΣΚ δε ζπζρεηίδνληαη 

αμησκαηηθά κε ζεηηθφ ηξφπν, κε ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη βειηίσζε 

ησλ ξπζκψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιηηηθψλ απηψλ -φζνλ αθνξά ζηε 

ζχιιεςε ηνπο θαη ην ελλνηνινγηθφ ηνπο πιέγκα, ηελ νξζνινγηθφηεηα θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπο- ηείλνπλ λα 

παξαθσιχνπλ ή λα επηηαρχλνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε αιιά θαη ηηο επξχηεξεο δηαδηθαζίεο 

ζπζζψξεπζεο. Παξνκνίσο, ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πεξηνρηθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο είλαη εθείλα πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ εθάζηνηε θαηεχζπλζε θαη ηξνρηά ηνπ, θαζψο θαη ηα πεξηερφκελα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Ζ 

ζχζηαζε θαη ε αλάπηπμε ελφο ‘ζπλεθηηθνχ’ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνιιά δηαθνξεηηθά 

πεξηερφκελα, είηε πξνο ηε κηα ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε (είηε ηαπηφρξνλα, πξνο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο). 

πλεπψο, ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, ε παξνπζία ελφο 

‘ιεηηνπξγηθνχ’ ή ‘ζπλεθηηθνχ’ ζπζηήκαηνο δελ απνηειεί επαξθή εγγχεζε γηα ηε δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή ηνπ θαη 

ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Απηφ πνπ θξίλεη ηελ εμέιημε θαη ηελ ηθαλφηεηα 

αλαπαξαγσγήο θαη βειηίσζεο ηεο ζέζεο ελφο ζπζηήκαηνο -φζνλ αθνξά ζηηο παξαγσγηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο- 

πεξηιακβάλεη πξσηίζησο ηηο ιεηηνπξγίεο, ηηο δνκέο αιιά θαη ηα πνηνηηθά πεξηερφκελα ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ ‘ζπζηεκηθνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ’. ε απηφ ην πιαίζην, νη πνιηηηθέο θαη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο νθείινπλ λα 

ελεξγνπνηνχλ δηεξγαζίεο αθελφο κελ κεγηζηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πφξσλ, 

αθεηέξνπ δε ελζάξξπλζεο ηεο εθηεηακέλεο ηνπηθά εκπέδσζεο ηνπο. ηφρν ηεο έξεπλαο απνηειεί, ε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ ελίζρπζεο ηεο παξαγσγήο επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

ελίζρπζεο ηεο αθνκνίσζεο ηνπ δπλακηθνχ ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο απφ ηηο παξαγσγηθέο 

δνκέο. Ο ζηφρνο απηφο εθπιεξψλεηαη κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, παξαγφλησλ θαη 

ηδηαηηεξνηήησλ πνπ επηδξνχλ ζηε ζπεηξνεηδή ζρέζε εμνπζίαο, γλψζεο, ζπζζψξεπζεο θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηηο πξνθείκελεο παξακέηξνπο.  

3.2. Η ηζηνξηθή δηακάρε γηα ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο επηζηήκεο. Μεηαμχ Bernal θαη Polanyi. 

Ο Μ. Foucault ζπλαξηά ζηελ Αξραηνινγία ηεο Γλψζεο ηελ έλλνηα ηεο επηζηήκεο ‘φρη κε εθείλν πνπ έπξεπε ή πξέπεη 

λα βησζεί αιιά κε εθείλν πνπ έπξεπε ή πξέπεη λα εηπσζεί’, ψζηε λα κπνξεί λα ππάξμεη έλαο ιφγνο πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε πεηξακαηηθά ή ηππηθά θξηηήξηα επηζηεκνληθφηεηαο, ελψ εληνπίδεη ζηε γλψζε ηέζζεξα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε θπζηνινγία ηεο γλψζεο θαζεαπηήο (Foucault, 1987: 247). πσο ιέεη, κηα γλψζε είλαη 

εθείλν γηα ην νπνίν κπνξνχκε λα κηιήζνπκε κέζα ζε κηα πξαθηηθή ηνπ ιφγνπ, ήηνη ν ηνκέαο πνπ ζπγθξνηείηαη απφ 

ηα δηάθνξα αληηθείκελα πνπ ζα απνθηήζνπλ ή δε ζα απνθηήζνπλ έλα επηζηεκνληθφ θαηαζηαηηθφ. Μηα γλψζε είλαη 

επίζεο ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν ην ππνθείκελν κπνξεί λα ιάβεη ζέζε θαη λα κηιήζεη γηα αληηθείκελα κε ηα νπνία 

θαηαπηάλεηαη κέζα ζην ιφγν ηνπ. Γλψζε είλαη αθφκα ην πεδίν ζπλδηάηαμεο θαη ππνηαγήο ησλ απνθάλζεσλ φπνπ νη 

έλλνηεο εκθαλίδνληαη, θαζνξίδνληαη, εθαξκφδνληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη. Καη ηέινο, κηα γλψζε θαζνξίδεηαη απφ 

ηηο δπλαηφηεηεο ρξήζεο θαη νηθεηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην ιφγν. Δίλαη ζπλεπψο, ην ζχλνιν ησλ 

δηάθνξσλ ζέζεσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη, ην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ ζπλάξζξσζεο κε άιινπο ιφγνπο θαη θπζηθά, ην 

ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ιφγνπ.         

Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ηζηνξηθά θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο 

επηζηήκεο -παξφιν πνπ δελ πξννξίδνληαη θαη’ αλάγθε ζην λα ηε δεκηνπξγήζνπλ- κπνξνχλ λα απνθαιεζηνχλ 

γλψζε, ρσξίο σζηφζν θάζε είδνπο γλψζε λα αλαθέξεηαη ζε επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν (φπ.π.: 247). Σα ζψκαηα ησλ 

επηζηεκψλ κε απηή ηελ έλλνηα, αθνξνχλ ηφζν ζηηο εθηφο ή εληφο ιφγνπ επηζηεκνληθέο, ζεσξεηηθέο ή ηερλνινγηθέο, 

πξαθηηθέο, φζν θαη ζηα επηζηεκνληθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ηεθκεξηψλνπλ, παξνπζηάδνπλ, ζπζζσξεχνπλ, 

εμειίζζνληαη θαη δηαπιέθνληαη κε ζηνηρεία εζσηεξηθά ηεο εθάζηνηε επηζηήκεο θαζψο θαη εμσηεξηθά (ήηνη κε 

ζπγγελή ή ιηγφηεξν ζπγγελή επηζηεκνληθά πεδία). Γλψζε (θαη δε επηζηεκνληθή γλψζε) δελ είλαη κφλν απηφ πνπ 

ζπκβαίλεη, κε άιια ιφγηα, αιιά θαη απηφ πνπ γλσξίδνπκε φηη ζπκβαίλεη κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή, ζπζζψξεπζε 

ηαμηλφκεζε θαη αμηνπνίεζε θαζψο θαη απηφ πνπ ππνζέηνπκε φηη ζπκβαίλεη, παξφηη ελίνηε δελ ην γλσξίδνπκε ζηελ 

νιφηεηα ηνπ εμ’ αξρήο (Bartholomei, 2005: 3). Δπηπξνζζέησο, ‘γλψζε’ δελ ζπληζηά κφλν ην απνηέιεζκα ηεο 

γλψζεο αιιά θαη ηα άξξεηα ραξαθηεξηζηηθά ή θάζεηο κηαο ηέηνηαο δηεξγαζίαο. Ζ δηεξγαζία απηή δχλαηαη λα 

μεθηλάεη απφ ην επίπεδν ηνπ αηφκνπ θαη λα θαηαιήγεη ζε έλα επίπεδν ζπλδηάηαμεο ησλ ελλνηψλ θαη ησλ 
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πνξηζκάησλ αιιά θαη ζε έλα επίπεδν γεληθήο εθαξκνγήο θαη αιιαγήο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, είηε ζηελ πιηθή 

(π.ρ. ηερλνινγία) είηε ζηελ άπιε δηάζηαζε ηνπ (π.ρ. θνηλσληθή νξγάλσζε).      

Ζ βαζηθή δηάθξηζε ζηελ αλάιπζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ κνξθψλ γλψζεο αλαθέξεηαη ζηε ξεηή ή θσδηθνπνηεκέλε 

απφ ηε κηα πιεπξά, θαη ηελ άξξεηε γλψζε απφ ηελ άιιε (Polanyi, 1967: 4). Ζ δηάθξηζε απηή πξνθχπηεη ηζηνξηθά 

απφ ηελ ηδέα φηη ε γλψζε πνπ κπνξεί θσδηθνπνηεζεί (ή είλαη θσδηθνπνηεκέλε), απνηειεί έλα ππνζχλνιν ηεο 

ζπλνιηθήο γλψζεο πνπ κπνξεί λα θσδηθνπνηεζεί. χκθσλα κε ηνλ Polanyi, ζπλήζσο κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε 

πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ κπνξνχκε λα πνχκε (Polanyi, 1962β). Ζ γλψζε ε νπνία είλαη δηαζέζηκε είλαη επξχηεξε 

απφ απηήλ πνπ δχλαηαη λα θσδηθνπνηεζεί θαη εληνπίδεηαη ζε επίπεδν εκπεηξίαο, βηψκαηνο, αηνκηθήο γλψζεο. Ζ 

άξξεηε γλψζε απνηειεί ζπρλά ην γελέζιην ηφπν ηεο ‘ηεθκεξησκέλεο’ γλψζεο, πξνηνχ ε ηειεπηαία ιάβεη 

πεξηζζφηεξν δνκεκέλε κνξθή θαη πξνηνχ εμσηεξηθεπζεί. Δπηπιένλ, κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηελ 

πεξαηηέξσ θσδηθνπνίεζε κηαο εθεχξεζεο, είλαη ε ίδηα ε κεζνδνινγία επηινγήο αλάκεζα ζε ζρεηηθά ή ιηγφηεξν 

ζρεηηθά –κε ηηο εξεπλεηηθέο ζθνπνζεζίεο- ζηνηρεία θαη απνηειέζκαηα (Latour & Woolgar, 1979).   

Σα ζπζηήκαηα επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ζθέςεο πεξηιακβάλνπλ επίζεο θνηλφηεηεο γλψζεο νη νπνίεο παξάγνπλ, 

αλαπαξάγνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηηο δνκέο απηέο ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, είηε κέζσ ηεο αλαθάιπςεο, ηεο εθεχξεζεο, 

ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο επαλαδηαηχπσζεο ή ηεο θξηηηθήο αλαθαηαζθεπήο. Οη κνξθέο γλψζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε δξαζηεξηφηεηα δηαθνξεηηθψλ θνηλνηήησλ γλψζεο, παξάγνπλ ζήκεξα ζπγθεθξηκέλα ππν-ζχλνια ζπλδηαηάμεσλ 

πνπ δηαθξίλνληαη βάζεη ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο: ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, ησλ θξηηεξίσλ εμεηδίθεπζεο 

θαη ησλ θαλφλσλ επηζηεκνληθήο εγθπξφηεηαο θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ πξνεθηάζεσλ ηνπο. Οη 

θαηεγνξίεο απηέο δηαηξνχλ ηελ παξαγφκελε γλψζε ζε θηινζνθηθά, εξεπλεηηθά, ηερλνινγηθά, ζεσξεηηθά ή 

εθαξκνζκέλα ζχλνια.           

H έλλνηα ηεο έξεπλαο απνξξέεη απφ ηελ επηζηήκε (πξαθηηθά, σο ε κεζνδνινγία απφθηεζεο ή θαη δεκηνπξγίαο 

γλψζεο), φπσο επίζεο ε επηζηήκε απνηειεί κέξνο θαη είδνο γλψζεο, σζηφζν εμεηδηθεπκέλε θαηά αληηθείκελν θαη 

κέζνδν. Γίρσο δειαδή λα ζπλεπάγεηαη πσο θάζε είδνπο γλψζε απνηειεί θαη επηζηήκε, έηζη δελ ζπλεπάγεηαη πσο 

θάζε είδνπο έξεπλα ζπλίζηαηαη σο επηζηεκνληθή. πσο αλαθέξεη ν Coccia,  

‘…ε επηζηεκνληθή έξεπλα δηαθέξεη απφ ηα άιια είδε έξεπλαο, θαζφηη ζπληζηά κηα ζπλερή δηεξεχλεζε γηα 

επηζηεκνληθή γλψζε θαη θαηαλφεζε κέζσ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ…’ (Coccia, 2005: 6).  

ην ζεκείν απηφ, είλαη ρξήζηκν λα γίλεη κηα δηάθξηζε, ράξηλ θαηαλφεζεο, αλάκεζα ζηα είδε έξεπλαο. Με βάζε ηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ηα είδε έξεπλαο δηαθξίλνληαη ζε βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε. Ζ βαζηθή έξεπλα αθνξά κειέηεο 

πνπ έξρνληαη εηο πέξαο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε λέαο γλψζεο θαζαπηήο, ελψ πεξηιακβάλεη πεηξακαηηθέο θαη 

ζεσξεηηθέο εξγαζίεο γηα  ηε δεκηνπξγία λέσλ γλψζεσλ φζνλ αθνξά ζηελ εξκελεία θαηλνκέλσλ. Ζ βαζηθή έξεπλα 

αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζε ηνκείο ηερλνινγηθήο αηρκήο, κε ηα απνηειέζκαηα φκσο λα κελ θαζίζηαληαη πάληα άκεζα 

αμηνπνηήζηκα
26

, ηνπιάρηζηνλ κε ηελ εκπνξηθή δηάζηαζε. Δληνχηνηο, ε ελίζρπζε θαη ε αλάπηπμε ηεο βαζηθήο 

έξεπλαο, απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα καθξνπξφζεζκε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζφηη απνηειεί ην 

επηζηεκνληθφ ππφβαζξν φισλ ησλ κεηέπεηηα εθαξκνγψλ θαη ηε βάζε πνιιψλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη απνηειεζκάησλ.  

Ζ εθαξκνζκέλε έξεπλα, έρεη σο βαζηθφ ηεο νξίδνληα ηελ απφθηεζε γλψζεο κε ζαθή πξαθηηθφ θαη άκεζν 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη πεξηιακβάλεη πξσηφηππεο εξγαζίεο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία λέσλ γλψζεσλ κε 

πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο. Ζ εθαξκνζκέλε έξεπλα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αμηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο 

βαζηθήο έξεπλαο, ελψ θαηαιήγεη ζε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα είλαη ηερλνινγηθέο ππεξεζίεο, 

δεκηνπξγία δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. Παξνκνίσο, ε έλλνηα ηεο ηερλνινγηθήο έξεπλαο 

πεξηιακβάλεη ηηο ζπζηεκαηηθέο εξγαζίεο ‘νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε ππάξρνπζα γλψζε απφ πξνεγνχκελε έξεπλα ή 

ηερλνινγηθή εκπεηξία, ελψ ζθνπεχεη ζπλήζσο ζηελ νινθιήξσζε ππαξρνπζψλ ηερλνινγηψλ, ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ζηελ άκεζε εθαξκνγή απνηειεζκάησλ, ζηελ  παξαγσγή λέσλ πιηθψλ, πξντφλησλ, δηαηάμεσλ, 

δηαδηθαζηψλ, ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ’ (Άξζξν 2 Ν.1514/1985). Ζ έλλνηα ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο αθνξά 

                                                      
26 χκθσλα κε ην Άξζξν 2 Ν.1514/1985 θαη ην Άξζξν 1 § 1 Ν. 2919/2001, ‘έξεπλα’ είλαη ε εξγαζία πνπ έρεη ζθνπφ λα πξναγάγεη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε 

ζχκθσλα κε δηεζλψο απνδεθηέο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ή ε επεμεξγαζία λέσλ ζεσξηψλ, ηθαλψλ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, 

ελψ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα λα ραξαθηεξηζζεί κία εξγαζία σο εξεπλεηηθή είλαη ε πξσηνηππία’. 
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επίζεο ζηελ αλάπηπμε θαη κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη  ηερλνγλσζίαο κε ζθνπφ ηε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

κέζα απφ ηελ εθαξκνγή κεζνδνινγηψλ, ηερληθψλ θαη γλψζεσλ ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. εκεηψλεηαη σζηφζν, 

φηη ε παξνχζα δηάθξηζε ζηελ επηζηεκνληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη πεξηζζφηεξν δπζδηάθξηηε, θαζφζνλ ηα φξηα 

αλάκεζα ζε βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα ζπρλά δε δχλαηαη θαζνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα ζηελ επηζηεκνληθή 

πξαθηηθή.  

Μία νξηδφληηα δηάθξηζε ζηα είδε έξεπλαο αθνξά ζπλήζσο -θαζφζνλ ζπλαξηάηαη φπσο ζα δνχκε θαη απφ ηηο 

εθάζηνηε πνιηηηθέο έξεπλαο- ζηηο ζρεηηθά δηαθνξεηηθέο ζηνρεχζεηο αλάκεζα ζηελ έξεπλα πνπ πινπνηείηαη ζηα 

δεκφζηα παλεπηζηήκηα ή εξεπλεηηθά θέληξα (θξαηηθψο ρξεκαηνδνηνχκελε έξεπλα ή έξεπλα ρξεκαηνδνηνχκελε 

κέζσ πξνγξακκάησλ) θαη ζηελ ακηγψο βηνκεραληθή έξεπλα. Ζ πξψηε ελ πνιινίο, ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία λέαο 

γλψζεο, ελψ ε νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ απνηειεί ζρεηηθά δεπηεξεχνπζα 

πξνηεξαηφηεηα. Απηφ βέβαηα ζπλαξηάηαη θαη απφ ηελ εζληθή εξεπλεηηθή θξαηηθή πνιηηηθή, ηελ πνιηηηθή 

επξεζηηερληψλ ηνπ εθάζηνηε ηδξχκαηνο, ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηνπο θαλφλεο πνπ ην ζπγθξνηνχλ.  

Ζ βηνκεραληθή έξεπλα ζθνπεχεη ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

άκεζε αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ γηα πεξαηηέξσ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε. Δπηπιένλ 

πεξηιακβάλεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ παλεπηζηεκίσλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ηελ 

αλαθάιπςε θαη αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ, ηε βειηηζηνπνίεζε θαη ‘κεηαπνίεζε’ ηεο ππάξρνπζαο ηερλνινγίαο γηα 

ηε βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη κνληέισλ δηνίθεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

πσο παξνπζηάζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο 

εξεπλεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη κε ηα ζέκαηα εθαξκνγήο ηνπο ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

επίπεδν. Ζ θαηλνηνκία κπνξεί λα νξηζηεί, φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθφηεξα παξαπάλσ, σο ε δεκηνπξγία (εθεχξεζε, 

αλαθάιπςε) ή ρξήζε λέαο επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ή ηε βειηίσζε κηαο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, ή ελφο πξντφληνο κε ζηφρν, είηε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ή ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο επηζηεκνληθή γλψζεο θαζεαπηήο. Να ζεκεησζεί βέβαηα πσο νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζεκεξηλέο 

θαηλνηνκίεο είλαη ηερλνινγηθνχ ραξαθηήξα, επνκέλσο θαη ε αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο ‘είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε 

ηελ δπλαηφηεηα ή κε ηελ επθνιία παξαγσγήο, δηαρείξηζεο, πηνζέηεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ’ (θάγηαλλεο, 2003α: 

1).  

Ζ βαζηθή έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο αθνξά ζηελ πξνψζεζε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε κηαο λέαο γλψζεο, ηελ παξαγσγή 

λέσλ πξντφλησλ, λέσλ ππεξεζηψλ ή θαη ηελ εθαξκνγή νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ζην εζσηεξηθφ ελφο νξγαληζκνχ ή 

κηαο επηρείξεζεο. πσο ζεκεηψλνπλ νη James Utterback θαη William Abernathy (1975), ε δεκηνπξγία 

νπνηνπδήπνηε βηνκεραληθνχ θιάδνπ βαζίδεηαη είηε  ζηε ξηδηθή θαηλνηνκία πξντφληνο, είηε ζηε ξηδηθή θαηλνηνκία 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη, είηε ζε επξείαο έθηαζεο βειηησηηθέο ή πξνζαπμεηηθέο θαηλνηνκίεο 

(Abernathy and Utterback, 1975: 641). Παξφια απηά, ε ζεκαζία θαη ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο δελ πεξηνξίδεηαη 

ζήκεξα ζηελ ηερλνινγηθή ηεο δηάζηαζε. Ζ ζχγρξνλε ηεο έλλνηα πεξηιακβάλεη κνξθέο φπσο ε θνηλσληθή 

θαηλνηνκία θαη ε ζεζκηθή θαηλνηνκία. Οη κνξθέο απηέο αλαδεηθλχνληαη σο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ζπλνιηθήο 

αλαβάζκηζεο θαη αλαζχζηαζεο παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ.  

                                 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

Εφαρμοσμένη έρευνα 
Βασική έρευνα 

                                        Ανάπτυξη προϊόντων 
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Τπνγξακκίδεηαη επί ηνχηνπ, φηη ε νξγάλσζε θαη ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο  εξεπλεηηθήο θαη επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο νδεγεί κε ηα ρξφληα ζηελ αλάδεημε ξηδηθψλ θαη πξνζαπμεηηθψλ θαηλνηνκηψλ, νη νπνίεο πξνζδίδνπλ 

ζηελ ‘θαηλνηνκία’ κηα επξχηεξε έλλνηα, ε νπνία εμίζνπ αθνξά ηφζν ζηνλ ρψξν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο, φζν θαη ηεο εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο. πλεπψο, ε έλλνηα ηεο ‘θαηλνηνκίαο’ εκπεξηέρεη ιεηηνπξγηθά θαη 

εκπεηξηθά έλα πιήζνο εκπξάγκαησλ κνξθψλ, δηαδηθαζηψλ, ζρέζεσλ θαη δηαηάμεσλ -φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

επηζηεκνληθήο ηερλνινγηθήο, ζεζκηθήο ή θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο- ζε αληίζεζε κε ηελ νληνινγηθή δηάηαμε πνπ 

ζπλήζσο ιακβάλεη θαη ηεο απνδίδεηαη κέζα απφ ηελ θαζαξά νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε. Ζ ηειεπηαία ζπλήζσο 

παξαπέκπεη ζε κηα απφ ηηο κνξθέο θαηλνηνκίαο, απηή ηεο εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο, πεξηνξίδνληαο έηζη ην εχξνο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο. Με άιια ιφγηα, ε έλλνηα ηεο ‘θαηλνηνκίαο’, έηζη φπσο πξνζεγγίδεηαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία ππφ κηα επξεία επηζηεκνινγηθή αιιά θαη εκπεηξηθή πξννπηηθή, αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο δπλαηέο κνξθέο 

θαηλνηνκίαο: ζηελ επηζηεκνληθή θαηλνηνκία, ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, ηελ νξγαλσηηθή θαηλνηνκία, ηελ 

εκπνξηθή θαηλνηνκία, ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία, ηε ζεζκηθή θαηλνηνκία.  

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη παξαθάησ ζε νξηζκέλεο θαζνξηζηηθέο κνξθέο γηα ηελ εμέιημε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο 

νξζνινγηθφηεηαο θαη ηεο ηζηνξηθήο ηξνρηάο ησλ πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη: α) ζηελ 

επηζηεκνληθή θαηλνηνκία, ήηνη ζηηο θαηλνηνκηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ επηζηεκνληθέο δηεξγαζίεο θαη 

β) ζηε ζεζκηθή θαηλνηνκία, ζηελ ηθαλφηεηα δειαδή ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ λα επηλννχλ, λα ζρεδηάδνπλ 

θαη λα εθαξκφδνπλ λέεο κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο κε εξγαιεία ηηο 

πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Τπφ απηφ ην 

πξίζκα, κειεηάηαη παξαθάησ ηφζν ε ζεκαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ θαηλνηνκίαο ζηηο ζχγρξνλεο 

πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο φζν θαη ν ξφινο ησλ αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ-σο κνξθέο θαη ηκήκαηα 

ηεο πνιηηηθήο επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο- ζηε γέλεζε θαη δηάρπζε παξαγσγηθψλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαζψο θαη 

ζηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ ζεζκηθήο νινθιήξσζεο αλάκεζα ζηα εθάζηνηε πεξηθεξεηαθά κέξε.  

Τπφ απηή ηελ νπηηθή, επηρεηξείηαη κεηαμχ άιισλ, ε αλάδεημε ησλ πνιιαπιψλ ξφισλ πνπ νη αθαδεκατθνί θαη 

εξεπλεηηθνί θνξείο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ππφ ζπγθεθξηκέλεο νξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο, σο 

κεραληζκνί πεξηθεξεηαθήο επηζηεκνληθήο θαη ζεζκηθήο θαηλνηνκίαο. Οη ξφινη απηνί -φπσο ζα θαλεί ηδηαίηεξα ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε πνιηηηθή επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο έρεη ήδε ηδσζεί σο κεραληζκφο γέλεζεο λέσλ ζεζκηθψλ 

κνξθψλ, ηνπηθήο ζπζηεκηθήο νινθιήξσζεο θαη κεραληζκφο δηάρπζεο παξαγσγηθψλ γλψζεσλ ή γέλεζεο 

παξαγσγηθψλ ηνκέσλ-, πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηελ ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή δηάζηαζε, φζν θαη ηελ ελεξγεηηθή 

παξέκβαζε εθ κέξνπο ησλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ ζηελ πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο λέσλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηα ηνπηθά 

ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο.       

Ζ ζχγρξνλε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη ηηο θαηλνηφκεο πνιχπιεπξεο παξεκβάζεηο ζε ζπλνιηθά 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο, ή αιιηψο απηφ πνπ ζήκεξα θαιείηαη ζπζηεκηθέο παξεκβάζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ζα 

δηεξεπλεζεί ζηελ επφκελε ελφηεηα ησλ πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη ζα ζπλδεζεί θαη κε ηελ 

επηζηεκνινγηθή δηεξεχλεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. ηφρν ζην ζεκείν απηφ απνηειεί 

ε ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ ηεο επηζηήκεο, ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε κηα ζπλνιηθή πξννπηηθή, κε ζθνπφ ηελ θξηηηθή απνηχπσζε ηεο ζπεηξνεηδνχο απηήο ζρέζεο θαη ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εκπεηξηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαη αλαιχζεσλ ζην πεδίν ησλ πνιηηηθψλ 

ΔΣΚ. Οη νξηζκνί ηεο θαηλνηνκίαο, εληνχηνηο, πνηθίιινπλ φπσο δηαθέξεη θαη ε ίδηα ε θαηαλφεζε γηα ην ηη ζπληζηά 

θαηλνηνκία. Ο Schumpeter ζπγθεθξηκέλα, αλάγεη ηελ θαηλνηνκία ζε κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία,  

‘….ζέηνπκε παξαγσγηθνχο πφξνπο ζε ρξήζεηο πνπ δελ έρνπλ δνθηκαζηεί κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ζηελ πξάμε, 

απνζχξνληαο ηνπο απφ ρξήζεηο ηηο νπνίεο εμππεξεηνχζαλ κέρξη ηφηε….’ (Schumpeter, 2004: 292). 

Ζ θαηλνηνκία (φπσο θαη ε γλψζε ελ γέλεη) απνηειεί ζήκεξα έλα θξίζηκν ζπληειεζηή παξαγσγήο, είηε απηφ αθνξά 

ζηελ εηζαγσγή κίαο ξηδηθήο αιιαγήο είηε φηαλ εθαξκφδεηαη ζε ππάξρνπζεο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο. Δληνχηνηο, φπσο 

ιέεη ν J. Fagerberg, πθίζηαηαη κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ εθεχξεζε θαη ζηελ θαηλνηνκία. Ζ εθεχξεζε 

(σο κηα κνξθή επηζηεκνληθήο θαηλνηνκίαο, κε ηελ σο άλσ έλλνηα) αλαθέξεηαη ζηελ εκθάληζε κηαο ηδέαο γηα έλα 

πξντφλ ή κηα δηαδηθαζία, ελψ ε θαηλνηνκία είλαη ε πξψηε πξνζπάζεηα λα κεηαθεξζεί απηή ε ηδέα ή ε εθεχξεζε 

ζηελ πξάμε (Fagerberg,  2005: 4).  
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Ζ εθεχξεζε αλαθέξεηαη θπξίσο κηα ζε ηερληθή πξφνδν, ελψ ε θαηλνηνκία αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηεο ηερληθήο 

πξνφδνπ γηα ηελ παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε λέσλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Ζ εθεχξεζε, ε νπνία 

ελ πνιινίο απνηειεί απνηέιεζκα ηεο βαζηθήο έξεπλαο,  ζπληζηά ηε ζχιιεςε κηαο πξσηφηππεο ηδέαο θαη ηελ 

ηερληθή ηεο πινπνίεζε, ελψ ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ηεο είλαη σο επί ην πιείζηνλ ηερληθήο θχζεσο. Με ηε κηθξν-

νηθνλνκηθή έλλνηα, ε θαηλνηνκία αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγή κηαο λέαο ηερληθήο δηαδηθαζίαο ζηελ νηθνλνκία κέζσ 

κηαο ηερληθήο εθεχξεζεο πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε εκπνξεχζηκν πξντφλ ή ππεξεζία.  

Ζ θαηλνηνκία ζπλεπψο πεξηιακβάλεη θαηά θάπνην ηξφπν ηξεηο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο θαη αλεμάξηεηεο πνιιέο 

θνξέο δηαζηάζεηο θαη δηαδηθαζίεο. Δλ πξψηνηο αθνξά ζηε δηαλνεηηθή δηάζηαζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη είηε ηελ ηδέα 

‘κεηαπνίεζεο’ θαη αμηνπνίεζεο κηαο ππάξρνπζαο ηερλνινγηθήο δπλαηφηεηαο, είηε ηελ ηδέα παξαγσγήο κηαο ηέηνηαο 

δπλαηφηεηαο κέζα απφ ηελ εκπξφζεηε επέλδπζε πφξσλ ζε εθαξκνζκέλε έξεπλα. Καηά δεχηεξνλ, πεξηιακβάλεη ηελ 

ηερληθή πινπνίεζε ηεο ηδέαο, ε νπνία αθνξά θπξίσο ζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (π.ρ. ιεηηνπξγηθφηεηα, αζθάιεηα, 

νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ), δηεξεχλεζε ηεο ηερλνινγηθήο ζηάζκεο, ηεο ζηάζκεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο ζπζρέηηζεο ηνπ κε δηαθνξεηηθέο ηερλνινγηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ ηξίηε δηάζηαζε αθνξά ζηελ εκπνξηθή  

εθκεηάιιεπζε (π.ρ. εθαξκνζηκφηεηα, εθηθηφηεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα, θφζηνο) ηεο ηδέαο θαη ηελ εηζαγσγή ζηελ 

αγνξά κέζα απφ δηαδηθαζίεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο αμίαο ηνπ.  

 

    

 

 

 

 

 

 

Ζ θαηλνηνκία, κε ηελ νηθνλνκηθή έλλνηα, πεξηιακβάλεη ην ζηάδην ηεο εθεχξεζεο, ην ζηάδην ηεο κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο, ην ζρεδηαζκφ ή ηελ πξνηππνπνίεζε ελφο λένπ πξντφληνο ή κηαο λέαο δηαδηθαζίαο θαη ηέινο, ηε 

δηάρπζε ηνπ λένπ πξντφληνο ζηελ αγνξά ή ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο δηαδηθαζίαο ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ. 

Με ηελ επξχηεξε έλλνηα, ε θαηλνηνκία ζήκεξα αλαθέξεηαη ζε γεληθφηεξεο κνξθέο παξέκβαζεο ζηα θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα ηνλ πεξηνξηζκφ ζε έλα ηερλνινγηθφ παξάδεηγκα ή ζε 

ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο, αιιά αθνξνχλ ζε επξχηεξεο αλαδηαηάμεηο ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ηνλ θαηλνηνκηθφ ζπλδπαζκφ ηερλνινγηθψλ, γλσζηηθψλ, επηζηεκνληθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πφξσλ. Οη κνξθέο απηέο αλαθέξνληαη ζπρλά σο ζπζηεκηθέο θαηλνηνκίεο θαη απνηεινχλ ζρήκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηα δεηνχκελα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζην επίπεδν πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηερφκελα πνιηηηθψλ ΔΣΚ 

θαη δηεξγαζίεο πεξηθεξεηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ.   

Απηφ πνπ δηαθξίλεη ηηο θαηλνηνκίεο ζπλήζσο κεηαμχ ηνπο είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν παξεκβαίλνπλ ζην νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα. Ο βαζκφο απηφο πεξηιακβάλεη ηελ έθηαζε, ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηνκέα θάζε θαηλνηφκνπ 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ λενθιαζηθή ζρνιή θαη νη θευλζηαλέο ζεσξίεο γηα ηελ ηερληθή αιιαγή δε ιακβάλνπλ ζπρλά 

ππφςε ηνπο ηηο εηδηθέο απηέο θαηεγνξίεο ηεο κεηαβαιιφκελεο ηερλνινγίαο ζε θάζε πεξίνδν (Freeman & Perez, 

1991: 39). Δληνχηνηο, κε βάζε θπξίσο ηε ζρνιή ηεο εμειηθηηθήο νηθνλνκηθήο, νη θαηλνηνκίεο ζήκεξα δηαθξίλνληαη 

ζε νξηαθέο (ή πξνζαπμεηηθέο), ξηδνζπαζηηθέο θαζψο θαη ζε λέα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα θαη ηερλν-νηθνλνκηθά 

παξαδείγκαηα. Κάζε θαηεγνξία θαηλνηνκίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθή πεξηνδηθφηεηα, εχξνο εθαξκνγήο θαη 

επίπησζε.  

Οη νξηαθέο θαηλνηνκίεο εκθαλίδνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο ζηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο θαη ζηηο δηάθνξεο 

ρψξεο (φπ.π.: 39). Παξάιιεια, κπνξνχλ λα πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα πξνζαπμεηηθψλ αιιαγψλ ζε ππάξρνπζεο 
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δηαδηθαζίεο θαη πξντφληα θαη ζε ζπζρέηηζε κε παξάγνληεο, φπσο ελδν-επηρεηξεζηαθέο αιιαγέο απφ ηδέεο θαη 

γλψζεηο (‘κάζεζε κέζα απφ ηελ πξάμε’), απφ πξνηάζεηο ρξεζηψλ (‘κάζεζε κέζα απφ ηε ρξήζε’), ηε ηξέρνπζα 

δήηεζε, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο θαη ηερλνινγηθέο επθαηξίεο.  

Ζ επίηεπμε ηεο νξηαθήο θαηλνηνκίαο βαζίδεηαη ζπλήζσο ζε ππάξρνπζα γλψζε. Αθνξά ζε βειηησκέλα ηερληθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ δε κεηαβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, 

παξφιν πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεξηθέο αλαθαηαλνκέο. Οη ξηδνζπαζηηθέο θαηλνηνκίεο πεξηιακβάλνπλ λέεο 

κνξθέο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη ζπλήζσο πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα εκπξφζεηεο θαη καθξνρξφληαο 

πξσηνβνπιίαο θαη επέλδπζεο άπισλ θαη πιηθψλ πφξσλ (φπ.π.: 40). Οη ξηδνζπαζηηθέο θαηλνηνκίεο θαηαλέκνληαη 

απφ φηη θαίλεηαη άληζα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, ελψ πεξηιακβάλνπλ λέα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ 

πξνθχπηνπλ ηφζν πνιχ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ ή πξντφλησλ.  

Δπηπξνζζέησο, ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο ξηδνζπαζηηθήο θαηλνηνκίαο επηθέξεη ζπλήζσο αιιαγέο ζε ηξία επίπεδα. 

Πξψηνλ, κεηαβάιιεη ηε κνξθή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, αλαθαηαλέκνληαο ηηο 

ηζνξξνπίεο θαη ηα κεξίδηα αγνξάο. Γεχηεξνλ, πξνθαιεί ηελ παξαγσγή λέσλ θαηλνηνκηψλ, λέσλ ηερλνινγηθψλ 

επθαηξηψλ θαη ζπλεπψο επηθέξεη επαλεπέλδπζε πφξσλ ζε κηα λέα πεξηνρή, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη 

άπεηξεο ζπλήζσο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δπλαηφηεηεο θαη πξνεθηάζεηο, ζεκηηέο ή αζέκηηεο.  

Σξίηνλ, κηα ξηδνζπαζηηθή θαηλνηνκία -φπσο ε ππξεληθή ηερλνινγία ή νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ- κπνξεί πξνθαιέζεη καθξνπξφζεζκα επξχηεξεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο, 

ζπκπαξαζχξνληαο ζε παξάιιειεο θαη δηαζπλδεδεκέλεο θαηλνηνκίεο θαη ηερλνινγηθέο αιιαγέο. Γηα ηνπο C. 

Freeman θαη C. Perez, νη αιιαγέο ζην ‘ζχζηεκα ηερλνινγίαο’ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ζπληνληζκέλεο 

ξηδνζπαζηηθέο ή θαη ζπλεπαθφινπζεο νξηαθέο θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο κεηαβάιινπλ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

επηρεηξήζεσλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θιάδνπο.  

‘...πξφθεηηαη γηα αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία κε εθηεηακέλεο ζπλέπεηεο, πνπ επεξεάδνπλ κεξηθνχο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο αιιά θαη δίλνπλ ψζεζε ζηε δεκηνπξγία εμ’ νινθιήξνπ λέσλ ηνκέσλ..’ (Freeman & Perez, 1991: 

41).    

Οη επηπηψζεηο απφ ηηο κεηαβνιέο ζηα ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ θαη’ επέθηαζε ην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο. Οη κεηαβνιέο ζην ‘ηερλν-νηθνλνκηθφ παξάδεηγκα’ -ην νπνίν παξνπζηάζηεθε σο έλλνηα ζην πιαίζην 

αλάιπζεο ηεο ζεσξίαο ηεο εμειηθηηθήο νηθνλνκηθήο- πεξηιακβάλνπλ κεηαβνιέο ζηα ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο, ζηηο 

επφκελεο ξηδνζπαζηηθέο θαη νξηαθέο θαηλνηνκίεο. πσο αλαθέξεη ν Freeman, ε αιιαγή απηή έρεη ‘δηεηζδπηηθέο’ 

επηπηψζεηο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο θαη επεξεάδεη παξάγνληεο φπσο ηε δνκή ηνπ θφζηνπο εηζξνψλ, 

ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, ηηο θιίκαθεο πξντφλησλ, ελψ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηηο νξγαλσηηθέο, 

ζεζκηθέο θαη θνηλσληθέο δηεξγαζίεο (Perez & Soete, 1991).  

To ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηερλνινγηθνχ παξαδείγκαηνο είλαη ε εμάπισζε ηνπ απφ ηνπο αξρηθνχο 

θιάδνπο θαη πεξηνρέο εθαξκνγήο ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή θιάδσλ θαη ππεξεζηψλ. Δληνχηνηο, νη ζπλέπεηεο απφ κηα 

ηέηνηα αιιαγή δηαρέεηαη άληζα ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν (αιιά θαη κεηαμχ ησλ θιάδσλ). Δπνκέλσο, ε δηαδηθαζία 

απηή δελ είλαη κφλν κηα δηαδηθαζία αιιαγήο αιιά θαη κηα δηαδηθαζία αληαγσληζκνχ, αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο, 

πεξηθέξεηεο θαη ρψξεο, θαζφηη ε βέιηηζηε απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηελ αιιαγή 

αλαδεηθλχνληαη ζε λένπο ‘κεραληζκνχο επηινγήο’.  

Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε -είηε απηή αθνξά ζε κηθξν-νηθνλνκηθφ ελίνηε ζε καθξν-νηθνλνκηθφ επίπεδν- ζπληζηά κηα 

δηαδηθαζία ζπλερνχο αλαδηαλνκήο ηζρχνο αλάκεζα ζηνπο δηαθπβεπκαηίεο ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο (επηρεηξήζεηο, 

πεξηθέξεηεο, ηνπηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα, αζηηθά θέληξα). Σν θαηλφκελν ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο 

αιιαγήο επηθπιάζζεη δηαθνξηθά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά απνηειέζκαηα. Βαζηθνί παξάγνληεο επηηάρπλζεο ηεο 

ηερλνινγηθήο πξνζαξκνγήο θαη ηεο αθνκνίσζεο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ απνηεινχλ 

νη εθάζηνηε ζεζκνί θαη νη ελεξγεηηθέο, ζηνρεπκέλεο, νινθιεξσκέλεο θαη πνιχπιεπξεο ‘πνιηηηθέο γλψζεο΄. Οη 

κνξθέο απηέο επλννχλ ηε ζπζζψξεπζε δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη ζεζκψλ πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα κίαο πεξηνρήο ελίζρπζε ηελ εηζαγσγή γλψζεσλ θαη ηελ παξαγσγή θαη δηάρπζε ηερλνινγηθψλ πφξσλ. Σα 

πνξίζκαηα ηεο εμειηθηηθήο νηθνλνκηθήο αλαγλσξίδνπλ θαη εληζρχνπλ ην ξφιν ηεο νηθνλνκηθήο αλαπηπμηαθήο 

πνιηηηθήο θαη ησλ πνιηηηθψλ γλψζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηεπζχλζεσλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο 
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ησλ ζχγρξνλσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ, δίδνληαο βάζε ηφζν ζηελ αλάγθε ελζσκάησζεο ησλ κεζφδσλ θαη ζεζκψλ 

δεκηνπξγίαο θαη αμηνπνίεζεο γλψζεσλ (θαη αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ) ζηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή, φζν θαη ζηελ 

αλάγθε απνηειεζκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ θνηλσληθνχ αγαζνχ ηεο ‘γλψζεο’.  

ε απηφ ην πξίζκα, ε θαηλνηνκία είλαη κηα αθφκα πεξηζζφηεξν πεξίπινθε δηαδηθαζία απφ φηη παξνπζηάδεηαη ζηελ 

παξαπάλσ αξρηθή ηεο κνξθή. Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο ζεκεία. Δλ πξψηνηο, ε ζρέζε 

αλάκεζα ζηα παξαπάλσ ζηάδηα ζηελ πξάμε δελ είλαη αθξηβψο ‘γξακκηθή’. Σν γξακκηθφ κνληέιν ηεο θαηλνηνκίαο 

εδξάδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε ηειεπηαία είλαη εθαξκνζκέλε επηζηήκε. Παξφιν πνπ ε βαζηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

παξαπάλσ δηεξγαζίεο πθίζηαηαη, εληνχηνηο δελ αθνινπζεί κνλφδξνκε ξνπή. Παξφιν πνπ αξθεηέο θαηλνηνκίεο 

βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθέο αιιαγέο, απηφ δελ αληαλαθιά ην ζχλνιν ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

νδεγνχλ θαζεκεξηλά ζε θαηλνηνκία.  

Παξνκνίσο, ζην επίπεδν ηεο επηζηεκνληθήο θαηλνηνκίαο κηα ηδέα κπνξεί λα μεθηλήζεη ηφζν απφ ηε βαζηθή έξεπλα 

θαη ηηο πεγαίεο εθεπξέζεηο, φζν θαη λα πξνθχςεη ζηελ πνξεία ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο κέζα απφ δπλακηθέο 

βειηηψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο (Fagerberg, 2005: 9). Ζ γξακκηθή ζέαζε ηεο θαηλνηνκίαο -σο ην απνηέιεζκα κηαο 

αηηηνθξαηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ζηαδίσλ- αγλνεί ηηο αλαηξνθνδνηήζεηο θαη ηηο ζπλδέζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηελ παξαγσγηθή ζθαίξα θαη αλάκεζα ζηηο ζεσξεηηθέο, ηερληθέο θαη εκπνξηθέο 

θάζεηο. Οη απνηπρίεο, ν επαλαζρεδηαζκφο αιιά θαη ε επηηπρήο εμέιημε δηαδηθαζηψλ πνπ δελ είραλ ίζσο πξνβιεθζεί 

απνηεινχλ κέξε κηαο ζπλερψο αιιειεπηδξαζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νδεγεί θαη ζε 

απνηειέζκαηα κε πξνδηαγεγξακκέλα θαη αιιεινηξνθνδνηνχκελα.  

Σν δεχηεξν ζεκείν πνπ ζπλήζσο αγλνείηαη ζηε θιαζηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηλνηφκνπ δηαδηθαζίαο είλαη απηφ ηεο 

ζπζηεκηθήο ηεο δηάζηαζεο. Ζ θαηλνηνκία δελ αλαπηχζζεηαη ‘ελ θελψ’. Δπεξεάδεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

παξάγνληεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ: α) ηνπο ζεζκνχο (λφκνη, θαλφλεο ζπλήζεηεο), β) ηελ πνιηηηθή ΔΣΚ θαη ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, γ) ηηο εξεπλεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο δνκέο (παλεπηζηήκηα, ηλζηηηνχηα, 

ηερλνινγηθά πάξθα, ηερλνινγηθνί-εξεπλεηηθνί θνξείο) θαη ππνδνκέο (ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα, ςεθηαθέο 

ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο), δ) ην επξχηεξν ή εηδηθφηεξν ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη ε) ηε ζπλνιηθή 

κνξθνινγία, νξγάλσζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ εθάζηνηε ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Ζ ζπζηεκηθή δηάζηαζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ε ζέαζε ηεο ηειεπηαίαο κέζα απφ απηφ ην πξίζκα επηθπιάζζεη ηζρπξά 

πνξίζκαηα πνιηηηθήο, ηα νπνία ζα αλαδεηρζνχλ αλαιπηηθφηεξα ηφζν ζηελ επφκελε ελφηεηα ζχλδεζεο ησλ 

πνιηηηθψλ γλψζεο θαη ρψξνπ, φζν θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο. Αμίδεη σζηφζν λα ζεκεησζεί εδψ 

πσο ε θαηλνηνκία είλαη κηα θνηλσληθή θαη φρη ‘γξακκηθή’ δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη πνιιαπιέο, 

δηαθνξεηηθέο θαη ζπλερείο εηζξνέο ελψ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε φρη κφλν κε κηα κνλήξε δξαζηεξηφηεηα αιιά 

θαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο. 

Σξίηνλ, ε θαηλνηνκία δε δηαηεξεί ην ίδην πεξηερφκελν γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, γηα φιεο ηηο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο θαη γηα φιεο ηηο πεξηνρηθέο εθαξκνγέο ηεο. Ο Κ. Pavitt γηα παξάδεηγκα, αλέπηπμε κηα ηαμηλφκεζε πνπ 

έιαβε κεζνδνινγηθά ππφςε ηεο παξάγνληεο φπσο: νη βαζηθέο πεγέο ηερλνινγίαο, νη ζεζκηθέο δηαζηάζεηο θαη 

ζρέζεηο κε δηα-θιαδηθνχο ή ελδν-θιαδηθνχο παξφρνπο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη βηνκεραληθνί θιάδνη δηαθξίλνληαη ζε ‘θιάδνπο βαζηδφκελνπο ζηελ επηζηήκε’, 

‘θιάδνπο έληαζεο παξαγσγήο’ θαη ‘θιάδνπο έληαζεο πξνκεζεηψλ’ (Pavitt, 1984β: 354).  

Οη θιάδνη πνπ βαζίδνληαη ζηηο επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζρπξνχο δεζκνχο κε 

επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη απφ εθηεηακέλε αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Οη θιάδνη ‘έληαζεο 

παξαγσγήο’, δηαθξίλνληαη ζε ππν-θιάδνπο ‘εμεηδηθεπκέλσλ πξνκεζεπηψλ’ θαη ‘παξαγσγήο θιίκαθαο’, ελψ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ εμεηδηθεπκέλεο παξαγσγηθέο θαη κεραληθέο ηθαλφηεηεο θαη δηάδξαζε κε ηνπο ‘ρξήζηεο’ 

(Fagerberg, 2005: 16). Σέινο, ν θιάδνο έληαζεο πξνκεζεηψλ πεξηιακβάλεη ηελ παξαδνζηαθή κεηαπνίεζε θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα σο επί ην πιείζηνλ, ελψ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηξαηεγηθέο ρακεινχ 

θφζηνπο θαη ππεξεζίεο ή πξντφληα βαζηζκέλα ζηελ πςειή παξαγσγή.  

Κάζε ηνκέαο απφ ηνπο παξαπάλσ, ζηελ ελδεηθηηθή αιιά θαζνδεγεηηθή απηή ηαμηλφκεζε, πεξηιακβάλεη 

δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ηερλνινγίαο θαη αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

Αλαιφγσο, δηαθνξνπνηείηαη ε έκθαζε ζε νξγαλσηηθέο θαηλνηνκίεο ή θαηλνηνκίεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα πξντφληα 
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θαη θαηλνηνκίεο βαζηδφκελεο ζηελ ηερλνινγία (Pavitt, 1984α). Ζ  ζπλδηάηαμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 

παξαγσγηθνχ ή νηθνλνκηθνχ θιάδνπ, πξνδηαγξάθεη δηαθνξνπνηεκέλεο ηερλνινγηθέο αλάγθεο θαη κνξθέο 

αλάπηπμεο, επνκέλσο θαη δηαθνξεηηθέο ζηνρεχζεηο πνιηηηθήο. Δληνχηνηο, αξθεηέο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο θξαηηθήο 

πεξηθεξεηαθήο ή ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο δηαθξίλνληαη απφ ζηνηρεία ζπλέλσζεο ησλ αλαγθψλ ησλ ηνπηθψλ 

παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη νινθιήξσζεο ησλ παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.  

Δπηπξνζζέησο, λα ζεκεησζεί πσο ε θιαδηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο, δελ είλαη α-ρσξηθφ ή α-ηζηνξηθφ 

θαηλφκελν. πλαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ζέκαηα γεσγξαθηθήο ηνπνζέηεζεο θαη ηζηνξηθήο ηδηαηηεξφηεηαο. Ζ 

κηθξνθπζηθή ηεο θαηλνηφκνπ δηαδηθαζίαο δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ρσξηθφηεηα 

θαη ηα ζπγθξνηεζηαθά ηεο ζηνηρεία: ηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο ηεο εθάζηνηε ηνπηθφηεηαο, ηνπο ηνπηθνχο πιηθνχο 

πφξνπο, ηηο βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχζηαζεο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηε γεσγξαθηθφηεηα θαζαπηή (π.ρ. νξεηλφ, λεζησηηθφ πιαίζην) θαη θπξίσο ηε ζέζε 

ζην επξχηεξν ρσξηθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Παξάιιεια, ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε αλαπηπμηαθή 

ηζηνξηθφηεηα ηεο εθάζηνηε ηνπηθφηεηαο, απηφ πνπ ζπρλά απνθαιείηαη ‘εμάξηεζε απφ ηελ πεπαηεκέλε’, θαη ε νπνία 

επηδξά επί ηεο δηαδηθαζίαο ζπζζψξεπζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαζψο θαη επί ησλ εκπξφζζησλ θαη 

νπίζζησλ δηεξγαζηψλ πνπ απηή αλαπηχζζεη.  

Ζ πνιηηηθή θαη ε δηαθπβέξλεζε ηεο γλψζεο (επηζηήκε, ηερλνινγία, θαηλνηνκία) ζπληζηά ζήκεξα θξίζηκν 

παξάγνληα παξαγσγήο, αθνκνίσζεο θαη αλαθαηαλνκήο επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ θαζψο θαη 

αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σν εκπεηξηθφ θάζκα δηαθνξνπνίεζεο εληνχηνηο ησλ 

εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ θαη ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, είλαη ηδηαίηεξα δηεπξπκέλν. Ζ κνξθηθφηεηα ησλ 

πνιηηηθψλ ΔΣΚ ηζηνξηθά θαη γεσγξαθηθά απνηειεί ζπλάξηεζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ. Μεξηθνί εμ’ 

απηψλ είλαη ε ίδηα ε ζχιιεςε ησλ ελλνηψλ ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ε επηθξαηνχζα νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή ζθέςε, ε επηθξαηνχζα δηεζλήο πξαθηηθή θαη θπξίσο ην εθάζηνηε πιέγκα εζληθψλ θαη ππεξ-εζληθψλ 

θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην θαηά πεξίπησζε ππφδεηγκα θξαηηθήο πνιηηηθήο. Ζ 

νξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ζπλαξηάηαη δε, απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο κνξθηθφηεηαο 

ηεο, ρσξνζέηεζεο ηεο ζην επξχηεξν πιέγκα θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, απφ ζπγθεθξηκέλα κέηξα εθαξκνγήο θαη 

θαλνληθνηήηεο θαη απφ ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο λνκηκνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο.     

Μηα ζεκαληηθή ζεσξεηηθή δηάθξηζε ζην πιαίζην αλάιπζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο επηζηήκεο, αθνξά ζε πξνζεγγίζεηο 

πνπ πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο, είηε ‘εξγαιεηαθά’ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

ηζηνξηθέο δπλάκεηο, είηε αλεμάξηεηα, σο κηα δχλακε κε απηφλνκνπο θαλφλεο, θίλεηξα, ζηφρνπο, εξγαιεία θαη κε 

δηθή ηεο θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ρξφλνπ. Ζ εξγαιεηαθή θαηαλφεζε ηεο επηζηήκεο -κε θχξην 

ηζηνξηθφ εθθξαζηή ηεο ηνλ J.D. Bernal (1939)- ππνζηεξίδεη φηη ε  ηειεπηαία ‘κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην 

θξάηνο πξνο ηελ επίηεπμε θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ’ (Laursen & Salter, 2002: 9).  

Ο Bernal, ζην έξγν ηνπ The Social Function of Science (1939) -εκπλεπζκέλνο ελ κέξεη απφ ηε καξμηζηηθή αλάιπζε 

πεξί ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ζθαίξα ηεο παξαγσγήο- εηζαγάγεη ζην πεδίν ηεο 

ζπδήηεζεο κηα νπηηθή πνπ θαηαλνεί ηελ επηζηήκε πξσηαξρηθψο, σο κέζν θαη σο κηα δπλαηφηεηα επίηεπμεο, 

εθπιήξσζεο θαη ηθαλνπνίεζεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζηνρνζεζηψλ. Mε απηφ ηνλ ηξφπν πξνθαιεί ηε ζπδήηεζε 

γηα έλα ζρεδηαζκφ θάησ απφ ηνλ νπνίν ε επηζηήκε θαη ε έξεπλα ζα θαηεπζχλεηαη.  

ην κλεκεηψδεο έξγν ηνπ απνηππψλεη επηζηεκνληθά κέζα θαη απφ κηα εθηελή ηζηνξηθή ζεκειίσζε, ην ξφιν θαη ηε 

ζεκαζία ηεο έξεπλαο θαη επηζηήκεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία (Bernal, 1939). Τπφ απηή ηελ έλλνηα, 

ε ‘δηαλνεηηθή’ παξαγσγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε θαη ηελ δεκηνπξγία πιηθψλ ζπλζεθψλ, 

απνθεχγνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο έξεπλαο ζε ιηγφηεξν ζεκαληηθνχο  γηα ηελ θνηλσληθή 

αλαπαξαγσγή ηνκείο. Παξφηη ν Bernal αλαγλσξίδεη ηηο πνιιαπιέο αζέκηηεο ζπλέπεηεο απφ ηελ εμέιημε θαη ηελ 

ζεζκνπνίεζε ηεο επηζηήκεο ηνλ ηειεπηαίν αηψλα (φπ.π.: 11) -νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ φπσο ππνγξακκίδεη ηελ 

αλεξγία πνπ δηαδέρεηαη ελίνηε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο ηερλνινγίαο γηα 

ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο- δίδεη έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηηο πξνεθηάζεηο ηεο ελζσκάησζεο ησλ επηζηεκνληθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ζηελ αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ απηήο ηεο ελζσκάησζεο.  

Οη ζεκηηέο ζπλέπεηεο απφ ηε ζπλνιηθά ζρεδηαζκέλε ελζήθεπζε ηεο επηζηήκεο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη 

πεξηιακβάλνπλ ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο.  Ζ πξψηε αθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη άκεζσλ πιηθψλ 
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αλαγθψλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ελψ ε δεχηεξε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγσγηθήο βηνκεραλίαο θαη ηελ 

κεηαηξνπή ηεο θχζεο ζε κνξθέο ρξήζηκεο γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλαπαξαγσγή (Bernal, 1939: 383). 

Παξάιιεια φκσο ε επηζηήκε επηηειεί κηα πην έκκεζε ιεηηνπξγία: είλαη ε βαζηθή δχλακε θνηλσληθήο αιιαγήο, 

ηφζν ζηαζεξά θαη άκεζα κέζα απφ ηελ ηερληθή αιιαγή, φζν θαη εκκέζσο, δηακέζνπ κηαο πην ζπλεηδεηήο δπλακηθήο 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη δπλαηνηήησλ.  

Βαζηζκέλνο ζηελ παξαηήξεζε ηνπ Karl Marx γηα ηελ αλάδεημε ηεο επηζηήκεο ζε κηα παληνδχλακε παξαγσγηθή 

δχλακε, ε αλάιπζε ηνπ Bernal απνηειεί κηα επηζθφπεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ζρέζεο ηεο 

ηειεπηαίαο κε ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ζχγρξνλσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ. Δλ πξψηνηο, εμεηάδεη ηε γέλλεζε ηεο επηζηήκεο 

θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο επηζηήκεο κε ηελ θνηλσλία κέζα ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. Δπηπιένλ, κειεηάεη ηε ζέζε ηεο 

επηζηήκεο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, πνπ ηνπο δπν ηειεπηαίνπο αηψλεο πεξηιακβάλνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

έξεπλαο γηα ηελ εμέιημε παξαγσγηθψλ θιάδσλ θαζψο θαη ην ξφιν ηεο επηζηήκεο σο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

αιιά θαη σο βαζηθήο ζπληζηψζαο ησλ βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ.  

πγθεθξηκέλα, ν Bernal δηεξεπλά ζε πςειφ βαζκφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ πνξηζκάησλ θαη 

ηερλνινγηψλ ζηελ νηθνλνκηθή ζθαίξα, ελψ πιέθεη ηηο ζπλνιηθέο δηαζπλδέζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή-θνηλσληθή ιεηηνπξγία θαη πεξηιακβάλνπλ: 1) ηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο λέεο ρεκηθέο δηεξγαζίεο 

παξαγσγήο, 2) ηνλ ηνκέα ηεο έλδπζεο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πθαληψλ, 3) ηελ θαηνηθία θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε 

λέσλ πιηθψλ, εζσηεξηθήο ζέξκαλζεο θαη λέσλ κνξθψλ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, 4) ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ αζζελεηψλ, ηνλ έιεγρν ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο, 5) ηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ 

εθκεράληζε ησλ βηνκεραληθψλ δηαδηθαζηψλ, 6) ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ βηνκεραληψλ ζε 

κηα νξζνινγηθψο ιεηηνπξγνχζα θνηλσλία, 7) ηηο κεηαιιεπηηθέο εξγαζίεο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε λέσλ κεζνδνινγηψλ 

θαη κεηάιισλ, 8) ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ κεραλψλ παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο 

ελέξγεηαο θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε λέσλ πεγψλ (π.ρ. πδξνδπλακηθή), 9) ηε κεραληθή θαη ηηο θνηλσληθέο ηεο 

πξνεθηάζεηο, 10) ηε ρεκηθή βηνκεραλία θαη ηελ παξαγσγή λέσλ πιηθψλ, λέσλ δηαδηθαζηψλ, ηε δηείζδπζε ηεο ζηελ 

παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ, 11) ηηο κεηαθνξέο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ κεηαθίλεζεο, 12) ηε 

δηαλνκή αγαζψλ, 13) ηηο επηθνηλσλίεο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαζπαηάιεζεο εξγαηηθήο δχλακεο, 14) ηε 

δηνίθεζε θαη ηελ επνπηεία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηέινο ηελ αλάιπζε ησλ γεληθψλ επηπηψζεσλ ηεο 

επηζηήκεο). Δπίζεο, δηεξεπλά ην ξφιν ηεο επηζηήκεο ζε ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο 

ζηελ ‘εθβηνκεράληζε’ ηνπ πνιέκνπ θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ άκπλαο.    

Σα βαζηθά ζεκεία πνπ αμίδεη λα ππνγξακκηζζνχλ ζηε ζθέςε ηνπ αθνξνχλ ζην ξφιν ηεο επηζηήκεο σο δχλακεο 

θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη αιιαγήο θαη σο δχλακεο αλζξψπηλεο ρεηξαθέηεζεο θαζψο θαη ζηε ζεκαζία ηεο 

θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη ηνπ θξαηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ελίζρπζε απηνχ ηνπ ξφινπ ηεο επηζηήκεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

‘....ε ειεπζεξία ηεο επηζηήκεο δελ είλαη απιά ε απνπζία απαγνξεχζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ ζηε κηα ή ηελ άιιε 

έξεπλα ή ζεσξία, παξφιν πνπ αθφκα θαη ζήκεξα ζε αξθεηέο ρψξεο απηφ είλαη δεηνχκελν. Ζ απφιπηε ειεπζεξία 

ηεο επηζηήκεο είλαη θάηη πνιχ βαζχηεξν. Δίλαη άζθνπν λα επηηξέπεηο ηελ έξεπλα φηαλ ηελ ίδηα ζηηγκή νη πφξνη 

γηα λα έιζεη εηο πέξαο είλαη πεξηνξηζκέλνη. Ζ έιιεηςε κέζσλ δεζκεχεη ηελ επηζηήκε ηφζν απνηειεζκαηηθά φζν 

κηα αζηπλνκηθή επνπηεία. Αιιά αθφκα θαη φηαλ ηα κέζα παξέρνληαη, ζχκθσλα θαη κε ηηο εζσηεξηθέο 

πξνυπνζέζεηο ηεο επηζηεκνληθήο πξνφδνπ, ε επηζηήκε δελ είλαη πάιη ειεχζεξε. Ο πιήξεο θχθινο ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ νινθιεξψλεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο αλαθάιπςεο….νινθιεξψλεηαη 

κφλν φηαλ ε αλαθάιπςε ζπλνιηθά ελζσκαησζεί, σο ηδέα θαη σο πξαθηηθή εθαξκνγή, ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία...’ 

(Bernal, 1939: 321). 

πλνιηθά, ν Bernal πξνζεγγίδεη ηελ επηζηήκε, ηε γλψζε θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο σο έλα θνηλσληθφ αγαζφ 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη αλαπαξαγσγή, σο κηα δπλακηθή πνπ ππεξβαίλεη ηηο ίδηεο ηηο 

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάδπζε ηεο. Αληίζηνηρα, ζε επίπεδν πνιηηηθήο 

ε ζθέςε ηνπ Bernal επεξέαζε ζε έλα βαζκφ ηηο πνιηηηθέο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, κεηαπνιεκηθά, έσο θαη ζήκεξα. 

Ζ πξνβιεκαηηθή γηα ην βαζκφ θαη ηε κνξθή ππνζηήξημεο ηεο επηζηήκεο θαζψο θαη γηα ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο 

ηειεπηαίαο απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν αλάιπζεο ηφζν γηα ηελ θξαηηθή πνιηηηθή, φζν θαη γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο 

γλψζεο. Ο Bernal είλαη θαηά ζπλέπεηα ππέξκαρνο ηεο αλάγθεο δξαζηηθήο αχμεζεο ησλ κέηξσλ γηα ηηο πνιηηηθέο 

γλψζεο θαη ηεο αλάγθεο κηα ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο -ελίνηε θαη 
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‘παξεκβαηηθήο’ ζηελ επηινγή πεδίσλ- πνπ ζα ζρεδηάδεη θαη ζα θαηεπζχλεη ηνπο επελδπφκελνπο πφξνπο ζε 

επξχηεξεο θνηλσληθέο αλαγθαηφηεηεο. πσο ζα θαλεί, ε ζπιινγηζηηθή ηνπ έρεη επίπησζε ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο 

πεξηφδνπο θαη ζε δηαθνξεηηθέο αλαγθαηφηεηεο.  

Ζ ηδέα ηεο αλάγθεο ελεξγεηηθήο ζηήξημεο ηεο επηζηήκεο ζαθψο δελ είλαη πξφζθαηε. Δληνχηνηο, είλαη εχθνιν 

θαλείο λα δηαθξίλεη αξθεηέο επηζηεκνληθέο, ζεσξεηηθέο θαη ηδενινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, νη νπνίεο νκαδνπνηνχληαη 

ηνπιάρηζηνλ ζε δχν βαζηθά ζεκεία: ην πξψην αθνξά ζην βαζκφ αλεμαξηεζίαο ησλ επηζηεκνληθψλ θαηεπζχλζεσλ 

θαη ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ξφιν ηεο επηζηήκεο θαη ην δεχηεξν, ζην βαζκφ ππνζηήξημεο ησλ επηζηεκνληθψλ 

δπλακηθψλ. ζνλ αθνξά ζην πξψην ζεκείν ηεο ‘αλεμαξηεζίαο’ ηεο αθαδεκατθήο ζθαίξαο απφ θάζε είδνπο 

παξεκβνιή επί ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ, γηα ηνλ Michael Polanyi ε επηζηεκνληθή 

δξαζηεξηφηεηα νθείιεη λα δηαηεξεί αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ελψ νη ζηφρνη ηεο νθείινπλ λα απνηεινχλ απηνζθνπφ 

(Laursen & Salter, 2002).  

Ο Polanyi, ζην Republic of Science (1962) ππνζηεξίδεη πψο ε ζθαίξα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο πξέπεη λα 

ζπληζηά κηα δηαδηθαζία αλεμάξηεηε απφ θξαηηθφ ή θνηλσληθφ έιεγρν, αληίζεηα ζηελ ηάζε πνπ αξρίδεη λα 

δηακνξθψλεηαη εθείλε ηελ πεξίνδν δηεζλψο
27

. Χο εθ ηνχηνπ, πξνζδηνξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο σο 

δξαζηεξηφηεηα θαζεαπηή, ραξαθηεξίδνληαο θάζε άιιε πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ηεο επηζηήκεο, σο αληηπαξαγσγηθή 

γηα ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, θαζφηη απηφ ζα πεξηφξηδε ηα νθέιε πνπ δηαθνξεηηθά ζα πξνέθππηαλ απφ 

κηα κε θαηεπζπλφκελε έξεπλα (Pavitt, 2001). χκθσλα κε ηνλ Polanyi, νη βαζηθέο αξρέο ηεο επηζηήκεο νθείινπλ 

λα επηβάιινπλ κηα ζπγθεθξηκέλε πεηζαξρία θαη ηαπηφρξνλα λα ελζαξξχλνπλ κηα ‘αληίδξαζε’ απέλαληη ζε θαζεηί 

θαηεζηεκέλν. Σα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα πνπ κηα επηζηεκνληθή αλαθάιπςε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη γηα λα γίλεη 

απνδεθηή είλαη ε αιεζνθάλεηα, ε πξσηνηππία θαη ε επηζηεκνληθή ηεο αμία θαζαπηή (Polanyi, 1962α: 4). Ζ 

νξγάλσζε ηεο επηζηεκνληθήο ζθαίξαο επίζεο ζπγθξνηείηαη κέζα απφ ηε ζχλδεζε αλεμάξηεησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ 

ζπλδπάδνληαη ζε έλα απξνζδηφξηζην πνιιέο θνξέο επίηεπγκα. Δπηπξνζζέησο, ε θεθαιαηνπνίεζε θαη ε ηεθκεξίσζε 

ησλ επηζηεκνληθψλ πξσηνβνπιηψλ, νθείινπλ λα επνπηεχνληαη απφ θάπνηα αξρή πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ 

επηζηεκνληθή αιιεινπρία θαη αξηζηεία.   

Ζ ζεκαζία ηεο ζπιινγηζηηθήο ηνπ Polanyi, ζε ζρέζε κε ηα πνξίζκαηα πνιηηηθήο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ, 

αθνξά ηφζν ζηε ζεκαζία πνιιαπινχο ζηήξημεο ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηε δηάζηαζε ηεο ζπλερνχο 

αμηνιφγεζεο -βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ, θνηλά απνδεθηψλ θξηηεξίσλ θαη θπξίσο δηαβαζκηζκέλσλ αλά αληηθείκελν- 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, φζν θαη ζηε ζεκαζία ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ζθαίξαο ηεο επηζηήκεο, σο 

θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο, απφ ηηο επξχηεξεο ή άκεζεο θνηλσληθέο αλαγθαηφηεηεο. Ζ επηζηήκε απνηειεί κηα 

θνηλσληθή δπλακηθή, ε νπνία φκσο πξέπεη λα κέλεη απειεπζεξσκέλε -θαη λα κελ θαηεπζχλεηαη- πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλά ηηο άπεηξεο δπλαηφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο δηαλνεηηθήο ηθαλφηεηαο. πσο ζεκεηψλεη,  

‘...απηνί πνπ ζεσξνχλ φηη ε επηζηήκε παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ κφλν σο πεγή πινχηνπ θαη εμνπζίαο, θξίλνπλ 

πνιχ ιαζεκέλα ηε θχζε ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο...(Polanyi, 1962a: 10).   

Σα ζπζηήκαηα εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο ελ πξνθεηκέλσ, εκθαλίδνληαη κεηαπνιεκηθά -ζηηο ρψξεο 

ηνπ ΟΟΑ ηνπιάρηζηνλ- λα ζπγθεληξψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά θαη απφ ηηο δχν ‘ζρνιέο’, δηακνξθψλνληαο έλα 

ζπκβηβαζκφ αξρψλ θαη κέηξσλ (Laursen & Salter, 2002: 11). Δληνχηνηο, απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη έπεηηα, 

απηφο ν ‘ζπκβηβαζκφο’ ζηε θηινζνθία ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο άξρηζε λα αλαηξέπεηαη πξνο ηελ πιεπξά ηεο 

κπεξλάιηαο ζθέςεο, κεηαβάιινληαο θαηά ζπλέπεηα θαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζθαίξεο ηεο επηζηήκεο, ηερλνινγίαο 

θαη νηθνλνκίαο.  

Σν δεχηεξν ζεκείν δηάθξηζεο γηα ηνλ θξαηηθφ ξφιν ζηηο ‘πνιηηηθέο γλψζεο’ αθνξά ην βαζκφ ππνζηήξημεο ησλ 

επηζηεκνληθψλ δπλακηθψλ. πσο πξναλαθέξζεθε, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ ζήκεξα δηαθξίλνληαη ζε έλα καθξνζθνπηθφ 

                                                      
27 Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, αλαπηχζζνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Polanyi, ηδηαίηεξεο πξνηάζεηο θαη ηζρπξέο πηέζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο 
ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο ζηνπο ζθνπνχο ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. πγθεθξηκέλα ζηελ Αγγιία, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1938, ε Βξεηαληθή Έλσζε γηα ηελ 

Πξναγσγήο ηεο Δπηζηήκεο (British Association for the Advancement of Science), δεκηνχξγεζε έλα λέν θαηακεξηζκφ ζηηο θνηλσληθέο θαη δηεζλείο ζρέζεηο ηεο 

επηζηήκεο κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε ηεο κε κέηξα εκπξφζεηεο θνηλσληθήο θαζνδήγεζεο ηνπ έξγνπ ηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έιαβε ηελ πην αθξαία ηνπ 
κνξθή ζηελ πεξίπησζε ηεο Έλσζεο Δπηζηεκνληθψλ Δξγαδνκέλσλ ηεο Βξεηαλίαο (Association of Scientific Workers in Britain). πσο ζεκεηψλεη ν Polanyi, ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1943, ε Έλσζε δηεμήγαγε κηα κεγάιε ζπλάληεζε ζην Λνλδίλν θαη απνθάζηζε φηη ε έξεπλα δελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη πηα γηα ηνλ εαπηφ ηεο 

(Polanyi, 1962α).   
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επίπεδν απφ ηνπο πφξνπο πνπ αθηεξψλνληαη, ηνπο ζεζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο 

ησλ θνξέσλ θαη ησλ ζεζκψλ πνπ απνηεινχλ ην ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, κε απνηέιεζκα λα δηαθξίλνληαη ζην 

κηληκαιηζηηθφ κνληέιν, -πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ 

πιαηζίνπ- (Lundwall & Borras, 2005: 611) θαη ζην ζπζηεκηθφ πξφηππν, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηηο αξρέο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ θνξέσλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο.  

Σα δχν απηά πξφηππα, ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε θχζε θαη 

ηε ζεκαζία ηεο γλψζεο. Απφ ηε κηα πιεπξά, επηθξαηεί ε λενθιαζηθή αληίιεςε φηη ε θξαηηθή ζηήξημε ησλ 

επηζηεκνληθψλ δηαδηθαζηψλ δε δηθαηνινγείηαη αμησκαηηθά θαη φηη ε θξαηηθή ππνζηήξημε πξέπεη λα θηάλεη έσο ην 

ζεκείν παξνρήο ησλ ζεζκηθψλ θαη πιηθψλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη λα δξα επηθνπξηθά ζηηο ιεγφκελεο ‘απνηπρίεο ηεο 

αγνξάο’. Δπηπξνζζέησο, επηρεηξεκαηνινγείηαη φηη ε δξάζε ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ ηείλεη λα εθηνπίδεη ηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία. Απφ ηελ άιιε, ε ζπζηεκηθή άπνςε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, 

πξνζεγγίδεη ην ζέκα ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο κέζα απφ ηε δηάζηαζε ηεο παξαγσγήο εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ 

(Nelson, 1959α, 1959β) θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο αλάκεζα ζηελ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα δεκνζίνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα (Aschauer, 1989).  

Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ, αλαπηπζζφκελεο ζηα επίπεδα ηεο ζεζκηθήο αιιά θαη ηεο ρξεκαηνδνηηθήο πξσηνβνπιίαο, 

δηακνξθψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα απμαλφκελεο απνδφζεηο, ζπκβάιινληαο ζηε δηακφξθσζε ελφο επηζηεκνληθά 

θαη ηερλνινγηθά ελδπλακσκέλνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, νδεγνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε πξαθηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί ή πξνβιεθζεί αιιά πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

Απηφ ζπκβαίλεη ζπρλά ζε ηερλνινγηθέο πεξηνρέο, φπνπ ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία είλαη αξρηθψο πεξηνξηζκέλε σο 

ζπλέπεηα ηεο πςειήο αβεβαηφηεηαο θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ πξννπηηθψλ απφζβεζεο. Σν εληζρπφκελν απηφ 

πεξηβάιινλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ, ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

ελζαξξχλνληαο ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ζηελ πξνζέιθπζε πςειά θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

ζηελ αλάπηπμε αλαπηπμηαθψλ θχθισλ. Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, δίλεη ζπλεπψο έκθαζε ζε κηα δηάζηαζε πνπ 

αγλνείηαη απφ ην κηληκαιηζηηθφ ππφδεηγκα θαη ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ‘απνηπρία ησλ ζεζκψλ’ θαη ζηε 

ζπλεπαθφινπζε αλάγθε ππνζηήξημεο ηεο ζεζκηθήο ζπγθξφηεζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο κέζα απφ 

ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο ΔΣΚ.    

Πξνζέηη, ε γξακκηθή ζέαζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ δεκηνπξγνχλ ζπρλά ‘ςεπδείο 

αλαπαξαζηάζεηο’. Ζ αιιεινηξνθνδφηεζε αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα ηεο βαζηθήο θαη ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο 

απνηειεί έλα εγγελέο ζηνηρείν ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο πνπ ελίνηε αγλνείηαη. Ζ επηζηεκνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθε απφ φζν απνηππψλεηαη ζπρλά ζε ζρεδηαζκνχο πνιηηηθήο 

ΔΣΚ. Ζ βαζηθή επηζηεκνληθή έξεπλα ζπληζηά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα παξάδεηγκα, ηελ πξνυπφζεζε αλάπηπμεο 

ζσξεπηηθά επηθεληξσκέλσλ επηδφζεσλ. πσο ζεκεηψλεη ν R. Nelson, ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε, νη πνιιαπιέο 

εθαξκνγέο, νη λένη ζπλδπαζκνί θαη νη καθξνπξφζεζκεο ζεηηθέο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο απφ ηε βαζηθή έξεπλα είλαη 

ηφζα πνπ δε ζα κπνξνχζαλ νχηε λα δηεξεπλεζνχλ, νχηε θαλ λα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ ηε δξάζε ησλ ηδησηηθψλ 

θνξέσλ πνπ αζθαιψο ζα ‘δέζκεπαλ’ ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα (Nelson, 1959β). Μπνξεί ην θπξίαξρν 

δεκνζηνλνκηθφ παξάδεηγκα ελδερνκέλσο, φπσο ζα δνχκε, λα απαηηεί φιν θαη πεξηζζφηεξε ηεθκεξίσζε γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο βαζηθήο έξεπλαο, παξφια απηά ε πξαγκαηηθή ζεκαζία ηεο βαζηθήο έξεπλαο κπνξεί λα 

ακθηζβεηεζεί κφλν απφ αλαιχζεηο πνπ αγλννχλ ηελ επηζηεκνληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ ίδηα ηε θπζηνινγία ηεο 

επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο.  

ζν ζεκαληηθφο θη αλ είλαη ν ξφινο ηεο ππνζηήξημεο ησλ δξάζεσλ άκεζεο αμηνπνίεζεο θαη ησλ κέηξσλ έξεπλαο 

νδεγνχκελσλ απφ ηε δήηεζε, ηφζν βαζηθή πξνυπφζεζε θαη γηα ηα δπν απνηειεί ε χπαξμε πςειψλ επελδχζεσλ θαη 

ηζρπξήο νηθνλνκηθήο θαη ζεζκηθήο ππνζηήξημεο γηα ηε βαζηθή επηζηεκνληθή έξεπλα. Δλδερνκέλσο ε δηαδηθαζία 

πνπ νδεγεί απφ ηελ εθεχξεζε ζηελ εθαξκνγή λα επηθπιάζζεη δηαδξνκέο πνπ δελ εμππεξεηνχλ πάληα ηελ άκεζε 

θαη ζηελά νξηζκέλε νηθνλνκηθή σθέιεηα. Δληνχηνηο, ε βαζηθή έξεπλα απνηειεί ηε βάζε επί ηεο νπνίαο 

αλαπηχζζνληαη πνιιέο απφ ηηο κεηέπεηηα εθαξκνζκέλεο ηερλνινγηθέο πξαθηηθέο θαη θαηλνηνκίεο. Γεδνκέλεο δε ηεο 

δηαπηζησκέλεο πςειήο αβεβαηφηεηαο πνπ δηαθξίλεη ηα πξνθείκελα εξεπλεηηθά εγρεηξήκαηα, ε ηζρπξή θξαηηθή 

ππνζηήξημε ηεο βαζηθήο έξεπλαο ζπληζηά αλαγθαία πξνυπφζεζε νπνηαζδήπνηε πεξαηηέξσ έλλνηαο επηζηεκνληθήο 

αλάπηπμεο, εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο. Χζηφζν, φπσο θαίλεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο κειέηεο, ζπρλά αξθεηέο εξεπλεηηθέο πνιηηηθέο πξνσζνχλ κέηξα ππνθαηάζηαζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 
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έξεπλαο, είηε κέζα απφ αλαδηνξγάλσζε ησλ θξηηεξίσλ ρξεκαηνδφηεζεο, είηε κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ 

ελαιιαθηηθψλ ππνθαηάζηαησλ ακηγψο αληαγσληζηηθψλ πνιηηηθψλ.   

Ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη απνηειεζκαηηθήο εηζαγσγήο ή αμηνπνίεζεο 

γλψζεσλ, ε ζεκαζία ηζρπξψλ βαζηθψλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ είλαη αξθεηά θξίζηκε γηα λα 

αθεζεί ζηηο ‘απηφκαηεο ιεηηνπξγίεο’ ηεο αγνξάο. πσο ζεκεηψλεη κε άιια ιφγηα ν Brian Arthur, ‘ε παξαγσγή ελφο 

λένπ θεθαιαίνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, ε αθνκνίσζε λέαο γλψζεο απαηηεί ηελ χπαξμε 

πξνεγνχκελεο γλψζεο, φπσο θαη ε απφθηεζε λέσλ ηθαλνηήησλ πξνυπνζέηεη πξνεγνχκελεο θεθηεκέλεο ηθαλφηεηεο’ 

(Arthur, 1989: 116). Χο εθ ηνχηνπ, ε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δπλακηθψλ δε 

ζπληζηά κηα βξαρππξφζεζκε δεκφζηα επέλδπζε αιιά κηα αλειαζηηθή σο πξνο ηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή 

δαπάλε, πνπ ζηνρεχεη ηφζν ζηελ παξαγσγή ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ πξνυπνζέζεσλ, φζν θαη ζηε δηακφξθσζε κηαο 

ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο ππνζηήξημεο θαηλνηφκσλ πξσηνβνπιηψλ. 

εκαληηθφ δήηεκα πάλησο ζην πεδίν παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ηεο ‘γλψζεο’, ζπληζηά ε αληηλνκία αλάκεζα ζηα 

θίλεηξα γηα ηελ παξαγσγή κηαο ‘κνλάδαο γλψζεο’ θαη ζηηο ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ 

γεληθή αμηνπνίεζε ηεο κνλάδαο απηήο, δειαδή ε αβεβαηφηεηα πνπ πξνθχπηεη αλάκεζα ζηα ηδησηηθά θίλεηξα θαη ηηο 

πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ηνπο ζε ζπλάθεηα κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο σθέιεηαο (Dasgupta, 1988). Σν 

κνληέιν ηεο ‘θιεηζηήο’ επηζηήκεο δίδεη πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά θαη εξεπλεηηθά θίλεηξα, ζηεξεί -πξνζσξηλά 

ηνπιάρηζηνλ- φκσο ηηο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο θαηλνκέλσλ ‘ηερλνινγηθήο ρηνλνζηηβάδαο’ θαη άκεζεο, επξείαο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ παξαρζέληνο απνηειέζκαηνο ζε πνιιαπιέο ρξήζεηο, νδεγψληαο ζε  λέεο ζπλαθείο 

ηερλνινγίεο, λέεο θαηλνηνκίεο θαη λέεο αγνξέο. Αληίζεηα, ην κνληέιν ηεο ‘αλνηθηήο επηζηήκεο’ (Dasgupta & David, 

1994), ελδέρεηαη λα επηθπιάζζεη πεξηζζφηεξα καθξνπξφζεζκα θαη δηαρεφκελα θνηλσληθά νθέιε, σζηφζν 

πξνζθέξεη ιηγφηεξα βξαρππξφζεζκα θίλεηξα γηα επελδχζεηο πιηθψλ ή άπισλ πφξσλ. Παξφια απηά, είλαη ζπρλέο νη 

πεξηπηψζεηο κεζνπξφζεζκσλ απμαλφκελσλ απνδφζεσλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ‘νκάδσλ θαηλνηνκηψλ’ (Perez 

& Soete, 1991: 235), φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε βηνκεραλία παξαγσγήο ινγηζκηθνχ. Ζ επηινγή αλάκεζα ζε αλνηρηφ 

ή θιεηζηφ κνληέιν επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο ζπλαξηάηαη θαη ελφο άιινπ δεηήκαηνο πνπ απαζρνιεί ζπλήζσο ηα 

νηθνλνκηθά ηεο γλψζεο θαη αθνξά ζηελ εγγελή αβεβαηφηεηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζε θάζε είδνπο επέλδπζε ζε 

επηζηεκνληθέο, ηερλνινγηθέο θαη θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (‘δίιεκκα ηνπ πξσηνπφξνπ’)
28

. Nα ζεκεησζεί 

βέβαηα, φηη ε δηάζηαζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζπλαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο: ε ζχιιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ ‘αγαζνχ’ ηεο γλψζεο, ην θαζεζηψο 

παξαγσγήο, νη επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο πνιηηηθέο θαη νη εζληθέο ή ηδξπκαηηθέο πνιηηηθέο 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο
29

.  

Σα ζπλνιηθά πνξίζκαηα πνιηηηθήο σζηφζν πνπ αμίδεη λα ππνγξακκηζζνχλ αθνξνχλ ζην φηη ε γλψζε δελ απνηειεί 

έλα ‘θνηλφ’ αιιά έλα ζχλζεην θνηλσληθφ αγαζφ. Μηα πνιηηηθή γλψζεο νθείιεη λα ζπκππθλψλεη ηα εγγελή 

δηιήκκαηα πνπ πξνθαιεί ε ίδηα ε θχζε ηνπ αγαζνχ απηνχ, κέζα απφ κηα απνηειεζκαηηθή παξαγσγή θαη 

δηαθπβέξλεζε ηνπ, πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε ελζσκάησζεο ησλ κεζφδσλ θαη ζεζκψλ δεκηνπξγίαο θαη 

αμηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ ζηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή. Ζ ίδηα ε θπζηνινγία ηεο γλψζεο 

είλαη εληέιεη πνπ επηβάιιεη ηελ άκεζε θαη ελεξγή εκπινθή ηνπ θξάηνπο ζηελ παξαγσγή θαη θαηαλνκή ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ. Δληνχηνηο, ε πνιχπιεπξε δηαρείξηζε ησλ ζεηηθψλ ‘εμσηεξηθψλ 

νηθνλνκηψλ’ ηεο γλψζεο κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ξφισλ αλάκεζα ζε ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο 

θνξείο -θαη ηεο δηακφξθσζεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αιιειεπηδξάζεσλ θαη πνιπεπίπεδεο ππνζηήξημεο ησλ 

επηζηεκνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ- απνηεινχλ θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο πνπ αλαδεηθλχνληαη αξθεηά ιεηηνπξγηθέο (σο 

πξνο ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή δξαζηεξηφηεηα) ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζφζνλ ηείλνπλ λα κεγηζηνπνηνχλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο. 

                                                      
28 Με ην ηειεπηαίν ελλνείηαη ε ‘αληίζεζε’ αλάκεζα ζην δπλεηηθφ φθεινο απφ κηα επέλδπζε ζε δηαδηθαζία ‘γλψζεο’ (έξεπλα, ηερλνινγηθή αλάπηπμε, 

θαηλνηνκία) θαη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο πνπ πεξηιακβάλεη  ην πάγην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, ην θφζηνο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο γλψζεο πνπ απαηηείηαη, ην 

θφζηνο ηεο εκπεηξίαο πνπ απαηηείηαη θαη θάζε άιιν ‘ρσξνζεηηθφ κεηνλέθηεκα (π.ρ. πιηθέο, ζεζκηθέο ζπλζήθεο) θαη δηακνξθψλεη έλα ‘θαηψθιη εηζφδνπ’ (Perez 
& Soete, 1991: 239).   

29
 ηελ επφκελε ελφηεηα, ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά νη ζεκεξηλέο ηάζεηο θαη ηα πξφηππα ζηελ ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη 

ηερλνινγηθήο γλψζεο, θαζψο θαη νη ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο πνπ ηίζεληαη. 
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3.3. Παξάγνληεο αλάδεημεο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζε θεληξηθά κείγκαηα θξαηηθήο παξέκβαζεο 

Ζ επηζηεκνληθή γλψζε απνηειεί έλα ζπγθξνηεζηαθφ φξν ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, πνιχ πξηλ απηέο εμειηρζνχλ 

ζην ζχγρξνλν δπηηθφ ππφδεηγκα. Ζ παξνχζα πξνζέγγηζε δίδεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν ηεο επηζηήκεο σο 

δχλακε κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο, ζε αιιειεπίδξαζε κε θνηλσληθέο δπλακηθέο φπσο ε ηερλνινγία, ε 

νηθνλνκία θαη νη πνιηηηθέο ΔΣΚ. Σν πξνεγνχκελν κέξνο έζεζε ηνλ ηζηνξηθφ θαη ζεσξεηηθφ νξίδνληα ηνπ παξφληνο 

πνλήκαηνο. Δληνχηνηο, ε αλάιπζε ησλ εξγαιείσλ ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ ηελ παξακεηξνπνηνχλ. Κάπνπ αλάκεζα ζηε ζεσξεηηθή αλάιπζε θαη ηε κνξθηθή εμέηαζε ηεο ΔΣΚ, 

είλαη απαξαίηεηε κηα δηεξεχλεζε ησλ δηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ.  

Απηφ πνπ ζήκεξα νξίδεηαη νηθνλνκία ηεο γλψζεο, θαίλεηαη λα πεξηιακβάλεη ηε ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή 

δπλακηθή ησλ χζηεξσλ βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ, ηε ζεκαζία ηεο γλψζεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηε 

ζπξξίθλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ (έλεθα ηεο απμαλφκελεο θηλεηηθφηεηαο ησλ παιηψλ θαη λέσλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο). Οη λέεο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο επηηάρπλζεο ηεο 

θηλεηηθφηεηαο απηήο, κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ πθηζηάκελε παξαγσγηθή θαη νηθνλνκηθή γεσγξαθία θαη πξνθαινχλ κηα 

γεληθή αλαδηάξζξσζε ησλ ρσξνζεηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. Παξάιιεια, ζπγθεθξηκέλνη ζεζκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί 

θαη ξπζκίζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο επλννχλ ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ, ηε 

γεληθφηεξε αλαδηάξζξσζε ησλ κνξθψλ δήηεζεο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ δηεζλνχο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. 

Οη ίδηεο δηαδηθαζίεο απμάλνπλ ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ γηα εζσηεξηθέο, εζληθά, βηνκεραληθέο ππνδνκέο, 

κεηαβάιινπλ ηηο πθηζηάκελεο ηζνξξνπίεο ρσξηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη εληείλνπλ ηηο 

αλαγθαηφηεηεο γηα παξεκβάζεηο βηνκεραληθήο, ηερλνινγηθήο θαη εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο. Ζ αιιειεμάξηεζε ησλ 

ζεζκηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, επαλαηνπνζεηεί παξάιιεια ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ ζε λέα ζέζε 

απέλαληη ζηηο βηνκεραληθέο, εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ελ γέλεη πνιηηηθέο. Ζ πξνθείκελε κεηαηφπηζε, αλαδεηθλχεη 

ην ξφιν ηνπο (θαη ην ξφιν ηνπ θξάηνπο) ζε θαζνξηζηηθφ γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο θαη 

ηελ ελίζρπζε ησλ δπλάκεσλ ησλ θεθαιαηαθψλ επελδχζεσλ θαη ηνπ ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ (Storper & 

Walker, 1989: 38).  

πσο πξναλαθέξζεθε, ε απνθξπζηάιισζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ηνπνζεηείηαη ηζηνξηθά ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν 

θαη νθείιεη ηελ επηζηεκνληθή θαη ζεσξεηηθή ηεο ηεθκεξίσζε ζηηο εξγαζίεο ζεκαληηθψλ εξεπλεηψλ ηεο πεξηφδνπ. 

Ζ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο επηζηήκεο πνπ πξνέθππηε απφ ηηο ηδέεο ησλ 

γξαπηψλ ηνπ Bernal, απνηππψλεηαη ζηαδηαθά ζε αξθεηέο ηερλνθξαηηθέο αλαθνξέο, φπσο απηή ηνπ Vannevar Bush
30

 

ην 1945, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (Lundwall & Borras, 2005: 605). Οη δπλάκεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζε 

ηεο ζεκαζίαο ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο 

πνπ αλαθέξνληαη ηφζν ηελ θξαηηθή ππνζηήξημε ηζρπξψλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, φζν θαη ζε ζέκαηα βηνκεραληθήο 

αλαδηάξζξσζεο θαη βηνκεραληθήο αλάπηπμεο.  

Γεληθά, ε κεηεμέιημε ησλ πνιηηηθψλ γλψζεο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζπλαξηάηαη κε δπν είδνπο 

παξάγνληεο, νηθνλνκηθνχο θαη ησλ πνιηηηθνχο. ζνλ αθνξά ζηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, εμφρσο ζεκαληηθή 

ζεσξείηαη ε ζρέζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ κε ηηο παξαγσγηθέο αλαδηαξζξψζεηο. Ζ αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο -ε νπνία θαη ηξνθνδνηήζεθε ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηερλνινγηθέο εμειίμεηο αιιά θαη καθξν-νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο, φπσο ε εμάληιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηζηνξηθνχ κνληέινπ ζπζζψξεπζεο, γεληθά- απαηηεί ηελ αμηνπνίεζε φιν θαη πεξηζζφηεξν ηερλνινγηθψλ πφξσλ θαη 

ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ γλψζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ). Ζ εμέιημε απηή 

απμάλεη ηε ζεκαζία ησλ κε πιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγσγήο (γλψζεηο, πιεξνθφξεζε). ζν ε ηειεπηαία 

‘ζηεξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή γλψζε’ (Geuna, 2003: 3), ηφζν θη απηή ε 

΄γλψζε’ αλαδεηθλχεηαη σο αλαγθαία εηζξνή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζεκαζία ηεο 

ηερλνινγηθήο αιιαγήο γηα ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο απμάλεηαη, φζν εληείλεηαη ε αλάγθε γηα ελίζρπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ζρεηηθήο θαη πξφζζεηεο ππεξαμίαο. Με ηνλ ίδην ηξφπν, απμάλεηαη θαη ε ζεκαζία ηεο 

εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο σο παξάγνληαο πνιχπιεπξεο θαη πνιχκνξθεο ζηήξημεο πξνο ηελ ζθαίξα 

ηεο παξαγσγήο.  
                                                      

30 ‘A Report to the President by Vannevar Bush’, Director of the Office of Scientific Research and Development, July 1945 (United States Government Printing 

Office, Washington: 1945) (Lundwall & Borras, 2005: 605).    
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Ζ πξνθείκελε αλαδηάξζξσζε πεξηιακβάλεη, ην πέξαζκα ζε έλα λέν κνληέιν παξαγσγήο (κεηα-θνξληηζκφο) θαη ηε 

κεηάβαζε ζε έλα λέν ηερλνινγηθφ παξάδεηγκα. Ζ πξψηε δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηελ εμάληιεζε ηνπ ‘θνξληηθνχ’ 

κνληέινπ ζπζζψξεπζεο θαη ηελ αλάδπζε λέσλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ απμεκέλε 

ηαρχηεηα πξνζαξκνγήο ηεο πξνζθνξάο ζηε δήηεζε (ΗΝΔ/ΓΔ, 2005: 43), ηε καδηθή παξαγσγή κηθξψλ ζεηξψλ κε 

ρακειφ θφζηνο, ηε ινγηθή ησλ κηθξψλ ζεηξψλ παξαγσγήο κε ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ (θάγηαλλεο, 2003α: 3), 

ηελ παξαγσγή θαηά παξαγγειία, ηελ εμάιεηςε ησλ λεθξψλ ρξφλσλ παξαγσγήο, ηελ έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

αλάπηπμε θάζεησλ θαη νξηδφληησλ δηθηχσλ (φπ.π.). Ζ δεχηεξε δηάζηαζε αθνξά κηα επξχηεξε θαη παξάιιειε 

κεηαηφπηζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο θαζνιηθέο επηδξάζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηελ νηθνλνκηθή ζθαίξα απφ ηελ 

παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ θαηλνηνκηψλ ζηνπο θιάδνπο ηεο πιεξνθνξίαο, ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ (Βαΐηζνο θαη Μπαξηδψθαο, 2004: 41). πσο ππνγξακκίδεη ν Freeman: 

‘....ην παξάδεηγκα ηεο θνξληηθήο καδηθήο παξαγσγήο, ε νπνία βαζίζηεθε ελ πνιινίο ζην πεηξέιαην, ηε καδηθή 

παξαγσγή απηνθηλήησλ θαη ήιζε αληηκέησπν κε απμαλφκελα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ην 1970 θαη ην 1980, φπσο ε 

θξίζε ηνπ πεηξειαίνπ ηνπ 1973 θαη ηνπ 1979, ε πεξηβαιινληηθή κφιπλζε απφ ηε ρξήζε ζηεξεψλ θαπζίκσλ θαη ηελ 

αχμνπζα απνγνήηεπζε απφ ην ‘θνξληηθφ’ θαζεζηψο εξγαζίαο. Ζ θάκςε ησλ παξαγσγηθψλ επηδφζεσλ, ηα πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηαξζξσηηθήο θξίζεσο θαη ηα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ησλ 

πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ ηξνθνδφηεζαλ ηελ απνδνρή ηδεψλ φπσο ε ‘αιιαγή ηνπ ηερλν-νηθνλνκηθνχ 

παξαδείγκαηνο’ θαη ηελ επξχηεξε θξηηηθή ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο καδηθήο παξαγσγήο......εληνχηνηο, 

κφλν φηαλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ε κηθξνειεθηξνληθή θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο πξνζέθεξαλ έλα λέν 

ηερλνινγηθά αμηφπηζην θαη νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθφ κνληέιν κεγέζπλζεο επξείαο θιίκαθαο, ε λέα απηή 

ηερλνινγηθή αιιεινπρίαο σο εγεηηθή δπλακηθή αλάπηπμεο (Freeman & Louca, 2001: 314). 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο εξκελεπηηθφο παξάγνληαο εμχςσζεο ηεο ηερλνινγηθήο θαη επηζηεκνληθήο γλψζεο, ζεσξείηαη 

επίζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε ‘ηξηηνγελνπνίεζε’ ησλ αλεπηπγκέλσλ θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ θαη ε αλάπηπμε 

ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Δλ πξψηνηο, παξφηη ν θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο απνηειεί ην βαζηθφ θηλεηήξα 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο δπηηθέο νηθνλνκίεο, 

κηα απφ ηηο πνιχ ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία είλαη ε κείσζε ησλ 

πνζνζηψλ απαζρφιεζεο ζε απηφλ θαη ε ξαγδαία αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα.   

Πίλαθαο 3. Οη 10 πεξηθέξεηεο κε ηηο κεγαιχηεξεο απφιπηεο κεηψζεηο απαζρφιεζεο ζηε κεηαπνίεζε, 2004 

 Πεξηθέξεηα Μεηαπνίεζε πλνιηθφ 

Ηαπσλία Tohoku -123.808 -266.000 

ΖΠΑ Pensylvania -126.499 117.158 

ΖΠΑ Michigan  -126.688 -177.800 

ΖΠΑ Ohio -128.159 -11.336 

Ηαπσλία Tukai -131.587 -96.000 

ΖΠΑ Texas -136.613 596.682 

Γεξκαλία Nordrhein-Westfalen -146.500 -140.000 

ΖΠΑ California -263.874 892.961 

Ηαπσλία Kinki  -315.352 -367.000 

Ηαπσλία Kanto -567.964 -112.000 

Πεγή: OECD, 2007: 17. 

Γηα ηελ πεξίνδν 1998-2004 επί παξαδείγκαηη, ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο, ζηηο 

πεξηθέξεηεο ηνπ ΟΟΑ, κεηψζεθε θαηά 10%. Παξφιν πνπ ην 75% ησλ ίδησλ πεξηθεξεηψλ θαηέγξαςαλ αχμεζε ησλ 
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γεληθψλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο, κφλν ζην 29% απηψλ θαηεγξάθε αχμεζε ζηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο (OECD, 

2007: 17). Οη κεγαιχηεξεο κεηψζεηο -ζε απφιπηα λνχκεξα- παξαηεξνχληαη ζηελ Ηαπσλία, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

θαη ηε Γεξκαλία (Πίλαθαο 3). Ζ ρακειή θεξδνθνξία αξθεηψλ απφ ηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ε ηαπηφρξνλε 

αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα αξθεηνχο απφ ηνπο ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ, κεηέβαιιε ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζε 

δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα. Ζ απειεπζέξσζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ -πνπ ηξνθνδνηήζεθε απφ ηελ παξάιιειε 

αλαδήηεζε (γεσγξαθηθά θαη θιαδηθά) λέσλ πεγψλ θεξδνθνξίαο θαη θηελφηεξσλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο- έδσζε 

παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα γηα δηεζλνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχζαλ ζε επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ θαη 

άιιεο ρξεκαηνπηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Καηά δεχηεξνλ, ε αλάπηπμε γηα παξάδεηγκα, θιάδσλ φπσο ε Σερλνινγία Δπηθνηλσληψλ & Πιεξνθνξηψλ, θαη νη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη κεηαβάζεηο ζε άιινπο θιάδνπο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κεηαβάιινπλ ην ζρεζηαθφ 

πιαίζην έξεπλαο θαη παξαγσγήο θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή γλψζε ζε ζεκειηψδε 

ζπληζηψζα παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο. Αλ θαλείο ζπκπεξηιάβεη ζε απηέο ηηο εμειίμεηο, φρη κφλν ηελ αχμεζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ γλψζεσλ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ παξαγσγή αιιά θαη ηε ‘ζπλεπαθφινπζε αλαγθαηφηεηα 

ζπλερνχο αλαλέσζεο ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα’ (ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2005: 81), ε ζπγθεθξηκέλε, 

εθηεηακέλε, νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή ζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ αλαδεηθλχεηαη ζε θξίζηκε 

πξνυπφζεζε δηαηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζπζζψξεπζεο. Ζ πνζφηεηα πιένλ ησλ ζσξεπκέλσλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ 

δε ζπληζηά επαξθή πξνυπφζεζε, φζν απνηειεί ε παξαγσγηθή θαηεχζπλζε θαη ε πνηφηεηα ηνπο, γεγνλφο πνπ γίλεηαη 

ζαθέο θαη ζηε κειέηε ησλ κεραληζκψλ ζπζζψξεπζεο ζηηο παξαθάησ πεξίπησζεο εμέηαζεο.      

ε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ, ε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ε απμαλφκελε απειεπζέξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

αληαιιαγψλ -θαζψο θαη ε ζηαζεξή βειηίσζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο σο απνηέιεζκα ηεο 

ηερλνινγηθήο εμέιημεο- επεθχιαζζαλ θαζνιηθά αιιά θαη δηαθνξηθά ρσξηθά θαηλφκελα. Απφ ηα πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθά, φπσο ζα θαλεί δηεμνδηθφηεξα παξαθάησ, είλαη ε αλάπηπμε θαη δηάδνζε λέσλ ππθλψλ παξαγσγηθψλ 

‘ζπζπεηξψζεσλ’ (Lipietz, 1993: 10), νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζηε βάζε ησλ ζσξεπηηθά επηθεληξσκέλσλ επηδφζεσλ. 

πσο ζεκεηψλεη ν Μ. Storper, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζέζεηο ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο ησλ πξνθείκελσλ 

παξαγσγηθψλ δνκψλ, απηέο ηείλνπλ λα αλαπηχζζνπλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο αληαγσληζκνχ ή ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, 

είηε ιεηηνπξγψληαο απφ δηαθνξεηηθέο ρσξνζεηήζεηο ζε θνηλέο αγνξέο, είηε αλαπηχζζνληαο ζπκπιεξσκαηηθέο 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο κέζα απφ θνηλέο (ή δηαθνξεηηθέο) ρσξνζεηήζεηο (Strorper & Scott, 2003: 19).  

Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ρσξνζέηεζεο ζε ιηγφηεξν θεληξηθέο πεξηνρέο, φηαλ ζπγθεθξηκέλεο 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηαγηγλψζθνπλ νθέιε θαη ζεηηθέο ‘νηθνλνκίεο ζπγθέληξσζεο’ κέζα απφ ηελ 

‘απφζηαζε’ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζε πεξηκεηξηθά γεσγξαθηθά ζεκεία, αλαπηχζζνληαο φκσο παξάιιεια λέεο 

‘παξαγσγηθέο αιπζίδεο’ θαη δνκέο ζπλεξγαζίαο θαη αλαδηαηάζζνληαο έηζη ην δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο ελ 

γέλεη. Οη ρσξηθέο απηέο ζπλέπεηεο -απφ ηηο πξνθείκελεο παξαγσγηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαβνιέο- κεηαβάιινπλ ηφζν 

ηε κνξθηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ γλψζεο ζηα αληίζηνηρα θέληξα (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο πνπ εμεηάδεηαη 

παξαθάησ), φζν θαη ηηο ζρέζεηο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ κε ηηο πνιηηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηηο 

βηνκεραληθέο πνιηηηθέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δεκηνπξγείηαη ζπρλά αλαδηάηαμε πεξηερνκέλσλ απφ θάζεηα ζε 

νξηδφληηα, ελεξγεηηθά θαη νινθιεξσκέλα κνληέια παξέκβαζεο. 

Παξάιιεια κε ηελ αιιαγή ζην θπξίαξρν θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο, ηηο εζσηεξηθέο κεηαβνιέο ζηελ θιαδηθή 

δηάξζξσζε ηνπ θαη ηηο αιιαγέο ηνπ γεληθνχ ‘ηερλνινγηθνχ παξαδείγκαηνο’, ζεκεηψζεθε κηα κεηαηφπηζε ζηελ 

ζηξαηεγηθή ‘θηινζνθία’ ησλ πνιηηηθψλ γλψζεο, κε ηηο ηειεπηαίεο λα ιακβάλνπλ έλα ραξαθηήξα πεξηζζφηεξν 

‘εξγαιεηαθφ’. Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ κεηαζηξνθή απηή, ππήξμε ε αιιαγή πνιηηηθν-

νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 (θαη ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970), κε ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή λα 

απνθηάεη ζρεηηθή απηνηέιεηα ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, εληφο ελφο κνλεηαξηζηηθνχ πιένλ 

ππνδείγκαηνο πνπ ζα απνηειέζεη ην ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα αξθεηά δπηηθά θξάηε
31

. ην πεδίν 

                                                      
31 χκθσλα κε ηε καξμηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο Κξαηηθήο Οηθνλνκίαο, ε ακνηβαία αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη ηεο ππεξ-επέθηαζεο ηνπ  

κνλνπσιηαθνχ θεθαιαίνπ ζηηο πζηεξν-θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κνξθή ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, ηε ζπλερή αχμεζε δειαδή ησλ 

δεκφζησλ δαπαλψλ, ρσξίο ηελ αλάινγε θαη ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, νδεγεί ζε κηα ζπλερή δηεχξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ, κε θάζε πξνζπάζεηα αλάζρεζεο π.ρ. έκκεζνη θφξνη, λα πξνθαιεί πιεζσξηζκφ (Καξάγησξγαο, 1979). Ζ κεηάβαζε ζην λενθηιειεχζεξν 

ζχζηεκα πνιηηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε θαηάξξεπζε ηεο θευλζηαλήο ζπλαίλεζεο (Γξάβαξεο, 1997), ζέηεη ηα (ηζηνξηθά) φξηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ξχζκηζεο 

θαη ηελ κεηαηφπηζε ζε έλα κνληέιν πξνηεξαηφηεηαο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 
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ηεο εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο παξνκνίσο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαδηαθά κηα κεηαηφπηζε, ‘απφ ηελ 

θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηελ αχμεζε ησλ πφξσλ απφ κε-θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζηηο ζηελφηεξεο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζε παλεπηζηήκην θαη βηνκεραλία’ (Geuna, 2003: 6). ε απηφ ην πιαίζην, αλαδεηήζεθαλ ελαιιαθηηθέο 

κέζνδνη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο, ελψ πξνσζήζεθαλ κέηξα πνπ απνζθνπνχζαλ ζε ηζρπξφηεξε ζχζθημε ησλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Παλεπηζηήκηα θαη επηρεηξήζεηο. Με άιια ιφγηα, ε ζπδήηεζε γηα ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ ζπρλά δελ 

επηθπιάζζεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ παξακέηξσλ ελδπλάκσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο ή ηελ 

αλαγθαηφηεηα επξχηεξεο ‘θνηλσληθνπνίεζεο’ ηνπ αγαζνχ ηεο γλψζεο, αιιά κπνξεί λα ππνθξχπηεη ηελ 

ππνθαηάζηαζε κηαο ελεξγεηηθήο θξαηηθήο πνιηηηθήο ΔΣΚ απφ κέηξα κηληκαιηζηηθνχ ραξαθηήξα.   

Ζ ζέζε ηεο εξγαζίαο απηήο, φπσο ζα ηεθκεξησζεί δηεμνδηθφηεξα παξαθάησ, είλαη φηη ε δηεξεχλεζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ξφισλ αλάκεζα ζε δνκέο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο παξαγσγήο θαη ζε παξαγσγηθνχο 

κεραληζκνχο επηθπιάζζεη πνιπεπίπεδα ηερλνινγηθά θαη θνηλσληθά νθέιε πνπ πεγάδνπλ ηφζν απφ ηελ δεκηνπξγία 

‘νηθνλνκηψλ ζπγθέληξσζεο’ θαη πεδίνπ, φζν θαη απφ ηελ αληαιιαγή, κεηαθνξά θαη δηάρπζε γλψζεο αλάκεζα ζε 

εηεξνγελείο νληφηεηεο. Δληνχηνηο, ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε ηερλνινγηθή πξνζθνξά θαη ηερλνινγηθή δήηεζε 

δε ζπληζηά αμησκαηηθά κηα επσθειή δηαδηθαζία, ηφζν ζε φξνπο θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο φζν θαη ζε 

φξνπο θαηαλεκεκέλσλ σθειεηψλ. Απηφ πνπ θαζνξίδεη ην απνηέιεζκα απηψλ ησλ ζρέζεσλ είλαη νη φξνη πνπ ηηο 

παξακεηξνπνηνχλ, ην πεξηερφκελν θαη ε νξζνινγηθφηεηα ηνπο. Ζ ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε εξεπλεηηθψλ, 

αθαδεκατθψλ θαη ηερλνινγηθψλ κεραληζκψλ κε παξαγσγηθέο δνκέο θαη δηεξγαζίεο νινθιεξψλνπλ ηνλ θχθιν 

αμηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ γλψζεο. Παξάιιεια, πξνσζνχλ ηε δηάρπζε ηερλνγλσζίαο, 

δεκηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθή ηερλνγλσζία, βειηηψλνπλ ηηο ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο κηαο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο 

θαη απμάλνπλ ην επίπεδν ελδνγελνχο ηερλνινγηθήο δπλαηφηεηαο.  

Τπφ ην ίδην πιαίζην, ε ζπλέξγεηα απηή κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ακνηβαία νθέιε ζε ηξία ηνπιάρηζηνλ επίπεδα: α) ζε 

επίπεδν ελδνγελνχο παξαγσγήο ηερλνινγηθψλ πφξσλ, β) ζε επίπεδν αλάπηπμεο λέσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γ) ζε 

επίπεδν θαηαξηηζκέλνπ θαη θαηαξηηδφκελνπ ελδνγελνχο αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ. Οη δηαζηάζεηο απηέο δχλαηαη λα 

βειηηψζνπλ ηα ηζνδχγηα ηερλνινγηθψλ εηζξνψλ-εθξνψλ θαη ηελ εμσζηξέθεηα κηαο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο, 

ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα εμαγψγηκα αγαζά πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Rodrik, 2008). Ζ αιιειεπίδξαζε 

απηή σζηφζν δε δχλαηαη λα θξηζεί απνηειεζκαηηθή, φηαλ ε αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ απηψλ ιεηηνπξγεί σο 

ππνθαηάζηαην γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ελεξγνχο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο έξεπλαο. Ζ βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο είλαη ε πεξαηηέξσ ζεζκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ δνκψλ παξαγσγήο γλψζεο θαη φρη ην αληίζεην: ε ππνθαηάζηαζε δειαδή απηήο 

ηεο ελίζρπζεο κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ.  

Παξάιιεια κε ηε κεηαηφπηζε ζην θπξίαξρν κείγκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, άιιε κηα κεηαηφπηζε πξνηεξαηνηήησλ 

κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζην εζσηεξηθφ ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηδηαίηεξα ζηελ 

Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ. Απηή αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα κηθξν-νηθνλνκηθέο παξεκβάζεηο θαη 

ζηελ αλαζεψξεζε ηεο άπνςεο φηη ε καθξν-νηθνλνκηθή πνιηηηθή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη απηφκαηα δηεχξπλζε ηνπ 

πιενλάζκαηνο.  

‘….νη λνκηζκαηηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο γίλνληαη νινέλα θαη πην θαηαλνεηέο απφ ηηο Δπξσπατθέο 

ρψξεο…..ε ‘καθξννηθνλνκηθή’ ηνπο πξφνδνο σζηφζν θαίλεηαη λα είλαη απιψο απαξαίηεηε αιιά φρη αξθεηή γηα 

λα επηηχρεη πεξηζζφηεξε επεκεξία…’ (Ketels, 2004: 1).        

Με απηφ ην ηξφπν δηακνξθψλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα πνιηηηθν-νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή, ε νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεη ζέκαηα ‘εμεηδηθεπκέλσλ κηθξν-νηθνλνκηθψλ’ παξεκβάζεσλ, φπσο ν ζρεδηαζκφο θαη ε πξνψζεζε 

λένπ ηχπνπ θνηλνπξαμηψλ, βηνκεραληθψλ ζπκπιεγκάησλ θαη δσλψλ θαηλνηνκίαο (Ketels, 2004). ε απηφ ην πξίζκα, 

νη πνιηηηθέο ΔΣΚ αλαιακβάλνπλ έλα λέν, αλαβαζκηζκέλν ξφιν, άιινηε εθαξκνδφκελεο απηνηειψο θαη άιινηε 

εμππεξεηψληαο ηνπο ζθνπνχο ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο. Οη πξνθείκελεο κηθξν-νηθνλνκηθέο παξεκβάζεηο έρνπλ 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηξνθνδνηεζεί θαη ελζαξξπλζεί απφ ηελ αλάδπζε λέσλ ζεσξηψλ ρσξηθν-νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ 

θαη ηελ εθαξκνγή απηψλ ζε αξθεηέο απφ ηηο θξαηηθέο επηινγέο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ζ ζπδήηεζε απηή 

ζρεηίδεηαη θαη κε ηε ζεσξία ελδνγελνχο αλάπηπμεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη αλαδείμεη ζεσξεηηθά, φπσο θάλεθε, ηε 

ζεκαζία ηνπ ζπληειεζηή γλψζε γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο γλψζεο, ησλ 

ηνπηθψλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  
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ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ινηπφλ, ζπληειείηαη κηα κεηαηφπηζε ζηηο θπξίαξρεο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο θαη 

ζηηο πνιηηηθέο πξαθηηθέο: απφ ηα πξφηππα πνιηθήο αλάπηπμεο πεξλάκε ζηα πξφηππα ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο. Ζ 

ηειεπηαία βαζίδεηαη ζηελ ηδέα αλάπηπμεο ηνπ ελδνγελνχο δπλακηθνχ θαη ηνπ ελδνγελνχο πεξηβάιινληνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έκθαζε δίλεηαη ζην ξφιν ηνπ ηνπηθνχ νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ πιαηζίνπ, 

πξνζδηνξίδνληαο θαη αλαπηχζζνληαο αλάινγα κέζα πνιηηηθήο, φπσο: νη λέεο ππεξεζίεο, ε επαξθήο θαηάξηηζε 

ζηειερψλ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε εηζξνή θαη παξαγσγή γλψζεο (Xξηζηνθάθεο, 2001). Ζ κεηαηφπηζε απηή 

έξρεηαη λα αλαπαξάγεη θαη λα αλαδηακνξθψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ηφπν, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ νινέλα απμαλφκελε ζεκαζία ηνπ ηειεπηαίνπ
32

 (Lipietz, 1993: 13), αλαδηαηάζζνληαο ηηο 

δηεξγαζίεο παξαγσγήο ηνπ πξψηνπ θαη αλαβαζκίδνληαο ηελ ζέζε θαη ην ξφιν ηεο ‘γλψζεο’ ζηελ αλαπαξαγσγή 

απηψλ.  

Παξφια απηά, φπσο αλαδείρζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη θξαηηθέο πνιηηηθέο ζα επεξεαζηνχλ δηεζλψο ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηα ρξφληα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ απφ λέα ξεχκαηα ζθέςεο πνπ αλέδεημαλ ζε ζπλνιηθέο 

πξνζεγγίζεηο ην ξφιν ηφζν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο, φζν θαη ην ξφιν ησλ ζεζκψλ ζην 

θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Οη αλαιχζεηο ηεο εμειηθηηθήο 

νηθνλνκηθήο, ηεο ζεζκηθήο νηθνλνκηθήο θαη ηεο θξηηηθήο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο, απνθξπζηάιισζαλ θαη 

ηεθκεξίσζαλ θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη δηαδηθαζίεο, ζρεκαηνπνηψληαο ζήκεξα αλαιχζεηο αιιά θαη παξεκβάζεηο ηεο 

θξαηηθήο πνιηηηθήο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ πεξηνρηθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο αλάκεζα 

ζε ζπεηξνεηδείο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο (ζεζκνί, γλψζεηο, ηερλνινγία, πνιηηηθέο, ρψξνο) πνπ παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθφηεξα ζηελ ακέζσο επφκελε ελφηεηα.  

Ζ εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαηέρεη έλα απμαλφκελα δηακνξθσηηθφ θαη εμειηζζφκελα κεηαζρεκαηηζηηθφ ξφιν ζηνλ 

ηζηνξηθφ ρξφλν πνπ αλαπηχζζεηαη ηφζν κέζσ ζπλζεθψλ αλαγθαηφηεηαο, φζν θαη κέζσ ζπκβάλησλ ηπραηφηεηαο 

(Monod, 2008), εηζάγνληαο κηα ζπλερή δπλακηθφηεηα ζηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα, πεξίπνπ φπσο νη εθιπηνγελείο 

δνκέο εηζάγνπλ ηε δηαξθή δεκηνπξγηθφηεηα ζηε θχζε. χκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο ζεξκνδπλακηθήο, ηα αλνηρηά 

ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα –ζχκπαλ, δσληαλνί νξγαληζκνί, θπζηθνρεκηθά ζπζηήκαηα, αλζξψπηλεο θνηλσλίεο- 

ηνπνζεηνχληαη καθξηά απφ ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαη αληαιιάζζνπλ ζπλερψο ελέξγεηα θαη χιε κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπο, ελψ δελ ηείλνπλ πξνο κηα θαηάζηαζε ειάρηζηεο ειεχζεξεο ελέξγεηαο θαη κέγηζηεο εληξνπίαο, 

φπσο ηα απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα (φπ.π.). Υξεζηκνπνηψληαο ελεξγεηαθέο εηζξνέο θαη δηαθπκάλζεηο θηλνχληαη πξνο 

ηε δηαηήξεζε ηεο δνκηθήο επζηάζεηαο θαη ηεο εμέιημεο πξνο λέεο δπλακηθέο θαηαζηάζεηο (Prigozine, 2003). 

χκθσλα κε ηνλ Prigozine
33

 επίζεο, ε έλλνηα ηεο ηχρεο ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηνλ κε ληεηεξκηληζκφ, ηελ θαηλνηνκία 

θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα.  

Οη ιεγφκελεο εθιπηνγελείο δνκέο εηζάγνπλ ηε δηαξθή αιιαγή θαη ην ζπλερή κεηαζρεκαηηζκφ ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, κε ζπλέπεηα ην ηειεπηαίν λα πξνζεγγίδεηαη φρη σο έλα ζχλνιν αδξαλψλ κνξίσλ κε ζηαηηθέο ειθηηθέο 

θαη σζεηηθέο δπλάκεηο, αιιά σο κηα ελεξγεηηθή δπλακηθή (φπ.π.). Απνηέιεζκα είλαη ζε απηά ηα αλνηθηά 

ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα, θάζε ειάρηζηε αιιαγή λα δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πξνθαιψληαο απξφβιεπηεο θαη κε γξακκηθέο δηαθιαδψζεηο. Τπφ ηελ ίδηα νπηηθή -ζπλερνχο θαη 

δπλακηθήο απνζηαζεξνπνίεζεο (ή επαλαηνπνζέηεζεο), αιιά θαη κε πξνβιεςηκφηεηαο ησλ εκθαλψλ θαη αθαλψλ 

ζπλεπεηψλ κηαο αιιαγήο- ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα εμειίζζνληαη ηζηνξηθά σο απνηέιεζκα ησλ αλαγθαία (σο 

έλζθνπσλ) ή ηπραία πξνθχπηνπζσλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ θαζψο θαη σο ζπλέπεηα ησλ 

εκπξφζεησλ, δπλακηθά δηακνξθνχκελσλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ επηινγψλ θαη ησλ αιιειεπηδξψλησλ ζεζκηθψλ 

θαη ηερλνινγηθψλ ζπλδπαζκψλ ηνπο. 

Παξνκνίσο, ε αλζξψπηλε ηζηνξία δελ απνηειεί κηα ζπλερή θαη ηζφξξνπε δπλακηθή αιιά κηα δηαδηθαζία κέζα απφ 

ηελ νπνία πνιιαπιέο ρξνληθά θαη ρσξηθά ζηηγκέο, ηδέεο, εθεπξέζεηο, πξσηνβνπιίεο, απνθάζεηο, θαηλνηνκίεο, 

δηαζπείξνληαη θαη αλαπηχζζνληαη δπλακηθά (σο εθιπηνγελείο δνκέο), κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε 

επξχηεξνπο ηζηνξηθά δηακνξθσκέλνπο θνηλσληθνχο κεραληζκνχο επηινγήο, θνηλσληθά ζπκθέξνληα, πξνηηκήζεηο 

                                                      
32 χκθσλα κε ηνλ Lipietz, ε ζπζζψξεπζε απνηειεί έλα θαηλφκελν γηα ην ρψξν αληίζηνηρν ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο καζεηείαο γηα ηνλ ρξφλν. 

33 Ο Prigozine απέδεημε φηη ζε ζπλζήθεο καθξηά απφ ηε ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία ε χιε απνθηά λέεο απξφζκελεο ηδηφηεηεο, θαη παξάγεη πνιχπινθεο δνκέο 

κέζα απφ απηννξγάλσζε θαη απφ ηπραίεο δηαθπκάλζεηο. 
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θαη δνκέο. Οη κνξθέο απηέο πξνθχπηνπλ σο επί ην πιείζηνλ απφ ηηο δπλάκεηο ηεο γλψζεο, ηεο ζπζζψξεπζεο θαη ηεο 

εμνπζίαο, δηακνξθψλνληαο έηζη λέεο κνξθέο εμνπζίαο θαη ξχζκηζεο, λέεο κνξθέο εξγαζίαο θαη ζπζζψξεπζεο, λέεο 

κνξθέο γλψζεο, λέεο κνξθέο νξζνινγηθφηεηαο θαη λέα ζπζηήκαηα ζθέςεο θαη εξκελείαο. Με ηνλ ίδην ηξφπν, νη 

ίδηεο νη θνηλσληθέο (φπσο θαη νη θπζηθέο) κνξθέο θαη δπλακηθέο δελ εθηπιίζζνληαη ζε έλα ζηαζεξφ ρσξν-ρξνληθφ 

ππφβαζξν αιιά ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζηε δηακφξθσζε, κεηαβνιή ή δηεχξπλζε ηεο ρσξν-ρξνληθήο θιίκαθαο 

(σο ηζηνξηθά, ζεζκηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ρξφλνπ θαη 

ρψξνπ, ελ πξνθεηκέλσ), ε νπνία ελ ζπλερεία επηδξά κε ηηο λέεο εμειηζζφκελεο κνξθέο ζηελ ίδηα ηε δξάζε ησλ 

απηψλ ππνθεηκέλσλ. Έηζη θαη ζην επίπεδν ελφο θνηλσληθνχ πεξηνρηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ, 

κπνξεί λα δηαπηζηψλνληαη, αθελφο, εζσηεξηθέο αζπκκεηξίεο αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ -ιφγσ δηαθνξηθψλ ή αθφκε θαη 

αληηηηζέκελσλ ζπκθεξφλησλ θαη πξνηηκήζεσλ- αθεηέξνπ δηαθπκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηηο θαηαλνκέο ησλ πηζαλψλ 

ηξνρηψλ πνπ ηα κέξε ή ην ζχλνιν ελφο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα αθνινπζνχλ.  

 

                t (ηχρε)                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                              λέεο κνξθέο 

 

                                     

                                         κε-Ηζνξξνπία 

                                                                                                                            

                                                                                                                                y (αλαγθαηφηεηα)             

ρήκα 1. Ιζνξξνπία θαη αιιαγή 

 

Καηά ζπλέπεηα, έλα πεξηνρηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ελ πξνθεηκέλσ δχλαηαη λα ζπκπεξηθέξεηαη πνιπζήκαληα κε 

αλαθνξά ζε θπξίαξρεο επηινγέο, πξνηηκήζεηο, θνηλσληθά ζπκθέξνληα, θαηαλνκέο εμνπζίαο, ζπζρεηηζκνχο ηζρχνο, 

θαη επηθξαηνχληα ζεζκηθά εξγαιεία, βηνκεραληθέο, αλαπηπμηαθέο θαη ηερλνινγηθέο πνιηηηθέο, επηκέξνπο θιαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζπζζψξεπζεο θαη πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο. Oη ηαπηφρξνλεο ζηαζεξέο αιιά θαη εθιπηνγελείο 

δνκέο ελφο ζπζηήκαηνο (ζπγθιίλνπζεο ή κε), νη κνξθέο θαη ην πεξηερφκελν ηνπο, δηακνξθψλνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ην επίπεδν ηεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ 

πνιηηηθψλ θαη ηνπο ελζεθεπκέλνπο ζεζκνχο παξαγσγήο θαη αλαδηαλνκήο επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ. 

Δλ ζπλερεία νη ίδηεο ζπεηξνεηδείο δπλακηθέο, δηακνξθψλνπλ κηα ζπλνιηθή νξζνινγηθφηεηα πνπ επηηξέπεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ δηαδξνκψλ θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο απηφο, 

πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ επηδξά κε ηνλ έλα ή άιιν ηξφπν, ζην ίδην ην παξαγσγηθφ θαη γλσζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, έλα πεξηνρηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο δελ απνηειεί 

κηα ζηαηηθή δνκή αιιά εμειίζζεηαη δπλακηθά, ελψ θάζε ηκήκα ηνπ δχλαηαη λα εληνπίδεηαη ζε κηα δηαθνξεηηθή 

θαηάζηαζε αλάπηπμεο, ζπλαξηήζεη ησλ επηκέξνπο επηινγψλ, πξνηηκήζεσλ θαη ηθαλνηήησλ. Οη δπν απηέο δπλακηθέο 

δηαζηάζεηο (ζπλνιηθήο θαη επηκέξνπο εμέιημεο ησλ ηκεκάησλ ελφο ζπζηήκαηνο), κπνξνχλ ζε θάζε ρξνληθή θαη 

ρσξηθή ζηηγκή λα βξίζθνληαη ελψπηνλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ πνπ θαζνξίδνπλ επάιιεια ηε κεηέπεηηα εμέιημε 

ηνπο, ηφζν σο ζχλνιν φζν θαη σο κέξε. Δλ πξνθεηκέλσ, πξνζεγγίδνπκε σο νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο 

ζπλήζσο εθείλα φπνπ ε ζπλνιηθή, ζπζηεκηθή, εμέιημε ζπγθιίλεη θαη νινθιεξψλεηαη κε ηηο επηκέξνπο ηξνρηέο ηνπο.      
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3.4. Πξφηππα αλάιπζεο θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Μηα απφπεηξα ζχλζεζεο κέζα απφ πξνζεγγίζεηο 

νξζνινγηθφηεηαο  

θνπφο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ κεζνδνινγηθνχ θαη αλαιπηηθνχ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ 

ζα αλαιπζνχλ, εμεηαζζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ νη πνιηηηθέο έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο κειέηεο. πσο ζεκεηψλεηαη ζε αξθεηά ζεκεία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε ηνπνζέηεζε ηεο θξαηηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ ΔΣΚ ζην επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ αλάπηπμε, ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνλ πνιπζχλζεην ξφιν 

θαη ηελ παξνπζία ηεο πνιηηηθήο ζηηο  ζρέζεηο γλψζεο-ζπζζψξεπζεο-ρψξνπ. πσο δηαηππψλεηαη πιένλ απφ 

αξθεηνχο εξεπλεηέο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο -θαη αληίζεηα κε ηελ επηθξαηνχζα γηα ρξφληα 

ηδέα φηη ε αλάπηπμε πιηθνχ θεθαιαίνπ ζπλεπάγεηαη απηφκαηε επίιπζε ησλ παξαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ παξαγσγηθφηεηαο-, ζήκεξα δηαπηζηψλεηαη ε θξίζηκε ζεκαζία ησλ ζεζκψλ θαη ησλ ελεξγεηηθψλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία (Bartzokas & Teubal, 2001: 11).  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Κ. Hoff & J. Stiglitz, ε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο δελ πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη πηα σο 

κηα δηαδηθαζία θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο αιιά σο κηα δηαδηθαζία νξγαλσζηαθήο αιιαγήο (Ζνff & Stiglitz, 2001: 

389), πνπ δελ αθνξά κφλν ζηηο δπλακηθέο ηνπ πιηθνχ θεθαιαίνπ ή ηε κεηαθνξά γλψζεσλ αιιά θαη ζηε κεηεμέιημε 

ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζεζκψλ (Hoff & Stiglitz, 2001: 400). H αξρηθή εηζαγσγή ησλ 

πνιηηηθψλ ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ζηηο εθβηνκεραληδφκελεο ρψξεο γηα παξάδεηγκα, αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη ππφ ην πξίζκα ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο αλάπηπμεο (Bartzokas & Teubal, 2001: 

11), ηα νπνία δηέλπζαλ ηξεηο δεθαεηίεο ζρεδφλ γηα λα πεξάζνπλ απφ ην πξφηππν κεηαθνξάο πφξσλ ζε 

αλαπηπζζφκελεο πεξηθέξεηεο, ζε πεξηζζφηεξν ζεζκηθέο θαη εθ ησλ θάησ εθαξκνγέο πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ. 

Δληνχηνηο, νη έλλνηεο ηεο έξεπλαο, ηνπ ζπζηεκηθνχ πιαηζίνπ, ησλ ηερλννηθνλνκηθψλ παξαδεηγκάησλ (Bartzokas, 

2000: 10), ησλ κεραληζκψλ ελδνγελνχο κάζεζεο θαη ησλ ζεζκψλ ζεζκηθήο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, εηζάγνληαη 

πνιχ πξφζθαηα ζηε ζπδήηεζε γηα ηε ζρέζε ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο, πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο.  

Σν αλαιπηηθφ πιαίζην ζπγθξνηείηαη ζε δχν επίπεδα. Δλ πξψηνηο, πξνθχπηεη ζε ζπζρέηηζε κε έλλνηεο θαη πξνηάζεηο 

πνιηηηθήο ηεο εμειηθηηθήο θαη ζεζκηθήο νηθνλνκηθήο αιιά θαη ηεο θξηηηθήο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο. Γεχηεξνλ, 

πεξηιακβάλεη κηα αλαιπηηθή ζπλάξηεζε θξαηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζθνπεχεη ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ 

θξαηηθψλ πνιηηηθψλ κέζα απφ δηηηφ πξίζκα κειέηεο, θαη ην νπνίν παξαπέκπεη ζπλνιηθά ζε κηα ζεσξία θξάηνπο. Σν 

πξψην κέξνο ηνπ πξνθείκελνπ πξίζκαηνο πεξηιακβάλεη έλα ζπλνιηθφ πιέγκα αλάιπζεο ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα νξηζηεί σο έλα πξφηππν δηεξεχλεζεο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο 

παξέκβαζεο. ην επίπεδν απηφ ζπλδηαηάζζνληαη παξάγνληεο πνπ θαιχπηνπλ ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα αλάπηπμεο κηαο 

θξαηηθήο πνιηηηθήο θαη αθνξνχλ: α) ζηνπο βαζηθνχο ιφγνπο παξέκβαζεο, β) ζηελ αλάιπζε ηεο ίδηαο κνξθήο ηεο 

εμεηαδφκελεο πνιηηηθήο, γ) ζηνπο θαλφλεο θαη ηηο κεζφδνπο λνκηκνπνίεζεο, δ) ζηα φξηα ηεο ππφ κειέηε θξαηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ζε ζπλέρεηα απηψλ, ε) ζηε ζπλνιηθή νξζνινγηθφηεηα ηεο απηήο παξέκβαζεο.  

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ πξίζκαηνο πεξηιακβάλεη κηα πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο σο κηαο ελδνγελνχο 

κεηαβιεηήο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζηελ επξχηεξε ζπζηεκηθή δηάζηαζε (εζληθά, πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά 

ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην επίπεδν απηφ αθνξά ζηελ αλάιπζε ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο, κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηε ζπγθξνηνχλ (φπσο 

νξηδφληηεο, θαη ζπζηεκηθέο θαηεπζχλζεηο, θάζεηνπο θαη θιαδηθνχο ή ρσξηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο). Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί βέβαηα φηη πέξαλ ηεο κνξθνινγηθήο πεξηγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ εθάζηνηε πνιηηηθψλ ΔΣΚ, ε 

αλαθαηαζθεπή κηαο νξζνινγηθφηεηαο πεξηιακβάλεη κηα ζπλνιηθφηεξε ζεψξεζε ζρεηηθή κε ηε ζέζε ηνπο ζην 

πιαίζην ηφζν ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Κξάηνπο φζν θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο 

ησλ ζχγρξνλσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ. Σν παξαπάλσ δηηηφ πξίζκα αλαθέξεηαη θαη αλάγεηαη ζπλνιηθά ζε 

πξνζεγγίζεηο πνπ ηνπνζεηνχλ ην δήηεκα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηε βάζε ησλ κνλίκσο αλαδηαξζξσλφκελσλ 

νηθνλνκηψλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ.  
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ρήκα 2. Αλαιπηηθφ πιαίζην θξαηηθψλ πνιηηηθψλ 

 

Μηα γεληθή δηεξεχλεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ C. Offe. Ο ηειεπηαίνο, κέζα απφ 

ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηεο ‘νληνινγίαο’ ηνπ θξάηνπο, αλαθαηαζθεπάδεη δπν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: ηε ζχγρξνλε 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, θαη ηε ξπζκηζηηθή ή παξαδνζηαθή θαηαλεκεηηθή. Ζ ηειεπηαία αθνξά θπξίσο ζε λνκηθέο 

ξπζκίζεηο θαη παξεκβάζεηο (Offe, 1975). Αληίζεηα, ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλαθέξεηαη θαη ζπκπεξηιακβάλεη 

ηνλ ‘εθνδηαζκφ ησλ θαπηηαιηζηηθψλ κνλάδσλ κε πιηθά κέζα απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή θαη ζπζζψξεπζε’ 

(Καξάγησξγαο, 1979: 443). Αλάκεζα ζε απηά ηα κέζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ηερλνινγηθή έξεπλα 

θαη θαηλνηνκία. Ζ δξάζε ινηπφλ ηνπ θξάηνπο εδψ, αλαγλσξίδεηαη σο δηαθνξεηηθή σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηα εξγαιεία, ζε ζρέζε κε ηηο λενθιαζηθέο ή ηηο λενζεζκηθέο πξνζεγγίζεηο.  

 

Χο πξνο ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο 

θαη θπθινθνξία νηθνλνκηθψλ αμηψλ αλαπηχζζεηαη θαη ε καξμηζηηθή ζεσξία ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο. 

πγθεθξηκέλα, ν J. O’ Connor πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ θξαηηθή ιεηηνπξγία 

θαη ηελ ηδησηηθή παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. Βαζηθή παξαδνρή είλαη φηη ην θξάηνο επηηειεί δπν γεληθέο ιεηηνπξγίεο, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ζηε ζπζζψξεπζε θαη ζηε λνκηκνπνίεζε (Καξάγησξγαο, 1979). Μέζα απφ κηα δεκνζηνλνκηθή 

πξνζέγγηζε αζρνιείηαη δηεμνδηθά κε ηε θχζε θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, ηαμηλνκψληαο ηηο, ελ 

πξψηνηο, ζε δαπάλεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη δαπάλεο θνηλσληθψλ εμφδσλ (O’Connor, 1973). Οη δαπάλεο 

θνηλσληθψλ εμφδσλ (π.ρ. θνηλσληθή πξφλνηα) έρνπλ θπξίσο λνκηκνπνηεηηθφ ραξαθηήξα, ελψ νη δαπάλεο θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ ραξαθηεξίδνληαη σο δαπάλεο ζπζζψξεπζεο. Οη δαπάλεο ζπζζψξεπζεο δηαθξίλνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ 

O’Connor, ζε δαπάλεο θνηλσληθήο επέλδπζεο θαη θνηλσληθήο θαηαλάισζεο. Οη δαπάλεο θνηλσληθήο θαηαλάισζεο 

αθνξνχλ ζε ιεηηνπξγίεο πνπ ζθνπεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (φπ.π.). Οη 

δαπάλεο θνηλσληθήο επέλδπζεο ζπγθξνηνχλ κηα θξαηηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία κέζσ ηεο πινπνίεζεο έξγσλ θαη 

πνιηηηθψλ (πιηθέο θαη άπιεο ππνδνκέο, π.ρ. δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε) ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παξαγσγηθή θαη 

αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ζ θνηλσληθή επέλδπζε απνηειείηαη απφ αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ απμάλνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο θαη ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, κέζα απφ ηελ ηάζε 

ηδηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο απηήο απφ ην ίδην ην θεθάιαην (Γξάβαξεο, 1997: 144). Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν ζεσξεηηθφο 

ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ κε ην επίπεδν παξαγσγήο θαη θπθινθνξίαο νηθνλνκηθψλ αμηψλ. Οη 

δαπάλεο γηα επηζηήκε θαη ηερλνινγία -κε ζθνπφ  ηελ ηδηνπνίεζε ηνπο απφ ην θεθάιαην- ‘νθείινπλ πξψηα λα 

απνθηήζνπλ έλα θνηλσληθφ πεξηερφκελν πνπ ππεξβαίλεη ηελ θεθαιαηαθή κνξθή’ (φπ.π.), ή κε άιια ιφγηα, λα 

‘θνηλσληθνπνηεζνχλ’. πλεπψο, αλεμάξηεηα απφ ην θπξίαξρν πιαίζην ή κνληέιν πνιηηηθήο, νη δαπάλεο γηα έξεπλα 

θαη αλάπηπμε, κπνξνχλ λα ηδσζνχλ σο κηα ππνζηήξημε ηεο ίδηαο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Με άιια ιφγηα, νη 

δαπάλεο ΔΣΚ πξνζεγγίδνληαη (φηαλ ιακβάλνπλ νπζηαζηηθφ πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ πεξηερφκελν) σο κηα νπζηαζηηθή 

ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζπζζψξεπζεο, ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγηθήο ζρεηηθήο ή πξφζζεηεο ππεξαμίαο θαη ηεο 

παξαγσγήο πιενλάζκαηνο ζηηο ζχγρξνλεο θαπηηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο.  

 

εκεηψλεηαη σζηφζν φηη ε εμέηαζε εκπξάγκαησλ πνιηηηθψλ κνξθψλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δείρλεη φηη δαπάλεο 

ηνπ θξάηνπο πνπ αλήθνπλ ζεσξεηηθά ζε κηα θαηεγνξία κπνξεί λα θαηαηάζζνληαη εληέιεη ζε κηα άιιε, αλάινγα κε 
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ηελ νξζνινγηθφηεηα θαη ηα εηδηθά ζηνηρεία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, κηα πνιηηηθή έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ελ 

πξνθεηκέλσ, κπνξεί λα εκθαλίδεηαη σο δαπάλε ζπζζψξεπζεο θαη θνηλσληθήο επέλδπζεο. Δληνχηνηο, ηα εηδηθά 

(κηληκαιηζηηθνχ ηχπνπ) πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηθήο -ηα νπνία κπνξεί λα κελ επηθέξνπλ 

ελίζρπζε ησλ ζπλζεθψλ ζπζζψξεπζεο ζε φξνπο ηδηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο απφ ην θεθάιαην θαη παξαγσγηθφηεηαο- 

κεηαβάιινπλ ην ραξαθηήξα ηεο ζέζεο σο θνηλσληθήο επέλδπζεο θαη ηελ θαζηζηνχλ θαηά έλα ηξφπν δαπάλε γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο θξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε πξαγκαηηθή ζέζε κηαο 

πνιηηηθήο ζην πιέγκα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζπζζψξεπζεο θαη λνκηκνπνίεζεο ζπλαξηάηαη απφ ην 

ραξαθηήξα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ίδηαο ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ, θαζφηη ε νξζνινγηθφηεηα απηή θαη ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ελδέρεηαη λα κελ πξνζαλαηνιίδνληαη εκπξάγκαηα πξνο ηε βειηίσζε ησλ φξσλ 

ζπζζψξεπζεο. Δπηπξνζζέησο, ν δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πξαγκαηηθή ζέζε κηαο πνιηηηθήο ζην 

πιέγκα ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ, αθνξά ζηε δπλαηφηεηα ησλ κεραληζκψλ ζπζζψξεπζεο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηηο αμίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δαπάλε ηνπ θξάηνπο ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο επέλδπζεο. Καηά 

ζπλέπεηα, ε ζέζε ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ ελ πξνθεηκέλσ θαη ν εκπξάγκαηνο ραξαθηήξαο ηεο θαζνξίδνληαη: α) απφ ην 

εζσηεξηθφ ηεο πεξηερφκελν (νξζνινγηθφηεηα) θαη β) απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ κεραληζκψλ 

ζπζζψξεπζεο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηνχλ (ή φρη) ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ηνπ θξάηνπο θαη ηα πεξηερφκελα ηνπο.  

πσο ζα αλαδεηρζεί παξαθάησ ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη δαπάλεο γηα ΔΣΚ δχλαηαη λα 

νξηζηνχλ σο δαπάλεο ζπζζψξεπζεο, ελψ ζε άιιεο εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν, νπζηαζηηθά, σο δαπάλεο 

λνκηκνπνίεζεο ιφγσ θαη ησλ δπν παξαπάλσ παξαγφλησλ (νξζνινγηθφηεηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ζπζζψξεπζεο). 

Παξάιιεια, θαίλεηαη φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη πνιηηηθέο ΔΣΚ επηηεινχλ ην ξφιν ηνπο σο δαπάλε θνηλσληθήο 

επέλδπζεο, παξφηη ε αμηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ θαη ε ηδηνπνίεζε ηνπο απφ ηνπο παξαγσγηθνχο 

κεραληζκνχο δε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ ηα αληίζηνηρα θνηλσληθά ππνθείκελα. Με άιια 

ιφγηα, ε παξαγσγή ηερλνινγηθψλ αμηψλ γηα παξάδεηγκα βειηηψλεη ηηο ζπλζήθεο αλαπαξαγσγήο γηα έλα κέξνο ησλ 

παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ, ελψ αδπλαηεί λα δηακεζνιαβεζεί θαη λα ηδηνπνηεζεί σο πεξηερφκελν απφ έλα άιιν 

κέξνο ησλ κεραληζκψλ ζπζζψξεπζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο επέλδπζεο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε δελ επηθπιάζζεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα γηα ην ‘θεθάιαην’ γεληθά, αιιά επηθέξεη δηαθνξηθά 

απνηειέζκαηα αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε θαηακεξηζκφ εξγαζίαο απφ ηε κηα πιεπξά θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο 

ΔΣΚ, απφ ηελ άιιε.               

Ζ παξνχζα πξνζέγγηζε επηρεηξεί ηελ αλάιπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηα ζπγθξνηεζηαθά ηνπο 

ζεσξεηηθά αιιά θαη εκπεηξηθά ζηνηρεία, ηελ αλαζχλζεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ κέζα απφ ηε δηαζηαχξσζε ηνπο κε 

ηελ εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη ηέινο, ηελ θξηηηθή εξκελεία ησλ ζεσξηψλ γηα ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηεο 

επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Πην αλαιπηηθά, φζνλ αθνξά ζην πξψην επίπεδν (αλάιπζε 

νξζνινγηθφηεηαο θξαηηθψλ πνιηηηθψλ), ην πεδίν αλάιπζεο θξαηηθψλ πνιηηηθψλ -ην νπνίν μεθηλάεη σο επηζηεκνληθφ 

αληηθείκελν πεξίπνπ ηε δεθαεηία ηνπ 1930- πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο πξνζεγγίζεηο.  Ζ πξψηε 

πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη ζηε ιεγφκελε ζεσξία ησλ δηακνξθσηψλ πνιηηηθήο θαη βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο δξάζεο 

απηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ. Οη δξψληεο απηνί κπνξεί λα είλαη νκάδεο ζπκθεξφλησλ, πνιηηηθά θφκκαηα, θπβεξλήζεηο 

θαη γξαθεηνθξαηίεο, θνηλφηεηεο πνιηηηθήο, δίθηπα πνιηηηθήο. Οη ζεσξίεο ηέηνηνπ ηχπνπ είηε αλαιχνπλ έλα 

ηεξαξρεκέλν πνιηηηθφ ζχζηεκα, είηε αλαιχνπλ έλα ζχζηεκα φπνπ νη ζεζκνί παξάγνληαη απφ ηε δξάζε ησλ 

δξψλησλ. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο, ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ ηηο δηαδξνκέο κηαο πνιηηηθήο ψζπνπ απηή λα 

νινθιεξσζεί σο πνιηηηθφ κέηξν (φπ.π.). Οη ζεσξίεο απηέο κειεηάλε ηνπο ζεζκνχο, ηηο δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο 

ζεζκηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ κεραληζκψλ κέζα θαη γχξσ απφ ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα, ελψ εζηηάδνπλ ζηα ζεκεία θαη 

ζηα φξηα δπλαηνηήησλ δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ ησλ δξψλησλ κέζα απφ θνλμηνλαιηζηηθέο θπξίσο 

εξκελείεο ηεο πνιηηηθήο θαη αλαθνξά ζηα αηηήκαηα πνιηηηθήο.  

 

Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πνιηηηθήο αλεμάξηεηα απφ ηνπο 

δξψληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ εηζξνψλ θαη αηηεκάησλ. Ζ ζεψξεζε απηή πξνζεγγίδεη 

ηελ πνιηηηθή σο απηή λα δηέξρεηαη κέζα απφ δηάθνξα ζηάδηα παξαγσγήο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: α) ην ζηάδην 

ηεο δηακφξθσζεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, β) ην ζηάδην ελαχζκαηνο γηα ηελ πξσηνβνπιία έλαξμεο πνιηηηθήο, γ) ην 

ζηάδην δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηθήο, δ) ην ζηάδην εθαξκνγήο, ε) ην ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη ζη) ην ζηάδην ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο. Μέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε πξνθχπηνπλ πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθν-ηερληθέο 

πξνζεγγίζεηο αλάιπζεο θφζηνπο θαη σθειεηψλ γηα ηηο πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο ζπλέπεηεο απηψλ ζηα 

ζρεηηδφκελα θνηλσληθά ζχλνια.  
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Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη απφ ηελ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηηο ζεσξίεο αλάιπζεο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ 

κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο νξζνινγηθφηεηαο ηνπο θαη νη νπνίεο είλαη γλσζηέο σο αλαιχζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

απνθάζεσλ. H αλαθνξά ζηελ νξζνινγηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο πεξηιακβάλεη ηφζν ηε κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, 

φζν θαη ηελ εμέηαζε ηνπ απνηειέζκαηνο κηαο πνιηηηθήο δξάζεο. Ζ κνξθή ηεο πνιηηηθήο δξάζεο δηεξεπλάηαη κέζα 

απφ ηερληθνχο φξνπο θαη θαηφπηλ αμηνινγείηαη ε ζπλέπεηα ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αξρηθνχο ηεο ζηφρνπο. Παξάιιεια 

ιακβάλεηαη ππφςε, ε θνηλσληθή πξνέθηαζε ησλ απνθάζεσλ ζην πιαίζην κηαο θξαηηθήο πνιηηηθήο, νη νπνίεο 

απνθάζεηο έρνπλ πάληα θνηλσληθνχο απνδέθηεο απφ ηνπο νπνίνπο θαη (ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν) εμαξηψληαη. Κάζε 

πνιηηηθή παξέκβαζε επίζεο -αλαιφγσο κε ηελ εηδηθή ηεο ζχζηαζε θαη ραξαθηεξηζηηθά- επηθπιάζζεη ηε 

δηακφξθσζε αληίζηνηρσλ θνηλσληθψλ ‘πεξηνρψλ πνιηηηθήο’. πσο ζεκεηψλεη ν Σ. Lowi, ‘θάζε πεξηνρή πνιηηηθήο ή 

πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα δηακνξθψλεη θαη ηε δηθή ηεο, δηαθνξεηηθή, ‘αξέλα πνιηηηθήο’ (Lowi, 1964: 690). 

Δμεηδηθεχνληαο  ην ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα, κε βαζηθή αλαθνξά ζηελ ακεξηθαληθή θξαηηθή πνιηηηθή ηεο 

πεξηφδνπ, ππνζηεξίδεη φηη αλάινγα κε ην είδνο ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο (θαηαλεκεηηθή, αλαδηαλεκεηηθή ή 

ξπζκηζηηθή) δηακνξθψλεηαη ε αλάινγε ζπζπείξσζε ζπκθεξφλησλ, είηε ζε πινπξαιηζηηθφ επίπεδν είηε ζε 

θνξπνξαηηζηηθφ.    

Δλ πξνθεηκέλσ, ε θξαηηθή πνιηηηθή πξνζεγγίδεηαη σο πξνο ηε κνξθή ηεο, ε νπνία θαηά βάζε είλαη κία ζρέζε 

κέζσλ-ζθνπνχ. Ο ζθνπφο πνπ ηίζεηαη, πξνθχπηεη κέζσ κηαο απφθαζεο ε νπνία αλαδεηθλχεηαη σο θπξίαξρε θαη 

εμνπζηαζηηθή. Καηά ζπλέπεηα, θάζε αλάιπζε ε νπνία επηρεηξεί ηελ εμέηαζε κηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο, κηαο 

εμνπζηαζηηθήο δξάζεο, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε κία ζεσξία θξαηηθήο εμνπζίαο – λα πξνυπνζέηεη δειαδή κία 

ζεσξία πεξί θξάηνπο, ξεηά ή ζησπεξά (Γξάβαξεο, 2004). Κάζε ζεσξία θξάηνπο ηψξα, ζηε κεζνδνινγηθή ηεο 

πξνέθηαζε πεξηιακβάλεη, φπσο αλαθέξζεθε: α) ηνπο ιφγνπο δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ (‘γηαηί ην 

θξάηνο παξεκβαίλεη’) θαη πνιηηηθψλ δξάζεσλ, β) ηε κνξθή ησλ πνιηηηθψλ δξάζεσλ (‘πψο δξα ην θξάηνο’), γ) ηα 

φξηα θάζε εμνπζηαζηηθήο δξάζεο (‘κέρξη πνπ κπνξεί λα δξα ην θξάηνο’), δ) ηνπο θαλφλεο λνκηκνπνίεζεο θαη ηηο 

αμηαθέο αλαθνξέο ηνπο (‘γηαηί γίλεηαη απνδεθηή απηή ε θπξίαξρε εμνπζία’) θαη ε) ηε ζπλνιηθή ζπλάξηεζε φισλ 

ησλ παξαπάλσ: ηε ζπλνιηθή νξζνινγηθφηεηα (φπ.π.). Ζ πξνθείκελε αλάιπζε κειεηάεη ηε ζρέζε κέζσλ θαη ζθνπνχ 

θαζψο θαη ηε ζρέζε ζεκηηψλ θαη αζέκηησλ ζπλεπεηψλ, φπσο θαη ηηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο απφ ηηο ηειεπηαίεο ζηα 

ζρεηηθά πεδία θξαηηθήο πνιηηηθήο.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηψξα θάζε ζθνπνχ ζπλαξηάηαη ηεο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ, παξφηη κε ηελ έλλνηα 

ηεο ‘απνηειεζκαηηθφηεηαο’ ελλνείηαη θάηη πνπ ηίζεηαη ππφ εμέηαζε απφ ηελ ίδηα ηελ κεζνδνινγία (θαζψο ην ίδην 

κέηξν ή απνηέιεζκα επηθπιάζζεη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν γηα δηαθνξεηηθνχο δξψληεο). πσο αλαδεηθλχεηαη, ε 

θξαηηθή πνιηηηθή ζπληζηά απνηέιεζκα θνηλσληθψλ δπκψζεσλ θαη επηινγψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

δηακνξθψλνπλ αληίζηνηρα ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαθέξνληαη. Χζηφζν, ην πεξηερφκελν θαη ην 

απνηέιεζκα κηαο θξαηηθήο πνιηηηθήο δελ είλαη θνηλσληθά νπδέηεξν αιιά θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

εθάζηνηε θπξίαξρεο επηινγέο, ηνπο ιαλζάλνληεο ή εκθαλείο θνηλσληθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη ηα, κε ηελ θαιψο 

ελλννχκελε έλλνηα, θνηλσληθά ζπκθέξνληα.  

Ζ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο θαη εγγελψο αληηζεηηθψλ πνιιέο θνξέο πνιηηηθψλ δξάζεσλ δηακνξθψλνπλ 

έλα ζπλνιηθφ πιέγκα πνιηηηθψλ (φπ.π). Ζ έλλνηα ηνπ πιέγκαηνο πνιηηηθψλ δελ αλαθέξεηαη ζε κηα νπδέηεξε 

δηάδξαζε αλάκεζα ζε κέηξα δηαθνξεηηθήο θχζεσο αιιά θπξίσο πεξηγξάθεη ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ ζθνπψλ κηαο 

πνιηηηθήο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ κηαο άιιεο πνιηηηθήο. Καηά ζπλέπεηα, νη πνιηηηθέο 

δξάζεηο δηαθξίλνληαη ζε: α) πνιηηηθέο ππνθαηάζηαηα, φπνπ ν ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο κεηαηξέπεηαη ζε κέζν γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζθνπψλ κηαο άιιεο β) απηνηειείο πνιηηηθέο, φπνπ νη ζθνπνί ηνπο δελ κεηαηξέπνληαη ζε κέζα θαη γ) 

ζρεηηθά απηνηειείο πνιηηηθέο, φπνπ θάπνηνη απφ ηνπο ζηφρνπο ππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο κηαο άιιεο πνιηηηθήο. ζν 

πεξηζζφηεξεο δηακεζνιαβήζεηο πθίζηαληαη νη ζηφρνη ηεο, ηφζν ιηγφηεξν απηνηειήο είλαη ε πνιηηηθή απηή (φπ.π.).   

Οη πνιηηηθέο ππνθαηάζηαηα ζπληζηνχλ πεξηζζφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ αλαπηπζζφκελσλ ζπζηεκάησλ θξαηηθήο 

πνιηηηθήο, παξφηη ζπλαληάηαη ζπρλά θαη ζε πξνεγκέλα ζπζηήκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηακνξθψλεηαη έλαο 

ππξήλαο (απηνηειείο πνιηηηθέο) θαη δηάθνξεο ηξνρηέο (ζρεηηθά απηνηειείο) (φπ.π.). ηνλ ππξήλα απηνχ ηνπ 

ζρήκαηνο βξίζθεηαη ε καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή, ζπλεπψο αλάινγα κε ηε ρψξα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

δηακνξθψλνληαη δηαθνξεηηθέο ζπλδηαηάμεηο. 
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ρήκα 3. Απηνηειείο θαη ζρεηηθά απηνηειείο πνιηηηθέο 

 

Έλα παξάδεηγκα απηνηειψλ θαη ζρεηηθά απηνηειψλ πνιηηηθψλ είλαη απηφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ζ 

καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή είλαη κηα απηνηειήο πνιηηηθή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηα εξγαιεία ηεο λνκηζκαηηθήο 

θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο (θαη ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο φηαλ απηή πθίζηαηαη). Αλάινγα κε ηε ζρέζε 

ππνθαηάζηαζεο αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ησλ δχν απηψλ κεξψλ πνιηηηθήο, αλαγλσξίδεηαη θαη έλα δηαθνξεηηθφ 

κνληέιν πνιηηηθήο. ηαλ επί παξαδείγκαηη, νη ζθνπνί ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο γίλνληαη κέζα γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζθνπψλ ηεο δεκνζηνλνκηθήο, ηφηε κηιάκε ζπλήζσο γηα κηα πνιηηηθή Κευλζηαλνχ ηχπνπ. Αληίζεηα, φηαλ 

ζπκβαίλεη ην αληίζεην, κηιάκε γηα έλα κνλεηαξηζηηθφ πιέγκα πνιηηηθήο. Σν θπξίαξρν πιέγκα νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο, δχλαηαη λα επεξεάζεη ηε κνξθηθφηεηα αιιά θαη ηελ απηνηέιεηα θαη ησλ ππνινίπσλ θαηαλεκεηηθψλ, 

αλαδηαλεκεηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηνπ θξάηνπο.     

Οινθιεξψλνληαο ηελ πξψηε επηζθφπεζε ησλ κεζνδνινγηθψλ θαη αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ 

ζηελ παξνχζα αλάιπζε νθείινπλ λα επηζεκαλζνχλ δπν ζεκεία. πσο πξναλαθέξζεθε, ε θξαηηθή πνιηηηθή δελ 

πξνζεγγίδεηαη απφ ηελ παξνχζα αλάιπζε σο απηή λα ηαπηίδεηαη κε κηα γεληθή θνηλσληθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

αμησκαηηθά: θνηλσληθά ζπκθέξνληα, θνηλσληθέο πξνηηκήζεηο θαη πνιηηηθέο επηινγέο δηακνξθψλνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηνπο ζηφρνπο κηαο θξαηηθήο πνιηηηθήο, ηε κνξθηθφηεηα θαη ελίνηε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. Ζ 

απνηπρία επίηεπμεο ελφο θαηά ηα άιια ‘νξζνινγηθνχ ζηφρνπ’ δε ζπλεπάγεηαη απηφκαηα ‘απνηπρία’ θξαηηθήο 

πνιηηηθήο αιιά δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί πξνο ηελ επίηεπμε ελφο δηαθνξεηηθνχ πνιηηηθνχ ζηφρνπ, κηαο δηαθνξεηηθήο 

ξεηήο ή άξξεηεο νξζνινγηθφηεηαο. Μηα ειιηπήο πνιηηηθή πεξηβάιινληνο γηα παξάδεηγκα, δε ζπλεπάγεηαη απφιπηα, 

ειιηπείο δνκέο ζρεδηαζκνχ θαη θξαηηθή δπζιεηηνπξγία ελ γέλεη, αιιά κπνξεί λα ζπλαξηάηαη κηαο πνιηηηθήο 

κεηαθνξψλ θαη ππνδνκψλ (π.ρ. νδηθά δίθηπα). Απηή κε ηε ζεηξά ηεο, ζπλαξηάηαη κηαο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ηεο 

ρξήζεο ηδησηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη θαηαλάισζεο ηνπο (βηνκεραληθή πνιηηηθή), κηαο πνιηηηθήο δηεπθφιπλζεο 

ησλ εκπνξηθψλ θαη παξαγσγηθψλ κεηαθνξψλ (εκπνξηθή θαη βηνκεραληθή πνιηηηθή), κηαο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ηεο 

κέγηζηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ (ρσξνηαμηθή πνιηηηθή) γηα παξαγσγηθνχο θαη βηνκεραληθνχο 

ζθνπνχο, κηαο πνιηηηθήο ελίζρπζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα πνπ αλαιακβάλεη ηε δηακφξθσζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ππνδνκψλ, κηαο πνιηηηθήο ελίζρπζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα πνπ ππνζηεξίδεη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.ν.θ. πλεπψο,  ε θξαηηθή πνιηηηθή απνηειεί εγγελψο κηα 

πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία θαη έηζη νθείιεη λα πξνζεγγίδεηαη. Ζ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ κηαο πνιηηηθήο κπνξεί 

απηφκαηα λα ζπλεπάγεηαη ηελ ππνλφκεπζε ελφο ζηφρνπ κηαο άιιεο, κε ην ζπζρεηηζκφ αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ησλ 

πνιηηηθψλ λα ζπληζηά ηε ζπλνιηθή νξζνινγηθφηεηα ηεο.  

 

Καηά δεχηεξνλ, ε θξαηηθή παξέκβαζε θαη ε εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ κέηξσλ δε ζπλεπάγεηαη 

απηφκαηα θαη επίηεπμε ησλ ίδησλ ησλ ζηνρεχζεσλ. Ζ απφθιηζε ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ ζπλαξηάηαη απφ 

ηδηαηηεξφηεηεο πιαηζίνπ, θαηαιιειφηεηα, ζπκβαηφηεηα, νινθιεξσκέλν (ή κε) ραξαθηήξα, ραξαθηεξηζηηθά 
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εθαξκνγήο, δηνηθεηηθέο θαη ζεζκηθέο ηθαλφηεηεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ δελ θξίλεηαη κφλν απφ ηα 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία ηνπο αιιά θαη απφ εμσγελείο θαη ελδνγελείο παξάγνληεο: ην ζπλνιηθφ 

ζεζκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν εθαξκφδνληαη, ην βαζκφ θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο, ηνλ 

απνθεληξσκέλν (ή κε) ραξαθηήξα ηνπο, ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο απνδέθηεο θαη ηνπο εθάζηνηε δηαθπβεπκαηίεο, ην επίπεδν ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ 

απφζηαζε αλάκεζα ζε επίζεκα πνιηηηθά πεξηερφκελα θαη ζηφρνπο αθελφο, θαη ζε ζεκηηά ή αζέκηηα απνηειέζκαηα 

αθεηέξνπ, απνηειεί κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, κε ηνπο ιφγνπο φκσο αλαπαξαγσγήο απηήο 

ηεο απφζηαζεο λα πνηθίινπλ. Ζ αλάιπζε ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ απνηειεί θαη’ νπζίαλ κειέηε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πνιηηηθνχ θαηλνκέλνπ -ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηζηνξηθνχ θαηλνκέλνπ ηεο ‘εμνπζίαο’- ζπλεπψο θάζε εμέηαζε 

ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο δελ κπνξεί παξά λα απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία. πσο 

πξναλαθέξζεθε, απηφ πνπ κπνξεί λα θαίλεηαη σο αζέκηηε ζπλέπεηα ελφο πνιηηηθνχ κέηξνπ, ελδερνκέλσο απνηειεί 

ζεκηηή ζπλέπεηα κηα άξξεηεο θαη ππφ δηεξεχλεζε νξζνινγηθφηεηαο πνιηηηθήο.  
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Κεθάλαιο 4. Θευπίερ σώπος, πεπιοσικά ζςζηήμαηα καινοηομίαρ και πεπιθεπειακή 

ανηαγυνιζηικόηηηα 

 

 

‘ε ρσξηθή ζπγθέληξσζε απφ κφλε ηεο δε δεκηνπξγεί ακνηβαία επσθειείο αιιειεπηδξάζεηο. Έλα βηνκεραληθφ 

ζχζηεκα δχλαηαη λα είλαη γεσγξαθηθά ζπγθεληξσκέλν αιιά λα εκθαλίδεη πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο. Ζ 

ηειεπηαία, είλαη θαηά θχξην ιφγν κηα ιεηηνπξγία πνπ αθνξά ζηελ νξγαλσηηθή δνκή, φρη ζην ηερλνινγηθφ 

πεξηερφκελν ή ην εηαηξηθφ κέγεζνο’. AnnaLee Saxenian (Saxenian, 1994: 161).       

 

4.1. ρέζε γλψζεο, ρψξνπ θαη θξαηηθήο πνιηηηθήο.  

πσο πξναλαθέξζεθε, έλα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ δηαθνξηθήο αθνκνίσζεο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δπλακηθψλ ζε δηαθνξεηηθά ρσξηθά 

πιαίζηα. Τπφ απηή ηελ νπηηθή, εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ζεζκψλ θαη πνιηηηθψλ λα επλνήζνπλ ηελ 

ελζσκάησζε ησλ δπλακηθψλ απηψλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ελψ κειεηψληαη νη 

ζπλέπεηεο απφ ηελ ελζήθεπζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ζηηο θνηλσληθέο θαη παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο. Βαζηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ζπλαξηάηαη βαζηά απφ ηε δηάζηαζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αλαδηαλνκήο επηζηεκνληθψλ θαη παξαγσγηθψλ 

γλψζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

ζπληζηνχλ πξσηαξρηθέο πξνυπνζέζεηο ζπγθξφηεζεο νηθν-ζπζηεκάησλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. πκπιεξσκαηηθή 

ππφζεζε εξγαζίαο είλαη φηη νη πνιηηηθέο ΔΣΚ δε ζπζρεηίδνληαη αμησκαηηθά κε ζεηηθνχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο, βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ‘αληαγσληζηηθφηεηα’ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιηηηθψλ απηψλ (ζχιιεςε, ελλνηνινγηθφ πιέγκα, νξζνινγηθφηεηα, ιφγνη εθαξκνγήο, 

ζρεδηαζκφο, έθηαζε) είλαη πνπ ηείλνπλ λα εληζρχνπλ (ή λα επηβξαδχλνπλ) ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε θαη ηηο επξχηεξεο δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο. πλεπψο, ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ ελίζρπζεο ηεο παξαγσγήο επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνπνίεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο ελζήθεπζεο ηνπ δπλακηθνχ ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο απφ ηηο 

παξαγσγηθέο δνκέο. ηελ ίδηα αλαιπηηθή θαηεχζπλζε, γελλψληαη θαη δηεξεπλψληαη εξσηήκαηα πνπ αλαζθεπάδνπλ 

θαη δηεπξχλνπλ ηελ έλλνηα ηεο ‘θαηλνηνκίαο’ σο βαζηθνχ ζπληειεζηή ελίζρπζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, δίδνληαο πιένλ έκθαζε ζε θαηλνηφκεο νινθιεξσκέλεο, ζπζηεκηθέο θαη ζεζκηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ ηερλνινγηθφ ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο.  

Οη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο γλψζεσλ θαη ην θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο 

απνηεινχλ πξψηηζηα ρσξηθέο δηεξγαζίεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ζεζκηθέο θαη πνιηηηθέο κεηαβιεηέο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ην ζεζκηθφ ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν νη δπν παξαπάλσ δπλακηθέο εμειίζζνληαη. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ: α) δνκψλ παξαγσγήο γλψζεο, β) παξαγσγηθψλ δνκψλ θαη γ) 

κνξθψλ εμνπζίαο ζε ρσξηθφ θαη ηζηνξηθφ επίπεδν. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηηο πξνθείκελεο δπλακηθέο δελ 

πξνζεγγίδεηαη σο έλα αδξαλέο πιέγκα ζρέζεσλ αιιά σο κηα θνηλσληθή ζρέζε, κέζα απφ ηελ νπνία ε γλψζε 

παξάγεη ρσξηθά κνξθψκαηα σο απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δξάζεο. ην ίδην επίπεδν, ε 

ζρέζε απηή γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ε γλψζε παξάγεηαη κέζα απφ ηηο αληηθαηηθά 

ζπγθξνπζηαθά θαη άληζα κεηαβαιιφκελεο ρσξηθέο δηαξζξψζεηο. Ζ δηαδηθαζία ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο 

δηακνξθψλεη ηηο ρσξηθέο δηαξζξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ζπζζψξεπζεο, ηηο δνκέο παξαγσγήο γλψζεο θαη 

ηερλνινγίαο θαη ηηο πνιηηηθέο γλψζεο θαη αλάπηπμεο, ελψ νη δηαξζξψζεηο απηέο δεκηνπξγνχλ ηζηνξηθά θαη ρσξηθά 

‘πξνεγνχκελα’, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ λέεο αιιειεπηδξάζεηο, δπλακηθέο αιιά θαη πεξηνξηζκνχο.  
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H ρσξηθή θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα αληηθείκελν κειέηεο απφ 

δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά ξεχκαηα κε ηηο εξγαζίεο ησλ νηθνλνκηθψλ γεσγξάθσλ πνπ πεξηέγξαςαλ ηελ ζπγθέληξσζε 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, ε έλλνηα ηεο ζπγθέληξσζεο ζπζρεηηδφκελσλ 

βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ κειεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζην έξγν ηνπ Johann 

Heinrich von Thunen’s The Isolated State (1826), κε έκθαζε ζηνλ θιάδν ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ζηε ζρέζε 

γεσγξαθίαο, παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απφζηαζεο ηεο ηειεπηαίαο απφ ηελ αγνξά θαη θφζηνπο κεηαθίλεζεο
34

 

(Grotewold, 1959: 349). Δληαηηθφηεξε κειέηε σζηφζν ηεο ζρέζεο νηθνλνκίαο θαη ρψξνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο νηθνλνκνιφγνπο Alfred Weber
35

, Auguste Losch θαη Walter Christaller
36

 ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε 

νπνία ελζσκαηψλεη αξρέο ηεο θιαζηθήο νηθνλνκηθήο. Παξάιιεια δηαηππψλνληαη αλαιχζεηο πνπ κειεηνχλ ηηο 

έλλνηεο ηεο ρσξνζέηεζεο θαη ηεο ρσξηθήο νξγάλσζεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. πσο πξναλαθέξζεθε, o 

Alfred Marshall δηαηππψλνληαο ηνλ φξν ησλ ‘βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ’ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, πξαγκαηεχεηαη ην θαηλφκελν ηεο ζπλεγθαηάζηαζεο  ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο δπλεηηθήο ελίζρπζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπο, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ή ‘εμσηεξηθφηεηεο’ απφ ηελ αλάπηπμε θνηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Παξφηη ν Marshall ελζσκαηψλεη κεηαμχ άιισλ 

αξρέο ηεο λενθιαζηθήο νηθνλνκηθήο, εηζάγεη ζην θάζκα αλάιπζεο ηνπ θαη έλλνηεο νη νπνίεο ζα απαζρνιήζνπλ ηνλ 

επφκελν αηψλα ηελ νηθνλνκηθή ζθέςε θαη ηελ θξαηηθή βηνκεραληθή θαη ηερλνινγηθή πνιηηηθή. Απηέο αθνξνχλ ζηηο 

ζεζκηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζπγθέληξσζεο απηήο, ζηε ζπκβνιή ηεο ηνπηθά παξαγφκελεο θαη αληαιιαζζφκελεο 

γλψζεο αιιά θαη ηεο επηζηεκνληθά ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνγλσζίαο.  

 

Ζ ζχιιεςε ηνπ ρψξνπ σο αλαιπηηθή θαηεγνξία ή απιά σο πιαίζην, απνηειεί κηα βαζηθή κεζνδνινγηθή θαη 

επηζηεκνινγηθή αξρή ησλ ζεσξηψλ αλάιπζεο ηεο ζρέζεο ρψξνπ θαη ζπζζψξεπζεο, ηφζν απφ ηε λέα αζηπθή 

νηθνλνκηθή θαη ηε λέα νηθνλνκηθή γεσγξαθία, ε νπνία αλαπηχρζεθε θπξίσο ζε έλα πιαίζην δηαηχπσζεο γεληθψλ 

λφκσλ ρσξηθήο νξγάλσζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ηεο ρξήζεο πφξσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δηαηππψζεθαλ ζεσξίεο 

ρψξνπ θαη αλάπηπμεο -φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (Francois Perroux 1950, Gunnar Myrdal 1957, Albert 

Hirschman 1958)-  πνπ κειεηνχλ θπξίσο ηελ πνισκέλε αλάπηπμε θαζψο θαη ηνπο κεραληζκνχο ζπζζψξεπζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ ζην θαπηηαιηζηηθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα. Οη κεραληζκνί απηνί –ζχκθσλα κε ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο- 

ηείλνπλ πξνο ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ βηνκεραληθψλ κεραληζκψλ αιιά θαη αδξαλψλ ζπζηεκάησλ (κε ηηο 

ζπλαπαθφινπζεο εμαξηήζεηο θαη δπηζκνχο) (Hirschman, 1958).     

Σηο δεθαεηίεο ηνπ ’70 θαη ΄80 θαηά θχξην ιφγν, δηαηππψλεηαη απφ ηνλ Henri Lefebvre έλα επηρείξεκα ζην πιαίζην 

κηαο θηινζνθηθήο καξμηζηηθήο αληίιεςεο γηα ην ρψξν. Γηα ηνλ Lefebvre, ην ζχζηεκα ηνπ βηνκεραληθνχ 

θαπηηαιηζκνχ δηαπιέθεη ηελ ηζηνξηθή, ηελ ρσξηθή θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε, παξάγνληαο λέεο ρσξηθέο 

δηαξζξψζεηο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ρσξν-ηζηνξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο. Δλ 

πξψηνηο, θάζε κέζνδνο παξαγσγήο παξάγεη ην δηθφ ηνπο ρσξηθφ πιαίζην άξα θαη θάζε παξαγσγηθή κεηάβαζε 

δεκηνπξγεί λέεο ρσξηθέο δηαηάμεηο. Καηά δεχηεξνλ, δηαπηζηψλνληαη ηξία επίπεδα πξνέθηαζεο απηήο ηεο δηεξγαζίαο, 

ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: α) ηε ρσξηθή πξαθηηθή, ε νπνία ελζσκαηψλεη ηηο ζθαίξεο παξαγσγήο, αληαιιαγήο θαη 

αλαπαξαγσγήο, β) ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ, νη νπνίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο θνηλσληθέο θαη παξαγσγηθέο ζρέζεηο 

(επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά αληηθείκελα) αιιά θαη ζηηο ζπλδηαηάμεηο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ θαη γ) ηνπο ρψξνπο 

αλαπαξάζηαζεο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηνπο ζπκβνιηζκνχο θαη ηηο ηδενινγηθέο πξνεθηάζεηο θάζε παξαγσγηθν-

ρσξηθνχ θαζεζηψηνο (Lefebvre, 1991).  

 

                                                      
34 πγθεθξηκέλα, ν Von Thunen κειέηεζε ηηο ζρέζεηο ησλ παξαγφλησλ: α) ρξήζε γεο, β) απφζηαζε, γ) ηερλνινγία θαη δ) κνξθή παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, γηα 
παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε δηαθνξεηηθέο δψλεο, δηαηππψλνληαο κάιηζηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ ελνηθίνπ 

γεο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν πξντφλ: R=Yp-E-Yfk, φπνπ ην R αλαπαξηζηά ην ελνίθην γεο αλά εθηάξην, ην E αλαπαξηζηά ηηο παξαγσγηθέο δαπάλεο αλά εθηάξην 

(εξγαζία, πξνκήζεηεο, εμνπιηζκφο), ην Y ζπκβνιίδεη ηελ απφδνζε ζε φξνπο κνλάδαο πξντφληνο αλά εθηάξην, ην p αλαπαξηζηά ηελ ηηκή ηεο αγνξάο γηα θάζε 
κνλάδα πξντφληνο, ην f είλαη ε αμία λαχινπ, ήηνη ην θφζηνο κεηαθνξάο κηαο κνλάδαο πξντφληνο αλά κίιη θαη ην k ζπκβνιίδεη ηελ απφζηαζε ζε κίιηα απφ ηελ 

αγνξά (Grotewold, 1959: 349). 

35 Ο Alfred Weber (1909) κειέηεζε ηηο απνθάζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ρσξνζέηεζεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπλάθεηα κε νθέιε ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ 

θφζηνπο ηεο παξαγσγήο θαη δαπαλψλ  δηαλνκήο πξντφλησλ. Οη εξγαζίεο ηνπ κειεηνχλ ηφζν ηνπο παξάγνληεο ρσξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ηηο ηάζεηο 
ρσξηθήο ζπγθέληξσζεο φζν θαη ην ξφιν ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, δηακνξθψλνληαο κηα γεληθή θαη θεθαιαηνθξαηηθή ζεσξία ηεο ρσξνζέηεζεο (Γεσξγαληάο θαη 

Γθηνχξαο, 2010). 

36 Ο Walter Christaller (1933) κειέηεζε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ σο ζπγθεληξσκέλεο ζε θεληξηθέο αγνξέο θαη ζε 

πεξηθέξεηεο κε πεξηνξηζκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (φπ.π.). 
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Πξνζέηη, ν ρψξνο είλαη έλα θνηλσληθφ πξντφλ ην νπνίν παξάγεηαη, θαηαλαιψλεηαη θαη παξάγεη νκνηνγελείο, 

θαηαθεξκαηηζκέλνπο, θαη ηεξαξρηθνχο ρψξνπο, ελψ αληαλαθιά ηηο εμειηζζφκελεο θνηλσληθέο θαη παξαγσγηθέο 

ζρέζεηο. Παξάιιεια, δηακνξθψλεη ηε δηθή ηνπ δηακνξθσηηθή θαη κνξθνγελεηηθή δπλακηθή ε νπνία ζπλζέηεη, 

νκνγελνπνηεί θαη αλαπαξάγεη. ηε δηαδηθαζία απηή, νη κνξθέο γλψζεο απνηεινχλ ηφζν απνηέιεζκα ηεο ρσξν-

ηζηνξηθήο απηήο δχκσζεο θαη ησλ εηδηθψλ θαη δηαθνξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φζν θαη δπλάκεηο πνπ 

κεηακνξθψλνπλ ηνλ απηφλ ρψξν. χκθσλα κε ηνλ Lefebvre, ν ρψξνο απνηειεί ην κέζν γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ εθκεηάιιεπζεο θαη άζθεζεο εμνπζίαο. Σν θξάηνο γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, φπσο 

ζεκεηψλεη, ν παξάγνληαο θαη ε ‘θαζνδεγεηηθή ρεηξ’ (‘maitre d’ouvrage’) ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ρψξνπ 

(Lefebvre, 2003: 87). πσο ζα θαλεί αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ, ε ζπκπεξίιεςε ηεο ρσξηθήο δηάζηαζεο 

ηεθκεξηψλεηαη απφ ηηο κνξθέο κέζα απφ ηηο νπνίεο ε θξαηηθή δξάζε ειέγρεη, δηνηθεί θαη δηακνξθψλεη ηηο ρσξηθέο 

δηαξζξψζεηο.  

 

Παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο εληνχηνηο, αλαπηχζζεηαη έλα ζεσξεηηθφ ξεχκα θξηηηθήο αλάιπζεο ηνπ 

ρψξνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ζεσξεηηθή απηή ζρνιή πεξηιακβάλεη 

ηφζν πνζνηηθέο φζν θαη πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θπζηνινγία ηνπ ρψξνπ, ηελ θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηε ζεκαζία ησλ παξαγσγηθψλ γλψζεσλ θαη ηεο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ην ξφιν ησλ ζεζκηθψλ 

παξεκβάζεσλ. Σηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 αλαδχεηαη ην ζεσξεηηθφ ξεχκα ηεο λέαο ξηδνζπαζηηθήο 

νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο, ην νπνίν επεθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξν εκπεηξηθφ επίπεδν (βι. Manuel Castells, Doreen 

Massey, Allen Scott, Michael Storper). Ζ βαζηθή αλαθνξά κέζα απφ ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη ε ζέαζε ηνπ 

ρσξηθνχ σο δηάζηαζε θαη απνηχπσζε θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ, θαίλεηαη λα είλαη νη εξγαζίεο ηνπ Manuel Castells 

θαη ζπγθεθξηκέλα ε δεκνζίεπζε ηνπ La Question Urbaine (1972). Ζ ζπγθεθξηκέλε ελζηάιαμε ηεο καξμηζηηθήο 

ζθέςεο ζηηο αλαιχζεηο ηνπ ρψξνπ, αλαδεηθλχεη πηπρέο ησλ ρσξηθν-θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νξγάλσζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ απνηχπσζε απηψλ ζηηο ρσξηθέο 

θαη αζηπθέο δηαζηάζεηο. Ζ λέα απηή νπηηθή κεηαβάιιεη ην ρψξν απφ αθαηξεηηθή θαηεγνξία, ζε κεηαβιεηή ππφ 

αιιειεπίδξαζε κε θνηλσληθέο δηεξγαζίεο. Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε ζθέςε ηξνθνδνηεί ηε γέλεζε λέσλ 

πξνζεγγίζεσλ ζην πεδίν ηεο ξηδνζπαζηηθήο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο D. Massey (1984), θαηά ηελ νπνία αλαδεηθλχεηαη ε ακθίδξνκε 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, ηα 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ηνπηθνί ζεζκνί) ηνπ νπνίνπ επηδξνχλ ζπρλά ζηηο ίδηεο ηηο ζρεκαηνπνηήζεηο ησλ 

δηεξγαζηψλ ζπζζψξεπζεο. πσο αλαδεηθλχεηαη εκπεηξηθά παξαθάησ, νη αλαιχζεηο ηεο Massey ζπληζηνχλ ζήκεξα 

βαζηθέο αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ ρσξηθψλ θαηλνκέλσλ. Ο ρψξνο απνηειεί έλα ηζηνξηθφ 

απνηέιεζκα παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο αιιά θαη ησλ 

γεληθψλ δπλαηνηήησλ ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ππνδέρεηαη -κε ηηο ηνπηθά εληνπηζκέλεο 

ζεζκηθέο ηνπ δνκέο- ηηο δπλάκεηο ηεο ζπζζψξεπζεο ζε κηα δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θχζεο ζε κνξθέο 

ρξεζηηθέο πξνο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (Storper, 1989: 50). ηε δηαδηθαζία απηή, ε πξφνδνο ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο ελλσκαηψλεηαη ιεηηνπξγηθά κε δχν ηξφπνπο: α) κέζσ ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο λέσλ 

γεληθψλ γλψζεσλ θαη παξαδεηγκάησλ γλψζεο, ηερληθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηερληθψλ παξαγσγήο, λέσλ αλάινγσλ 

δεμηνηήησλ θαη λέσλ αγαζψλ θαη β) κέζα απφ κηα ζεσξεηηθή δηάζηαζε, ε νπνία αθνξά ζηελ επίδξαζε πνπ νη λέεο 

ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο, νη εκπεηξηθέο έξεπλεο θαη ε πνιπδηάζηαηε κεηεμέιημε ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηθήο ζθέςεο έρνπλ πξνο ηα θαηλφκελα πνπ απνπεηξψληαη λα εξκελεχζνπλ.  

Με άιια ιφγηα, ε ρσξηθή δηάζηαζε αλαδεηθλχεηαη πιένλ ζε a priori κεηαβιεηή ζηελ απφπεηξα κειέηεο θαη 

θαηαλφεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ θαηλνκέλσλ, γεγνλφο πνπ επηθπιάζζεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο, ηφζν γηα ηα 

θπξίαξρα δφγκαηα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο φζν θαη γηα ηηο κνξθηθφηεηεο ησλ εθάζηνηε πνιηηηθψλ γλψζεο. χκθσλα 

κε ηνλ D. Harvey επίζεο -o νπνίνο κειέηεζε θαη ηεθκεξίσζε ηε ζρέζε αλάκεζα ζε ρσξηθέο δνκέο θαη ρσξηθέο 

δηαδηθαζίεο (Gregory, 2006: 4)-, νη δπλακηθέο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηείλνπλ λα κεηαβάιινπλ ηηο ρσξηθέο 

δηαξζξψζεηο, είηε κεηαζρεκαηίδνληαο ηα ρσξηθά ηνπία πξνο θνηλέο θαηεπζχλζεηο είηε δεκηνπξγψληαο θαη 

αλαπαξάγνληαο ρσξηθέο αληζφηεηεο (Harvey, 2001: 71). ην πιαίζην ηεο λέαο ξηδνζπαζηηθήο νηθνλνκηθήο 

γεσγξαθίαο, o ρψξνο πξνζεγγίδεηαη σο θνηλσληθή θαηαζθεπή θαη ζπλδέεηαη πιένλ κε έλλνηεο φπσο ε πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε, νη ελδνγελείο ηνπηθέο δπλακηθέο, νη λέεο γεσγξαθίεο, ηα ηνπηθνπνηεκέλα δίθηπα πξνζηηζέκελεο αμίαο, νη 

θαηλνηφκεο θαη καζεζηαθέο πεξηθέξεηεο. O David Harvey -σο βαζηθφο πιένλ εθπξφζσπνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζρνιήο ζθέςεο- ππνγξακκίδεη ζην Limits to Capital (1982) (Harvey, 2006) φηη ε έληαζε αλάκεζα ζηελ γεσγξαθηθή 
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ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο θαη ζηε γεσγξαθηθή εμεηδίθεπζε, δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ηερλνινγηθφ δπλακηζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ (φπ.π.). Ο ηερλνινγηθφο 

αληαγσληζκφο, απνηειεί κηα παξάιιειε κε ηε ρσξνζέηεζε επηινγή θαη αθνξά ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

παξαγφκελσλ νηθνλνκηθψλ αμηψλ θαη ηελ θπθινθνξία ηνπο. Παξάιιεια, πξνθαιεί κεηαηνπίζεηο ζηηο ρσξηθέο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγσγήο, ζηα ηερλνινγηθά παξαδείγκαηα, ζηε δηάξζξσζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο αμηψλ θαη ζηε 

ζπλνιηθή δπλακηθή ηεο ζπζζψξεπζεο (Harvey, 2006: 393). 

 

Οη παξαγσγηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη ρσξηθέο δηεξγαζίεο δελ αλαδηαξζξψλνληαη κφλν κέζα απφ ηελ 

επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή εμέιημε. Μεηεμειίζζνληαη κέζα θαη απφ ηηο ελλνηνινγηθέο δηαηάμεηο θαη ζεσξεηηθέο 

απνθάλζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ζε θάζε πεξίνδν ελαιιαθηηθά ξεχκαηα πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

επηινγψλ. Οη ελλνηνινγηθέο απηέο δηαηάμεηο ζπκπεξηθέξνληαη δειαδή σο θνηλσληθά εθιπηνγελείο (κε ηελ έλλνηα 

ηεο παξαγσγήο θαη δηαπφηηζεο λέσλ κνξθψλ) δνκέο, θαη θαζνξίδνπλ ην είδνο, ηελ θαηεχζπλζε, ην ραξαθηήξα θαη 

ηηο ζπλέπεηεο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη θνηλσληθψλ επηινγψλ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηηο 

γεληθέο νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη ρσξηθέο δηαξζξψζεηο ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν. Ζ δηάζηαζε ηεο 

επηζηεκνληθήο ζεσξεηηθήο θνηλσληθήο ζθέςεο θαζψο θαη ε δηάζηαζε ησλ πνιππνίθηισλ πιεγκάησλ άζθεζεο 

εμνπζίαο θαη ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο, ελέρνληαη εληφο ηεο δπλακηθήο ζρέζεο παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

παξαγσγηθψλ γλψζεσλ ρσξηθήο δηάξζξσζεο.     

 

                         

ρψξνο 

                                                                  

 

 

 

 

                  εμνπζία                                                              

                                                                                                                     ζπζζψξεπζε                     

 

                                                        γλψζε 

 

 

H λέα ξηδνζπαζηηθή νηθνλνκηθή γεσγξαθία ζπλδέεηαη, φπσο ζα θαλεί αλαιπηηθφηεξα, θαη κε αλαιχζεηο ηεο 

εμειηθηηθήο νηθνλνκηθήο -φπσο αλαιχζεθε δηεμνδηθά ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα- ζην επίπεδν ηεο ζεκαζίαο ησλ 

ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαζηάζεσλ πνπ ηα ζπλνδεχνπλ ζε επίπεδν ρσξηθφηεηαο, 

ηζηνξηθφηεηαο θαη ζεζκψλ. Σέηνηεο δηαζηάζεηο είλαη ηα ηνπηθά παξαγσγηθά δίθηπα, νη ηππηθνί θαη άηππνη ζεζκνί 

ζπλεξγαζίαο, ε ζεζκηθή ‘ππθλφηεηα’, ε αιιειεπίδξαζε θαη νη κε εκπνξεχζηκεο αιιειεμαξηήζεηο (Storper, 1995, 

1997, 2010α, 2010β, 2011α, 2011β), ηα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο (Freeman 1998, Lundwall 2007, Cooke & Morgan, 

2001). Ο ρψξνο δελ ζπληζηά απιψο ην πιαίζην αλάπηπμεο παξαγσγηθήο ή ηερλνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ηελ 

πεξηνρή παξέκβαζεο κηαο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο αιιά απνηειεί κηα δηάξζξσζε πνπ παξάγεη πιεφλαζκα, 

ηερλνινγία, γλψζε θαη πνιηηηθή. Ο ρψξνο θαίλεηαη λα παξάγεηαη απφ βαζχηεξεο δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο 

πξσηίζησο θαη λα παξάγεη λέεο ζεζκηθέο κνξθέο, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, πνπ ζπλδηαιέγνληαη κε ηηο 

δηαδηθαζίεο απηέο.  

 

Παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ ζεσξήζεηο, έρεη ζεκαζία λα αλαθεξζνχλ πηπρέο ησλ νπνίσλ ζήκεξα ζπλαληψληαη ηεο 

εκπεηξηθήο κειέηεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ. πγθεθξηκέλα, έλα βαζηθφ ζεσξεηηθφ ξεχκα 

ζπζρέηηζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ ζε ρσξηθή αλαθνξά μεθηλάεη ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 

1980 (Piore & Sabel, 1984) θαη κειεηάεη ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο ηεο Ηηαιίαο. Κεληξηθφ εκπεηξηθφ 

πεδίν έξεπλαο απνηέιεζε ν κεηαζρεκαηηζκφο θαζεηνπνηεκέλσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη ε εθαξκνγή θαη 

αλάπηπμε ζπζηεκάησλ επέιηθηεο εμεηδίθεπζεο θαη ππθλψλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο 

(Storper, 1997: 5). Μέζα απφ ηε κειέηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ, επηρεηξήζεθε ε ηεθκεξίσζε ηεο 

ζεκαζίαο ησλ ηνπηθψλ απηψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο κεηαζρεκαηηζκνχ, 

ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο, δηθηχσζεο θαη αλάπηπμεο ‘νηθνλνκηψλ ηνπηθήο ζπγθέληξσζεο’. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε -παξφηη ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπηθφηεηαο θαη ηδηαηηεξφηεηαο- 



100 

 

αλαδεηθλχεη ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ησλ δηακεζνιαβεηηθψλ ζεζκψλ θαη ελψζεσλ γηα ηελ ηνπηθή ελδνγελή 

αλάπηπμε. Δπνκέλσο, απνθαιχπηεη θαη ηε ζεκαζία ηεο ζεζκηθήο θαη πνιηηηθήο παξέκβαζεο, ε νπνία δελ ηαπηίδεηαη 

πάληα κε ηε ρξεκαηνδνηηθή δηάζηαζε. πσο πεξηγξάθνπλ νη Philip Cooke θαη Kevin Morgan, παξφιν πνπ γηα 

παξάδεηγκα ζηελ πεξηνρή ηεο Καιαβξίαο θαηαγξάθνληαη πςειφηεξεο ρξεκαηνξνέο -εμαηηίαο ησλ επλντθψλ 

ηζηνξηθά γηα εθείλε, ζηελ Ηηαιία, πνιηηηθψλ ζπγθπξηψλ-, ζε πεξηνρέο κε ρακειφηεξεο ζπλνιηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνιήςεηο (Cooke & Morgan, 2001: 114) (φπσο ε πεξηθέξεηα Emiglia Romagna), ε ηνπηθή 

αλάπηπμε κπνξεί λα ηξνθνδνηείηαη απφ ππθλέο ζεζκηθέο αξρηηεθηνληθέο. 

Οη αλαπηπγκέλεο ζηαζεξέο δνκέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα βνξεηναλαηνιηθά θαη ην θέληξν ηεο Ηηαιίαο -θαη 

δηέθεξαλ απφ ηε ζηαζηκφηεηα ηνπ θησρνχ λφηνπ αιιά θαη ηελ παξαδνζηαθά πινχζηα βνξεηνδπηηθή Ηηαιία- 

πξνθάιεζαλ ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ ηφζν ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θνηλσληθήο δνκήο ηεο πεξηνρήο, φζν θαη 

εμαηηίαο θαη ηνπ ηδηφκνξθνπ ζρεηηθνχ παξαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο (ην νπνίν ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηε ζπγθέληξσζε 

επηρεηξήζεσλ). Οη δνκέο απηέο δηακφξθσλαλ ηνπηθά δίθηπα ζπλεξγαζίαο -ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο (π.ρ. έπηπια, παπνχηζηα, θεξακηθά)- ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

εμσζηξέθεηα θαη θαηλνηνκηθφηεηα ζε ζέκαηα νξγάλσζεο, παξαγσγήο θαη δηαθνξνπνίεζεο πξντφλησλ 

(Κνπξιηνχξνο, 2001). Σα ηνπηθά απηά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα απμάλνπλ ηνπο δεζκνχο ηνπο πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ 

–κέζα απφ πιήζνο δηαζπλδέζεσλ- θαη έηζη, δεκηνπξγνχλ εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

παξαγσγηθήο πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο (φπ.π.).   

ζνλ αθνξά ζηε ζεζκηθή δηάζηαζε, εδψ αλαδεηθλχεηαη έλα ζεκείν πνπ ρξήδεη πξνζνρήο θαη ζα καο απαζρνιήζεη 

θαη αξγφηεξα. Ζ ιεγφκελε ‘επέιηθηε ζπζζψξεπζε’ -φπσο επηθξάηεζε λα απνθαιείηαη ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα 

παξαγσγηθήο αλάπηπμεο- ζπγθξνηείηαη απφ ππθλά δίθηπα κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ 

θαη αλαπηχζζνληαη κέζα απφ έληνλεο ζπλαιιαγέο θαη νξηδφληηεο θαη θάζεηεο, δηαθιαδηθέο, δηαθιαδψζεηο (φπ.π.). 

Οη ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθέο αξρηηεθηνληθέο -έηζη φπσο δηακνξθψζεθαλ ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο- 

δεκηνπξγνχλ ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ζεηηθψλ ‘εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ’, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κείσζε ηνπ 

θφζηνπο, αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ κνξθψλ πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη εμαγσγηθψλ θπθισκάησλ, ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ εηζαγφκελσλ παξαγσγηθψλ εηζξνψλ θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ πφξσλ ζε 

εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη γλψζεηο. πρλά ηξνθνδνηνχλ επίζεο, ζπλερή εηζαγσγή θαηλνηνκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

πνιπεπίπεδε εμεηδίθεπζε θαη ηε ‘κάζεζε κέζα απφ ηελ πξάμε’ θαζψο θαη λέα θίλεηξα επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα 

απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ‘θαησθιηψλ εηζφδνπ’. Οη βηνηερληθέο θαη ζπληερληαθέο κνξθέο παξαγσγήο -αιιά θαη 

νη εηδηθέο ηππηθέο θαη άηππεο ξπζκίζεηο ππνζηήξημεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο νη ππεξγνιαβίεο, νη 

δηαθνξηθέο δηαηάμεηο ησλ εξγαηηθψλ λφκσλ- επλνήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηελ πνιηηηθή θαηεχζπλζε 

(Cooke & Morgan, 2001: 115) ησλ ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ. Δμίζνπ ζεκαληηθή κεηαβιεηή εληνχηνηο, απνηειεί θαη 

ε ελεξγή παξνπζία θαη παξέκβαζε ηνπηθψλ δηακεζνιαβεηηθψλ ζεζκψλ κε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ζηηο ηνπηθέο 

παξαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο. 

Ζ ζεζκηθή απηή δηάζηαζε έρεη δηηηφ ραξαθηήξα. Απφ ηε κηα πιεπξά αθνξά ζηε δηάζηαζε ηεο ζηαζεξήο 

ππνζηήξημεο ζε επίπεδν ελψζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ δηακεζνιάβεζεο
37

, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο ζε έλα ελδηάκεζν -θξίζηκν γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο- θξίθν ηεο αγνξάο θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

ηνκείο πξνκεζεηψλ, πσιήζεσλ θαη δηνίθεζεο θαζψο θαη ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο ΜΜΔπ. 

Απφ ηελ άιιε, δηακνξθψλεηαη, κηα δνκή ππνζηήξημεο πνπ πεξηιακβάλεη ζεζκνχο, επηκειεηήξηα θαη εκπνξηθέο 

ελψζεηο (π.ρ. Capri textile center), ε νπνία πξνζθέξεη επίζεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, φπσο επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, ινγηζηηθέο ππεξεζίεο, ηερλνινγηθέο ππεξεζίεο, ρξεκαηνδνηηθέο ππεξεζίεο (φπ.π.). Παξάιιεια κε απηά, 

αλαπηχζζνληαη εζληθέο πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ ίδξπζε θαη ηελ ελίζρπζε ηερλνινγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, 

κε θχξην πξνζαλαηνιηζκφ ζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη λέεο ηερλνινγίεο (Κνπξιηνχξνο, 2001). Δληνχηνηο, ε 

δπλακηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο θαίλεηαη λα βαζίδεηαη φρη ηφζν ζηελ απζηεξά πξνζδηνξηζκέλε 

έλλνηα ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο ή ηεο γξακκηθήο ζρέζεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο –δίρσο λα ππνηηκάηαη ε 

ζεκαζία ηεο ζπλερνχο ηερλνινγηθήο αλαδηάξζξσζεο- αιιά ζε παξάγνληεο φπσο ππθλφηεηα δηαθιαδψζεσλ, πιηθέο 

θαη άπιεο ππνδνκέο ππνζηήξημεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη αλάπηπμε πνιχ-επίπεδσλ παξαγσγηθψλ θπθισκάησλ.    

                                                      
37 Σν πεξηζζφηεξν εθηεηακέλν ζχζηεκα δηακεζνιάβεζεο είλαη ην ERVET (Ente per la Valorizzazione del Territorio) (Cooke & Morgan, 2001). 
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ηελ ίδηα ζπδήηεζε ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζρνιήο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ε νπνία δίδεη έκθαζε ζηε 

ζεκαζία κηαο θαηλνηνκηθήο εμαγσγηθήο βάζεο θαη ζηελ αλάδεημε απφιπησλ ή ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

(Krugman, 1991α). Ζ αλάπηπμε δηεζλψλ εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηεο ή αζηπθά 

θέληξα απνηεινχλ βαζηθή δηαδηθαζία, κέζα απφ ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη λένη πεξηθεξεηαθνί κεραληζκνί 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη λέεο δπλακηθέο ηερλνινγηθήο αιιαγήο. Ζ αλάπηπμε βαζηθψλ θαη θαηλνηνκηθψλ 

απφιπησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, απνηειεί -ζχκθσλα κε ηηο πξνζεγγίζεηο ηεο νδεγνχκελεο απφ ηε 

δήηεζε θαηλνηνκίαο-, πξνυπφζεζε πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Ζ αλάπηπμε παξαγσγηθψλ γλψζεσλ, 

εμεηδηθεπκέλνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε δηεζλήο πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ -καδί κε ηηο επλντθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(Krugman & Venables 1996: 960)- απνηεινχλ ηα θεληξηθά ζηνηρεία νηθνδφκεζεο ελφο ηέηνηνπ πιενλεθηήκαηνο. 

ηνλ ίδην βαζκφ, ζεκαληηθέο θξίλνληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζε αχμνπζεο απνδφζεηο θαη ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο 

(Krugman, 1991α) θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Fujita & Thisse, 2002: 129, 421). ε 

απηά ζπκπιεξψλνληαη νη ζπλζήθεο ζπληειεζηψλ (ππνδνκέο, ξχζκηζε), νη ηνπηθέο βηνκεραλίεο ππνζηήξημεο θαη 

πξνκεζεηψλ, νη επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη νη ζρέζεηο κε ηηο ηνπηθνπνηεκέλεο αγνξέο (Porter, 2008), ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά πεξηθεξεηαθά ‘ζπκπιέγκαηα’. Δληνχηνηο, νη ζπλζήθεο νηθνδφκεζεο ησλ αλαγθαίσλ 

παξαγφλησλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνθείκελεο δπλακηθήο είλαη αληηθείκελν κηαο άιιεο ζρνιήο ζθέςεο, ε νπνία 

-ελψ αλαγλσξίδεη ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο- δηακνξθψλεη κηα επξχηεξε ζπζηεκηθή ζπιινγηζηηθή 

πνπ ζπκπεξηιακβάλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ζεκαζία ηεο ζεζκηθήο θαη ηερλνινγηθήο αιιαγήο.    

ηε ζπδήηεζε ινηπφλ γηα ηε ζρέζε γλψζεο θαη ρψξνπ αλαγλσξίδνληαη επξχηεξεο ζρνιέο ζθέςεο, κε άιιεο λα 

δίλνπλ έκθαζε ζηηο ηνπηθνπνηεκέλεο παξαγσγηθέο θαη ζεζκηθέο ζπλζήθεο θαη ζηα ηνπηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα -

φπσο ε ζρνιή ηεο επέιηθηεο ζπζζψξεπζεο θαη ησλ ‘βηνκεραληθψλ ζπλνηθηψλ’- θαη θάπνηεο άιιεο λα 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ ηεο αλάπηπμεο κέζα απφ ηελ κνληεινπνίεζε ηεο ζρέζεο 

εκπνξίνπ, εμαγσγηθήο βάζεο θαη ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπλζεθψλ θαη θαηλνηνκηθφηεηαο. Σηο ηξεηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο πεξίπνπ, δηαηππψλνληαη ζπγθεθξηκέλεο ζεσξεηηθέο ζπιινγηζηηθέο πνπ εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν είηε ζηηο 

κεηαθνξληηθέο γεσγξαθίεο ηεο παξαγσγήο -πξνζεγγίδνληαο ην ρψξν κέζα απφ έλα θξηηηθφ αλαιπηηθφ πξίζκα 

επέθηαζεο, αζηάζεηαο θαη δηαθνξνπνίεζεο (Storper & Walker 1989: 10)- είηε ζηηο ζρέζεηο ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηερλνινγηθήο θαη ζεζκηθήο αιιαγήο θαη επξχηεξσλ πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο.     

Ζ ιεγφκελε ‘ζρνιή ηεο Καιηθφξληα’ -φπσο ζπλεζίδεηαη λα απνθαιείηαη ε θξηηηθή απηή νηθνλνκηθν-γεσγξαθηθή 

πξνζέγγηζε- κειεηά ηηο ζρέζεηο ρσξηθήο δηάξζξσζεο ζπγθεθξηκέλσλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ, ηηο ζρεηηθέο 

κεηαβνιέο ζηνλ ηνπηθφ θαη δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη ηηο ‘εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο’. Απηέο πξνθχπηνπλ σο 

ζπλέπεηα ηεο αλάπηπμεο ππθλψλ ζρέζεσλ θαη δηαζπλδέζεσλ αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο έληαζεο ηερλνινγίαο. Οη 

δηαζπλδέζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηφζν ην επίπεδν ησλ εηζξνψλ-εθξνψλ, φζν θαη ην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο 

ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο, κάζεζεο θαη κε εκπνξεχζηκσλ αιιειεμαξηήζεσλ (Storper, 1997: 9, Storper & Scott, 

1992). Ζ βαζηθή αξρή κέζα απφ ηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ην εξκελεπηηθφ ηεο πιαίζην είλαη φηη ‘ε γλψζε θαη ε 

θαηλνηνκία ζπληζηά απνηέιεζκα ηνπ ζεζκηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ παξαγσγήο’ (Storper, 1997: 14). 

Πξαγκαηεπφκελεο ηε ζρέζε ηερλνινγίαο, ρσξηθήο δηάξζξσζεο θαη νξγάλσζεο, νη εκπεηξηθέο απηέο αλαιχζεηο 

ηνπνζεηνχλ ηηο λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο ζε έλα επξχηεξν πιαίζην ζπλνιηθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ. Απηή ε αλαδηάξζξσζε πεξηιακβάλεη -ελ ζπλαξηήζεη θαη κε ηηο αλαιχζεηο ηφζν ηεο 

ξπζκηζηηθήο ζρνιήο, ε νπνία δηέθξηλε ηε ζρέζε αλάκεζα ζε θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο θαη θαζεζηψο ξχζκηζεο, φζν 

θαη ηεο καξζαιηαλήο θιεξνλνκηάο γηα ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηηο δηθηπψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ-: α) έλα εμειηζζφκελν 

ηερλνινγηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην, β) έλα ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο ξχζκηζεο ηεο εξγαζίαο, γ) λέεο κνξθέο 

θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ, δ) κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, ε) κηα ζπγθεθξηκέλε 

δηνηθεηηθή θνπιηνχξα, ζη) ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο αγνξάο θαη αληαγσληζκνχ θαη δ) ζπγθεθξηκέλα θιαδηθά, εζληθά, 

πεξηθεξεηαθά θαη δηεζλή ξπζκηζηηθά πιαίζηα (Scott & Storper, 1992: 6).  

ε ελδηάκεζεο ζεσξήζεηο ηνπο, νη ζπγθεθξηκέλεο πξνζεγγίζεηο κειεηνχλ ηε ζεκαζία νξηζκέλσλ ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαγφλησλ, πξνζπαζψληαο λα εξκελεχζνπλ ηελ εκθάληζε ρσξηθψλ θαηλνκέλσλ -φπσο απηφ ηεο γλσζηήο 

πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ ηερλνινγηθήο βάζεο Silicon Valley ζηελ Καιηθφξληα- ζηε βάζε ησλ ηνπηθψλ 

ζεζκψλ ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ ηππηθψλ ή άηππσλ ζεζκψλ ζπλεξγαζίαο, ηεο βηνκεραληθήο δνκήο θαη ησλ 

ηάζεσλ δηθηχσζεο αλάκεζα ζε παξαγσγηθέο δνκέο, θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (Saxenian, 1994). Μέζα απφ 

απηή ηε δηεξεχλεζε, εκθαλίδεηαη ε ζεκαζία ησλ ηνπηθψλ ξνψλ γλψζεο αλάκεζα ζε νξγαληζκνχο (αθφκε θαη κέζα 
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απφ ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο κέζσ κεηαθίλεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ) θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο ζπιινγηθήο 

κάζεζεο ζε ζέκαηα θιαδηθήο εμεηδίθεπζεο θαη πξνζαξκνγήο ζε ηαρχηαηα εμειηζζφκελα δεδνκέλα. Να ζεκεησζεί 

εδψ φηη ε Πνιηηεία ηεο Καιηθφξληα -ηεο νπνίαο ηηο παξαγσγηθέο δνκέο ε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή έρεη κειεηήζεη 

πεξηζζφηεξν ηδηαίηεξα ζηα πξψηα ρξφληα ηεο αλάπηπμεο ηεο θαη φπνπ εθηπιίζζνληαη αξθεηά απφ γεσγξαθηθά θαη 

αλαπηπμηαθά θαηλφκελα πνπ ηξνθνδνηνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεγγίζεηο- είλαη κηα απφ ηηο ειάρηζηεο πνιηηείεο 

ησλ ΖΠΑ φπνπ αλέθαζελ απαγνξεπφηαλ ε ζχλαςε (εθηφο απφ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, φπνπ γηα παξάδεηγκα πθίζηαηαη 

δηάιπζε θνηλνπξαμίαο) ζπκθσληψλ κε-παξαρψξεζεο εηαηξηθψλ κπζηηθψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε, ε νπνία έρεη 

επλνήζεη ηηο κεηαθηλήζεηο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηα θαηλφκελα ηνπηθήο δηάρπζεο γλψζεο, απνηειεί έλα ζαθέο 

παξάδεηγκα γηα ηελ επίδξαζε πνπ δχλαηαη λα έρεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ζηηο εζσηεξηθέο ξνέο θαη αιιειεπηδξάζεηο 

ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο.   

ε ζρέζε κε ην καθξννηθνλνκηθφ πιαίζην αλάιπζεο, ηα εκπεηξηθά πνξίζκαηα ηεο πξνθείκελεο ζρνιήο ζπλεγνξνχλ 

ππέξ κηαο ζεσξίαο αληζνξξνπίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ επέθηαζε ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ ζην ρψξν 

δεκηνπξγψληαο λέεο ηνπηθφηεηεο ή αλαδηαξζξψλνληαο παιηέο (Storper & Walker, 1989: 10), ζε ζπλάξηεζε κε 

δηαδηθαζίεο αζηάζεηαο θαη δηαθχκαλζεο πνπ δηαθξίλνπλ ηελ νηθνλνκηθή επίδνζε δηαθνξεηηθψλ πεξηθεξεηψλ, 

ηνπηθνηήησλ θαη αζηπθψλ θέληξσλ. Οη ηαπηφρξνλεο απηέο δπλακηθέο -πνπ κεηαβάιινπλ ηφζν ηε κνξθή ηνπ 

παγθφζκηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ρψξνπ, φζν θαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο- 

δηακνξθψλεη λέεο παξαγσγηθέο θαη ρσξηθέο δηαξζξψζεηο δηαθνξνπνηψληαο ηηο πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο. 

Παξάιιεια αλαδνκεί ηα ζπγθξνηεζηαθά απηψλ ξπζκηζηηθά θαη ηερλνινγηθά ζηνηρεία θαη ηηο γεληθέο αλαπηπμηαθέο 

κεηαβιεηέο θαη παξακέηξνπο ηεο εξγαζίαο, ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο. πσο ζεκεηψλνπλ νη Μ. Storper θαη R. Walker:  

…ε εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ ηεο επέθηαζεο ηεο βηνκεραληθήο γεσγξαθίαο απαηηεί ηελ απφξξηςε ησλ ελλνηψλ 

ηεο ηεξαξρηθήο δηάρπζεο θαη ησλ αλαιχζεσλ ηεο θηλνχκελεο ηζνξξνπίαο…..ε γεσγξαθηθή εθβηνκεράληζε δελ 

αλαπηχζζεηαη ζε κνξθή δηαπνίθηιζεο ‘πξνο ηα θάησ’, κέζα απφ νκαιέο βειηηψζεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ σζήζεσλ 

θαη ζπλερνχο θπξηαξρίαο ησλ αλεπηπγκέλσλ επί ησλ θπξηαξρνχκελσλ...νη βηνκεραλίεο δχλαηαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα φπνπ δελ ππήξρε πνηέ, ζπρλά δίρσο ηδηαίηεξε εθηίκεζε ζηελ πξνεγνχκελε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ φπνπ κεηαθηλνχληαη…ζε κεγάιν βαζκφ ελδνγελψο ηνπ ηφπνπ…απηφ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θχζεσο ηεο εθβηνκεράληζεο σο παγθφζκην-ηζηνξηθή παγθφζκην-γεσγξαθηθή δηαδηθαζία…’ 

(Storper & Walker, 1989: 19). 

Οη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο θαηαθέξλνπλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ θπγφθεληξεο θαη θεληξνκφιεο 

δπλάκεηο ησλ γεσγξαθηθψλ ζπγθεληξψζεσλ. Οη δπλάκεηο απηέο πθίζηαληαη πίζσ απφ ηελ αλάδεημε λέσλ κνξθψλ 

εγθαηάζηαζεο παξαγσγηθψλ δηθηχσλ αιιά θαη λέσλ κνξθψλ ρσξηθφηεηαο -φπσο νη ‘πεξηθέξεηεο’- 

ζπλδηακνξθψλνληαο έηζη έλα λέν πιαίζην επηζηεκνληθήο αλάιπζεο αιιά θαη ζρεδηαζκνχ θξαηηθήο πνιηηηθήο. ε 

απηφ ην ζεκείν είλαη πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ζηηο αλαιχζεηο ησλ νηθνλνκηθν-ρσξηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ θαηλνκέλσλ –θαη ζηηο αλαιχζεηο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο-, είλαη απηή ηεο γεσγξαθηθήο αλαθνξάο ζε 

επίπεδν πεξηθέξεηαο. Ζ έλλνηα ηεο πεξηθέξεηαο πξνζεγγίδεηαη ζήκεξα σο κηα θπζηθή, γεσγξαθηθή, δηνηθεηηθή, 

πνιηηηθή, παξαγσγηθή, νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή δνκή πνπ ελέρεη ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά, νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά. Παξφιν πνπ ε έλλνηα ηεο πεξηθέξεηαο αθνξά θπξίσο ζε έλα νξηζκφ πνπ 

εηεξνπξνζδηνξίδεη ην ππνθείκελν αλαθνξάο ζε ζρέζε κε θάηη θεληξηθφ, ζήκεξα γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ε 

πεξηθέξεηα αλαδεηθλχεηαη ζε ‘θεληξηθφ’ ζεκείν αλαθνξάο γηα ζέκαηα νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ζέκαηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. ε ζρέζε κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ε έλλνηα ηεο πεξηθέξεηαο 

απνηειεί, ζπλ ηνηο άιινηο, κηα ηεθκεξίσζε ηεο ζπιινγηζηηθήο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ρψξνπ. Ζ πεξηθέξεηα απνηειεί 

κηα ρσξηθή ελφηεηα πνπ δελ απνηεινχζε θπζηθή, ηζηνξηθή ή κφληκε πνιηηηθή ή νηθνλνκηθή αλαθνξά. Αληίζεηα, 

απνηειεί κηα πξφζθαηε θνηλσληθή θαηαζθεπή, ε νπνία έρεη πξνθχςεη απφ ηε ζπλάξηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ (Keating, 2003: 263). πσο ππνγξακκίδεη ν Μ. Storper:  

 

‘…θάηη ηδηαίηεξν ζπλέβε ζηηο αξρέο ηνπ 1980. Ζ πεξηθέξεηα, πνπ γηα θαηξφ απνηεινχζε ελδηαθέξνλ πεδίν γηα 

ηζηνξηθνχο θαη γεσγξάθνπο, αιιά δελ θαηλφηαλ λα ελέρεη θάπνην ελδηαθέξνλ γηα ηε δπηηθή θνηλσληθή επηζηήκε, 

αλαθαιχθζεθε μαλά απφ κηα νκάδα πνιηηηθψλ νηθνλνκνιφγσλ, θνηλσληνιφγσλ, πνιηηηθψλ επηζηεκφλσλ θαη 

γεσγξάθσλ – πνηέ πξηλ δε δφζεθε ηφζε ζεκαζία ζηελ έλλνηα ηεο πεξηθέξεηαο…’ (Storper, 1997: 3).   
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π: πεξηθέξεηα 

η: γλψζε σο ηερλνινγία 

γ: γλψζε σο θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζθέςε 

ε: θξαηηθή παξέκβαζε – πιέγκα άζθεζεο εμνπζίαο   

ζ: ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη λέεο κνξθέο κεηαθνξάο γλψζεο-ηερλνινγίαο 

ζ: δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο θαη θηλεηηθφηεηα παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ 

α: αιιειεπίδξαζε παξαγφλησλ 

ρ: ρσξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

δ: δηνηθεηηθή δηάζηαζε 

β: βηνκεραληθή δηάζηαζε 

η: ηερλνινγηθή ηθαλφηεηα 

θ: ζεζκηθή δπλακηθή 

θ’: θνηλσληθή ηθαλφηεηα 

 

ρήκα 4. Γηαδηθαζίεο κνξθνπνίεζεο πεξηθεξεηψλ 

 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε ‘αλάδπζε ηεο πεξηθέξεηαο’ ζρεηίδεηαη κε βαζχηεξεο αιιαγέο 

πνπ αθνξνχλ ζηηο λέεο κνξθέο ξχζκηζεο θαη ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε. Ηδηαίηεξα νη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, έδηλαλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα λα επεθηείλεηαη πέξα απφ ηηο ξπζκηζηηθέο δηαθξίζεηο ησλ εζλψλ 

θξαηψλ δίδνληαο πξφζβαζε ζε λέεο ‘ηνπηθφηεηεο’, εληείλνληαο έηζη ηνλ ρσξηθφ αληαγσληζκφ θαη ηελ αλάγθε 

αλάδεημεο ηδηαίηεξσλ πιενλεθηεκάησλ ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ ζπλερήο βειηίσζε ησλ 

κεηαθνξψλ πξνθάιεζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ ρξνλναπνζηάζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηε 

‘ζπξξίθλσζε ηνπ ρψξνπ’ (Λακπξηαλίδεο, 2007: 45). Ζ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

πξνθαιεί ηαπηφρξνλα ηνλ εθκεδεληζκφ ηεο ζεκαζίαο ηνπ ρψξνπ θαη ηε ζπλεπαθφινπζε εθκεδέληζε ηνπ ρξφλνπ 

απφ ην ρξφλν (φπ.π.). Σν απνηέιεζκα ησλ κεηαβνιψλ απηψλ -ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπλ-εμειηζζφκελεο παξαγσγηθέο 

δηεξγαζίεο ησλ ππνινίπσλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ- είλαη δηηηφ. Καη’ αξράο, κεηαβάιιεηαη ε ζρεηηθή ρσξνζέηεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ απφζηαζε δειαδή απφ έλα ζεκείν παξαγσγήο πξνο έλα ζεκείν πψιεζεο κεηψλεηαη, 

φπσο κεηψλεηαη ε απφζηαζε απφ έλα ζεκείν παξαγσγήο ζε έλα άιιν ζεκείν παξαγσγήο θαη απφ έλα ζεκείν 

πψιεζεο ζε έλα άιιν ζεκείν πψιεζεο. Απηφ δεκηνπξγεί λέεο πιενλεθηήκαηα θαη λέεο πξνθιήζεηο αθνχ θαη’ 

νπζίαλ δεκηνπξγεί έλα λέν επίπεδν ηερλνινγηθνχ  αληαγσληζκνχ θαη γεσγξαθηθήο ηεξαξρίαο. Ζ εμέιημε απηή -πνπ 

πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ αλάινγεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο νινθιήξσζεο ηνπ θεθαιαίνπ- πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 
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εληνλφηεξεο επέθηαζεο ησλ παξαγσγηθψλ αιιά θαη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, παξάιιεια φκσο θαηαξγεί ζε 

κεγάιν βαζκφ δνκεκέλα ηνπηθά πιενλεθηήκαηα θαη ρσξηθά κνλνπψιηα πνπ πξνζηαηεχνληαη κέζα απφ ηελ απηή 

απφζηαζε. πσο αλαθέξεη ν Λ. Λακπξηαλίδεο, ε απφζηαζε κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ εμαζθαιίδεη κηα 

θπζηθή πξνζηαζία θαη κνλνπσιηαθά πιενλεθηήκαηα ζε κηα αγνξά (φπ.π.: 45). Δπεθηείλνληαο ην επηρείξεκα, ηνπηθά 

παξαγσγηθά ζπζηήκαηα πνπ ζε αξθεηέο πεξηνρέο δχλαληαη λα ιεηηνπξγνχζαλ ζε έλα πξφηππν ελδνγελνχο 

δπλακηθήο -παξάγνληαο ηνπηθά πξντφληα, πξψηεο χιεο θαη δεκηνπξγψληαο νπζηαζηηθά ‘ηνπηθέο νηθνλνκίεο’- 

ηίζεληαη ζε θξίζε ή αλαδηάξζξσζε (φπ.π.). 

 

 

    

          

 

     

    

 

 

ρήκα 5. Υσξηθέο κεηαηνπίζεηο 

 

 

Σαπηφρξνλα, ε δηαδηθαζία απηή αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ηνπηθψλ πφξσλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, 

θαζφηη κέζσ ησλ κνξθψλ αληαγσληζκνχ αλαδηαξζξψλνληαη ζπλνιηθά νη κνξθέο θαη νη ζρέζεηο παξαγσγήο θαη ελ 

νιίγνηο, νη δηαθνξηθά δηαζθνξπηζκέλεο, ζπγθξνηεκέλεο θαη εηεξνγελείο ζηε ζχζηαζε ηνπο ‘ηνπηθφηεηεο’ εθηίζεληαη 

ζε κηα ζρέζε πην έληνλεο αιιειεμάξηεζεο αιιά θαη θπξίσο, αληαγσληζκνχ. Παξαδφμσο ινηπφλ, ε ζπξξίθλσζε ηνπ 

ρψξνπ -πνπ ζπληειείηαη απηήλ ηελ πεξίνδν καδί κε ηηο  λέεο γεσγξαθίεο θαη λέεο γεσγξαθηθέο ηεξαξρίεο- 

αλαδεηθλχεη λέεο αλαγθαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ είηε ζηε ζεκαζία ηεο γεσγξαθηθήο ή ζρεζηαθήο-ζεζκηθήο 

ζπγθέληξσζεο γηα ηελ παξαγσγή ‘εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ’, είηε ζηηο ηθαλφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

ηνπηθψλ ρσξηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ηδηαηηεξνηήησλ θαη πιηθψλ θαη άπισλ πφξσλ.  

 

ε ζπλάξηεζε κε ηηο παξαπάλσ δηεξγαζίεο, λέεο κνξθέο ‘πεξηθεξηζκνχ’ αλαδεηθλχνληαη ηελ ίδηα πεξίνδν, θπξίσο 

ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ επξσπατθή ήπεηξν. Παξφηη ε ζχζηαζε ησλ εζλψλ θξαηψλ αηψλεο 

λσξίηεξα δεκηνπξγνχζε αλαγθαηφηεηεο πνπ ππέζθαςαλ ελ κέξεη ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο -κέζα απφ ηε ζχζηαζε 

θνηλψλ ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ θνξνινγίαο θαη εκπνξίνπ αξρηθά θαη λνκηθήο, γξαθεηνθξαηηθήο επνπηείαο θαη 

θνηλψλ ζπζηεκάησλ θξαηηθήο παξέκβαζεο αξγφηεξα- ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ε έλλνηα ηεο πεξηθέξεηαο 

αλαγελληέηαη ζηαδηαθά σο πεδίν πνιηηηθήο, πεδίν εθαξκνγήο πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ θαη πεδίν 

λνκηκνπνίεζεο. Χζηφζν, ε εμέιημε απηή δελ ππνλφκεπζε ζηε βάζε ηεο πάληα ηελ θξαηηθή δηάζηαζε, αιιά απιψο 

κεηέβαιιε ην ραξαθηήξα ηεο παξέκβαζεο ηεο
38

. Ζ εμέιημε ησλ βαζηθψλ ππνδεηγκάησλ πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο 

θαη ε κεηαηφπηζε ζε κέηξα ελδνγελνχο αλάπηπμεο κεηέπεηηα, επεξεάδνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο 

πεξηθέξεηαο ζην βαζκφ πνπ απηή αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο γεσγξαθηθφ κέζν εθζπγρξνληζκνχ. Σαπηφρξνλα, ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ αλαπηπμηαθήο αληζφηεηαο ζε αξθεηά θξάηε ηεο 

Δπξψπεο (Ηηαιία, Γαιιία, Μ.Βξεηαλία), ψζεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε επηινγήο ηνπ ‘πεξηθεξεηαθνχ επίπεδνπ’ σο 

θαηάιιεινπ γηα παξεκβάζεηο πνιηηηθήο (Keating, 2003). Οη επηινγέο απηέο αλέδεημαλ ηε ζεκαζία ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε πξνθείκελε επηινγή ζπλνδεχηεθε απφ λέεο κνξθέο 

δηνίθεζεο θαη ζηξαηεγηθέο ‘απνθέληξσζεο’. πσο ζεκεηψλεη ν Michael Keating, νη πξψηκεο πεξηθεξεηαθέο 

πνιηηηθέο αλαδείρζεζαλ θπξίσο ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ, δίρσο πςεινχο βαζκνχο ζπλαίλεζεο ζε 

ηνπηθά επίπεδα. Δληνχηνηο, ε αλάγθε δηακφξθσζεο θνηλσληθψλ ζπλαηλέζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ησλ πνιηηηθψλ πξνσζήζεθε είηε κε ηελ αλαλέσζε ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ -φπσο ζηελ Ηηαιία ηε δεθαεηία ηνπ 

1960- είηε κε ηε δεκηνπξγία λέσλ πεξηθεξεηαθψλ ζεζκψλ πνπ παξέθακπηε ηηο ηνπηθά ρσξνζεηεκέλεο δνκέο θαη 

ειίη (φπ.π.). 

 

                                                      
38 Σν ζχζηεκα ησλ εζλψλ θξαηψλ πνπ γελλάηαη ην 1649 κε ηε πλζήθε ησλ Βεζηθαιίαο, δεκηνπξγεί ηνλ πην ηζρπξφ ζεζκφ φισλ ησλ επνρψλ. Σν θξάηνο 

μεθηλάεη απφ ηε ζθαίξα ηεο πνιηηηθήο , ελζσκαηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνλνκίαο θαη έπεηηα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο θαληαζηαθέο θνηλφηεηεο θαη ην θνηλσληθφ 

θξάηνο (Taylor, 2003: 107). 
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Παξάιιεια, ε θξίζε ηνπ Κευλζηαληζκνχ θαη  ε ηδενινγηθή ζηξνθή ηνπ 1980 θαζψο θαη ε αιιαγή νηθνλνκηθνχ 

παξαδείγκαηνο κε ην πέξαζκα ζε κνλεηαξηζηηθά ππνδείγκαηα ζθέςεο –πνπ ζπλνδεχνπλ ηε θνξληηθή θξίζε ε νπνία 

πιένλ κεηαζρεκαηίδεηαη ζηαδηαθά ζε λέα πξφηππα παξαγσγήο (Lipietz, 2003: 252)- πξνψζεζε ηε δηνηθεηηθή θαη 

πνιηηηθή απνθέληξσζε ζε ηνπηθφ επίπεδν (π.ρ. Μ. Βξεηαλία επί Θάηζεξ). Ζ αιιαγή απηή ζπλνδεχεηαη απφ έλα 

πεξηνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο απνθέληξσζεο, εληάζζνληαο ζε φιε απηή ηε ιεηηνπξγία κηα αλαβαζκηζκέλε επζχλε 

ησλ ‘ηνπηθψλ θξαηψλ’ γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, θαη κηα λέα εκπινθή θνηλσληθψλ δξψλησλ θαη ηελ 

πινπνίεζε κέηξσλ ζε ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ ηνπηθή δηάζηαζε -κέζα απφ απηή ηε κεηαηφπηζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά ηε δεθαεηία ηνπ 1980- αλαβαζκίδεηαη, ηππηθά ηνπιάρηζηνλ, σο έλλνηα θαη σο κέζνδνο 

ζπλαίλεζεο θαη ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο. Δληνχηνηο, νη πνιηηηθέο επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη ην ‘ηνπηθφ θξάηνο’ ζε 

επίπεδν είηε θνηλσληθήο είηε βηνκεραληθήο πνιηηηθήο, δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απνθέληξσζε 

πνπ ήδε έρεη αξρίζεη λα ξέεη αληίζηξνθα (πξνο ην θέληξν), πξνθαιψληαο κηα ‘ηερλεηή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα’ ηνπ 

θξάηνπο.  

 

Οη λέεο κνξθέο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη θεθαιαίνπ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ 

εμσηεξηθή άκεζε επέλδπζε (Mowery & Oxley, 1995: 71), β) ηελ εηζαγσγή ηερλνινγίαο, γ) ηελ απνθέληξσζε 

παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ, ηηο ππεξγνιαβίεο θαη ηηο ηερλνινγηθέο θνηλνπξαμίεο ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ (νη νπνίεο 

δηαθεχγνπλ πιένλ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ). Οη δηεξγαζίεο απηέο πνπ επεθηείλνληαη γεσγξαθηθά πιένλ 

πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ δπηηθψλ νηθνλνκηψλ, πεξηνξίδνπλ ελ κέξεη ηε ξπζκηζηηθή δπλαηφηεηα ησλ εζλψλ θξαηψλ 

θαη ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ ηνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηφζν σο ζεκείν έιμεο δηεζλψλ παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη σο κεραληζκφ αληηκεηψπηζεο ηεο λέαο δηεζλνχο γεσγξαθηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Πεξαηηέξσ ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη παξεκβάζεηο αλαπηχζζνληαη ηελ ίδηα πεξίνδν -ζε ελφηεηεο φπσο ε Δπξσπατθή 

Έλσζε- κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ απηψλ δπλακηθψλ θαη ηελ αλάδεημε ελφο λένπ πνιηηηθνχ πεδίνπ 

δξάζεο, πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη λνκηκνπνίεζεο. Οη πεξηθέξεηεο, αλαδεηθλχνληαη ζηαδηαθά ζε δηεζλή 

πνιηηηθφ ζπλνκηιεηή θαη πξνζεγγίδνληαη σο ε πξφηππε αξέλα εθαξκνγήο κέηξσλ εθζπγρξνληζκνχ θαη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, εκπιέθνληαο λένπο δξψληεο θαη λένπο κεραληζκνχο. Ζ δηαδηθαζία απηή φκσο, 

επηθπιάζζεη λένπο θαηακεξηζκνχο εξγαζίαο (Massey, 1978), άληζεο πεξηθεξεηαθέο θαηαλνκέο θαη λέεο νηθνλνκηθέο 

θαη πνιηηηθέο εμαξηήζεηο.      

 

Μέζα απφ απηέο ηηο δηεξγαζίεο, αλαδεηθλχνληαη νη έλλνηεο ηνπ ‘ηφπνπ’ θαη ηεο ‘πεξηθέξεηαο’ σο λέα πεδία 

ζπζζψξεπζεο θαη ηνκείο άζθεζεο  θαη δηακεζνιάβεζεο εμνπζίαο. Οη λέεο κνξθέο ζπζζψξεπζεο ζπλεμειίρζεθαλ 

θαη ηξνθνδνηήζεθαλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απφ αλάινγεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη πνιηηηθέο ρσξηθήο νξγάλσζεο 

(Benko & Lipietz 1998, Leborne & Lipietz 1988, Leborne & Lipietz 1992).  Σν πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ιεηηνχξγεζε 

ζεηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηακφξθσζεο ‘νηθνλνκηψλ ζπγθέληξσζεο’ θαη επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζπζζψξεπζεο, ηφζν ζε πιηθνχο -θξίζηκε κάδα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, δίθηπα πξνκεζεπηψλ, δεκηνπξγία λέσλ 

ππεξεζηψλ, πξψηεο χιεο, αγνξέο- φζν θαη άπινπο πφξνπο (ζπλεξγαζίεο θαη νηθνλνκίεο θάζκαηνο, γλψζεηο κέζα 

απφ ηε κάζεζε, κέζα απφ ηελ αιιειεμάξηεζε, δηάρπζε γλψζεσλ, αληαιιαγή πιεξνθνξίαο, αληαιιαγή 

πξνζσπηθνχ). Ζ εκπεηξηθή κειέηε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ αλαδεηθλχεη ζηαδηαθά επίζεο ηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία 

ηεο ‘ρσξηθήο εγγχηεηαο’ γηα ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην ξφιν ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηάρπζεο ξεηήο θαη άξξεηεο γλψζεο (Howells, 2002: 874).  

Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε απνηειεί παξάγνληα δεκηνπξγίαο λέσλ ρψξσλ ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ -είηε κέζα 

απφ θξαηηθφ ηνπηθφ ή θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, είηε κέζα απφ ηδησηηθή πξσηνβνπιία- πξνθαιψληαο ελίνηε ηε 

κεηακφξθσζε ηεο θπζηνγλσκίαο επξχηεξσλ πεξηνρψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο (θάγηαλλεο, 2003β: 1). πγθεθξηκέλα, αλαδχεηαη ηελ πεξίνδν εθείλε κηα ρσξηθή πφισζε 

σο απνηέιεζκα ηεο λέαο επέιηθηεο παξαγσγήο, ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, 

κεηεγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ, ππεξγνιαβίεο, θαη λέα ιηηή παξαγσγή (Κνκλελφο, 1990: 84). Ζ αιιαγή ζην 

θπξίαξρν παξαγσγηθφ ππφδεηγκα, δεκηνχξγεζε λέα κνληέια ζρέζεσλ ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο, εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ δηαζπλδέζεσλ θαη νηθνλνκηψλ πξαθηηθψλ, κε ζθνπφ 

ηελ εμσηεξίθεπζε θαη απφζπαζε ζπκπιεξσκαηηθψλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ. Καηά ζπλέπεηα, πξνθαιείηαη κηα 

αχμεζε ησλ δη-επηρεηξεζηαθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη κηα ζηαδηαθή ελίζρπζε ησλ δεζκψλ έξεπλαο θαη βηνκεραλίαο. ε 

απηφ ην πιαίζην, ε έλλνηα ηεο ‘εγγχηεηαο σο θαηλνηνκίαο’ ζα απνθηήζεη ζεκαζία γηα ηηο παξαγσγηθέο δνκέο πνπ ζα 

θαηαθέξνπλ ζπρλά λα αλαπηχμνπλ δίθηπα ζπλεξγαζίαο κε εξεπλεηηθνχο θνξείο, λα ζπλδεζνχλ κε ηελ αθαδεκατθή 

έξεπλα θαη λα δηακνξθψζνπλ λένπο ρψξνπο αλάπηπμεο. Ζ πεξηθέξεηα ζπληζηά πιένλ ηελ θεληξηθή ρσξηθή 
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αλαθνξά ηεο λέαο κεηαθνξληηθήο θαλνληθφηεηαο. Οη λένη απηνί ρψξνη αλάπηπμεο αλαδηαξζξψλνληαη κέζα απφ κηα 

δηηηή δηαδηθαζία: α) ηελ επειημία ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη δηνίθεζεο θαη ζηα λέα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
39

 (Gunasekaran, 2001: 26), αιιά θαη θπξίσο β) ηε ζρέζε ηνπο κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ. 

Ζ ηειεπηαία κεηαβάιιεηαη κέζα απφ λέεο κνξθέο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, δηεπηρεηξεζηαθέο ζπλεξγαζίεο θαη 

ζπλεξγαζίεο εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη βηνκεραλίαο, αληαιιαγέο πξνζσπηθνχ, αλάπηπμε δηθηχσλ πξνζηηζέκελεο 

αμίαο θαη ζρέδηα ηνπηθήο νινθιήξσζεο θαη ζηξαηεγηθέο θαηλνηνκηθήο αλάπηπμεο (Κνκλελφο, 2005: 17).  

Σελ ίδηα πεξίνδν, εθαξκφδνληαη ζηξαηεγηθέο θαη κέηξα ηα νπνία πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ εθαξκνγή κηαο 

πνιηηηθήο πφισλ αλάπηπμεο. Ζ ηειεπηαία πεξηειάκβαλε ηελ ππνζηήξημε ππνδνκψλ θαη θηλήηξσλ εγθαηάζηαζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ρσξηθά ζεκείσλ, κε ηελ πεπνίζεζε φηη ζα πξνθαιέζνπλ θαηλφκελα νηθνλνκηψλ ζπγθέληξσζεο θαη 

εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ. ε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, νη πνιηηηθέο αλάπηπμεο έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1990, 

αθνινπζνχζαλ ην ‘πνιηθφ πξφηππν’
40

. Ηδηαίηεξε είλαη ε πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο, φπνπ ν ρσξηθφο πξνβιεκαηηζκφο 

δηαηεξείηαη έληνλα θαη ζε ζεσξεηηθή δηάζηαζε. Δλ πξψηνηο, αλαπηχζζεηαη κηα ζπδήηεζε ζε επίπεδν επηζηεκνληθήο 

θνηλσληθήο ζθέςεο, κε ηηο εξγαζίεο ηνπ Perroux, ηνπ Boudeville, ηεο γαιιηθήο ζρνιήο ηεο ξχζκηζεο
41

 θαη ηεο 

νκάδαο GREMI
42

. Ηδηαίηεξα ε ζρνιή ηεο ξχζκηζεο αλαδεηθλχεη ηε ζπζρέηηζε θαζεζηψηνο νηθνλνκηθήο 

ζπζζψξεπζεο (βαζηθέο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο επέλδπζεο, παξαγσγήο, θαηαλάισζεο), βηνκεραληθνχ ηερλνινγηθνχ 

πξνηχπνπ (ηερλνινγίεο παξαγσγήο, κνξθέο εξγαζίαο, βαζηθνί θιάδνη), ηξφπσλ ξχζκηζεο θαη θξαηηθήο πνιηηηθήο 

θαζψο θαη γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο θαη νξγάλσζεο (γεσγξαθία παξαγσγήο, δίθηπα). Παξάιιεια, αλαπηχζζνληαη 

εκπξάγκαηεο δηεξγαζίεο ζε επίπεδν πνιηηηθήο, κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ γαιιηθνχ νξγαληζκνχ DATAR θαη ην 

ζρεδηαζκφ πφισλ αλάπηπμεο θαη ηερλνπφιεσλ. πγθεθξηκέλα, ζηε Γαιιία, δεκηνπξγνχληαη, ηελ πεξίνδν ηνπ ‘70, 

νθηψ κεγάια αζηπθά θέληξα εθηφο Παξηζίσλ, σο κεηξνπφιεηο ηζνξξνπίαο, κε ζθνπφ ηελ εθθίλεζε κηαο δηαδηθαζίαο 

πνιηθήο αλάπηπμεο (Υξηζηνθάθεο, 2001: 34). Σαπηφρξνλα νη ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηπθνπνίεζεο ζηηο 

αλαπηπγκέλεο θαηά βάζε ρψξεο, πξνθαινχλ έλα λέν αζηπθφ ζρεδηαζκφ -πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο απμαλφκελεο 

αλάγθεο ησλ πφιεσλ θαη ηελ θξαηηθή ξχζκηζε κε ηελ νξγάλσζε βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ, ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ αλάπηπμε δσλψλ (θάγηαλλεο, 2003α: 3)- κέζα ζηνλ αζηπθφ ρψξν.  

 

Σν ππφδεηγκα απηφ ζρεδηαζκνχ ζα κεηαβιεζεί ηελ πεξίνδν έπεηηα απφ ηελ θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70. Ζ 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε -θαη ε απμαλφκελε ζεκαζία ηεο ηερλνινγηθήο ππεξνρήο σο επηρεηξεζηαθφ ή εζληθφ 

πιενλέθηεκα- δηακνξθψλεη έλα λέν ξεχκα ζρεδηαζκνχ πνπ ππεξβαίλεη πιένλ ηα αζηπθά ηνπία, ηηο ιεηηνπξγηθέο 

αζηπθέο θαηαηκήζεηο θαη ηνπο βηνκεραληθνχο ρψξνπο θαη πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ ίδξπζε επηζηεκνληθψλ 

                                                      
39 χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επκεηάβιεηεο κεηαπνίεζεο, ε νπνία απνηειεί κεηεμέιημε ηεο ιηηήο θαη επέιηθηεο παξαγσγήο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα ζπλδπάδεη 
ηελ απμεκέλε παξαγσγή αιιά θαη ηελ πνηθηιία γηα ηνπο ζχιαθεο ηεο αγνξάο κέζα απφ λέεο κεζφδνπο επέιηθηεο παξαγσγήο. Οη επηρεηξήζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξαγσγήο θαη ζηελ ηαπηφρξνλε άκεζε παξάδνζε κηθξψλ πνζνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο πεξηνξηζκέλσλ πξνηηκήζεσλ, 

βαζηδφκελεο ζηελ αξρή ηεο ‘ζπλερνχο αιιαγήο’ (Gunasekaran, 2001: 28). 

40 Σν ίδην πξφηππν κεηαθέξζεθε ζε έλα βαζκφ θαη ζηελ Διιάδα, ηφζν κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο Αζήλαο, ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Πάηξαο, ησλ Ησαλλίλσλ ηεο 
Αιεμαλδξνχπνιεο, ηεο Λάξηζαο, ηνπ Βφινπ θαη ηνπ Ζξαθιείνπ σο πφισλ αλάπηπμεο, φζν θαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ νηθηζηηθψλ θέληξσλ ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο: κεηξνπνιηηηθά θέληξα, θέληξα εληαηηθψλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο (πεξηθεξεηαθφ επίπεδν), αζηπθά νηθηζηηθά θέληξα (λνκαξρηαθφ επίπεδν) θαη 

αγξνηνβηνκεραληθά νηθηζηηθά θέληξα (ηνπηθφ επίπεδν) (Υξηζηνθάθεο, 2001: 35). 

41 H ζρνιή ηεο ξχζκηζεο κειέηεζε κεηαπνιεκηθά ηηο θνξληηθέο ζρέζεηο ζπζζψξεπζεο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαλ ζχκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο απφ α) 
ηελ νκνηφηεηα ζην ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηερληθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζην ξπζκφ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ 

παξαγσγήο, β) νκνηφηεηα ζην ξπζκφ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ κηζζσηψλ θαη ην ξπζκφ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ 

θαηαλάισζεο. Σν ηερλνινγηθφ πξφηππν αθνξά ζηελ ηευινξηθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο (νξηδφληηα θαη θάζεηε), ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο θαη ηα πξντφληα 
καδηθήο παξαγσγήο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ζε βηνκεραλίεο ρεκηθψλ, δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη απηνθηλήησλ (Κνκλελφο, 1980). Αληίζηνηρα, ε ζεζκηθή 

ξχζκηζε πεξηιακβάλεη ηελ  αληηζηνηρία ξπζκψλ αχμεζεο ΑΔΠ θαη θαηαλάισζεο, ηελ ελεξγεηηθή θξαηηθή παξέκβαζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο θαζψο θαη ηα ζηαζεξά ζπκβφιαηα εξγαζίαο θαη επηρεηξήζεσλ. Σέινο, ε γεσγξαθία ηεο παξαγσγήο ζην πιαίζην ηνπ θνξληηζηηθνχ θαζεζηψηνο 
πεξηιακβάλεη ηε δηάζπαζε ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο θαη αλαπηχζζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηππνινγία πεξηθεξεηψλ πνπ δηαθξίλεη αλάκεζα ζε κεηξνπνιηηηθέο, 

βηνκεραληθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο θιάδνπο παξαγσγήο θαη ηηο παξαγσγηθφηεηεο. Ζ ζπιινγηζηηθή ηεο ζρνιήο 

ηεο ξχζκηζεο θαηέρεη ηδηαίηεξε επίδξαζε ζε αξθεηέο ζρνιέο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ θαηλνκέλσλ, θαη θπξίσο ζηε δηάζηαζε ζπζρέηηζεο 
θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο, ηερλνινγηθνχ πξνηχπνπ θαη ζεζκηθήο ξχζκηζεο πνπ ζα αμηνπνηεζεί ξεηά ή άξξεηα απφ ελαιιαθηηθέο κειέηεο εμειηθηηθήο 

νηθνλνκηθήο θαη θξηηηθήο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο (φπ.π.). Δληνχηνηο, ε ζρνιή ηεο ξχζκηζεο δέρηεθε αξθεηέο θξηηηθέο ζην επίπεδν πνπ παξαγλψξηδε ζε έλα 

βαζκφ ηηο αληηλνκηθέο ζρέζεηο θεθαιαίνπ-εξγαζίαο πνπ πθίζηαληαη κέζα ζηελ ίδηα ηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο νηθνλνκηθψλ αμηψλ.  

42 Ζ επηζηεκνληθή νκάδα GREMI (Groupe de Recherche Europeen sur les Milieux Innovateurs) επί ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ 
παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε σζηφζν ζηε ζεκαζία ηνπ ρψξνπ επί ησλ θαηλνηνκηθψλ θαη ρσξνζεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Βαζηθή αξρή ηεο 

ζεσξεηηθήο απηήο ζρνιήο ήηαλ φηη ε αλάπηπμε κηαο πεξηθέξεηαο ζπλαξηάηαη φρη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα πξνζειθχζεη εμσηεξηθέο επηρεηξήζεηο αιιά απφ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο λα πξνθαιέζεη ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο θαη λα θηλεηνπνηήζεη κηα ηνπηθή γεσγξαθηθή δπλακηθή (Bramanti, 1998: 3).   
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πφιεσλ ζπγθέληξσζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη θνξέσλ πςειήο ηερλνινγίαο (π.ρ. Ile de France), ηερλνινγηθψλ πφιεσλ 

θαη βηνκεραληθψλ ρψξσλ ζχλδεζεο έξεπλαο θαη βηνκεραλίαο, ηερλνινγηθψλ πάξθσλ θαη πφισλ 

αληαγσληζηηθφηεηαο (επηζθέςεηο εξγαζίαο πεξηθέξεηα PACA, 2009). Οη ηειεπηαίνη εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 

ζε ρσξηθή (επίπεδν πεξηθέξεηαο) αλαθνξά, δίρσο λα πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα ζπλ-εγθαηάζηαζε 

δξαζηεξηνηήησλ αιιά ελδν-πεξηθεξεηαθέο θαη δηα-πεξηθεξεηαθέο ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο, ηλζηηηνχηα 

θαη παλεπηζηήκηα (Saxenian 1991, 1994). Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ πξσηνβνπιηψλ δηακνξθψλεηαη είηε κέζα απφ ην 

παξαδνζηαθφ κνληέιν ηεο γαιιηθήο θξαηηθήο πνιηηηθήο (dirigisme) -κε ην Κξάηνο λα θηλεηνπνηεί θεληξηθά ηνλ 

πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ θαηαλνκή θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο- είηε κέζα απφ ηδησηηθέο 

πξσηνβνπιίεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Pierre Laffitte θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πάξθνπ ηεο Sophia Antipolis
43

.  

 

Οη πξσηνβνπιίεο απηέο δεκηνπξγνχλ κηα ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ζηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο. Αθνξνχλ θαη’ αξράο ηελ 

πεξηθεξεηαθή βηνκεραληθή πνιηηηθή, θαζφζνλ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηε ρξήζε ηεο παλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο, ηε 

κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, ζπληζηνχλ κηα 

πξννδεπηηθή θαη ελεξγεηηθή εξεπλεηηθή θαη ηερλνινγηθή πνιηηηθή, θαζψο δηακνξθψλνπλ λέεο θνηλφηεηεο 

παξαγσγήο πςειήο ηερλνινγίαο θαη γλψζεο, ζε εγγχηεηα θαη κε ηε ζπκκεηνρή παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ. ηφρνο 

ησλ κέηξσλ απηψλ -ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ άιιε κηα θνξά ηε ζεκαζία πνπ ε γαιιηθή ζθέςε θαη πξαθηηθή 

απνδίδεη ζηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ είλαη κηα λέαο κνξθήο πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε πνπ δξα παξάιιεια κε ηελ 

επηηάρπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηε βηνκεραλία κέζα απφ ηελ εθαξκνζκέλε 

βηνκεραληθή έξεπλα, ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε λέσλ επηρεηξήζεσλ. 

Με άιια ιφγηα, ηξνθνδνηείηαη ε παξαγσγή λέσλ ρψξσλ θαη απφ θεη, ε παξαγσγή λέσλ κνξθψλ αλάπηπμεο.        

 

ε ζπλάξηεζε κε κηα πξντνχζα παξαγσγηθή θξίζε -δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ αλάινγα θαη κε ην εθάζηνηε θαζεζηψο 

ζπζζψξεπζεο- αιιά θαη κε εκπξάγκαηεο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, φπσο ε ζπγθξφηεζε ππξήλσλ έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο (π.ρ. Zone pour l’Innovation et les Realisations Scientifiques et Techniques-ZIRST, Lyon Quest, 

Grenoble), κνξθνπνηείηαη ζηαδηαθά έλα λέν πξφηππν παξεκβάζεσλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο ελδνγελνχο θαη 

ηνπηθήο αλάπηπμεο (Υξηζηνθάθεο, 2001). H ηειεπηαία αλαθέξεηαη θαηά βάζε: α) ζηε δπλαηφηεηα αλαδηάξζξσζεο 

ηνπ ελδνγελνχο παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, β) ζηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνηνκηθνχ πεξηβάιινληνο, γ) ζηελ ελίζρπζε ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, δ) ζηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο απφ ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη ε) ζηελ πξνψζεζε παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ πξνο ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Οη αξρέο ηνπ 

ππνδείγκαηνο δηαηεξνχλ σο βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ ‘πεξηθέξεηα’, ε νπνία πιένλ, φπσο ζεκεηψλεη ν Ash 

Amin, δεκηνπξγεί δπν εηδψλ εγγχηεηεο – ηελ πιηθή θαη ηε ζεζκηθή (Amin & Cohendet, 2004: 88). ε απηέο 

πξνζηίζεηαη ζηαδηαθά ε καζεζηαθή θαη ε ζπζηεκηθή εγγχηεηα, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ, ή επξχηεξα ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο.  

 

Σε δεθαεηία ηνπ 1990, νη πνιηηηθέο βηνκεραληθήο αλαδηάξζξσζεο ζηελ Δπξψπε αθνινπζνχλ ζηαδηαθά έλα 

ππφδεηγκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πεξηζζφηεξν νξηδφληηα ξχζκηζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ. Απηφ 

δηαθνξνπνηείηαη ζε έλα βαζκφ απφ ηηο πξνεγνχκελεο ‘θάζεηεο’ πξνο ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο παξεκβάζεηο θαη 

αθνξά: α) ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο βάζεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δεζκψλ έξεπλαο θαη βηνκεραλίαο, β) ζηελ 

ελδπλάκσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ θηλήηξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε εμσγελψλ δπλακηθψλ (μέλεο άκεζεο επελδχζεηο, 

κνλάδεο ηερλνινγίαο) θαη γ) ζηελ αχμεζε ηεο ζπλνρήο ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε δηθηχσλ θαη ζεζκψλ ζπλεξγαζίαο (Κνκλελφο, 1998: 37) θαζψο θαη ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ έληαζεο 

γλψζεο.  Ζ βαζηθή ζεσξία πνπ σζηφζν ζπγθέληξσζε ηηο παξαπάλσ δπλακηθέο θαη δηακφξθσζε ην εξκελεπηηθφ 

πιαίζην γηα ηε ζεκαζία ησλ ζεζκψλ θαη ησλ ηνπηθψλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο ζηελ αλάδεημε ελφο ρσξηθνχ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, είλαη απηή ηεο ‘καζεζηαθήο πεξηθέξεηαο’ (Κνκλελφο, 2004: 92) θαη ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο (Cooke, 2001α, 2001β). Οη έλλνηεο απηέο ζήκεξα θαίλεηαη λα απνηεινχλ 

ην λέν ππφδεηγκα αλάιπζεο ησλ πνιηηηθψλ γλψζεο, ηεο βηνκεραληθήο πξνζαξκνγήο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο.  

 

                                                      
43

 ηελ πεξίπησζε απηή, ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ πάξθνπ (2.300 εθηάξηα πεξίπνπ) μεθίλεζε κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην 

DATAR, ηνλ Όκηιν Οηθνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο (GIE), ην Ecole des Mines, ηνπ Conseil General des Alpes Maritimes, ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

Έξεπλα (ANVAR) θαη επηρεηξήζεηο πνπ θάιπςαλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ θφζηνπο (Kνκλελφο, 2005: 84).  
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Ζ γλψζε θαη ε θαηλνηνκία σο απνηέιεζκα ησλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ παξακέηξσλ απνηειεί βαζηθφ 

αληηθείκελν ζήκεξα θπξίσο ηεο εμειηθηηθήο νηθνλνκηθήο θαη ηεο ζρνιήο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Γηα ηνπο 

εμειηθηηθνχο αλαιπηέο φπσο είδακε, ε ηερλνινγηθή αιιαγή ζπληζηά κηα ελδνγελή δπλακηθή ηνπ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Δληνχηνηο, ε ηερλνινγηθή αιιαγή δε δηακνξθψλεηαη ζην θελφ, αιιά ζε έλα επξχηεξν 

θνηλσληθν-ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο ζπλεξγαζίαο, αιιειεπηδξάζεηο θαη 

γεσγξαθηθέο αλαθνξέο (Nelson, 2001). πσο πξναλαθέξζεθε, ε πξνθείκελε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη 

κηθξννηθνλνκηθά ζε κεηαθνξέο εμειηθηηθψλ ελλνηψλ (π.ρ. αβεβαηφηεηα, κεραληζκνί επηινγήο, εμάξηεζε απφ ηελ 

ηζηνξηθή ηξνρηά) θαη ζηα νηθνλνκηθά ηεο αληζνξξνπίαο (Nelson & Winter, 1982). Μαθξννηθνλνκηθά, πεγάδεη απφ 

ηε λενζνπκπεηεξηαλή ζθέςε γηα ηε ζεκαζία ηεο ηερληθήο θαη ζεζκηθήο αιιαγήο ζηελ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Freeman, 1998: 27). Σν ηειεπηαίν ζπλδέεηαη ζηηο λεφηεξεο αλαιχζεηο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο κε ηα εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ηα βαζηθά 

αλαιπηηθά εξγαιεία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

4.2. Η Καηλνηνκία σο χζηεκα 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε έλλνηα ηνπ γεληθνχ θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο πεξηιακβάλεη: α) ηε δηάζηαζε ηνπ 

θαζεζηψηνο νηθνλνκηθήο ζπζζψξεπζεο θαη ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ επέλδπζεο, παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο, β) ην θπξίαξρν βηνκεραληθφ ηερλν-νηθνλνκηθφ παξάδεηγκα, ην νπνίν παξφηη δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηνλ θιάδν, ηνλ ηνκέα, ην κέγεζνο, ην είδνο θαη ηε γεσγξαθηθή αλαθνξά ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δηαηεξεί 

θαηά πεξηνρή θαη θαηά πεξίνδν θάπνηεο γεληθέο αξρέο ηερλνινγηθνχ ππνδείγκαηνο (βαζηθέο ηερλνινγίεο 

παξαγσγήο, κνξθέο εξγαζίαο) γ) ηε βαζηθή ππνδνκή ξχζκηζεο θαη θξαηηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη ηε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή θαη νξγάλσζε (γεσγξαθία παξαγσγήο, δίθηπα, ππνδνκέο). Παξάιιεια, έλα θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο 

πεξηιακβάλεη απφ ηε κηα πιεπξά, έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ππνδνκήο ην νπνίν ζπκπιεξψλεη έλα ζπλνιηθφ 

ππφδεηγκα θαηαλφεζεο ελφο θαπηηαιηζηηθνχ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ζρεκαηηζκνχ (θάγηαλλεο, 2003γ: 217). Απφ 

ηελ άιιε, αθνξά ζε δηαδηθαζίεο θαη δπλακηθέο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα πξνθείκελα ζπγθξνηεζηαθά 

ησλ δηαζηάζεσλ απηψλ ζηνηρεία.  

 

Ζ κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο -ζε αλαθνξά πιένλ κε ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο ηεο 

γλψζεο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα- αλαθέξεηαη ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ζην εξκελεπηηθφ πξίζκα ησλ ‘ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο’ (εζληθψλ ελ πξψηνηο θαη κεηέπεηηα πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ).  Σα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο απνηεινχλ 

κέξε θαη ελλνηνινγηθά πιαίζηα θαηαλφεζεο θαη ζχλδεζεο ηνπ εθάζηνηε θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο, ηνπ 

θαζεζηψηνο ξχζκηζεο, ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο 

(θάγηαλλεο, 2000) θαη ηνπ γεληθφηεξνπ εθάζηνηε εζληθνχ ππνδείγκαηνο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο. Ζ αλάδπζε θαη εμέιημε ηνπο ζπλαξηψληαη ηεο 

βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. Χζηφζν, ηα πξψηα ζπζηήκαηα εληνπίδνληαη απφ ηνλ C. Freeman ζηηο αλαγελλεζηαθέο 

πφιεηο-θξάηε θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, πνπ πεξηειάκβαλαλ πξνφδνπο ζηε λαππεγηθή, ζηελ ηαηξηθή, ζηε 

ρεηξνηερλία (Freeman, 1995). Δληνχηνηο, ε Βξεηαλία γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηζηνξηθνχο ιφγνπο αλαδεηθλχεηαη ζε κηα 

πξψηε ηζηνξηθή κνξθή ζχγρξνλνπ ‘εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο’ κε ηελ αλάδπζε ηεο καληθαηνχξαο αιιά θαη 

ηελ ίδξπζε επηζηεκνληθψλ αθαδεκηψλ, ηελ αλάδπζε λέσλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη γεληθά, ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηεο επηζηήκεο ζηηο δηεξγαζίεο ηεο βηνκεραλίαο.  

 

Ζ έλλνηα ηνπ ‘ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο’ πεγάδεη ηζηνξηθά απφ ηε ζχιιεςε ηνπ ‘εζληθνχ ζπζηήκαηνο πνιηηηθήο 

νηθνλνκίαο’ ηνπ Friedrich List ην 1841 (Freeman, 1995: 5), ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα πξνζεγγηζζεί σο κηα πξψηκε 

πεξηγξαθή απηνχ πνπ ν ίδηνο ν Freeman ζα φξηδε αξγφηεξα σο ‘εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο’ (1987) θαζψο θαη νη 

Lundwall θαη Nelson, ην 1992 (Archibugi, Howells & Michie, 1999: 2). Ο List ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ 

αλαγλψξηζαλ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία: α) ηεο ζρέζεο θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο πιηθψλ θαη άπισλ επελδχζεσλ, β) ηεο 

αμίαο ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ θξαηψλ θαη ηελ 

θνηλσληθή αλαπαξαγσγή. Παξάιιεια, απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο ηζηνξηθέο ζεκειηψζεηο ηεο ζεκαζίαο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηε κεηαπνηεηηθή ηφηε βηνκεραλία θαη ηνπο ζεζκνχο επηζηήκεο θαη εθπαίδεπζεο 

(Freeman, 1998) -ζε κηα πεξίνδν πνπ ε ηερλνινγηθή ππεξνρή ήδε απνηεινχζε φπσο θαη ζήκεξα θπξίαξρε 

ζπληζηψζα νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ππεξνρήο γηα ηα ηφηε έζλε θξάηε- θαη ηεο θξίζηκεο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ 

ηεο εηζαρζείζαο ηερλνινγίαο θαη ηεο ελδνγελνχο παξαγφκελεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο.  
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Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν List ππεξαζπίζηεθε ηε ζεκαζία ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ ππνζηήξημεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζπζζψξεπζεο γλψζεο, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο λέαο ηερλνινγίαο θαη δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ ελ γέλεη. Καη νη 

ηξεηο απηέο επηζεκάλζεηο ηνπ List (ζρέζε πιηθψλ-άπισλ επελδχζεσλ, ζρέζε βηνκεραλίαο-επηζηήκεο, ζρέζε 

εηζαγφκελεο θαη ελδνγελψο παξαγφκελεο ηερλνινγίαο) -πνπ ηξνθνδνηήζεθαλ απφ ηηο ηφηε εκπεηξίεο ηεο Πξσζίαο, 

ηεο Γεξκαλίαο θαη ησλ ΖΠΑ ζην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο- καδί κε ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο ζεκαζίαο ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηε δηεζλή κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ζηελ εθπαίδεπζε, απνηεινχλ 

ζήκεξα ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο γηα ηηο πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο. Καηά ζπλέπεηα, ζα απνηειέζνπλ βαζηθά εξγαιεία δηεξεχλεζεο ησλ εμεηαδφκελσλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο.   

 

 
ρήκα 6. Βαζηθή κνξθή εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο 

 

Ζ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη εμ’ νξηζκνχ ζε έλα ζχλνιν αιιειεμαξηψκελσλ ζηνηρείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ππέξ κηαο θνηλήο ιεηηνπξγίαο ή ζηφρεπζεο (Carlsson, Jacobsson, Holmen & Rickne, 2002: 234, Edquist, 2001: 4). 

Οη αλαιχζεηο πνπ πξνζέγγηζαλ ηε ζηελή  έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ νηθνλνκηθή δηαδηθαζία αλαηξέρνπλ ζηνλ 

Leontief θαη ζηελ αλάιπζε εηζξνψλ-εθξνψλ, ζηελ έλλνηα ησλ Johan Åkerman θαη Erik Dahmén γηα ηα 

αλαπηπμηαθά ζπκπιέγκαηα. Πεξηζζφηεξν πξφζθαηεο αλαιχζεηο αθνξνχλ ζηα θιαδηθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο 

(Malerba, 2002) θαη ζηα ηνπηθά βηνκεραληθά ζπζηήκαηα (Saxenian 1991). Σα ζηνηρεία απνηεινχλ ηα ιεηηνπξγηθά 

κέξε ελφο ζπζηήκαηνο, ελψ νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία απηά επεξεάδνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε 

κέξνπο μερσξηζηά, απφ ην είδνο θαη ηε κνξθή ηεο ζχλδεζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο, θαζψο θαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο. Ζ αλαθνξά ζε ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο ελ πξνθεηκέλσ, αλαθέξεηαη ζηνπο ζεζκνχο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο, ηε βηνκεραληθή δνκή θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο, ηηο ζρέζεηο αλάκεζα 

ζηνπο ρξήζηεο θαη παξαγσγνχο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ζηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο (ρήκα 6). 

 

Ζ αλαθνξά ζε κηα δηεπξπκέλε ζέαζε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ σο ζπζηεκάησλ απνηειεί ελ κέξεη ηζηνξηθή 

πξνέθηαζε ηεο λεν-καξμηζηηθήο έλλνηαο ησλ ‘εζληθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο’, ηεο γαιιηθήο παξάδνζεο πεξί 

ζπζηεκηθήο αιιειεμάξηεζεο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ηεο νηθνλνκίαο (π.ρ. filieres, mesosystemes industriels) 

(Lundwall, 1991: 79) θαη ηεο ζεζκηθήο θαη ηεο εμειηθηηθήο νηθνλνκηθήο. Αλαθνξέο γίλνληαη ζηαδηαθά, απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ’80, απφ ηελ νκάδα IKΔ ηνπ Aalborg University θαη ηελ νκάδα ηνπ SPRU-Science & Technology 

Policy Research ηνπ Sussex, κε επηζηεκνληθφ θαζνδεγεηή ηνλ Christopher Freeman. Ζ αλαθαηαζθεπή ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ζήκεξα πεξηιακβάλεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο έλλνηαο: α) ησλ εζληθψλ παξαγσγηθψλ 
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ζπζηεκάησλ, β) ηεο εζληθήο αγνξάο θαη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, γ) ηε κηθξννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηλνηνκίαο 

σο δηα-δξαζηηθή δηαδηθαζία (Lundwall, 2002: 217) θαη δ) ηε ζεκαζία ησλ ζεζκψλ, ηππηθψλ θαη άηππσλ, ζηε 

δηακφξθσζε ησλ θαηλνηνκηθψλ ηθαλνηήησλ. Ζ δηεχξπλζε απηή ζήκεξα εζσθιείεη ηε δηάζηαζε ηεο θάζεηεο 

αιιειεπίδξαζεο -σο κηαο θξίζηκεο κεηαβιεηήο γηα ηελ νηθνλνκηθή ‘επίδνζε’ ζε εζληθφ επίπεδν (Lundwall, 2007: 

96)- θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηεο θαηάξηηζεο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο ζπλερνχο, ζπλδηακνξθσηηθήο αιιειεπίδξαζεο 

ρξήζηε θαη παξαγσγνχ. Γηα ηνλ Freeman, έλα εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο πξνζεγγίδεηαη σο έλα δίθηπν ζεζκψλ 

ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, ηνπ νπνίνπ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη αιιειεπηδξάζεηο εηζάγνπλ, κεηαζρεκαηίδνπλ 

θαη δηαρένπλ λέεο ηερλνινγίεο (Freeman, 1998). Αξγφηεξα, ν Freeman δηεπξχλεη πεξηζζφηεξν ηηο παξακέηξνπο ελφο 

ζπζηήκαηνο ελζσκαηψλνληαο ηφζν ηνπο ζεζκνχο παξαγσγήο θαη ρξήζεο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, φζν θαη ην 

επξχηεξν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θξαηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ. Ηδηαίηεξα νη 

πνιηηηθέο ΔΣΚ επηδξνχλ θαζνξηζηηθά ζηελ θαηεχζπλζε θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(Freeman, 1995).     

  

Έλα εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη ζπλεπψο ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνχο δξψληεο, ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο θαη δηαθξίλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμεο. Δλ πξψηνηο πεξηιακβάλεη: α) ζεζκνχο 

σο νξγαληζκνχο παξαγσγήο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο, β) ζεζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ, γ) ζεζκνχο σο ζχλνιν θαλφλσλ, λφκσλ πξαθηηθψλ 

θαη ζπλεζεηψλ θαη δ) ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο ηερλνινγίαο, έξεπλαο, επηζηήκεο θαη θαηλνηνκίαο. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ 

πεξηιακβάλνπλ επίζεο ζεζκνχο θαη κεραληζκνχο δηαρείξηζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαζψο θαη κέηξα 

βηνκεραληθψλ πνιηηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ππνδνκψλ, ρσξνηαμηθψλ πνιηηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, 

πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηνηρεία αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ ελ γέλεη. Οη ιεηηνπξγίεο ελφο ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο αθνξνχλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ζηε κεηαθνξά θαη πξνζαξκνγή ηερλνινγίαο, ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαηλνηνκίαο (Κνκλελφο, 2000: 529) θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη 

λέσλ κνξθψλ νξγάλσζεο. Δπξχηεξα σζηφζν, έλα ζχζηεκα θαηλνηνκίαο -ηδσκέλν απφ ηε ζθνπηά ηνπ σο θνηλσληθφ 

θαη φρη κφλν σο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα- επηθπιάζζεη θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο θαηλνηνκίαο, σο εγγελψο 

θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο θαη αθνξά ζε λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο, λέεο θαηλνηφκεο κνξθέο θνηλσληθήο παξέκβαζεο, 

λέεο κνξθέο κάζεζεο θαη λένπο ηξφπνπο ζθέςεο. 

 

πσο ζεκεηψλεη ν Κνκλελφο, έλα ζχζηεκα θαηλνηνκίαο δηαθξίλεηαη απφ ηξεηο βαζηθέο ηδηφηεηεο: ηε ζπκπχθλσζε 

ιεηηνπξγηψλ, ηελ πνιιαπιή ελεξγνπνίεζε θαηλνηνκηψλ θαη ηε ζπλέξγεηα κεηαμχ ιεηηνπξγηψλ θαη θνξέσλ ηεο 

θαηλνηνκίαο (φπ.π.: 329). Δηδηθφηεξα, νη ιεηηνπξγίεο ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο αθνξνχλ: α) ζηελ αλάπηπμε 

ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, β) ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο πιηθνχ (π.ρ. 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε) θαη άπινπ θεθαιαίνπ (δηαλνεηηθφ θεθάιαην, επηζηήκε, γλψζε θαηάξηηζε, θνηλσληθφ 

θεθάιαην) θαζψο θαη γ) ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, εθθφιαςεο λέσλ θαηλνηνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ιεηηνπξγηψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο. Οη εηδηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ελφο 

ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ζεζκψλ θαη ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνινπζνχλ 

ηελ ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή αιιαγή θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ θνξέσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ ην ζπλδπαζκφ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ παξαγσγή ‘νηθνλνκηψλ ζπγθέληξσζεο’ 

θαη ‘νηθνλνκηψλ ζπλεξγαζίαο’. 

 

Σα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ζπγθξφηεζεο ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλνπλ ζεζκνχο θίλεηξα θαη 

ηθαλφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ παξαγσγή, δηάρπζε θαη εθαξκνγή ηεο παξαγσγηθήο γλψζεο ζε κηα ρψξα 

(Nelson, 1993: 17), ή κηα πεξηθέξεηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο πξoυπνζέζεηο. Οη εζσηεξηθέο πξνυπνζέζεηο, πεξηιακβάλνπλ ηε δηάζηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λα εηζάγεη κεηαζρεκαηηζκνχο θαη αιιαγέο, είηε ζπλνιηθέο είηε ηκεκαηηθέο, ζε 

ηερλνινγηθφ ή ζεζκηθφ επίπεδν. Ζ δηάζηαζε απηή σζηφζν επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο αλαγθαίεο ζπλζήθεο πνπ 

αθνξνχλ: α) ζην βαζκφ ζπλνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο, β) ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, γ) ζην 

ζπληνληζκφ ησλ κεξψλ ηνπ, δ) ζην βαζκφ ηζνξξνπίαο ζπλαίλεζεο, ήηνη ζηελ χπαξμε ελφο επξχηεξα απνδεθηνχ θαη 

εθαξκνδφκελνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, ε) ζηελ χπαξμε ζεζκηθψλ κεραληζκψλ ζρεδηαζκνχ θαη εηζαγσγήο ησλ 

αλαγθαίσλ ηερλνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη δ) ζηηο εζσηεξηθέο ηζνξξνπίεο θαη αληηλνκίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δληνχηνηο, ε αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλνρήο θαη αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο δελ 

απνηειεί απφ κφλε επαξθή ζπλζήθε αλάπηπμεο ηνπ ηειεπηαίνπ, θαζφηη βαζηθή κεηαβιεηή απνηειεί ην είδνο ησλ 

ζρέζεσλ απηψλ θαη ην πεξηερφκελν ηνπο.  
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Δπηπξνζζέησο, ε αλάπηπμε ησλ πξνθείκελσλ ζρέζεσλ επεξεάδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ αλάιπζεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην επξχηεξν ππφδεηγκα θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαζψο θαη 

απφ ηηο ηζηνξηθφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (απφ ηελ ηζηνξηθή ηξνρηά αλάπηπμεο ηνπο). Ζ ηζηνξηθφηεηα 

απνηειεί κεηαβιεηή πνπ θαζνξίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηφζν ησλ αιιαγψλ πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζζνχλ -ζε επίπεδν εξεπλεηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ θαη ζην πεδίν ηεο 

ζπζζψξεπζεο ελ γέλεη- φζν θαη ησλ κέηξσλ πνπ κπνξνχλ λα ζρεδηαζζνχλ ζε επίπεδν πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηεο 

έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ αλαπηπμηαθή ηζηνξηθφηεηα απνηειεί ην ππφζηξσκα ησλ νξίσλ 

παξέκβαζεο θαη απνηειέζκαηνο ησλ εθάζηνηε κέηξσλ (ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα), είηε αληηθεηκεληθά (ηξνρηά 

αλάπηπμεο) -φηαλ γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ππνδνκψλ θαη κε ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή 

δηάξζξσζε πξνζδηνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο- είηε ππνθεηκεληθά, κε ηελ 

έλλνηα ηεο εκπεδσκέλεο πξαθηηθήο ζε επίπεδν κηθξννηθνλνκηθφ ή θαη ζε επίπεδν πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ.     

 

Οη εμσηεξηθέο πξνυπνζέζεηο ζπγθξφηεζεο θαη αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο αθνξνχλ θαηά βάζε ζηελ 

ηθαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ην δηεζλέο πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη αλαδηαλνκήο ηερλνινγίαο, ζην είδνο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο απηήο θαη ζην ηζνδχγην εηζαγσγήο ηερλνινγίαο θαη ελδνγελνχο παξαγσγήο. Σν είδνο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ην δηεζλέο ζχζηεκα θαηλνηνκίαο αθνξά ζην ραξαθηήξα ησλ ζρέζεσλ κε δηεζλείο ηερλνινγηθέο 

θαη παξαγσγηθέο δνκέο θαη ζηηο εθάζηνηε ζπλέπεηεο. Ο ραξαθηήξαο ησλ ζρέζεσλ πεξηιακβάλεη ηα ηκήκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηχζζνπλ δηάδξαζε κε ην δηεζλέο πεξηβάιινλ, θαη ηε κνξθή απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο. Ζ 

ηειεπηαία κπνξεί λα αθνξά ζε ηερλνινγηθή ζπλεξγαζία, ζε εηζαγσγή ‘ελζσκαησκέλεο ηερλνινγίαο’ (π.ρ. αγνξά 

εμνπιηζκνχ) ή εκη-ελζσκαησκέλεο (π.ρ. αλάζηξνθε κεραληθή), ζε εμαγσγή ηερλνινγίαο ή ηερλνγλσζίαο, ζε 

εμσηεξηθέο άκεζεο επελδχζεηο, ζε αληαιιαγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη ζρέζεηο απηέο δε, κπνξεί λα αθνξνχλ 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, ηα νπνία ελίνηε αλαπηχζζνπλ δηαθνξηθέο εζσηεξηθέο 

δπλακηθέο δεκηνπξγψληαο αληζνβαξείο ή αηειείο ζπλδέζεηο. πλεπψο, ν βαζκφο εμσζηξέθεηαο ελφο ζπζηήκαηνο δε 

ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θαη νκαιή ή νξζνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ηειεπηαίνπ, θαζφηη κηα ζρέζε κε ην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ δχλαηαη λα επηθπιάζζεη δηαθνξεηηθά βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα γηα  

δηαθνξεηηθνχο θνξείο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μηα κνλνδηάζηαηε, γηα παξάδεηγκα, πνιηηηθή εηζαγσγήο ηερλνινγίαο είλαη 

δεδνκέλν φηη ζα ππνλνκεχζεη καθξνπξφζεζκα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αλάπηπμεο ελδνγελψλ ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ 

ησλ πξνθείκελσλ βηνκεραληθψλ δνκψλ. Δπηπιένλ, ζα επεξεάζεη πξνο ηελ πιεπξά ηεο αδξάλεηαο, ηε ζρέζε ησλ 

δνκψλ απηψλ κε ηνπο εζληθνχο εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο ηζηνχο, απμάλνληαο έηζη ηελ ηερλνινγηθή θαη 

νηθνλνκηθή εμάξηεζε θαη ζηεξψληαο ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο, αλάπηπμεο θαη εμαγσγήο ελδνγελψλ δπλακηθψλ.         

 

Ζ κεηαβιεηή ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ απνηειεί θξίζηκν 

εξκελεπηηθφ πξίζκα, ηφζν σο κεζνδνινγηθφ θαη ελλνηνινγηθφ εξγαιείν φζν θαη σο ππφζηξσκα δηακφξθσζεο 

ππνζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηελ εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ κειέηεο. Ζ έλλνηα ηνπ ‘ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο’ κπνξεί εκπεηξηθά λα ιάβεη ηξηζππφζηαηε θχζε· απνηειεί ηαπηφρξνλα ελλνηνινγηθή αθαίξεζε, 

εξγαιείν αλάιπζεο ή ζρεδηαζκνχ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθή θαλνληθφηεηα. Δληνχηνηο, ε πξνθείκελε 

αλάιπζε εμεηδηθεχεηαη  ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επίπεδα, ην θαζέλα απφ ηα νπνία ζπλαξζξψλεηαη (πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν) κε θάπνηα απφ ηηο ηξεηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο. Σα επίπεδα απηά πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ θαηαγξαθή ελφο 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε, β) ηελ αλάιπζε θαη αλαζχλζεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε αλαθνξά ζηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ, θαη γ) ηελ εξκελεία ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο νξζνινγηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε αλαθνξά κε ην γεληθφηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο ζα απνηππσζεί 

εκπεηξηθά, θάζε πεξίπησζε κειέηεο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε θάπνην απφ απηά ηα ηξία ‘θάζκαηα εξκελείαο’ (ή 

αθφκε θαη ζηα ηξία ηαπηφρξνλα), ελψ ε παξνπζία ηνπ ελφο θάζκαηνο κπνξεί λα απνηειέζεη πξνυπφζεζε γηα ηε 

κεηάβαζε ζε έλα άιιν. Με άιια ιφγηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο νπεδηθήο πεξηθέξεηαο Skane παξαηεξνχκε φηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί κηα ελλνηνινγηθή αθαίξεζε απφ ζρεηηθέο ζρνιέο ζθέςεο εμεηδηθεπκέλεο ζηηο 

ζεσξίεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ηεο πεξηθέξεηαο. 

Οη αλαιχζεηο απηέο ηξνθνδφηεζαλ ζηαδηαθά αληίζηνηρεο ζεζκηθέο δηεξγαζίεο αλάπηπμεο κέηξσλ πνιηηηθήο 

ζπζηεκηθνχ ραξαθηήξα θαη λέσλ ζεζκηθψλ κεραληζκψλ ζε ηνπηθφ θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Δληέιεη, ε ίδηα ε έλλνηα 

ηεο θνηλσληθήο θαλνληθφηεηαο ηείλεη λα εθπιεξψλεηαη κέζα απφ απηέο ηηο παξεκβάζεηο πνιηηηθήο πνπ ζρεδηάδνληαη 

απφ ηηο λέεο δνκέο πνπ πξνέθπςαλ, φρη κφλν βέβαηα σο απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ ηεο νκάδαο ησλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο αιιά ζε ζπλαξκνγή θαη κε άιινπο παξάγνληεο πνπ ζα αλαδεηρζνχλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο, νη 

δπλακηθέο απηέο δελ ππήξμαλ ηφζν δηαθαλείο, ιφγσ ηνπ φηη αλήθεη ζε έλα δηαθνξεηηθφ -φπσο ζα δνχκε- εζληθφ 

ππφδεηγκα δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο, πνπ φκσο ζήκεξα κεηαηνπίδεηαη ζηαδηαθά πξνο εξγαιεία ζπζηεκηθψλ 
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πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο (πξνο ην θάζκα δειαδή ζρεδηαζκνχ ζπζηεκηθψλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο). Ζ 

Southern-Eastern απέρεη αξθεηά απφ ηε δφκεζε ελφο ζπλεθηηθνχ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη 

απνηειεί θαη κηα λενζχζηαηε ζρεηηθά πεξηθέξεηα, δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά, κε αξθεηέο εζσηεξηθέο αζπκκεηξίεο 

θαη ζπγθεληξψζεηο. ηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, θαίλεηαη φηη εληνπίδνληαη ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ειάρηζηα έζησ 

ζηνηρεία ζπζηεκηθφηεηαο -κε απνπζία ελνπνηεκέλεο δηάξζξσζεο θαη ζπλέρεηαο- κε ηε κνξθή αζχλδεησλ ή 

απνζπαζκαηηθψλ κέηξσλ εζληθήο πνιηηηθήο ΔΣΚ. Δληνχηνηο, ζηηο αξρέο ηνπ 2011 ε ζχζηαζε ελφο λένπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαηλνηνκίαο θάλεη πξψηε θνξά επίζεκε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ ‘ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο’. Σν γεγνλφο απηφ εηζάγεη ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ θαηλνηνκία, έζησ θαη ελλνηνινγηθά, ηε δηάζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Μέλεη λα θαλεί εάλ κέζα απφ αληίζηνηρνπο ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ε εξγαζία απηή αλαδεηθλχεη ζε 

εκπεηξηθφ επίπεδν, ε πξνθείκελε πεξηθέξεηα ζα κεηαβεί ζηα επφκελα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ζπζηεκηθψλ κέηξσλ 

θαη αξγφηεξα, ζηε ζηαδηαθή δηακφξθσζε κηαο λέαο πεξηθεξεηαθήο ζπζηεκηθήο θαλνληθφηεηαο.    

 

Δλ πξψηνηο, ε αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο, παξαγσγήο, δηάρπζεο θαη αμηνπνίεζεο γλψζεσλ, 

κε αμηνινγηθφ αλάθνξν πάληα ην θπξίαξρν πιέγκα θξαηηθήο πνιηηηθήο ΔΣΚ. Καηά δεχηεξνλ, πξνβιέπεηαη ε 

ελνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ζε έλα νινθιεξσκέλν πξίζκα κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ, ησλ 

ζπλαξζξψζεσλ, ησλ αιιειεμαξηήζεσλ, ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπο θαζψο θαη κέζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ηεο θιίκαθαο θαη ηεο θαηεχζπλζεο ησλ δηαζπλδέζεσλ απηψλ, ζε ζρέζε θαη κε ηηο θξαηηθέο 

πνιηηηθέο. ε έλα ηξίην επίπεδν, πεξηιακβάλεηαη ε εξκελεία ηεο νξζνινγηθφηεηαο ησλ δηαθνξεηηθψλ, εηεξνγελψλ ή 

θαη αληηλνκηθψλ νξζνινγηθνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, εληεχζελ: α) ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, β) ηνπ γεσγξαθηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο θαη ησλ ρσξηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, ζπλερεηψλ (θαη 

αζπλερεηψλ) θαη γ) ηεο ηζηνξηθήο νξζνινγηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ νηθνλνκηθψλ, εξεπλεηηθψλ ηερλνινγηθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ πνιηηηθψλ. Σν επφκελν επίπεδν, αλαθέξεηαη ζηελ εκβάζπλζε ηνπ πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αλάιπζε ησλ εηδηθψλ θαη γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

δηεξεχλεζεο θαη εμήγεζεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ, κέζα απφ ηελ κειέηε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

δηαζηάζεσλ ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο.  

 

Δλ ζπλερεία, ε αλάιπζε επεθηείλεηαη ζην ζηάδην ηεο αλαζχλζεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εκπεηξηθψλ πνξηζκάησλ 

θαη ζηε δηακφξθσζε κηαο ζπλνιηθήο θξηηηθήο δηεξεχλεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ κειέηεο, κέζα απφ ηελ ζπλζεηηθή 

αλαθαηαζθεπή ζπγθεθξηκέλσλ ππνδεηγκάησλ πεξηερνκέλνπ θξαηηθήο πνιηηηθήο. Σν πξνθείκελν εξκελεπηηθφ 

πξίζκα ηέινο, αλαπηχζζεη έλα εμειηθηηθφ ή δπλακηθφ πεξηερφκελν, ηφζν κε ηελ έλλνηα ηεο ζχλδεζεο ησλ 

κεραληζκψλ ηνπ κε ην επξχηεξν αλαπηπμηαθφ, ηζηνξηθφ θαη γεσγξαθηθφ πιαίζην, φζν θαη ππφ ηε δηάζηαζε ηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ κεξψλ ηνπ ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (θαη ζε αλαθνξά κε ην δηεζλέο 

ηερλνινγηθφ θαη θαηλνηνκηθφ πεξηβάιινλ).  

 

πλνςίδνληαο ηα επίπεδα ηεο αλάιπζεο θαη ηεο αλαζχλζεζεο, απηά ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ππφζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο σο εξγαιείνπ πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Σν επίπεδν ηεο θαηαγξαθήο ζπζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ 

έλλνηα ηεο θνηλσληθήο θαλνληθφηεηαο, θαζφηη κειεηάεη ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

σο ηέηνηνπ. Σέινο, ην επίπεδν ηεο εξκελείαο ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ ππφζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο σο ελλνηνινγηθήο 

αθαίξεζεο, θαζφηη απνπεηξάηαη ην ζπλζεηηθφ ζπλδπαζκφ ηνπ ζπζηεκηθνχ ζρήκαηνο κε επξχηεξεο καθξν-

νηθνλνκηθέο θαη καθξν-θνηλσληθέο δπλακηθέο δηεξγαζίεο θαη πηπρέο. Χο εθ ηνχηνπ, ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

πηνζεηεί κηα νιηζηηθή αλάιπζε, ηζηνξηθέο θαη εμειηθηηθέο αλαθνξέο, ζπλδηαηάζζνληαο ηηο έλλνηεο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο, ηεο γλψζεο, ηεο κάζεζεο θαη ησλ ηππηθψλ θαη άηππσλ ζεζκψλ.  

 

4.3. Πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο, ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί θαη πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε εληαηηθνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ αλαδεηθλχεη ζήκεξα ηε ζεκαζία ηεο εγγχηεηαο 

ζε πιηθνχο θαη άπινπο φξνπο, είηε δειαδή κε ηελ έλλνηα ηεο απφθηεζεο λέσλ απφιπησλ θαη αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπηθά ρσξνζεηεκέλσλ ηθαλνηήησλ, είηε κέζα απφ ηε 

δηακφξθσζε κεραληζκψλ βειηίσζεο ησλ παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ (σο ζπλέπεηα ηεο εγγχηεηαο ησλ θνηλσληθψλ 

δξψλησλ θαη ησλ εκπνξεχζηκσλ ή κε εκπνξεχζηκσλ ζπλαιιαγψλ ηνπο). Ζ αλάδπζε ηεο ‘εγγχηεηαο’ σο 

αλαιπηηθήο, εξκελεπηηθήο αιιά θαη αληηθεηκεληθήο έλλνηαο ηξνθνδφηεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηε κεηαθνξά ηεο 

έλλνηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ θπξίσο επίπεδν. Ζ αλάδπζε ηεο έλλνηαο ησλ 
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πεξηνρηθψλ θαη ελ πξνθεηκέλσ ‘πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο’ ζπλδέεηαη ζήκεξα ζε επίπεδν ζεσξίαο 

θαη πξάμεο κε ηελ έλλνηα ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο. Δπηπιένλ 

ζπκπίπηεη κε ηελ αλάδπζε θαη επηθξάηεζε ησλ λέσλ ελλνηνινγηθψλ πξνζδηνξηζκψλ θαη εκπεηξηθψλ παξεκβάζεσλ 

ηεο κεηα-θνξληηθήο επνρήο, (πεξηθεξεηαθνχο ‘ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο’, βηνκεραληθέο πεξηνρέο) (Asheim & 

Getler 2005: 299). Ζ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο πεξηθέξεηαο -παξφηη φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα απνηειεί κηα 

αθαηξεηηθή θαη’ νπζίαλ έλλνηα πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηαθνξηθά λνήκαηα θαη απνηειέζκαηα, ηφζν σο πξνο 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο, φζν θαη σο πξνο ηα αληηθεηκεληθά ηεο γλσξίζκαηα θαη ηα ππνθείκελα πνπ γεσγξαθηθψο 

αθνξά-, ζπλαξηάηαη απφ: α) ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαη ηε ζχλζεζε ηνπο, β) ηε ζχλζεζε θαη ηε 

κνξθή ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, γ) ηηο πιηθέο θαη άπιεο ππνδνκέο, δ) ηηο ηνπηθά ζπζζσξεπκέλεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο, θαη ε) ηηο ηνπηθά ελζεθεπκέλεο ζεζκηθέο ηθαλφηεηεο ηεο πεξηθέξεηαο. Οη ζεζκηθέο ηθαλφηεηεο, 

πεξηιακβάλνπλ έλα θάζκα πξαθηηθψλ απφ ζεζκνχο ζπλεξγαζίαο έσο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο. 

 

Ζ ηδέα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο απνηειεί κηα κεηαθνξά ηεο ηδέαο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ζε 

επίπεδν ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη αλαθέξεηαη: α) ζηελ νιηζηηθή θαη δηαδξαζηηθή, 

(σο κε γξακκηθή) έλλνηα παξαγσγήο ηεο θαηλνηνκίαο, β) ζηε ζεζκηθή ππνδνκή ππνζηήξημεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

-ε νπνία φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ αθνξά ζε ζπλερείο αλαηξνθνδνηήζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο θαη δελ 

απνηειεί κηα απηφκαηε δηαδηθαζία– θαη γ) ζηηο ηνπηθά ρσξνζεηεκέλεο ζρέζεηο αληαγσληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο θαη 

δηαδηθαζίεο ηνπηθήο δηάρπζεο γλψζεσλ (Breschi & Lissoni, 2001: 975). Οη ηειεπηαίεο ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη 

ηφζν ζηελ θιαζηθή έλλνηα ηεο ρξνληθήο απφζηαζεο αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή αλαθάιπςε θαη ζηελ βηνκεραληθή 

ηεο εθαξκνγή (Nelson, 1959α) θαζψο θαη ζηε ζεκαζία ηεο ζπλ-ρσξνζέηεζεο (γηα ηελ άκβιπλζε ηεο απφζηαζεο 

απηήο) κέζα απφ: α) ηελ αιιειεπίδξαζε ζε ψξηκα ηερλνινγηθά απνηειέζκαηα, β) ηελ αληαιιαγή πςειά 

θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ, γ) ηελ ηερλνινγηθή ζπλεξγαζία θαη εμεηδίθεπζε ζε θνηλνχο ηνκείο ελδηαθέξνληνο, δ) 

ηε δηακφξθσζε κεραληζκψλ παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο άξξεηεο γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο θαη ε) ηελ παξαγσγή 

λέσλ ηδεψλ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ εγγχηεξε παξαηήξεζε λέαο γλψζεο.  

 

Σν επίπεδν θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο πεξηθέξεηαο ζπλήζσο ζπλαξηάηαη απφ ην βαζκφ σξηκφηεηαο 

θαη ζπγθξφηεζεο πξνθείκελσλ ζπζηεκάησλ. Δληνχηνηο, εκπεηξηθά ε έλλνηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ δελ 

αλαθέξεηαη κφλν ζε αληηθεηκεληθέο θνηλσληθέο δνκέο, αιιά θαη ζε αλαιπηηθά εξγαιεία θαηαλφεζεο ησλ ηνπηθά 

εληνπηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο. Σα ζπζηήκαηα απηά, ζε 

ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ζπληζηνχλ αθφκα ηδεαηέο κνξθέο πεξηθεξεηαθήο αλάιπζεο, εμέηαζεο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ηερλνινγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ, ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπο. Ο βαζκφο 

ζπγθξφηεζεο ελφο πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο δε ζπλαξηάηαη κφλν απφ ηελ χπαξμε πςειψλ δεηθηψλ 

θαηλνηνκίαο ζε επηρεηξήζεηο ή ηελ αλάπηπμε ελφο βαζηθνχ ηερλνινγηθνχ ηζηνχ, αιιά πεξηιακβάλεη -ζηελ ηδεαηή 

θαη ιεηηνπξγηθή ή αληηθεηκεληθή ηνπ έλλνηα- ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ παξφκνησλ κε απηέο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηα εζληθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο.  

 

Έλα πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο δηαθξίλεηαη απφ ηα εηδηθά θαη γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο, ηνπ πεξηθεξεηαθνχ εξεπλεηηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηζηνχ, ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζεζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ ζεζκηθψλ ππνβάζξσλ ηππηθήο θαη άηππεο ζπλεξγαζίαο θαη 

κάζεζεο. O ραξαθηήξαο θαη ε θχζε ελφο πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ην εγγχο εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. Έλα πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο 

κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο, εληφο ελφο εζληθνχ ζρεκαηηζκνχ, ζηα 

εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δληνχηνηο κπνξεί λα αιιειεπηδξά ηφζν κε ηηο δνκέο θαη ηνπο κεραληζκνχο απηψλ, φζν 

θαη λα επεξεάδεηαη ή λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ηηο εζληθέο δνκέο ππνζηήξημεο ηεο γλψζεο 

θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη απφ εζληθή πνιηηηθή ΔΣΚ. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε -θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην 

εζληθφ ζεζκηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ην πιαίζην άζθεζεο θξαηηθήο πνιηηηθήο- έλα πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα 

θαηλνηνκίαο αιιειεπηδξά δηαθνξεηηθά ζε ζπζρέηηζε θαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ εζσθιείεη. Ο βαζκφο δηάθξηζεο ηνπ απφ ην επξχηεξν εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο θαη ν 

ραξαθηήξαο ηεο ζρέζεο ηνπο ζε επίπεδν ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, ζεζκηθψλ κεραληζκψλ, ζπζηήκαηνο 

δηαθπβέξλεζεο θαη θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, θαζνξίδνπλ ηε ζχλζεζε θαη ην ραξαθηήξα ηνπ εθάζηνηε πεξηθεξεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο (είηε απιψο σο ηκήκα ηνπ εζληθνχ, είηε σο κηα ηδηαίηεξε αλαπηπμηαθή παξαγσγηθή θαη ζεζκηθή 

ελφηεηα). Αληίζηνηρα, ε ζπγθξφηεζε αζζελψλ ή ηζρπξψλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαζνξίδνπλ θαη ην 
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ραξαθηήξα θαζψο θαη ηελ νξζνινγηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, ην νπνίν κπνξεί λα 

απνηειεί κηα είηε έλα ζχλνιν απηνδχλακσλ, ηδηαίηεξσλ θαη αιιειεπηδξψλησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ, είηε 

έλα εζληθφ ζχζηεκα πεξηθεξεηαθά αλεπηπγκέλν. Με άιια ιφγηα, ν βαζκφο ζπλνρήο, ζπγθξφηεζεο θαη νηθνλνκηθήο 

θαη πνιηηηθήο απηνδπλακίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο δχλαηαη λα δηακνξθψζεη γεσγξαθηθά ππνδείγκαηα είηε 

αλεπηπγκέλσλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, είηε ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο αλεπηπγκέλσλ πεξηθεξεηαθά.      

 

O ξφινο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο αθνξά ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο, ζηηο δηεπηρεηξεζηαθέο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο, ζην ξφιν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζηε ζεζκηθή ππνδνκή, 

ζηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο θαη ζηνλ ηερλνινγηθφ ηζηφ πνπ πεξηιακβάλεη, ηφζν ηελ έληαζε δαπαλψλ γηα 

έξεπλα θαη αλάπηπμε φζν θαη ηνπο εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο νξγαληζκνχο θαζεαπηνχο. πσο 

πξναλαθέξζεθε, ε γλψζε σο θνηλσληθή κνξθή αλαπηχζζεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά ‘θνηλσληθφ ρψξν’ 

θαη απνηειεί εγγελέο κέξνο ηεο εζσηεξηθήο δπλακηθήο ηνπ. Πξνζέηη, νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο, αθνξνχλ ζε έκκεζεο θαη άκεζεο επηπηψζεηο ηεο γλψζεο -είηε σο δηαδηθαζία (π.ρ. εθπαίδεπζε) είηε σο 

ηερλνινγηθφ απνηέιεζκα θαη θαηλνηνκία- επί ηεο ρσξηθήο δηάξζξσζεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εηζαγσγή, 

αλαδηαλνκή θαη παξαγσγή ηερλνινγίαο, ηε δφκεζε ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλσλ ρψξσλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε 

δηθηχσλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηελ δηαθνξνπνηεκέλε αμηνπνίεζε ησλ ρξήζεσλ γεο (φπσο απηή κπνξεί λα 

πξνθχπηεη απφ δηαθνξηθέο γαηνπξνζφδνπο, π.ρ. Η θαη ΗΗ
44

) (θάγηαλλεο, 2003β: 35). Δπηπιένλ, νη ιεηηνπξγίεο 

αλαθέξνληαη ζηελ αλάπηπμε δηθηχσλ πξνζηηζέκελεο αμίαο ή ‘θνηλνηήησλ γλψζεο, ‘θνηλνηήησλ θαηλνηνκίαο’, ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

 

Μηα θαηεγνξηνπνίεζε πνπ αμηνπνηείηαη ζε έλα βαζκφ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, αθνξά ζηε δηάθξηζε ηεο 

εμειηθηηθήο ζρνιήο θαη ηεο θξηηηθήο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο αλάκεζα ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο πεξηθεξεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, ζπλαξηήζεη ησλ ζεζκηθψλ θαη παξαγσγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (Cooke, 2001b, Cooke & 

Leydesdor, 2006, Asheim, 2002). Ο έλαο ηδεφηππνο, παξνπζηάδεη ζπζηήκαηα φπνπ ε βαζηθή δνκή δηακνξθψλεηαη 

απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ δηθηχσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ζπλδπαζκφ ζπγθεθξηκέλσλ 

δηακεζνιαβεηηθψλ ζεζκψλ ππνζηήξημεο. Σν εκπεηξηθφ απηφ ππφδεηγκα βαζίδεηαη ζε ελδνγελείο κεραληζκνχο, 

θπξίσο ζηελ πιεπξά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπηθνχ θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ 

ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ κνληέινπ ησλ ‘πεξηνρηθά 

ελζεθεπκέλσλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο’ είλαη ε πεξίπησζε ηεο ‘ηξίηεο Ηηαιίαο’ (π.ρ. Emiglia-Romagna, Tuskany) 

πνπ απνηππψζεθε παξαπάλσ. Ο δεχηεξνο ηχπνο, εμεηάδεη πεξηπηψζεηο φπνπ ην ζχζηεκα θαηλνηνκίαο αλαπηχζζεηαη 

κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκέλεο ζεζκηθήο θαη πνιηηηθήο παξέκβαζεο ζην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο. Οη 

δηαδηθαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ζηελέο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο κεραληζκνχο ηερλνινγηθήο 

πξνζθνξάο (π.ρ. εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, παλεπηζηήκηα) θαη ηερλνινγηθήο δήηεζεο (π.ρ. επηρεηξήζεηο, βηνκεραλία) 

θαζψο θαη ελδπλακσκέλνπο ζεζκνχο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Ζ εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ππνδείγκαηνο αληρλεχεηαη θπξίσο ζε πεξηθέξεηεο ρσξψλ κε απνθεληξσκέλα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα θαη κε ηζρπξέο 

κνλάδεο αξηζηείαο θαη παξαγσγήο (π.ρ. Baden-Wurttemberg, North Rhine-Westphalia, Tampere) (Cooke, 

Heidenreich & Braczyk, 2004). Σέινο, ε πεξίπησζε ησλ ‘πεξηθεξεηνπνηεκέλσλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο’ 

αλαθέξεηαη θπξίσο ζε πεξηθέξεηεο, φπνπ ε θεληξηθή εζληθή πξσηνβνπιία απνηειεί ηε κεηαβιεηή δηακφξθσζεο ησλ 

ζεζκηθψλ ππνδνκψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζρέζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (π.ρ. Singapore, Tohoku) (Cooke, 

Heidenreich & Braczyk, 2004). H ζχλζεζε ελφο πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο κεηαμχ άιισλ 

θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζέζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, ην 

επίπεδν αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο εμεηδίθεπζεο, ην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν, ηελ παξνπζία 

νξγαληζκψλ αξηζηείαο θαη ηελ χπαξμε ‘θνηλνηήησλ γλψζεο’. Δληνχηνηο, ε ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε απνηειεί 

ζεκαληηθφ εξγαιείν αλαιπηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ζεζκηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ ζρέζεσλ 

ηνπηθψλ θαζεζηψησλ ζπζζψξεπζεο θαη ζεζκηθήο νξγάλσζεο. Δπηπιένλ, ζπλδέεηαη κε ηηο εθάζηνηε επξχηεξεο 

ζπλζήθεο ζπζζψξεπζεο θαη ζεζκηθήο θαηεχζπλζεο, ελψ αμηνπνηείηαη φρη κε ζθνπφ ηελ απφιπηε θαηεγνξηνπνίεζε 

πεξηπηψζεσλ αιιά κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ εμαγσγή πνξηζκάησλ ζεζκηθήο ιεηηνπξγίαο θαη πνιηηηθψλ ΔΣΚ 

        

                                                      
44 Ζ δηαθνξηθή γαηνπξφζνδνο Η αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε ηεο αμίαο ελφο θηεξίνπ ή κηαο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο κέζα απφ ηε βειηίσζε ηνπ επξχηεξνπ 

θηηζηνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο ππνδνκήο ηνπ ρψξνπ (π.ρ. ςεθηαθά δίθηπα), ελψ ε δηαθνξηθή γαηνπξφζνδνο ΗΗ αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα θαη 
ζηελ έθηαζε ηεο θαηαζθεπήο, ήηνη απφ ην κέγεζνο θαη ηε ζχλζεζε ηεο επέλδπζεο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ γαηνπξφζνδν Η δηακνξθψλνπλ ηελ απφιπηε θαη ηελ 

ζπλνιηθή γαηνπξφζνδν (θάγηαλλεο, 2003β: 35).    
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Ζ έλλνηα ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ζπλδέεηαη ζήκεξα θαη κε ηελ θιαζηθή, θαηά ηα άιια, έλλνηα ησλ 

‘ζπκπιεγκάησλ παξαγσγήο’ ή ησλ ‘ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ’, φπσο έρνπλ επηθξαηήζεη λα απνθαινχληαη νη 

επξχηεξεο ζπλεξγαηηθέο δνκέο αλάκεζα ζε νκνεηδείο νληφηεηεο (π.ρ. επηρεηξήζεηο) ή αλάκεζα ζε εηεξνγελείο 

κνλάδεο (π.ρ. επηρεηξήζεηο, παλεπηζηήκηα, ηλζηηηνχηα, ηνπηθή απηνδηνίθεζε). Δπίζεο ζπλδέεηαη κε ηε ζεσξεηηθή 

θαη εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο απμαλφκελεο ζεκαζίαο ηεο ‘ρσξνζέηεζεο’, σο παξακέηξνπ νξγάλσζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ζθαίξαο. Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ -ζέκαηα ηα νπνία 

αλαιχζεθαλ παξαπάλσ- ηξνθνδνηνχλ κηα λέα γεσγξαθία αλάπηπμεο θαη αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ‘ηνπηθνχ’ 

σο ελφηεηαο ζπζζψξεπζεο, νπφηε θαη σο πεδίν πνιηηηθν-νηθνλνκηθήο ξχζκηζεο. Ζ γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε 

παξάιιεια, ζπληζηά ζεκειηψδε παξάκεηξν ζηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ, πεξηιακβάλνληαο θαη 

δηαπιέθνληαο ηφζν πιηθέο φζν θαη ήπηεο πηπρέο. Οη πιηθέο πξνυπνζέζεηο θαη παξάγνληεο ζπγθξφηεζεο δηθηχσλ ή 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ αλαθέξνληαη ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε κηα πεξηνρή, φπσο απηέο πνπ κειεηήζεθαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Marshall. Απηά πεξηιακβάλνπλ: α) ηε 

δηαζεζηκφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ πφξσλ ή άιισλ ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, β) ηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα θαη 

ηε ζπλεπαθφινπζε κείσζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο, γ) ην θφζηνο πξφζβαζεο θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ κεηαθνξάο γλψζεο, δ) ηε δηεπθφιπλζε ησλ πξνκεζεηψλ ησλ βαζηθψλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο αιιά 

θαη ησλ αγαζψλ, ησλ ηερλνινγηθψλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, ε) ηε βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε 

αιιαγέο ζηελ αγνξά θαη ηελ ηερλνινγία θαη ζη) ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηηο ηνπηθέο αγνξέο θαη γεληθά, ηελ αλάπηπμε 

‘εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ’. Με απηή ηελ έλλνηα, ε γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε θαη ε δηθηχσζε ζπλδέεηαη ζπλήζσο κε 

ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ππνθεηκέλσλ, κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζε 

θαηαξηηζκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ζε λέεο ηθαλφηεηεο θαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ 

ζπγθέληξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ινηπφλ, δχλαηαη λα κεηψζεη ην νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο, ελψ κπνξεί λα 

δηεπξχλεη ην θάζκα αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ νξγαληζκψλ ηνπ εθάζηνηε δηθηχνπ. πσο ζα θαλεί 

εκπεηξηθά ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο παξαθάησ, ε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ κε ζπγθεθξηκέλν 

παξαγσγηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηερφκελν -θαη εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη εθξνέο- ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθνχο κεραληζκνχο κεηαθνξάο γλψζεο θαη θιαδηθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ.  

 

πσο αλαθέξζεθε ζηελ πεξίπησζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, νη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί -

αλάινγα θαη κε ην ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ ζεζκηθφ, ηερλνινγηθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ πεξηβάιινλ- κπνξνχλ 

λα πξνθχςνπλ είηε απφ ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο ή δπλακηθέο ηεο αγνξάο, είηε έπεηηα απφ θεληξηθφ πξνγξακκαηηθφ 

ζρεδηαζκφ ή ρξεκαηνδφηεζε. Δληνχηνηο, ε αλάπηπμε κηαο ζπλεξγαηηθήο πξσηνβνπιίαο κπνξεί πιένλ λα 

δηακνξθσζεί κέζα απφ πξσηνβνπιίεο ζε επίπεδν δηθηχσζεο πεξηθεξεηαθψλ θνξέσλ. Ο ξφινο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ 

θαίλεηαη λα είλαη νινέλα θαη πην θαζνξηζηηθφο σζηφζν ζηηο δηαδηθαζίεο δφκεζεο ζπλεξγαηηθψλ δηθηχσλ, θαζφηη ε 

ζπζζψξεπζε θαη νη πξνεθηάζεηο ηεο έρνπλ θαηαξράο ηνπηθφ ραξαθηήξα, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο αλαδηάξζξσζεο 

ησλ ρσξνζεηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. πσο θαηαδεηθλχεη επηπξνζζέησο ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία, ην ίδην ζεκαληηθφο 

είλαη δπλεηηθά θαη ν ξφινο ησλ παλεπηζηεκίσλ ζήκεξα ζε ηνπηθφ επίπεδν, παξφηη ηα εθάζηνηε εζληθά ή 

πεξηθεξεηαθά ππνδείγκαηα παλεπηζηεκηαθήο πνιηηηθήο δχλαηαη λα επηθπιάζζνπλ ζεζκηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηπινθέο ζηελ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ ξφινπ.  

 

Οη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί επηπιένλ, κπνξνχλ λα εκπιέθνπλ είηε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο -νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε εκπξφζζηεο, νπίζζηεο, νξηδφληηεο (κεηαμχ επηρεηξήζεσλ) ή θάζεηεο δηαζπλδέζεηο (πξνκεζεπηέο, 

πειάηεο)-, είηε ζρεηηθνχο κεηαμχ ηνπο ζεζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηελ αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα, ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο ζεζκνχο. Παξάιιεια, νη ζπλεξγαηηθέο πξσηνβνπιίεο εκπιέθνπλ 

θαη δηακεζνιαβεηηθνχο ζεζκνχο -φπσο ηερλνινγηθά πάξθα, ζεξκνθνηηίδεο, επηκειεηήξηα, γξαθεία κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο- δηακνξθψλνληαο ρψξνπο παξαγσγήο γλψζεο, ρψξνπο ζπλαίλεζεο θαη ρψξνπο θαηλνηνκίαο 

(Etzkowitz, 2003). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δνκνχληαη κεραληζκνί αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο, θξάηνο 

θαη θνξείο παξαγσγήο γλψζεο εληφο γεσγξαθηθά εληνπηζκέλσλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Πνιιέο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο ηέηνησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ θηλνχληαη ζήκεξα ζε έλα πεξηζζφηεξν άπιν επίπεδν 

ζπλεξγαζίαο, πνπ σο βαζηθή ηνπ ιεηηνπξγία δηαηεξεί ηελ αιιειεπίδξαζε ζε επίπεδν γλψζεσλ θαη ηερλνγλσζίαο 

αλάκεζα ζε ηνπηθά εηεξνγελή ππνθείκελα (φρη απαξαίηεηα ζπλ-εγθαηεζηεκέλα). 
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ρήκα 7. Βαζηθή κνξθή πεξηνρηθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο 

Γπν πξσηαξρηθά ζεκεία πνπ αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο θαη ζήκεξα εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

θξίζηκεο ζεκαζίαο, αθνξνχλ ζηηο έλλνηεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο γλψζεο. Απηά ηα ζεκεία ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ήπηνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Ζ κεηαβιεηή ηεο εγγχηεηαο θαίλεηαη λα επλνεί ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ ηππηθή ή άηππε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ. πσο ζεκεηψλεη ε Α. Saxenian, ‘ε 

πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία παξακέλεη ν ζεκαληηθφηεξνο ηξφπνο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ’ 

(Saxenian,1994: 17). Αθφκα πεξηζζφηεξν φκσο, ε δηακφξθσζε ζπλεξγαζίαο ζην επίπεδν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

γλψζεο επηθπιάζζεη ηε δηακφξθσζε λέσλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο, νη νπνίεο ζπλνπηηθά αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

εθάζηνηε ηνπηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ζηελ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ ζπιινγηθήο κάζεζεο θαη ζηελ αλάπηπμε 

λέσλ νξηδφληησλ θαη θάζεησλ δηθηπψζεσλ (‘ζεζκηθή ππθλφηεηα’) (Amin, 2004; Cooke & Morgan, 2001; Morgan, 

2001).  

 

Ζ έλλνηα ησλ ‘ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ’ θαη ησλ δπλεηηθψλ νθειψλ ηνπο απνηειεί επηζηεκνληθή δηαπίζησζε 

δεθαεηηψλ. Οη ξίδεο ηνπο εθηείλνληαη έσο θαη ηηο βηνκεραληθέο ζπλνηθίεο ηνπ Alfred Marshall (1896), ηνπο λένπο 

βηνκεραληθνχο ρψξνπο θαη ηνπο ηερλνπφινπο ζηελ Καιηθφξληα θαη Μαζαρνπζέηε, ηηο ζεσξήζεηο νηθνλνκηψλ 

κείσζεο ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο ιφγσ ρσξηθήο εγγχηεηαο, θαη ηηο πεξηπηψζεηο αλάπηπμεο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

δηθηχσλ. εκεηψλεηαη φηη βαζηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη έλα πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ πςειή 

πνηφηεηα ηεο έξεπλαο, ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ ζπλεξγαηηθψλ νηθνλνκηψλ, ηνπο ζεζκνχο ππνζηήξημεο ηεο 

θαηλνηνκίαο, θαη ηα επθπή εξγαιεία δηαρείξηζεο γλψζεσλ (επηζηεκνληθφ-ζεζκηθφ-νξγαλσηηθφ-ςεθηαθφ επίπεδν).  

 

ε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζήκεξα, θαη ηδηαίηεξα ζε επίπεδν πνιηηηθήο ΔΣΚ, ε έλλνηα ησλ ‘ζπλεξγαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ’ πεξηιακβάλεη αθαδεκατθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο θαζψο θαη ελδηάκεζνπο ζεζκνχο ππνζηήξημεο 

ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. εκεηψλεηαη φηη νη ’ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί’ δελ απνηεινχλ 

ην άζξνηζκα θαηλνηνκηθψλ νξγαληζκψλ αιιά δνκέο, κεραληζκνχο θαη ζπζηήκαηα (επηζηεκνληθά θαη ζεζκηθά) 

παξαγσγήο λεσηεξηζκψλ ζε ηερλνινγηθφ ή νξγαλσηηθφ επίπεδν. Πεξηζζφηεξν, νη ζρεκαηηζκνί αλαθέξνληαη ζηε 

γεσγξαθηθή ή ιεηηνπξγηθή ζπγθέληξσζε εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ, επηρεηξήζεσλ, κεραληζκψλ ππνζηήξημεο (ή θαη 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο) ζε θνηλφ ή δηαθνξεηηθφ επηζηεκνληθφ ή παξαγσγηθφ θιάδν. Κχξην ζηφρν ζπληζηά ζπλήζσο 

ε αλάπηπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη πεδίνπ θαζψο θαη ε ζπλερήο δηάρπζε γλψζεο κέζα απφ ηελ γεσγξαθηθή 

γεηηλίαζε θαη ηελ νινθιεξσκέλε ζεζκηθά ζρέζε. Δπηπξφζζεηα, νη βαζηθέο αξρέο
45

 επηηπρνχο αλάπηπμεο ηέηνησλ 

ζρεκαηηζκψλ θαίλεηαη ζήκεξα λα ζπλνςίδνληαη ζηνλ θνηλφ ηφπν ζεκαηηθήο αλαθνξάο, ζηε ιεηηνπξγηθή ή ρσξηθή 

                                                      
45

 Παξάιιεια, νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ηέηνησλ ζρεκαηηζκψλ αθνξνχλ ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ ζε ηζρπξή βάζε επηζηεκνληθήο ή παξαγσγηθήο 

θαηλνηνκίαο θαη ζηελ αλάπηπμε παξάιιεισλ δηαζηάζεσλ: α) επηζηεκνληθή ζθαίξα, β) ζθαίξα ππνζηήξημεο θαη κεηαθνξάο γλψζεο (λνκηθέο, ηερληθέο, 

δηνηθεηηθέο, ρξεκαηνδνηηθέο, επηρεηξεζηαθέο ππεξεζίεο) θαη ζθαίξα αμηνπνίεζεο, γ) αλάπηπμε ιεηηνπξγηθψλ δηθηχσλ θαη δνκεκέλσλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο 
παλεπηζηεκίσλ θαη επηρεηξήζεσλ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο θαη κφριεπζεο, δ) αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ ζεκαηηθά 

νξγαλσηηθνχ θαη ζεζκηθνχ ζρήκαηνο (π.ρ. θχθινη δσήο, ηδηαηηεξφηεηεο), ε) ηζρπξή βάζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηνπηθψλ δεμηνηήησλ, ζη. αλάπηπμε 

θπζηθψλ ππνδνκψλ εγθαηάζηαζεο βαζηθψλ αιιά θαη πηινηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δ) ζπιινγηθή κάζεζε ζε ηξία επίπεδα: αληαιιαγή γλψζεο, δηακφξθσζε 
θαλφλσλ θαη δηακφξθσζε ‘λέσλ πιαηζίσλ θαλφλσλ’, ε) πξνζέιθπζε, αλαδήηεζε θαη ζεζκηθή θηινμελία θαη ππνζηήξημε δνκψλ, κνλάδσλ θαη νξγαληζκψλ κε 

θαηλνηνκηθή επηζηεκνληθή ή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζ) ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο.   
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ζπγθέληξσζε, ζηε ζπζρέηηζε πφξσλ, ηε ζεζκηθή νινθιήξσζε θαη ηε ζπκπχθλσζε ιεηηνπξγηψλ (Morgan, 1997, 

Asheim, Cooke & Martin, 2006). 

 

Παξφια απηά, ππνγξακκίδεηαη φηη νη πεξηπηψζεηο ζπγθέληξσζεο θαη ζρεκαηνπνίεζεο ηέηνησλ κνξθσκάησλ δε 

ζπλδπάδνληαη εθ πξννηκίνπ κε ζεηηθέο νηθνλνκηθέο ή θνηλσληθέο επηδξάζεηο. H ζπγθέληξσζε παξαγσγηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ ή θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί ζπρλά αλαγθαία θαη επλντθή ζπλζήθε. Δληνχηνηο, δελ 

θαίλεηαη λα απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή (ή ηε κφλε) ζπλζήθε αλαπαξαγσγήο ησλ φξσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

ζπζζψξεπζεο. πσο γηα παξάδεηγκα ζεκεηψλεη ν J. Simmie, ηζηνξηθά νη παξαγσγηθέο ζπγθεληξψζεηο δχλαηαη είηε 

λα κελ απνθέξνπλ ηελ αλακελφκελε ζπλέπεηα ζε επίπεδν παξαγσγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ, είηε λα 

αθνινπζήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ‘θχθινπο δσήο’ άλζεζεο θαη χθεζεο, φπσο θαηαδεηθλχεη θαη ε πεξίπησζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ κεηαπνηεηηθψλ βηνκεραληψλ (Simmie, 2006: 184) ζηελ Αγγιία, ηνλ 19
ν
 αηψλα

46
. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε 

δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθέληξσζεο -ή ηεο ζπγθέληξσζεο παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

κεηαμχ εηεξνγελψλ θνξέσλ- κπνξεί λα επηθπιάζζεη δηαθνξηθά απνηειέζκαηα γηα ην εγγχο θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα θαη ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο ζπγθξφηεζεο ηνπ: ηελ εξγαζία θαη ην θεθάιαην.  

 

πσο ζεκεηψλεη ν Κ. Morgan, ε γεληθφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο ‘πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο’ κπνξεί λα απνηππσζεί ζην 

δηαθξηηηθφ δίπνιν ‘αλάπηπμε ζηελ πεξηθέξεηα’ θαη ‘αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο’. H αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο αθνξά 

ζπλήζσο ζηε βειηίσζε ησλ πφξσλ ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ, ζε δεμηφηεηεο, ζηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ αλάπηπμε ζηελ πεξηθέξεηα αλαθέξεηαη θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

δίρσο απαξαίηεηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ή ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αγνξαζηηθήο δχλακεο (κε ηαπηφρξνλε 

σζηφζν ελίζρπζε είηε ηεο θεξδνθνξίαο νξηζκέλσλ εθ ησλ επηρεηξήζεσλ). πσο ππνγξακκίδνπλ νη Andrew Sayer 

& Kevin Morgan, ην ζχλδξνκν ησλ ‘θαζεδξηθψλ ηεο εξήκνπ’ -πνπ ραξαθηεξίδεη γηα παξάδεηγκα ην βηνκεραληθφ 

ζχκπιεγκα ηνπ Mezzogiorno- ζπληζηά έλα απφ ηα πην γλσζηά παξαδείγκαηα απηήο ηεο πεξίπησζεο (Morgan & 

Sayer, 1988). Σν θαηλφκελν ησλ ΄θαζεδξηθψλ ηεο εξήκνπ’ -ην νπνίν ζα ζπλαληήζνπκε ζηελ εκπεηξηθή κειέηε 

παξαθάησ- ηαπηίδεηαη ζήκεξα ηφζν κε ηηο πεξηνξηζκέλεο δηαρεφκελεο ζεηηθέο επηπηψζεηο αληαγσληζηηθψλ 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζε ηνπηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα. Οη πεξηνξηζκνί απηνί είλαη απνηέιεζκα ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ δεζκψλ ησλ κνλάδσλ απηψλ κε ηηο ινηπέο ηνπηθέο παξαγσγηθέο δνκέο. Σν ίδην θαηλφκελν 

παξαηεξείηαη αθφκε, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηνπηθνί νξγαληζκνί γλψζεο αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα πνπ παξακέλεη 

‘εληφο ησλ ηεηρψλ’ ή δηαξξέεη κφλνλ πξνο δηα-πεξηθεξεηαθέο θαηεπζχλζεηο.  

 

πσο ζα αλαδεηρζεί, ηα ζπγθεθξηκέλα ρσξηθά θαηλφκελα ζε φπνηα ηνπο κνξθή θη αλ εμεηαζηνχλ, αθνξνχλ ζε 

βαζχηαηα ζεζκηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηε ζθαίξα παξέκβαζεο κηαο νινθιεξσκέλεο ηνπηθά 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Παξφηη ζε έλα 

δηεζλέο πιαίζην παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο γλψζεο νη δηεζλείο δηαζπλδέζεηο απνηεινχλ θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ 

αλάπηπμε παξαγσγηθψλ γλψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ε αλάπηπμε δεζκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ αλάκεζα ζηα κέξε 

ελφο πεξηνρηθνχ ζπζηήκαηνο γλψζεο –θαη ε αμηνπνίεζε ησλ εθάζηνηε παξαγσγηθψλ γλψζεσλ ζε ηνπηθέο 

παξαγσγηθέο δηεξγαζίεο- ζπληζηά βαζηθή πξνυπφζεζε βειηίσζεο ηεο επξχηεξεο ζέζεσο ηνπ απηνχ ζπζηήκαηνο ζην 

δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη παξαγσγήο. πλεπεία ηνχησλ, λα ζεκεησζεί φηη ε ζρέζε ζπλεξγαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ ή δηθηχσλ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δε ζα κπνξνχζε λα πξνζεγγηζζεί σο ‘γξακκηθή’. 

Απηφ παξαηεξείηαη, θαζφηη ηζηνξηθά δηαπηζηψλεηαη ηφζν ε αλάπηπμε ζρεκαηηζκψλ δίρσο αληίζηνηρα δηαρεφκελα 

θνηλσληθά νθέιε θαη πνιιαπιαζηαζηέο, φζν θαη ε αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη ζπγθεληξψζεσλ πνπ κπνξεί λα 

επηθπιάζζνπλ ζπγθεληξσκέλε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εθάζηνηε εκπιεθφκελσλ νξγαληζκψλ θαη 

κεραληζκψλ κηαο πεξηθέξεηαο αθφκα θαη ζε βάξνο άιισλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ δνκψλ (σο θαηλφκελα ‘ζήξαγγαο’ 

θαη ‘απνκχδεζεο’) (Λακπξηαλίδεο, 2007).  

 

Ζ αλάπηπμε λέσλ πνιπκνξθηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαηά ζπλέπεηα δε δχλαηαη λα ηαπηίδεηαη εμ’ νξηζκνχ κε ηελ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο πεξηθέξεηαο ζπλνιηθά θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηεο. Οχηε ζπλεπάγεηαη 

βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο  θαηαλνκήο ηνπ εθάζηνηε παξαγφκελνπ πεξηθεξεηαθνχ πξντφληνο ή βειηίσζε απαξαίηεηα 

ηεο ελδνγελνχο ηερλνινγηθήο βάζεο. Κάζε αλαθνξά ζε ηέηνηνπ ηχπνπ ‘δίθηπα θαηλνηνκίαο’ νθείιεη λα 
                                                      

46
 Οη ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίεο ραξαθηεξίζηεθαλ απφ χθεζε θαη αλαδηάξζξσζε παξφηη είραλ δηακνξθψζεη ζπλζήθεο νηθνλνκηψλ ζπγθέληξσζεο θαη 

πξψηκσλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ, πνπ ζπλδένληαλ θπξίσο κε ηηο ζρέζεηο κε ηε δηάζηαζε ησλ πξνκεζεηψλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ 

ζηνπο ηνκείο ησλ θεξακηθψλ θαη ησλ κάιιηλσλ πθαζκάησλ. 
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απνζαθελίδεη ην ραξαθηήξα ησλ δηθηχσλ, ηελ θαηεχζπλζε ηνπο, ηε ζρέζε κε ηηο εγγχο θιαδηθέο δνκέο αιιά θαη 

ηνπο επξχηεξνπο παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο ζπζζψξεπζεο. Δπηπιένλ, ν ραξαθηήξαο ελφο δηθηχνπ ζπλαξηάηαη απφ 

ηηο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ηνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ επξχηεξν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα, νθείιεη 

λα ππνδειψλεη (ή έζησ λα ππνλνεί) θαη έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο.  

 

4.4. Πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη πνιηηηθέο ΔΣΚ. Υψξνο, ζεζκνί, γλψζε. 

 

Μηα θξηηηθή έλλνηα ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πνπ απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηε ζηελή πξνζέγγηζε ηεο 

αλάπηπμεο απιψο σο  δηαδηθαζίαο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο, νθείιεη λα 

πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηεο ‘αληαγσληζηηθφηεηαο’ κέζα απφ ην πξίζκα ηεο ζρέζεο ρψξνο-γλψζε-ηερλνινγία-

εμνπζία-ζπζζψξεπζε. Σν πέξαζκα ζην λέν ‘ηερλνινγηθφ παξάδεηγκα’ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ε αλάδπζε ελφο 

θαπηηαιηζηηθνχ ππνδείγκαηνο ‘βαζηζκέλνπ ζηε γλψζε’ (Florida, 1995: 528) -ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηηο 

αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ησλ ζχγρξνλσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ- δξνκνινγεί κεηαηνπίζεηο ζηα ππάξρνληα θαζεζηψηα 

ζπζζψξεπζεο, ζηνπο θπξίαξρνπο ηξφπνπο ξχζκηζεο, ζηηο γεληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη ζηνπο φξνπο 

αλαπαξαγσγήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη λέεο ζρέζεηο θαη λέεο εζσηεξηθέο ζπλζέζεηο γηα 

ηνπο βαζηθνχο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο. Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην πέξαζκα ζε έλα θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν 

παξαγσγήο δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ παξαγσγή ‘έληαζεο εξγαζίαο’ θαη θπζηθήο εξγαηηθήο δχλακεο, φπσο 

ζεκεηψλεη ν Florida, ην πέξαζκα ζηνλ απνδηνξγαλσκέλν θαπηηαιηζκφ ζπλνδεχεηαη απφ ‘ηελ αλάδεημε ηνπ 

δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο δηαλνεηηθήο παξαγσγήο  ζε βαζηθή πεγή θεξδνθνξίαο’ (Florida, 1995: 528).  

 

Οη παξαγσγηθέο δνκέο ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο θαίλεηαη ζήκεξα λα απνδίδνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ηφζν ζηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, φζν θαη ζηελ παξαγσγηθή δηάξζξσζε ‘έληαζεο γλψζεο’. Οη 

ιεγφκελεο ‘πεξηθέξεηεο αξηζηείαο’ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηνπο παξάγνληεο ηεο έξεπλαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο (Κνκλελφο, 2004: 4). Ζ γεληθή νξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο 

πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηεο γλψζεο, ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Ζ ίδηα ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο θαίλεηαη ππφ έλα θξηηηθφ 

πξίζκα λα ππεξβαίλεη ηελ παξαδνζηαθή γξακκηθή πξνζέγγηζε κηαο κνλήξνπο δξάζεο επέλδπζεο πφξσλ γηα ηε 

κεηαηξνπή γλψζεο ζε λέα πξντφληα ή δηαδηθαζίεο. Ζ αλαδίθεζε ηεο εκπεηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζήκεξα νδεγεί 

ζε πνξίζκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ: α) ην ζπζηεκηθφ ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, β) ηε 

ζεκαζία ησλ νινθιεξσκέλσλ θαηλνηφκσλ κνξθψλ παξέκβαζεο ζηηο πεξηνρέο, θαη φρη κφλν ζηνπο ηνκείο, 

παξαγσγήο γλψζεο, γ) ηε ζεκαζία ηεο ‘ηνπηθήο γεσγξαθίαο ηεο γλψζεο’, ηνπ πεξηβάιινληνο δειαδή θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο, απνξξφθεζεο θαη δηάρπζεο αληίζηνηρσλ πφξσλ,  δ) ηε ζεκαζία ηεο άξξεηεο γλψζεο, ηεο 

ηνπηθνπνηεκέλεο θχζεο ηεο θαη ηεο δηάδξαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ε) ηε ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηεο 

‘ζπζζψξεπζεο γλψζεο’ σο βαζηθνχ ζπληειεζηή παξαγσγήο γλψζεο θαη θνηλσληθήο αμηνπνίεζεο ηεο θαη ζη) ηε 

ζεκαζία ησλ ζεζκψλ ζηε δηαδηθαζία ελίζρπζεο ηεο ζπζζψξεπζεο απηήο, ηφζν κε ηελ έλλνηα ησλ θαλφλσλ 

(Helpman, 2004: 114) (π.ρ. πξνζηαζία δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, θνξνινγηθά θίλεηξα), φζν θαη κε ηελ 

έλλνηα ησλ λέσλ κνξθψλ θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο. 

 

Οη πνιηηηθέο θαηλνηνκίαο ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνρεχνπλ (ηα ηειεπηαία 

ρξφληα) πεξηζζφηεξν ζηα ελδηάκεζα πεδία ζχλδεζεο αλάκεζα ζηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, κε 

ζθνπφ ηε ζχδεπμε ηερλνινγηθήο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ηνπο. Οη 

πξσηνβνπιίεο ζηήξημεο ησλ επξχηεξσλ βηνκεραληθψλ θαη παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο ελδνγελνχο 

ηερλνινγηθήο ηνπο βάζεο απνηεινχλ δηαδεδνκέλεο πξαθηηθέο ζε επίπεδν αλαπηπμηαθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ πνιηηηθψλ. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο ζθνπεχνπλ ζπρλά ζηε βέιηηζηε ζπλάξζξσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ 

κεξψλ ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ, ζηελ παξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθψλ απνηειεζκάησλ κέζα απφ ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαζψο θαη ζηελ θηλεηνπνίεζε θαη αλαπαξαγσγή ηνπηθψλ πφξσλ.  
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ρήκα 8. Τπνδείγκαηα πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο 

Απηφ ζπλδπάδεηαη ηφζν κε έλα γεληθφηεξν πέξαζκα ζε πνιηηηθέο ζηήξημεο ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο 

(νξηδφληηεο), φζν θαη κε ηε ζεκαζία πνπ ε γλψζε θαηέρεη πιένλ σο θνηλσληθή θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. H 

κεηαηφπηζε απηή αθνξά κέηξα ελίζρπζεο ηεο εθάζηνηε ηνπηθήο ηερλνινγηθήο ηθαλφηεηαο (ππνδνκέο, δίθηπα), 

κέηξα ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο νινθιήξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο (Cooke & Morgan, 2001) θαη ελίζρπζε ησλ δνκψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ δηεζλνπνίεζεο (πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ζπλεξγαζίεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο) 

(Κνκλελφο, 1998: 38). Με άιια ιφγηα παξαηεξείηαη κηα κεγαιχηεξε έκθαζε -ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

δεθαεηία νπφηε θαη νη πξνηεξαηφηεηεο πξνζαλαηνιίδνληαλ πξνο ηηο πιηθέο θαη άπιεο ππνδνκέο- πξνο κηα ελίζρπζε 

ησλ ‘θνηλσληθψλ ππνδνκψλ’ (ρήκα 8) (Nauwelaers, 2007), νη νπνίεο αθνξνχλ ζην θνηλσληθφ θεθάιαην, ηηο 

νξγαλσηηθέο παξεκβάζεηο, ηα ηππηθά θαη άηππα δίθηπα ζπλεξγαζίαο (OECD, 2005α). Δληνχηνηο, φπσο ζα θαλεί 

παξαθάησ, ην επίπεδν αλάπηπμεο αιιά θαη ε αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία θάζε πεξηνρηθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, 

απαηηεί δηαθνξεηηθά κείγκαηα παξέκβαζεο θαη πξνζαξκνγήο.   

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε έλλνηα ηεο ‘αλάπηπμεο’ πξνζεγγίδεηαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα σο κηα δηαδηθαζία 

ηφζν επίηεπμεο ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκψλ καθξννηθνλνκηθήο, κηθξννηθνλνκηθήο θαη θιαδηθήο κεγέζπλζεο, φζν θαη 

δηακφξθσζεο επξχηεξσλ ζεζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνυπνζέζεσλ. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ 

αλάπηπμε κεραληζκψλ ζπζζψξεπζεο γλψζεο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

λέσλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ θαη επθαηξηψλ. Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο -ε νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην εγγχο πιέγκα αλαπηπμηαθψλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ- θαζνξίδνπλ γηα κηα 

πεξηνρή ή πεξηθέξεηα (ζπρλά δηαθνξηθά) εζσηεξηθά απνηειέζκαηα. Οη κνξθέο αλάπηπμεο κε άιια ιφγηα είλαη ελ 

πνιινίο απνηέιεζκα ηνπ ζπλνιηθνχ πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζπληζηψζεο ηνπ νπνίνπ είλαη θαη νη πνιηηηθέο 

αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο ηεο θαηλνηνκίαο.  

 

Μηα κνξθή αλάπηπμεο ηψξα δελ ηαπηίδεηαη εθ πξννηκίνπ νχηε κε ηε βειηίσζε ηεο ηνπηθήο ηερλνινγηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ηνπ γεληθνχ ηερλνινγηθνχ ππνβάζξνπ -ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ, ππνδνκψλ, νξγαληζκψλ γλψζεο, 

ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κεραληζκψλ εθπαίδεπζεο- νχηε κε ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Τπφ ηελ 

ίδηα νπηηθή, κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ ή θαηλνηνκηθψλ 

κεραληζκψλ θαη ηθαλνηήησλ ζε επηιεθηηθή βάζε, δεκηνπξγψληαο θαηλφκελα δπηζκνχ, ζπγθεληξσκέλεο αλάπηπμεο 

(‘θαζεδξηθνί ηεο εξήκνπ’) ή αλάπηπμεο βαζηζκέλεο ζε εμσγελείο παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο (θαηλφκελν 

‘απνκχδεζεο’ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ βάζεσλ). Δλ πξνθεηκέλσ, ε έλλνηα ηεο αλάπηπμεο 

πξνζεγγίδεηαη κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, φρη κφλν ηεο πνζνηηθήο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο αιιά θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ, ησλ φξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

αλάπηπμεο κεραληζκψλ απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ παξαγσγηθψλ γλψζεσλ (Βαΐηζνο θαη Γηαλλίηζεο, 2001: 85). 

πσο επηζεκαίλνπλ εχζηνρα νη Βαΐηζνο θαη Γηαλλίηζεο: 
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…κηα νηθνλνκία κπνξεί λα εκθαλίδεη ζηνηρεία κεγέζπλζεο αιιά ε ζχλζεζε ηνπο λα είλαη ηέηνηα πνπ παξάιιεια 

λα ππνβαζκίδεηαη ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, ππνζεθεχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο κειινληηθέο 

εμειίμεηο…’(φπ.π.: 99).   

 

Ζ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζήκεξα πξνζεγγίδεηαη -κέζα απφ δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά θαη ηδενινγηθά 

πξίζκαηα- ζηελ ηθαλφηεηα ησλ πεξηθεξεηψλ λα δηακνξθψζνπλ φξνπο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, πςειά επίπεδα 

εηζνδήκαηνο, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ηθαλφηεηεο. Χο πξνζδηνξηζηηθνί δε 

παξάγνληεο ηεο πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο νξίδνληαη: νη βαζηθέο ππνδνκέο, νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, νη 

ππνδνκέο γλψζεο, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ε θιαδηθή ζπγθέληξσζε θαη δηαθνξνπνίεζε, ε θαηλνηνκία θαη ε 

εμσζηξέθεηα ή δηεζλνπνίεζε. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξνζέγγηζεο, ιακβάλνληαη ππφςε δείθηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο (World Economic Forum, Institute for 

Management and Development, Δπξσπατθέο Δθζέζεηο γηα ηε πλνρή, Πεξηνδηθέο Δθζέζεηο γηα ηελ Κνηλσληθή θαη 

Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Δπξσπατθψλ Πεξηθεξεηψλ, Κνηλνηηθέο Δθζέζεηο Καηλνηνκίαο-CIS). Παξφηη δηαθέξνπλ 

σο πξνο ηε θηινζνθία, ηε κεζνδνινγία θαη ίζσο ηα πνξίζκαηα ηνπο, νη δείθηεο απηνί απνηππψλνπλ γεληθέο ηάζεηο 

αλαθνξηθά κε ηνπο βαζηθνχο πφξνπο θαη επελδχζεηο, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηνπο ζεζκνχο, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, 

ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία.  

 

Πνζνηηθά, ε εμέηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο πεξηθέξεηαο δηεξεπλάηαη ζήκεξα ζπρλά κέζα απφ ηε κειέηε 

ησλ ζηνηρείσλ ζχλζεζεο ηεο αλάπηπμεο ηεο εθάζηνηε νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζηνπο ηνκείο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηεο δεκηνπξγίαο γλψζεο, ηεο κεηαθνξάο θαη εθαξκνγήο γλψζεο, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο (Κνκλελφο, 2004: 77). Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο Δπξσπατθήο Έθζεζεο 

Καηλνηνκίαο (Innovation Scoreboard) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έκθαζε δίδεηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ (5 δείθηεο), ζηε δεκηνπξγία γλψζεο (3 δείθηεο), ζηελ εθαξκνγή λέαο γλψζεο (3 δείθηεο) θαη ζηε δήηεζε 

γηα λέα γλψζε θαη θαηλνηνκία (6 δείθηεο) (Παξάξηεκα Η). Οη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο ζα απνηειέζνπλ γεληθέο 

θαηεγνξίεο ζθέςεο θαη εξγαιεία ζπγθξηηηθήο δηεξεχλεζεο ηφζν ησλ πεξηπηψζεσλ κειέηεο ζε γεσγξαθηθφ επίπεδν 

(π.ρ. πεξηθέξεηα), φζν θαη πξίζκαηα αμηνιφγεζεο ηεο νξζνινγηθφηεηαο ησλ εθάζηνηε εγγχο θξαηηθψλ πνιηηηθψλ 

γλψζεο.  

 

Ζ κειέηε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε αλαθνξά κε ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο γλψζεο πεξηιακβάλεη κηα 

επξχηεξε κεζνδνινγία δηεξεχλεζεο πνπ εληνπίδεηαη: α) ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαζεζηψηνο 

ζπζζψξεπζεο, ηεο γεσγξαθηθήο νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηθέξεηαο, β) ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, γ) ζηελ νξζνινγηθφηεηα ηεο εζληθήο θαη 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, δ) ζηηο ππάξρνπζεο ζεζκηθέο δνκέο θαη κεραληζκνχο 

παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο γλψζεο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ε) ζηελ θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ γεληθνχ αλαπηπμηαθνχ θαη ρσξηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία πηνζεηείηαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηεο κνξθήο, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ξφινπ ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, 

φπσο απηέο ζπλαξζξψλνληαη θαη πινπνηνχληαη κέζα απφ ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο πξνηηκήζεηο, δπκψζεηο θαη 

επηινγέο ζηηο ηξεηο επηιερζείζεο πεξηθέξεηεο κειέηεο.  

 

Παξάιιεια, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ηνπνζεηείηαη εληφο ελφο πιαηζίνπ εμέηαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ πεξηθεξεηαθνχ θαη 

αληίζηνηρνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ησλ δηεξγαζηψλ δηακφξθσζεο ησλ 

πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη εξγαιείσλ θαη ηελ πιεξέζηεξε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Γεληθφο ζθνπφο 

είλαη ε αλάπηπμε ζπλζεηηθψλ πνξηζκάησλ γηα ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηεο θάζε πεξηθέξεηαο, ηε ζρέζε θαη ην 

ξφιν -αληηθεηκεληθφ ή δπλεηηθφ- ησλ ηερλνινγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηε ζπλνιηθή δηεξεχλεζε ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. Κχξηνο άμνλαο ζθέςεο ηεο παξνχζαο ζπιινγηζηηθήο είλαη ε αλάιπζε ηεο 

νξζνινγηθφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ γλψζεο (θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπο) κε ζπγθεθξηκέλα πεξηνρηθά 

ζπζηήκαηα, κέζα απφ ηε ζπζρέηηζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζπζζψξεπζεο, ηζηνξηθήο ηξνρηάο, ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο, 

εξεπλεηηθνχ ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ δηαθνξηθήο 

αθνκνίσζεο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δπλακηθψλ ζε δηαθνξεηηθά ρσξηθά πιαίζηα θαζψο θαη ε 

εμέηαζε ηεο ηθαλφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ ζεζκψλ θαη πνιηηηθψλ λα επλνήζνπλ (ή φρη) ηελ ελζσκάησζε ησλ 

δπλακηθψλ απηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  
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Τπφ απηφ ην πιαίζην, ε εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη επξχηεξε απφ κηα πνζνηηθή ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε θαη αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηεο νξζνινγηθφηεηαο (ή ησλ ηαπηφρξνλσλ νξζνινγηθνηήησλ) ησλ 

πξνθείκελσλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ (ή νηνλεί ζπζηεκάησλ) θαηλνηνκίαο θαη ηεο δηαθνξηθήο επίπησζεο ηνπο 

ζε ηάζεηο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Σαπηφρξνλα, δίδεη έκθαζε ζηε ζεκαζία ησλ κεραληζκψλ παξαγσγήο γλψζεο, 

ζηε ζχλδεζε ησλ παξαγσγηθψλ γλψζεσλ κε ηα ηνπηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα, ζηηο νινθιεξσκέλεο θαηλνηφκεο 

παξεκβάζεηο θαη ζηε ζεκαζία ησλ ζεζκψλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο γλψζεο ζηηο δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο.  

 

Ζ ππφζεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο γλψζεο -θαη ησλ πνιηηηθψλ γλψζεο θαη’ επέθηαζε- σο βαζηθνχ ζπληειεζηή γηα ηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο 

επίπησζεο ηεο γλψζεο ζην ρψξν. Οη άκεζεο επηπηψζεηο αθνξνχλ ζε κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο φπσο: α) ζηε 

κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηελ εθαξκνγή εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ ζηηο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο, β) ζηελ αλάπηπμε πςειά ηερλνινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ δηθηχσλ ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη λέσλ 

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο, γ) ζηε δεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ θαιιηέξγεηαο θαη εθθφιαςεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

εγρεηξεκάησλ πςειήο ηερλνινγίαο. Οη άκεζεο επηπηψζεηο ηεο γλψζεο ζην ρψξν, παξνκνίσο, ζπλήζσο ζπκβάινπλ 

ζηηο γεληθέο θαηεγνξίεο ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ βηνκεραληψλ, ζηε κεηαθχηεπζε βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(Lester, 2005), ζηε δηαθνξνπνίεζε παιηφηεξσλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ζηε ζπλνιηθή παξαγσγηθή 

αλαβάζκηζε ψξηκσλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ (ρήκα 9). 

 

πγθεθξηκέλα, νη έκκεζεο επηπηψζεηο πεξηιακβάλνπλ: α) ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ρξήζεσλ θαη ησλ αμηψλ γεο, β) 

ηελ ελίζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ηελ άκεζε ή έκκεζε αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνχ γεληθνχ 

ηερλνινγηθνχ ππνβάζξνπ θαη ππνδνκψλ, γ) ηελ ελίζρπζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο ηνπηθά θσδηθνπνηεκέλεο θαη 

άξξεηεο γλψζεο, δ) ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο ηθαλφηεηαο γηα επηζηεκνληθή επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλσλ  

βηνκεραληθψλ πξνβιεκάησλ, ε) ηελ αλάπηπμε ρψξσλ ηεθκεξησκέλνπ δηαιφγνπ γηα ηηο ηνπηθέο βηνκεραληθέο 

πξννπηηθέο (φπ.π.), ζη) ηελ εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη δ) ηε ζρεηηδφκελε κε ηελ εθπαίδεπζε 

ελίζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ζπγθεθξηκέλε ηερλνγλσζία κέζα απφ ηελ αληαιιαγή πξνζσπηθνχ.    

 

 

 
 

ρήκα 9. Μνξθέο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζε βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο 

 

 

Μηα βαζηθή δεπηεξεχνπζα ππφζεζε ηεο πξνθείκελεο αλάιπζεο αθνξά ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο φρη απιά ηεο 

ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο  αιιά θαη ηεο θαηλνηφκνπ ρξήζεο ππαξρνπζψλ γλψζεσλ θαη ηε δηακφξθσζε ζπλνιηθψλ 

νινθιεξσκέλσλ ζεζκηθψλ ή θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Ζ αλαβίσζε γηα παξάδεηγκα, παξαδνζηαθψλ θνηλνηήησλ κέζα 

απφ ηελ ηνπηθή παξαγσγηθή ζπλέξγεηα θαη ηελ νξγαλσηηθή, θαηά βάζε, αλαβάζκηζε ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί κηα πεξίπησζε θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο, ε νπνία -παξφηη κπνξεί λα εκπεξηέρεη 
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πεξηζζφηεξν νξγαλσηηθά θαη ιηγφηεξν ηερλνινγηθά ζηνηρεία- απνηειεί ηνκή ζε έλαλ ππάξρσλ θαηακεξηζκφ 

εξγαζίαο, ζε έλα ηνπηθφ θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο. ηνλ ίδην βαζκφ πνπ ε γλψζε απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηνηρείν 

ζπγθέληξσζεο δξαζηεξηνηήησλ θαζαπηφ, ζπληζηά θαη ζηνηρείν παξαγσγήο θαηλνηνκίαο κέζα είηε απφ 

ηερλνινγηθέο, είηε απφ κε απζηεξά ηερλνινγηθέο δηαζηάζεηο.  

ε φξνπο θξαηηθήο πνιηηηθήο, κηα πνιηηηθή ΔΣΚ νθείιεη λα ππνινγίδεη ηζνβαξψο ηελ θνηλσληθή επίπησζε ηνπ 

ζπληειεζηή ‘γλψζε’ ζηελ ηερλνινγηθή θαη ηε ζεζκηθή ή θνηλσληθή ηνπ βάζε. Πξνζέηη, ζεκειηψδεο πηπρή ηεο 

παξαγσγήο θαη αλαθαηαλνκήο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή γλψζε είλαη ε επάξθεηα ηνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο 

λα απνξξνθήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο παξαγσγηθέο γλψζεηο. Ζ επάξθεηα απηή δηακνξθψλεηαη θαη εληζρχεηαη 

κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο κεραληζκψλ κάζεζεο, ζπλεξγαζίαο, ηππηθψλ ή άηππσλ δηθηχσλ 

ζπλεξγαζίαο (Amin, 1998), ζπλδηακφξθσζεο θνηλψλ πεξηερνκέλσλ θαη ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο.  

Ζ βηνκεραληθή ηζηνξία καο δηδάζθεη πσο ε γλψζε, ε ηερλνινγία θαη ε θαηλνηνκία δελ νδεγνχλ απηφκαηα ζε 

ρσξηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ είλαη κηα απηφκαηε δηαδηθαζία (Rodrik, 2008). 

Αθφκε θαη ε ζπζζσξεπκέλε γλψζε θαη θαηλνηνκία, πνπ ζπληζηνχλ ζπρλά ραξαθηεξηζηηθά νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο, απνηεινχλ αλαγθαία αιιά φρη επαξθή ζπλζήθε δηακφξθσζεο πιενλεθηήκαηνο ζε κηθξννηθνλνκηθνχο 

ή καθξννηθνλνκηθνχο φξνπο. Ζ δηακφξθσζε ελφο ηέηνηνπ πιενλεθηήκαηνο απνηειεί ζπλαξκνγή πνιιψλ 

παξαγφλησλ, κε έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνο λα εληνπίδεηαη ζηηο ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλάπηπμεο, ζηηο 

‘ελεξγεηηθέο’ ζεζκηθέο θαηλνηνκίεο (Ruttan, 1997, 2006) θαη ζηηο ζπζηεκηθέο θαη νινθιεξσκέλεο νξζνινγηθφηεηεο 

πνιηηηθψλ γλψζεο. 
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Μέπορ II. Δμπειπική Γιεπεύνηζη: πεπιπηώζειρ μελέηηρ 

 

 

                        Κεθάλαιο 5. Η πεπίπηυζη ηηρ Skåne: μια αναδςόμενη ‘πεπιθέπεια γνώζηρ’ 

 

5.1. Σν νπεδηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο: ηερλνινγηθή δηάξζξσζε, επηζηήκε, πνιηηηθέο 

 

Απηφ πνπ ζπλήζσο ζήκεξα θαιείηαη δηεζλψο ‘πνιηηηθή θαηλνηνκίαο’ απνηειεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπλάζξνηζε 

δηαθνξεηηθψλ ζηνηρεησδψλ παξακέηξσλ πνπ ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο απνηεινχζαλ κέξνο, σο επί ην πιείζηνλ, 

θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ζε ζέκαηα βηνκεραληθήο αλάπηπμεο,  ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο. Έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

’90 πεξίπνπ, γηα αξθεηέο αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθέο ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο, νη απνθαινχκελεο ηερλνινγηθέο 

πνιηηηθέο ήηαλ πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ 

παξαγσγήο γλψζεο. Σηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ν πξνζαλαηνιηζκφο αξθεηψλ πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο ζε αξθεηά 

εζληθά ή πεξηθεξεηαθά παξαδείγκαηα αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηνπ νηθν-ζπζηήκαηνο, εληφο ηνπ νπνίνπ ε γλψζε θαη 

θαηλνηνκία παξάγεηαη. Παξάιιεια, ν ξφινο ηνπ θξάηνπο εληνπίδεηαη πιένλ φρη κφλν ζηελ ρξεκαηνδνηηθή 

ππνζηήξημε ηνκέσλ ή πξσηνβνπιηψλ -ε νπνία παξαπέκπεη ζηελ γξακκηθή έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο- αιιά ζε κηα 

πξνζέγγηζε ελδπλάκσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο θαηλνηνκηψλ (Edquist 1997; 

Fagerberg, Mowery & Nelson, 2005). Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο πξνζέγγηζεο, φπσο ζεκεηψλεη ε Claire 

Nauwelaers, αλαθέξνληαη: α) ζηελ απμεκέλε ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, β) ζηελ αιιειεπηδξαζηηθή έλλνηα ησλ δηεξγαζηψλ θαηλνηνκίαο, γ) ζηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

θαηλνηνκία θαη δ) ζηε ζεκαζία ησλ ελλνηψλ ηεο δηάρπζεο, ηεο απνξξφθεζεο θαη ηεο κεηαθνξάο ξεηήο θαη άξξεηεο 

γλψζεο (Nauwelaers, 2007). Σν αλαδπφκελν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ππφδεηγκα, πεξηιακβάλεη κηα κεηαθίλεζε απφ 

ηε ζεκαζία ησλ δνκψλ θαη ησλ απνζεκάησλ, ζηε ζεκαζία ησλ ξνψλ θαη ηεο ζπζηεκηθήο δηθηχσζεο. Με άιια 

ιφγηα, ζπρλά δηαπηζηψλεηαη κηα κεηαηφπηζε πξνο ιχζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο πιαηζίνπ θαη 

ζηελ αλάδεημε λέσλ ζπζηεκάησλ εθαξκνγήο πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ ζε έλλνηεο ‘κάζεζεο κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή’. Σα αλαδπφκελα ζπζηήκαηα πνιηηηθήο ΔΣΚ, πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ 

γλψζεο (κε ηελ επξεία έλλνηα) ηφζν ζε επίπεδν ππνδνκψλ, φζν θαη ζε επίπεδν άπισλ θαη νξγαλσηηθψλ πηπρψλ. 

 

Βαζηθφ αληηθείκελν ηεο πξνθείκελεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο είλαη ε αλάδεημε ησλ κνξθψλ, ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηθεξεηαθέο νληφηεηεο ζπκπεξηθέξνληαη –κε θνηλά θαη 

δηαθνξεηηθά ζε θιίκαθα ή πεξηερφκελν ραξαθηεξηζηηθά- ελζσκαηψλνληαη ζηα εζληθά ηνπο ππνδείγκαηα θαη 

δηακνξθψλνπλ, εληζρχνπλ, αλαπηχζζνπλ, δηεπξχλνπλ ή νινθιεξψλνπλ ηα πεξηθεξεηαθά ηνπο νηθνζπζηήκαηα 

γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. Σν εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ζηε νπεδία πεξηιακβάλεη κεξηθέο απφ ηηο πεξηζζφηεξν 

παξαγσγηθέο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο, ζε αλαθνξά πξνο ηερλνινγηθέο, νξγαλσηηθέο  θαη θνηλσληθέο θαηλνηνκίεο. Σν 

γεγνλφο απηφ απνηππψλεηαη θαη ζηνπο δείθηεο κέηξεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, ζε επίπεδν εθξνψλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

εηζξνψλ (π.ρ. δαπάλεο γηα ΔΣΚ) θαζψο θαη ζηηο κνξθέο ζπλάξζξσζεο ησλ επηκέξνπο κεξψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ γλψζεο. Σν νπεδηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο -ην νπνίν απνηειεί θαη ην θεληξηθφ πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν αλαπηχζζεηαη ε πεξηθεξεηαθή αλάιπζε γηα ηελ πεξηθέξεηα Skåne- ζπληζηά ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα απφ ηηο 

πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηπηψζεηο εκπεηξηθήο κειέηεο ηεο έλλνηαο ησλ ‘ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο’ θαη 

ησλ ζπζηεκηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. Παξφηη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ηελ αιιαγή παξαδείγκαηνο ζηα ζέκαηα πνιηηηθψλ ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο 

γίλεηαη εκθαλήο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘80 θαη ’90, ην ζεκείν θακπήο εληνπίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο αξρέο ηνπ 2000, 

νπφηε θαη μεθηλνχλ δηαδηθαζίεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σελ ίδηα πεξίνδν φπσο ζα θαλεί, 
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ηδξχεηαη ε VINNOVA, κηα απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο (καδί κε ηελ Tekes ζηελ Φηλιαλδία), δφκεζεο θξαηηθψλ 

νξγαληζκψλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε. Ζ VINNOVA ζπληζηά ηελ πξψηε αξρή πνιηηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ κε ζαθή ζηξαηεγηθή αλαθνξά ζηελ έλλνηα ησλ ‘ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο’, ελψ ζπλδέεη ζηα 

πεξηερφκελα ηεο ζέκαηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο, κε αλαθνξά ζηελ 

αλάγθε αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ζε επίπεδν εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη θιαδηθφ.  

 

Ζ επηινγή κειέηεο ηεο πεξηθέξεηαο Skåne αθνξά ζε κηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο θαη ζπλνπηηθά πεξηιακβάλνπλ 

δηδάγκαηα ζε επίπεδν πνιηηηθψλ γλψζεο θαη ζεζκψλ αιιά θαη ζε επίπεδν ηερλνινγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, ζε επίπεδν θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο θαη ζε επίπεδν θπξίαξρσλ ηερλνινγηθψλ παξαδεηγκάησλ. 

Ζ πεξηθέξεηα Skåne απνηειεί κηα ζπγθξίζηκε κε ηηο ινηπέο πεξηθέξεηεο ηεο κειέηεο πεξίπησζε ελ πξψηνηο, 

θαζφζνλ αθνξά ζε έλα ππφδεηγκα κεηάβαζεο απφ παξαδνζηαθνχο ηνκείο (θαη θξαηηθέο κεζφδνπο) ζε κηα 

πεξηθέξεηα βαζηδφκελε είηε ζε ηνκείο ‘έληαζεο γλψζεο’, είηε ζε ηνκείο πνπ δηακνξθψλνπλ εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο 

ηζρπξψλ ηερλνινγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ (π.ρ. ηξφθηκα). Πέξα απφ ην δπλακηζκφ πνπ 

δηακνξθψλεη σο αλαπηπμηαθή πεξίπησζε, ε Skåne δηαηεξεί θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ηελ 

θαζηζηνχλ ζπγθξίζηκε κε πεξηθέξεηεο ζηελ πεξηκεηξηθή γεσγξαθηθή ζθαίξα ηεο Δπξψπεο. Απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ αλαδεηθλχνπλ ζε έλα ηδηαίηεξν ππφδεηγκα ελδνγελνχο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πνπ 

ζηεξίδεηαη: α) ζηελ αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ, β) ζηελ αλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ θαη 

νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη γ) ζηελ ελίζρπζε ζπζηεκηθψλ παξακέηξσλ.  

 

εκεηψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε αλάιπζε ηεο πεξηθέξεηαο Skåne, ππεξβαίλεη ζε θάπνηα ζεκεία ην νπεδηθφ 

ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο ηεο πεξηθέξεηαο κε ιεηηνπξγίεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηερλνινγηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θιάδνπο αιιά θαη δηα-πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο πνπ ηέκλνπλ ηα γεσγξαθηθά θαη 

ζπζηεκηθά φξηα ηνπ Γαληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηάηαη ε ζρέζε ηεο Skåne κε ηελ 

πεξηθέξεηα Greater Copenhagen, ζην πιαίζην ηεο ππεξ-πεξηθέξεηαο Öresund Region. Ζ ηειεπηαία ζπληζηά κηα 

θαηλνηφκν παξέκβαζε πνπ επηρεηξεί λα νινθιεξψζεη δηεξγαζίεο πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη 

θαηλνηνκίαο. Μηα απφ ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο είλαη γηα ρξφληα, ε δηακφξθσζε ελφο ππεξ-πεξηθεξεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, πνπ ζα ζπγθεληξψλεη θαη ζπκππθλψλεη δπλακηθέο θαη πνιηηηθέο ζε έλα θνηλφ ξπζκηζηηθφ, 

νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ πιαίζην. πσο πξνθχπηεη πάλησο απφ ηελ πξσηνγελή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

θαη απνηππψλεηαη ζηελ πεξηθέξεηα Skåne, αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηφζν ησλ πνιχπιεπξσλ θαη εηεξνγελψλ 

δπλακηθψλ θαη ησλ ηνπηθψλ ‘αλαπηπμηαθψλ ζπλαζπηζκψλ’, φζν θαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ δηαρείξηζεο 

ησλ νξίσλ ησλ πξσηνβνπιηψλ αλάπηπμεο επξχηεξσλ ζπλεξγαζηψλ θαη κεραληζκψλ ζπιινγηθήο κάζεζεο. Ζ 

αλάπηπμε ππεξ-πεξηθεξεηαθψλ πξσηνβνπιηψλ θαίλεηαη εκπεηξηθά λα κελ απνηειεί απιή δηαδηθαζία -φπσο 

θαηαδεηθλχεη θαη ε παχζε ηεο εληαίαο ιεηηνπξγίαο, απφ ην Μάξηην ηνπ 2011, ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ 

είραλ δνκεζεί αλάκεζα ζηηο δπν πεξηθέξεηεο, φπσο ζα δνχκε- θαζφηη ζπρλά εκπιέθεηαη κε ζέκαηα αζχκκεηξσλ 

δπλακηθψλ, δηαθνξεηηθψλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ θαη δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, ζε επίπεδν 

πνιηηηθήο ξχζκηζεο θαη ζε επίπεδν θπξίαξρσλ ηερλνινγηθψλ ππνδεηγκάησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ.            

 

πγθεθξηκέλα, έλα άιιν ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζηελ πεξίπησζε ηεο πεξηθέξεηαο Skåne -θαη 

ζα αμηνπνηεζεί ηφζν ζηε ζεσξεηηθή αλαθαηαζθεπή ηεο ζεκαζίαο ηεο ζχγρξνλεο έλλνηαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη 

ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, φζν θαη ζηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

εμεηαδφκελσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ- αθνξνχλ ζην ξφιν πνπ έρεη δηαδξακαηίζεη θαη ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ην Lund 

University ζηηο ηνπηθέο δηεξγαζίεο θαηλνηνκηθήο αλάπηπμεο. Οη δηεξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ: α) ηε δηάζηαζε 

παξαγσγήο θαη δηάρπζεο αλαιπηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ γλψζεσλ ζε πιήζνο επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ
47

, β) ηε 

δηάζηαζε κεηαθνξάο ηερλνινγίαο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, λέσλ δηαδηθαζηψλ, λέσλ γλψζεσλ θαη 

λέσλ κνξθψλ ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη γ) ην επίπεδν ζπζηεκηθήο θαη ζεζκηθήο νξγάλσζεο ηνπ ηνπηθνχ 

νηθν-ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. ζνλ αθνξά ζην ηειεπηαίν ηδηαίηεξα, είλαη ελδεηθηηθή ε ζπκβνιή ηνπ Lund 

                                                      
47 Μεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο γηα ηελ πξνθείκελε πεξηθέξεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Center for Innovation, Research and Competence in the 

Learning Economy (CIRCLE) ζην Lund University, ζηελ πεξηθέξεηα. Skåne, ζην νπνίν ν ζπγγξαθέαο εξγάζηεθε εξεπλεηηθά σο επηζθέπηεο εξεπλεηήο θαηά ηελ 

πεξίνδν ζπγγξαθήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο. Σν CIRCLE απνηειεί έλα απφ ηα πην δηαθεθξηκέλα θέληξα αλάιπζεο θαη έξεπλαο ζε ζέκαηα ζπζηεκάησλ 
θαηλνηνκίαο , εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ελψ απαζρνιεί επίζεο δηεζλψο δηαθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (C. Edquist, B. Asheim, J. Fagerberg, J. Gabrielsson θ.α.), κε ην νπνίν δφζεθε ε δπλαηφηεηα, φπσο δηαθαίλεηαη θαη παξαθάησ, 

ζπλεξγαζίαο θαη δηακφξθσζεο κηαο νινθιεξσκέλεο εξεπλεηηθήο απνηχπσζεο ηεο πεξηθέξεηαο Skåne.     
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University φπσο ζα θαλεί, ζε αξθεηέο δηεξγαζίεο φπσο ζηε ζχζηαζε ηνπ Ideon Science Park (Ideon εθεμήο), ην 

νπνίν απνηειεί έδξα αξθεηψλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 πνπ ηδξχζεθε, θηινμελεί ηελ 

εηαηξεία Sony Ericsson, ε νπνία απνηέιεζε θαη ην βαζηθφ ηδησηηθφ θνξέα αλάπηπμεο ηνπ (‘anchor tenant’). ηελ 

πεξίνδν εθείλε, πξσηνβνπιίεο ηνπηθψλ θνξέσλ φπσο ην Lund University -θαζψο θαη ε ζπκθσλία ησλ πξψησλ 

ηδησηηθψλ θνξέσλ λα ζπλεξγαζηνχλ (φπσο ε Ericsson)- δηακφξθσζαλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο απφ ηα 

κεγαιχηεξα επηζηεκνληθά πάξθα ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο (θαη ελφο απφ ηα πξψηα ζηελ Δπξψπε). Γχξσ απφ απηφ 

ζπγθεληξψλεηαη ζήκεξα έλα πιήζνο ηερλνινγηθήο θαη θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο ξφινο ηνπ Lund University 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο ζην Medicon Valley, ελφο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ζηελ 

Δπξψπε (θαη παγθνζκίσο) ζηηο επηζηήκεο πγείαο (βηνηερλνινγία, θαξκαθεπηηθή θ.α.), ην νπνίν αλαπηχζζεηαη 

αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο Skåne θαη Greater Copenhagen. Παξάιιεια, ην Lund University ζπκκεηείρε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ελεξγά ζε ζεζκηθέο θαηλνηνκίεο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. Μηα απφ απηέο ήηαλ ε πηινηηθή 

πξσηνβνπιία Öresund Science Region, πνπ ιεηηνχξγεζε έσο ηηο αξρέο ηνπ 2011 ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή (ζην πιαίζην δηα-πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Greater Copenhagen). ήκεξα, ην Lund University  

αλαιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε ησλ απηφλνκσλ πιένλ ζεκαηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, φπσο ζα θαλεί 

παξαθάησ. Παξνκνίσο, ην Lund University ζπληζηά ζήκεξα έλα δίαπιν κεηαθνξάο γλψζεο κέζα απφ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε θνξείο ζε εγγχο πεξηθέξεηεο (έσο θαη ηελ πεξηθέξεηα Stockholm). πσο ζα θαλεί 

αλαιπηηθφηεξα, ν ξφινο ηνπ ππεξβαίλεη ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γλψζεο, ηελ έξεπλα θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη 

επεθηείλεηαη ζε ζπζηεκηθέο δηαζηάζεηο δφκεζεο θαηλνηνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη παξεκβάζεσλ, ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο.  

 

Μηα δηάζηαζε πνπ αλαδεηθλχεη ε πεξίπησζε ηεο πεξηθέξεηαο Skåne ζηηο παξαθάησ ζειίδεο, αθνξά ζηε ζεκαζία 

ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο θνηλσληθνχο θνξείο, ζην ζπληνληζκφ ησλ αληαγσληζηηθψλ ηάζεσλ θαη ζηε 

δηακφξθσζε κεραληζκψλ ζπκπχθλσζεο ιεηηνπξγηψλ θαηλνηνκίαο κέζα απφ ηε δηακφξθσζε λέσλ ζεζκηθψλ δνκψλ. 

Ζ πεξίπησζε ηεο Skåne αλαδεηθλχεη κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν κηα ηδηαίηεξε πηπρή ηνπ ιεγφκελνπ ‘θαλδηλαβηθνχ 

ππνδείγκαηνο θαηλνηνκίαο’, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγηθή ζπλεξγαζία: α) δεκφζησλ θνξέσλ παξαγσγήο 

γλψζεο, β) ηδησηηθψλ θνξέσλ παξαγσγήο θαη ρξήζεο ηερλνινγίαο, γ) ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, σο ρξήζηε 

ηερλνινγίαο, αιιά θαη ζπληνληζηή ηνπηθψλ δπλακηθψλ θαη δηακνξθσηήο πιηθψλ θαη άπισλ πξνυπνζέζεσλ θαζψο 

θαη δ) ζπζηεκηθήο εζληθήο ή πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ΔΣΚ. Ζ ζεκαζία ηεο ζπλέξγεηαο απηήο πξνθχπηεη ζηελ 

πξνθείκελε πεξηθεξεηαθή πεξίπησζε, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο νξζνινγηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ κέηξσλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ηα ηειεπηαία έηε, ελ κέξεη σο απνηέιεζκα ηνπ λένπ παξαδείγκαηνο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο ζηε ρψξα. 

Σα κέηξα απηά πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο ζηε δηακφξθσζε: α) νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, β) 

ηζρπξψλ θξαηηθψλ επελδχζεσλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, γ) ηνπηθά εκθσιεπκέλσλ παξεκβάζεσλ, εξεπλεηηθήο θαη 

ηερλνινγηθήο ζπλάξζξσζεο αλάκεζα ζε δεκφζηεο δνκέο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, δ) νινθιεξσκέλσλ θαη 

ζπζηεκηθψλ παξεκβάζεσλ, ε) ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο, ζη) νινθιεξσκέλνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, δ) δηακφξθσζε λέσλ κεραληζκψλ ζπλεξγαζίαο θαη 

ππνζηήξημεο θαηλνηφκσλ εγρεηξεκάησλ πςειήο αβεβαηφηεηαο θαη ε) νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ εθαξκνγήο θαη 

πινπνίεζεο, κέζα απφ πξνηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο αλαδηαλνκήο θαη αμηνπνίεζεο επηζηεκνληθψλ πφξσλ.   

 

Σα δηδάγκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο πεξηθέξεηαο Skåne, ζπλδπάδνληαη παξάιιεια κε ζηνηρεία πνπ 

θαηαγξάθνληαη θαη ζηελ Κξήηε αιιά θαη ζηε Southern & Eastern. Γηαθνξέο εληνπίδνληαη ηφζν ζηελ θιίκαθα, φζν 

θαη ζηνπο ζεζκνχο, ηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ, ηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο, ην ζεζκηθφ 

πιαίζην, ηηο ζπλεξγαζίεο, ηνπο δξψληεο θαη ηε ζπλάξζξσζε ησλ θπξίαξρσλ πξνηηκήζεσλ. Δληνχηνηο, θαη ζηηο ηξεηο 

πεξηθεξεηαθέο πεξηπηψζεηο φπσο ζα αλαδεηρζεί, εληνπίδεηαη ε εθδεισκέλε (ή ιαλζάλνπζα) ζεκαζία ησλ 

ππνδνκψλ θαη θνξέσλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο γλψζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε. Δπηπξνζζέησο, θαη νη ηξεηο πεξηθέξεηεο βξίζθνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε θάζεηο 

δηακφξθσζεο πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ, κνξθνινγίαο, θπζηνγλσκίαο θαη 

επηδφζεσλ. Ζ ζεκαζία εμέηαζεο πάλησο ηεο Skåne πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε ζπγθξηηηθήο κειέηεο κηαο 

πεξηθέξεηαο, φρη απιά ζηε θάζε δφκεζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο βαζηζκέλνπ ζηε γλψζε, 

αιιά ζε κεηάβαζε ζπλνιηθφηεξα πξνο έλα λέν παξάδεηγκα ‘ελδνγελνχο αλάπηπμεο έληαζεο γλψζεο’. Τπφ απηφ ην 

πξίζκα κπνξεί λα απνηειέζεη φρη απαξαίηεηα έλα παξάδεηγκα πξνο πηζηή κεηαθνξά θαη εκθχηεπζε, φζν έλα 

νινθιεξσκέλν ππφδεηγκα πνπ ζα αμηνπνηεζεί σο εηζξνή ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ησλ ζχγρξνλσλ 

θαη αλεπηπγκέλσλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Με άιια ιφγηα, ηα δηδάγκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

κειέηε ηεο πεξηθέξεηαο Skåne δελ ζπληζηνχλ έλαλ ηδεφηππν γηα ηελ αλάπηπμε κηκεηηθψλ πξαθηηθψλ. Άιισζηε 
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φπσο ζα θαλεί, ε πεξηθέξεηα Skåne αληηκεησπίδεη εμίζνπ ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο πξνθιήζεηο. Δληνχηνηο, κέζα 

απφ ηε κειέηε κηαο πεξηθέξεηαο πνπ παξάγεη θαη αμηνπνηεί ηα εξεπλεηηθά, ηερλνινγηθά θαη γλσζηηθά ηεο 

απνζέκαηα -κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ ζεζκηθψλ θαη πνιηηηθψλ κνξθψλ θαη αλεπηπγκέλσλ 

θαηακεξηζκψλ εξγαζίαο- θαζίζηαηαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία (ζε αλαθνξά κε ηηο πνιηηηθέο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο) θαη ηε βειηίσζε ησλ 

παξαγσγηθψλ, θαηλνηνκηθψλ θαη ζεζκηθψλ ηθαλνηήησλ.   

 

Ζ κεζνδνινγία κειέηεο ηεο πεξηθέξεηαο Skåne πεξηιακβάλεη κηα πξψηε επηζθφπεζε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο ηεο νπεδίαο, κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη νη εζληθέο πνιηηηθέο πνπ επηδξνχλ ζηηο παξακέηξνπο 

ζπγθξφηεζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ νηθν-ζπζηήκαηνο. Μέζα απφ ηε δηεξεχλεζε απηή, αλαδεηείηαη ε θξηηηθή 

αλαθαηαζθεπή ηεο νξζνινγηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηε νπεδία θαζψο επίζεο θαη νη κνξθέο κέζα απφ ηηο 

νπνίεο ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο θαη γλψζεο ελζσκαηψλεηαη ζην εζληθφ ππφδεηγκα. Απφ ην εζληθφ 

επίπεδν, ε αλάιπζε πεξλάεη ζην πεξηθεξεηαθφ θαη ζηελ εμέηαζε ηεο πεξίπησζεο ηεο Skåne. Ζ ηειεπηαία 

πξνζεγγίδεηαη -φπσο θαη νη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ηεο εξγαζίαο- κέζα απφ ην πξίζκα θαηαλφεζεο θαη δηεξεχλεζεο 

ησλ ελλνηψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη ηεο θξηηηθήο αλαθαηαζθεπήο ηεο νξζνινγηθφηεηαο 

ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Έπεηηα, ζην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, εηζάγεηαη κηα δηα-πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε, κε ζθνπφ ηελ 

αλάιπζε ζπλεξγαζηψλ θαη ζρεκαηηζκψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ελ κέξεη ηελ πεξηθέξεηα Skåne. Κιείλνληαο, ε αλάιπζε 

επηζηξέθεη ζην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο κε ζηφρν ηελ εμαγσγή ηειηθψλ πνξηζκάησλ, ηφζν γηα ην πεξηερφκελν, ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, φζν θαη γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

πεξηθεξεηαθή θαηλνηνκηθή ηθαλφηεηα. 

 

H νπεδία απνηειεί κηα ρψξα κε πινχζηα βηνκεραληθή ηζηνξία, ε νπνία κπνξεί λα αλαδεηεζεί ηνπιάρηζηνλ απφ 

ηελ πεξίνδν ησλ αξρψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, νπφηε θαη πεξηνξίδνληαη ζηαδηαθά νη κνλνπσιηαθνί κεραληζκνί ησλ 

ηνπηθψλ ζπληερληψλ, αλαδηακνξθψλνληαη νη ξπζκίζεηο δηεμαγσγήο ηνπ εκπνξίνπ θαη αλαπηχζζνληαη νη πξψηεο 

επηρεηξήζεηο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη νη πξψηνη ηξαπεδηθνί κεραληζκνί κε ηδησηηθά θαζνξηδφκελα επηηφθηα. ε 

απηή ηελ πεξίνδν, ην θξάηνο αλαιακβάλεη κηα ζεηξά δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο, φπσο νδηθά δίθηπα, 

ειεθηξηζκφο, ηειέγξαθνο (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005: 247). Έσο ην 19
ν
 αηψλα, ε νπεδία κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο αγξνηηθή ρψξα, κε εμαγσγέο ζε μπιεία, βξψκε θαη βνχηπξν πξνο ηα ηέιε ηνπ 1800 (φπ.π.). 

Παξάιιεια, ζεκαληηθέο εμαγσγέο γηα ηε νπεδία πεξηιακβάλνπλ ην ζίδεξν θαη ην ραιθφ. Σα ζπγθεθξηκέλα πιηθά 

κεηαηξέπνληαη ζηαδηαθά, θαηά ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ζε λέα πξντφληα κεραλνινγηθήο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ μπιεία, ε νπνία εμάγεηαη αξρηθά σο απνηέιεζκα βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ 

πξηνλίζκαηνο θαη αξγφηεξα κεηαπνηείηαη ζε ραξηί θαη πνιηφ (Nelson, 1993). Πξνο ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

αλαπηχζζνληαη ηζρπξέο παξαγσγηθέο θαη βηνκεραληθέο δνκέο (π.ρ. SKF, Ericsson), φπσο επίζεο επεθηείλεηαη θαη ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Παξάιιεια, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θξάηνπο 

πξνρσξάεη πξνο ηελ ελίζρπζε θαη ίδξπζε ησλ εζληθψλ επηζηεκνληθψλ, εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δνκψλ. Ο 

ζεκαληηθφο παξαγσγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο εληνχηνηο πξαγκαηνπνηείηαη ζην επίπεδν ηεο βηνκεραλίαο, φπνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζρεηηθά κεγάιεο επηρεηξήζεηο, φπσο νη ASEA, Alfa Laval, SKF, Ericsson. ηνπο θιάδνπο 

απηνχο, ε απαζρφιεζε απμάλεηαη απφ 23.000 ην 1890 ζε 63.000 ην 1912, κε παξάιιειε κείσζε ζηε βηνκεραλία 

νξπθηψλ θαη κεηαιιεπκάησλ απφ 35.000 ζε 32.000 γηα ηελ ίδηα πεξίνδν (φπ.π.). Οη εμαγσγέο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

θιάδν απμάλνληαη απφ 3% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ζε 10.5% ην 1912 (Bitard, Edquist, Hommen θ.α., 2008).  

ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 20% γηα βηνκεραληθά θαη κεραλνινγηθά πξντφληα 

θαη εμνπιηζκφ ηεο βηνκεραλίαο κεηαθνξψλ. ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα νη εμαγσγέο ζε αληίζηνηρνπο ηνκείο 

κεηαπνίεζεο, θηάλνπλ έσο θαη ην 50% (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005: 247). H πεξίνδνο κεηά ηνλ Α’ 

Παγθφζκην Πφιεκν ζπλνδεχεηαη απφ θαηλφκελα χθεζεο, αλαδηάξζξσζεο θαη αλαδηαλνκήο θεθαιαίσλ θαη λέσλ 

θχθισλ ζπζζψξεπζεο. Απφ ην 1936, νπφηε θαη εθιέγεηαη ε νζηαιδεκνθξαηηθή θπβέξλεζε, δηακνξθψλνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλαηλεηηθψλ θαη θνξπνξαηηζηηθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο, αλάκεζα ζε εξγαζία, 

θξάηνο θαη θεθάιαην. Ζ πεξίνδνο απηή ζα δηαξθέζεη ζρεδφλ έσο ηε δεθαεηία ηνπ ’60 (Bitard, Edquist, Hommen 

θ.α., 2008). εκαληηθφ ζεκείν ζε απηή ηελ πεξίνδν είλαη ν ηζηνξηθφο ζπκβηβαζκφο κε ζθνπφ ηνλ ηερλνινγηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη ηε δεθαεηία ηνπ ’20 θαη ην ’30, θαη ε κεηαηφπηζε ησλ πξνηηκήζεσλ 

θαη ησλ επηινγψλ ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηψλ (Thorslund, Elg 

& Sandgren, 2005: 247). Έσο ηφηε ε θπξίαξρε επηινγή αθνξνχζε ζηελ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο αξρέο ηνπ 

Σευινξηζκνχ θαη ζηηο επηθπιάμεηο απέλαληη ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ επί ησλ γεληθψλ 
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επηπέδσλ απαζρφιεζεο. Ζ λέα νζηαιδεκνθξαηηθή θπβέξλεζε πείζεη ηφηε γηα ηε δπλαηφηεηα απνθπγήο ηεο 

‘ηερλνινγηθήο αλεξγίαο’ θαη ηε δπλαηφηεηα αλαδηαλνκήο ησλ νθειψλ απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ 

κεηαηφπηζε απηή ζπλδπάδεηαη αξγφηεξα, κε ηε γεληθή κεηαπνιεκηθή έιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη επηδξά 

ζεηηθά ζηε ζχλζεζε ηνπ θαηακεξηζκνχ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο (νπ.π.).  

Παξάιιεια κε ηηο κεηαηνπίζεηο ζηηο ζρέζεηο θαη ηηο επηινγέο ησλ ηξηψλ θπξίαξρσλ κεξψλ ηνπ ηφηε εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, (ηεο εξγαζίαο, ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νζηαιδεκνθξαηηθψλ 

θπβεξλήζεσλ), αλαπηχζζεηαη θαη ην κνληέιν Rehn-Meidner
48

, ην νπνίν πξνβιέπεη κεηαηνπίζεηο εξγαηηθήο δχλακεο 

θαη πφξσλ αλάκεζα ζε αδχλακνπο θαη δπλακηθνχο ηνκείο θαζψο θαη ξπζκίζεηο ελίζρπζεο ησλ κηζζνινγηθψλ 

πνιηηηθψλ (Bitard, Edquist, Hommen θ.α., 2008). Καηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ε νπεδία θαηαγξάθεη 

ζεκαληηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, αχμεζε ησλ εμαγσγψλ αιιά θαη παξάιιεια ηεο 

θνξνινγίαο -ε νπνία θαη ζηαδηαθά δηακνξθψλεη ην νπεδηθφ ‘θνηλσληθφ θξάηνο’- ζε αξθεηνχο βηνκεραληθνχο 

ηνκείο (θπξίσο κεραλνινγηθνχο) (φπ.π.). Οη ηειεπηαίνη ηξνθνδνηνχληαη θαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγηθέο 

πνιηηηθέο, φπσο νη δνκεκέλεο ζρέζεηο αλάκεζα ζε παξαγσγνχο ηερλνινγίαο θαη θξαηηθέο δνκέο ρξήζεο 

ηερλνινγηθψλ αγαζψλ (πνιηηηθή ηερλνινγηθψλ πξνκεζεηψλ). Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη απηφ ησλ Swedish 

Telecom θαη Ericsson. Να ζεκεησζεί εδψ φηη ην κεηαπνιεκηθφ θνξπνξαηηζηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ζηε νπεδία, 

ελζαξξχλεη γηα δεθαεηίεο ηελ ελίζρπζε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εξγαηηθψλ 

ζπλδηθάησλ. Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ ππνδείγκαηνο αλάπηπμεο πεξηιακβάλνπλ αξρηθά ηε ξχζκηζε ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη ηελ επηδίσμε πςειψλ ξπζκψλ απαζρφιεζεο. Αξγφηεξα (ηδηαίηεξα κεηά ην ‘80), δίδεηαη έκθαζε ζε 

πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθέο ηερλνινγηθέο πνιηηηθέο θαη ζηελ ‘εξγαζηαθή επειημία’. Μέξνο ηνπ ππνδείγκαηνο σζηφζν 

παξακέλεη ε παξάδνζε ηεο ππθλήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε θνξείο παξαγσγήο θαη εξγαζίαο θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ (φπ.π.). 

Οη βαζηθέο δπλάκεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηζηνξηθά ην εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ζηε νπεδία θαίλεηαη λα 

πεξηιακβάλνπλ: α) ηε δηαζεζηκφηεηα ζε θπζηθνχο πφξνπο (π.ρ. δάζε θαη κεηαιιεχκαηα), β) ηελ αλάπηπμε ελφο 

εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηδίσο ζε επίπεδν επεμεξγαζκέλσλ πξντφλησλ, γ) ηελ αλάπηπμε πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ πςειήο κεηαπνηεηηθήο ηθαλφηεηαο (Edquist and Lundvall, 1993: 272), δ) ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ 

εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δνκψλ παξαγσγήο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο. Χο ζπλέπεηα, ε νπεδία κεηαβάιιεηαη 

ζηαδηαθά απφ αγξνηηθή ρψξα ην 19
ν
 αηψλα, ζε ρψξα εμαγσγψλ επεμεξγαζκέλσλ πξντφλησλ, ελψ παξάιιεια 

αλαπηχζζεη ζηαδηαθά έλαλ ηζρπξφ κεραλνινγηθφ θαη βηνκεραληθφ ηνκέα. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’90 θαη έπεηηα, 

κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη ηελ αλάπηπμε θιάδσλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη κεηαπνίεζεο πςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο. Οη ηάζεηο απηέο ζπληζηνχλ απνηέιεζκα ζηνρεπκέλεο ππνζηήξημεο ζηξαηεγηθψλ ηνκέσλ, είηε κέζα απφ 

άκεζε ελίζρπζε, είηε κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ παξαγσγήο γλψζεο θαη ηεο ζρέζεο κε ηα ηνπηθά 

πεξηβάιινληα. Παξάιιεια, ην νπεδηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο δηαηεξεί ζηαζεξά έλα αξθεηά πςειφ επίπεδν μέλσλ 

άκεζσλ επελδχζεσλ -απφ ην 2001, ε νπεδία βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο παγθνζκίσο κε ζρεδφλ 115 δηο επξψ 

μέλσλ επελδχζεσλ, ηε ζηηγκή πνπ ζήκεξα ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο εθηηκάηαη ζηα 354 δηο επξψ, πεξίπνπ- παξφηη ε 

ζχλζεζε ηνπ FDI ραξαθηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ  ηελ εμαγνξά ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ παξά απφ ηελ αλάπηπμε 

λέσλ επελδχζεσλ 
49

 (European Commission, 2009γ).
  

Απφ ην έηνο 2003, ε νπεδία θαηέρεη κηα απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηηο θαηλνηνκηθέο επηδφζεηο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξφζθαηεο κεηξήζεηο ησλ δεηθηψλ θαηλνηνκίαο (ζχκθσλα κε ην European Innovation Scoreboard) (Hollanders, 

2009). Ζ ηζρπξφηεξε επίδνζε θαηαγξάθεηαη ζηηο ‘εηζξνέο θαηλνηνκίαο’ (π.ρ. δαπάλεο γηα ΔΣΚ) θαη ιηγφηεξν ζηηο 

εθξνέο (π.ρ. αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ). Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά γλσζηφ ην νπεδηθφ ππφδεηγκα -εθηφο ησλ 

πςειψλ επηδφζεσλ ηνπ θαη ηηο πςειφηαηεο αλαινγηθά θαη ζπγθξηηηθά επελδχζεηο ηνπ ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

ηερλνινγία- γηα ηνλ ‘παξάδνμν’ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ (Edquist,
 
2010). Απηφο αθνξά ζηηο ηδηαίηεξα πςειέο δαπάλεο 

γηα δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ θαη ζηα δπζαλάινγα ρακειά απνηειέζκαηα θαηλνηνκίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηάζε 

ηξνθνδνηείηαη -φπσο ζα δνχκε παξαθάησ αλαιπηηθφηεξα- απφ ζπζηεκηθνχο θαη ζεζκηθνχο θπξίσο παξάγνληεο. 

Μεξηθνί απφ απηνχο αθνξνχλ ζηελ (ππν-) αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζηε ζχλζεζε ηεο 

παξαγσγηθήο δνκήο, πνπ ζπρλά επηθπιάζζεη παξαγσγή γλψζεσλ πνπ αμηνπνηνχληαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηνπ εζληθνχ 

                                                      
48 Σν κνληέιν Rhen-Meidner, ην νπνίν απνηεινχζε έλα θνξπνξαηηζηηθφ ππφδεηγκα ζπλαίλεζεο αλάκεζα ζε εξγαζία θαη θεθάιαην, βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο 

βηνκεραληθήο αλαδηάξζξσζεο, ζηελ πεξηνξηζηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ηελ αλάπηπμε κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο σο αληηζηάζκηζκα ζε κέηξα κε 

αζέκηηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηα επίπεδα ηεο ηειεπηαίαο, ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θηλεηηθφηεηαο ησλ ξνψλ απαζρφιεζεο αλάκεζα ζε παξαγσγηθνχο θιάδνπο, 
θαζψο θαη κέηξα δίθαηεο ακνηβήο ηεο εξγαζίαο  (‘equal salary for equal work’) πνπ ζπκθσλνχληαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005). 
49 Σν 2008 εμαγνξάδεηαη κηα κεγάιε νπεδηθή εηαηξεία θαηαζθεπήο θνξηεγψλ, ε εηαηξεία Scania, απφ ηε Volkswagen. 
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ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο (κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ) (Edquist, 2001). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί σζηφζν φηη ε νπεδία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (ζε ηνκείο φπσο ΣΠΔ θαη επηζηήκεο πγείαο). Δπηπιένλ, δηαηεξεί έλα εθηεηακέλν δίθηπν 

ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα (ζε ηνκείο ελέξγεηαο, πγείαο, επηζηήκεο) κε ηδηαίηεξε 

ζπγθέληξσζε θπξίσο ζηηο πεξηνρέο Gothenburg, Stockholm θαη Malmö. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη επελδχζεηο 

ζε ΔΣΚ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αλέξρνληαη ζε πνζνζηά δηπιάζηα απφ ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ. θαη νη δεκφζηεο 

δαπάλεο ππεξβαίλνπλ ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν θαηά 40% πεξίπνπ (European Commission, 2009γ). Οη 20 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο νπεδίαο (π.ρ. Ericsson, AstraZeneca, ABB, Saab) ζπγθεληξψλνπλ ην 40% πεξίπνπ 

ηεο ζπλνιηθήο ηδησηηθήο δαπάλεο γηα ΔΣΚ.  

πλνιηθά, ε νπεδία απμάλεη ην πνζνζηφ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ΔΣΚ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απφ 2.3% ην έηνο 

1981, ζε 4.3% απφ ην έηνο 2001. Σν 70% πεξίπνπ ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο γηα ΔΣΚ, πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 1000 εξγαδνκέλνπο, ελψ νη ηνκείο κε ηελ πεξηζζφηεξν έληνλε δξαζηεξηφηεηα 

ΔΣΚ είλαη ν θαξκαθεπηηθφο, νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη νη κεηαθνξέο. Οη ΜΜΔπ δηαηεξνχλ ζρεηηθά ρακειέο επηδφζεηο 

ζε ζέκαηα δαπαλψλ αλάπηπμεο ΔΣΚ (Bitard, Edquist, Hommen θ.α., 2008). Οη επηδφζεηο ηεο ρψξαο βξίζθνληαη ζε 

αξθεηά πςειφ επίπεδν, ηφζν ζε ζέκαηα επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ (1.75 πεξίπνπ ησλ δεκνζηεχζεσλ 

παγθνζκίσο), φζν θαη ζε ζέκαηα επξεζηηερληψλ θαζψο θαηαηάζζεηαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο παγθνζκίσο (7ε ην 2008). 

Παξάιιεια, ε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζπλάδεη κε ηνλ επηζηεκνληθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο ησλ θαλδηλαβηθψλ 

ρσξψλ, κε ηδηαίηεξε ζπγθέληξσζε ζε ηνκείο φπσο επηζηήκεο πγείαο (ηδηαίηεξεο επηδφζεηο ζε θιηληθή ηαηξηθή, βην-

ηαηξηθή θαη θαξκαθνινγία) (φπ.π.), ηξφθηκα θαη αγξν-βηνηερλνινγία, επηζηήκεο πιηθψλ, κεραλνινγηθέο επηζηήκεο 

θαη επηζηήκεο πεξηβάιινληνο (European Commission, 2003). 
 

Ζ νπεδία εληάζζεηαη ζηελ Δπξσπατθή θνηλφηεηα ην έηνο 1995. Σα βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ζηε 

δηαηήξεζε πθηζηάκελσλ παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ παξαδεηγκάησλ (Carlsson, 1996). Δληνχηνηο, ε δεθαεηία 

ηνπ ’90 ραξαθηεξίδεηαη απφ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ  θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ‘έληαζεο γλψζεο’, θπξίσο 

ζηνπο ηνκείο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο. Δδψ λα ζεκεησζεί φηη ε έληαμε ζηελ 

Δπξσπατθή θνηλφηεηα επηδξά ζηαδηαθά ζην ππφδεηγκα πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο. Απηφ κεηαθηλείηαη απφ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εζσηεξηθή δήηεζε -πνπ απνηεινχζε ην βαζηθφ άμνλα έσο ηφηε θαη πεξηειάκβαλε θαη ηα 

εξγαιεία θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, ηα νπνία πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά απφ ην έηνο 1995, ιφγσ ησλ ξπζκίζεσλ ηεο 

Δ.Δ.- πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο δήηεζεο (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005).  

Ζ πξνθείκελε κεηαηφπηζε επέθεξε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζε επίπεδν αλάπηπμεο ηερλνινγηθψλ θιάδσλ θαη 

παξαγσγηθήο αλαδηάξζξσζεο ζε εγρψξηνπο ηνκείο, ελψ δεκηνχξγεζε θίλεηξα θαη δπλακηθέο γηα ηελ γέλεζε λέσλ 

ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. ην πιαίζην απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαίλεηαη λα θαηαγξάθνληαη 

ηζρπξέο αιιειεπηδξάζεηο, ιφγσ ηεο επηζηεκνληθήο βάζεο αξθεηψλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ιφγσ ηνπ 

ζεκαληηθνχ ξφινπ ησλ νπεδηθψλ Παλεπηζηεκίσλ θαη εξεπλεηηθψλ δνκψλ ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. 

Άιισζηε, ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε νπεδία, ζπρλά αθνξά ζε ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε εξεπλεηέο ηνπ 

ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη θαη ζε δνκεκέλεο κεηξήζεηο φπσο δεκνζηεχζεηο θαη 

επξεζηηερλίεο. Σν έηνο 2003, θαηαγξάθεηαη έλα πνζνζηφ 27% φζνλ αθνξά ζε ζπλ-δεκνζηεχζεηο κε αλαθνξά ζε 

εζληθνχο θνξείο, θαη έλα πνζνζηφ 39% φζνλ αθνξά ζε δηεζλείο ζπλεξγαζίεο (Bitard, Edquist, Hommen θ.α., 2008). 

Ζ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο δηαθνξνπνηείηαη, φπσο είλαη αλακελφκελν, αλάινγα κε 

ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε ηνκείο φπσο ε βηνηερλνινγία παξαηεξείηαη πςειφο βαζκφο 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε παλεπηζηήκηα θαη επηρεηξήζεηο πνπ αγγίδεη πνιιέο θνξέο ην 90% (VINNOVA, 2001, 

παξαηίζεηαη ζην Bitard, Edquist, Hommen θ.α., 2008).   

Έλα θεληξηθφ θνκκάηη ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ηεο νπεδίαο αθνξά ζην ξφιν ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο θαηά πεξηφδνπο έρνπλ ζπγθεληξψζεη έσο θαη ηα 2/3 ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε ΔΣΚ. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην νπεδηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο θαίλεηαη λα επηδξά ζηελ 

κνξθνινγία ηνπ ηειεπηαίνπ, ηφζν ζε επίπεδν δηαθνξνπνίεζεο αλάκεζα ζε ηνκείο εμεηδίθεπζεο -φπνπ αξθεηέο απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε ππνηνκείο κεζαίαο ηερλνινγηθήο ζηάζκεο- φζν θαη ζε επίπεδν δηαθνξηθήο 

αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζην ηειεπηαίν 

ζεκείν, δηαθαίλεηαη φηη έσο πξφζθαηα ηνπιάρηζηνλ, ε θπξίαξρε ηάζε ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο 

νπεδηθέο επηρεηξήζεηο κε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα, είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε εθηεηακέλσλ επελδχζεσλ ζε ΔΣΚ. 
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Παξάιιεια δηαπηζηψλεηαη κηα ηζρπξή εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη έλα ζεηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην ζε πξντφληα 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Απνηέιεζκα είλαη ε θαηαγξαθή ηάζεσλ αμηνπνίεζεο εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

δηεξγαζηψλ ζε ρψξνπο πέξαλ ηνπ εζληθνχ ππνδείγκαηνο, κέζα απφ ηε ρσξνζέηεζε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

εθηφο νπεδίαο. Με άιια ιφγηα, ε ηάζε δηεζλνπνίεζεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππεξβαίλεη ηελ ηάζε 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο δηεζλνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ, νη νπνίεο ζε έλα κεγάιν βαζκφ παξακέλνπλ ζε 

εγρψξην επίπεδν (φπ.π.). Σν γεγνλφο απηφ, παξφηη ελέρεη πιήζνο ζεηηθψλ επηπηψζεσλ -πνπ αθνξνχλ ζηελ ηζρπξή 

παξνπζία ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ ηζρπξή εμαγσγηθή ηάζε αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ ζε πξντφληα θαη 

δηαδηθαζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Rickne & Jacobsson, 1999)- αλαπαξάγεη ηηο ηάζεηο επηινγήο ηεο 

νπεδίαο πεξηζζφηεξν σο ηνπνζεζίαο γηα δξαζηεξηφηεηα ΔΣΚ παξά γηα εθηεηακέλε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

(φπ.π.). πλέπεηα ηεο πξνθείκελεο ηάζεο, είλαη ε πνζνηηθή απνηχπσζε ησλ δπλακηθψλ ζε έλα εξκελεπηηθφ πιαίζην 

απμεκέλσλ δαπαλψλ γηα ΔΣΚ θαη πεξηνξηζκέλσλ εθξνψλ εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο ηερλνινγηθψλ αμηψλ, ην νπνίν 

φκσο φπσο θαίλεηαη ππνθξχπηεη ηάζεηο ‘δηαξξνήο’ ηεο αμίαο ζε δηαζηάζεηο πέξαλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ή θαη ηνπ 

εζληθνχ επηπέδνπ. Σν θαηλφκελν ηεο ‘δηαξξνήο’, ππφ δηαθνξεηηθνχο φξνπο, εκθαλίδεηαη θαη ζε ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλα (ή ππφ δηακφξθσζε) ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο, φπσο εθείλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ηξιαλδίαο.        

Ζ νπεδία θαηέρεη κηα ηζρπξή παξάδνζε ζηελ αλάπηπμε ζεζκψλ παξαγσγήο γλψζεο, εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο. Σα 

νπεδηθά παλεπηζηήκηα -σο κέξνο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο αιιά θαη ηεο θαηλνηνκίαο- 

δηαθξίλνληαη ηζηνξηθά απφ ηελ πξνζήισζε ηνπο ζηε Υνπκπνιηηαλή εζηθή, ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάξηηζε δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005) αιιά θαη ζηελ 

κεηαθνξά παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη γεληθψλ θνηλσληθψλ αξρψλ. Σα πξψηα παλεπηζηήκηα ζηε νπεδία είλαη ην 

Uppsala (1477) θαη ην Lund University (1666), ηα νπνία είλαη θαη ηα κφλα πνπ ηδξχνληαη σο παλεπηζηήκηα 

θαζεαπηά. Σα ππφινηπα κεηαηξέπνληαη ζηαδηαθά ζε αλψηαηα ηδξχκαηα, απφ ην θαζεζηψο ησλ θνιιεγίσλ 

(högskola) (φπ.π.). Σνλ ηειεπηαίν αηψλα, ηδξχνληαη ζηε νπεδία ηζρπξέο δνκέο παξαγσγήο γλψζεο θαη 

παλεπηζηήκηα φπσο ην  Stockholm University (1960), ην University of Gothenburg (1954), ην Umeå University 

(1965), ην Karolinska Institutet (1965), ην Royal Institute of Technology (1970), ην Linköping University (1975), ην 

Swedish University of Agricultural Sciences (1977), ην  Luleå University of Technology (1997), ην Karlstad 

University (1999), ην Örebro University (1999), ην Mid Sweden University (2005), ην Linnaeus University (2010). 

Παξάιιεια, ζηε νπεδία ιεηηνπξγνχλ ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο ηερλνινγηθά παλεπηζηήκηα, ηα νπνία μεθηλνχλ σο 

ηερληθέο ζρνιέο (‘craft schools’) θαη αλαπηχζζνπλ γξήγνξα ζηελέο ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή βηνκεραλία.  

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ν ξφινο ηνπο αλαβαζκίδεηαη ζηαδηαθά θαη πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ 

αθαδεκατθή ιεηηνπξγία, φζνλ αθνξά ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ησλ 

δηδαζθφλησλ. Σν 1920, νξίδνληαη νη πξψηνη θαζεγεηέο ζην Royal Institute of Technology (Thorslund, Elg & 

Sandgren, 2005) θαη ην 1930 απνλέκνληαη νη πξψηνη δηδαθηνξηθνί ηίηινη. Δληνχηνηο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γηα 

δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο -πνπ αθνξνχλ ελ κέξεη ζηελ αλάδπζε λέσλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ ζην εγρψξην ζχζηεκα 

θαηλνηνκίαο- πθίζηαηαη κηα κεηαηφπηζε ζηε ζρέζε βηνκεραληθψλ δνκψλ θαη αθαδεκατθήο γλψζεο, θαζψο θαη κηα 

εζσηεξηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ εζληθψλ εξεπλεηηθψλ θαη αθαδεκατθψλ πνιηηηθψλ, ζε αλαθνξά πξνο ζέκαηα 

βηνκεραληθήο αλάπηπμεο.  

Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ παλεπηζηεκίσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε νπεδία θαίλεηαη λα ελζσκαηψλεη, θαηά ην κάιινλ 

ή ήηηνλ, ην ξφιν ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πέξα απφ ηνπο πθηζηάκελνπο ξφινπο ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο έξεπλαο. Σν γεγνλφο απηφ ηξνθνδνηείηαη ηφζν απφ εζσηεξηθέο αλάγθεο θαη δπλακηθέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ θαη αθαδεκατθνχ ηζηνχ -νη νπνίεο αλαδεηνχλ λέα εξσηήκαηα θαη εθαξκνγέο ηερλνινγηθψλ πξνηχπσλ, 

λέεο κνξθέο αμηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ, λέεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, λέεο πεξηνρέο εθαξκνγήο θαη πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αμηψλ- φζν θαη απφ ην ίδην ην παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ. Σν ηειεπηαίν, 

αθνξά πιένλ ζε έλα πιέγκα λέσλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ (π.ρ. βηνηερλνινγία, ΣΠΔ, λέα πιηθά θ.α.) πνπ αλαδεηεί 

λέεο θαηλνηνκηθέο ιχζεηο, δηαδηθαζίεο θαη πξντφληα (Rickne & Jacobsson, 1999). Παξάιιεια, ε ζρέζε απηή 

ηξνθνδνηείηαη θαη απφ ηηο ίδηεο ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ, νη νπνίεο θηλνχληαη πιένλ πξνο έλα ζπζηεκηθφ πιαίζην 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο. Σν πιαίζην απηφ επηρεηξεί ξεηά λα ζπλζέζεη θαη λα νινθιεξψζεη ηα κέξε ηνπ εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ) θαηλνηνκίαο θαη λα δεκηνπξγήζεη αλεπηπγκέλα ζεζκηθά θαη 

ηερλνινγηθά νηθν-ζπζηήκαηα.  
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Πξέπεη επίζεο λα ππνγξακκηζζεί ε ζεκαζία ησλ εζσηεξηθψλ ζηνηρείσλ απηψλ ησλ δπλακηθψλ, φηαλ θαλείο 

εμεηάζεη εθ ηνπ ζχλεγγπο ην θαηλφκελν ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ αλαπηπμηαθή ζεκαζία 

ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο, φπσο ζα θαηαδείμεη θαη ε πεξίπησζε ηεο νπεδίαο, είλαη θαηαιπηηθή θαη 

θαζνξηζηηθή ηφζν ζην επίπεδν ησλ νξίσλ πνπ ηίζεληαη ζην επίπεδν ησλ θαλφλσλ σο ζεζκψλ θαη αθνξνχλ ζηελ 

εζσηεξηθή αιιά θαη εμσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο (π.ρ. παξνρή ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ 

απφ αλψηαηα ηδξχκαηα), φζν θαη ζην επίπεδν ηεο ‘ηεο πνιηηηθήο σο ζεζκψλ θαη κεραληζκψλ ζηξαηεγηθήο. Τπφ 

απηή ηελ νπηηθή, κηα πνιηηηθή ΔΣΚ δπλεηηθά κπνξεί: α) λα δεκηνπξγήζεη λένπο θνξείο θαη ππνθείκελα ζην επίπεδν 

παξαγσγήο ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ αμηψλ, β) λα κεηαβάιιεη ηηο ζρέζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλάκεζα 

ζηνπο θνξείο πινπνίεζεο θαη ζηα θνηλσληθά ππνθείκελα θαη ηνπο δηαθπβεπκαηίεο, γ) λα κεηαβάιιεη ηνπο θαλφλεο 

κέζα ζηνπο νπνίνπο ηα πξνθείκελα ππνθείκελα αλαπηχζζνπλ ηηο αλεμάξηεηεο ή θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη 

ηέινο, δ) λα δηεπξχλεη ην πιαίζην ησλ εθαξκνγήο ησλ ίδησλ ησλ θαλφλσλ θαη ηηο ίδηεο ηηο αμίεο πνπ δηέπνπλ ηελ 

νξζνινγηθφηεηα ηνπο. Αλαθνξηθά κε ην ηειεπηαίν ζεκείν, ελλνείηαη ε κεηαβνιή ηνπ ‘θπξίαξρνπ ππνδείγκαηνο 

πνιηηηθήο’ θαη ηνπ ‘θπξίαξρνπ ζπζηεκηθνχ ππνδείγκαηνο’, εληφο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη ε επηζηεκνληθή αιιά 

θαη νη παξάιιειεο παξαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο  δξαζηεξηφηεηεο.  

Ζ δπλακηθή ελφο ζπζηήκαηνο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο -φπσο απηφ δηαθξίλεηαη ζε ππνηνκείο κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηαηηεξφηεηεο- αλαπηχζζεηαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ελδνγελψο. Με άιια ιφγηα -θη ελψ νη 

πνιηηηθέο θαζνξίδνπλ ζηα πξναλαθεξζέληα επίπεδα, ηηο ξνέο αλάπηπμεο ελφο επηζηεκνληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ 

θαηλνκέλνπ- νη ίδηεο νη θαηεπζχλζεηο θαη ε εμέιημε κηαο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο θαζνξίδνληαη ζην κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζε θνηλσληθνχο 

ή νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο. Σν πεξηερφκελν ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο επεξεάδεηαη απφ ηε ζρέζε ηνπ κε 

παξάιιεια επηζηεκνληθά αληηθείκελα θαη αληίζηνηρεο πξνεθηάζεηο, ην επίπεδν ζηάζκεο ηεο ηερληθήο αιιά θαη ηνλ 

ηνπηθφ ή δηεζλή επηζηεκνληθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. πλεπψο, ε ελζσκάησζε ηνπ ξφινπ ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ηελ επηζηεκνληθή ζθαίξα (θαη ζηε νπεδία ελ πξνθεηκέλσ), δελ απνηειεί κηα 

κνλνδηάζηαηε δηαδηθαζία, ε νπνία ηξνθνδνηείηαη κφλν απφ ηελ νξζνινγηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο. Ζ ελζσκάησζε 

αλαπηπμηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ζην αθαδεκατθφ πξάηηεηλ ζπλαξηάηαη επηπιένλ απφ ηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο θαη 

παξαγσγηθέο πξνηηκήζεηο, αιιά θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εζσηεξηθφ ραξαθηήξα ησλ εθάζηνηε επηζηεκνληθψλ 

αληηθεηκέλσλ.  

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, είλαη ην ίδην ην επηζηεκνληθφ ζχζηεκα 

θαη νη δπλακηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο απηνχ. Απηέο, ζην κεγαιχηεξν βαζκφ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα, ηελ αλζξψπηλε πξνζπάζεηα, ηελ αλζξψπηλε επθπΐα, ηελ πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε, απηφ πνπ 

ζήκεξα θαιείηαη ‘αλζξψπηλν δπλακηθφ’. Ζ δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εθάζηνηε επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο 

αλαπηχζζεηαη ζπλαξηήζεη παξάιιεισλ εμσγελψλ δπλακηθψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ: α) ηε κνξθνινγία, ηηο επηινγέο 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπ παξαγσγηθνχ θαη βηνκεραληθνχ πεξηβάιινληνο, β) ηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη 

γεληθφηεξα ην εθάζηνηε ππφδεηγκα ‘εζληθψλ’ πνιηηηθψλ θαζψο θαη γ) ηελ νξζνινγηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε νηθν-

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο.  

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε δξαζηεξηφηεηα απηή δεκηνπξγεί πιήζνο ηάζεσλ θαη δπλακηθψλ νη νπνίεο 

αλαγλσξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην νπεδηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο θαη δε ζηελ πεξηθέξεηα κειέηεο, ηε Skåne, 

θαη αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ: α) ζηελ απμαλφκελε ζεκαζία ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο (σο αλαιπηηθή, ζπλζεηηθή ή 

άξξεηε) γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγηθήο δηάξζξσζεο θαη αλάπηπμεο, β) ζηελ απμαλφκελε ζεκαζία ηεο δη-

επηζηεκνληθφηεηαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε επηζηεκνληθά αληηθείκελα, είηε αλάκεζα ζηηο ζεηηθέο είηε 

αλάκεζα ζηηο ζεηηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, γ) ζηε ζεκαζία ηεο ζπγθέληξσζεο δξαζηεξηνηήησλ (ρσξηθά ή 

ζρεζηαθά) θαη ηεο αλάπηπμεο ζπλεξγεηψλ, δ) ζηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο λέσλ κνξθψλ αμηνπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο επηζηήκεο θαη ε) ζην ξφιν πνπ κπνξεί έλα αθαδεκατθφ ή εξεπλεηηθφ ίδξπκα λα δηαδξακαηίζεη, 

ηφζν ζε επίπεδν παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο γλψζεσλ, φζν θαη ζε επίπεδν ζπζηεκηθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηνπηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο.                      

Μηα ζεκαληηθή ζπκπιεξσκαηηθή δηάζηαζε ελφο αλεπηπγκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο είλαη επίζεο νη ζεζκνί θαη 

νη κεραληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο ηερλνινγηθψλ εγρεηξεκάησλ πςειήο αβεβαηφηεηαο θαη ππνζηήξημεο θεθαιαίσλ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ζεζκψλ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

εληνπίδεηαη ην έηνο 1973, κε ηελ πξσηνβνπιία ηεο ηφηε θπβέξλεζεο θαη νπεδηθήο εκπνξηθήο ηξάπεδαο. Σν 1980, 
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ηδξχεηαη έλαο λένο ζεζκφο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ (OTC list) (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005). Απφ ηφηε ε 

αγνξά ησλ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ αλαδχεηαη ζηαδηαθά, κε πεξηφδνπο έληνλεο χθεζεο φπσο εθείλε 

ζηα ηέιε ηνπ ’90. Σν 2002, νη θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο έθηαλαλ ηνπο 150 (απφ 50 ην 1998, κε ηα θεθάιαηα λα 

απμάλνληαη απφ 45 δηο SEK ζε 190) (Bitard, Edquist, Hommen θ.α., 2008). Έσο ην 1998, θαηαγξάθνληαη 140 

πεξίπνπ θξαηηθά κέηξα ππνζηήξημεο ηεο δηακφξθσζεο ελφο επξχηεξνπ πιαηζίνπ γηα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ. Πάλησο, ε βηνκεραλία θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ κέρξη ηα ηέιε ηνπ ’90, θαηαγξάθεηαη σο 

ηξίηε ζε επξσπατθφ επίπεδν (σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ πξνο ην ΑΔΠ). Ζ ηάζε απηή 

ηξνθνδνηείηαη θαη απφ παξάιιειεο θξαηηθέο ξπζκίζεηο θαη αθνξνχλ ζηηο δπλαηφηεηεο επέλδπζεο θαη απφ κε άκεζα 

εκπιεθφκελνπο δεκφζηνπο θνξείο (δεκφζηα ηακεία αζθάιηζεο) (Karaömerlioglu and Jacobsson, 2000). Παξφια 

απηά, ε θαηεχζπλζε ηεο ζχλζεζεο ησλ θεθαιαίσλ θαίλεηαη φηη πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν πξνο 

δξαζηεξηφηεηεο ηειηθνχ ζηαδίνπ ή ψξηκεο πξνηάζεηο, δηακνξθψλνληαο κηα ζρεηηθή έιιεηςε ζε θεθάιαην ζπνξάο 

(ζπλέληεπμε Öresund ΗΣ, 2010). εκεηψλεηαη φηη ην 1/3 πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ πξνζαλαηνιίδνληαη 

πξνο επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο (Bitard, Edquist, Hommen θ.α., 2008), φπσο επίζεο θαη ζρεδφλ ην 80% 

θαηεπζχλεηαη πξνο επηρεηξήζεηο νπεδηθήο ηδηνθηεζίαο.    

Αλαθνξηθά κε ην ζεζκηθφ θαη δηνηθεηηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο γλψζεο, ζηε νπεδία ηζρχεη ν θαλφλαο ηεο ‘εμαίξεζεο ησλ θαζεγεηψλ’ (‘university 

teachers’ exemption’-Lärarundantaget) απφ ην 1949. Ο θαλφλαο απηφο πξνζθέξεη πιήξε θπξηφηεηα ζηα 

δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο φζνλ αθνξά ζε εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα. Παξφηη ελίνηε έρνπλ δηαηππσζεί 

αξθεηέο θξηηηθέο γηα ηηο πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ην 

ηειεπηαίν ζπληζηά κηα ζαθή ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε έξεπλαο. Αθφκε πεξηζζφηεξν, ε εκπεηξία ζε ζπζηήκαηα πνπ πξφζθαηα πέξαζαλ απφ 

παξφκνηα θαζεζηψηα ξχζκηζεο ζε λέα ζρήκαηα ηξηκεξνχο ή δηκεξνχο (κε ηνλ εξγνδφηε) επηκεξηζκνχ δηθαησκάησλ 

-φπσο ε Γαλία κε ην Danish Law on University Patenting (2000)- θαηαδεηθλχεη ζπρλά πεξηνξηζκφ ζηηο δηαδηθαζίεο 

θαηνρχξσζεο ή ηηο εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα (Valentin & Jensen, 2007).     

εκαληηθή παξάκεηξνο ελφο πεξηνρηθνχ ζπζηήκαηνο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο είλαη νη δνκέο θαη νη ππεξεζίεο 

ππνζηήξημεο ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ηδέα ησλ ηερλνινγηθψλ πάξθσλ θαη ησλ ζεξκνθνηηίδσλ είλαη 

ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηε νπεδία, θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζε εθείλα πνπ αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ θνξείο 

παξαγσγήο γλψζεο. Σν πξψην ηερλνινγηθφ πάξθν (Ideon) ζπζηήλεηαη ην 1983 ζηε Lund, κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ 

Lund University θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αιιά θαη ηε ζπλεξγαζία ζεκαληηθψλ ηδησηηθψλ θνξέσλ (π.ρ. 

Ericsson). Έσο ην 1997 ηδξχνληαη δεθαεπηά επηζηεκνληθά πάξθα ζηε ρψξα. Αθφκε, απφ ην 1990 ελζσκαηψλνληαη 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ παλεπηζηεκίσλ, γξαθεία κεηαθνξάο ηερλνινγίαο κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε δηαδηθαζηψλ 

θαηνρχξσζεο δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δηεξγαζηψλ αμηνπνίεζεο 

απνηειεζκάησλ.  

εκαληηθή αιιαγή πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπληζηά ε αλαζεψξεζε ηνπ 1998, ε νπνία επίζεκα νξίδεη έλαλ 

‘ηξίην ξφιν’ γηα ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαη ε νπνία πξνσζεί ηελ πξφζβαζε ζηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα 

θαζψο επίζεο θαη ηελ βηνκεραληθή αμηνπνίεζε ηνπο κέζα απφ ζπλέξγεηεο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ 

(Benneworth, Charles & Madanipour, 2010). Παξάιιεια, ήδε απφ ην 1993 ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα δηαηεξνχλ ην 

δηθαίσκα ίδξπζεο εηαηξεηψλ αμηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ (‘wholly owned companies’). Tν 1994, 

ζπζηήλνληαη επίζεο επηά λέεο δνκέο, ηα Innovation Bridging Foundations, ζε αληίζηνηρεο πεξηθέξεηεο κε ηζρπξά 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα, κε ζθνπφ ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, κέζα απφ ηελ 

ππνζηήξημε ησλ εξεπλεηψλ ζε ζέκαηα θαηνρχξσζεο ή δεκηνπξγίαο ηερλνβιαζηνχ.    

Γεληθά, νη ηξέρνπζεο πνιηηηθέο ΔΣΚ ηηο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο (θαη ηδηαίηεξα απφ ην 2000 θαη έπεηηα) 

πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο έλα ηδηαίηεξν ππφδεηγκα θαηλνηνκίαο, πνπ επηρεηξεί λα ζπλζέζεη ηηο δπλακηθέο ζε επίπεδν 

παξαγσγηθψλ δνκψλ θαη δνκψλ παξαγσγήο γλψζεο αιιά θαη ζεζκψλ κεηαθνξάο γλψζεο. Παξάιιεια, πξνζπαζεί 

λα αληηκεησπίζεη ζέκαηα, φπσο: α) πεξηνξηζκέλε ζρεηηθά θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ηνπηθψλ ΜΜΔπ, β) 

ελίζρπζε ηεο ηερλνινγηθήο δήηεζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, γ) ππνζηήξημε λέσλ ξαγδαία αλαπηπζζφκελσλ 

ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ππνζηήξημε αξθεηψλ παξαδνζηαθψλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ, δ) 

ελίζρπζε θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν λέσλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη πξντφλησλ θαη ε) ξχζκηζε ηεο 
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ζρέζεο δηεζλνπνηεκέλεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο θαη παξαγσγηθήο 

ελζσκάησζεο.  

5.2. Η εζληθή πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο Έξεπλαο, ηεο Σερλνινγίαο θαη ηεο Καηλνηνκίαο θαη ην ζεζκηθφ 

πεξηβάιινλ  

Ζ ππνζηήξημε βηνκεραληψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε χθεζε ή πζηέξεζε (λαππεγεία, πθαληνπξγεία) απνηέιεζε 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ βηνκεραληθψλ πνιηηηθψλ ζηε νπεδία, ηε δεθαεηία ηνπ ’60, κε πεξηνξηζκέλα εληνχηνηο 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε θαη κε ηελ έθηαζε ηεο ππνζηήξημεο απηήο. Ζ επφκελε θάζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ππφδεηγκα πνιηηηθήο είλαη ε ίδξπζε ηνπ Swedish Board for Technical Development, ην νπνίν αξγφηεξα κε ηελ 

ελνπνίεζε θαη άιισλ θνξέσλ κεηαηξέπεηαη ζην Swedish Agency for Economic & Regional Growth (NUTEK), θαη 

πξνσζεί ηελ αλάπηπμε κεγάισλ έξγσλ ζε ηερλνινγηθά πεδία, φπσο ππξεληθή ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο θαη 

ζηξαηησηηθή βηνκεραλία (Bitard, Edquist, Hommen θ.α., 2008). Αξγφηεξα, ην 2001, απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

NUTEK πξνθχπηεη ε VINNOVA (Swedish Agency for Innovation Systems), ε νπνία ππνζηεξίδεη πιένλ ηε 

δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ θαη θιάδσλ, ελψ εληζρχεη θπξίσο ηελ ζηνρεπκέλε 

έξεπλα θαη δηαλνίγεη δηαδξφκνπο γηα ηελ αλάδεημε ελφο λένπ ζπζηεκηθνχ ππνδείγκαηνο πνιηηηθψλ ΔΣΚ. πσο ζα 

θαλεί, ε εμέηαζε ησλ ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ κπνξεί λα θαηαηάμεη ηηο νξζνινγηθφηεηεο ηνπο ζε αληίζηνηρεο 

πεξηφδνπο θεληξηθψλ επηινγψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ηεο ελεξγεηηθήο παξέκβαζεο ζε 

πθηζηάκελεο παξαγσγηθέο δνκέο θαη ηελ παξάιιειε αιιά απηνηειή αλάπηπμε πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο, β) ηελ πεξίνδν ηεο αλάδπζεο ηεο ζεκαζίαο ηεο ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο κέζα απφ επέλδπζε ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη γ) ηελ πεξίνδν ησλ πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο, πνπ δηαθξίλεηαη απφ κέηξα θαη εξγαιεία 

νινθιήξσζεο θαη ζχλζεζεο ησλ κεξψλ ηνπ εγρψξηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, ζε επίπεδν επηζηήκεο, ηερλνινγίαο, 

θαηλνηνκίαο, βηνκεραληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο.  

 

O ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη ν βαζηθφο ρξεκαηνδφηεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ΔΣΚ. Ζ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε 

θαηεπζχλεηαη σο επί ην πιείζηνλ είηε πξνο ηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, είηε πξνο εξεπλεηηθά ζπκβνχιηα 

θαη αξρέο. Σα θξαηηθά εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα δηαδξακαηίδνπλ έλα πεξηζζφηεξν πεξηνξηζκέλν ξφιν, κε εμαίξεζε 

ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο (VINNOVA, 2006). Σν Ministry of Research and Education θαη ην Ministry of Industry, 

Enterprise, Energy and Communications, είλαη ππεχζπλα γηα ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο, ησλ 

εξεπλεηηθψλ αξρψλ θαη ζπκβνπιίσλ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο αξρέο ηνπ 2000, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζεκαληηθή 

κεηαηφπηζε ζηα εξγαιεία θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο ζηε νπεδία, κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ 

νξγαληζκψλ θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε άιισλ, φπσο ην NUTEK. Ζ πην ζεκαληηθή αιιαγή φπσο θαίλεηαη θαη 

παξαθάησ είλαη ε ζχζηαζε ηεο VINNOVA. Ζ  VINNOVA έρεη σο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

κέζα απφ ηε ‘δηακφξθσζε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο’ θαη δηαηεξεί σο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνλ 

ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν πξνο ηελ θπβέξλεζε, ηελ ελίζρπζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο 

θαη ηελ εθαξκνγή εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη θιαδηθψλ πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο ηεο θαηλνηνκίαο (Thorslund, 

Elg & Sandgren, 2005).    

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ ζηε νπεδία κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο επηκέξνπο πεξηφδνπο. Ζ πξψηε 

θάζε ηεο δηακφξθσζεο ησλ φξσλ κηαο πνιηηηθήο ΔΣΚ, μεθηλάεη απφ ην 1942 νπφηε θαη ηδξχεηαη ην Swedish 

Technical Research Council (TFR). Σν TFR απνηειεί θαη ηελ πξψηε νπζηαζηηθά αξρή ππνζηήξημεο 

δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ θαη πεξηιακβάλεη ηελ έκκεζε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη ηνπ 

εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ. Παξάιιεια, ηδξχνληαη λέα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη παξαξηήκαηα θαζψο επίζεο θαη 

δνκέο ππνζηήξημεο επξεζηηερληψλ, ελψ πινπνηνχληαη ηα πξψηα κεγάια εξεπλεηηθά θαη ηερλνινγηθά έξγα (π.ρ. 

Energy Research Programme). Ζ βηνκεραληθή πνιηηηθή ζε απηή ηελ πεξίνδν αλαπηχζζεηαη κέζα απφ παξάιιειεο 

πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγίεο, παξφηη δηαπηζηψλεηαη κηα αλαγλψξηζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ ηερλνινγηθή αιιαγή θαη 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Persson, 2008: 16). Οη ιεηηνπξγίεο απηέο θαηέρνπλ έλαλ θπξίσο θιαδηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Απηφο πινπνηείηαη κέζα απφ αξκφδηεο αξρέο θαη ζε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρε αλαγλψξηζε ή 

ηθαλνπνίεζε θιαδηθψλ θαη βηνκεραληθψλ ζπκθεξφλησλ κε ελδηαθέξνλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ΔΣΚ αιιά θαη ζηελ 

βηνκεραληθή ‘αλαδηάξζξσζε’ πξνβιεκαηηθψλ ηνκέσλ (νη νπνίνη ηειηθά εγθαηαιείπνληαη ζηαδηαθά σο ζηξαηεγηθά 

πεδία αληαγσληζηηθφηεηαο, φπσο ν λαππεγηθφο ηνκέαο (φπ.π.). Ζ αιιαγή απηή λνεκαηνδνηεί ηελ βηνκεραληθή 
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πνιηηηθή ζην πεξηερφκελν ηεο ζρεδφλ έσο ην 2004, κε ηελ έλλνηα ηεο πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο θιαδηθψλ κέηξσλ 

απφ ην Ministry of Industry
50

 (νπ.π.).  

 

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο αθνξά ζηελ αλάπηπμε κηαο πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθήο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο θαη εξεπλεηηθήο 

πνιηηηθήο, κέζα απφ ηελ ίδξπζε λέσλ κεραληζκψλ φπσο ηα Swedish Development Company, Ministry of Industry, 

Swedish Investment Bank, Swedish National Board for Technical Development-STU, ηα πεξηθεξεηαθά αλαπηπμηαθά 

ηακεία (ALMI), ην Industrial Fund, θαη ην NUTEK
51

 (κε ηε ζπλέλσζε STU θαη Agency for Industrial Development 

(Industriverket) θαη Energy Agency) (φπ.π.). πσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, νη αιιαγέο απηέο ζεκαηνδνηνχλ ηελ 

αλάπηπμε κηαο λέαο νξζνινγηθφηεηαο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

θνξέσλ θαη ππνδνκψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (κεζνχζεο ηεο ηφηε 

νηθνλνκηθήο θξίζεσο) πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ εξεπλεηηθήο ζπλέξγεηαο (π.ρ. Material 

Consortia, Competence Centre).    

Ζ ηξίηε πεξίνδνο εληνπίδεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2000 θαη πεξηιακβάλεη κηα 

ζπζηεκηθή πιένλ πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, ε νπνία 

απνθξπζηαιιψλεηαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο θαηεχζπλζεο πνπ απνηππψλεηαη ζε ζηξαηεγηθέο φπσο ηα 

R&D and co-operation in the innovation system (2001) θαη Innovative Sweden Strategy (2004). Δπηπιένλ, ε ίδξπζε 

ηεο VINNOVA πεξηιακβάλεη εξγαιεία ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο, ελίζρπζε ηεο 

ζηνρεπκέλεο έξεπλαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, ελίζρπζε λέσλ ζεζκψλ φπσο εηαηξείεο δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο ζηα 

παλεπηζηήκηα (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005).        

Πην αλαιπηηθά, ε αξρηθή κεηαηφπηζε πξνο κηα ελεξγεηηθή βηνκεραληθή πνιηηηθή ζηελ νπεδία παξαηεξείηαη ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1969, κε ηελ ίδξπζε ηνπ Ministry for Industry. Ζ ζπγθεθξηκέλε εμέιημε ζπκπιεξψλεη θαηά 

θάπνην ηξφπν ηελ ίδξπζε ηνπ Technical Research Council (1942), ην νπνίν είλαη απφ εθείλε ηελ επνρή 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ αλάπηπμε εγρψξησλ ηερλνινγηθψλ δεμηνηήησλ. Σν ηειεπηαίν ζπκππθλψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ (ην 1968), κε απηέο παξάιιεισλ νξγαληζκψλ. Έηζη ζπγθξνηείηαη ην STU (National Board for Technical 

Development), ην νπνίν επηρεηξεί ήδε απφ ηφηε λα ππεξβεί ην ‘γξακκηθφ κνληέιν θαηλνηνκίαο’ (φπ.π.: 250). Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ STU εθθξάδεη έλα ππφδεηγκα πνιηηηθήο ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζε αλάγθεο 

ηερλνινγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ ηνκέσλ, παξά ζηηο πξνυπνζέζεηο κηαο θεληξηθήο νξζνινγηθφηεηαο. ε απηφ ην 

πιαίζην, ηα πεξηζζφηεξα Τπνπξγεία πξνσζνχλ κέζα απφ ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο αληίζηνηρεο θιαδηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

(φπ.π.). Σα βαζηθά εξγαιεία ηνπ STU είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ΔΣΚ, ε παξνρή επηρνξεγήζεσλ θαη ε παξνρή 

ρακειφηνθσλ δαλείσλ. Δπηπιένλ, πξνσζνχληαη έξγα ζπλεξγαζίαο κε ηα αληίζηνηρα βηνκεραληθά ηλζηηηνχηα θαη 

πξνζθέξνληαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο (Chaminade & Edquist, 2005). 

Σελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν -θαη ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο θξίζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70- ε αλάγθε γηα ηε 

δηάζσζε ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ησλ πθηζηάκελσλ βηνκεραληθψλ ηνκέσλ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα 

ππνζηήξημεο δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγίαο λέσλ ηνκέσλ κεγαιχηεξεο ‘έληαζεο γλψζεο’
52

. Ζ κεηαηφπηζε πξνο κηα 

ζπζηεκηθή πνιηηηθή παξαηεξείηαη πην έληνλα ηε δεθαεηία ηνπ ’80 θαη θπξίσο ηε δεθαεηία ηνπ ’90. Σελ πεξίνδν 

εθείλε ζπληεινχληαη κεηαηνπίζεηο ζην θπξίαξρν ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαζψο επίζεο θαη αιιαγέο ζε 

ζέκαηα απειεπζέξσζεο αγνξψλ, ζρέζεσλ αθαδεκίαο θαη βηνκεραλίαο, ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη βηνκεραληθψλ 

δηαδηθαζηψλ (φπσο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ). Καηά ηε δεθαεηία ηνπ ’90 γηα παξάδεηγκα, 

εμαγνξάδνληαη επηρεηξήζεηο φπσο ε ASEA απφ ηελ ABB, ε Volvo Cars απφ ηε Ford, ε Saab απφ ηε General 

Motors, ε Pharmacia (ζήκεξα Pfizer) απφ ηελ Upjohn, ελψ ε Astra ζπγρσλεχεηαη κε ηελ Astra Zeneca (Persson, 

2008). 

                                                      
50 Σν 2004 δηαηππψλνληαη νη λέεο ζηξαηεγηθέο θιαδηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ ζηνπο εμήο ηνκείο: Aerospace, Motor Vehicles, Metals, Information 

Technology/Telecom, Forest and Wood and Pharmaceuticals/Biotech/Medical Technology (Persson, 2008). 

51 Swedish National Board for Technical and Industrial Development.  

52 Tν ίδην απνηππψλεηαη θαη ζηηο εθζέζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη εθείλε ηελ πεξίνδν απφ ην Boston Consulting Group θαη ην Royal Swedish Academy of 

Engineering Sciences (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005). 
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Σν 1980, αλαπηχζζεηαη κηα πεξηζζφηεξν δνκεκέλε πνιηηηθή ΔΣΚ. Απηή ππεξβαίλεη πιένλ ηνλ θιαδηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο δηαδηθαζίεο ελεξγεηηθφηεξεο εκπινθήο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, 

θαη ελίζρπζεο δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. Σν λέν 

επξχηεξν  πιαίζην πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ελφο πεξηζζφηεξν καθξνπξφζεζκνπ θαη ηαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ φζνλ 

αθνξά ζε παξνρή επηρνξεγήζεσλ. Παξάιιεια, αλαπηχζζεηαη ε ηδέα ησλ πξνγξακκάησλ πιαηζίνπ, σο πνιηηηθψλ 

εξγαιείσλ (φπ.π.), ηα νπνία ζα ρξεκαηνδνηνχλ ηδηαίηεξεο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο απφ απφςεσο ζηάζκεο ηερληθήο 

κέζα φκσο ζε επξχηεξα πεδία δηεπηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο. ε απηά πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή θαη 

δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, γηα κηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 5 κε 

10 έηε. Ζ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ, αλάκεζα ζε άιια, πξνέβιεπε ηελ αλάπηπμε δηαβνπιεπηηθψλ κεραληζκψλ 

θαη αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε εξεπλεηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε πεξηνρψλ 

εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη λέσλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη εθαξκνγψλ
53

.  

Μηα ζεκαληηθή κεηαηφπηζε πξνθχπηεη επίζεο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ αξρψλ ηνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, κε ηε λέα 

‘ζπληεξεηηθή’ θπβέξλεζε ηνπ Carl Bildt (Persson, 2008). Ζ κεηαβνιή απηή -ηεο νπνίαο ην θιίκα έρεη 

πξνεηνηκαζηεί θαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο- ζπλδέεηαη κε κηα επξχηεξε κεηαηφπηζε ζηελ 

νξζνινγηθφηεηα ησλ θξαηηθψλ επηινγψλ φζνλ αθνξά ζε: α) ζέκαηα απειεπζέξσζεο αγνξψλ θαη ηδησηηθνπνηήζεσλ 

θαη β) πεξηνξηζκφ ζηελ ππνζηήξημε βηνκεραληθψλ θιάδσλ ζην πιαίζην πιένλ ηεο Κνηλφηεηαο (Bitard, Edquist, 

Hommen θ.α., 2008). Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ ζπληζηά έλα απφ ελαπνκείλαληα 

δηαζέζηκα ζεκαληηθά εξγαιεία άζθεζεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο. Σν 1991, ην STU ζπγρσλεχεηαη κε ηα Agency for 

Industrial Development (Industriverket) θαη Energy Agency θαη δεκηνπξγνχλ ην Swedish National Board for 

Technical and Industrial development (NUTEK) (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005). Σν NUTEK πξνζαλαηνιίδεηαη 

πιένλ πξνο ηελ εθαξκνζκέλε θαη βηνκεραληθή έξεπλα, ε νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζηηο 

δξάζεηο ηεο θαη απφ ηελ ίδηα ηε βηνκεραλία. Μηα απφ ηηο πξψηεο ζεκαληηθέο δξάζεηο πνπ αλέπηπμε ην NUTEK –

πνπ πξνήιζε απφ παξφκνην πξφγξακκα ζηηο ΖΠΑ θαη ελέπλεπζε αξθεηέο παξφκνηεο πξσηνβνπιίεο ζηελ Δπξψπε- 

είλαη ην Competence Centre programme (1995). Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, απνζθνπεί ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν ζηε δηακφξθσζε ελφο επξχηεξνπ θαη ελδπλακσκέλνπ εξεπλεηηθνχ πεξηβάιινληνο γχξσ απφ ηα 

παλεπηζηήκηα, κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηεο βηνκεραλίαο, ελψ ζηελ πξψηε ηνπ θάζε ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία 30 

θέληξσλ ζε ρξνληθφ νξίδνληα 10 εηψλ (φπ.π.).  

Σελ ίδηα δεθαεηία, ηδξχεηαη κηα ζεηξά απφ νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα, -ηα νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

παξαθάησ- φπσο ηα Swedish Foundation for Strategic Research (SSF), Foundation for Knowledge and Competence 

(KKS), Technology Bridge Foundations. θνπφο ηνπο είλαη ε ελεξγεηηθφηεξε ρξεκαηνδφηεζε ηεο βαζηθήο θαη 

εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη ε ελίζρπζε ηεο ζπλέξγεηαο αλάκεζα ζε βηνκεραληθέο δνκέο θαη εξεπλεηηθνχο 

κεραληζκνχο (Persson, 2008). Σν 1998, ζπκππθλψλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ηα Ministries of Industry, Employment 

and Communication, ελψ πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηδξχεηαη ε VINNOVA (1999) θαη ην Minister of Education 

and Science (2000). Σν ηειεπηαίν αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηεο εζληθήο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο. Παξάιιεια, ην 

1997-8, πινπνηείηαη ν πξψηνο θχθινο δηακφξθσζεο πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ -ζηα νπνία ζα 

αλαθεξζνχκε αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ- θαη ν νπνίνο ηξνθνδνηεί δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

πνιηηηθψλ ζε ηνπηθέο παξαγσγηθέο αλάγθεο.    

Ζ πνιηηηθή θαηλνηνκίαο ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη ζήκεξα απφ ην Ministry of Industry, Communication and 

Employment θαη ην Ministry of Education and Culture. Ζ ζχλδεζε φκσο ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο πξνσζείηαη θαη απνηειεί επζχλε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηεο Swedish Agency for Innovation Systems-

VINNOVA. Ο ξφινο ηεο ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κέζα απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη ηεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο (VINNOVA, 2010). ηελ 

πνιηηηθή θαηλνηνκίαο εκπιέθνληαη θνξείο, φπσο ηα Ministry of Health and Social Affairs, Ministry of Environment, 

Ministry of Defence θαη ην Ministry of Finance. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο 

θαη θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά ηξία επίπεδα: α) ην επηηειηθφ επίπεδν ησλ Τπνπξγείσλ, ην νπνίν νξίδεη ην 

ζηξαηεγηθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην, β) ηηο αξρέο πινπνίεζεο, φπσο ε VINNOVA, The Swedish Agency for 

Business Development (NUTEK), ην Space Agency (Rymdstyrelsen), ην Energy Agency (STEM), νη νπνίεο 

                                                      
53 Πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 ην STU ζε ζπλεξγαζία κε ην Natural Science Research Council (NFR), αλαπηχζζνπλ ην Material Consortia σο έλα 

ηαθηηθφ θαη καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηθφ πιαίζην.  
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εθαξκφδνπλ ηα πνιηηηθά πεξηερφκελα αλαπηχζζνληαο, ρξεκαηνδνηψληαο (ή ζπγρξεκαηνδνηψληαο) εμεηδηθεπκέλεο 

δξάζεηο θαη γ) ηα εξεπλεηηθά ζπκβνχιηα πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ζηνρεπκέλεο δξάζεηο κέζα απφ αμηνιφγεζε. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο θαηέρνπλ επίζεο ηα εξεπλεηηθά ζπκβνχιηα, επζχλε ησλ 

νπνίσλ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαζεαπηήο. Απφ ην 2001, εηζάγεηαη ε αλαδηάξζξσζε 

ηνπ εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ε νπνία πεξηιακβάλεη: α) ηελ ελίζρπζε ζηνρεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζηξαηεγηθέο 

επηζηεκνληθέο πεξηνρέο, β) ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο έξεπλαο, γ) ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα 

ζε εξεπλεηηθά αληηθείκελα θαη δ) ηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Σν 

βαζηθφ εξεπλεηηθφ ζπκβνχιην είλαη ην The Swedish Research Council (Vetenskapsråd), ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε 

βαζηθή έξεπλα ζε φια ηα επηζηεκνληθά αληηθείκελα, αλάινγα κε ηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή (αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο, ζεηηθέο επηζηήκεο θαη επηζηήκεο κεραληθήο θαη ηαηξηθή θαη εθπαίδεπζε). Παξάιιεια ιεηηνπξγνχλ ην 

FORMAS (The Swedish Council for Environment, Agriculture Sciences and Spatial Planning), ζην επξχηεξν 

επηζηεκνληθφ πεδίν ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην FAS (The Swedish Research Council for Working Life and Social 

Sciences), ζην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Απηά ρξεκαηνδνηνχλ, κέζα απφ αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, 

κέηξα βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005).    

Ζ νπεδηθή θπβέξλεζε εηζάγεη, ην 2004, κέζα απφ ην Ministry of Industry and Ministry of Education ην 

πξφγξακκα Innovative Sweden. Απηφ επαλαθαζνξίδεη ην πιαίζην αλάπηπμεο ηεο λέαο νξζνινγηθφηεηαο ηεο 

πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ησλ εηζξνψλ γλψζεο πξνο ηελ ηερλνινγηθή θαη επηρεηξεκαηηθή 

δηαδηθαζία θαζψο θαη ηελ απμεκέλε εκπινθή θαη ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο ζηελ ζθαίξα ηεο θαηλνηνκίαο (Persson, 

2008). ήκεξα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βαζηθήο έξεπλαο θαη ηεο θξαηηθά ρξεκαηνδνηνχκελεο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα παλεπηζηήκηα
54

, δεκφζηα θαη ηδησηηθά, ελψ έλα κηθξφηεξν κέξνο ζηα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα. 

πσο πξναλαθέξζεθε, ν ηδησηηθφο ηνκέαο πξαγκαηνπνηεί ην κεγαιχηεξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ ζπλνιηθά. Ήδε 

απφ ην 2001, νη δαπάλεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 3.32% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (75 δηο Swedish 

krona, SEK εθεμήο), φηαλ ε ζπλνιηθή δαπάλε γηα ΔΣΚ μεπεξλνχζε ην 4% ηνπ ΑΔΠ. Σν 2003, ε θξαηηθή δαπάλε 

θηάλεη ζηα 25 δηο SEK, κε ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ λα αλέξρεηαη ζε 3.78%. Σν έηνο 2007, νη ηδησηηθέο δαπάλεο 

έθηαζαλ ην 81.5% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ θαη νη δαπάλεο ησλ παλεπηζηεκίσλ, ην 22.4% (Thorslund, Elg & 

Sandgren, 2005). ήκεξα, νη δαπάλεο γηα ΔΣΚ αλέξρνληαη ζε 3.6% πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ, κε ηε νπεδία λα απνηειεί 

ζηαζεξά κηα απφ ηηο πξψηεο ρψξεο παγθνζκίσο ζε δαπάλεο ΔΣΚ.  

Ο ηδησηηθφο ηνκέαο ζπκκεηέρεη ζε απηέο κε ηα ¾ πεξίπνπ ζε εηήζηα βάζε, ελψ ην 20% πεξίπνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη έξεπλα (παλεπηζηήκηα θαη ηλζηηηνχηα) (Bitard, Edquist, Hommen θ.α., 2008). Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα εξεπλεηηθά ζπκβνχιηα, ηα νπνία πξνζαλαηνιίδνληαη 

πξνο ηε βαζηθή έξεπλα θαη ηηο θιαδηθέο εξεπλεηηθέο αξρέο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζε πεξηζζφηεξν εθαξκνζκέλεο 

εξεπλεηηθέο δξάζεηο. Αξκφδηνο θνξέαο γηα ην ζπληνληζκφ ηεο εζληθήο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο είλαη ν Minister of 

Higher Education and Research. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηξνθνδνηείηαη θαη απφ 

ζηνρεπκέλνπο ζεζκνχο, φπσο ην Swedish Research Council, ελψ ζπκκεηέρνπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο 

δηεζλείο νξγαληζκνί, ηνπηθά ζπκβνχιηα θαη δήκνη, θαη ηδησηηθνί θνξείο θαη ηδξχκαηα. Σαπηφρξνλα, ε κνξθή ηεο 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε έξεπλα θαη βηνκεραλία δηεμάγεηαη είηε ad hoc κέζα απφ κεκνλσκέλεο ζπλεξγαζίεο, είηε 

κέζα απφ πνιηηηθέο φπσο ηα Centers of Excellence, ηα ηερλνινγηθά πάξθα, ηα βηνκεραληθά εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα. 

Μηα ζεκαληηθή αιιαγή ζην ηνπίν δηνίθεζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζηε νπεδία είλαη ε ζχζηαζε ηεο VINNOVA, επίζεκα 

ην 2000. Ζ δεκηνπξγία ηεο VINNOVA απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ ηζηνξηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο 

πνιηηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ νπεδία (Persson, 2008). πγθεθξηκέλα, ε νκάδα Research 2000 - ε νπνία 

ζπζηήλεηαη απφ ηελ ηφηε θπβέξλεζε- πξνηείλεη: α) ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ αθαδεκατθή ζθαίξα θαη ζηε βαζηθή 

έξεπλα θαη β) ηελ θαηάξγεζε ησλ ππεχζπλσλ αξρψλ γηα ηε βηνκεραληθή έξεπλα, φπσο ην NUTEK ή ην Swedish 

Council for Building Research. Ζ βαζηθή ινγηθή είλαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο νθείιεη λα ειέγρεηαη είηε 

απφ ην Κξάηνο, είηε απφ ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα. Δληνχηνηο, ε πξφηαζε γλψξηζε ηζρπξή αληίδξαζε (φπ.π.) απφ 

ηε βηνκεραληθή θνηλφηεηα θαη ηε Βηνκεραληθή Δπηηξνπή (Industry Committee), ε νπνία νπζηαζηηθά έρεη 

                                                      
54 Ζ δεκφζηα ρξεκαηνδνηνχκελε έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 14 παλεπηζηήκηα θαη 25 αλψηαηα ηδξχκαηα, ελψ ππνινγίδεηαη φηη ζήκεξα θνηηνχλ πεξίπνπ 

384.700 θνηηεηέο, 17.000 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη δηαηεξνχληαη 27.800 εξεπλεηψλ θαη θαζεγεηψλ (VINNOVA, 2010).   



136 

 

δεκηνπξγεζεί εθείλε ηελ πεξίνδν απφ ηνπο βαζηθνχο εξγνδνηηθνχο νξγαληζκνχο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

‘βηνκεραληθήο ζπκθσλίαο’ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ζε ζέκαηα ακνηβψλ θαη εξγαζίαο. 

Ζ ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλεη έλαλ επφκελν γχξν κειέηεο ηεο ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο γηα ηελ 

εξεπλεηηθή θαη ηερλνινγηθή πνιηηηθή. πγθεθξηκέλα, ζπζηήλεηαη λέα επηηξνπή ππφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ε 

νπνία πξνηείλεη (ην 2000) έλα λέν Δξεπλεηηθφ πκβνχιην θαη δπν λέα ζπκβνχιηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο, ελψ 

γίλεηαη πιένλ ιφγνο γηα ηελ αλάγθε κηαο λέαο αξρήο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ΔΣΚ
55

 (κε επηξξνέο ήδε απφ ην 

πιαίζην ινγηθήο πνπ δηέπεη ηε πνιηηηθή θαηλνηνκίαο ηεο Φηλιαλδίαο) (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005). H 

VINNOVA, αλαιακβάλεη ηα ζρεηηθά κε ηελ ΔΣΚ ηκήκαηα ηεο NUTEK, ηεο RALF (Council for Working Life 

Research) θαη ηεο KFB (Transport and Communication Report). Οπζηαζηηθά απνηειεί έλα θνξέα 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ πνιηηηθή θαηλνηνκίαο θαη αλαπηχζζεη παξεκβάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο, είηε απηφλνκα σο θνξέαο, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ζρεηηθνχο θνξείο (Persson, 2008).  

Έλα απφ ηα πξψηα ραξαθηεξηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλεί ε VINNOVA
56

 είλαη ην VINNVÄXT (Regional growth 

for dynamic innovation systems programme) (2001), ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ 

θαηλνηνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο -φπσο ζα αλαιπζεί πεξηζζφηεξν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Skåne- κέζα απφ αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη πξνθξηλφκελνη ζρεκαηηζκνί ιακβάλνπλ πεξίπνπ 1 εθ.επξψ 

εηεζίσο γηα 10 έηε, ελψ πξνβιέπεηαη πεξηθεξεηαθή ζπγρξεκαηνδφηεζε έσο θαη 50% (Thorslund, Elg & Sandgren, 

2005). πσο αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ‘ζθνπφο είλαη ε πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε 

πεξηθέξεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηε δηεζλή αληαγσληζηηθή ηθαλφηεηα, κέζα απφ ηελ επηηπρή αλάπηπμε ηεο ιεηηνπξγίαο, ηεο 

δπλακηθήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ζε αληίζηνηρεο ‘ιεηηνπξγηθέο’ πεξηθέξεηεο’ 

(VINNOVA, 2010: 3). Ζ ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο VINNVÄXT -ην νπνίν ζπληζηά κηα 

ζεκαληηθή ζηξνθή ζην πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο ζηε νπεδία, ζε επίπεδν 

ζηφρσλ, αξρψλ θαη πιαηζίνπ πινπνίεζεο- αθνξά θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξνυπφζεζε ελεξγνχο ζπκκεηνρήο φισλ 

ησλ δπλεηηθψλ θνξέσλ ησλ εθάζηνηε πεξηθεξεηψλ
57

. Ρεηή αλαθνξά γίλεηαη ζηα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο θαη ζηε 

δπλακηθή ηεο ‘ηξηπιήο έιηθαο’, ζηε ζεκαζία δειαδή ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο, επηρεηξήζεηο θαη Κξάηνο (ή ηνπηθή απηνδηνίθεζε). Δίλαη παξάιιεια ζεκαληηθφ γηα έλα πξφγξακκα 

θξαηηθήο πνιηηηθήο, φηη νη βαζηθέο αλαθνξέο θαη αξρέο ηνπ έρνπλ ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ πξνο λέεο ζεσξίεο 

αλάπηπμεο, ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ηδηαίηεξα, δίδεηαη έκθαζε ζηηο 

επελδχζεηο ΔΣΚ θαη ζηνλ ηερλνινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ σο πξναπαηηνχκελνπ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Δπηπιένλ, 

ελψ ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ζπζηεκηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (είηε ακηγψο ηερλνινγηθνχο, είηε κεηαζρεκαηηδφκελνπο). Δπηπξφζζεηα, δίδεηαη 

ζεκαζία ζηηο πεξηθεξεηαθέο ζπλζεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηλνηνκίαο. Απηέο ζρεδηάδνληαη ζε έλα πξίζκα, φπνπ νη 

αθαδεκατθέο δνκέο εζηηάδνπλ θαη ζηελ αμηνπνίεζε γλψζεσλ, ελψ νη επηρεηξεκαηηθέο δνκέο πξνζαλαηνιίδνληαη θαη 

ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Σν 2003, επηιέγνληαη νη πξψηεο ηξεηο πεξηθεξεηαθέο πεξηπηψζεηο, έπεηηα απφ ηελ θαηάζεζε 150 ζπλνιηθά 

πξνηάζεσλ. Οη πξνηάζεηο απηέο είλαη: α) ην Robotdalen (Robot Valley), γηα κηα νπεδηθή πεξηθέξεηα κε εμαηξεηηθή 

ηερλνινγηθή εμεηδίθεπζε ζηελ ξνκπνηηθή, θαη ζην νπνίν ζρήκα ζπκκεηέρνπλ παλεπηζηήκηα (Örebro University θαη 

Mälardalen University), ηνπηθέο ΜΜΔπ, λνζνθνκεία, ε πεξηθεξεηαθή αξρή (Lake Mälaren) θαη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο φπσο νη ABB, Volvo, Atlas Copco, β) ην Uppsala BIO, ην νπνίν απνηειεί κηα παξέκβαζε ζηνλ ηνκέα 

ηεο βηνηερλνινγίαο θαη ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ηα δπν παλεπηζηήκηα ζηελ Uppsala, επηρεηξήζεηο θαη πεξηθεξεηαθέο 

αξρέο, θαη γ) ην Innovation i Gränsland (Food Innovation at Interfaces), ην νπνίν απνηειεί κηα πξσηνβνπιία γηα 

ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ηξνθίκσλ, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ έληαζεο γλψζεο πνπ 

                                                      
55 Ζ ζηξαηεγηθή  ηεο λέαο Αξρήο παξνπζηάδεηαη ην θζηλφπσξν ηνπ 2000. Ζ νλνκαζία ηεο είλαη ζπκβνιηθή: νπεδηθή Αξρή γηα ηα πζηήκαηα Καηλνηνκίαο 

(Swedish Agency for Innovation Systems, VINNOVA), κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο αιιά κε έλα ελδηαθέξνλ ηδηαίηεξε ζε ζέκαηα 
ζπζηεκηθφηεηαο, δηακφξθσζεο παηγλίσλ κε-κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο θαη θνξπνξαηηζηηθψλ δνκψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη αλάπηπμεο κηαο ελεξγεηηθήο θαη 

ζπλεθηηθήο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή δε ζα ρξεκαηνδνηεί απιψο έξγα αιιά ζα δηακνξθψλεη θαη ην ζπλνιηθφ πιαίζην παξαγσγήο ηεο γλψζεο 

θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ζα επηθνηλσλεί κε ηελ εξεπλεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.  
56 Μηα απφ ηηο πξψηεο δξάζεηο είλαη ην Research and grow (Forska och väx), ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί ελέξγεηεο ΔΣΚ ζρεηηθέο κε βηνκεραληθέο θαη εξγαζηαθέο 

αλάγθεο, ζε κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, ελψ ιεηηνπξγεί θαηά πεξηφδνπο θαη σο εξγαιείν εθαξκνγή ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

φπσο ε απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ηα ΣΠΔ. 
57 Ζ έλλνηα ηεο ‘πεξηθέξεηαο’ πξνζεγγίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξσηίζησο ζε φξνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζε αλαθνξά κε ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο 

θνξείο ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη ηνπο θαηλνηνκηθνχο ζρεκαηηζκνχο. 
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ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ Lund University, ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δηθηχσλ θαζψο θαη ησλ ηνπηθψλ 

αξρψλ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα -ην νπνίν ζα αλαιπζεί φζνλ αθνξά ζηελ νξζνινγηθφηεηα θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ, ζην 

πιαίζην ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάιπζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηλνηνκίαο ζηε Skåne- ζπληνλίδεηαη απφ ην Skåne Food 

Innovation Network. Απηφ εθπξνζσπεί ζήκεξα πεξίπνπ ην 40% ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ (ηδξχεηαη ην 1998), ζε 

κηα πεξηθέξεηα πνπ παξάγεη πεξίπνπ ην 50% ηεο νπεδηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ 

(VINNOVA, 2010). Οη ππν-ηνκείο πνπ πξνσζνχληαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ αθνξνχλ ζηηο βαζηθέο εμεηδηθεχζεηο 

ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ θαη αθνξνχλ ζε δπν επξείο θαηεγνξίεο: α) ηα ζπκβαηηθά ηξφθηκα (π.ρ. 

θξέαο, θξνχηα) θαη β) ην ‘ιεηηνπξγηθφ’ ηνκέα, πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο 

αληινχλ δπλακηθή θαη απφ εξεπλεηηθέο δνκέο θαη δηεξγαζίεο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ γλψζεο (φπσο ηα Lund 

University θαη Ideon). Σν 2004, επηιέγνληαη πέληε αθφκε πξνηάζεηο: α) ην ProcessIT Innovations κε έδξα ζην 

Luleå/Umeå/Örnsköldsvik, β) ην Biomedical Development ζηε Γπηηθή νπεδία, γ) ην Triple Steelix (steel) ζηελ 

πεξηθέξεηα Bergslagen, δ) ην Fiber Optic Valley (fibreoptics) ζην Hudiksvall θαη ην ε) New Tools for Health – on 

medical technology ζηελ πεξηθέξεηα Twin Cities (Linköping/Norrköping). Σν 2008, επίζεο επηιέγνληαη ηέζζεξεηο 

παξεκβάζεηο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηνπ Early-Stage Innovation Systems: α) ην Biorefinery of the 

Future’ ζην Örnsköldsvik, β) ην Smart Textiles ζην Borås, γ) ην Printed Electronics Arena ζην Norrköping θαη δ) 

ην Peak Innovation ζην Åre/Östersund. 

Ζ δεκηνπξγία ηεο VINNOVA ζπληζηά έλα κέξνο ηεο γεληθφηεξεο ζηξνθήο ζηελ πνιηηηθή ΔΣΚ ζηελ νπεδία. Ζ 

κεηαηφπηζε απηή πεξηιακβάλεη επηξξνέο απφ ζεσξεηηθέο ζρνιέο κε ηζρπξέο ξίδεο ζηε νπεδία, κε 

ραξαθηεξηζηηθφηεξε ηε ζρνιή ηνπ CIRCLE θαη ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο (C. Edquist, B. Asheim, J. Fagerberg 

θ.α.). Παξάιιεια, απνηειεί θαη πξντφλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο απηφο 

ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ηεο ζπλεπαθφινπζεο δηαθπγήο επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ, ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζε ζέκαηα πςειήο ηερλνινγίαο. Σελ ίδηα πεξίνδν εθπνλνχληαη 

κειέηεο θαη ζηξαηεγηθέο κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βηνκεραληθψλ απηψλ ζεκάησλ, ζην πιαίζην πάληα κηαο 

αλαγλσξηζκέλεο δπλακηθήο γηα ηα ηξηηνβάζκηα αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα (βι. The future for Swedish 

industry θαη ην Bennet group), κε ηε ζπλεξγαζία εθπξνζψπσλ απφ δηάθνξνπο ηνκείο (Bitard, Edquist, Hommen 

θ.α., 2008). Δπηπιένλ δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζαθψο πξνο ηελ αλάγθε ζχλδεζεο 

ηερλνινγηθψλ, παξαγσγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ζπλζεηηθψλ πνιηηηθψλ 

θαηλνηνκίαο θαη ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο επξχηεξσλ εγρψξησλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ζρεκαηηζκψλ.            

Σν 2001, παξνπζηάδεηαη ην R&D and co-operation in the innovation system bill (Ministry of Industry). Απηφ 

θαζνξίδεη: α) ηελ αλάγθε ζχζηαζεο απνηειεζκαηηθψλ θαη ζπλεθηηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, β) ηελ αλάγθε 

ελίζρπζεο ηεο ζηξαηεγηθήο έξεπλαο θαη γ) ηελ αλάγθε εκπινθήο ζηε δηακφξθσζε θαη θπξίσο ζηελ πινπνίεζε ησλ 

δηαθπβεπκαηηψλ ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε λέσλ πεξηθεξεηαθψλ θαηλνηνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

ζε αληαγσληζηηθνχο ηνκείο (Persson, 2008). Παξάιιεια, αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε ελίζρπζεο αξκφδησλ θνξέσλ 

φπσο ε VINNOVA θαη ην Foundation for Competence, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

ζε επίπεδν ηερλνινγίαο αιιά θαη αμηνπνίεζεο γλψζεο. Γηα απηφ ην ζθνπφ, απμάλεηαη θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ δηαρείξηζεο ηεο δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. Ζ ππνζηήξημε ηεο ηειεπηαίαο, απαηηεί φπσο ζα αλαιπζεί, έλα εθηεηακέλν κεραληζκφ ηερλνγλσζίαο θαη 

δηεζλνχο, έγθαηξεο, αλαγλψξηζεο δνκψλ αμηνπνίεζεο θαζψο θαη κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πςειψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ δηαηήξεζεο ελφο ‘δηαλνεηηθνχ απνηειέζκαηνο’.  

Οη ίδηεο ηάζεηο νξίδνληαη θαη ζην Research Bill ηνπ 2005, πνπ παξάιιεια ζπγρσλεχεη ηα επηά Technology Bridge 

foundations ζην Innovation Bridge. Σν ηειεπηαίν αλαιακβάλεη θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Incubator Programme απφ 

ηε VINNOVA. Αθφκε, εθπνλείηαη ην Research and Innovation Bill 2009- 2012, ην νπνίν νξίδεη ηελ θξαηηθή δαπάλε 

γηα έξεπλα ζηα 11.5 δηο SEK γηα ην 2008, ελψ θαζνξίδεη ηελ εηήζηα ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα παλεπηζηήκηα ζε χςνο 

απμεκέλν θαηά 1.5 δηο SEK γηα ηελ πεξίνδν 2009-2012 (Bitard, Edquist, Hommen θ.α., 2008). Παξάιιεια, 

επελδχνληαη πφξνη ζε ηνκείο ηδηαίηεξνπ ζηξαηεγηθνχ ελδηαθέξνληνο, κέζα απφ αμηνινγήζεηο ησλ θνξέσλ Swedish 

Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (Formas), Swedish Agency for 

Innovation Systems (VINNOVA) θαη Swedish Research Council. Πξνβιέπεηαη επίζεο ε ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε ηελ θαηαλνκή επηπιένλ 150 εθ. SEK ζε απηφλ ηνλ ζθνπφ. 
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Δπηπιένλ πξνβιέπεηαη ε ελεκέξσζε ησλ εθάζηνηε Ηδξπκάησλ γηα ηελ χπαξμε θαη αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ πξνο θαηνρχξσζε (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005). ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, αλαβαζκίδεηαη κε 

λέεο ιεηηνπξγίεο ν ξφινο ηνπ IRECO, ηεο εηαηξείαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο θξαηηθέο ζπκκεηνρέο ζηα δηάθνξα 

ηλζηηηνχηα, ελψ ελζσκαηψλνληαη ζε απηήλ νξγαληζκνί, φπσο ην SP Technical Research Institute of Sweden.  

Σν 2004, εθπνλείηαη ε ζηξαηεγηθή Innovative Sweden, ε νπνία ζπληζηά έλα θείκελν θαη κηα θαηλνηφκν απφπεηξα 

ζχλζεζεο αλάκεζα ζε εξεπλεηηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή θαηλνηνκίαο. πγθεθξηκέλα, απνηειεί απαχγαζκα 

ζεζκηθψλ δηεξγαζηψλ θαη δηαβνπιεχζεσλ αλάκεζα ζε κέιε ησλ Ministry of Industry, Employment and 

Communications (Näringsdepartementet), Ministry of Education and Research (Utbildningsdepartementet), 

Ministry of Foreign Affairs (Utrikesdepartementet). Ζ ζηξαηεγηθή απηή εζηηάδεη ζηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο 

βέιηηζηνπ πεξηβάιινληνο θαηλνηνκίαο, ελψ δίδεη έκθαζε ζε ηέζζεξηο ηνκείο: Knowledge Base for Innovation, 

Ηnnovative Business Environment, Innovative Public Investments θαη Innovative People (Thorslund, Elg & 

Sandgren, 2005). Ζ βαζηθή νξζνινγηθφηεηα πξνζαλαηνιίδεηαη: α) ζηελ αλάπηπμε ησλ βηνκεραληθψλ εξεπλεηηθψλ 

ηλζηηηνχησλ, β) ζηελ ελίζρπζε ζηξαηεγηθψλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ, γ) ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζε έξεπλα θαη βηνκεραλία θαη αλάκεζα ζε κηθξέο θαη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο, δ) ζηελ ππνζηήξημε ησλ 

θαηλνηνκηψλ πξντφληνο θαη δηαδηθαζηψλ, ε) ζηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ αμηνπνίεζεο θαη θαηνρχξσζεο 

απνηειεζκάησλ θαη ζη) ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Παξάιιεια, ηδξχεηαη ad hoc ζπκβνπιεπηηθφ 

ζπκβνχιην ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Ministry of Industry, κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία θαη ηε 

ζχλζεζε πξνηάζεσλ απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο θνηλφηεηεο, ζηα πξφηππα ηνπ Φηλιαλδηθνχ Science and Technology 

Advisory Council (Persson, 2008). 

Παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ δπλακηθέο ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ -νη νπνίεο φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ δηαπεξλνχλ ηηο πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο θαηλνηνκίαο είηε κε ηελ έλλνηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ 

εζληθψλ εξγαιείσλ, είηε κε ηελ έλλνηα ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο- δηακνξθψλεηαη έλα λέν πιαίζην θαη 

γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζηε νπεδία. Δπηπιένλ αλαπηχζζνληαη εθ ησλ θάησ δπλακηθέο δηακφξθσζεο 

πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. ζνλ αθνξά ζηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, απηή πεξλάεη ηα ηειεπηαία 20 

ρξφληα απφ έλα ππφδεηγκα ζπγθεληξσηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ζε κηα απνθεληξσκέλε αξρηηεθηνληθή πνπ 

ελζαξξχλεη ηηο ηνπηθέο παξεκβάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο. Ζ δεθαεηία ηνπ ’70 ραξαθηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

αλαδηαλνκή πφξσλ θαη ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, κέζα απφ κηα θιαζηθή θνξπνξαηηζηηθή ινγηθή. Απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ ’90 εληνχηνηο, νη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο αξρίδνπλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο έλα κνληέιν απνθέληξσζεο 

εμνπζηψλ θαη ζρεδηαζκνχ, δπλακηθέο νη νπνίεο ππνζηαζηνπνηνχληαη ζηα πεξηθεξεηαθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, 

ηα Regional Growth Programmes θαη ηηο ‘πεξηθεξεηαθέο αλαπηπμηαθέο ζπκθσλίεο’ (Regional Development 

Agreements) (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005).    

Αλαθνξηθά κε ηηο δπλακηθέο πνπ απειεπζεξψλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθφ, απηέο θαίλεηαη 

λα αθνξνχλ ηφζν ζηελ αιιαγή παξαδείγκαηνο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ αιιαγή 

ππνδείγκαηνο ζηελ πνιηηηθή ΔΣΚ. Ζ ηειεπηαία ελζάξξπλε αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο ήδε δηακνξθνχκελεο ηάζεηο θαη 

δπλακηθέο επηκέξνπο θνξέσλ κε ξφιν ζηελ θαηλνηνκία θαη ελίζρπζε ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο κέζα απφ εζληθά 

ζρήκαηα θαη πεξηερφκελα πνιηηηθήο. Δπηπιένλ, αλαδηέηαμε ην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ, κέζα απφ 

λέεο ινγηθέο ζπλεξγαζηψλ, θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο θαη θαηλνηνκηθψλ ζπλεξγαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ. πσο ζα θαλεί ζηελ πεξίπησζε ηεο Skåne, ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ην Lund University ή άιινη 

ηνπηθά εκθσιεπκέλνη θαηλνηνκηθνί ζρεκαηηζκνί, είλαη θαζνξηζηηθφο ζε επίπεδν ηερλνινγηθφ θαη ζεζκηθφ 

(Benneworth, Coenen, Moodysson θ.α., 2009). Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Lund University θαίλεηαη λα αλαδηαηάζζεη 

πνιιέο απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο, εμεηδηθεχνληαο ζπλζήθεο θαη κεραληζκνχο δηαηήξεζεο 

ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπιινγηθήο κάζεζεο.  

 

ε ζρέζε κε ηηο ζηνρεχζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζηηο παξαθάησ ζειίδεο ζα δηεξεπλεζεί ε ζπλνιηθή 

νξζνινγηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ, ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ελζσκάησζεο ηεο ζην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα 

θαηλνηνκίαο ηεο Skåne. Αθφκε δηεξεπλψληαη, ε ζρέζε ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ κε ηηο δηεξγαζίεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ δξψλησλ θαη ε ζρέζε ηεο κε ηε δνκή ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο θαηλνηνκίαο θαη ησλ 

έλζεησλ ζεζκηθψλ δπλακηθψλ. Οη δπλακηθέο απηέο νκαδνπνηνχληαη ζε: α) αλάπηπμε παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο, φπσο ΣΠΔ θαη βηνηερλνινγία, β) αλάπηπμε ηζρπξψλ εξεπλεηηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ θνξέσλ κε δξαζηεξηφηεηα ζε ζέκαηα ζπλέξγεηαο θαη αληαιιαγήο γλψζεο αιιά θαη ζε ζέκαηα 
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δηακφξθσζεο λέσλ ζεζκηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη πιαηζίσλ, γ) αλάπηπμε δηα-πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, 

δνκεκέλσλ ή εκη-δνκεκέλσλ ζπλεξγαζηψλ, ζην πιαίζην θαη ηεο γεηηλίαζεο κε άιιεο νπεδηθέο πεξηθέξεηεο θαη ηε 

Γαληθή πεξηθέξεηα ηεο Great Copenhagen, δ) αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ πξνο ηελ 

πεξηθέξεηα θαη ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο δηεζλνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ε) δηακφξθσζε ελφο ζεζκηθνχ θαη 

πξνγξακκαηηθνχ πιαηζίνπ ζπλεξγαζηψλ θαη ελζάξξπλζεο ζπλεξγαηηθψλ θαηλνηνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ην νπνίν 

ελζσκαηψλεηαη κέζα απφ εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο παξεκβάζεηο θαη ζη) ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ 

παξαγσγηθψλ αιπζίδσλ, ησλ δηακνξθνχκελσλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ αζηπθνπνίεζεο, ηνπηθνπνίεζεο θαη 

‘πνηθηιφηεηαο’ (Storper & Walker, 1989) θαζψο θαη ησλ δηεξγαζηψλ ελζήθεπζεο ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ ζε 

δίθηπα ζπλεξγαζίαο θαη πεξηθεξεηαθέο δηεξγαζίεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο. Ζ πξνθείκελε αλάιπζε αλαπηχζζεηαη 

ζην πιαίζην πξνζέγγηζεο ηνπ ρψξνπ σο έλα ελεξγεηηθφ ζηνηρείν παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ θνηλσληθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ. Δπηπιένλ, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ -σο δεκνζηνλνκηθέο δαπάλεο ζπζζψξεπζεο, θαη’ αξρήλ- 

πξνζεγγίδνληαη εξκελεπηηθά σο κηα παξάκεηξνο παξαγσγήο θαη θαηαλνκήο ηερλνινγηθψλ θαη γλσζηνινγηθψλ 

αμηψλ. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ γίλνληαη θαηαλνεηέο σο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ησλ θπξίαξρσλ κνξθψλ επηζηεκνληθήο 

θαη παξαγσγηθήο αλάπηπμεο, θαη ηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο. Αθφκε, αλαθέξνληαη ζε ζεκαληηθέο παξακέηξνπο 

δηακφξθσζεο ησλ ζπλζεθψλ αλάδεημεο κηαο ‘θνηλσλίαο ηεο γλψζεο’, πνπ εθπιεξψλεη  ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο 

ηφζν ηεο αλαγθαίαο παξαγσγήο δεκνζίσλ αγαζψλ, φζν θαη ηεο απαξαίηεηεο θνηλσληθά θαηαλνκήο ηνπο. 

5.2.1. To ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

 

Ζ δηνηθεηηθή δνκή ηεο θαηλνηνκίαο ζηε νπεδία δηαθξίλεηαη ζαθψο αλάκεζα ζην ζρεδηαζκφ ησλ Τπνπξγείσλ, ηα 

νπνία επίζεο ζπλεξγάδνληαη ή θαζνδεγνχληαη απφ ηα Government Offices θαη ην Prime Minister’s Office, θαη ηελ 

πινπνίεζε πνπ επηηειείηαη απφ ηηο αξρέο νη νπνίεο απνηεινχλ έλα πάγην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπεδηθήο θξαηηθήο 

πνιηηηθήο. Σν νπεδηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο Τπνπξγεία 

θαη έλα εθηεηακέλν ηζηφ αξρψλ, ζπκβνπιίσλ θαη κεραληζκψλ. Σν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο θαηλνηνκίαο 

ζπγθξνηείηαη απφ δπν βαζηθνχο ππιψλεο. Καη’ αξράο, πθίζηαληαη νη αξρέο πινπνίεζεο εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη απφ ηελ άιιε, νη δνκέο ππνζηήξημεο ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο (European Commission, 

2009γ, 2010γ). πγθεθξηκέλα, ην Ministry of Enterprise, Energy and Communications είλαη αξκφδην γηα ηελ 

πνιηηηθή θαηλνηνκίαο ζε επίπεδν επηηειηθφ. Ζ Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA) 

απνηειεί ην κεραληζκφ πινπνίεζεο ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ VINNOVA ρξεκαηνδνηεί έξγα θαη δξάζεηο αλάπηπμεο ηεο 

θαηλνηνκίαο, κε έκθαζε ζπλήζσο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηακνξθψλνπλ ζπλέξγεηεο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο 

δξψληεο, ελψ αλαπηχζζεη ηηο πνιηηηθέο ηεο ζε ζπλεξγαζία κε νηνλεί δεκφζηνπο θνξείο φπσο ην Knowledge 

Foundation θαη ην Foundation for Strategic Research (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005). Σα ζέκαηα εξεπλεηηθήο 

πνιηηηθήο απνηεινχλ αληίζηνηρα επζχλε ηνπ Ministry for research and Education. ην πιαίζην απηφ, ην Swedish 

Research Council πινπνηεί εξεπλεηηθέο πνιηηηθέο θαη κέηξα, ελψ είλαη αξκφδην γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο έξεπλαο (ρήκα 10).   

 

Σν νπεδηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη αθφκε, ηα ζπκβνχιηα Research Policy Council (RPC) θαη 

Globalisation Policy Council (GPC), κε ην ηειεπηαίν λα ζπγθξνηεί έλα ζπκβνπιεπηηθφ ζεζκφ πνιηηηθήο κε 

ζπκκεηνρή αθαδεκατθήο, βηνκεραληθήο θαη πνιηηηθήο θνηλφηεηαο. Παξάιιεια, ιεηηνπξγνχλ κεραληζκνί φπσο ην: 

α) Innovation Bridge (ππεχζπλν γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηελ ππνζηήξημε 

δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ηελ θαηαλνκή θεθαιαίνπ ζπνξάο), β) ην Industrial Fund (ην νπνίν ζπληζηά έλα θξαηηθφ 

κεραληζκφ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ), γ) ην  ALMI Business Partner (ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε 

δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ) θαη δ) ην Invest in Sweden Agency (ISA), ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνψζεζε 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν βηνκεραλίαο (European 

Commission, 2009γ). Δπηπιένλ, ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο (ην 2008) ζπκππθλψλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπο ηα: α) Institute for Growth Policy Studies (ITPS), β) Swedish Agency for Economic and Regional Growth 

(NUTEK) θαη γ) Swedish National Rural Development Agency (NRDA), κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

παξέκβαζε ζε ζέκαηα βηνκεραληθήο αλαδηάξζξσζεο θαη ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ (Persson, 2008). ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε αλαδηαξζξψλνληαη θαη ηα βηνκεραληθά εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

κεγαιχηεξεο ζπγθέληξσζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο πθηζηάκελεο πνιπηερληθέο δνκέο. χκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ 

επέξρνληαη κε ηελ θξαηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ 2007, ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα αλαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξε 

απηνλνκία ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο (φπ.π). Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπο απνθηάεη πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

αληαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αμηνιφγεζεο, κέζα απφ έλα πξίζκα νξζνινγηθφηεηαο πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο 
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ηε ζηαδηαθή εμνηθνλφκεζε πφξσλ. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε παξαθηλνχληαη νη αλψηαηνη θνξείο λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν ζε πεδία αηρκήο. Να ζεκεησζεί βέβαηα, φηη αλ θαη ε πξνθείκελε πξνζέγγηζε 

πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ησλ ζρέζεσλ κε ην ηνπηθφ θαη ην δηεζλέο παξαγσγηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο έξεπλαο, ε ίδηα πξνζέγγηζε επηθπιάζζεη ηνλ 

θίλδπλν ππνλφκεπζεο επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δελ επηθπιάζζνπλ πςειέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

παξαγσγηθψλ ζπλεξγαζηψλ ή αμηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ (φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ ή 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ).  

    

   Πεγή: European Commission, 2009γ. Ίδηα επεμεξγαζία.  

ρήκα 10. Σν νπεδηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο θαηλνηνκίαο 

 

 

Πξνο ηα ηέιε ηνπ 2008 εηζάγεηαη ην λέν Research and Innovation Bill 2009-2012, ην νπνίν πξνβιέπεη επηπιένλ 

πφξνπο χςνπο 500 εθ. επξψ, κε έκθαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ, ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηε ρψξα ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ (150 εθ. SEK). Σν έηνο 2009, ηα Swedish Research Council for 

Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS), Swedish Agency for Innovation Systems 

(VINNOVA) θαη Swedish Research Council θαηέζεζαλ πξνηάζεηο γηα επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε πνπ πξνβιέπεηαη 

λα αλέιζεη έσο ην 2012 ζην 1.3 δηο SEK. Οη ζηφρνη ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνπλ: α) θιαδηθέο 

παξεκβάζεηο, β) θιαδηθά πξνγξάκκαηα ΔΣΚ πνπ ζπληνλίδνληαη απφ ηε VINNOVA, γ) επελδχζεηο απφ ην 

Foundation for Strategic Research, ζε ηνκείο φπσο επηζηήκεο πγείαο, ΣΠΔ θαη λέα πιηθά (Persson, 2008). Να 

ζεκεησζεί φηη πνιιέο απφ ηηο δξάζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα θνηλνηηθά δηαξζξσηηθά ηακεία, ηα νπνία έσο 

ηψξα έρνπλ ζπλεηζθέξεη πνζά ηεο ηάμεσο ησλ 422 εθ. επξψ, κε ηα 153 απφ απηά λα αθνξνχλ ζε θαηλνηνκία θαη 

αλαδηάξζξσζε (European Commission, 2009γ). Γηα ηελ ίδηα πεξίνδν εθηηκάηαη φηη ε ζπκβνιή ηνπο αλέξρεηαη ζε 

100 εθ. επξψ εηεζίσο γηα δαπάλεο πξνο ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο.  
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Βαζηθνί θνξείο δηαθπβέξλεζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο είλαη ην Ministry of Education, Research and 

Culture, ην Ministry of Defense (ην νπνίν ειέγρεη πεξίπνπ ην 20% ηεο θξαηηθήο ΔΣΚ), ην Ministry of Industry, 

Employment and Communications (πεξίπνπ 10% ηεο θξαηηθήο ΔΣΚ), ην Ministry of Finance (καδί κε ην 

Parliamentary Committee on Finance), ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζπλνιηθή θαηαλνκή θαη δηαρείξηζε ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (φπ.π.). Φνξείο κε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή θαηλνηνκίαο είλαη ην Ministry of 

Sustainable Development (κε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 5% ηεο θξαηηθήο ΔΣΚ). πσο αλαθέξζεθε, ιεηηνπξγνχλ δπν 

ζπκβνχιηα, ην Research Policy Council (RPC), ην νπνίν ηδξχεηαη ην 1962 θαη πξνεηνηκάδεη ην  R&D bill θάζε 

ηέζζεξα έηε θαη ην Innovation Policy Council (IPC). Μνξθή ζπκβνπιεπηηθνχ νξγάλνπ θαηέρεη ην Institute for 

Growth Policy Studies (ITPS) θαη ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηελ επζχλε ηνπ Ministry of Industry, Employment and 

Communications (φπ.π.). 

 

Οη θνξείο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ πεξηιακβάλνπλ εξεπλεηηθά ζπκβνχιηα, θιαδηθέο αξρέο θαη 

θνξείο ή ηδξχκαηα.  Έλα απφ ηα πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά είλαη ην Swedish Research Council (VR), ην νπνίν 

θαιχπηεη ηηο πεξηνρέο θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ηελ ηαηξηθή θαη ηελ κεραληθή θαη 

δηαρεηξίδεηαη πεξίπνπ ην 10% ηεο θξαηηθήο δαπάλεο ΔΣΚ (ππφ ηελ επζχλε ηνπ Ministry of Education). Δπηπιένλ, 

ιεηηνπξγεί φπσο είδακε ην Swedish Council for Working Life and Social Research (FAS), κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 

ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο γλψζεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ εξγαζηαθφ βίν (1% πεξίπνπ ηεο θξαηηθήο ΔΣΚ) θαη 

ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επζχλε ηνπ Ministry of Health and Social Affairs (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005). Ζ 

VINNOVA δηαρεηξίδεηαη πεξίπνπ ην 5% ηεο θξαηηθήο ΔΣΚ θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηνλ Minister of Education, Science 

and Culture. Παξάιιεια, πθίζηαληαη νη αξρέο: Swedish National Space Board (SNSB) (Ministry of industry), 

Swedish Energy Agency (STEM) (Ministry of Sustainable development), Swedish Defense Material Administration 

(FMV) (Ministry of Defense), ‘Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), Swedish 

Radiation Safety Authority (SSM), Swedish Environmental Protection Agency (European Commission, 2009γ). 

 

Σα εκη-δεκφζηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα απνζθνπνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηνρεπκέλεο πςεινχ επίπεδνπ έξεπλαο 

θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, δηαηεξνχλ αλεμαξηεζία ζηηο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη έσο ην 2006 έρνπλ 

απνξξνθήζεη πεξίπνπ 179 εθ. επξψ (φπ.π.). πγθεθξηκέλα, ηα ηδξχκαηα απηά είλαη ην Knowledge Foundation 

(KKS) κε έκθαζε ζηηο ΣΠΔ θαη ην Swedish Foundation for Strategic Research (SSF), κε έκθαζε ζηηο ζεηηθέο 

επηζηήκεο, ηελ ηαηξηθή θαη ηε κεραληθή. πλνιηθά ζπγθεληξψλνπλ ην 70% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ ηδξπκάησλ (φπ.π.). Παξάιιεια ιεηηνπξγνχλ νη νξγαληζκνί: Mistra, Foundation for Strategic Environmental 

Research, Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT), ην 

Swedish Foundation for Health Care Sciences and Allergy Research. Σαπηφρξνλα, ζε αξθεηά επηζηεκνληθά πεδία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ηδησηηθά ηδξχκαηα φπσο ηα: Swedish Cancer Society in health care, Swedish Childhood 

Cancer Foundation, Swedish Heart-Lung Foundation, Knut and Alice Wallenberg Foundation, Riksbankens 

Jubileumsfond,RJ.   

 

Οη βαζηθνί θνξείο πξαγκαηνπνίεζεο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο είλαη ηα ίδηα ηα παλεπηζηήκηα, ηα νπνία 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ministry of Education. Παξάιιεια, ιεηηνπξγνχλ ηα βηνκεραληθά εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, 

ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο πφξνπο θαη δηαξζξψλνληαη ζε ηέζζεξηο δνκέο έξεπλαο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ: ΣΠΔ (Swedish ICT Research), ηερλνινγίεο εθηππψζεσλ (Swerea), ηερλνινγίεο παξαγσγήο 

θαη επηζηήκεο πιηθψλ (STFI-Packforsk) θαη ηερλνινγίεο θαηαζθεπψλ (SP) (φπ.π.). 

 

εκαληηθφ ξφιν θαηέρνπλ επίζεο νη δήκνη θαη ηα επαξρηαθά ζπκβνχιηα, ηφζν ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο 

(Thorslund, Elg & Sandgren, 2005), φζν θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο (φπ.π.). Ζ ιεηηνπξγία απηή ζπκπιεξψλεηαη, φπσο δηεθάλε, απφ ηε δξαζηεξηφηεηα εζληθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο φπσο ην Innovation Bridge
58

, ην 

Swedish Agency for Economic and Regional Growth (NUTEK), ην ALMI Business Partner (ALMI), ην Industrial 

Fund, ην Invest in Sweden Agency (ISA)
59

. 
                                                      

58 πζηήλεηαη ην 2005 κε αξρηθφ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 200 εθ. SEΚ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αγνξάο θεθαιαίνπ ζπνξάο, ελψ ζπλεξγάδεηαη κε ην ALMI 

ην νπνίν πξνζθέξεη δάλεηα ζε εγρεηξήκαηα πςεινχ θηλδχλνπ. Παξάιιεια, ην Industrial Fund θαη ην Swedish Private Equity & Venture Capital Association 

ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν σο θεθάιαην επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη ρξεκαηνδνηεί πεξηζζφηεξν ψξηκεο θάζεηο αλάπηπμεο.  

59 Σν ISA πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ππεξεζίεο πξνζέιθπζεο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. 
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Σν ζχζηεκα παξαγσγήο πνιηηηθψλ ζηελ νπεδία -θαη ελ πξνθεηκέλσ ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ- κπνξεί λα 

γίλεη θαηαλνεηφ αθελφο κέζα απφ ην πξίζκα ηεο παξάδνζεο ησλ θνξπνξαηηζηηθψλ δνκψλ (ζπλέληεπμε Edquist, 

2010), αθεηέξνπ κέζα απφ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζε πνιπεπίπεδν πιαίζην Τπνπξγείσλ θαη αξρψλ 

εθαξκνγήο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, θαίλεηαη λα δηακνξθψλεηαη ζε κηα πξψηε αλάγλσζε έλα πεξηβάιινλ παξαγσγήο 

πνιηηηθήο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ ζρεδηαζκνχ κέζσ ησλ Τπνπξγείσλ θαη πινπνίεζεο κέζσ ησλ 

αξρψλ. Σν πιαίζην απηφ δηαηεξεί παξάιιεια κηα παξάδνζε επξείαο δηαβνχιεπζεο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005: 270). ε απηφ ην πιαίζην, παξαηεξείηαη έλαο πςειφο 

βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη δηαθπβεπκαηηψλ ηφζν ζηα πεξηερφκελα πνιηηηθήο, φζν θαη ζηνπο 

κεραληζκνχο αμηνπνίεζεο ηνπο. Απφ ηελ κεξηά ηεο πνιηηηθήο εληνχηνηο, εληνπίδεηαη κηα αιιαγή ππνδείγκαηνο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα πνπ αλαδεηθλχεη ιηγφηεξν ‘νπδέηεξεο’ πηπρέο ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο θαη εθαξκνγήο 

πνιηηηθψλ.  

 

Ζ κεηαηφπηζε απηή επαλαθέξεη ην αίηεκα δεκηνπξγίαο ηζρπξψλ δνκψλ παξαγσγήο ηερλνινγίαο θαη ελφο επξχηεξνπ 

πεξηβάιινληνο θαηλνηνκίαο, ζε έλα δηεζλέο αληαγσληζηηθφ πιένλ πιαίζην δηεζλνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν 

ηειεπηαίν ππεξβαίλεη ηηο αξρέο ηνπ θιαζηθνχ, έσο ην ’80, ππνδείγκαηνο ππνζηήξημεο εζληθψλ βηνκεραληψλ θαη 

θιάδσλ, θαη θαζηζηά αλαγθαηφηεηα (σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο) κηα πνιηηηθή πνπ λα ππεξβαίλεη ηνλ 

νξίδνληα ηνπ θιάδνπ θαη λα ελζσκαηψλεη νιφθιεξν ην ζχζηεκα παξαγσγήο εηζξνψλ γλψζεο. Ζ παξαηήξεζε απηή 

εληζρχεη ην επηρείξεκα πνπ θέξλεη ηελ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηλνηνκίαο λα ζπληζηά κηα ζπγθξνηεκέλε 

πξφηαζε θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ηε κεξηά ηεο νζηαιδεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηδηαίηεξα 

θαηά ηελ πεξίνδν ησλ αξρψλ ηνπ 2000 (Persson, 2008). Απηφ ζπκβαίλεη αθξηβψο κεηά απφ ηελ αλάπηπμε ελφο 

ππνδείγκαηνο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ αλαπηχρζεθε, θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ, πξνο έλα ππφδεηγκα 

‘αληαγσληζηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ απνξχζκηζε’ ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ, πάλσ ζηηο αξρέο απηνχ πνπ νξίζακε 

εηζαγσγηθά σο ‘θηιειεχζεξν’ ή κηληκαιηζηηθφ κνληέιν θαηλνηνκίαο.  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελαιιαθηηθή, ε νπνία θαίλεηαη λα δηακνξθψλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θπβεξλεηηθήο αηδέληαο 

θαη ησλ πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ ζην νπεδηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο -θαη ε νπνία θαη’ αξράο αλαγλσξίδεη ην 

νπεδηθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη ηηο δνκέο γλψζεο σο ηέηνην (σο ‘ζχζηεκα θαηλνηνκίαο’)- πεξηιακβάλεη αξρέο 

φπσο: ζπλεξγαηηθή έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ζπζηεκηθή παξέκβαζε θαη αλάπηπμε εθηεηακέλσλ επελδχζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΣΚ, ππνζηήξημε ηνπ ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ππνζηήξημε 

ηεο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο κέζα απφ αληίζηνηρνπο θνξείο θαη ηδξχκαηα. Παξάιιεια, δηακνξθψλεη έλα 

επξχ θχθιν θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ ζπκθεξφλησλ (π.ρ. 

National Association of Swedish Business) πνπ ζπληάζζνληαη ππέξ κηαο πξνζέγγηζεο δηακφξθσζεο ελφο ηζρπξνχ 

ζεζκηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο θαηλνηνκίαο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Ζ κεηάβαζε ζηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε επηδξά θαη ζε δπν άιια επίπεδα. Δλ πξψηνηο, αλαδεηθλχεη λένπο 

ελεξγεηηθνχο θνξείο δηακφξθσζεο πνιηηηθήο (θαη φρη δηεθπεξαίσζεο), φπσο ε VINNOVA, γεγνλφο ην νπνίν 

πξνζθέξεη ηφζν απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αθξίβεηα ζηηο ζρεδηαδφκελεο παξεκβάζεηο, φζν θαη λνκηκνπνίεζε ή 

δηαζθάιηζε ζπκκεηνρήο ζηνπο αληίζηνηρνπο δξψληεο θαη θνηλσληθά ππνθείκελα. Καηά δεχηεξνλ -ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε ζχγθιηζε ησλ αξρψλ αλάκεζα ζε εξεπλεηηθή, ηερλνινγηθή, βηνκεραληθή θαη πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή- θαίλεηαη λα 

αλαδεηθλχνληαη λέεο δπλακηθέο (π.ρ. πεξηθεξεηαθνί ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί) ή λα αλαβαζκίδνληαη πθηζηάκελεο 

(π.ρ. παλεπηζηήκηα), δηακνξθψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν έλα πιαίζην εληζρπκέλεο ζπκκεηνρήο ζηε δηακφξθσζε 

ησλ πνιηηηθψλ. Σν γεγνλφο απηφ εληζρχεη θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα ππνθείκελα πνιηηηθήο. Οη ηάζεηο 

απηέο γίλνληαη εκθαλείο ακέζσο απφ ηα πξψηα ρξφληα πινπνίεζεο ηνπ ππνδείγκαηνο, ην νπνίν επαιεζεχεη θαη 

αλαβαζκίδεη -φπσο θαίλεηαη παξαθάησ- ήδε θεθηεκέλεο πξσηνβνπιίεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

 

Γπν απφ ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπνπ νη πνιηηηθέο ΔΣΚ έρνπλ επηδξάζεη θαηαιπηηθά ζηε ζεζκηθή θαη 

παξαγσγηθή κνξθνινγία ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη νη Stockholm-Mälar θαη ε επξχηεξε πεξηθέξεηα ηνπ Öresund, 

(ζην νπεδηθφ ηεο ηκήκα, ην νπνίν αθνξά ζηελ πεξηθέξεηα Skåne) (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005). Ζ 

πεξηθέξεηα Stockholm-Mälar πεξηιακβάλεη ηα counties Stockholm, Uppsala, Södermanland, Örebro θαη 

Västmanland θαη αθνξά ζην 40% πεξίπνπ ηνπ εγρψξηνπ αθαζάξηζηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ζην 1/3 ηνπ 

εζληθνχ πιεζπζκνχ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε πεξηθέξεηα Öresund ελ πξνθεηκέλσ, θαίλεηαη -ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο ζέζεο ζηε Βαιηηθή αιιά θαη ηεο παξνπζίαο ηζρπξψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηερλνινγίαο θαη αθαδεκατθψλ 
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ηδξπκάησλ- λα δηακνξθψλεη πςεινχο βαζκνχο ‘ζεζκηθήο ππθλφηεηαο’ κέζα απφ ζρέζεηο αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο 

θαη εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο (έδξα δέθα παλεπηζηεκίσλ), είηε ζηε βάζε ad hoc είηε ζην πιαίζην πεξηθεξεηαθψλ ή 

εζληθψλ πξνγξακκάησλ (φπ.π.). Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα, ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαηλνηνκηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ κε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα, ζηνπο ηνκείο ηερλνινγηθψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, επηζηεκψλ 

πγείαο, ηνπξηζκνχ, πξνκεζεηψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ ππεξεζηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πςειήο κεηαπνίεζεο.  

 

Έλα απφ ηα ηδηαίηεξα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ζηελ πεξηθεξεηαθή 

εκπεηξία είλαη απηφ ηεο Kista Science City, κηα πεξηνρή πνπ κεηακνξθψλεηαη κέζα ζε 20 πεξίπνπ ρξφληα απφ 

αγξνηηθή πεξηνρή ζε πεξηνρή πςειήο ηερλνινγίαο. Σν έηνο 1976 κεηαθέξεηαη εθεί ε κνλάδα ηεο Ericsson, ελψ 

εγθαζίζηαηαη θαη ε πνιπεζληθή εηαηξεία IBM. Σν 1985, νινθιεξψλεηαη κηα πξσηνβνπιία ηνπ ηφηε δεκάξρνπ ηεο 

ηνθρφικεο, John-Olle Persson, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θέληξνπ ειεθηξνληθήο (Bitard, Edquist, Hommen θ.α., 

2008). H Kista  εζηηάδεη ζηηο ΣΠΔ (π.ρ. IT & Communication Science, Information Technology, Marketing 

Communication, Multimedia, Electronics, Systems and Computer Science, Computer Technology, Computer Game 

Development, Business & IT, Entrepreneurship, Human-Computer Interaction), ελψ ζπγθεληξψλεη δξαζηεξηφηεηεο 

θαη δπλακηθέο απφ ηα Royal Institute of Technology (KTH) θαη University of Stockholm. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ζηελ πεξηνρή -ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ αιιά θαη εζληθψλ εξγαιείσλ 

ππνζηήξημεο- ζπγθεληξψλεηαη έλα επξχ πιέγκα πνπ αθνξά ζηελ νινθιεξσκέλε ζπλάξζξσζε αλάκεζα ζε 

επηρεηξήζεηο θαη εξεπλεηηθνχο κεραληζκνχο, δηακνξθψλνληαο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο ΣΠΔ ζηε Β. 

Δπξψπε. ήκεξα, ζηελ Kista δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 525 επηρεηξήζεηο ΣΠΔ, ελψ απαζρνινχληαη 

πεξηζζφηεξνη απφ 65.500 εξγαδφκελνη
60

. Σν 1/3 απφ απηνχο πεξίπνπ εξγάδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηερλνινγηθψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ελψ παξάιιεια απαζρνινχληαη 1.100 εξεπλεηέο θαη 5.000 θνηηεηέο ζπνπδάδνπλ 

ζε παξφκνηα αληηθείκελα.   

 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Öresund, πξνθχπηεη σο πινπνίεζε (σο ηδέα είλαη αξθεηά παιηφηεξε) κέζα απφ ην πιαίζην ελφο 

πξνγξάκκαηνο INTERREG ηεο Δπξσπατθήο θνηλφηεηαο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε ‘ιεηηνπξγηθή ζπλέλσζε’ ησλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο Skåne (Sweden) θαη ηεο Zealand (Denmark). Οη ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηεο, απφ ην 2000 

ελψλνληαη θαη γεσγξαθηθά κέζα απφ ηε γέθπξα Öresundbron, πνπ δηαζπλδέεη ην Malmö κε ηελ Copenhagen 

(OECD, 2006). πσο ζα θαλεί αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ, ην ‘πείξακα’ ηνπ Öresund ζπληζηά κηα ηδηαίηεξε ζεζκηθή 

θαη θνηλσληθή θαηλνηνκία δηακφξθσζεο ελφο λένπ νηθνζπζηήκαηνο παξαγσγήο, γλψζεο θαη ηερλνινγίαο πνπ 

ππεξβαίλεη ηα εζληθά φξηα. Σν Öresund απνηειεί κηα απφ ηηο ειάρηζηεο αλεπηπγκέλεο πεξηπηψζεηο ζχλδεζεο 

πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο -αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο κάιηζηα ρψξεο (θαη εζληθά ππνδείγκαηα 

θαηλνηνκίαο)- ελψ βαζίδεηαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κηαο ελεξγεηηθήο πεξηθεξεηαθά 

πεξηζζφηεξν πνιηηηθήο ΔΣΚ.  

 

Ζ πεξηθέξεηα Zealand εμεηδηθεχεηαη ζήκεξα θαηά θχξην ιφγν ζηε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, ηα ηξφθηκα, ηηο 

ηερλνινγίεο πεξηβάιινληνο θαη ηα ΣΠΔ. Ζ πεξηθέξεηα Skåne, δηαηεξεί αληαγσληζηηθά παξαγσγηθά πιενλεθηήκαηα 

ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, ζηηο ΣΠΔ, ζηε βηνηερλνινγία. πλνιηθά ε ππεξ-πεξηθέξεηα ζπγθεληξψλεη 14 

παλεπηζηήκηα. Αλάκεζα ηνπο θπζηθά βξίζθεηαη θαη ην Lund University, ην νπνίν δηαηεξεί ηζρπξφ ξφιν ζε 

ηερλνινγηθφ θαη ζεζκηθφ επίπεδν, ελψ ζπγθεληξψλεη πεξηζζφηεξνπο απφ 150.000 θνηηεηέο. πσο δηαηππψλεηαη θαη 

ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάιπζε, ε πεξίπησζε ηνπ Öresund -φπσο απηή αλήθεη ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη ζην πιαίζην ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο θαηλνηνκίαο ηεο Skåne- εξκελεχεη εκπεηξηθά αξθεηά εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηε 

ζεκαζία ησλ ζπζηεκηθψλ, νινθιεξσκέλσλ θαη ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Παξάιιεια πξνζθέξεη έλα εκπεηξηθφ 

πεδίν αλάιπζεο γηα δεηήκαηα ελζσκάησζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην εζληθφ ππφδεηγκα θαηλνηνκίαο 

θαη ηηο κνξθέο δηαζχλδεζεο ησλ επηκέξνπο θνξέσλ θαη ζπκθεξφλησλ. ηνλ ίδην βαζκφ, αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία 

ηεο ζεζκηθήο θαη θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Οη 

δηαδηθαζίεο απηέο επηπιένλ επαλαθέξνπλ ην δήηεκα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ θαη κηα 

νινθιεξσκέλεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ην ξφιν ησλ θνξέσλ γλψζεο θαη επηζηήκεο ζηε δφκεζε 

αλεπηπγκέλσλ πεξηβαιιφλησλ εθθφιαςεο ηεο θαηλνηνκίαο. Ο ξφινο απηφο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Lund University, 

εθηείλεηαη πιένλ ηφζν ζε επίπεδν αληαιιαγήο γλψζεο θαη ζπλάξζξσζεο δπλακηθψλ αλάκεζα ζε δεκφζηνπο θαη 

ηδησηηθνχο κεραληζκνχο, φζν θαη ζε επίπεδν ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ησλ δξψλησλ. Δληνχηνηο, ε δηακφξθσζε λέσλ 

                                                      
60

 Kista Science City, δηθηπαθφο ηφπνο: http://kista.com/, 28/03/2011.  

http://kista.com/
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ζεζκηθψλ κνξθψλ δελ απνηειεί κηα απιή δηαδηθαζία, θαζφηη φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Öresund, νη 

ζεζκνί αλαπαξηζηνχλ βαζχηεξεο θνηλσληθέο πξνηηκήζεηο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ελίνηε απνθιίλνπλ.    

 

5.2.2. Η Οξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηε νπεδία: εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, πξνθιήζεηο θαη 

πξνυπνζέζεηο 

χκθσλα κε ην European Innovation Scoreboard (2010), ε νπεδία παξακέλεη ζηηο πέληε πεξηζζφηεξν 

θαηλνηνκηθέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, κε πςειέο επηδφζεηο ηφζν ζην επίπεδν ησλ εηζξνψλ γλψζεο φζν 

θαη ζην επίπεδν ησλ εθξνψλ (European Commission, 2010γ). Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ αθνξνχλ ζε ηδηαίηεξεο ηάζεηο, φπσο φηη ην 75% πεξίπνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ΔΣΚ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο, ελψ πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα πςεινχ επηπέδνπ απφ θξαηηθνχο θαη 

ηδησηηθνχο θνξείο, ζε ηνκείο φπσο θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, ηειεπηθνηλσλίεο, απηνθηλεηνβηνκεραλία, 

βηνκεραληθή ηερλνινγία θαη κεραλνινγία (φπ.π.).  

Ζ αλάιπζε εληνχηνηο ηεο νπεδηθήο πεξίπησζεο, φζνλ αθνξά ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο ΔΣΚ, αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία 

πνπ δχλαηαη λα δηαδξακαηίζεη ε ζθαίξα ηεο θνηλσληθήο επηζηεκνληθήο αλάιπζεο ζην πεδίν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

δηακφξθσζεο θξαηηθψλ πνιηηηθψλ κέηξσλ θαη κνξθψλ. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ‘θηιειεχζεξεο’ δηαθπβέξλεζεο 

(1991-1994), ε επηξξνή ηεο αθαδεκατθήο ζθέςεο ζηνλ πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ γίλεηαη εκθαλήο ζηελ πηνζέηεζε ησλ 

λενθιαζηθψλ αξρψλ ηεο ‘απν-ξχζκηζεο’ (Persson, 2008). Σα ηειεπηαία ρξφληα σζηφζν, ν πνιηηηθφο ζρεδηαζκφο ζε 

επίπεδν αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ θαλδηλαβηθή θαη νπεδηθή 

παξάδνζε ζε ζέκαηα ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη κάζεζεο. πσο είδακε, ε πξνζέγγηζε απηή μεθηλάεη απφ ηηο 

εξγαζίεο ηνπ Erik Dahmén’s θαη ηα ‘ζπκπιέγκαηα αλάπηπμεο’ θαη θηάλεη ζήκεξα ζηηο εμεηδηθεπκέλεο αλαιχζεηο 

ησλ Bengt Åke Lundvall, Charles Edquist, Bo Carlsson, Jan Fagerberg, Bjorn Asheim θαη άιισλ ζεσξεηηθψλ. Ζ 

επίδξαζε ησλ πξνθείκελσλ επηζηεκνληθψλ ζέζεσλ ζην επίπεδν ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ εληνπίδεηαη -κειεηψληαο 

ην νπεδηθφ πιέγκα πνιηηηθψλ θαη δε ην πιαίζην εζληθήο πνιηηηθήο ΔΣΚ- ηφζν ζηε δηάζηαζε ηεο γεληθήο 

αξρηηεθηνληθήο (π.ρ. ίδξπζε λέσλ εμεηδηθεπκέλσλ αξρψλ, ζπληνληζκφο ιεηηνπξγηψλ, αλαβάζκηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηνκέσλ πνιηηηθήο), φζν θαη ζην επίπεδν ησλ επηκέξνπο κέηξσλ πνιηηηθήο ΔΣΚ. Ήδε, απφ ην 1995, δηαθξίλνληαη 

απφπεηξεο δηακφξθσζεο κηαο ζπληνληζκέλεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο (Thorslund, Elg & Sandgren, 2005) 

Δπηπιένλ, αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ‘ηνπηθφ’ επίπεδν, κε ηελ έλλνηα ησλ ηνπηθά εζηηαζκέλσλ 

αλαγθψλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ. Σφηε, ην 1997-98, δηακνξθψλνληαη θαη νη πξψηεο πεξηθεξεηαθέο ζπκθσλίεο. Ζ 

αλάδπζε κηα ζπζηεκηθήο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο ηξνθνδνηείηαη σζηφζν πεξηζζφηεξν κε ηε δεκηνπξγία (1998) ηνπ 

Ministry of Industry, Employment and Communication αιιά θαη ηελ ίδξπζε ηεο VINNOVA. 

πσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ ζηελ νπεδία κπνξνχλ αλαιπηηθά λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο 

επηκέξνπο πεξηφδνπο. Ζ πξψηε θάζε ηεο δηακφξθσζεο ησλ φξσλ κηαο πνιηηηθήο ΔΣΚ μεθηλάεη απφ ην 1942, νπφηε 

θαη ηδξχεηαη ην Swedish Technical Research Council (TFR) (European Commission, 2009γ). Ζ βηνκεραληθή 

πνιηηηθή ζε απηήλ ηελ πεξίνδν αλαπηχζζεηαη κέζα απφ παξάιιειεο ιεηηνπξγίεο θαη έλαλ θπξίσο θιαδηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο απηφο πινπνηείηαη κέζα απφ αξκφδηεο αξρέο αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

αληίζηνηρε αλαγλψξηζε θιαδηθψλ θαη βηνκεραληθψλ ζπκθεξφλησλ, κε ελδηαθέξνλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ΔΣΚ θαη 

ζηε βηνκεραληθή ‘αλαδηάξζξσζε’ πξνβιεκαηηθψλ ηνκέσλ.  

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο αθνξά ζηελ αλάπηπμε κηαο πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθήο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο θαη εξεπλεηηθήο 

πνιηηηθήο, κέζα απφ ηελ ίδξπζε λέσλ θνξέσλ κεραληζκψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ (π.ρ. Swedish Development 

Company, Ministry of Industry, Swedish Investment Bank, Swedish National Board for Technical Development, 

ALMI, Industrial Fund, NUTEK, Energy Agency), ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο νξζνινγηθφηεηαο κε πξνζαλαηνιηζκφ 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θνξέσλ θαη ππνδνκψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

Ζ ηξίηε πεξίνδνο εληνπίδεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2000 θαη αθνξά ζηελ αλάδπζε 

ελφο λένπ ζπζηεκηθνχ ππνδείγκαηνο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. Απηφ  

δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηλνηνκία θαη πεξηιακβάλεη εξγαιεία 

ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο, ελίζρπζε ηεο ζηνρεπκέλεο έξεπλαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο, ελίζρπζε λέσλ ζεζκψλ, αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ πξνγξακκαηηθψλ πιαηζίσλ. Ζ πξνζπάζεηα απηή εληζρχεηαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ην 2002, εληφο ελφο πιαηζίνπ δηακφξθσζεο πνιηηηθήο πνπ ζπλδπάδεη πιένλ δηαδηθαζίεο 
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ζπληνληζκνχ θαη ‘απφιπηεο ζπλαίλεζεο’ αλάκεζα ζηνπο θπβεξλεηηθνχο κεραληζκνχο θαη ηα κέιε ηνπ ππνπξγηθνχ 

ζπκβνπιίνπ (Persson, 2008). Οη δηεξγαζίεο απηέο ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηάζεσλ απνδηάξζξσζεο ηνπ θιαζηθνχ 

θνξπνξαηηζηηθνχ πξνηχπνπ αιιά θαη παξάιιειεο αλαγλψξηζεο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ελεξγψλ δηαθπβεπκαηηψλ, 

σο ζπλέπεηα ηεο βαζηάο ζπκκεηνρηθήο παξάδνζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηθψλ πεξηερνκέλσλ. Με ηελ αλάδπζε 

θπβεξλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ δηακφξθσζεο πεδίσλ ζχγθιηζεο αλάκεζα ζε εξεπλεηηθή θαη βηνκεραληθή πνιηηηθή 

(φπ.π.), νη δηεξγαζίεο θαηαιήγνπλ ζηε ζηξαηεγηθή Innovative Sweden ην 2004. Ζ ηειεπηαία νξίδεη σο πεδία 

παξέκβαζεο: α) ηε βηψζηκε βάζε γλψζεο γηα ηελ θαηλνηνκία, β) ηηο θαηλνηνκηθέο βηνκεραλίεο, γ) ηηο δεκφζηεο 

επελδχζεηο γηα ηελ θαηλνηνκία θαη δ) ηελ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ (European Commission, 2009γ).  

ήκεξα, ν ζπλζεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηελ νπεδία ζπλδπάδεη κηα ζεηξά ζηνηρείσλ πνπ 

δηθαηνινγεί ηνλ φξν ‘ζπζηεκηθφο’ θαη απηά αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ ζε επίπεδν πεξηερνκέλσλ ηηο έλλνηεο: α) ηεο 

ελίζρπζεο ηεο ηερλνινγηθήο δήηεζεο, β) ηεο ελίζρπζεο ηεο βαζηθήο θαη ζηνρεπκέλεο έξεπλαο, γ) ηεο ελίζρπζεο ηεο 

βηνκεραληθήο έξεπλαο, δ) ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο, ε) ηεο αλάπηπμεο ζεζκψλ δηαρείξηζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, ζη) ηεο αλάπηπμεο ζηνρεπκέλσλ ζεζκψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, δ) ηεο αλάπηπμεο ζεζκψλ θαη 

πιαηζίσλ ζπλέξγεηαο. ε επίπεδν δηαρείξηζεο αληίζηνηρα, αθνξά: α) ζηηο κνξθέο ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλ-

δηακφξθσζεο πεξηερνκέλσλ, β) ζην ζπληνληζκνχ θξαηηθψλ δξάζεσλ, γ) ζηε ζηαδηαθή ιεηηνπξγηθή θαη ρσξηθή 

απνθέληξσζε εμνπζηψλ (πεξίπησζε Skåne Region) θαη ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, δ) 

ζηνπο εθηεηακέλνπο κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ, ε) ζηελ 

αλάπηπμε ζπληνληζκέλσλ δξάζεσλ θαη ζη) ζηνλ ηαθηηθφ ζηξαηεγηθφ εζληθφ ζρεδηαζκφ.  

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, αλαπηχζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πεξηθεξεηαθή 

αληαγσληζηηθφηεηα
61

. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο πεξηιακβάλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζπζηεκηθέο δξάζεηο δηακφξθσζεο 

ελφο πεξηβάιινληνο θαη ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεπίδξαζεο. πγθεθξηκέλα, φπσο 

αλαθέξεηαη ξεηά ζην θείκελν ζρεδηαζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο, ‘ε ηθαλφηεηα κηαο πεξηθέξεηαο λα αλαπηχμεη 

θαηλνηνκηθέο δεμηφηεηεο δελ ζπλαξηάηαη κφλν απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ηνπηθψλ δξψλησλ θαη ζεζκψλ αιιά θπξίσο 

απφ ην πφζν βέιηηζηα αιιειεπηδξνχλ αλάκεζα ηνπο’ (The Ministry of Enterprise, Energy and Communications, 

2007: 5). Παξάιιεια, ζεκεηψλεηαη ε αλάγθε γηα παξαγσγηθή θαη ηερλνινγηθή εμεηδίθεπζε θαη εμσζηξεθή 

νηθνλνκηθή θαη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, σο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. 

Δπηπιένλ, νξίδνληαη σο φξνη δφκεζεο ησλ λέσλ πεξηβαιιφλησλ θαηλνηνκίαο: α) ε αλάγθε ελίζρπζεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε έξεπλα, δεκφζην ηνκέα θαη βηνκεραλία, β) ε αλάγθε αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ 

απνηειεζκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα κέξε ησλ ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, γ) ε ελζάξξπλζε ηεο 

δηεζλνχο αιιειεπίδξαζεο θαη αληαιιαγήο γλψζεο, δ) ε ελζάξξπλζε πεξηθεξεηαθψλ εμεηδηθεχζεσλ, ε) ε ελίζρπζε 

ησλ δηεξγαζηψλ αμηνπνίεζεο ηεο παξαγφκελεο ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο γλψζεο θαη ζη) ε αλάπηπμε κεραληζκψλ 

κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαζψο θαη δ) ε αλάγθε αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ κέζα απφ 

ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηθψλ πφξσλ.   

Οη φξνη ηεο πξνθείκελεο ζηξαηεγηθήο αλαπηχζζνληαη ζε αλαθνξά κε: α) ηα εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά δηαξζξσηηθά 

πξνγξάκκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο (National structural fund programme for regional 

competitiveness and employment–ESF, Regional structural fund programmes for regional competitiveness and 

employment-ERDF), β) ηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα ππνδνκψλ (county infrastructural plans), γ) ηηο εζληθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε (Νational strategies and programme for rural development) θαη δ) ηηο 

επξσπατθέο πξσηνβνπιίεο βηνκεραληθήο θαη εξεπλεηηθήο αλάπηπμεο
62

 ή δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο
63 

(π.ρ. 

INTERREG). Ζ πινπνίεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηελ εθπφλεζε πεξηθεξεηαθψλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, φπνπ ζπκκεηέρνπλ δηαθνξεηηθνί θνξείο ζε επίπεδν επαξρίαο. ην ίδην επίπεδν 

                                                      
61

 The Ministry of Enterprise, Energy and Communications (2007) A national strategy for regional competitiveness, entrepreneurship and employment 2007-
2013, Stocholm.  

62
 The European Fisheries Fund, JEREMIE–Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, JESSICA–Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas, Seventh Framework Programme for Research and Technological Development-FP7, Framework Competitiveness and Innovation 
Programme–CIP. 

63 ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, 17 απφ ηηο 21 ζπλνιηθά επαξρίεο (counties) ζα είλαη επηιέμηκεο γηα ελίζρπζε ππφ ηελ θαηεγνξία ‘δηαπεξηθεξεηαθή 

ζπλεξγαζία’.  
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δνκνχληαη πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο, ηα νπνία εμεηδηθεχνπλ ηηο δηακνξθσκέλεο ζηξαηεγηθέο κέζα απφ 

ην ξφιν θαη αξκφδησλ ηνπηθψλ ή θαη ζπλεξγαηηθψλ θνξέσλ πινπνίεζεο
64

 (ρήκα 11).   

 

Πεγή: The Ministry of Enterprise, Energy and Communications, 2007: 31. Ίδηα επεμεξγαζία.  

ρήκα 11. Σν πεξηθεξεηαθφ δηάγξακκα αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ 

 

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, πνιχ ζεκαληηθή δηάζηαζε ιακβάλεη, ζην πιαίζην ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο, ε 

ελίζρπζε ησλ ΣΠΔ θαη ησλ ππνδνκψλ επξπδσληθφηεηαο, ηφζν ζε επίπεδν ρξήζεο απφ ΜΜΔπ φζν θαη ζε επίπεδν 

αλάπηπμεο λέσλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζε αζηπθέο αιιά θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ νπεδία απνηειεί ζαθψο 

κηα απφ ηηο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο επξσπατθέο ρψξεο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο επξπδσληθήο ρξήζεο, ππνδνκψλ 

θαη ΣΠΔ ελ γέλεη. εκαληηθή δηάζηαζε ηεο ίδηαο ζηξαηεγηθήο -ε νπνία πξφδεια εθδειψλεη ηελ θιίζε ηεο κε ηελ 

γεληθφηεξε ζηξνθή πξνο έλα ζπζηεκηθφ ππφδεηγκα πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο θαη έλα πςειφ βαζκφ ζπλάθεηαο κε ηηο 

γεληθφηεξεο πνιηηηθέο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο- είλαη ε έκθαζε πνπ δίδεηαη κέζα απφ ηα 

ελδεηθηηθά κέηξα ζηηο ζηξαηεγηθέο δηαζπλνξηαθέο ζπλεξγαζίεο (κε ζαθή αλαθνξά θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Öresund) αιιά θαη ζηηο ζπλεξγαζίεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ησλ ηνπηθψλ δξψλησλ (Partnerships for regional 

competitiveness, entrepreneurship and employment). θνπφο απηψλ είλαη ε αλάπηπμε δηαιφγνπ, ζπιινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, θνηλψλ πξσηνβνπιηψλ θαη αλάπηπμε ηνπηθψλ παξεκβάζεσλ παξαγσγήο ‘πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ηνπηθψλ θξαηηθψλ αξρψλ. Χο εθ ηνχηνπ, γίλεηαη ζαθήο -κέζα απφ ηελ αλάδεημε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο ‘εηαηξηθφηεηαο’ ζηε θηινζνθία θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ- ε 

ελίζρπζε ησλ αλαδπφκελσλ αλαπηπμηαθψλ  ελλνηψλ ηεο ‘ζπλεξγαζίαο’, ηνπ ‘ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο’ θαη ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζε φξνπο ηερλνινγηθήο δηαπφηηζεο.  

Ότειρ ανάδειξηρ ηηρ οπθολογικόηηηαρ 

ην πιαίζην ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία, έρνπλ αλαπηπρζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα πξνγξακκαηηθέο δξάζεηο απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο (π.ρ. VINNOVA, KK Foundation, NUTEK). 

Απηέο αλαπηχζζνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, ελψ δηαπεξλνχλ θαη ην πεξηθεξεηαθφ πιαίζην, εζηηάδνληαο ζε ηνπηθέο 

ζηξαηεγηθέο παξαγσγηθέο ή ηερλνινγηθέο δπλακηθέο, Πνιιέο απφ απηέο επίζεο αλαδεηθλχνπλ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ δεκφζησλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ, σο θέληξσλ θαη θφκβσλ ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, 

                                                      
64 Καηά ηελ πεξίνδν 2007–2013, ην ζχλνιν ηεο νπεδίαο είλαη θάησ απφ ηελ επηιεμηκφηεηα ηνπ ζηφρνπ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην (2005), ε νπεδία ζα ιάβεη πεξίπνπ 13 δηο  SEK γηα ζέκαηα πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο 
θαη απαζρφιεζεο θαη 2 δηο SEK γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία. Οη θαηαλνκέο αθνξνχλ πεξίπνπ ζε 7.4 δηο  SEK ζην ΔΣΠΑ θαη 5.5 δηο SEK ζην ΔΚΣ (The 

Ministry of Enterprise, Energy and Communications, 2007). 
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κέζα απφ ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ θηλεηνπνηνχλ εθδεισκέλεο αιιά θαη ιαλζάλνπζεο αθαδεκατθέο 

επηζηεκνληθέο πεξηνρέο θαη πεδία ζπλεξγαζίαο.   

Swedish Competence Centres Programme 

To πξφγξακκα Swedish competence centres programme εθπνλείηαη ην 1995, απφ ην Swedish National Board for 

Industrial and Technological Development (NUTEK), σο κηα λέα κνξθή παξέκβαζεο ζε επίπεδν αλάπηπμεο 

ζπλεξγεηψλ αλάκεζα ζε έξεπλα θαη βηνκεραλία (VINNOVA, 2004). Δίλαη εκπλεπζκέλν θαηά βάζε απφ εκπεηξίεο 

άιισλ θξαηψλ (π.ρ. NSF’s Engineering Research Centres, ΖΠΑ), ελψ ζπλερίδεηαη αξγφηεξα (ππφ άιιε κνξθή) απφ 

θνξείο φπσο ε Swedish Agency for Innovation Systems (VINNOVA) θαη ην Swedish Energy Agency (STEM). Σα 

θέληξα πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη, αλά παλεπηζηήκην:  

Chalmers University of Technology, Gothenburg 

o Catalysis, KCK 

o Combustion Engines Research, CERC 

o Environmental Assessment of Product and Material Systems, CPM 

o High Speed Technology, CHACH 

o High Temperature Corrosion, HTC 

o Railway Mechanics, CHARMEC 

 

Karolinska Institutet, Stockholm 

o Research Centre for Radiation Therapy 

 

Linköping University 

o Bio- and Chemical Sensor Science and Technology, S-SENCE 

o Information Systems for Industrial Control and Supervision, ISIS 

o Noninvasive Medical Measurements, NIMED 

 

Luleå University of Technology 

o Integrated Product Development, Polhem Laboratory 

o Minerals and Metals Recycling, MiMeR 

 

Lund University 

o Amphiphilic Polymers from Renewable Resources, CAP 

o BioSeparation, CBioSep 

o Circuit Design, CCCD 

o Combustion Processes 

 

Royal Institute of Technology, Stockholm 

o Bioprocess Technology, CBioPT 

o Customer Driven High Performance Production Systems, Woxéncentrum 

o Electric Power, EKC 

o Fluid Mechanics for Process Industry, Faxén Laboratory 

o Inorganic Interfacial Engineering, Brinell Centre, BRIIE 

o Parallel and Scientific Computing Institute, PSCI 

o Speech Technology, CTT 

o Surfactants Based on Natural Products, SNAP 

o User-Oriented IT-Design, CID 
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Swedish University of Agricultural Sciences, SLU, Uppsala 

o Wood Ultrastructure Research Centre, WURC 

 

Uppsala University 

o Advanced Software Technology, ASTEC 

o Surface and Micro Structure Technology, SUMMIT 

χκθσλα κε ηηο αμηνινγήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο 

(ζήκεξα απφ ηε VINNOVA), πξνθχπηνπλ δηαθσηηζηηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ζηελ επίπησζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ θέληξσλ θαη ζηε ζχλζεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. Ζ πνηφηεηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη λα βειηηψλεηαη ζηηο 

εκπιεθφκελεο δνκέο, ζε ζρέζε θαη κε ηε δηεζλή ζηάζκε ηερληθήο. Γψδεθα πεξηπηψζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο ‘πνιχ 

θαιέο’ θαη άιιεο έληεθα ‘θαιέο’, ζχκθσλα κε ηε VINNOVA (VINNOVA, 2004). Παξάιιεια, δεθαεπηά απφ ηα 

θέληξα ραξαθηεξίδνληαη πιένλ σο δπλακηθνί θαη αλαγλσξίζηκνη δηεζλψο θνξείο, ελψ δεθαεπηά θέληξα θαίλεηαη λα 

έρνπλ ηζρπξή ζεηηθή επίπησζε ζηηο ζπλεξγαδφκελεο βηνκεραληθέο δνκέο. Δπηπξνζζέησο, ε βησζηκφηεηα ησλ 

θέληξσλ ραξαθηεξίδεηαη ζήκεξα απφ ηηο κειέηεο αμηνιφγεζεο σο επαξθήο, πέξα θαη απφ ην δεθαεηή νξίδνληα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηα ζέκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πνιηηηθψλ ελ γέλεη 

πάλησο, είλαη ε παξαηήξεζε φηη ην δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ 7
νπ

 θαη 8
νπ

 έηνπο εληνπίδεηαη ε θξίζηκε θακπή αλάπηπμεο 

ζεκαληηθψλ θαη εθηεηακέλσλ ζπλεξγαζηψλ κε βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη βειηίσζεο ηεο αθαδεκατθήο 

πνηφηεηαο (φπ.π.). Δηξήζζσ ελ παξφδσ, ην γεγνλφο εκπεηξηθά ζπλεγνξεί ππέξ κηαο καθξνπξφζεζκεο, σο κε-

αζπλερνχο, πξνζέγγηζεο ζηα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο πνιηηηθψλ κέηξσλ.      

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ραξαθηεξίδεηαη επίζεο σο ελεξγή, θαζψο 233 πεξίπνπ επηρεηξήζεηο έρνπλ 

ζπλνιηθά ζπκκεηάζρεη ζηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο (αλάκεζα ηνπο νη ABB, Volvo, Ericsson, Saab, Akzo 

Nobel, Vattenfall, Saab Automotive, Sandvik θαη Volvo Car, κε ζπκκεηνρή ζε πεξηζζφηεξα απφ πέληε competence 

centres, ελψ ην 30% ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ΜΜΔπ). Οη πελήληα απφ απηέο εκπιέθνληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

θέληξα. Σν 85% ησλ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξήζεσλ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ κε ζαθή θίλεηξα ελίζρπζεο ηεο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, θαη κε απφθαζε ησλ παξαξηεκάησλ ΔΣΚ. Σν 50% ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπο ζπγ-

ρξεκαηνδφηεζαλ αλάινγεο δξάζεηο (φπ.π.). Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη κεηαμχ άιισλ ηε καθξνπξφζεζκε 

απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.    

Ζ επίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα παλεπηζηήκηα θαηαγξάθεη ζέκαηα ελίζρπζεο ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ηεο 

αλάπηπμεο λέσλ ππνδνκψλ (π.ρ. δεκηνπξγία είθνζη έλα centrumbildningar ζην Lund University) θαη ηεο αλάπηπμεο 

δηεπηζηεκνληθψλ δνκψλ. πλνιηθά δεκνζηεχνληαη ζηελ πξνθείκελε πεξίνδν 3.100 επηζηεκνληθά άξζξα (έσο ην 

2002) θαη εθπνλνχληαη πάλσ απφ 200 δηδαθηνξηθά δηπιψκαηα, ζε ζρεηηθνχο ηνκείο. Παξάιιεια, ηα παλεπηζηήκηα 

δειψλνπλ σο βαζηθά νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε ησλ πξνθείκελσλ πξνγξακκάησλ: α) ηελ αλάπηπμε λέσλ πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο, β) ηελ αλαγλψξηζε εξεπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ κε βηνκεραληθή εθαξκνγή, γ) ηελ αλάπηπμε 

ζρέζεσλ κε λένπο ηδησηηθνχο θνξείο, δ) ηελ ελίζρπζε δεμηνηήησλ θαη αλαπαξαγσγή ζρέζεσλ κε ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα.  

VINN Excellence Centres 

Ζ δεχηεξε ‘γεληά’ θέληξσλ έξρεηαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο VINNOVA θαη νλνκάδνληαη VINN Excellence 

Centres. θνπφο ησλ λέσλ κέηξσλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη ε ελίζρπζε ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε νηθν-ζπζηεκάησλ έξεπλαο θαη ζπλεξγαζίαο. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη απφ ηε VINNOVA, φηη ζηφρν απνηειεί ε δεκηνπξγία πεξηβαιιφλησλ έξεπλαο, αλάπηπμεο 

θαη θαηλνηνκίαο δηεζλνχο ζηάζκεο ζε πεξηνρέο αληαγσληζηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νπεδίαο. 

Απηά ζα ιεηηνπξγνχλ ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ παλεπηζηεκίσλ 

θαη ηεο βηνκεραλίαο (VINNOVA, 2009α). Δλ πξψηνηο επηιέγνληαη δεθαελλέα VINN Excellence Centres, κε ηα πην 

αλεπηπγκέλα ηα εμήο: 

 NGIL (Next Generation Innovative Logistics) Centre, Lund University  
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 HELIX Centre (Excellence Centre Managing Mobility for Learning, Health and Innovationat), 

Linköping University  

 SAMOT Centre (Service and Market Oriented Transport Research Group, Karlstad University)  

 ECO2 Centre (Excellence Centre for Economical and Ecological Vehicle Design), Royal Institute of 

Technology  

 CICERO Centre (Centre for Internal Combustion Research Opus), Royal Institute of Technology  

 FASTE Centre, Luleå University of Technology  

 SUS Centre (Sustainable Communication), Royal Institute of Technology  

 FUNMAT Centre, Linköping University  

 CHASE Centre, Chalmers  

 GHz Centre, Chalmers  

 MOBILE LIFE Centre, Stockholm University  

 iPACK Centre, Royal Institute of Technology  

 HERO-M Centre, Royal Institute of Technology  

 PRONOVA Centre, Royal Institute of Technology  

 BIOMATCELL Centre, Göteborg University  

 WINGQUIST Centre, Chalmers  

 SUMO Centre, Chalmers  

 BiMaC Inno Centre, Royal Institute of Technology  

 WISENET Centre, Uppsala University  

 AFC Centre (Antidiabetic Food Centre), Lund University 

 

Tα βαζηθά πνξίζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ θέληξσλ 

αθνξνχλ ζηηο απνηειεζκαηηθέο ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε παλεπηζηήκηα θαη βηνκεραλία. Απηέο πξνθχπηνπλ κέζα 

απφ ηελ αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ θαη ηερλνγλσζίαο αιιά θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε αξθεηψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηδησηηθνχο θνξείο. Δπηπιένλ, σο ζεκαληηθή δηάζηαζε αλαδείρζεθε ε αληαιιαγή πξνζσπηθνχ 

αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο θνξείο, ηδίσο ζην πιαίζην δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ (φπ.π.). Σέινο, κηα ζεκαληηθή 

πηπρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηε VINNOVA, είλαη ε ελίζρπζε ηεο ηερλνινγηθήο θαη 

αληαγσληζηηθήο ζέζεο ησλ νπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ παξαγσγήο θαη εξγαζίαο.       

Σελ ίδηα πεξίνδν αλαπηχζζεηαη ην Institute Excellence Centres programme, κε πεξίνδν εθαξκνγήο 6 έηε. Οη 

εηαίξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο θαη εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, ζε ζπλεξγαζία κε 

παλεπηζηήκηα ή Ηλζηηηνχηα Σερλνινγίαο (φπ.π.). Αξρηθά ζπζηήλνληαη νθηψ θέληξα αξηζηείαο (Institute Excellence 

Centres), ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

o FOCUS - FOI Centre for Advanced Sensors, Multisensors and Sensor 

o Networks 

o EcoBUILD - Centre for eco-efficient and durable wood-based materials 

o and products 

o CNS - Centre for Networked Systems 

o PRISMA - Center for Process Integration in Steelmaking 

o CIC - Casting Innovation Centre 

o CODIRECT - Controlled Delivery and Release 

o IMAGIC - IMAGing Integrated Components 

o AFOC - Acreo Fiber Optic Center 

 

Berzelii Centres  

To πξφγξακκα Berzelii Centres -ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ελ κέξεη σο ζπλέρεηα ηνπ Competence Centres θαη 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ εζληθνχ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ 2004- εζηηάδεη ζηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο βαζηθήο 

έξεπλαο, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, ζε καθξνπξφζεζκε βάζε 



150 

 

(ελ πξψηνηο γηα δέθα έηε). Ζ πξψηε πξφζθιεζε γηα πξνηάζεηο δεκνζηεχεηαη ην 2005 απφ ηα  Swedish Research 

Council θαη VINNOVA, ελψ επηιέγνληαη νη πξψηεο 4 παξεκβάζεηο κε πνζφ θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 10 εθ. SEK 

πεξίπνπ έθαζηνο (εηεζίσο). εκεηψλεηαη φηη πξνβιέπεηαη θαη ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη απφ 

ηα ίδηα ηα ζπλεξγαδφκελα παλεπηζηήκηα. Βαζηθφ ζθνπφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληζηά ε ελίζρπζε ηεο ζχλδεζεο 

αλάκεζα ζε επηζηεκνληθή αξηζηεία θαη θαηλνηνκηθή δπλακηθή (VINNOVA, 2009β). Σα πξψηα Berzelii Centres πνπ 

επηιέγνληαη ζηνλ πξψην θχθιν ην 2006, είλαη ηα εμήο: 

o Exselent: Extremely Selective and Enantio-selective Nanoporous Materials for Controlled Sorption 

and Catalysis Stocholm University 

o UCFB: Umeå Plant Science Center - A Berzelii Centre within forest biotechnology 

o Uppsala Berzelii: Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics 

o SBI Berzelii: Stockholm Brain Institute - A Berzelii Centre for Cognitive and Computational 

Neuroscience. 

 

VINNVÄXT  

Έλα απφ ηα πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηείηαη ηα ηειεπηαία έηε (απφ ην 2001), ζην πιαίζην 

ησλ δξάζεσλ ηεο VINNOVA, είλαη ην VINNVÄXT. Σν VINNVÄXT, ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε παξεκβάζεσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ζε ‘ιεηηνπξγηθέο πεξηθέξεηεο’ (functional regions). Ζ αξρηθή 

ρξεκαηνδφηεζε πεξηιακβάλεη πεξίνδν ππνζηήξημεο δέθα εηψλ, κέζα απφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 10 εθ. SEK 

εηεζίσο, γηα ηελ αλάπηπμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηνπιάρηζηνλ 50% ζε ζηνρεπκέλε 

έξεπλα. Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή εηεξνγελψλ θνξέσλ, φπσο παλεπηζηεκίσλ, εξεπλεηηθψλ 

ηλζηηηνχησλ, βηνκεραλίαο, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζπιινγηθψλ θνξέσλ.  

Σν 2003 επηιέγνληαη ηξεηο πεξηπηψζεηο: α) Innovation at Interface κε έδξα ηελ Skåne (ηξφθηκα) (ζήκεξα ‘Skåne 

Food Innovation Network’), β) Robotdalen ζην Västra Mälardalen (robotics) θαη γ) Uppsala BIO (επηζηήκεο 

πγείαο). Σν 2004 επηιέγνληαη άιιεο πέληε πεξηπηψζεηο: α) Process IT Innovations, ζηε Luleå/Umeå/Örnsköldsvik, 

β) Biomedical Development ζηε Western Sweden (biomedicine), γ) Triple Steelix ζηε Bergslagen region, δ) Fiber 

Optic Valley (fibreoptics) ζηε Hudiksvall, ε) New Tools for Health (medical technology) ζην Twin Cities region 

(Linköping/Norrköping). Σέινο, ην 2008 επηιέγνληαη ηέζζεξεηο αθφκα πεξηπηψζεηο: α) Biorefinery of the Future, 

Örnsköldsvik, β) Smart Textiles, Borås, γ) Printed Electronics Arena, Norrköping θαη δ) Peak Innovation, 

Åre/Östersund (VINNOVA, 2010). 

Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη επίζεο ζπζηεκηθνχ ραξαθηήξα θαη αθνξνχλ ζε θηλεηνπνίεζε 

παξαγσγήο θαη ρξήζεο ηερλνινγίαο, αιιειεπίδξαζε, κεηαθνξά ηερλνινγίαο, ζπγρξεκαηνδφηεζε, αμηνπνίεζε 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηερλνινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ελέξγεηεο αλάπηπμεο 

ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ, δηακφξθσζεο γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, ελζσκάησζεο παξαγφκελσλ ηερλνινγηθψλ ή 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ (φπ.π.). Δληνχηνηο, πέξα απφ ηελ εζηίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην επίπεδν ηεο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηερλνινγηθψλ αμηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ελζσκαηψλεη δηαδηθαζίεο πνπ ην δηαθξίλνπλ απφ ην ζχλνιν 

παξφκνησλ πξνγξακκάησλ -αθφκα θαη ζην επίπεδν ηνπ νπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο- θαζφζνλ 

πεξηιακβάλεη δηαζηάζεηο φπσο: α) δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο ζε επίπεδν επηιεγείζαο 

πεξηθέξεηαο, β) νξγαλσηηθή θαηλνηνκία θαη αλάπηπμε λέσλ θαηλνηνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ γχξσ απφ κηα ηερλνινγηθή 

ή παξαγσγηθή ζεκαηηθή, γ) θηλεηνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, δ) αλάπηπμε λέσλ 

ελεξγεηψλ θαη έξγσλ, ε) αλάπηπμε κηαο θνηλήο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξηθέξεηα ζηνλ 

ππνζηεξηδφκελν ηνκέα (φπ.π.). Παξάιιεια, ε πεξίπησζε ηνπ VINNVÄXT αλαδεηθλχεη, κέζα απφ ηηο αμηνινγήζεηο 

ηεο VINNOVA: α) ηελ θξίζηκε ζεκαζία ησλ θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ κεραληζκψλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο 

θαηλνηνκίαο, β) ηε ζεκαζία δηακφξθσζεο ελφο πεξηβάιινληνο θαηλνηνκίαο θαη γ) ηε ζεκαζία αλάπηπμεο 

καθξνπξφζεζκσλ ζηξαηεγηθψλ θαη πξνγξακκαηηθψλ πιαηζίσλ. χκθσλα κε ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ησλ 

πξνγξακκάησλ, ππνγξακκίδεηαη πσο παξφηη ε αιιαγή ηεο ‘πεπαηεκέλεο’ απνηειεί κηα ρξνλνβφξν δηαδηθαζία, 

ηέηνηνη πεξηθεξεηαθνί κεηαζρεκαηηζκνί κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζα απφ κέηξα κάζεζεο πνιηηηθήο, ζπιινγηθήο 
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δξάζεο, ‘νξηδφληηαο’ θαη ‘θάζεηεο’ πνιηηηθήο κάζεζεο θαη δηακφξθσζεο ‘πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο’
65

.  

Κιείλνληαο ηελ επηζθφπεζε ηεο νξζνινγηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζην νπεδηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, αμίδεη 

λα ζεκεησζεί ε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ελφο λένπ ππνδείγκαηνο πνιηηηθψλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, εζληθά ελ 

πξψηνηο. Ζ ηειεπηαία δηαπηζηψλεηαη κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ. Δπηπιένλ, επαιεζεχεηαη θαη απφ ηα 

πξσηνγελή ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζην πιαίζην ησλ ζπλεληεχμεσλ ζηελ πεξηθέξεηα Skåne θαη γεληθφηεξα 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Öresund. Ζ κειέηε ηνπ πιέγκαηνο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηε νπεδία αλαδεηθλχεη κηα πεξίπησζε 

εθαξκνγήο κηαο γεληθφηεξεο ζπζηεκηθήο (κε ηελ έλλνηα πνπ παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ) θαη νινθιεξσκέλεο 

πξνζέγγηζεο, ε νπνία αληιεί ηηο αξρέο θαη ηε δπλακηθή ηεο κέζα απφ ζεσξεηηθά ζρήκαηα (ηα νπνία αλαπηχζζνληαη 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε δηαθνξεηηθέο ζρνιέο, κε κηα εθ ησλ πην ζεκαληηθψλ ην CIRCLE, ζην Lund University). 

Πέξα απφ ηελ αξρηθή δηαπίζησζε ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο δηακνξθνχκελεο ζεσξεηηθέο θαη επηζηεκνληθέο 

κνληεινπνηήζεηο αθελφο, θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ ρψξα αθεηέξνπ, 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε δεπηεξνγελήο θξηηηθή εμέηαζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνθείκελσλ 

ζρεκάησλ ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ηειεπηαία απνθαιχπηεη νξηζκέλα αμηνζεκείσηα ζηνηρεία, ζε 

αλαθνξά κε ηα κέξε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο αιιά θαη ηα ηκήκαηα ηεο νξζνινγηθφηεηαο ησλ 

εγρψξησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ.         

Καη’ αξράο, είλαη γεγνλφο πσο νη πνιηηηθέο ΔΣΚ απνηεινχλ έλα ζχλνιν εξγαιείσλ κε πςειφηαην βαζκφ 

απηνηέιεηαο, ζην πιαίζην ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ νπεδία. Ο βαζκφο απηφο απηνηέιεηαο επηηξέπεη ηελ 

αλάπηπμε ηζρπξψλ δηαζπλδέζεσλ κε νιφθιεξν ην ζρεκαηηζκφ ησλ κέηξσλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, θνηλσληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, εζληθήο, θιαδηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ 

απνθηνχλ ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία είθνζη, θαη δε ηα ηειεπηαία δέθα έηε, έλαλ θξίζηκν ξφιν ν νπνίνο απνηππψλεηαη 

ηνπιάρηζηνλ ζε ηξία ζεκεία: α) ζηελ θεληξηθή ζέζε ηνπο, φζνλ αθνξά ζην πιέγκα ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, βηνκεραληθήο πνιηηηθήο θαη ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, β) 

ζηηο εθηεηακέλεο επελδχζεηο πνπ απνξξνθάεη ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο, σο απνηέιεζκα ηεο θεληξηθήο ηνπ ζέζεο θαη 

γ) ζηελ εζσηεξηθή κνξθνινγία πνπ νη πνιηηηθέο απηέο απνθηνχλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα θαη κέηξα.  

Κάζε ζεκείν απφ ηα πξνεγνχκελα επηθπιάζζεη επηπηψζεηο, ζεκηηέο ή αζέκηηεο. ην επίπεδν ηεο θεληξηθήο ζέζεο, 

απηφ ζπλεπάγεηαη φηη δηακνξθψλεηαη κηα κεηάβαζε απφ παιηφηεξα -κεηαπνιεκηθά θαηά θχξην ιφγν, ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηηο βνξεην-Δπξσπατθέο εκπεηξίεο- ππνδείγκαηα είηε βηνκεραληθνχ πξνζηαηεπηηζκνχ είηε θιαδηθψλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ. πσο δηαπηζηψζεθε θαη εκπεηξηθά απφ ηηο επαθέο κε θνξείο πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ 

κέηξσλ, νη αξρέο ησλ ηξερνπζψλ ππνδεηγκάησλ βαζίδνληαη ζε πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθέο κνξθέο παξέκβαζεο θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηελ ελίζρπζε ησλ δηεξγαζηψλ ηερλνινγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ (ζε επίπεδν 

επηρεηξήζεσλ, θιάδσλ θαη ηνπηθνηήησλ), φζν –θαη εδψ είλαη κηα θξίζηκε δηάζηαζε– θαη δηακφξθσζεο ελφο 

νιφθιεξνπ ‘πεξηβάιινληνο’, ελφο νηθν-ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, σο πξνυπφζεζε:  

(1) αλάπηπμεο εξεπλεηηθψλ ή ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, βάζεη θαη ηεο παξνπζίαο ζπγθεληξσκέλεο 

ηερλνγλσζίαο, ππνδνκψλ, αξηζηείαο, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (ζπλεληεχμεηο CIRCLE, 2010) 

(2) κείσζεο ηεο αβεβαηφηεηαο, ε νπνία πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

ηελ αλάιεςε θαηλνηνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ππφ ην πξίζκα ηεο παξνπζίαο ηζρπξψλ δνκψλ ππνζηήξημεο 

ηερλνινγηθψλ θαη ζεζκηθψλ δηαδηθαζηψλ (ζπλέληεπμε Region Skåne, 2010)  

(3) ηερλνινγηθήο δηαπφηηζεο (ζπλεληεχμεηο Öresund ΗΣ, Food Platform, Logistics, 2010), ε νπνία πξνθχπηεη 

ζην πιαίζην ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ, κεηαθίλεζεο πξνζσπηθνχ, ζπιινγηθήο κάζεζεο, αιιειεπίδξαζεο 

αλάκεζα ζε παξαγσγνχο-παξαγσγνχο ή παξαγσγνχο-ρξήζηεο ηερλνινγίαο. Απφ φηη θαίλεηαη, ε αλάπηπμε 

ζεζκψλ παξνρήο εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ (ζπλεληεχμεηο Öresund ΗΣ, Food Platform, 

                                                      
65 Παξάιιεια, πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε αλαπηχζζνληαη κέηξα φπσο ην Regional Development Programme (αξρίδεη ην 2004), ην Cluster Programme (2005), ην 
Research & Postgraduate Programme (ην 1999 απφ ην Knowledge Foundation), ην ProViking Programme (2003 – Swedish Foundation for Strategic Research), 

ην  Pro Enviro programme (αξρίδεη ην 2007) - Swedish Foundation for Strategic Research and the Foundation for Strategic Environmental Research), ην 

National Incubator Programme (2005) , ην VINN Verifiera (αξρίδεη ην 2007 απφ ηε VINNOVA).   
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Entrepreneurship, Logistics, Greenhouse) βειηηψλεη πνηνηηθά ζε κεγάιν βαζκφ ηηο (επηκέξνπο) 

παξαγσγηθφηεηεο ζην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα, αθφκα θαη αλάκεζα ζε αληαγσληζηηθέο δνκέο θαη κεραληζκνχο 

(4) αλάπηπμεο δηαζπλδεδεκέλσλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ δηνίθεζεο θαηλνηνκίαο (π.ρ. λέα ρξεκαηνδνηηθά 

εξγαιεία, κεηαθνξά ηερλνινγίαο) 

(5) αλάπηπμεο νηθνλνκηψλ ζθνπνχ θαη ‘πνηθηιφηεηαο’, νη νπνίεο θαζίζηαληαη δπλαηέο κέζα απφ ηελ ζπλ-

ρσξνζέηεζε ηζρπξψλ θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ θαη δπλακηθψλ ηερλνινγηθά ηδησηηθψλ θνξέσλ 

(ζπλέληεπμε Ideon Science Park, 2010),  

(6) αλάπηπμεο κηαο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο, ζε επίπεδν ‘ηνπηθνηήησλ’, ε νπνία δεκηνπξγεί -φπσο ζα θαλεί- 

δπλαηφηεηεο ζπιινγηθήο αλαπηπμηαθήο δξάζεο θαη δηακφξθσζεο ζπλζεηηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ 

ζηξαηεγηθψλ θαηλνηνκίαο (ζπλέληεπμε Region Skåne) 

(7) αλάπηπμεο κεραληζκψλ ζπιινγηθήο κάζεζεο, δηπινχ θαη ‘ηξηπινχ βξφρνπ’ (ηακπνπιήο, 2010), φζνλ 

αθνξά ζην επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζεζκηθήο ππθλφηεηαο (ζπλεληεχμεηο CIRCLE, 2010)  

(8) θαηλνκέλσλ πξνζέιθπζεο λέσλ θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πςειήο 

εμεηδίθεπζεο  

(9) πξνζέιθπζεο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ,  

(10) αλάπηπμεο έξεπλαο αηρκήο, κέζα απφ ηελ ζπγθέληξσζε θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε ηνκείο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο,  

(11) αλάπηπμεο εμσζηξεθνχο δξαζηεξηφηεηαο, ηδηαίηεξα ζε έλα πιαίζην αθελφο δηεζλνπνηεκέλνπ 

αληαγσληζκνχ, αθεηέξνπ ζε έλα εζληθφ πεξηβάιινλ φπνπ πνιιέο απφ ηηο παξαγσγηθέο δνκέο επεθηείλνπλ ηηο 

παξαγσγηθέο ή εξεπλεηηθέο ηνπο ‘αιπζίδεο’ εθηφο εζληθνχ πιαηζίνπ.        

Παξάιιεια, ζην επίπεδν ησλ πςειψλ επελδχζεσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ (θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ) -νη νπνίεο 

γεληθά φπσο είδακε θαηά πεξηφδνπο θηάλνπλ έσο θαη ην 4% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ κε ηα 2/3 πεξίπνπ απφ απηέο λα 

αθνξνχλ ζε ηδησηηθά θεθάιαηα- εθδειψλεηαη πνζνηηθά ν θεληξηθφο ξφινο ηεο ΔΣΚ σο βαζηθήο θαη απηνηεινχο 

πξνηεξαηφηεηαο θξαηηθνχ πξάηηεηλ. Δληνχηνηο, ε πςειή θιίκαθα επελδχζεσλ ζε ΔΣΚ ελέρεη κηα δηηηή ζεκαζία. Δλ 

πξψηνηο, βαζηθή αηηία κηαο ηέηνηαο ζεκαληηθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απνηειεί ε θεληξηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ σο ζπζηαηηθφ ησλ εζληθψλ βηνκεραληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ 

πνιηηηθψλ. Ζ πνιηηηθή ΔΣΚ, σο επελδπηηθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή -παξφηη ζπλδπάδεηαη αξθεηέο θνξέο κε ζέκαηα 

ζπζηαιηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο- δηαηεξεί έλαλ πάγην θεληξηθφ ξφιν σο δαπάλε ζπζζψξεπζεο ζηε ρψξα, 

σο ζπλέπεηα ηεο ζχλδεζεο ηεο κε ζέκαηα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο.  

Καηά δεχηεξνλ, ε πςειή ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ -ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζην ζθέινο ηεο ηδησηηθήο 

πξσηνβνπιίαο θαη ζπκκεηνρήο- εθδειψλεη ηε ζεκαζία ησλ εκεδαπψλ παξαγσγηθψλ θαη βηνκεραληθψλ δνκψλ ηεο 

εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Ζ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ, φπσο θαηέζηε εκθαλέο, αθνξά ζε 

ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο ή κεηαπνίεζεο (φπσο θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, ηειεπηθνηλσλίεο, κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ, απηνθηλεηνβηνκεραλία, πεξηβαιινληηθέο ηερλνινγίεο θαη ελέξγεηα), αιιά θαη ζε ηνκείο φπσο ηξφθηκα, 

φπνπ ε αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ αθνξά θαη ζε νξγαλσηηθνχο, αλαιπηηθνχο (π.ρ. ρεκηθή ζχλζεζε πξντφλησλ) θαη 

ζπλζεηηθνχο (π.ρ. ζπζθεπαζία) κεηαζρεκαηηζκνχο. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη ηε ζηελή ζρέζε πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο αλάκεζα: α) ζηελ έλλνηα ηνπ ηερλνινγηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ (σο ζηαζεξφ ζηνηρείν βηνκεραληθήο αλαδηάξζξσζεο θαη ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο) θαη 

ηελ εμσζηξέθεηα ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ -ζε αληίζεζε κε ππνδείγκαηα πξνζηαηεπηηθνχ ή 

επηδνκαηηθνχ ραξαθηήξα- θαη β) ζηελ πνιηηηθή ΔΣΚ σο θεληξηθφ εξγαιείν ελίζρπζεο ησλ έλζεησλ απηψλ 

δηαδηθαζηψλ.  

Παξνκνίσο, ν  θεληξηθφο ραξαθηήξαο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ επηδξά θαζνξηζηηθά ζην επίπεδν ηεο εζσηεξηθήο 

κνξθνινγίαο ησλ πξνθείκελσλ πνιηηηθψλ ζρεκάησλ, πεξηερνκέλσλ θαη εξγαιείσλ. Απφ ηε κηα πιεπξά, ν 

ραξαθηήξαο απηφο αλαδεηθλχεη κηα ζπζηεκηθή δηάζηαζε θαζφηη ιακβάλεη έλαλ ‘ζπζηεκηθφ’ πξνζαλαηνιηζκφ ζε 
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ζέκαηα ηφζν πινπνίεζεο (π.ρ. λέεο ζπλαξζξψζεηο, ζπκκεηνρή ζε πνιηηηθά πεξηερφκελα, ζπλεξγαηηθή πινπνίεζε 

ζηφρσλ, ‘δηαγψληα’ δηαθπβέξλεζε, κεραληζκνί λνκηκνπνίεζεο πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ), φζν θαη ζηφρσλ (π.ρ. 

ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, ζπλεξγαηηθή θαηλνηνκία, ζχλδεζε ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

θαηλνηνκίαο κε ζέκαηα βηνκεραληθήο αλαδηάξζξσζεο θαη πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο). Απφ ηελ άιιε, έλαο 

κέηξηαο έληαζεο θίλδπλνο πνπ επηθπιάζζεηαη ζηελ πξνθείκελε κνξθνινγηθή δηακφξθσζε αθνξά ζε δπλεηηθέο 

ζηξεβιψζεηο. Απηέο εθηείλνληαη ζε επίπεδν δηάθξηζεο αλάκεζα ζε ηερλνινγηθή θαη κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία -κε 

ηελ πξψηε λα ππεξηεξεί σο ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα- θαη ζε επίπεδν ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηα επηζηεκνληθά 

αληηθείκελα, κε ην ηερλνινγηθφ θαη ζεηηθφ θνκκάηη λα αθνξά ζε έλα πνιχ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο θαη 

αθαδεκατθήο ππνζηήξημεο.  

ε επίπεδν ζεσξίαο, ζπλαληάκε δηαθνξνπνηνχκελεο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο αλ θαη εθ πξψηεο φςεσο δηαηππψλνπλ 

αληηζεηηθέο αξρέο, θαίλεηαη φηη ε ζπγθξηηηθή θαη ζπλζεηηθή ηνπο κειέηε αλαδεηθλχεη ηα φξηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ελ 

γέλεη. Απφ ηελ πιεπξά νπηηθήο ηνπ Bernal, ε πεξηγξαθφκελε αιιεινπρία ζα απνηεινχζε κηα εθδήισζε ηεο 

πνιπζχλζεηεο θαη βαζηάο ηζηνξηθά ζρέζεο αλάκεζα ζε επηζηήκε, βηνκεραλία θαη Κξάηνο -ε νπνία ζρέζε είλαη 

ηφζν δεκηνπξγηθή φζν θαη θαηαζηξνθηθή πνιιέο θνξέο (Bernal, 1939: 1)- πνπ ζήκεξα ιακβάλεη κηα πεξηζζφηεξν 

εθηεηακέλε κνξθή. Παξφια απηά, δηαηεξεί κεξηθά απφ ηα βαζηθά ηεο ζηνηρεία πνπ ηε ζπλνδεχνπλ ηνπο 

ηειεπηαίνπο ηνπιάρηζηνλ δπν αηψλεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δηαθξίλεηαη απφ: α) ζπλέρεηα θαη ζηαζεξή ή απμαλφκελε ηάζε αλάπηπμεο (Bernal, 1939: 

309), β) ππνζηήξημε βηνκεραληθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνκέσλ, γ) αλάπηπμε ζεζκψλ θαη εξγαιείσλ παξέκβαζεο ή 

πνιηηηθψλ, δ) ζπγθέληξσζε θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθέο ή επηζηεκνληθέο 

πεξηνρέο θαη αληίζηνηρε εζσηεξηθή δηακφξθσζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ξνψλ, ε) πςειφ βαζκφ 

αβεβαηφηεηαο ζηα εγρεηξήκαηα εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Οη παξάγνληεο απηνί επηβάιινπλ ηελ 

αλάπηπμε ελφο ζπλνιηθνχ πεξηβάιινληνο -ζεζκηθνχ θαη ρξεκαηνδνηηθνχ ελ πξψηνηο- ππνζηήξημεο θαη πεξηνξηζκνχ 

ηεο αβεβαηφηεηαο. πσο αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα, ήδε απφ ην 1939, ‘ε εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο 

ζπλνδεχεηαη απφ κηα παξάδνμε ζπλζήθε–παξφηη ζπλήζσο επηθπιάζζεη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή απφζβεζε απφ θάζε 

άιιε επέλδπζε, είλαη πάληα δχζθνιν θαη ζρεδφλ αδχλαην λα ρξεκαηνδνηεζεί..’ (Bernal, 1939: 132).  

Δληεχζελ ηνπ πξνθείκελνπ πιαηζίνπ, ν αλαπηπμηαθφο ξφινο ηεο επηζηήκεο είλαη θαζνξηζηηθφο, ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο θαζνδήγεζεο ηεο. Οη ζπλζήθεο απηέο, ζήκεξα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη ελεξγεηηθέο θαη ζπζηεκηθέο 

πνιηηηθέο ΔΣΚ, ηφζν ζε επίπεδν νηθνλνκηθήο θαη βηνκεραληθήο αλάπηπμεο φζν θαη ζε επίπεδν θνηλσληθήο 

αλαπαξαγσγήο ελ γέλεη. Ζ θξηηηθή εμέηαζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηε νπεδία ελ πξνθεηκέλσ αλαδεηθλχεη ηε 

ζεκαζία ζεζκηθήο θαη πνιηηηθήο ζχλδεζεο αλάκεζα ζε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα, ηερλνινγηθή δπλακηθή θαη 

παξαγσγηθέο ή θνηλσληθέο αλάγθεο. Σαπηφρξνλα, ε αλάπηπμε απηψλ ησλ πξνθείκελσλ πνιηηηθψλ -ζε έλα πιαίζην 

απμεκέλεο απηνηέιεηαο, ρξεκαηνδνηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο- επηθέξεη ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ζπγθεθξηκέλσλ 

θνξέσλ ΔΣΚ κε ελδηαθέξνλ ζηελ ππνζηήξημε ή ζηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ. ηνλ ίδην βαζκφ, νη 

πνιηηηθέο ΔΣΚ δηακνξθψλνπλ έλα πιαίζην ηζρπξψλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, σο βαζηθήο πξνυπφζεζεο αλάπηπμεο 

αλεπηπγκέλσλ ηερλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο.  

Ζ ελεξγεηηθή πνιηηηθή ΔΣΚ εληζρχεη επίζεο ηελ  αλάπηπμε ηφζν ηνπ ηερλνινγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ φζν θαη ηνπ 

ζεζκηθνχ θαη ζπζηεκηθνχ ξφινπ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά κέξε ησλ νηθν-ζπζηεκάησλ γλψζεο. Δληέιεη, κηα ηέηνηα 

νξζνινγηθφηεηα εληζρχεη κηα νξζή αλαδηαλνκή αμηψλ θαη αγαζψλ πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ππνδνκψλ ηερλνινγηθήο δηάρπζεο, ζεζκψλ εθπαίδεπζεο θαη αλαπαξαγσγήο ‘δεκηνπξγηθνχ θεθαιαίνπ. Οη 

ππνδνκέο απηέο, φπσο απνηππψζεθε θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη αλαπηπμηαθή θνηλσληθή ζεσξία, ζπληζηνχλ βαζηθφ 

παξάγνληα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο (Storper & Scott, 2009). H δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επηζηεκνληθνχ θεθαιαίνπ νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ δηα-πεξηθεξεηαθψλ δηθηχσλ γλψζεο κε 

πνιχ-επίπεδεο επηπηψζεηο θαη ζεηηθέο εηζξνέο πξνο ην ηνπηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο (Chaminade, Zabala & 

Treccani, 2010).  

Μηα πεξηζζφηεξν θξηηηθή νπηηθή ζα δηέβιεπε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο, ηε ζεκαζία ηνπ ηερλνινγηθνχ 

αληαγσληζκνχ πίζσ απφ ηελ βηνκεραληθή αλάπηπμε. Δπνκέλσο, ζα εκθάληδε θαη ηε ζεκαζία αλάπηπμεο εγρψξησλ 

θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, σο δαπαλψλ ζπζζψξεπζεο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εζληθά αλεπηπγκέλσλ παξαγσγηθψλ δνκψλ ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Δπηπιένλ, 
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ε ίδηα νπηηθή ζα αλαδείθλπε ηηο ηάζεηο ‘ηδηνπνίεζεο’ ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ απφ ην βηνκεραληθφ 

ηνκέα, σο ζηξέβισζε ζηελ νξζή αλάπηπμε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαηλνκέλνπ. ην ίδην επίπεδν, ε ίδηα ζηξέβισζε ζα 

κπνξνχζε λα δηαπηζησζεί ζην εζσηεξηθφ πιέγκα ησλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζηε δηαθνξηθή δηάξζξσζε 

ησλ επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ (π.ρ. κεηαμχ θνηλσληθψλ θαη ζεηηθψλ επηζηεκψλ). Με άιια ιφγηα, κε ηνλ ίδην ηξφπν 

πνπ νη εθάζηνηε ηζηνξηθά θαη γεσγξαθηθά θεθαιαηνπρηθνί κεραληζκνί ‘ηδηνπνηνχληαη’ θπζηθνχο πφξνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ έρνπλ θαηαβάιιεη αλάινγε εξγαζηαθή πξνζπάζεηα, έηζη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε θεθαιαηνπρηθή 

δπλακηθή απνζπάεη απφ ην επηζηεκνληθφ θαηλφκελν αμίεο (κε ίδηα ζπλεηζθνξά ή κε), νη νπνίεο θεθαιαηνπνηνχλ ηελ 

επηζηεκνληθή δηαδηθαζία ζε άκεζα νηθνλνκηθά αμηνπνηήζηκνπο ζθνπνχο. Παξφηη ε πξνθείκελε δηαδηθαζία 

απνηειεί φςε ηεο ίδηαο δηεξγαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ακέζσο παξαπάλσ -θαη αθνξά ζηελ ίδηα ηελ αλαγθαία 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλαπαξαγσγή (αλεμάξηεηα απφ ηνπο φξνπο κέζσ ησλ νπνίσλ απηή επηηειείηαη)- 

επηθπιάζζεη ηαπηφρξνλα θαη δπλαηφηεηεο ζηξέβισζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηζηήκεο. Ηζηνξηθά, απηφ εθθξάδεηαη 

ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξηθήο ελίζρπζεο επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ θαη δηαθνξηθήο επίδξαζεο ζηνπο ζηφρνπο ησλ 

ππνθεηκέλσλ πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ, κε θίλδπλν εληέιεη ηε ζχγρπζε ησλ ίδησλ ησλ αμηψλ ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη ηεο παξαγσγηθήο ζθαίξαο.  

Δλ ζπλφςεη, παξφηη ε ζπλεξγαζία θαζεαπηή εξεπλεηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ επηθπιάζζεη ηζηνξηθά 

πεξηζζφηεξα θνηλσληθά νθέιε απφ φηη θηλδχλνπο -δεδνκέλνπ πσο ε αλζξψπηλε ηζηνξία θηλείηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν κέζα απφ ηελ έγρπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ αγαζνχ ζηηο ζθαίξεο ηεο παξαγσγήο- ην ζεζκηθφ πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν ε ζπλεξγαζία απηή αλαπηχζζεηαη απνηειεί θεληξηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ηκήκα κηαο νινθιεξσκέλεο 

εζληθήο ή πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ΔΣΚ. Σν ζεζκηθφ απηφ πιαίζην -ην νπνίν θαζνξίδεη ηειηθά θαη ηελ 

νξζνινγηθφηεηα θαη ην πεξηερφκελν κηαο θξαηηθήο παξέκβαζεο- νθείιεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ αλάδεημε 

ησλ δπλακηθψλ απηήο ηεο ζρέζεο θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ζηξεβιψζεσλ. Απηφ ζπρλά επηηειείηαη κέζα απφ έλα 

δνκεκέλν πιέγκα θνηλσληθψλ αξρψλ θαη πξνζαλαηνιηζκψλ πνπ ζα πξνζαλαηνιίδεηαη αθελφο ζηελ παξαγσγή 

ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ αμηψλ, αθεηέξνπ ζηελ επξχηεξε αλαδηαλνκή ηνπο ζην πεξηβάιινλ νηθνλνκηθφ 

πιαίζην. Μηα ηέηνηα νξζνινγηθφηεηα γελλά εληέιεη νινθιεξσκέλα νηθν-ζπζηήκαηα γλψζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ αγαζνχ απηνχ. ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν εληνπίδεηαη θαη ε λενζνπκπεηεξηαλή παξάδνζε, ε νπνία 

εληνπίδεη ηελ ελδνγελή ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηελ θεθαιαηνπρηθή δηαδηθαζία θαη ην ξφιν ηεο ζπλεμέιημεο 

ηερλνινγηθψλ, παξαγσγηθψλ, επηζηεκνληθψλ αιιά θαη ζεζκηθψλ εμειίμεσλ (κε ηελ έλλνηα ησλ θαλφλσλ, ησλ 

κεραληζκψλ, ησλ νξγαληζκψλ, ησλ πνιηηηθψλ). Ο φξνο ηεο ζπλεμέιημεο θαίλεηαη λα ζπληζηά πξνυπφζεζε 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλαπαξαγσγήο ζε επίπεδν βαζηθνχ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη 

αλάπηπμεο, γεληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θχθισλ θαη ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. 

5.3. Η πεξίπησζε ηεο πεξηθέξεηαο Skåne: πξνο κηα ζεζκηθά νινθιεξσκέλε πεξηθέξεηα  

Ζ πεξηθέξεηα Skåne απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε φζνλ αθνξά ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάιπζε, θαη απηφ σο 

απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαο κηαο ζεηξάο παξακέηξσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ δηδάγκαηα ζε επίπεδν: α) πνιηηηθψλ 

γλψζεο θαη ζεζκψλ (ηφζν νξγαλσηηθψλ κεραληζκψλ θαη θαλφλσλ) αιιά θαη β) ηερλνινγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηδηαηηεξνηήησλ. Ζ πεξηθέξεηα Skåne αθνξά ζε έλα ππφδεηγκα κεηάβαζεο απφ 

παξαδνζηαθνχο ηνκείο θαη κεζφδνπο, πξνο κηα πεξηθέξεηα βαζηδφκελε είηε ζε ηνκείο ‘έληαζεο γλψζεο’ είηε ζε 

ηνκείο πνπ δηακνξθψλνπλ εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ηζρπξψλ ηερλνινγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην επίπεδν ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάιπζεο δελ αθνξά κφλν ζηελ πεξηνξηζηηθή ζπγθξηηηθή 

ινγηθή ηεο θιίκαθαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηηο επηδφζεηο αιιά θπξίσο ζηα ζεζκηθά δηδάγκαηα πνπ 

αλαδεηνχληαη απφ ηελ εμέηαζε ηεο πεξηθέξεηαο. Σα δηδάγκαηα απηά αθνξνχλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο 

δξαζηεξηνηήησλ θαηλνηνκίαο, ηνπηθψλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, δνκψλ θαη νξγαληζκψλ, ζεζκψλ θαη θαλφλσλ 

θαη ζπλνιηθά, ιεηηνπξγηψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο.    

 

Πέξα απφ ην δπλακηζκφ πνπ δηακνξθψλεη σο αλαπηπμηαθή πεξίπησζε, ε Skåne δηαηεξεί θάπνηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηελ θαζηζηνχλ ζπγθξίζηκε κε πεξηθέξεηεο ζηελ πεξηκεηξηθή γεσγξαθηθή ζθαίξα ηεο 

Δπξψπεο. Σαπηφρξνλα, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά αλαδεηθλχνπλ ηε Skåne ζε έλα ηδηαίηεξν ππφδεηγκα ελδνγελνχο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, πνπ αμηνπνηεί εξεπλεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο αμίεο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζηνρεπκέλσλ 

θαη νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Παξφηη νη παξαγσγηθέο θαη ηερλνινγηθέο δνκέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα -ελ κέξεη ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο (θαη ηεο ζρεηηθήο εμάξηεζεο) κε ηελ πεξηνρή ηεο 
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Κνπεγράγεο- ππεξβαίλνπλ ζε θιίκαθα κηα ηππηθή πεξηθεξεηαθή πεξίπησζε, ην αληηθείκελν ηεο εμέηαζεο 

πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο πξνο ηε ζεκαζία ησλ κνξθψλ πνπ απηέο ιακβάλνπλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο Skåne. 

 

Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ καο απαζρνιεί ζηελ πεξίπησζε ηεο Skåne -θαη ζα αμηνπνηεζεί ηφζν ζηε ζεσξεηηθή 

αλαθαηαζθεπή ηεο ζεκαζίαο ηεο ζχγρξνλεο έλλνηαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο φζν 

θαη ζηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εμεηαδφκελσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ- αθνξά ζην ξφιν 

πνπ έρεη δηαδξακαηίζεη θαη ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ην Lund University ζηηο ηνπηθέο δηεξγαζίεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο. O ξφινο απηφο εθηείλεηαη ηφζν ζε επίπεδν παξαγσγήο θαη δηάρπζεο αλαιπηηθψλ θαη 

ζπλζεηηθψλ γλψζεσλ ζε αξθεηνχο επηζηεκνληθνχο θαη παξαγσγηθνχο θιάδνπο αληηθεηκέλσλ
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, φζν θαη ζε επίπεδν 

κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Αθφκε πεξηζζφηεξν, ν ξφινο απηφο επεθηείλεηαη ζε επίπεδν ζπζηεκηθήο νξγάλσζεο ηνπ 

ηνπηθνχ νηθν-ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ππνζηήξημε ζπιινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. 

 

ζνλ αθνξά ζην ζπζηεκηθφ ξφιν ηνπ Lund University, είλαη ελδεηθηηθή ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ζχζηαζε ηνπ Ideon. Σν 

Ideon νπνίν απνηειεί έδξα αξθεηψλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 πνπ ηδξχζεθε, έλαο 

βαζηθφο ηδησηηθφο θνξέαο αλάπηπμεο ηνπ ήηαλ ε εηαηξεία Sony Ericsson (ζπλέληεπμε IDEON, 2010). ηελ πεξίνδν 

εθείλε, πξσηνβνπιίεο θνξέσλ ηνπ Lund University, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ε ζπκθσλία ησλ πξψησλ 

ηδησηηθψλ θνξέσλ λα ζπλεξγαζηνχλ, δηακφξθσζαλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ. Γχξσ απφ απηφ, 

ζπγθεληξψλεηαη ζήκεξα έλα πιήζνο ηερλνινγηθήο θαη θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ήκεξα νη αξρηθέο ππνδνκέο 

ηνπ Ideon, ιεηηνπξγνχλ σο ‘ζεξκνθνηηίδα’ επηρεηξήζεσλ (ην Ideon Innovation).  

 

Δπηπιένλ, ν ξφινο ηνπ Lund University είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο ζην Medicon Valley, κηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

ρσξηθέο ζπγθεληξψζεηο ζηελ Δπξψπε (θαη δηεζλψο) ζηηο επηζηήκεο πγείαο. Απηφ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηηο 

πεξηθέξεηεο Skåne θαη Copenhagen. πσο πξναλαθέξζεθε, ην Lund University ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ζπληνλίδεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζεζκηθέο θαηλνηνκίεο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, φπσο ηελ πξσηνβνπιία Öresund Science Region -

έλα ηδηαίηεξν ππφδεηγκα πιαηθνξκψλ αλάπηπμεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο γηα φιε ηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή. Αλ θαη ε πξσηνβνπιία απηή, σο εληαίν ζχλνιν, δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην Μάξηην ηνπ 2011 –εμαηηίαο 

ηνπηθψλ εληάζεσλ αλάκεζα ζε θχξηνπο θνξείο- νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζπλερίδνληαη 

κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Lund University θαη Roskilde University.  

 

Μηα δηάζηαζε πνπ αλαδεηθλχεη ε πεξίπησζε ηεο Skåne αθνξά ζηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο 

θνηλσληθνχο θνξείο θαη ζηε δηακφξθσζε κεραληζκψλ ζπκπχθλσζεο ιεηηνπξγηψλ θαηλνηνκίαο κέζα απφ ηε 

δηακφξθσζε ζεζκηθψλ ζρέζεσλ. Ζ ζεκαζία ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ αλαδεηθλχεηαη ζηελ πξνθείκελε πεξηθεξεηαθή 

πεξίπησζε αθφκε, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο νξζνινγηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη ηα 

ηειεπηαία έηε (σο απνηέιεζκα ηνπ λένπ παξαδείγκαηνο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο). Σα κέηξα απηά πξνζαλαηνιίδνληαη 

ζηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Με ηελ έλλνηα απηή ελλνείηαη ε δεκηνπξγία ηζρπξψλ 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο ζπλάξζξσζεο αλάκεζα ζε δεκφζηεο 

δνκέο θαη ηδησηηθνχο θνξείο θαη νινθιεξσκέλσλ, ζπζηεκηθψλ παξεκβάζεσλ ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο. Ζ πεξίπησζε 

ηεο Skåne, απνηειεί έλα ‘δσληαλφ’ παξάδεηγκα εμέηαζεο ησλ αξρψλ ηεο ζεσξίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο 

ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Απηή ε απνηχπσζε αλάγεηαη ζην επίπεδν ηεο δηακφξθσζεο λέσλ ζεζκηθψλ ηνπηθψλ ζρέζεσλ 

                                                      
66 πσο αλαθέξζεθε, κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο γηα ηελ πξνθείκελε πεξηθέξεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Center for Innovation, Research and 

Competence in the Learning Economy (CIRCLE) ζην Lund University, ζηελ πεξηθέξεηα Skåne, ζην νπνίν ν γξάθσλ θηινμελήζεθε θαη εξγάζηεθε εξεπλεηηθά σο 

επηζθέπηεο εξεπλεηήο θαηά ηελ πεξίνδν επεμεξγαζίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο. Σν CIRCLE απνηειεί έλα απφ ηα πην δηαθεθξηκέλα θέληξα αλάιπζεο θαη 
έξεπλαο ζε ζέκαηα ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ελψ απαζρνιεί επίζεο δηεζλψο 

δηαθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (C. Edquist, B. Asheim, J. Fagerberg, J. Gabrielsson θ.α.), κε ην νπνίν δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο, φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ, ζπλεξγαζίαο θαη δηακφξθσζεο κηαο νινθιεξσκέλεο εξεπλεηηθήο απνηχπσζεο ηεο πεξηθέξεηαο 
Skåne. Ζ πεξίπησζε ηνπ CIRCLE απνθηάεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζήκεξα θαζψο νη εξγαζίεο επί ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ εκκέζσο 

λα επεξεάδνπλ ηελ ίδηα ηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηελ νπεδία, ελψ ε δεκηνπξγία ηεο VINNOVA θαη ε αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ 

πξνγξακκάησλ πξαγκαηψλνπλ ηηο ίδηεο ηηο αξρέο ηεο νκάδαο ηνπ CIRCLE, δίλνληαο έηζη θαη κηα άιιε δηάζηαζε ζηελ ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο εκπεηξηθήο 
έξεπλαο θαη ζεσξίαο γηα ηηο εθαξκνδφκελεο θξαηηθέο πνιηηηθέο. εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηε αμηνιφγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ζηε νπεδία 

(Αχγνπζηνο 2010), ην CIRCLE θαηαηάζζεηαη πξψην αλάκεζα ζε ελλέα, ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο, κε εμαηξεηηθή βαζκνιφγεζε (‘outstanding’) ζηελ θαηεγνξία ηεο 

έξεπλαο. πγθεθξηκέλα ππνγξακκίδεηαη απφ ηνπο αμηνινγεηέο, ε ζεκαζία ηεο έξεπλαο ηνπ CIRCLE ζηελ θαηαλφεζε ησλ δπλακηθψλ ησλ ζπζηεκάησλ 
θαηλνηνκίαο θαη ε επίδξαζε πνπ θαηέρεη πιένλ ζηε δηακφξθσζε ησλ αληίζηνηρσλ, θαη φρη κφλν, θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Σν CIRCLE ζήκεξα δηαηεξεί 35-40 

εξεπλεηέο θαη ζπληζηά ην κεγαιχηεξν εξεπλεηηθφ θέληξν γηα ηελ θαηλνηνκία ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζηελ Δπξψπε.    
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θαη ζε απηφ πνπ ν Charles Edquist ζα απνθαινχζε δξαζηεξηφηεηεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο
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. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο νπεδίαο -φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε άιισλ ρψξσλ πιένλ (π.ρ. 

Βξαδηιία, Κίλα, Ηξιαλδία)- δηακνξθψλεηαη κηα ηζρπξή επίδξαζε ζηηο ζρεδηαδφκελεο πνιηηηθέο, νη νπνίεο ζηαδηαθά 

κεηαθηλνχληαη πξνο έλα ζπζηεκηθφ πξφηππν (ζπλέληεπμε Edquist, 2010). Δληνχηνηο, ηα ηδηαίηεξα ζπζηεκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Skåne βξίζθνληαη εγγχηεξα ζε κηα νινθιεξσκέλε απνηχπσζε θαη δηάξζξσζε ελφο 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, ηφζν ζηε δνκή φζν θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ κεξψλ ηνπ.  

 

Σα πνξίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο Skåne, ζπλδπάδνληαη κε ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ 

Κξήηε θαη ζηε Southern & Eastern, ζε δηαθνξεηηθή θιίκαθα θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα κνξθψλ αλάπηπμεο. 

Γηαθνξέο εληνπίδνληαη ηφζν ζηελ θιίκαθα, φζν θαη ζηνπο ζεζκνχο, ηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θαη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην, ηηο ζπλεξγαζίεο. Δληνχηνηο, θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο εληνπίδεηαη ε ζεκαζία ησλ ππνδνκψλ θαη 

θνξέσλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο γλψζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Δπηπξφζζεηα, θαη νη ηξεηο πεξηθέξεηεο βξίζθνληαη (νινθιεξσκέλα ή αηειψο) 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε δηεξγαζίεο δηακφξθσζεο ‘πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο’, δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ, 

κνξθνινγίαο, θπζηνγλσκίαο θαη επηδφζεσλ. Ζ ζεκαζία εμέηαζεο ηεο Skåne πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε κειέηεο 

κηαο πεξηθέξεηαο ηφζν ζε δηαδηθαζία δφκεζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο βαζηζκέλνπ ζηε 

γλψζε, φζν θαη ζε κεηάβαζε ζπλνιηθφηεξα πξνο έλα λέν παξάδεηγκα ‘ελδνγελνχο αλάπηπμεο έληαζεο γλψζεο’. 

Καηά ζπλέπεηα, ην ζεζκηθφ ηεο πιαίζην κπνξεί λα απνηειέζεη έλα νινθιεξσκέλν ππφδεηγκα, πνπ δχλαηαη λα 

αμηνπνηεζεί σο εηζξνή ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ησλ ζχγρξνλσλ θαη αλεπηπγκέλσλ πεξηθεξεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο.  

 

Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ πξνθείκελσλ ζπζηεκάησλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εθαηέξσζελ αλαγλψξηζεο 

ειιείςεσλ, δπλακηθψλ, πξνθιήζεσλ θαη  δηδαγκάησλ. πλεπψο, δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θξίζηκσλ 

παξακέηξσλ γηα ηε δφκεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ησλ 

πξνθείκελσλ ζπζηεκάησλ, εληνπίδνληαη πεδία κειέηεο ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ πεξαηηέξσ νινθιήξσζε ηεο 

εκπεηξηθήο θαη ζεσξεηηθήο ηνπο απεηθφληζεο θαη πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα, ‘δηαθπγήο’ ηεο παξαγφκελεο 

θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
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 ή ππεξ-ζπγθέληξσζεο ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Ζ αλάιπζε ησλ ζχγρξνλσλ ππνδεηγκάησλ ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ, αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε κηαο νινθιεξσκέλεο 

κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πξνθππηφλησλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη δηακφξθσζεο ελφο πιαηζίνπ ζεζκψλ 

θαη πνιηηηθψλ πνπ ζα βειηηψλνπλ ηε γεληθή ιεηηνπξγία ησλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ θιαζηθή ζέαζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ επηθπιάζζεη ηελ 

πξνβιεκαηηθή φηη ε θξαηηθή ζηήξημε θξαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νδεγεί ζε ηδησηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελίνηε είηε ππεξβαίλνπλ ηνλ πεξηθεξεηαθφ (ή θαη εζληθφ νξίδνληα), είηε αλαπαξάγνπλ έλα 

πιαίζην ζηξεβιψζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο ήδε πθηζηάκελεο παξαγσγηθέο δνκέο. Ζ δηάζηαζε απηή -σο αζέκηηε 

ζπλέπεηα πνιιέο θνξέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ- αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο αλάγθεο παξάιιειεο 

νξηδφληηαο ελίζρπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο θαηλνηνκίαο. Έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, δελ επλνεί κφλνλ 

αληαγσληζηηθέο κνλάδεο κε θάζεην ηξφπν αιιά δηακνξθψλεη πξνυπνζέζεηο θαη εξγαιεία κεηαζρεκαηηζκνχ ή 

ζπλεξγαζίαο γηα επξχηεξα ζχλνια παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δνκψλ. Ζ ζπιινγηζηηθή απηή, εκθαλίδεη θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα δηακφξθσζεο θαηάιιεισλ φξσλ δηαζθάιηζεο ‘θνηλσληθψλ επηζηξνθψλ’ απφ ηηο πξνθχπηνπζεο 

                                                      
67 Οη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηνλ ζεσξεηηθφ αθνξνχλ: (1) ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ λέα 
γλψζε ζε θξίζηκνπο επηζηεκνληθνχο θαη ηερλνινγηθνχο ηνκείο, (2) ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζην πεδίν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

κάζεζεο θαη ζηελ αμηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαηλνηνκίαο, (3) ζηε δεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ πξντφλησλ, (4) ζηε δηακφξθσζε απαηηήζεσλ κε ζπγθεθξηκέλα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο ζε ζέκαηα λέσλ πξντφλησλ, (5) ζηε δεκηνπξγία νξγαληζκψλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε λέσλ πεδίσλ 
θαηλνηνκίαο φπσο δνκέο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί, θνξείο πνιηηηθήο, (6) ζηε δηθηχσζε αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο, 

νξγαληζκνχο θαη κεραληζκνχο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο κάζεζεο, (7) ζηε δεκηνπξγία θαη κεηαζρεκαηηζκφο ζεζκψλ, φπσο δηαλνεηηθή 

ηδηνθηεζία, θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο, θίλεηξα θαηλνηνκίαο, (8) ζε δξαζηεξηφηεηεο εθθφιαςεο φπσο πξφζβαζε ζε ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο, (9) ζε δνκέο 
ρξεκαηνδφηεζεο θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αμηνπνίεζεο εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ θαη (10) ζηελ αλάπηπμε ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα δηνίθεζεο θαηλνηνκίαο θαη κεηαθνξά ηερλνινγίαο (Edquist, 2010). 
68

 ηελ πεξίπησζε ηεο νπεδίαο φπσο αλαθέξεη ν C. Edquist γηα παξάδεηγκα, ε δηαπεξηθεξεηαθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ επηηείλεη 
πνιιέο θνξέο ην πξφβιεκα ηνπ ‘νπεδηθνχ παξάδνμνπ’, ήηνη ησλ πςειψλ επηπέδσλ επέλδπζεο ζε ΔΣΚ θαη ησλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλσλ εθξνψλ) (ζπλέληεπμε 

Edquist, 2010). ηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο αληίζηνηρα, νη πςειέο επηδφζεηο ζε επελδχζεηο δελ κεηαθξάδνληαη ζε θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ιφγσ αξθεηψλ 

ζπζηεκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ παξαγφλησλ πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ. 
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δνκέο
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. Ζ ιεηηνπξγία απνηειεί φπσο ζα θαλεί, κηα απαξαίηεηε ζπκπιεξσκαηηθή δηάζηαζε ελφο πεξηνρηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο.   

 

Καηά ζπλέπεηα, ε αλάιπζε αιιά θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ πνιηηηθψλ ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, νθείιεη ζήκεξα λα 

επεθηείλεη ην θάζκα παξέκβαζεο ζε επίπεδν ζπκβνιήο ζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο ηεο αλάπηπμεο ησλ ίδησλ 

ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ κηαο πεξηθέξεηαο (Morgan, 2001). Ζ αληηλνκία απηή ζπγθξνηεί κέξνο κηαο 

επξχηεξεο ζεψξεζεο πνπ πξνζπαζεί ζε έλα πξψηκν ζηάδην λα επεμεξγαζηεί δηαζηάζεηο θαη παξακέηξνπο ζχλζεζεο 

αλάκεζα ζε: α) κηα θξηηηθή νπηηθή πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ηάζεηο ηδηνπνίεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ πφξσλ απφ ηηο 

παξαγσγηθέο δνκέο θαη ηελ έιμε πνπ αζθείηαη ζε επηζηεκνληθέο εμεηδηθεχζεηο απφ θπξίαξρνπο παξαγσγηθνχο 

κεραληζκνχο θαη β) ζηε ζπδήηεζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζην επίπεδν ηεο επξχηεξεο πεξηθεξεηαθήο επηζηήκεο γηα ηηο 

δπλακηθέο πνπ επηθπιάζζεη ε ζπλάξζξσζε επηζηεκνληθψλ θαη παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ. Πξνζέηη, ε ελδηάκεζε 

απηή ζεψξεζε επηρεηξεί λα αληρλεχζεη ηα αλαιπηηθά φξηα ησλ δπν απηψλ ζεσξήζεσλ θαζψο θαη ηηο εκπεηξηθέο ηνπο 

ηεθκεξηψζεηο, ζπλζέηνληαο έλα επξχηεξν ζπλζεηηθφ πιαίζην αλάιπζεο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη θαη ζε κηα νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ησλ ζεκηηψλ θαη αζέκηησλ ζπλεπεηψλ πνπ 

ππνηξέρνπλ δηαθνξεηηθά ππνδείγκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο.  

 

5.3.1. Παξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο 

H πεξηθέξεηα Skåne απνηειεί ηε λνηηφηεξε πεξηθέξεηα ηεο νπεδίαο, σο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηθέξεηαο 

Sydsverige (NUTS II) πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηά πνιχ κηθξφηεξε πεξηθέξεηα Blekinge (153.000 ρηι. 

θαηνίθνπο). Ζ Skåne ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ 1.2 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο -απφ ηηο πην ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 

ηεο νπεδίαο, κε 111 θαη./ρικ² θαη ζπληζηψληαο ην 14% πεξίπνπ ηνπ εζληθνχ πιεζπζκνχ- θαη απέρεη 600 πεξίπνπ 

ρικ. απφ ηελ πξσηεχνπζα ηεο νπεδίαο, ηνθρφικε. Σν κέζν πεξηθεξεηαθά παξαγφκελν πξντφλ ζε επίπεδν 

Sydsverige εθηηκάηαη ζε 36.360 εθ. επξψ γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010, ήηνη ην 12% ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνχ 

κεγέζνπο. Ζ κεγαιχηεξε πφιε ηεο πεξηθέξεηαο, ην Malmö (3ε ζε κέγεζνο ζηελ νπεδία), απέρεη πεξίπνπ 40 ρικ 

απφ ηε Γαληθή πξσηεχνπζα, Κνπεγράγε θαη ελψλεηαη ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα κε ηε γέθπξα Öresundbron (κήθνο 

16 ρικ) (Asheim, 2008). Ζ δεχηεξε ζε κέγεζνο πφιε είλαη ην  Helsinborg θαη έπεηηα ε Lund, ε νπνία απνηειεί θαη 

ην αθαδεκατθφ θαη εξεπλεηηθφ θέληξν ηεο πεξηθέξεηαο θαη κηα απφ ηηο πην ηζρπξέο εξεπλεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο 

πεξηνρέο ζηε νπεδία (Benneworth, Coenen, Moodysson θ.α., 2009). Ζ επαξρία ηεο Skåne παξακέλεη έσο ηελ 

πλζήθε ηνπ  Roskilde (Treaty of Roskilde) (1658) ηκήκα ηεο Γαλίαο. Ζ  ηειεπηαία πξνζπάζεηα επαλάθηεζεο ηεο 

πεξηνρήο απφ ηε Γαλία πξαγκαηνπνηείηαη ην 1710 (κάρε ηνπ Helsingborg). Ζ πξνζάξηεζε ζηε νπεδία 

επηθπξψλεηαη απφ κεηέπεηηα ζπλζήθεο, φπσο απηέο ηεο Κνπεγράγεο (1660), ηεο Lund (1679) θαη ηνπ Travendal 

(1700) (OECD, 2006). H πεξηθέξεηα Skåne -ε νπνία ζηα βφξεηα ζπλνξεχεη κε ηηο επαξρίεο Halland θαη Småland 

θαη ζηα βνξεηναλαηνιηθά κε ηελ επαξρία Blekinge- απνηειεί ηε λνηηφηεξε επαξρία απφ ηηο παξαδνζηαθέο 25 ζηε 

νπεδία (landskap). Απφ ην 1720 έσο ην 1996, ε πεξηνρή ηεο Skåne δηαθξίλεηαη ζε δπν δηνηθεηηθέο επαξρίεο, ηα 

County of Kristianstad (Kristianstads län) βνξεηναλαηνιηθά θαη County of Malmöhus (Malmöhus län), λνηηνδπηηθά. 

Οη επαξρίεο δηαθξίλνληαη ζε δήκνπο θαη ζχκθσλα κε ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1974 δηακνξθψλνληαη 33 δήκνη 

(kommuner).  

Απφ ην 1997, νη δπν επαξρίεο ηνπ  Kristianstad θαη Malmöhus ζπγθξνηνχλ ηελ επαξρία ηεο Skåne (County of 

Skåne). Σν 1999, ζπζηήλεηαη πιένλ ε Πεξηθέξεηα Skåne (Region Skåne), έλαο λένο πεξηθεξεηαθφο νξγαληζκφο πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε ‘πεηξακαηηθφ’ επίπεδν ζην πιαίζην ηεο λέαο δηνηθεηηθήο πνιηηηθήο απνθέληξσζεο. Ζ Πεξηθέξεηα 

Skåne ιεηηνπξγεί ζηε βάζε ελφο αηξεηνχ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ (county assembly), ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Länsstyrelse θαη ζπληνλίδεη θαη ηηο 33 δεκνηηθέο αξρέο. Απφ ην 1999 θαη έσο ην 2010, ε 

πεξηθέξεηα Skåne καδί κε ηηο Västra Götaland Regional Council θαη Gotland Council ιεηηνπξγνχλ ζε πηινηηθφ 

επίπεδν σο ππνδείγκαηα απνθέληξσζεο εμνπζηψλ ζε ζέκαηα εκπνξίνπ, αλάπηπμεο, επηθνηλσληψλ θαη πνιηηηζκνχ. 

Έσο ηφηε, ν ηνκέαο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο κνηξάδεηαη αλάκεζα ζε εζληθέο θαη ηνπηθέο εμνπζίεο, φπσο απηέο 

ηεο δνκήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο ΄Δλσζεο (Regional Association) (φπ.π.). Ζ Skåne απνηειεί ηε κεγαιχηεξε αγξνηηθή 

πεξηθέξεηα ηεο νπεδίαο, παξφηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζε αζηπθά θέληξα. Παξάγεη 

πεξίπνπ ην 80% ηεο εζληθήο παξαγσγήο δαραξφηεπηισλ, ην 40% πεξίπνπ ηεο παξαγσγήο παηάηαο θαη ην 30% 
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 Έλα παξάδεηγκα αθνξά ζηελ πεξίπησζε ηεο ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο ηνπ Ηζξαήι φπνπ ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ηερλνινγηθήο 

βάζεο πξνέβιεπε επηζηξνθή έσο θαη 50 % ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φηαλ δηαπηζησλφηαλ επηηπρήο εμέιημε ηνπ εγρεηξήκαηνο (Teubal, 1993, 1997). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Roskilde
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Roskilde
http://en.wikipedia.org/wiki/Halland
http://en.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5land
http://en.wikipedia.org/wiki/Blekinge
http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6taland_Regional_Council
http://en.wikipedia.org/wiki/Gotland_Municipality
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πεξίπνπ ησλ θφθθσλ δεκεηξηαθψλ. Ζ Skåne ζπληζηά ηελ πεξηνρή κε ηηο πεξηζζφηεξν επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

αλάπηπμε αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη γηα απηφ ην ιφγν απνηειεί έδξα αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ (π.ρ. 

Campbell Soup, Dole Food, Unilever, Findus) (OECD, 2003: 125). Γηαηεξεί επίζεο, φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά 

παξαθάησ, έλα επξχηαην δίθηπν επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ελίζρπζεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(Henning, Moodysson & Nilsson, 2010).  

Οη πξνθείκελεο δηνηθεηηθέο κεηαβνιέο ζηελ πεξηθέξεηα Skåne απνηεινχλ κέξνο κηαο γεληθφηεξεο κεηαηφπηζεο ζε 

εζληθφ επίπεδν. Απηή πεξηιακβάλεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ ζηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, 

ηελ αλάπηπμε επξχηεξσλ ζπλεξγαζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ηε δηακφξθσζε πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ 

ζπκθσληψλ θαη πξνγξακκάησλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο, μεθηλνχλ πεξίπνπ απφ ην 1997 θαη ζπκπιένπλ κε ηελ 

αλάπηπμε εξγαιείσλ πνιηηηθήο, ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπηθά ξπζκηδφκελσλ λενθνξπνξαηηζηηθψλ δνκψλ θαη 

παξάιιειε ‘απνθέληξσζε’ ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ επηζηεκνληθήο πνιηηηθήο (Andersson, Quigley & Wilhelmson, 

2004).   

εκεηψλεηαη φηη ε πεξηθέξεηα Skåne θαηέρεη κηα αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλε εζσηεξηθά βηνκεραληθή δηάξζξσζε πνπ 

πεξηιακβάλεη ηφζν επηρεηξήζεηο πςειήο φζν θαη κέηξηαο-ρακειήο έληαζεο ηερλνινγίαο, κε ηηο ηειεπηαίεο σζηφζν 

λα απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηνκεραλίαο πςειήο ηερλνινγηθήο εμεηδίθεπζεο, 

βξίζθεηαη φπσο ζα δνχκε ζπγθεληξσκέλν γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Lund (θαη έπεηηα ηνπ Malmö), θπξίσο ιφγσ 

ηεο εγγχηεηαο κε ην ηζρπξφ αθαδεκατθφ ίδξπκα ηεο Lund (Asheim, Coenen & Moodysson, 2009). Ζ ελίζρπζε απηή 

ζπκβαίλεη είηε άκεζα κέζα απφ ηελ παξαγσγή λέσλ δνκψλ, είηε έκκεζα κέζα απφ ηελ ζχλδεζε ησλ αθαδεκατθψλ 

εμεηδηθεχζεσλ κε ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ βηνκεραληθψλ δξψλησλ
70

.         

Ζ πεξηθέξεηα ηεο Skåne πεξλάεη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 κηα πεξίνδν βηνκεραληθήο θξίζεο θαη αλαδηάξζξσζεο, ζε 

ηνκείο φπσο ε λαππεγηθή
71

 (Coenen, 2007), ε θισζηνυθαληνπξγία θαη ε έλδπζε. ην Malmö, έσο θαη ηε δεθαεηία 

ηνπ ’80 ζεκεηψλνληαη αξθεηέο απψιεηεο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. ήκεξα, ε νηθνλνκία ηεο Skåne είλαη 

ηδηαίηεξα δηαθνξνπνηεκέλε κε έλα κεγάιν πνζνζηφ λα αθνξά ζε αγξνηηθή παξαγσγή θαη ηξφθηκα (κε ηνπηθέο ή 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο). Δπηπιένλ δηαηεξεί κεηαπνίεζε πςειήο ή κεζαίαο ηερλνινγηθήο βάζεο, ε νπνία 

απαζρνιεί πεξίπνπ ην 25% ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ζηελ πεξηθέξεηα. Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο απαζρνιεί πεξίπνπ ην 

70% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κε ην κηζφ απφ απηφ ην πνζνζηφ ζρεδφλ λα απαζρνιείηαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην 

ηνκέα (Coenen, Moodysson, Ryan θ.α., 2005, Benneworth, Coenen, Moodysson θ.α., 2009). Σα ηειεπηαία ρξφληα, 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο, νξγαλσηηθέο θαη ηερλνινγηθέο δηεξγαζίεο θαη κεηαζρεκαηηζκνί έρνπλ εληζρχζεη ηελ 

θαηλνηνκηθή ηθαλφηεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ παξαγσγηθψλ δνκψλ ηδηαίηεξα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Οη ηάζεηο 

απηέο δηακνξθψλνπλ έλα πιαίζην κεηάβαζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο ‘έληαζεο γλψζεο’, ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Δληνχηνηο, παξφηη αλαγλσξίδεηαη κηα ηάζε κε έλα απμεκέλν 

πνζνζηφ ζε δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ, απηή δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί σο απφιπηε θαη λα ζηνηρεηνζεηήζεη 

έλα επηρείξεκα ‘νηθνλνκίαο ππεξεζηψλ’, εμαηηίαο ηεο ζπλζεηφηεηαο πνπ δηακνξθψλεηαη ζήκεξα ζε αξθεηέο ηνπηθέο 

παξαγσγηθέο δνκέο θαη θιάδνπο (Henning, Moodysson & Nilsson, 2010).  

Δπί παξαδείγκαηη, ε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ζε 

εμεηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαθέξεη πξνο ηνλ ηειεπηαίν πνζνηηθέο ξνέο πνπ επηζηξέθνπλ 

θαη εμαξηψληαη απφιπηα απφ ηε βηνκεραληθή θαη κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα (θαη ππφ δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

νξγάλσζεο αλήθαλ ζε απηήλ). Δληνχηνηο, ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ κε ηελ επξχηεξε έλλνηα δείρλεη αξθεηά ζεκάδηα 

δπλακηθφηεηαο θαη θαηλνηνκηθφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα Skåne. Απηφ βέβαηα δε ζπλεπάγεηαη ζεκάδηα απνδπλάκσζεο 

ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ ζηε κεηαπνίεζε, ηδηαίηεξα φηαλ ιεθζνχλ ππφςε νη λέεο νξγαλσηηθέο κνξθέο 

απνθεληξσκέλεο ιεηηνπξγίαο (φπ.π.). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή επίζεο γηα παξάδεηγκα, ε πεξίπησζε ηνπ ηνκέα ησλ 

ηξνθίκσλ, φπνπ ν πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ ζπλνδεχεηαη πιένλ απφ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ελίζρπζε ησλ εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (φπ.π.).  

                                                      
70 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη πνιιέο απφ ηηο ηδέεο ηεο εηαηξείαο Ericsson εηδηθά ζηελ πξψηε θάζε αλάπηπμεο θαη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο 

ηερλνινγίαο GSM πξνήιζαλ θαη απφ εξγαζίεο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Lund (ζπλέληεπμε IDEON, 2010). 

71 Ζ Scane απνηειεί έλα απφ ηα ηξία βαζηθά βηνκεραληθά θέληξα ηεο νπεδίαο, καδί κε ην Γθέηεκπνξγθ θαη ηελ ηνθρφικε, δηαηεξψληαο παξάιιεια έλα 

ζεκαληηθφ λαπηηιηαθφ ηνκέα ζηελ πεξηνρή ηνπ Malmö (Asheim, 2008). 
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Ζ ηειεπηαία δεθαεηία ήηαλ κηα πεξίνδνο κεηαζρεκαηηζκψλ ζηε Skåne, φπνπ σο βαζηθέο ηάζεηο αλαδεηθλχνληαη: α) 

νη αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ βαζηθψλ ηνκέσλ, β) ε αλάδεημε θαη ε δπλακηθή ηνκέσλ ‘έληαζεο γλψζεο’ θαη γ) ε 

ελίζρπζε ηνκέσλ φπσο ε βηνκεραλία ζπζθεπαζίαο, ν ηνπξηζκφο θαη ε μπιεία (Coenen, 2007). εκεηψλεηαη φηη νη 

ξπζκνί παξαγσγηθφηεηαο είλαη πςειφηεξνη ζηελ πεξηθέξεηα γηα ηνπο ηνκείο ΣΠΔ θαη ηηο επηζηήκεο πγείαο, παξφηη 

ρακειφηεξνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο εζληθνχο θιαδηθνχο ξπζκνχο. Ζ παξαγσγηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ 

είλαη πςειφηεξε απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν (Henning, Moodysson & Nilsson, 2010: 62). ηνλ ηνκέα ηεο μπιείαο 

επίζεο, ε παξαγσγηθφηεηα βξίζθεηαη θνληά ζηνλ εζληθφ κέζν φξν. ε φξνπο θιαδηθήο δηάξζξσζεο, νη ηνκείο ησλ 

ηξνθίκσλ, ησλ επηζηεκψλ πγείαο θαη ηεο ζπζθεπαζίαο απνηεινχλ ηνπο πεξηζζφηεξν εθηεηακέλνπο κεραληζκνχο ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ελψ αθνινπζνχλ ν ηνκέαο ησλ ΣΠΔ, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο μπιείαο (φπ.π.). Γεσγξαθηθά, ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαγλσξηζηνχλ θάπνηεο κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ζηελ πεξηθέξεηα Skåne, φπσο απηή ηνπ ηαηξηθνχ 

ηνκέα θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζην Malmö. εκαληηθφ κεξίδην θαηέρεη ν ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ ζην Simrishamn, ν 

ηνκέαο ησλ ρεκηθψλ δηεξγαζηψλ ζην Helsingborg, ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο ζην Kristianstad θαη ν ηνκέαο ησλ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ, ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ ΣΠΔ ζηε Lund (φπ.π.) (είηε ιφγσ ηεο παξάδνζεο ζε ζέκαηα ηξνθίκσλ 

ζηελ πεξηνρή, είηε ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ην Lund University θαη ην Ηdeon).  

Ο ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ απαζρνιεί 25.000 εξγαδνκέλνπο, ρσξίο φκσο λα ππνινγίδνληαη νη άκεζα ζπλδεδεκέλνη 

ηνκείο, νη νπνίνη κπνξεί λα απαζρνινχλ έσο θαη 100.000 εξγαδφκελνπο (φπ.π.: 62). εκεηψλεηαη φηη κεηαμχ ηεο 

πεξηφδνπ 2004-2007 θαηαγξάθνληαη απψιεηεο ζρεδφλ 20.000 ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε νπεδία, κέξνο ησλ νπνίσλ 

αθνξνχλ θαη ζηε Skåne. Ζ πεξηθέξεηα Skåne ζπγθεληξψλεη ην 21% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηξνθίκσλ γηα ηε νπεδία. Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηελ πεξηθέξεηα, φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, 

θηάλεη ην 4% (κε εζληθφ δείθηε ην 2.4%) (Benneworth, Coenen, Moodysson θ.α., 2009). Ζ πεξηθέξεηα Skåne 

επίζεο παξάγεη πεξίπνπ ην ¼ ηεο ζπλνιηθήο εζληθήο παξαγσγήο ηξνθίκσλ, ελψ νη ξπζκνί παξαγσγηθφηεηαο 

βαίλνπλ βειηηνχκελνη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζε ζρέζε κε ηα εζληθά επίπεδα.     

Μηα ηδηαίηεξα κεγάιε ζπγθέληξσζε παξαηεξείηαη ζηελ Skåne ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ πγείαο, φπνπ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζεί θαη ην ηκήκα ησλ ππεξεζηψλ γηα ηαηξηθή έξεπλα. πλνιηθά εθηηκάηαη φηη ν ηνκέαο ζπγθεληξψλεη 

πεξίπνπ 7.000 εξγαδφκελνπο (Henning, Moodysson & Nilsson, 2010: 62), ρσξίο σζηφζν λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

νη ηνκείο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Γηα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ηνκέα ζηελ Skåne απμήζεθε, ζε ζρέζε θαη κε ηηο εζληθέο ηάζεηο. Ζ 

πεξηθέξεηα Skåne ζπγθεληξψλεη (ην έηνο 2006) πεξίπνπ ην 15% ηνπ εζληθνχ παξαγφκελνπ πξντφληνο ζηνλ ηνκέα 

ησλ επηζηεκψλ πγείαο, απφ 11% ην έηνο 2003. Ζ ηάζε απηή ζπλδέεηαη θαη απφ ηηο εμειίμεηο θαη ηηο δηεξγαζίεο ζην 

πιαίζην ησλ δνκψλ ηνπ Medicon Valley (Asheim, 2008, Asheim, Coenen & Moodysson, 2009). Δληνχηνηο 

ζεκεηψλεηαη πσο ν ηνκέαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζρεηηθή αζπκκεηξία: απηήλ αλάκεζα ζην πςειφηεξν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ην εζληθφ πνζνζηφ θαη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ηεο παξαγφκελεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο ζε ζρέζε κε ηελ εζληθά παξαγφκελε πξνζηηζέκελε αμία. Ζ αζπκκεηξία απηή ζην κεγαιχηεξν βαζκφ 

νθείιεηαη ζηελ πεξηθεξεηαθή εμεηδίθεπζε, ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο δηεξγαζίεο ηνπ ηνκέα πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν εξεπλεηηθέο. Οη ηειεπηαίεο είηε δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, είηε είλαη 

πεξηζζφηεξν δχζθνιν λα κεηξεζεί ε παξαγφκελε ηνπο αμία (ε νπνία ζε απηφ ην επίπεδν ελίνηε δηαθεχγεη κέζσ 

ζπλεξγαζηψλ ζε δηα-πεξηθεξεηαθφ επίπεδν) (Asheim, Coenen & Moodysson, 2009).             

Ο ηνκέαο ησλ ΣΠΔ απαζρνιεί ζηελ Skåne πεξίπνπ 17.000 εξγαδνκέλνπο (2007), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππεξεζηψλ γηα ΔΣΚ. πλνιηθά πεξηιακβάλνληαη ηερλνινγηθά πιηθά, εμνπιηζκφο γξαθείνπ, ηερληθή έξεπλα, 

ππεξεζίεο ππνινγηζηψλ θαη ζπκβνπιεπηηθή (Henning, Moodysson & Nilsson, 2010). εκεηψλεηαη φηη ε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ ηνπ ηνκέα ησλ ΣΠΔ είλαη πςειφηεξε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο, παξφηη είλαη ρακειφηεξε απφ ην εζληθφ επίπεδν. ζνλ αθνξά ζηελ εζσηεξηθή 

κνξθνινγία ηνπ ηνκέα, παξαηεξνχληαη επίζεο ρακειφηεξα πνζνζηά πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε ζρέζε κε ηα εζληθά 

θιαδηθά επίπεδα. Απηφ κεηαθξάδεηαη θπξίσο ζε πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.        

Οη ηνκείο ηεο μπιείαο θαη ηεο ζπζθεπαζίαο αθνξνχλ ζε έλα αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πεξίπνπ 5.000 θαη 3.000 

αληίζηνηρα (2007). Ο ηνκέαο ηεο μπιείαο ζεκεηψλεη ζηνηρεία θάκςεο, φζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηα 

πνζνζηά ζην παξαγφκελν πεξηθεξεηαθφ πξντφλ, παξφηη εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ζε ζέκαηα 

εθξνψλ (φπ.π.). Ο ηνκέαο ηεο ζπζθεπαζίαο ζπληζηά ην 18% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ εζληθά παξαγφκελνπ πξντφληνο 

αιιά πξφζθαηα ζεκεηψλεη θάκςε ζηε ζπλνιηθή ηνπ παξαγσγηθφηεηα. Δληνχηνηο, ν ηνκέαο ηεο ζπζθεπαζίαο 
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ζπλδέεηαη ηδηαίηεξα κε ηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, ελψ ζηελ πεξηνρή έρνπλ έδξα ηδηαίηεξα θαηλνηνκηθέο κνλάδεο κε 

δηεζλή δξαζηεξηφηεηα φπσο Tetra Pak, Akerlund & Rausing θ.α. (φπ.π.), 

Έλαο ηνκέαο κε εθηεηακέλεο δνκέο ζηελ πεξηθέξεηα Skåne είλαη ν ηνπξηζηηθφο, ζηνλ νπνίν απαζρνινχληαη πεξίπνπ 

22.500 εξγαδφκελνη. Σα ηειεπηαία έηε παξαηεξνχληαη απμεηηθέο ηάζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ηφζν ιφγσ ηεο 

κεγέζπλζεο ηνπ (πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαηεγνξίεο φπσο μελνδνρεία, ζέαηξα, κνπζεία, αζιεηηζκφο), φζν θαη 

εμαηηίαο ηεο ελίζρπζεο ησλ εηζξνψλ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ απαζρνινχκελσλ ζε παξαγσγηθέο θαη εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ησλ λέσλ ππνδνκψλ (π.ρ. γέθπξα Öresundbron). 

H βηνκεραληθή κνξθνινγία κηαο πεξηθέξεηαο δελ απνηειεί έλα ζηαηηθφ δεδνκέλν. Σερλνινγηθέο αιιαγέο, 

βηνκεραληθέο κεηεμειίμεηο, νξγαλσηηθέο κεηαβνιέο, ζεζκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη πεξηερφκελα πνιηηηθψλ ΔΣΚ, 

ζπληζηνχλ κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη ζε ζπλάξηεζε κε γεληθφηεξεο κεηαβνιέο ζην δηεζλή 

θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Ζ πεξηθέξεηα Skåne, κεηεμειίζζεηαη ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηφζν φζνλ αθνξά ζηε 

βηνκεραληθή ηεο δνκή, φζν θαη αλαθνξηθά κε ην ζεζκηθφ θαη νξγαλσηηθφ ηεο πεξηβάιινλ. ε επίπεδν 

βηνκεραλίαο
72

, ζεκεηψλεηαη έλαο ηζρπξφο κεηαζρεκαηηζκφο. Απηφο επέθεξε θαη ηε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηε 

κεηαπνίεζε, πεξίπνπ ζε κέγεζνο 35.000 ζέζεσλ εξγαζίαο ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Παξάιιεια 

εληζρχεηαη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ, ελψ αλαδεηθλχνληαη παξαγσγηθνί ηνκείο πςειήο ηερλνινγηθήο εμεηδίθεπζεο, 

φπσο ηειεπηθνηλσλίεο, επηζηήκεο πγείαο θαη θαξκαθεπηηθά (Coenen, Moodysson, Ryan θ.α., 2005, Benneworth, 

Coenen, Moodysson θ.α., 2009). Καηά ζπλέπεηα, ε πεξηθέξεηα ππνδέρεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ αλάπηπμε θαη 

αλάδπζε λέσλ ηνκέσλ ‘έληαζεο γλψζεο’, νη νπνίνη επηθέξνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο κεηαβνιέο ζηε ζχλζεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε γεληθφηεξε βηνκεραληθή κνξθνινγία, ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο θαη γλψζεο.  

Ζ κειέηε ησλ αλαδπφκελσλ κνξθψλ ζεζκηθήο θαη ηερλνινγηθήο νξγάλσζεο -ζην πιαίζην ησλ πινπνηνχκελσλ 

θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, επξσπατθψλ, εζληθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ- απνηειεί αληηθείκελν ησλ επφκελσλ ελνηήησλ. 

Ακέζσο παξαθάησ αλαιχνληαη ηα ζεζκηθά θαη νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο ζηε Skåne, κε αλαθνξά ζηηο πνιηηηθέο αιιά θαη ζηηο δνκέο θαη κεραληζκνχο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζε ηνκείο φπνπ ε νξγαλσηηθή θαη ζεζκηθή θαηλνηνκία θαζψο θαη ε ζπζηεκηθή 

θξαηηθή πξσηνβνπιία ζπκπιεξψλεη ηηο δηακνξθνχκελεο ηερλνινγηθέο δπλακηθέο. ‘Οπσο ζα θαλεί, νη κνξθέο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζπρλά πξνθχπηνπλ πέξαλ ησλ θξαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο 

θνξέσλ, ππφ ην πξίζκα σζηφζν ελφο επλντθνχ θαη έληνλα ππνζηεξηθηηθνχ πιέγκαηνο πνιηηηθψλ ΔΣΚ.  

Παξάιιεια, δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ αιιά θαη ζηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ε πνιηηηθή ΔΣΚ ζε ηνπηθφ επίπεδν, κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ γλψζεο 

(Benneworth & Hospers, 2007). πγθεθξηκέλα, κειεηάηαη θαη αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Lund University ζηηο πεξηθεξεηαθέο δηεξγαζίεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ζπζηεκηθήο δηακφξθσζεο. Σέινο, 

κειεηψληαη φιεο απηέο νη παξάκεηξνη πνπ ζπγθξνηνχλ ηηο δπλακηθέο απηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε Skåne, νη 

ζεζκηθέο κνξθέο κέζα απφ ηηο νπνίεο εληζρχνληαη θαζψο θαη νη πνιηηηθέο πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ αλάπηπμε 

ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην ηνπηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο.  

5.3.2. Γνκέο θαη πνιηηηθέο έξεπλαο, ηερλνινγίαο, θαηλνηνκίαο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο  

Ζ πεξηθέξεηα Skåne δηαηεξεί έλα πινχζην αθαδεκατθφ εξεπλεηηθφ ηζηφ, κηα επξεία δνκή παξαγσγηθψλ δνκψλ ζε 

πεδία πςειήο ηερλνινγίαο θαη έλα εθηεηακέλν πιέγκα ζεζκψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Οη δνκέο απηέο μεθηλνχλ 

πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλα απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80, κε ηελ ίδξπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πάξθνπ Ideon. ήκεξα 

επεθηείλνληαη ζην ηδηαίηεξν πιαίζην κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ηνπ Lund University, ζηελ αλάπηπμε ησλ δνκψλ ηνπ 

‘πεηξάκαηνο’ ηνπ Öresund, ζην Medicon Valley, ζηα εζληθά πξνγξάκκαηα ηεο εζληθήο αξρήο γηα ηελ θαηλνηνκία 

(π.ρ. VINNVÄXT).  

                                                      
72 Τπνγξακκίδεηαη φηη ν δείθηεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηε βηνκεραληθή δηάξζξσζε ηεο νπεδίαο θαη απηή ηεο Skåne, πξνζεγγίδεη ην 0.98 (Henning, Moodysson 
& Nilsson, 2010: 70), γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηηο νκνηφηεηεο ζηνλ εζληθφ θαη ηνλ πεξηθεξεηαθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζε 

επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο, κνξθνινγίαο ηνκέσλ, εζσηεξηθήο δνκήο, ηάζεσλ, εζηίαζεο ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, εμσζηξέθεηαο, 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο δηθηχσζεο, εζσηεξηθήο θαη ηνπηθήο νξγάλσζεο, θιαδηθψλ ζπζηεκηθψλ δηαζηάζεσλ.  
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Ζ πην εθηεηακέλε δνκή ζην επίπεδν ησλ ππνδνκψλ παξαγσγήο γλψζεο είλαη ην Lund University. Σν Lund 

University, ηδξχεηαη ην 1666 αλ θαη νη ξίδεο ηνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ έσο θαη ην 1438 (νπφηε ηδξχεηαη ην 

πξψην studium generale ζηε Lund). Θεσξείηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθά εξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ζηελ νπεδία, κε πάλσ 

απφ 40.000 θνηηεηέο θαη 6.000 εξεπλεηέο θαη εξγαδνκέλνπο. Ο ξφινο ηνπ Lund University γηα ηελ πεξηθέξεηα 

Skåne είλαη θαζνξηζηηθφο, ηφζν ιφγσ ηεο πςεινχ επηπέδνπ εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο φζν θαη εμαηηίαο ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζηνηρείσλ ζην ηνπηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο.  

Σν Lund University θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ (Faculty of Engineering, Faculty of 

Science, Faculty of Law, Faculty of Social Sciences, Faculty of Medicine, Faculties of Arts and Theology, 

Department of Economics & Μanagement), ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα επηδεηθλχεη έλα ππθλφ πιέγκα ζεζκψλ 

κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Ο ξφινο ηνπ Lund University αξρίδεη λα κεηαβάιιεηαη ζηαδηαθά απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 

(ζπλέληεπμε Edquist, 2010). Ζ λφηηα πεξηθέξεηα ηεο νπεδίαο βξίζθεηαη ζε νηθνλνκηθή θξίζε ζε αξθεηνχο 

παξαγσγηθνχο ηνκείο ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70. Δληνχηνηο, νη πξνυπνζέζεηο γηα κηα ζηαδηαθή κεηάβαζε πξνο 

δξαζηεξηφηεηεο ‘έληαζεο γλψζεο’ έρνπλ αξρίζεη λα δηακνξθψλνληαη, παξάιιεια κε ηηο πξψηεο ‘πηέζεηο’ γηα έλαλ 

πεξηζζφηεξν αλαπηπμηαθφ ξφιν ησλ ηνπηθψλ ππνδνκψλ γλψζεο. Ηζηνξηθά, αξθεηέο κεγάιεο θαξκαθεπηηθέο 

βηνκεραλίεο δηαηεξνχζαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππνδνκέο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνπεγράγεο, γεγνλφο πνπ 

επέδξαζε ζεηηθά γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ (e.g. Novo Nordisk and 

Ferring) ζηελ πεξηνρή. Σελ ίδηα πεξίνδν δηακνξθψλνληαη ζηαδηαθά κνξθέο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν, φπσο ε πεξίπησζε ηεο AstraZeneca ζηε Lund. Οη πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

βηνηερλνινγίαο πξνθχπηνπλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’80 απφ ην Lund University, κε ηε κνξθή ηερλνβιαζηψλ (π.ρ. 

BioInvent) (Coenen, Moodysson, Ryan θ.α., 2005, Coenen, 2007, Benneworth, Coenen, Moodysson & Asheim, 

2009).  

Ζ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πςειήο ηερλνινγηθήο εμεηδίθεπζεο εληζρχεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλάπηπμε ησλ 

πξψησλ δνκψλ εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ΔΣΚ θαη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

Πάξθνπ Ideon ην 1983
73

. πσο αλαθέξνπλ νη Benneworth, Coenen, Moodysson θαη Asheim: ‘ην Ideon πξνέθπςε 

σο ηδέα απφ ην Lund University ζηηο αξρέο ηνπ ’80, φηαλ ην ζπκβνχιην ηνπ Ηδξχκαηνο πείζζεθε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

θαη ηελ αμία ελφο επηζηεκνληθνχ πάξθνπ απφ κηα νκάδα αθαδεκατθψλ πνπ είρε κειεηήζεη παξφκνηεο δνκέο ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Δπξψπε….ελ ζπλερεία ην Lund University ελεπιάθε ζηνλ νξγαληζκφ πνπ δεκηνπξγήζεθε 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο, ην ‘Samverkan Universitet Näringsliv’, ην νπνίν ζπζηήλεηαη απφ ηνλ ηφηε θπβεξλήηε ηεο 

επαξρίαο (county governor) Niels Hörjel’, ν νπνίνο επίζεο ελίζρπζε δπλακηθά ηελ ζπγθεθξηκέλε ηδέα ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ Γήκν ηεο Lund θαη ην Lund University’ (Benneworth, Coenen, Moodysson θ.α., 2009: 1653). 

Σν 1982, ζπζηήλεηαη έλαο λένο νξγαληζκφο, ην Samverkan Universitet Näringsliv (SUN εθεμήο), ην νπνίν 

απνηεινχζε ην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζε παλεπηζηήκην θαη ηνπηθή βηνκεραλία. Σν SUN ελεξγνπνηεί ην δηάινγν 

γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ. ην 

SUN εκπιέθεηαη ην Lund University, ην εκπνξηθφ επηκειεηήξην ηεο Skåne, ην πεξηθεξεηαθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν 

θαη ε δηνίθεζε ηεο επαξρίαο ηεο Skåne (county of Skåne). Οπζηαζηηθά, ην SUN ζρεδηάδεη ην επηζηεκνληθφ πάξθν. 

Βαζηθφο ξφινο ηνπ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε βηνκεραλία θαη έξεπλα (Bengtsson &  Lind, 

2004: 83), παξφηη ε πεξίνδνο δελ ήηαλ αθφκε ψξηκε γηα ηέηνηνπ είδνπο ζπλνκηιίεο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηε ζχζηαζε ηνπ πάξθνπ δηαδξακάηηζε ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη νη πξσηνβνπιίεο ηνπ ηφηε 

θπβεξλήηε Nils Hörjel
74

. Οη πξνζπάζεηεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ηηο 

ηνπηθέο δηεξγαζίεο εκπιέθνληαη ελ κέξεη θαη αθαδεκατθά κέιε, θπξίσο ζηε ζρνιή κεραληθήο αιιά θαη ν ίδηνο ν 

ηφηε Πξχηαλεο Nils Stjernquist
75

. Σν 1982, κεηά απφ πξσηνβνπιίεο θαη ηνπ Nils Hörjel, ε εηαηξεία Ericsson (πνπ 

                                                      
73 Ζ θξαηηθή πξσηνβνπιία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηε ζχζηαζε ηνπ Ideon Science Park, ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο αιιά θαη ζπληνληζκνχ αλαιεθζείζσλ 

πξσηνβνπιηψλ. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή είλαη θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο επαξρίαο, κε έδξα ζην Malmö, θαη ηνπ ηφηε θπβεξλήηε (‘county governor’) 

Nils Hörjel (Bengtsson &  Lind, 2004: 88). 

74 Ο Nils Hörjel ππήξμε έλαο θαη απφ ηνπο πξσηνζηάηεο ζηελ ίδξπζε ηνπ Umeå University ζηε βφξεηα νπεδία, ζηηο αξρέο ηνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 
(Bengtsson &  Lind, 2004). 

75 Μεξηθνί απφ ηνπο αθαδεκατθνχο πνπ εκπιέθνληαη ζεηηθά εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ ζπγθξφηεζε ηνπ Ideon  είλαη ν Sture Forsen, κέινο ηεο επηηξνπήο Nobel 

(Nobel Prize committee), ν ηφηε πξχηαλεο Nils Stjernquist, ν Ian Dalton, αθαδεκατθφο κε εκπεηξία ζηελ Δπξψπε ζε παξφκνηα ζέκαηα θαη ν νπνίνο ελεπιάθε 

http://en.wikipedia.org/wiki/Studium_generale
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έρεη πξνζαξηήζεη ήδε ηελ SRA) -ε νπνία νλνκάδεηαη αξγφηεξα Ericsson Radio Systems- γίλεηαη ε πξψηε εηαηξεία 

πνπ ζπκθσλεί λα κεηαθηλεζεί ζην Ideon Science Park (Bengtsson & Lind, 2004). ηφρνο ηεο είλαη ε αλαδήηεζε 

λένπ πξνζσπηθνχ θαη λέαο ρσξνζέηεζεο, πέξα απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηελ ηνθρφικε
76

 (ζπλέληεπμε Ideon 

Innovation, 2010). Σν 1988, έρνπλ ζπγθεληξσζεί ήδε πεξίπνπ 100 εηαηξείεο ζην Ideon, αξηζκφο ν νπνίνο ζα 

δηαηεξεζεί έσο θαη ην 1996 ζρεδφλ (φπ.π.), ρσξίο φκσο κεγάιεο ηάζεηο αχμεζεο, ιφγσ θαη ηεο ηφηε νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Σν 1991, δεκηνπξγείηαη ην Ideon Vision
77

, ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο 

έξεπλαο θαη ην Ideon Center, ην νπνίν πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Αξγφηεξα, ην  Ideon Vision -ην 

νπνίν πιένλ ππνζηεξίδεη λέεο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή-, κεηαηξέπεηαη ζην Teknopol. Ο νξγαληζκφο απηφο 

πθίζηαηαη έσο ζήκεξα ζην ίδην πεδίν δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο, ελψ ζπλεξγάδεηαη κε ην επξχηεξν ηνπηθφ 

πιέγκα δηνίθεζεο ησλ δηεξγαζηψλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο (ζπλέληεπμε LU Innovation, 2010). εκεηψλεηαη φηη ην 

Teknopol ελ πξψηνηο, δεκηνπξγείηαη κε 45% ζπκκεηνρή απφ ην Technology-bridge foundation -κηα άιιε δνκή πνπ 

ηδξχεηαη εζληθά γηα ηε δηακεζνιάβεζε ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο- θαη ζπγθεληξψλεη 45% ζπκκεηνρή απφ ην Lund 

University θαη 10% ζπκκεηνρή απφ ην ALMI.  

ήκεξα ην Teknopol ζπλεξγάδεηαη κε δνκέο ηνπ Lund University θαη ζπγθεθξηκέλα κε: α) ην LU Innovation, ην 

νπνίν απνηειεί ηνλ αληίζηνηρν ζεζκφ ηερλνινγηθήο δηακεζνιάβεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ιεηηνπξγεί ζε έλα 

νξγαλσηηθφ πιαίζην θαηαλεκεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη εηδηθνηήησλ -αλάινγα κε ηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή- θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ζπγθεθξηκέλνπο ζεζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο, φπσο ηα BioLund θαη LU-Food Science 

AB), θαη β) ην Connect Skåne, ην νπνίν απνηειεί κεραληζκφ ζπγθέληξσζεο θαη ππνζηήξημεο λέσλ πξνηάζεσλ θαη 

αλαδήηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο εμέηαζεο θαη πξνψζεζεο (‘springboard’) ζε 

ηνπηθνχο ηξαπεδηθνχο ή επηρεηξεκαηηθνχο κεραληζκνχο (ζπλέληεπμε Connect Skåne, 2010). Μέζα απφ φινπο 

απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο ην Lund University αλαπηχζζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα νινθιεξσκέλν πιέγκα 

ππεξεζηψλ
78

 πξνο ηνπο εξεπλεηέο ηνπ, ζε ζέκαηα αμηνπνίεζεο εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο, αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ θαη ρξεκαηνδφηεζεο εγρεηξεκάησλ. Οη δηαδηθαζίεο θαη νη ππεξεζίεο απηέο 

θαίλεηαη λα δεκηνπξγνχλ θαηλφκελα δηάρπζεο θαη πξνο ηελ ίδηα ηε δνκή ηνπ Ideon, ην νπνίν θαηαγξάθεη πνζνζηφ 

ηερλνβιαζηψλ απφ ην Παλεπηζηήκην θνληά ζην 75%, έσο ηηο αξρέο ηνπ 2000 (Bengtsson & Lind, 2004). 

εκαληηθφο σζηφζν ππήξμε θαη ν ξφινο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. Ericsson, IKEA, Astra) (ζπλέληεπμε 

Region Skåne). Οη επηρεηξήζεηο απηέο δηαηεξνχλ ηζρπξή παξάδνζε γεληθφηεξα ζην νπεδηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο 

θαη απνηεινχλ κηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή ζπγθξφηεζε ελφο ηέηνηνπ κεγάινπ εγρεηξήκαηνο79.   

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ην ελδηαθέξνλ αξθεηψλ θνξέσλ εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν γηα ηηο 

πξννπηηθέο ηνπ Ideon, ελ κέξεη ιφγσ θαη ησλ κεγάισλ πεξηθνπψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο 

                                                                                                                                                                                 
ζηε δηεξεχλεζε ηεο αλάγθεο γηα ηε ζχζηαζε κηαο ηέηνηαο δνκήο ζην Lund University. Οη ηνκείο πνπ αλαγλσξίδνληαη εθείλε ηελ πεξίνδν σο ζεκαληηθνί είλαη ε 

πεξηνρή ηεο ειεθηξνληθήο θαη ηεο βηνηερλνινγίαο (Bengtsson & Lind, 2004).  

76 Παξάιιεια, ζπκθσλείηαη θαη ε εγθαηάζηαζε ηεο Perstorp, ηεο πξψηεο ρεκηθήο εηαηξείαο ηνπ πάξθνπ. εκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο επηηάρπλζεο 
ησλ δηαδηθαζηψλ εγθαηάζηαζεο ν Γήκνο ηεο Lund παξαρσξεί κέξνο ηνπ απαξαίηεηνπ ρψξνπ ζε πεξηνρή δίπια ζην Παλεπηζηήκην κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ 

πξψησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηεξίσλ θαη κε ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 1983, νπφηε έρεη ππνζρεζεί ε Ericsson φηη ζα 

μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο. ηηο 29 επηεκβξίνπ αλνίγεη επίζεκα ην Ideon Science Park. ήκεξα νη αξρηθέο εγθαηαζηάζεηο απνηεινχλ ην Ideon Innovation, ηελ 
ζεξκνθνηηίδα επηρεηξήζεσλ ηνπ πάξθνπ (ζπλέληεπμε, Ideon Innovation, 2010). ην ίδην πιαίζην ιακβάλνπλ ρψξα νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ κφληκσλ θηεξίσλ, δηαδηθαζία ζηελ νπνία ιακβάλεη ελεξγφ ξφιν χζηεξα απφ δηαβνπιεχζεηο ε εηαηξεία IKEA, κε ηε πξνζσπηθή ζπλδξνκή μαλά ηνπ Nils 

Hörjel αιιά θαη ηνπ Ingvar Kamprad, ηδηνθηήηε ηεο IKEA (Bengtsson & Lind, 2004). Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1984, ην IKEA ππνγξαθεί κηα ζπκθσλία γηα ηελ 
επέλδπζε 109 εθ. SEK ζηελ εηαηξεία δηαρείξηζεο αθηλήησλ Första Fastighetsbolaget Ideon (FFI). Σν ζπκβνχιην ηεο FFI απνηειείηαη απφ δπν κέιε ηνπ IKEA, 

έλα κέινο απφ ην Γήκν ηεο Lund , έλα κέινο απφ ηελ SUN θαη έλα κέινο ην νπνίν δηνξίδεηαη απφ ην IKEA θαη ην SUN. Σν FFI απνθηάεη ακέζσο ηα πξψηα 

θηήξηα εληφο ηνπ Πάξθνπ θαη ακέζσο κηα δεχηεξε εηαηξεία, ε Ideon AB, ζπζηήλεηαη γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηα επφκελα θηήξηα, ηα ‘Alfa’ θαη ‘Beta’ (1984-6). 
Παξάιιεια θηλεηνπνηήζεθαλ θαη άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο φπσο ζηελ πεξίπησζε ελφο απνθνίηνπ (λνκηθήο) ηνπ ίδηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Eric Penser 

(φπ.π.) αιιά θαη ηνπηθψλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ θαη δαλείσλ (ζπλέληεπμε Ideon, 2010).  

 
77 Σν Ideon Vision ρξεκαηνδνηήζεθε απφ εηδηθά ηακεία ηεο νζηαιδεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο ην ’80, ελψ ην ’90 ν επφκελνο θπβεξλεηηθφο ζρεκαηηζκφο 

κεηέθεξε ηνπο πφξνπο ζε λένπο νξγαληζκνχο ππνζηήξημεο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ηα Technology-bridge foundations.  

78 Σν Lund University δηαηεξεί ζήκεξα έλα πιέγκα νξγαληζκψλ πνπ επελδχνπλ ζε επηρεηξήζεηο-ηερλνβιαζηνχο, φπσο ηα Lunds Universitets Utvecklings AB, 

LUVIT), Food Science AB, ελψ δηαηεξεί ζπκκεηνρή ζε ζρεκαηηζκνχο φπσο ην Teknopol, ην ίδην ην Ideon θαη ηελ εηαηξεία Forskarpatent. Ζ ηειεπηαία σζηφζν 
βξίζθεηαη ζε αλαδηάξζξσζε, ιφγσ θαη ηεο αλάδεημεο λέσλ ζεζκψλ φπσο ην Γξαθείν Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (LU Innovation) θαη ην λέν 

γξαθείν Innovation πνπ αλαθνηλψζεθε ην 2010 θαη ζα ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο δνκέο ελίζρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζην Ίδξπκα.  

79 Σελ πεξίνδν εθείλε εληνπίδεηαη έλα πεξηνξηζκέλν εχξνο βηνκεραληθψλ δνκψλ πςειήο ηερλνινγίαο, παξφηη ήδε πθίζηαληαη θαξκαθεπηηθέο θαη ηαηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ εηαηξείεο. 
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ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (Bengtsson &  Lind, 2004,  Henning, Moodysson, & Nilsson, 2010). Παξάιιεια, ην 

ελδηαθέξνλ ηεο βηνκεραλίαο -ε νπνία ήηαλ αξθεηά επηθπιαθηηθή ηδηαίηεξα ζε ηνπηθφ επίπεδν- αξρίδεη λα γίλεηαη 

πην έληνλν κεηά απφ ηελ αλάπηπμε ησλ πξψησλ επηηπρψλ δπλακηθψλ ηνπ Πάξθνπ. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη 

θαη ηε ζεκαζία ησλ ζεζκψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ελίζρπζεο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο
80

. Σν Ideon 

θηινμελεί ζήκεξα πεξίπνπ 270 επηρεηξήζεηο, έρεη 3.000 πεξίπνπ εξγαδνκέλνπο θαη θαηαιακβάλεη 110.00 

ηεηξαγσληθά κέηξα γηα γξαθεία θαη εξγαζηήξηα. χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία, νη εμεηδηθεχζεηο αθνξνχλ 

21% ζε ΣΠΔ, 23% ζε επηζηήκεο πγείαο, 4% ζε ηερλνινγίεο πεξηβάιινληνο, 27% ζε άιια πεδία πςειήο 

ηερλνινγίαο, 12% ζε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 13% ζε επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ (ζπλέληεπμε Ideon 

Innovation, 2010) (Bengtsson &  Lind, 2004,  Henning, Moodysson, & Nilsson, 2010). Γχξσ θαη κέζα ζην Ideon 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά έλα πιήζνο δνκψλ θαη νξγαληζκψλ, είηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

είηε κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία κε εξεπλεηέο θαη θνηηεηέο, είηε κέζα απφ ηελ πξσηνβνπιία άιισλ θνξέσλ πνπ 

εληζρχνπλ κέξε ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο (φπσο ην θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ ζπνξάο, ηεο αξρηθήο ππνζηήξημεο 

θαη ηεο εθθφιαςεο)
81

 (ζπλέληεπμε Ideon Innovation, 2010).  

Με άιια ιφγηα, ην Ideon  απνηειεί έλα νιφθιεξν νηθνζχζηεκα αιιειεπίδξαζεο, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζε κηα 

ηεξάζηηα έθηαζε
82

 αθξηβψο δίπια απφ ην Lund University. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηφζν 

ηεο ηερλνινγηθήο δηάρπζεο θαη ηεο ζπλ-ρσξνζέηεζεο, φζν θαη ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε εηεξνγελείο θνξείο 

εηδηθά ζε δεηήκαηα έξεπλαο αηρκήο (ζπλέληεπμε Ideon Innovation, 2010). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηαδηθαζία 

δφκεζεο ησλ δνκψλ ηνπ Ideon θαη ησλ ζπγγελψλ κεραληζκψλ ελεξγνπνηνχλ ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο ζην 

ηνπηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, σο κηα λέα κνξθή ηνπηθνχ θνξπνξαηηζκνχ, επί ηνπ νπνίνπ ε νπεδία θαίλεηαη λα 

αλαπηχζζεη κηα ηζρπξή παξάδνζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Απηφ ζπκβαίλεη σο ζπλέρεηα ηεο νζηαιδεκνθξαηηθήο 

παξάδνζεο (ζπλέληεπμε Jerker Moodyson, 2010) αιιά θαη σο απνηέιεζκα ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε επίπεδν 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, Παλεπηζηεκίνπ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ππεξβαίλνπλ ηνλ νξίδνληα 

κηαο δνκεκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ εξεπλεηηθήο ή ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο θαη πξνθχπηνπλ απφ ηηο δπλακηθέο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο, φηαλ απηφ αλαδεηεί δηεμφδνπο κέζα απφ ηερλνινγηθνχο, νξγαλσηηθνχο θαη 

ζεζκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο.  

Οη δπλακηθέο απηέο ζήκεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Skåne θαη ηνπ Lund University θαηαιήγνπλ ζε έλα νινθιεξσκέλν 

νηθν-ζχζηεκα δηηηήο κνξθήο. Απφ ηε κηα πιεπξά, πθίζηαηαη ε ηερλνινγηθή ππνδνκή (δεκφζηα θαη ηδησηηθή), κε 

εμεηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, ζπγθεθξηκέλε κνξθνινγία κεγάισλ θαη κηθξφηεξσλ ζπλδεδεκέλσλ (ή κε) 

επηρεηξήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο κε ην ηνπηθφ δπλακηθφ θαη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Απφ ηελ άιιε, 

πθίζηαηαη ην νξγαλσηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ δηακνξθψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ππνζηεξίδεη ηηο αλαγθαίεο 

δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, ζπλεξγαζηψλ, πξνψζεζεο, θαηνρχξσζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, 

αμηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ. Σν ζεζκηθφ απηφ πιαίζην ππνζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ίδηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ φπσο αλαθέξζεθε (LU Innovation, Connect Skåne, LU Food Science AB, Forskarpatent, 

Lunds Universitets Utvecklings AB), θαη αλαπηχζζεηαη ζε ‘νκφθεληξνπο θχθινπο’. ην θέληξν απηψλ βξίζθνληαη νη 

δνκέο πνπ εδξεχνπλ θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ην Παλεπηζηήκην. ε δεχηεξν επίπεδν αλαπηχζζνληαη νη δνκέο κε 

άκεζν ελδηαθέξνλ φπσο εηαηξείεο θεθαιαίνπ θηλδχλνπ, νξγαληζκνί κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, επηρεηξήζεηο κε 

αλάγθε πξφζβαζεο ζε απνηειέζκαηα θαη αληίζηνηρεο ζπκβνπιεπηηθέο δνκέο (ζεκεηψλεηαη φηη ην θεθάιαην ζπνξάο 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαη ζηε Skåne) (ζπλέληεπμε Connect Skane, 2010). ε έλα ηξίην επίπεδν, βξίζθνληαη νη 

δνκέο θαη νη νξγαληζκνί ηνπ ηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ελ γέλεη. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηνπηθή δηαθπβέξλεζε, 

δνκέο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη εθθφιαςεο δξαζηεξηνηήησλ, ππνδνκέο γλψζεο ή ζεζκνχο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

γεληθφηεξα ηηο δηαδηθαζίεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζηελ πεξηθέξεηα. 

                                                      
80 Ζ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία ηεο Skåne βξίζθεηαη ζε χθεζε ζηα κέζα ηνπ ’70, κε ηελ παξαδνζηαθή δνκή ηεο λαππεγηθήο θαη ησλ θαηαζθεπψλ λα 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά παξαγσγηθά πξνβιήκαηα (Bengtsson &  Lind, 2004: 93). 

81 Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο αθνξνχλ ζε ηνπιάρηζηνλ επηά δηαθνξεηηθνχο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηξαπεδψλ, κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ 

άκεζε πξφζβαζε ζηα απνηειέζκαηα, εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θ.α. (ζπλέληεπμε Ideon Innovation, 2010). πλνιηθά νη εηζξνέο ζε επίπεδν 
λέσλ εγρεηξεκάησλ πξνέξρνληαη ζε πνζνζηφ 80% πεξίπνπ απφ ηελ βηνκεραλία. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη αθνξνχλ ζε επηρεηξεζηαθή αλάπηπμε, 

δηθηχσζε θαη ζπλεξγαζίεο, ππνζηήξημε ζπκθσληψλ, ππνδνκέο, πξνψζεζε πξντφλησλ, δηαζθάιηζε πνηφηεηαο,  αλαδήηεζε ρξεκαηνδφηεζεο. 

82 Οη εηαηξείεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο ππνδνκέο ηνπ Ideon  είλαη ε IKANO Fastighets AB (ππεχζπλε γηα ηα Alfa 3-6, Gamma, Delta 3, 4, 5, 6, Ideon Innovation) 

θαη ε Wihlborgs Fastigheter AB (ιεηηνπξγεί ηα Alfa 1-2 Beta 1-6).  
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Παξάιιεια κε ηηο ππνδνκέο απηέο, ζηε Skåne αλαπηχζζεηαη έλα επξχ δίθηπν δνκψλ ππνζηήξημεο ηεο γλψζεο θαη 

κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, κε γξαθεία δηακεζνιάβεζεο ηερλνινγίαο (πέξα απφ ην LU Innovation) θαη νξγαληζκνχο 

φπσο ηα Teknopol, Lund University Technology Group, Innovation Skåne, Technology Bridge Foundation ζην 

Lund/the Innovation Bridge. Οη δνκέο απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηκήκα αμηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ εθθφιαςεο δξαζηεξηνηήησλ ζχζηαζεο λέσλ εγρεηξεκάησλ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, 

ιεηηνπξγεί θαη ε ζεξκνθνηηίδα MINC ζην Malmö. Απηή αλαπηχζζεηαη θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ επζχλε ηνπ Γήκνπ ηνπ 

Malmö  απφ ην 2003 θαη απνηειεί έλα ζχλδεζκν αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(ζπλέληεπμε, Öresund Logistics, 2010), πξνζθέξνληαο ρψξν, ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο γηα 25 πεξίπνπ εγρεηξήκαηα 

έληαζεο γλψζεο ζε ηνκείο φπσο ζρεδηαζκφο, ςεθηαθά κέζα θαη ΣΠΔ. ηελ ίδηα δνκή θηινμελνχληαη θαη ζρεηηθά 

εγρεηξήκαηα, φπσο ηα γξαθεία ηνπ ηνπηθνχ δηα-πεξηθεξεηαθνχ ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνκεζεπηηθήο, Öresund Logistics. ηελ πεξηθέξεηα Skåne ιεηηνπξγνχλ δπν αθφκα επηζηεκνληθά πάξθα: α) ην 

Medeon ζην Malmö, γηα επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ βην-επηζηεκψλ θαη ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο θαη β) ην 

Krinova Science park ζην Kristianstad, ην νπνίν πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο εγθαηάζηαζεο θαη εθθφιαςεο 

εγρεηξεκάησλ, δίπια ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Kristianstad, κέζα απφ ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ.  

ηελ πεξηθέξεηα Skåne ιεηηνπξγεί επίζεο ην Παλεπηζηήκην ηνπ Malmö (Malmö högskola), ην νπνίν εδξεχεη ζην 

Malmö θαη ηδξχζεθε πξφζθαηα (1998). πγθεληξψλεη πεξίπνπ 18.000 θνηηεηέο ζε φια ηα επίπεδα θαη απαζρνιεί 

πεξίπνπ 1.000 άηνκα πξνζσπηθφ ζε δηάθνξνπο ηνκείο (Faculty of Culture and Society, Faculty of Health and 

Society, Faculty of Odontology, School of Education, School of Technology). Έλα άιιν κεγάιν παλεπηζηήκην ζηελ 

Skåne είλαη ην Kristianstad University, ην νπνίν ηδξχεηαη ην 1977. πγθεληξψλεη πεξίπνπ 6.000 θνηηεηέο θαη 

εδξεχεη ζην θέληξν ηεο Kristianstad, ζηελ βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο Skåne, κε εμεηδηθεχζεηο ζηελ κεραληθή, ηε 

πγεία, ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ (OECD, 2003). Σν Swedish University of 

Agricultural Sciences (SLU) (ζην Alnarp) επίζεο ηδξχεηαη ην 1977, κε παξάδνζε 200 εηψλ πεξίπνπ, θαη έρεη ηξεηο 

ζρνιέο: 1) Agriculture, Landscape Planning and Horticulture, 2) Forestry and 3) Veterinary Medicine, ελψ 

ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ 4.500 θνηηεηέο. 

Ζ πεξηθέξεηα Skåne δηαηεξεί κηα ηζρπξή δνκή παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο γλψζεο κε αξθεηνχο νξγαληζκνχο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο. Οη νξγαληζκνί απηνί αλαπηχζζνπλ εμεηδίθεπζε ζε θάζε ζηάδην 

παξαγσγήο γλψζεο, κεηαθνξάο, αμηνπνίεζεο, ρξεκαηνδφηεζεο, εθθφιαςεο θαη αλάπηπμεο. Οη πην εθηεηακέλεο απφ 

απηέο ηηο δνκέο είλαη ηα: Lund University
83

 ζπλνιηθά θαη ην γξαθείν κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ην LU Innovation, ην 

νπνίν ζπλεξγάδεηαη κε έλα πιέγκα ζπγγελψλ δνκψλ εληφο θαη εθηφο Παλεπηζηεκίνπ
84

 (π.ρ.  LU Science Food AB, 

LU Development, Connect Skåne). χληνκα πξνγξακκαηίδεηαη ε ελνπνίεζε πνιιψλ εμ’ απηψλ ζε κηα λέα δνκή σο 

‘γξαθείν θαηλνηνκίαο’ (Lund University, 2009). Παξάιιεια ιεηηνπξγνχλ αληίζηνηρεο δνκέο ζην Malmö University, 

ην Kristianstad University, ην Swedish University of Agricultural Sciences (Alnarp) (OECD, 2006).  

Οη ππνδνκέο γλψζεο ζηελ πεξηθέξεηα Skåne θαη ζηε Lund ζπγθεθξηκέλα, εληζρχνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηελ 

ζχζηαζε ησλ Max Lab IV θαη European Spallation Source. Σν Max Lab IV -ηνπ νπνίνπ ε ρξεκαηνδφηεζε (SEK 2.6 

δηο) εγθξίλεηαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Lund University, ηεο Region Skåne, ηνπ Swedish 

Research Council θαη ηεο VINNOVA- απνηειεί ζπλέρεηα ησλ επηηαρπληψλ ειεθηξνλίσλ Max I, II (1997) θαη III. Οη 

ηειεπηαίνη δηακνξθψλνληαη ζην Παλεπηζηήκην απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70. Σν Max Lab IV ζηνρεχεη ζηελ 

αλάπηπμε λέσλ εξεπλεηηθψλ δηεξγαζηψλ ζπγρξνηξνληθήο αθηηλνβνιίαο, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ 

ππνδνκψλ πεξηκέηξνπ 527 κέηξσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη: α) ην Γήκν ηεο Lund (ν νπνίνο 

ζπκβάιιεη κε ηελ παξαρψξεζε ηεο γεο), β) ην Swedish Research Council θαη ηε VINNOVA πνπ ζπκκεηέρνπλ κε 

                                                      
83 Σν Lund University δηαηεξεί γηα ηα επφκελα 2 ρξφληα έλαλ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 6 δηο SEK, απφ ηα νπνία ηα 4 δηο πξννξίδνληαη ζε έξεπλα θαη ηα 2 δηο ζε 
εθπαίδεπζε. Ζ κηζή απφ ηελ έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εμσηεξηθέο, κε-θξαηηθέο πεγέο. Σν Lund University ζπκκεηέρεη ζε πεξίπνπ 200 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ 7 ηεο Δ.Δ., πνιιά απφ ηα νπνία ζπληνλίδεη (Lund University, 2009). 
84 εκαληηθφο παξάγνληαο ζε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο δηακφξθσζεο λέσλ ξφισλ γηα ην Lund University, πνπ αθνξνχλ ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ηελ 
κεηαθνξά ηερλνινγίαο, ηελ αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ αιιά θαη ηελ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηεο ‘θαηλνηνκίαο’ κέζα απφ έλα ελεξγεηηθφ ξφιν γηα ην ίδξπκα 

ζε επίπεδν δηεχξπλζεο, εκβάζπλζεο θαη ζεζκηθήο θαη νξγαλσηηθήο νινθιήξσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη θαη δπλακηθή πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδν ζεσξίαο ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, ε νπνία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε κεγάιν βαζκφ ζην Lund University (θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 
CIRCLE, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεγάιν κέξνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο) θαη ε ζρεηηθή επηθξάηεζε ηεο ζε επίπεδν δηακφξθσζεο πνιηηηθήο, πνπ εθθξάδεηαη 

απφ ηελ ίδξπζε ηεο Δζληθήο Αξρήο πζηεκάησλ Καηλνηνκίαο (VINNOVA) κέρξη θαη ηηο ηνπηθέο ζπλεξγαηηθέο δηεξγαζίεο. εκεηψλεηαη φηη ν λπλ πξχηαλεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Lund, Per Eriksson, (Vice–Chancellor), δηεηέιεζε γεληθφο γξακκαηέαο ηεο πξνθείκελεο αξρήο ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6
http://en.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6
http://www.mah.se/english/Schools-and-faculties/Faculty-of-Culture-and-Society/
http://www.mah.se/english/Schools-and-faculties/Faculty-of-Health-and-Society/
http://www.mah.se/english/Schools-and-faculties/Faculty-of-Health-and-Society/
http://www.mah.se/english/Schools-and-faculties/Faculty-of-Health-and-Society/
http://www.mah.se/english/Schools-and-faculties/Faculty-of-Odontology/
http://www.mah.se/english/Schools-and-faculties/School-of-education/
http://www.mah.se/english/Schools-and-faculties/School-of-Technology/
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500 εθ. SEK θαη γ) ην Lund University θαη ηελ πεξηθέξεηα πνπ ζπκκεηέρνπλ κε SEK 250 εθ. Παξάιιεια, 

ζπκκεηέρνπλ θαη άιινη ηδησηηθνί ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί (ζπλέληεπμε Ideon Innovation, 2010).  

Γίπια ζηηο λέεο δνκέο ηνπ Max Lab IV -ην νπνίν ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο αηρκήο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Lund
85

- ζπγθξνηείηαη ζηα επφκελα ρξφληα έλα αθφκα κεγαιχηεξν έξγν, ην European 

Spallation Source (ESS). Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζηελ πεξηνρή απνθαζίδεηαη ην Μάην ηνπ 2009. Ζ ππνδνκή ηνπ 

European Spallation Source πξνζαλαηνιίδεηαη ζε έξεπλα λέσλ πιηθψλ θαη ηδηαίηεξα ζε επίπεδν επηηάρπλζεο θαη 

κηθξνζθνπηθήο κειέηεο λεηξνλίσλ, κε εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ ζε επηζηεκνληθά πεδία φπσο ηαηξηθή, θιηκαηηθή 

αιιαγή, επηθνηλσλίεο, κεηαθνξέο, ελέξγεηα. Σν European Spallation Source απνηειεί κηα ζπλεξγαηηθή 

πξσηνβνπιία αλάκεζα ζε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο (16 ρψξεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010). Παξφκνηεο πξσηνβνπιίεο θαη 

ππνδνκέο πθίζηαληαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα κφλν ζην Tennessee (ΖΠΑ) θαη ζην Tokyo (Ηαπσλία). Σν θφζηνο 

αλέξρεηαη ζηα SEK 14 δηο, ελψ ε νινθιήξσζε ηνπ ζα γίλεη ην 2018. Tν νπεδηθφ θξάηνο ζα ζπκκεηάζρεη κε 30% 

ζηελ θαηαζθεπή θαη 10% ζηε ιεηηνπξγία (SEK 900 εθ. εηεζίσο) (Lund University, 2009). Σν ππφινηπν θφζηνο ζα 

θαιπθζεί απφ ηηο ππφινηπεο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο (ζε αλαινγία πξνο ην ΑΔΠ ηνπο). Δθηηκάηαη φηη ζα απαζρνιήζεη 

500 άηνκα ζε κφληκε βάζε, ζα πξνζειθχζεη 5.000 εξεπλεηέο. Τπνινγίδεηαη λα δεκηνπξγήζεη 20.000 ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη λα επηθέξεη κηα πνζνηηθή ελίζρπζε ηνπ παξαγφκελνπ εηζνδήκαηνο χςνπο SEK 200 δηο.       

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ζηελ πεξηθέξεηα Skåne αλαπηχζζεηαη ηα ηειεπηαία 20 θπξίσο ρξφληα κηα εθηεηακέλε 

δνκή έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηδηαίηεξα ζε ηνκείο 

φπσο νη επηζηήκεο πγείαο θαη νη ΣΠΔ (αιιά θαη ζε αληηθείκελα φπσο πεξηβαιινληηθέο ηερλνινγίεο, ηερλνινγίεο 

κέζσλ ελεκέξσζεο). ηνλ ίδην βαζκφ, νξγαλσηηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην 

πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθψλ ηνκέσλ, φπσο απηφο ησλ ηξνθίκσλ. Αληηθείκελν ζηηο ακέζσο επφκελεο ζειίδεο, είλαη 

ε δηεξεχλεζε θαη ε εμέηαζε ηεο κνξθνινγίαο θαη ησλ δπλακηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ησλ πεξηζζφηεξν 

εθηεηακέλσλ απηψλ ηνκέσλ, ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ην ηνπηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο θαη ηηο ππνδνκέο γλψζεο θαη 

κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. 

Δπηζηήκεο Τγείαο 

Ο ηνκέαο ησλ επηζηεκψλ πγείαο ζηε Skåne απνηειεί ην 15% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγφκελεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο (Henning, Moodysson & Nilsson, 2010: 51). Σα βαζηθά πεδία φπνπ αλαπηχζζνληαη δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ 

ζηελ πεξηθέξεηα Skåne αθνξνχλ ζε: α) θαξκαθεπηηθφ ηνκέα, β) ηαηξηθή ηερλνινγία, γ) ηαηξηθή βηνηερλνινγία θαη 

δ) ηαηξηθή έξεπλα. Ζ θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία δηαηεξεί κηα ηζρπξή παξάδνζε ζηελ πεξηνρή κε ηελ παξνπζία ηεο 

Astra (έσο ην 2010) θαη ηεο Pharmacia, νη νπνίεο ζήκεξα είλαη ηκήκαηα κεγάισλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ ’90, αλαπηχζζνληαη λέεο κνξθέο θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην πεδίν ηεο βηνηερλνινγίαο 

κε έκθαζε ζηηο λέεο θαξκαθεπηηθέο ηερλνινγίεο. Οη κνξθέο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηηο επηζηεκνληθέο δηεξγαζίεο 

ζην Lund University, ηα παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία, ηηο πθηζηάκελεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο  θαη ηηο ζπγγελείο 

δνκέο ζην Ideon (φπ.π.). Παξνκνίσο αλαπηχζζεηαη θαη ε ηαηξηθή ηερλνινγία, κε βαζηθή αλαθνξά ζηε Gambro, ε 

νπνία αθφκε εδξεχεη ζην Ideon. Mέξνο ηεο επηηπρνχο αλάπηπμεο ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο νθείιεηαη ζηε ζπλέξγεηα 

ησλ ηαηξηθψλ θαη λνζνθνκεηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ Lund University. Ζ ζπλέξγεηα απηή έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα 

ηελ αλάπηπμε ζεκαηηθψλ πεδίσλ αηρκήο θαη ηερλνινγίεο πέξα απφ ηε ζηάζκε ηεο ηερληθήο (φπ.π.: 138).  

ην πιαίζην ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Medicon Valley, ε νπεδηθή πιεπξά εζηηάδεη ζρεηηθά πεξηζζφηεξν ζηελ 

ηαηξηθή ηερλνινγία, ζε ζρέζε κε ηελ Γαληθή πεξηνρή πνπ εμεηδηθεχεηαη πεξηζζφηεξν ζηε θαξκαθεπηηθή 

βηνκεραλία. πλνιηθά, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζπγθεληξψλεηαη πεξίπνπ ην 60% ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ΔΣΚ ζηηο επηζηήκεο πγείαο, ζηηο ρψξεο ηεο θαλδηλαβίαο (Asheim, Coenen & Moodysson, 2009). Οη βαζηθέο 

εξεπλεηηθέο ππνδνκέο ζηελ πεξηθέξεηα Skåne ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Lund, ιφγσ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη ησλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ. Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξεπλεηηθά θέληξα είλαη ην Biomedical 

Centre ζην Lund University, ην νπνίν απαζρνιεί πεξίπνπ 800 άηνκα πξνζσπηθφ (Benneworth, Coenen, Moodysson 

                                                      
85 Σν Lund University δηαζέηεη έλαλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ SEK 6 δηο κε ηα 4 απφ απηά λα θαηεπζχλνληαη ζηελ έξεπλα. Μφλν ην 2009, πξνζηίζεληαη 

κειινληηθέο εηζξνέο SEK 2.6 δηο γηα ην MAX IV particle accelerator θαη SEK 14.5 δηο γηα ην ESS. Παξάιιεια, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Lund University ζην 
πεδίν ηεο αμηνπνίεζεο ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ είλαη ζπλερήο, κε πνιινχο απφ ηνπο ηερλνβιαζηνχο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε ιίζηεο επηρεηξήζεσλ (π.ρ. 

Ny Teknik, Affärsvärlden’s) κε ηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Οη πην πξφζθαηεο απφ απηέο είλαη νη Bioprocess Control (biogas plants), Glo (cheap 

energy-saving leds-nanotechnology), Sensodetect (Lund University, 2009). 
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θ.α., 2009). εκαληηθή εξεπλεηηθή δνκή απνηειεί θαη ην Clinical Research Centre ζην Malmö, ην νπνίν απαζρνιεί 

πεξίπνπ 400 άηνκα. H πεξηθέξεηα Skåne απνηειεί ηελ ηξίηε πεξηθέξεηα ζηε νπεδία ζηελ αλάπηπμε ησλ 

επηζηεκψλ πγείαο, κεηά ηε ηνθρφικε θαη ηε Vastra Gotaland (ζην Gothenburg, φπνπ ε Astra Zeneca αλαθνίλσζε 

ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηεο, ηo 2010).  

Ο ξφινο ηνπ Lund University
 86

 ζε επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν είλαη θαζνξηζηηθφο ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνηερλνινγίαο θαη ησλ επηζηεκψλ πγείαο. 

Δπηπιένλ πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηηο δηαδηθαζίεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ησλ 

ηνπηθψλ δξψλησλ (ζε ζπζηεκηθφ επίπεδν), φπσο θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ Medicon Valley 

Academy (MVA)
87

.  

Οη πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνηερλνινγίαο ζην Lund University 

αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’80, ζε επίπεδν ηερλνβιαζηψλ, κε πεξηζζφηεξν ελδεηθηηθή απηήλ ηεο 

BioInvent
88

 (Coenen, 2007). Απφ ηελ πεξίνδν εθείλε ζεκεηψλεηαη κηα εληππσζηαθή αλάπηπμε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

εηαηξεηψλ βηνηερλνινγίαο89 (Dedicated Biotechnology Firms-DBFs). Απφ ην 1998, ηδξχνληαη πεξίπνπ 65 λέεο 

εηαηξείεο, ελψ θαηακεηξψληαη πεξίπνπ 140 εηαηξείεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο είλαη 

ηερλνβιαζηνί (π.ρ. Wieslab, Cellavision, Genovis, Camurus) ή κνλάδεο κεγαιχηεξσλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ 

(π.ρ. Acadia κε παξαξηήκαηα ζην San Diego θαη εξεπλεηηθή κνλάδα ζην Malmö) (Benneworth, Coenen, 

Moodysson θ.α., 2009: 1656). ηελ ίδηα πεξηνρή αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο έσο ζήκεξα θαη ε Astra -ε νπνία 

ζπλδέεηαη αξγφηεξα κε ηε Zeneca θαη ζρεκαηνπνηνχλ ηελ AstraZeneca- φπσο επίζεο θαη ε Pharmacia, ε νπνία 

αξγφηεξα  ζπγρσλεχεηαη κε ηελ Upjohn (Pharmacia & Upjohn) θαη έπεηηα απνξξνθάηαη απφ ηελ Pfizer90 (Asheim, 

Coenen & Moodysson, 2009).  

Οη δεζκνί κε ην Lund University είλαη ηδηαίηεξα ππθλνί γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηερλνβιαζηνχο, φπσο θαηαγξάθνπλ 

αξθεηέο κειέηεο (Moodysson, Nilsson & Svensson, 2008: 17), σο ζπλέπεηα ηεο αλάδεημεο ηνπο απφ ηα εξγαζηήξηα 

                                                      
86 Σν MVA μεθηλάεη κέζα απφ έλα θνηλνηηθφ πξφγξακκα Interreg II, αλάκεζα ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο Lund θαη ηεο Κνπεγράγεο, ην 1995. 

87 Ο πνιχ-ζπκκεηνρηθφο νξγαληζκφο ηνπ Medicon Valley Academy έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε επίπεδν αληαιιαγήο γλψζεο θαη πιεξνθφξεζεο 
αλάκεζα ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ζηε νπεδηθή θαη ηε Γαληθή πιεπξά αιιά θαη ζε επίπεδν πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ δξψλησλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ ηνκέα (Coenen, 2007). 

88 Ζ Active Biotech AB είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη ε δεχηεξε γεξαηφηεξε εηαηξεία βηνηερλνινγίαο ζηελ πεξηνρή, κεηά ηελ BioInvent International AB, 

θαη ε νπνία απαζρνιεί πάλσ απφ 100 άηνκα (2010). Ζ BioInvent ζπζηήλεηαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 θαη κεηεμειίζζεηαη ζηα κέζα ηνπ ’90 απφ 
εξεπλεηέο ηνπ Lund University, νη νπνίνη απνθάζηζαλ λα εκπνξεπκαηνπνηήζνπλ ηα εξεπλεηηθά ηνπο απνηειέζκαηα (Benneworth, Coenen, Moodysson θ.α., 

2009). 

89
 εκεηψλεηαη φηη ε αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ζήκεξα ησλ ηνκέσλ πνπ βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθέο δηεξγαζίεο, απνηειέζκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ζπλαξηάηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ίδηα ηελ θπζηνινγία θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κεηξηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο βηνηερλνινγίαο ελ 
πξνθεηκέλσ, δηαπηζηψλνληαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθφκε απαζρνινχλ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο 

αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. πγθεθξηκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πςειή εμεηδίθεπζε θαη ζηελ ζπγθέληξσζε ηεο αξηζηείαο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο λεζίδεο ηερλνγλσζίαο, ζηα πθηζηάκελα θαζεζηψηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ απνθιείνπλ (‘locked-up rights to basic scientific knowledge’) 
ζπρλά κηθξέο ή κεγαιχηεξεο εηαηξείεο απφ ηελ πξφζβαζε ζε βαζηθέο γηα ηελ εμέιημε ηνπο πεγέο γλψζεο θαζψο θαη ζηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο ρξφλνπο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ -ηδηαίηεξα ζην θνκκάηη ηεο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο- θαη ζηηο επηδηψμεηο ησλ βαζηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

θαη δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ (Pisano, 2006α). Ζ βηνηερλνινγία βέβαηα απνηέιεζε έλα πξσηνπφξν πεδίν (καδί κε ηηο ΣΠΔ) πέξα απφ ηελ επηζηεκνληθή θαη 
ηερλνινγηθή ηεο δηάζηαζε, ζε φξνπο ελφο λένπ ππνδείγκαηνο γηα ηελ επηζηεκνληθή αλάπηπμε, ην νπνίν ζήκεξα πηνζεηείηαη απφ ηνπο ηνκείο ηεο 

λαλνηερλνινγίαο, ησλ πιηθψλ, ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ: απηφ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο βαζηθήο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο 

εκπνξεπκαηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, ην νπνίν εληζρχεη ηελ ζπκκεηνρή αθελφο ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ή πξφζθηεζε 
απνηειεζκάησλ πςειήο ηερλνινγίαο, αθεηέξνπ εμσζεί ηνπο αθαδεκατθνχο θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο ζε δξαζηεξηφηεηεο ηφζν εκβάζπλζεο φζν πιένλ θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ εθεπξέζεσλ (Pisano, 2006β). Δληνχηνηο, ζεκεηψλεηαη φηη ε ίδηα ε εζσηεξηθή κνξθνινγία ηνπ ηνκέα είλαη πνιπζζελήο θαη δηαθνξνπνηείηαη 

αξθεηά απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξψησλ εηαηξεηψλ βηνηερλνινγίαο. πσο πξναλαθέξζεθε, ην 1976 ηδξχεηαη ε Genentech κε απνηειέζκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
ηεο California, κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Καζ. H. Boyer θαη ηνπ επελδπηή VC, R. Swanson θαη ε νπνία ζπλάπηεη κηα ζεκαληηθή ζπκθσλία ην 1978 κε ηελ 

θαξκαθεπηηθή εηαηξεία Eli Lilly γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηλζνπιίλεο κε γελεηηθφ αλαζπλδπαζκφ, ηα νπνία εγθαηλίαζαλ έλα θχθιν 

πξντφλησλ βαζηζκέλσλ ζε πξσηεΐλεο θαη γελεηηθά επεμεξγαζκέλεο νξκφλεο (ζε ζρέζε κε ηελ έσο ηφηε εκπεηξία ησλ ρεκηθά αλαπηπζζφκελσλ θαξκάθσλ). 
Παξφηη ζήκεξα νη λέεο ζπλδπαζκέλεο ηερλνινγίεο αθνξνχλ ζε έλα επξχηαην θάζκα εθαξκνγψλ, ηα επίπεδα αβεβαηφηεηαο ησλ εξεπλεηηθψλ δηεξγαζηψλ, νη 

απαηηήζεηο ζε ρξφλν, νη απαηηνχκελεο  ππνδνκέο θαη πνηφηεηα, νη αλάγθεο ζε εμεηδηθεπκέλεο εηζξνέο γλψζεο θαη ην πςειφ θφζηνο (εθηηκάηαη φηη ε παξαγσγή 

ελφο λένπ θαξκάθνπ κπνξεί λα αλέιζεη ζην 1 δηο δνιάξηα φηαλ ε κέζε επέλδπζε ζε κηα εηαηξεία βηνηερλνινγίαο θηάλεη ζηα 3 εθ. δνιάξηα) θαίλεηαη λα 
πξνυπνζέηνπλ ζηνρεπκέλεο θιαδηθά πιένλ πνιηηηθέο ελίζρπζεο ηνπ ηνκέα ζε επίπεδν νινθιήξσζεο, ζπλεξγαζηψλ, δηνηθεηηθψλ ππνδεηγκάησλ θαη ζρεδηαζκνχ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ έξεπλαο (βαζηθή, εθαξκνζκέλε, κεηαθξαζηηθή).     

90 Μεηά ηελ ζπγρψλεπζε ηεο Pharmacia, ε έξεπλα γηα ηελ αλνζνινγία θαη ηνλ θαξθίλν αλαπηχζζεηαη πιένλ ζηελ Active Biotech AB, απφ ην 1997, ελψ νη 

ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο απνρσξνχλ απφ ηελ νπεδία (Benneworth, Coenen, Moodysson θ.α., 2009: 1656). 
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ηνπ Lund University. Σν Lund University εληζρχεη επίζεο ηα ηειεπηαία έηε ηηο επηζηήκεο πγείαο κέζα απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Postgenomic Research and Technology Programme in South Western Sweden (Swegene), ην 

νπνίν μεθηλάεη ην 1999. Σν Swegene είλαη έλα θνηλφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα αλάκεζα ζην Lund University, ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Gothenburg θαη ην Chalmers University of Technology ζην Gothenburg. ηφρνο είλαη ε 

δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο ηερλνινγηθήο πιαηθφξκαο ζηε γνληδησκαηηθή έξεπλα (Benneworth, Coenen, 

Moodysson θ.α., 2009, Asheim, Coenen & Moodysson, 2009). Δπηπιένλ, ην 2004 ηδξχεηαη ην Swegene Centre for 

Integrative Biology (SCIBLU) ζην Lund University, ην νπνίν απνηειεί ζήκεξα κηα ηδηαίηεξα θνκβηθή εξεπλεηηθή 

δνκή (φπ.π.).  

Άιιε κηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ πγείαο αλαπηχζζεηαη ην 2001 κε ην Biomedical 

Centre (BMC) (φπ.π.). Σν ηειεπηαίν ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε νξηδφληησλ ζπλδέζεσλ θαη ξνψλ ηερλνινγηθήο 

δηάρπζεο αλάκεζα ζηα πεδία ησλ επηζηεκψλ πγείαο. Ζ έδξα ηνπ BMC είλαη ζην Lund University
91

 θαη δίπια ζην 

παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν ηεο Lund (θαζψο θαη πνιχ θνληά ζε φια ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη 

ην πάξθν Ideon). ήκεξα απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εξεπλεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ζηε Lund 

(φπ.π.). Παξάιιεια, ζπληζηά άιιε κηα νξγαλσηηθή θαη ζεζκηθή πξσηνβνπιία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ ηνπηθψλ ζπζηεκηθψλ δηεξγαζηψλ, ησλ ηνπηθψλ ξνψλ θαη ζρέζεσλ ζε επίπεδν παξαγσγήο γλψζεο θαη 

αμηνπνίεζεο γλψζεο.  

Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα ζεκεησζεί κε βάζε ην παξάδεηγκα ηνπ Lund University, ε ζεκαζία πνπ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ε πνιηηηθή ΔΣΚ, φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζα θαη απφ ηελ ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ελφο 

αθαδεκατθνχ νξγαληζκνχ. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή εθηείλεηαη ζε επίπεδν δεκηνπξγίαο θαη κεηαθνξάο αλαιπηηθήο, 

ζπλζεηηθήο, ζεσξεηηθήο ή άξξεηεο γλψζεο αιιά θαη ζε επίπεδν ζπλδπαζκνχ λέσλ πξννπηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε πεξίπησζε -ε νπνία αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη θαη παξαθάησ ζην ηκήκα αλάιπζεο ηνπ 

ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ- ηεο ζπζρέηηζεο ησλ πεδίσλ ηεο βηνηερλνινγίαο θαη ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ. Ζ ζχγθιηζε 

απηή νπζηαζηηθά δεκηνπξγεί λέα πεδία δηαθνξνπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο αλαπηπζζφκελσλ ηερλνινγηθψλ 

ππνδεηγκάησλ ζε ζπγγελείο παξαγσγηθνχο θιάδνπο. Μέζα απφ απηήλ ηε ζπλέξγεηα, αμηνπνηείηαη ε πξνθχπηνπζα 

γλψζε ζηνλ ηνκέα ηεο βηνηερλνινγίαο, ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο βην-αγξνηηθήο 

έξεπλαο θαη βηνκεραληθήο αμηνπνίεζεο ζην επίπεδν ηεο δηαηξνθηθήο ηερλνινγίαο. Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πεδίνπ, ζπλνδεχεηαη ζεζκηθά απφ ηελ ίδξπζε ελφο νξγαληζκνχ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο 

θαηλνηνκηθψλ εγρεηξεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηξνθηθήο ηερλνινγίαο (κε ζπκκεηνρέο θεθαιαίσλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν), ηνπ LU Food Science AB. Ζ ζχζηαζε ηεο ζεκαηηθά απηήο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζεζκηθήο δνκήο 

αληηθαηνπηξίδεη θαη ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε ζην Lund University, γηα ηηο ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Σν δήηεκα απφ φηη θαίλεηαη, δελ αθνξά ζην εάλ έλαο ηέηνηνπ ηχπνπ κεραληζκφο είλαη 

απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν επί παξαδείγκαηη. Αληίζεηα, φπσο 

πξνθχπηεη, έλαο ηερλνινγηθφο ηνκέαο δε δχλαηαη κάιινλ λα αλαπηπρζεί πιένλ ρσξίο αλάινγεο ζεζκηθέο 

πξσηνβνπιίεο (ζπλέληεπμε, LU Food Science AB, 2010). 

Οη λέεο παξαγσγηθέο κνξθέο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ ηξνθίκσλ κε εληζρπκέλα ζπζηαηηθά 

πνπ ελζσκαηψλνπλ επηζηεκνληθέο δηεξγαζίεο θαη απνηειέζκαηα θαη επηθπιάζζνπλ ζεηηθέο ζπλέπεηεο, γεληθά ή γηα 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ (Coenen & Moodysson, 2009: 596, ζπλέληεπμε, LU Food Science AB, 

2010). ηηο πξνθείκελεο δηεξγαζίεο ην Lund University
 92

 δηαδξακαηίδεη έλαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν σο πεγή 

γλψζεο, φζν θαη σο ‘ζπζηεκηθφο παίθηεο’ θαη νξγαλσηήο ηνπ δηαιφγνπ θαη ζπληνληζηήο δξάζεσλ (ζπλέληεπμε, LU 

Food Science AB, 2010). πλεπψο, νη δηαπηζηψζεηο απφ ην παξάδεηγκα ηεο ζχλδεζεο βηνηερλνινγίαο θαη ηξνθίκσλ 

                                                      
91 Σν BMC είλαη ζην Lund University, ιίγα κέηξα απφζηαζε απφ ην CIRCLE, ην θέληξν φπνπ θηινμελείηαη ε παξνχζα έξεπλα γηα ηελ πεξηθέξεηα Skåne. Δίλαη 
αμηνζεκείσηε, ζην πιαίζην πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο επαθψλ κε θνξείο ηεο πεξηνρήο, ε ζρεδφλ ‘απηή’, ζπλερήο ηερλνινγηθή δηάρπζε 

πνπ εμειίζζεηαη αλάκεζα ζηα δεθάδεο δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά θέληξα, ηηο δνκέο δηακεζνιάβεζεο, ηηο γεηηληάδνπζεο επηρεηξεκαηηθέο δνκέο, ζε έλα 

ιεηηνπξγηθφ ‘νηθν-ζχζηεκα γλψζεο’. πσο επίζεο είλαη αμηνζεκείσηε ε ζεκαζία ηεο παξνπζίαο κέζα ζην ίδην ην νηθν-ζχζηεκα κηαο εξεπλεηηθήο δνκήο 
θνηλσληθήο επηζηήκεο (ζε πεδία φπσο νηθνλνκηθή γεσγξαθία, ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο, εξεπλεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο πνιηηηθέο), ε νπνία αθελφο παξαηεξεί ζε 

εγγχηεηα ηηο δηακνξθνχκελεο δηαδηθαζίεο, αθεηέξνπ επηδξά επί ηνχησλ, ηνπιάρηζηνλ έκκεζα (αλ θαη ε VINNOVA απνηειεί πιένλ κηα ζαθή θαη πξφδειε 

εθδήισζε ηεο επηξξνήο ηεο ζθέςεο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ζηηο επηθξαηνχζεο κνξθέο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ), κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ ίδηνπ ηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο αιιά θαη ηε δηακφξθσζε επηζηεκνληθψλ ηεθκεξηψζεσλ γηα ηηο δπλακηθέο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ (ζπλεληεχμεηο Edquist, Asheim, 

Moodysson, Chaminade, Coenen, 2010). 

92 Σν Lund University έρεη επηρνξεγεζεί ηα ηειεπηαία έηε γηα ηέηνηνπ ηχπνπ πξσηνβνπιίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ην πξφγξακκα Linneaus (2006). Σν 

CIRCLE αλαπηχζζεη έξεπλα ζην επίπεδν ησλ βέιηηζησλ ζπζηεκηθψλ θαη ζεζκηθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. 
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αλαδεηθλχνπλ: α) ηε ζεκαζία ησλ νινθιεξσκέλσλ  πξνγξακκάησλ, β) ηε ζεκαζία ηεο ‘ζπζηεκηθφηεηαο’ ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο θνξέσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο βηνκεραληθήο αλαδηάξζξσζεο ελφο θιάδνπ, γ) 

ηε ζεκαζία ηεο ‘δηαθνξνπνίεζεο’ ζε επίπεδν ζηφρσλ ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ αιιά θαη ζε επίπεδν παξαγσγηθήο 

αλαδηάξζξσζεο (π.ρ. λέα πξντφληα, λέεο δηαδηθαζίεο) θαη δ) ηα πνιιαπιά απνηειέζκαηα πνπ δχλαηαη λα 

επηθπιάζζεη ε αλάπηπμε ελφο επηζηεκνληθνχ ηνκέα ζε κηα ‘πεξηνρή-ζχζηεκα’ θαη ηα νπνία δηαηξέρνπλ ην ζχλνιν 

ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δνκψλ ηνπ ηνπηθνχ νηθν-ζπζηήκαηνο. 

Medicon Valley (MVA) 

ήκεξα, ε πεξηθέξεηα Skåne απνηειεί κέξνο ηεο επξχηεξεο ‘πεξηνρήο ζπζηήκαηνο’, ηνπ Medicon Valley. Ο φξνο 

εηζάγεηαη πξψηε θνξά ην 1994 απφ ην Øresund Comittee
93

 θαη αθνξά ζηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ δηακφξθσζεο 

κηαο εληαίαο δηα-πεξηθεξεηαθήο δνκήο ζηελ πεξηνρή (ζπλέληεπμε Region Skane, 2010). Ζ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα 

πεξηιακβάλεη, έλα ζχλνιν θνξέσλ κε αλαθνξά ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ζηα πεδία ηεο θαξκαθεπηηθήο 

βηνκεραλίαο, ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο βηνηερλνινγίαο
94 

(Moodysson, Nilsson & Svensson, 2008: 8, 

Asheim, Coenen & Moodysson, 2009). Σν Medicon Valley Alliance (MVA) είλαη ν νξγαληζκφο κε ηελ 

ελεξγεηηθφηεξε ζπλεηζθνξά ζηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ ζηελ πεξηνρή. Ηδξχεηαη ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, σο απνηέιεζκα ελφο έξγνπ αλάκεζα ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο Lund θαη ηεο Κνπεγράγεο, 

ηξηψλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ θαη θξαηηθψλ θνξέσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε (Coenen, 2007, 

Coenen, Moodysson, Ryan θ.α., 2005). ήκεξα, ηα κέιε ηνπ MVA αλέξρνληαη ζε 270 πεξίπνπ απφ 20 πνπ ήηαλ ηα 

αξρηθά. Σν έηνο 1997, κεηνλνκάζηεθε ζε Medicon Valley Alliance, απφ Medicon Valley Academy. Σν Medicon 

Valley σο ‘πεξηνρή-ζχζηεκα’, ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηηο πεξηθέξεηεο Skåne θαη Copenchagen κέζα απφ δξάζεηο 

πξνβνιήο, δηθηχσζεο, ππνζηήξημεο ηεο νξγάλσζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ ππνζηεξίδεηαη απφ 

ζηνρεπκέλνπο κεραληζκνχο, φπσο ην Invest in Skåne (ζπλέληεπμε Region Skåne/Invest in Skåne, 2010) (θαη ην 

Copenchagen Capacity αληίζηνηρα γηα ηε Γαλία), ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ ηκήκαηνο ηεο πεξηθέξεηαο 

Business Region Skåne. 

 

Πεγή: Asheim, Coenen & Moodysson, 2009: 1.   

Δηθφλα 1. Medicon Valley 

Ζ πεξηθέξεηα Skåne αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κέζα απφ δπν άμνλεο: α) ην Regional Business 

Development (Companies and Sectors, Business Development & Competitiveness, Innovation systems and clusters), 

ην νπνίν ζηνρεχεη ζε πεξηζζφηεξν θάζεηε ππνζηήξημε πξνο θιάδνπο θαη ηνκείο θαη β) ην Business Region Skåne 

                                                      
93 Απνηειεί έλα ζεζκφ δηαιφγνπ αλάκεζα ζε δεκφζηνπο θνξείο ηεο Γαλίαο θαη ηεο νπεδίαο γηα ηελ δηαπεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ζπλεξγαζία.  

94 Ζ ρνιή Ηαηξηθήο ζην Lund University απαζρνιεί πεξίπνπ 140 θαζεγεηέο θαη 500 εξεπλεηέο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαζψο θαη 900 κεηαδηδαθηνξηθνχο 
εξεπλεηέο. Δηεζίσο παξνπζηάδνληαη 100 δηαηξηβέο. Ήδε απφ ην 2000, ην Malmö University Hospital απαζρνιεί 250 εξεπλεηέο ζηελ βηνηαηξηθή, ελψ ιεηηνπξγεί 

εξεπλεηηθφ θέληξν απφ ην 2006 κε 420 πεξίπνπ εξγαδνκέλνπο ζηελ πεηξακαηηθή θιηληθή έξεπλα, ζε ζπλεξγαζία απφ ην 2001 κε ην βηνηαηξηθφ θέληξν  ζηε 

Lund, ην νπνίν επίζεο απαζρνιεί 700 εξεπλεηέο θαη δηαηεξεί 50 ζπλεξγαδφκελνπο θαζεγεηέο (Moodysson, Nilsson & Svensson, 2008: 15). 
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(Invest in Skåne, Tourism in Skåne, Event in Skåne, Film in Skåne), ην νπνίν πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο πεξηζζφηεξν 

νξηδφληηα ζέκαηα. Σν Invest in Skåne, απνηειεί έλαλ κεραληζκφ πνπ επηδηψθεη νξηδφληηα ζηήξημε ζε ζέκαηα φπσο 

ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ θαη ελεκέξσζε γηα λέα ηερλνινγηθά απνηειέζκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο (ζπλέληεπμε 

Region Skåne/Invest in Skåne, 2010). Σν Lund University απνηειεί θαη ζε απηφ ην επίπεδν έλα θαζνξηζηηθφ 

νξγαληζκφ θαζψο δηαηεξεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ ζρεκαηηζκνχ, ελψ φια ηα εξεπλεηηθά ηκήκαηα 

εθπξνζσπνχληαη σο ελεξγά κέιε (Benneworth, Coenen, Moodysson θ.α., 2009). Ζ ιίζηα ησλ κειψλ πεξηιακβάλεη 

παλεπηζηήκηα, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, λνζνθνκεία, κεγάιεο επηρεηξήζεηο (AstraZeneca, Novo Nordisk A/S and 

BioInvent International AB), ηερλνβιαζηνχο, δνκέο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, θιηληθνχο εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο, 

επηζηεκνληθά πάξθα θαη δνκέο ππεξεζηψλ (φπ.π.: 1656). 

Σν MVA
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 απνηέιεζε κηα πξσηνβνπιία αλάκεζα ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο Lund θαη ηεο Κνπεγράγεο ζην πιαίζην 

ελφο EU Interreg II project, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα 

ζε βηνκεραλία θαη αθαδεκία. Οη δηακνξθνχκελεο δπλακηθέο ελίζρπζαλ ηηο ζπλνιηθέο ηνπηθέο εμσηεξηθφηεηεο θαη 

ην ηνπηθφ θεθάιαην κέζα απφ ηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, εξεπλεηηθψλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Απηφ ζπλδπάδεηαη ηελ πξνθείκελε πεξίνδν κε κηα επξχηεξε 

κεηαηφπηζε ζηελ θιαδηθή βηνκεραληθή κνξθνινγία. Ζ κεηαηφπηζε απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα κεηάβαζε πνπ 

ππεξβαίλεη ηελ θπξηαξρία ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνρσξάεη πξνο έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ κηθξφηεξσλ 

εηαηξεηψλ βηνηερλνινγίαο, νη νπνίεο δίδνπλ έκθαζε ζε βαζηθή έξεπλα. Μέζα ζε κεξηθά ρξφληα, απφ ην 1998 έσο ην 

2008, δεκηνπξγνχληαη πεξίπνπ 65 εηαηξείεο βηνηερλνινγίαο, θαη πάλσ απφ 100 φηαλ ζπκπεξηιεθζνχλ νη εηαηξείεο 

ζε ζπλαθή πεδία, φπσο ηαηξηθή ηερλνινγία
96

 (Asheim, Coenen & Moodysson, 2009). Παξάιιεια, ε κεηαηφπηζε 

απηή επεξεάδεη ελ κέξεη ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηηο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ησλ ηνπηθψλ δξψλησλ. Ο πςειφηεξνο 

βαζκφο εμεηδίθεπζεο απαηηεί εμεηδηθεπκέλν επίπεδν ζπλεξγαζηψλ, νη νπνίεο ζπλήζσο είλαη δπλαηέο κφλν κε 

ζπγθεθξηκέλα επηζηεκνληθά θέληξα παγθνζκίσο (π.ρ. Βνζηφλε, Λνλδίλν, Πεθίλν) (OECD, 2006). ήκεξα 

εθηηκάηαη φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 140 εηαηξείεο βηνηερλνινγίαο ζηελ πεξηνρή, απφ ηηο νπνίεο ην 30% 

εληνπίδεηαη ζηε νπεδηθή πιεπξά (Asheim, Coenen & Moodysson, 2009). 

εκεηψλεηαη βέβαηα πσο ε ηερλνινγηθή δηάξζξσζε αλάκεζα ζηηο δπν πεξηνρέο δηαθνξνπνηείηαη αξθεηά. ηελ 

πεξηνρή ηεο Skåne, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνθχςεη κέζα απφ ηηο δνκέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, γεγνλφο 

πνπ δίλεη κεξηθέο θνξέο έλα δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ νξγάλσζε θαη εμέιημε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ζχλδεζε κε ακηγψο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδεη ηε ζρέζε ηνπο κε ην πεξηβάιινλ, ε νπνία πνιιέο θνξέο 

ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο θχθινπο δσήο ησλ εγρεηξεκάησλ ησλ επηζηεκνληθψλ δηεξγαζηψλ (Asheim, 

Coenen & Moodysson, 2009). Τπνινγίδεηαη φηη ζηελ πεξηνρή ζπγθεληξψλνληαη πάλσ απφ 200 επηρεηξήζεηο 

επηζηεκψλ πγείαο, κε 44.000 εξγαδφκελνπο, έληεθα παλεπηζηήκηα θαη πέληε απφ απηά λα πξνζθέξνπλ ζρεηηθά 

καζήκαηα θαη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (Asheim, Coenen & Moodysson, 2009). πλνιηθά, ζηελ πεξηνρή 

ζπγθεληξψλνληαη 45.000 θνηηεηέο ζηηο επηζηήκεο πγείαο, 33 λνζνθνκεία, έληεθα παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία θαη 

ελλέα επηζηεκνληθά πάξθα (ζπλέληεπμε Invest in Skåne, 2010). Απφ ην 1970, ε επηζηεκνληθή παξάδνζε ζηελ 

πεξηνρή ζπλδέεηαη κε κεγάιεο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο, κε έκθαζε ζηελ παξαγσγή θαξκάθσλ. Δληνχηνηο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα νη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζην επξχηεξν πεδίν (π.ρ. βηνηερλνινγία) δηεπξχλεη ζηαδηαθά ην θάζκα 

εθαξκνγψλ. Σν γεγνλφο απηφ αλαδηαηάζζεη ηε ζρέζε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο εηαηξείεο βηνηερλνινγίαο, 

νη νπνίεο ζε κεγάιν βαζκφ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα αηρκήο ζηα ηνπηθά παλεπηζηήκηα. Με ηε ζεηξά ηνπο, νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο απηέο εμαξηψληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο απφ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο θαη 

επελδπηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ.  

Ζ αλάγθε επέθηαζεο δξαζηεξηνηήησλ ζε λέα πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ε έληαζε ηνπ δηεζλνχο 

ηερλνινγηθνχ αληαγσληζκνχ, απμάλνπλ ην ειάρηζην απαηηνχκελν επίπεδν επηζηεκνληθψλ εηζξνψλ θαη ηελ αλάγθε 

                                                      
95 Σν MVA απνηειεί κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ ελψ ηα έζνδα ηνπ εληζρχνληαη απφ εηζθνξέο κειψλ. Σν 2005, απηέο απνηεινχλ ην 75% (Γαλία, 52% θαη 
νπεδία 23%) ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ (12.5 εθ. επξψ). Σν 47% ηεο ζπλνιηθήο εηζθνξάο απφ κέιε αθνξά ζε ηδησηηθά θεθάιαηα, ελψ ην 53% είλαη 

δεκφζηνη πφξνη. Δηζθνξέο επίζεο πξνέξρνληαη απφ ην Øresund Science Region, επηρνξεγήζεηο θαη ζεκηλάξηα. Σν MVA απαζρνιεί πξνζσπηθφ 10 αηφκσλ γηα 

θαζεκεξηλή ππνζηήξημε θαη παξνρή ππεξεζηψλ, ελψ ιεηηνπξγεί αληηπξνζσπεπηηθφ ζπκβνχιην κε εθπξνζψπνπο απφ θνξείο ην νπνίν εθιέγεηαη εηεζίσο  
(ζπλέληεπμε, Invest in Skåne, 2010). 

96 Γηα ηελ πεξίνδν 2004-2005, 29 λέεο επηρεηξήζεηο έληαζεο γλψζεο κε έκθαζε ζε ΔΣΚ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή (ζπλέληεπμε, Invest in Skåne, 2010). 
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γηα ζπλερή δηεμαγσγή βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο, ζηαδηαθά αλαδηαηάζζνπλ θαη ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο ηνπηθέο βηνκεραληθέο δνκέο θαη ηα παλεπηζηήκηα. εκεηψλεηαη φηη ηα ηειεπηαία, νχησο ή 

άιισο αλαδεηνχλ λέεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο, ηδηαίηεξα ζε έλα πιαίζην πεξηθνπψλ αθφκα θαη 

ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’90. Τπνγξακκίδεηαη φηη ην ζπλνιηθά παξαγφκελν πξντφλ ζηελ 

πεξηνρή ππνινγίδεηαη ζηα 15 δηο επξψ ην 2004, απφ 6.9 δηο ην 1995. Ζ ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε αμία εθηηκάηαη ζηα 

5 δηο επξψ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. Παξάιιεια ππνινγίδεηαη φηη απαζρνινχληαη πεξίπνπ 10.000 εξεπλεηέο θαη 2.000 

δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ζε αληίζηνηρα πεδία. Ζ Skåne απνηειεί πεξίπνπ ην 8% ηεο νπεδηθήο παξαγφκελεο αμίαο 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, θαη ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ ην 13% ηεο απαζρφιεζεο (Coenen, 2007, Coenen, 

Moodysson & Asheim, 2009, Henning, Moodysson & Nilsson, 2010).   

πσο αλαθέξζεθε, ην ηζηνξηθφ ησλ επηζηεκψλ πγείαο ζηελ πεξηθέξεηα ζπλδέεηαη κε ηελ παξνπζία ησλ 

AstraZeneca, Pharmacia, Active Biotech AB (1997), BioInvent. πλνιηθά, ε νπεδηθή πιεπξά ζπγθεληξψλεη 

πεξίπνπ 35 εηαηξείεο βηνηερλνινγίαο δηαθφξσλ κεγεζψλ (Asheim, Coenen & Jerker Moodysson, 2009). Ζ Γαληθή 

πιεπξά ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ 100 εηαηξείεο βηνηερλνινγίαο, ηφζν κεγάιεο επηρεηξήζεηο (φπσο νη Novo Nordisk θαη 

Lundbeck) φζν θαη ηερλνβιαζηνχο, φπσο ε Novozymes (ηερλνβιαζηφο απφ ηε Novo Nordisk). πλνιηθά, 

ππνινγίδεηαη φηη ζπγθεληξψλνληαη ζε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο ηνκείο, 140 εηαηξείεο βηνηερλνινγίαο, 70 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη 130 εηαηξείεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο. Οη 10 κεγαιχηεξεο εηαηξείεο
97

 ζην Medicon 

Valley είλαη νη: Novo Nordisk A/S (9.000 εξγαδνκέλνπο, κε έδξα ηε Γαλία) Unomedical A/S (1.200 εξγαδνκέλνπο, 

κε έδξα ηε Γαλία), H. Lundbeck A/S (2.100 εξγαδνκέλνπο, κε έδξα ηε Γαλία), AstraZeneca R/D (957 

εξγαδνκέλνπο, κε έδξα ηε Lund έσο ην 2010), Coloplast A/S (1.990 εξγαδνκέλνπο, κε έδξα ηε Γαλία), Pfizer 

Health AB (850 εξγαδνκέλνπο, κε έδξα ηε νπεδία), Novozymes A/S (1.669 εξγαδνκέλνπο, κε έδξα ηε Γαλία), 

Radiometer A/S (847 εξγαδνκέλνπο, κε έδξα ηε Γαλία), Leo Pharmaceutical (1.270 εξγαδνκέλνπο, κε έδξα ηε 

Γαλία), Chr. Hansen A/S (725 εξγαδνκέλνπο, κε έδξα ηε Γαλία) (Asheim, Coenen & Moodysson, 2009, 

Benneworth, Coenen, Moodysson θ.α., 2009, Henning, Moodysson & Nilsson, 2010). Πνιχ ζεκαληηθφο σζηφζν 

είλαη θαη ν ξφινο θπζηθά ησλ ηνπηθψλ παλεπηζηεκίσλ -βάζεη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εξεπλεηηθψλ δνκψλ- θαη ελ 

πξνθεηκέλσ, ηνπ Lund University, ζε επίπεδν πξαγκαηνπνίεζεο έξεπλαο, ηερλνβιαζηψλ, ζπλεξγαζηψλ, παξαγσγήο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Faculty of Medicine
98

, Biomedical Centre, Faculty of Science
99

, Lund Institute of 

Technology
100

). 

ηελ πεξηνρή εληνπίδνληαη 41 πεξίπνπ επελδπηηθνί κεραληζκνί θεθαιαίσλ πςεινχ ξίζθνπ, ην 2009. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο έρνπλ έδξα ζηελ πεξηθέξεηα (61%), παξφηη ην 10% απφ απηνχο βξίζθνληαη ζηελ Skåne 

ιφγσ ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπο ζηε ηνθρφικε. εκαληηθνί κεραληζκνί είλαη θαη νη εζληθνί θνξείο 

                                                      
97 ηελ πιεπξά ηεο Γαλίαο  ζπγθεληξψλεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ηζηνξηθά (πεξίπνπ 86% ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο 

ηαηξηθήο ην 1995). Απφ ηα κέζα ηνπ ’90, ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε νπεδία απμάλεηαη ζεκαληηθά, ελψ κεηψλεηαη ζε κηθξφ βαζκφ ζηε Γαλία. 

Δπηρεηξήζεηο ζηνλ επξχηεξν ηνκέα αξηζκνχληαη ζε 4.300 πεξίπνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Öresund ην 2004, ελψ εθηηκάηαη φηη πεξίπνπ 250 απφ απηέο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο ζπλαθείο ζηε βηνηερλνινγία θαη άιιεο ηφζεο εμεηδηθεχνληαη ζηε ζρεηηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (VINNOVA, 2005). Σν 

75% ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ηαηξηθή θαη πγεία ζπγθεληξψλνληαη πιένλ ζηε νπεδηθή πιεπξά, κε εμαίξεζε ηε βηνηερλνινγία θαη ηε θαξκαθεπηηθή, φπνπ ην 60% 

πεξίπνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Κνπεγράγεο (Asheim, Coenen & Moodysson, 2009). εκεηψλεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο ζηε Γαλία ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 
ηνκείο είλαη πιένλ ιηγφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο, ελψ ζηε νπεδία ζπγθεληξψλνληαη πνιιέο επηρεηξήζεηο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο, σο απνηέιεζκα ελ κέξεη ηεο 

θαηαγσγήο ηνπο απφ ηα ηνπηθά εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα αιιά θαη ησλ Ηδξπκαηηθψλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο ηερλνβιαζηψλ πνπ αξηζκνχλ έσο θαη 2 άηνκα πξνζσπηθφ (εξεπλεηέο) (φπ.π.). πλνιηθά, ην 90% ησλ νξγαληζκψλ ζηνλ ηνκέα 
ηεο πγείαο ζηελ πεξηνρή δηαηεξεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο (φπ.π.). Ζ πεξηνρή ηεο Lund θηινμελεί πεξίπνπ ην 1/6 ησλ εηαηξεηψλ πγείαο ζηε νπεδία, 

ελψ ε πεξηνρή ηεο Κνπεγράγεο ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ ην 60% ηεο ρψξαο. ην πεδίν ηεο βηνηερλνινγίαο, ε πεξηνρή ηνπ Öresund ζπγθεληξψλεη, απφ ην 2001, ην 

25% πεξίπνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε νπεδία (VINNOVA, 2001), ελψ ζηε Γαλία ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 75%.  

98 Έλα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Σκήκαηνο κε ηα λνζνθνκεία ηεο Lund θαη ηνπ Malmö είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ Biomedical Centre (BMC), ην 
νπνίν ζήκεξα, αλάκεζα ζε άιια, απνηειεί έλα απφ ηα πην θαηλνηφκα θέληξα έξεπλαο ζε βιαζηνθχηηαξα (Stem Cell Centre) θαη ζε θαξθίλν (Strategic Centre 

for Clinical Cancer Research - Create Health). πλνιηθά ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ 700 εξεπλεηέο ζε 90 δηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο.   

99 Σν έηνο 2005, ην Σκήκα δηαηεξεί 1700 πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη 440 κεηαπηπρηαθνχο, ελψ απαζρνιεί 100 θαζεγεηέο θαη 270 εξεπλεηέο. 

100 Tν Lund Institute of Technology, απνηειεί νπζηαζηηθά ην ηκήκα κεραληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηδξχεηαη ην 1961. ήκεξα είλαη ην ηξίην κεγαιχηεξν 

ηλζηηηνχην ηερλνινγίαο ζηε νπεδία. 
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ρξεκαηνδφηεζεο
101

 θαζψο θαη νη θνξείο πνπ ζπλδένληαη κε νξγαληζκνχο ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

(π.ρ. TeknoSeed ζηε Lund, CAT-Symbion Innovation θαη Teknologisk Innovation ζηε Γαλία) (OECD, 2006).  

Σν πιαίζην κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη δηνίθεζεο θαηλνηνκίαο απνηειεί κηα άιιε πεξηνρή δηαθνξνπνίεζεο 

αλάκεζα ζηηο δπν πεξηθέξεηεο, παξφηη αλαδεηθλχεη ηε δηαθνξεηηθή ζεκαζία αληίζηνηρσλ κεραληζκψλ. ηε 

νπεδία, ε θξαηηθή παξέκβαζε είλαη πην έληνλε θαη νη ζρέζεηο ησλ δξψλησλ είλαη πεξηζζφηεξν ζπζηεκηθέο θαη 

εληζρπκέλεο θαη απφ θξαηηθέο πξσηνβνπιίεο. Οη πεξηπηψζεηο ηνπ Ideon θαη ηνπ Lund University απνηεινχλ ηέηνηα 

ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα. Αληίζεηα, ε Γαλία δηαηεξεί κηα πεξηζζφηεξν θηιειεχζεξε παξάδνζε θαη νη πεξηζζφηεξεο 

αληίζηνηρεο δνκέο απνηεινχλ κέξε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο.  

Ζ ίδηα ε πνιηηηθή άιισζηε δηαρείξηζεο ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο δηαθνξνπνηείηαη ζην επίπεδν αμηνπνίεζεο ησλ 

παξαγφκελσλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. ηε νπεδία, ηζρχεη κεηαπνιεκηθά ε απνθαινχκελε ‘εμαίξεζε ησλ 

δηδαζθφλησλ’, ε νπνία δίδεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξεπλεηέο λα θαηνρπξψλνπλ πιήξε ηδηνθηεζία ζηα πξντφληα ηεο 

δηαλνεηηθήο ηνπο εξγαζίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα θίλεηξα ζηηο εξεπλεηηθέο κνλάδεο 

γηα ηελ αλάιεςε εξεπλεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Χζηφζν, δηαηππψλνληαη θξηηηθέο ηειεπηαία, αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε θαη ζηηο ζρέζεηο εξεπλεηψλ θαη ηδξχκαηνο εληφο ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη ε 

έξεπλα (ζηηο δνκέο ηνπ νπνίνπ νη εξεπλεηέο δελ ππνρξενχληαη λα παξαρσξήζνπλ ηα πξνθχπηνληα απνηειέζκαηα) 

(ζπλέληεπμε LU Innovation, 2010). πλεπψο, εγείξνληαη εξσηήκαηα ηφζν ζε επίπεδν ζπκβνιηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ηδξχκαηνο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ (εθφζνλ ην ίδξπκα παξαρσξεί ηνπο απαξαίηεηνπο ρψξνπο, 

εμνπιηζκφ, πξνζσπηθφ, ιεηηνπξγίεο θαη άιιεο ππεξεζίεο), φζν θαη ζε επίπεδν πεξαηηέξσ αλάπηπμεο κεραληζκψλ 

αμηνπνίεζεο ή εκπνξεπκαηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ. ηνλ αληίπνδα ηεο νπεδηθήο πνιηηηθήο, ζηε Γαλία απφ ην 

2000 ηζρχεη έλα λνκηθφ πιαίζην (Danish Law on University Patenting-LUP) ην νπνίν ζπγθιίλεη πξνο ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηνπ Bayh-Dole Αct (ΖΠΑ) θαη ην νπνίν επηηξέπεη ζηα δεκφζηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα λα δηαηεξνχλ ηα 

εκπνξηθά δηθαηψκαηα απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ εξεπλεηψλ ηνπο (Valentin 

& Jensen, 2007). ηελ πεξίπησζε ηεο Γαλίαο, πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο ελφο απνηειέζκαηνο 

(Valentin, Dahlgren & Jensen, 2007). Δπηπιένλ, δηαηεξνχληαη δηθαηψκαηα αμηνπνίεζεο (ζε πνζνζηφ 1/3 γηα ηνλ 

εξεπλεηή, ην ίδξπκα θαη ην γξαθείν κεηαθνξάο ηερλνινγίαο), ηφζν γηα ην ίδξπκα γεληθά φζν θαη γηα ην εθάζηνηε 

γξαθείν κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ην νπνίν πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλεο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο.  

Καηά ζπλέπεηα, νη δηαδηθαζίεο θαηνρχξσζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο επξχηεξα, 

απνηεινχλ κηα ππνρξεσηηθή δηαδξνκή ζηελ πεξίπησζε ηεο Γαλίαο, κε αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο ζηε δηάξζξσζε ησλ 

κεραληζκψλ κεηαθνξάο  ηερλνινγίαο θπξίσο κέζα ζηα παλεπηζηήκηα. ηελ πεξίπησζε ηεο νπεδίαο ην πιαίζην 

είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλν ζηα δηθαηψκαηα ηνπ εξεπλεηή θαη ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, νπφηε θαη ν 

ξφινο ησλ γξαθείσλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο
102 

απαηηεί κηα πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθή δξαζηεξηνπνίεζε κε ζθνπφ 

ηελ θαηαγξαθή, ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ ππνζηήξημε ή ηελ αμηνπνίεζε αληίζηνηρσλ απνηειεζκάησλ (ζπλέληεπμε 

LU Innovation, 2010). Οη δηαδηθαζίεο αμηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ (π.ρ. ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ, ζπκβάζεηο 

παξαρψξεζεο) -πέξαλ ηεο θαηνρχξσζεο επξεζηηερλίαο- ραξαθηεξίδνληαη σο ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο ζε ζχγθξηζε κε 

αληίζηνηρεο ‘αληαγσληζηηθέο’ δνκέο (π.ρ. Karolinska Institute in Stockholm, Oxford University) (Asheim, Coenen & 

Moodysson, 2009). πσο γίλεηαη εκθαλέο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ην νπεδηθφ ππφδεηγκα 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ αλαδπφκελνπ ‘αγγινζαμνληθνχ επηρεηξεκαηηθνχ παλεπηζηεκίνπ’ θαη ησλ 

‘θηιειεχζεξσλ’ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ αλάπηπμε 

κεραληζκψλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σν ‘νπεδηθφ 

ππφδεηγκα’, αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο θξαηηθήο πξσηνβνπιίαο ζε επίπεδν πνιηηηθψλ ΔΣΚ, ηε ζεκαζία ηεο 

αλάπηπμεο πεξηζζφηεξν ζπζηεκηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο θαη ηεο αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλσλ ζεζκηθψλ κεραληζκψλ. 

Αθφκε πεξηζζφηεξν αλαδεηθλχεηαη ν καθξνπξφζεζκνο ξφινο ησλ ίδησλ ησλ παλεπηζηεκίσλ ζε φξνπο παξαγσγήο 

γλψζεο θαη ζε επίπεδν ζπζηεκηθήο νξγάλσζεο. 

                                                      
101 Tν Swedish Industrifonden, κε έδξα ηελ ηνθρφικε θαη γξαθεία ζην Malmö έρεη επελδχζεη ήδε 4 εθ. επξψ ζην Medicon Valley. Ο πεξηνξηζκφο σζηφζν γηα ηα 
ηακεία απηά εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα επελδχζνπλ κφλν ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ρψξα ηνπο (Asheim, Coenen & 

Moodysson, 2009). 

102 ην επίπεδν κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ιεηηνπξγνχλ θαη ηα Technology Bridge Foundation, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαη ηα νπνία είλαη νξγαλσκέλα ζε 

πεξηθεξεηαθή βάζε. Σν γξαθείν ηεο πεξηθέξεηαο Skåne εδξεχεη ζηε Lund (Ideon) θαη δηαηεξεί ηκήκα αμηνιφγεζεο (Teknopol), επξεζηηερληψλ θαη ζπκβάζεσλ 
(Forskarpatent i Syd) θαη επελδχζεσλ ζπνξάο (TeknoSeed). Δληνχηνηο, θαίλεηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπο λα αθνξά ζε κηα πην γξακκηθή πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ην 

γξαθείν ηνπ ίδηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ην νπνίν αθνινπζεί κηα ελεξγεηηθή πνιηηηθή κφριεπζεο, αλαδήηεζεο, εληνπηζκνχ απνηειεζκάησλ θαη ελεκέξσζεο.  
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Οη κνξθέο εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη νη κνξθέο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο δηαηεξνχλ 

δηαθξηηηθά ζηνηρεία δηάξζξσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη εμέιημεο, ζε ζπλάθεηα θαη κε ηηο αλαπηπμηαθέο ηνπο ‘ηξνρηέο’. 

Δπίζεο, ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία, πεξηερφκελα θαη ραξαθηεξηζηηθά απφ δηαθνξεηηθέο επηξξνέο, ζε επίπεδν πνιηηηθήο ή 

θαζεζηψησλ ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο. Έηζη, θαζηζηνχλ ζχλζεηε ηε δηαδηθαζία ζχγθξηζεο ε 

ηαμηλφκεζεο ζε δηαθνξεηηθά ππνδείγκαηα. Δληνχηνηο, παξφηη ηα πεξηζζφηεξα ππνδείγκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία πνιιέο θνξέο θνηλά, ε εκβξηζήο αλάιπζε ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο (θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ) αλαδεηθλχεη επηπιένλ ζεκαληηθέο πηπρέο. Οη πηπρέο απηέο αθνξνχλ: α) ζηηο 

εζσηεξηθέο δνκέο, ζε επίπεδν ζεζκψλ θαη νξγαληζκψλ, β) ζηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο αιιειεπίδξαζεο θαη 

κάζεζεο, γ) ζηα πεξηερφκελα ησλ πνιηηηθψλ θαη ηηο ζεκηηέο θαη αζέκηηεο επηπηψζεηο ηνπο, δ) ζηηο αζπκκεηξίεο, 

αληηλνκίεο θαη φξηα ελφο ζπζηήκαηνο, θαη ε) ζηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Μέξνο απηψλ ησλ πηπρψλ 

είλαη επηπξνζζέησο θαη νη κνξθέο κέζσ ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη νη εθάζηνηε πνιηηηθέο ΔΣΚ κε δεηήκαηα 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε δηεξγαζηψλ ‘έληαζεο γλψζεο’. Ζ αλάπηπμε κηαο 

ζπλζεηηθήο ζπγθξηηηθήο παξάζεζεο θαη αλάιπζεο δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ (κε ηελ έλλνηα ηεο αλαγλψξηζεο 

δηαθνξεηηθψλ αζπκκεηξηψλ ή δπλαηνηήησλ), επηζεκαίλεη αθφκε ηε ζεκαζία ηεο ζπλεμέιημεο ζεζκηθψλ, 

νξγαλσηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη ηε ζεκαζία ηεο νινθιήξσζεο ησλ κέηξσλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο 

θαη θαηλνηνκίαο, ζε έλα ζπζηεκηθφ ππφδεηγκα ππθλψλ δηαζπλδέζεσλ.   

Δλ πξνθεηκέλσ, ε πεξίπησζε ηνπ Medicon Valley απνθαιχπηεη ηε ζεκαζία θάπνησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ, 

ρξήζηκσλ γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δλ πξψηνηο, δηαθαίλεηαη θαη ζηα δπν 

γεσγξαθηθά θαη ζπζηεκηθά ππν-επίπεδα
103

, ε ζεκαζία ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, δεδνκέλνπ φηη -πέξαλ ησλ επηκέξνπο 

δηαθνξνπνηήζεσλ
104

- ν ξφινο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο παξακέλεη ηδηαίηεξα ελεξγεηηθφο. ηε νπεδία ζπγθεθξηκέλα, 

ε βαζηθή πνιηηηθή ΔΣΚ εθαξκφδεηαη κέζα απφ ηε VINNOVA. πσο θάλεθε, ξφινο ηεο είλαη ε πξνψζεζε ηεο 

έλλνηαο ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα ηξία βαζηθά κέξε ελφο ζπζηήκαηνο: 1) ησλ ππνδνκψλ παξαγσγήο γλψζεο, 

2) ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη 3) ηνπ θξάηνπο, κέζα απφ δηαθνξεηηθέο κνξθέο (πξνκήζεηεο, ηερλνινγηθέο 

ζπκπξάμεηο, ζπκβάζεηο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ θέληξσλ, ηερλνινγηθψλ πιαηθφξκσλ
105

) 

(VINNOVA, 2010).  

Καηά δεχηεξνλ δηαπηζηψλεηαη ε ζεκαζία ησλ εηδηθψλ ζπζηεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πνιηηηθψλ, πνπ επηθπιάζζνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν γεληθφ ππφδεηγκα πνιηηηθήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αθνξνχλ 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ θνηλνπξαμηψλ θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, κε 

αλαθνξά πάληα ζε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο. Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ αθφκε ηελ 

ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαθνξάο γλψζεο αλάκεζα ζηα ηνπηθά ππνθείκελα, ηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ησλ δξψλησλ (ζε επίπεδν θιάδνπ, επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ή ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ 

ζπζηήκαηνο) θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ‘ζπζηεκηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ’ πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ. Ηδηαίηεξα ην 

ηειεπηαίν θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο νπεδίαο λα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ ελδπλάκσζε ησλ πνιηηηθψλ 

πεξηερνκέλσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηε ζπιινγηζηηθή ηεο θαηαλνκήο πφξσλ θαη πξνζαλαηνιίδνληαη πεξηζζφηεξν πξνο 

ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ αλαβάζκηζεο ησλ ζηνηρείσλ πξνηηζέκελεο αμίαο (Asheim, Coenen, Moodysson θ.α., 

2005, Asheim, 2008, Asheim, Coenen & Moodysson, 2009). Σα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκηθψλ 

                                                      
103 Ζ πνιηηηθή θαηλνηνκίαο ζηε Γαλία πινπνηείηαη απφ ην Ministry of Science, Technology and Innovation (VTU), δηαηεξψληαο κηα ειαθξψο ιηγφηεξε ξεηή 

ζηάζε ζε ζέκαηα θνξπνξαηηζηηθψλ ζπκπιεγκάησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηελ νπεδία. Σν VTU ππνζηεξίδεη εληνχηνηο ζπκπιέγκαηα επηρεηξήζεσλ 
θαη εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη νξγαληζκψλ φπσο ην Danish Pharma Consortium (ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηεζζάξσλ Γαληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ηνπ Medicon 

Valley - Copenhagen University, Danish Technical University, Danish University of Pharmeceutical Science θαη Royal Veterinary and Agricultural University) 

(Asheim, Coenen & Moodysson, 2009). εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε βηνκεραληθή κνξθνινγία δηαθνξνπνηείηαη ζηε Γαλία, φπνπ επηθξαηνχλ πεξηζζφηεξν νη 
ΜΜΔπ, ζε ζρέζε κε ηελ νπεδία θαη ηελ παξάδνζε ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηερλνινγηθνχο ηνκείο. Παξάιιεια, δηαθνξέο δηαπηζηψλνληαη 

ζηηο θεληξηθέο ηάζεηο αλάκεζα ζηα δπν βηνκεραληθά πξφηππα θαη ηηο εζσηεξηθέο παξακέηξνπο, κε ην Γαληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζε 

επίπεδν ηάζεσλ ζε πςειά επίπεδα κε-ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο, ζηελ παξαδνζηαθά έληνλε εμσζηξέθεηα θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ πξνζαπμεηηθή 
θαηλνηνκία πξντφλησλ ζε ηνκείο κε-ηερλνινγηθήο αηρκήο αιιά κε εηζξνέο γλψζεο ή κεγάιεο ζπλεξγαηηθέο κνλάδεο (Βitard, Edquist, Hommen θ.α., 2008). 

104 ηε νπεδία, φπσο θαη ζηε Ννξβεγία θαη ηε Φηλιαλδία, ηα Παλεπηζηήκηα αλαιακβάλνπλ πιένλ ξεηά έλαλ ηξίην ξφιν, φζνλ αθνξά ζηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπο κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ επηζηεκνληθψλ πφξσλ. ηε Γαλία, ν ίδηνο ζθνπφο επηδηψθεηαη κέζα απφ ζπγγελεχζεηο 

παλεπηζηεκίσλ (π.ρ. Copenhagen University, Danish University of Pharmaceutical Science θαη Royal Veterinary and Agricultural University) θαη ηελ ελίζρπζε 
ησλ δηνηθήζεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζε επίπεδν θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη δηνίθεζεο ρνιήο.   

105 Οη επηζηήκεο πγείαο θαιχπηνπλ ηηο πεξηνρέο: θάξκαθα θαη δηαγλσζηηθή, βηνηερληθά εξγαιεία, ηαηξηθή ηερλνινγία θαη θαηλνηνκηθά ηξφθηκα. εκεηψλεηαη φηη 

ε ζχλδεζε βηνηερλνινγίαο θαη ηξνθίκσλ απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνηεξαηφηεηα ζηελ νπεδηθή πνιηηηθή θαηλνηνκίαο, θαη πξνσζείηαη κέζσ ζρεκάησλ 

φπσο ην VINNVAXT ζηε Skåne.   
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πνιηηηθψλ ζηε νπεδία, ελζαξξχλνπλ εληέιεη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεμέιημεο αλάκεζα ζε επηζηεκνληθνχο, 

ηερλνινγηθνχο, νξγαλσηηθνχο, ζεζκηθνχο θαη παξαγσγηθνχο ηνκείο, κε έκθαζε ζηηο κεηαμχ ηνπο ζπλάθεηεο θαη ηηο 

πξννπηηθέο λέσλ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη ‘λέσλ ζπλδπαζκψλ’ (Henning, Moodysson & Nilsson, 2010).   

Ο ηνκέαο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 

Ο ηνκέαο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζεσξείηαη σο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο ηεο πεξηθέξεηαο Skåne. Οη βαζηθέο εμεηδηθεχζεηο ηνπ ηνκέα είλαη ε θαηαζθεπή 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ ΣΠΔ, νη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε ζέκαηα επηζηήκεο ππνινγηζηψλ 

θαη ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο (φπ.π.). Δληνχηνηο, ηα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηνπ θιάδνπ εληνπίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη έξεπλα, παξά ζην 

κεηαπνηεηηθφ ηνκέα. Τπνινγίδεηαη φηη ν ηνκέαο απαζρνιεί πεξίπνπ 17.000 εξγαδνκέλνπο ζηε Skåne (φπ.π.). 

εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή θαη παξνπζία ηεο Sony Ericsson (Sony Ericsson, ST Ericsson–ηέσο Ericsson Mobile 

Platforms) ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ζηε Lund (θαη έπεηηα ζην Malmö ). Ζ εηαηξεία εθηηκάηαη φηη απαζρνιεί έλαλ 

αξηζκφ εξγαδνκέλσλ 5.000 πεξίπνπ ζηελ πεξηνρή (ζηνηρεία 2008), δνκέο ηδηαίηεξα εθηεηακέλεο αλ ζπλππνινγίζεη 

θαλείο ηελ πςειή εμεηδίθεπζε θαη ζε άιιεο νπεδηθέο πεξηθέξεηεο (Henning, Moodysson & Nilsson, 2010). 

Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ξαγδαία θαη εθηεηακέλε αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο ζηελ πεξηνρή
106

 

είλαη ε επηζηεκνληθή παξνπζία ηνπ Lund University θαη ηνπ Lund Institute of Technology
107 

(ζπλέληεπμε Ideon 

Innovation, 2010, Coenen, 2007, Henning, Moodysson & Nilsson, 2010). Σν ηειεπηαίν ηδξχεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 

’60, σο ηκήκα ηνπ Lund University, θαη ζήκεξα απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο δνκέο παξαγσγήο γλψζεο θαη 

εθπαίδεπζεο ζηε Lund. Ζ γεηηλίαζε κε ην Παλεπηζηήκην πξνζθέξεη (πέξαλ ηεο εθπαίδεπζεο πςειά θαηαξηηζκέλνπ 

πξνζσπηθνχ), ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζηψλ, ρξεκαηνδφηεζεο εγρεηξεκάησλ θαη κεηαθνξάο γλψζεο. H γεηηλίαζε 

επίζεο κε ην Ideon -ην νπνίν ζπγθεληξψλεη έλα κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ ζηηο ΣΠΔ (πνιιέο απφ ηηο νπνίεο 

δηαηεξνχλ εκπξφζζηεο ή νπίζζηεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο ή κε ηελ Ericsson)- ζπληζηά έλα ρψξν ζπλεξγαζίαο 

(αλάκεζα ζηνπο ηνπηθνχο δξψληεο) γηα ηε δνθηκή λέσλ ηδεψλ θαη ηελ εθθφιαςε εγρεηξεκάησλ (ζπλέληεπμε B. 

Asheim, 2010) (Benneworth, Coenen, Moodysson θ.α., 2009). Οη δηαδηθαζίεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ησλ 

δξψλησλ ζπληζηνχλ ζήκεξα έλα ζεκαληηθφ ζεζκηθφ θαη νξγαλσηηθφ απφζεκα γηα ηελ πεξηθέξεηα Skåne θαη εηδηθά 

γηα ηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ. 

ην πιαίζην ησλ παξαγσγηθψλ, επηζηεκνληθψλ, ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ 

πεξηθέξεηα Skåne, ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνθχπηνπλ επξχηαηεο ζπλεξγαζίεο θαη ζρήκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ 

γεσγξαθηθφ νξίδνληα ηεο πεξηθέξεηαο αιιά θαη ηεο νπεδίαο θαη εληάζζνπλ ηηο δπλακηθέο ηεο πεξηθέξεηαο -ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο- ζε εθηεηακέλεο δνκέο αληαιιαγήο γλψζεο. Σν Öresund ΗΣ Platform απνηειεί κηα απφ ηηο 

αλαπηπμηαθέο πιαηθφξκεο πνπ νξγαλψλνληαη ηα ηειεπηαία έηε, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πεξηθέξεηαο Öresund 

(The Øresund Region)
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. Σν Öresund ΗΣ ζπληζηά έλαλ νξγαληζκφ πνπ ηδξχεηαη κε πξσηνβνπιία ζπγθεθξηκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ (ζπλέληεπμε Öresund ΗΣ, 2010), φπσο ε Axis Communications, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηα ηνπηθά 

παλεπηζηήκηα (ηφηε ελλέα ζηνλ αξηζκφ). Ζ ζπκκεηνρή ηεο εζληθήο πνιηηηθήο θαζίζηαηαη ζεκαληηθή ζε έλα 

κεηέπεηηα ζηάδην. Πνιχ ζεκαληηθή θξίλεηαη ε δηάζηαζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζηελ ππνζηήξημε ηνπ 

εγρεηξήκαηνο κέζα απφ πξνγξάκκαηα πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο (π.ρ. Interreg), πξνζαλαηνιηζκέλα πιένλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηελ θαηλνηνκία (ζπλέληεπμε Öresund ΗΣ, 2010). Ο ξφινο ηνπ Öresund IT, είλαη ε ελίζρπζε ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δηθηπψζεσλ αλάκεζα ζηνπο θνξείο ΣΠΔ ζηελ πεξηθέξεηα θαη αλάκεζα ζηνπο ηνπηθνχο 

θνξείο θαη δηεζλείο δνκέο παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο γλψζεο ζε ζέκαηα ΣΠΔ. πγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο αθνξνχλ 

ζε: α) δηακφξθσζε ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, β) πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ θαη μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ 
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 Mφλν ζην Ideon Science Park εδξεχνπλ ζήκεξα πεξίπνπ 50 κηθξέο επηρεηξήζεηο κε εμεηδίθεπζε ζηνλ θιάδν θαζψο θαη εηαηξείεο φπσο νη Sony Ericsson, 

Axis Communications) (ζπλέληεπμε Ideon Innovation, 2010, ζπλεληεχμεηο CIRCLE, 2010). 

107 Σα πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο θαιχπηνπλ πεξηνρέο απφ ηειεπηθνηλσλίεο έσο βην-ηαηξηθά ζπζηήκαηα, ηερλεηή λνεκνζχλε θαη επεμεξγαζία λέσλ πιηθψλ. 
εκεηψλεηαη φηη ην Lund Institute of Technology ζπλεξγάδεηαη ηδηαίηεξα ζηελά ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηηο επηρεηξήζεηο ΣΠΔ ηεο πεξηνρήο ζε επίπεδν 

πξνγξακκάηνο ζπνπδψλ, έξεπλαο θαη δηακφξθσζεο πεδίσλ έξεπλαο (Henning, Moodysson & Nilsson, 2010: 156).  

108
 εκεηψλεηαη φηη ηo Öresund Region πεξηιακβάλεη ην Skåne county (33 δήκνη) ζηε λφηηα νπεδία. Απφ ηελ πιεπξά ηεο Γαλίαο, πεξηιακβάλνληαη ην 

Sjælland θαη ηα γεηηληάδνληα λεζηά, θαη επξχηεξα ε πεξηνρή ηεο Κνπεγράγεο (Greater Copenhagen), νη Γήκνη ηεο Κνπεγράγεο θαη ηνπ Frederiksberg, αιιά 

θαη ηα counties Copenhagen, Roskilde θαη Frederiksborg θαζψο θαη νη αγξνηηθέο επαξρίεο Vestsjælland, Storstrøms θαη Bornholm (OECD, 2006: 12). 
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πεξηνρή αιιά θαη γ) δηακφξθσζε ζπδεχμεσλ αλάκεζα ζε ηερλνινγηθή πξνζθνξά θαη δήηεζε. Ζ ζπιινγηζηηθή ηεο 

πιαηθφξκαο ζπληζηά κηα κνξθή δηαπεξηθεξεηαθήο δνκήο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ, παξά ζηε κειέηε ησλ ηνπηθψλ δπλακηθψλ (ζπλέληεπμε 

Öresund ΗΣ, 2010). Δθηηκάηαη φηη νη παξαγσγηθέο θαη ηερλνινγηθέο δνκέο γηα ηηο νπνίεο εξγάδεηαη ην Öresund IT 

ζηελ επξχηεξε πεξηθέξεηα ηνπ Öresund, απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ ΣΠΔ 

ζηελ Δπξψπε ζπλνιηθά, κε 10.000 πεξίπνπ επηρεηξήζεηο θαη 100.000 πεξίπνπ εξγαδνκέλνπο. Τπνινγίδεηαη φηη ε 

αλαινγία ρσξνζέηεζεο παξαγσγηθψλ δνκψλ αλάκεζα ζε Γαλία θαη νπεδία (πεξηθέξεηα Skåne) είλαη πεξίπνπ 80 

πξνο 20 αληίζηνηρα (ζπλέληεπμε Öresund ΗΣ, 2010). Δληνχηνηο, ε εξεπλεηηθή δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ 

πεξηθέξεηα Skåne, σο απνηέιεζκα ησλ ππνδνκψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ -Lund University, Lund Institute of 

Technology, Ideon, επηρεηξήζεηο, ηερλνβιαζηνί απφ ηηο εξεπλεηηθέο δνκέο ή ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο- 

εθηηκάηαη σο ηζφξξνπα θαηαλεκεκέλε αλάκεζα ζηηο δπν πεξηθέξεηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Öresund. Παξφηη ε 

ιεηηνπξγία κηαο θνηλήο δνκήο γηα φινπο ηνπο ζρεηηθνχο ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ζηελ πεξηνρή, παχεη ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2011 (Öresund Org) -θπξίσο ιφγσ εληάζεσλ αλάκεζα ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηα ζπκκεηέρνληα 

Παλεπηζηήκηα (ζπλέληεπμε Öresund Greenhouse, 2010)- ε ιεηηνπξγία ηνπο σο απηφλνκσλ νξγαληζκψλ (Øresund 

University, Øresund Greenhouse Øresund Environment, Øresund Food, Øresund IT Øresund Logistics) ζπλερίδεηαη 

κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Lund University θαη Roskilde University.  

To Öresund ΗΣ ιεηηνπξγεί σο δνκή ζην πιαίζην ηνπ Öresund Science Region, απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1999, νπφηε 

ζπζηάζεθε κε πξσηνβνπιία ηφηε ηνπ Öresund University θαη ηνπ Öresund Business Council
109

. θνπφο ηεο 

πξσηνβνπιίαο είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε αθαδεκία θαη επηρεηξήζεηο. Πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε -παξφηη μεθηλάεη σο ζρεηηθά ‘θάησζελ’ πξσηνβνπιία- ζηεξίδεηαη ελεξγά, ζεζκηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά, 

απφ ηηο Γαληθέο θαη νπεδηθέο αξρέο θαη ηελ επξσπατθή πεξηθεξεηαθή θπξίσο πνιηηηθή. Σν 1999, ηo Öresund 

Science Region μεθηλά σο επξσπατθφ πξφγξακκα Interreg, ελψ ην 2005 κεηαηξέπεηαη ζε νξγαληζκφ κειψλ. ην 

πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρεη θαη ζπζηήλεη δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο, φπσο ην Living Lad Öresund, ην 

mClusters, ην Brand IT (ην νπνίν επίζεο έρεη επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε), ελψ ζπκκεηέρεη θαη ζε άιια εζληθά ή 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα. χκθσλα κε ηα πξφζθαηα ζηνηρεία, νη δεκφζηεο επελδχζεηο πνπ έρεη απνξξνθήζεη 

ζπλνιηθά ε δνκή Öresund Science Region αθνξά ζε 5 εθ. επξψ πεξίπνπ γηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ελψ εθηηκάηαη 

φηη ε πξνζηηζέκελε αμία απφ εηζεξρφκελεο επελδχζεηο θαη ηδησηηθή ζπκκεηνρή αλέξρεηαη ζε 50 εθ. επξψ 

(ζπλέληεπμε Öresund IT, 2010). 

To Öresund ΗΣ απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, κέξνο ελφο επξχηεξνπ θαη ηδηαίηεξνπ γηα ηα επξσπατθά δεδνκέλα 

‘πεηξάκαηνο’ δηα-πεξηθεξεηαθήο ελνπνίεζεο. Απφ απηήλ ηελ ζθνπηά, ε πξσηνβνπιία ηνπ Öresund Science Region 

απνηέιεζε κηα θαηλνηφκν πξνζέγγηζε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπλεμέιημεο νξγαλσηηθψλ, ζεζκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

θαηλνηνκηψλ. Παξφηη ε ιεηηνπξγία ηνπ (σο εληαία δνκή) δηεθφπε, πξνζέθεξε δηδάγκαηα γηα ηε ζεκαζία ηεο 

ζεζκηθήο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο δφκεζεο λέσλ ζεζκηθψλ ζπζηεκάησλ φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο θνηλσληθά ζπκθέξνληα. Δληνχηνηο, ε δπλακηθή ζπλέρηζε ηεο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαλεξψλεη ηφζν ηελ αλάδπζε ηζρπξψλ θνηλσληθψλ αηηεκάησλ αλάπηπμεο ζην πεδίν 

ηεο θαηλνηνκίαο, φζν θαη ην ζπζηεκηθφ ξφιν πνπ (θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε) κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη 

θνξείο αθαδεκατθήο γλψζεο (σο ζπληνληζηέο ελ πξνθεηκέλσ). Ζ πξσηνβνπιία ηνπ Öresund IT, θαηαγξάθεη ηε 

ζεκαζία ησλ εθ ησλ θάησ δηθηπψζεσλ, ηε ζεκαζία ηεο δηακφξθσζεο άηππσλ ή ηππηθψλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη 

ηε ζεκαζία ελφο επξχηεξνπ επλντθνχ πεξηβάιινληνο ππεξεζηψλ θαηλνηνκίαο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, 

ζπληζηά κεγάιν κέξνο απηνχ πνπ ζηελ παξνχζα εξγαζία θαιείηαη ‘νινθιεξσκέλεο πνιηηηθέο ΔΣΚ’.            

ην ίδην πιαίζην αλαπηχζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε πξσηνβνπιία Mobile Heights ζηελ πεξηθέξεηα Skåne, ε 

νπνία απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε ελφο ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ αλάκεζα ζε δξψληεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο (επηρεηξήζεηο, παλεπηζηήκηα, ηνπηθή απηνδηνίθεζε) (ζπλέληεπμε Moodysson, Öresund IT, 

Ideon Innovation, 2010). Ζ πξσηνβνπιία δίδεη έκθαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ θιαδηθψλ πξνθιήζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο αιιά θαη ζηε δηαζηαχξσζε ηδεψλ, δεμηνηήησλ θαη πφξσλ. Οη αξρηθνί θνξείο 

ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη νη: Sony Ericsson, ST Ericsson, TeliaSonera, Lunds Tekniska Hogskola, Lund Institute of 

                                                      
109 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο έξρνληαη λα ζεζκνπνηήζνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ δηεξγαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη παξάιιεια ζε επίπεδν 

εζσηεξηθφ ηνπ ηνκέα ησλ ΣΠΔ θαη αθνξνχλ ζε ηερλνινγηθέο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζε ηερλνινγηθά ηκήκαηα φπσο ηειεθσλία, ππνινγηζηέο θαη ππεξεζίεο 

ΣΠΔ (Henning, Moodysson & Nilsson, 2010: 153).  
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Technology, Malmö  Hogskola θαη ε Πεξηθέξεηα Skåne (Region Skåne). Ζ ίδηα πξσηνβνπιία ππνζηεξίρζεθε 

νηθνλνκηθά ζηελ έλαξμε ηεο απφ ηε VINNOVA (ζπλέληεπμε Moodysson, Öresund IT, Ideon Innovation, 2010). Ζ 

Πεξηθέξεηα Skåne ζπληφληζε ηελ αξρηθή θάζε κέζα απφ ηε δνκή πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, ην ηκήκα 

επηρεηξεζηαθήο αλάπηπμεο (ζπλέληεπμε Region Skåne, 2010). εκεηψλεηαη φηη ε πξσηνβνπιία Mobile Heights 

βξίζθεηαη πίζσ θαη απφ ηε δεκηνπξγία δπν λέσλ εμεηδηθεπκέλσλ ηερλνινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ. πγθεθξηκέλα, νη 

πξσηνβνπιίεο απηέο αθνξνχλ ζηε ζχζηαζε (ζην Lund Institute of Technology) ησλ System Design on Silicon θαη 

Embedded Application Software Enginnering (Henning, Moodysson & Nilsson, 2010: 157).  

Ο ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ 

Ο ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ, ηφζν ζε επίπεδν πξσηνγελνχο παξαγσγήο, φζν θαη ζε επίπεδν κεηαπνίεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ ηεο πεξηθέξεηαο Skåne. ήκεξα ε 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ απνηειεί πεξίπνπ ην 40% ηεο 

ζπλνιηθήο εζληθήο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ φπσο ν ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ απαζρνιεί άκεζα πεξίπνπ 

25.000 εξγαδνκέλνπο (φπ.π.). Δθηηκάηαη φηη πεξίπνπ 40.000 εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη ζε ζρεηηθνχο ηνκείο (π.ρ. 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, ζπζθεπαζία θ.α) (Coenen, 2007). ζνλ αθνξά ζηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ ηνκέα, 

ζεκεηψλεηαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχληαη κεηαζρεκαηηζκνί ηφζν ζε επίπεδν ηερλνινγηθψλ 

παξαδεηγκάησλ φζν θαη ζε επίπεδν νξγαλσηηθήο θιίκαθαο θαη ραξαθηήξα.  

Ο ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ παξαδνζηαθά αλήθε ζηελ θαηεγνξία ηεο καδηθήο παξαγσγήο, ελψ νη επηθξαηνχζεο 

βηνκεραληθέο πνιηηηθέο πξνζαλαηνιίδνληαλ πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ πθηζηάκελσλ εκεδαπψλ δνκψλ (ζπλέληεπμε 

Nilsson, 2010). Ζ έληαμε ηεο ρψξαο ην 1995 ζηελ Δπξσπατθή θνηλφηεηα θαη ε κείσζε ησλ εκπνξηθψλ πεξηνξηζκψλ 

θαζψο θαη αξθεηέο παξάιιειεο δηαδηθαζίεο έληαζεο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ -φπσο ε επέθηαζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο αξθεηψλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο- δεκηνπξγνχλ απμεκέλεο πηέζεηο 

ζηηο πθηζηάκελεο ζηελ πεξηθέξεηα παξαγσγηθέο δνκέο (Benneworth, Coenen, Moodysson θ.α., 2009). ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’90, γίλεηαη θαηαλνεηή ε αλάγθε απνκάθξπλζεο απφ ην ππφδεηγκα ηεο καδηθήο παξαγσγήο θαη 

εκθαλίδεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ ‘πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο’, κε πςειή εμεηδίθεπζε θαη 

ζηφρεπζε (ζπλέληεπμε LU Food Science AB, 2010). Παξφηη ν ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ δηαζθαιίδεη κέζα απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ηε βησζηκφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ε αλάγθε ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

γίλεηαη εκθαλήο ηφζν ζε επίπεδν απψιεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο, φζν θαη ζε επίπεδν αληαπφθξηζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

παξαγσγηθψλ δνκψλ -έληαζεο εξγαζίαο, κε πεξηερφκελα παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ ζηελ παξαγσγή θξέαηνο, 

δάραξεο θ.α.- (Coenen, 2007) ζηηο λέεο αλαδηαξζξψζεηο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δήηεζεο.       

Οη δηεξγαζίεο αληαπφθξηζεο ζηα λέα δεδνκέλα ππήξμε ζρεηηθά άκεζε, ηφζν ζε επίπεδν απηφ-νξγάλσζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ δνκψλ, φζν θαη ζε επίπεδν δηα-ζεζκηθψλ ζπλεξγαζηψλ. πλεξγαζίεο αλαπηχρζεθαλ εηδηθά ζε ζέκαηα 

φπνπ απαηηείην ε ζπκβνιή νξγαληζκψλ κε επηζηεκνληθή ή ηερλνινγηθή εμεηδίθεπζε. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

’90 ζπγθξνηείηαη κηα δνκεκέλε ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ δηθηχσζεο Skåne Food Innovation 

Network (Lagnevik, Sjoholm, Lareke θ.α., 2003). Ο ξφινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθηχνπ αθνξά: α) ζηελ ππνζηήξημε 

ησλ δηαδηθαζηψλ ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, β) ζηελ αλάδεημε λέσλ πεδίσλ 

παξαγσγηθνχ ελδηαθέξνληνο, γ) ζηελ ελίζρπζε ησλ ζεζκηθψλ αιιά θπξίσο ησλ παξαγσγηθψλ ζπλεξγαζηψλ 

αλάκεζα ζηηο ηνπηθέο παξαγσγηθέο κνλάδεο θαη ηα παλεπηζηήκηα. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ έληαζεο γλψζεο θαζψο θαη ε πξνζέιθπζε εθπαηδεπφκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο αλάγθεο 

ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ. εκεηψλεηαη φηη ε αληαπφθξηζε ησλ παλεπηζηεκίσλ -θαη ηδηαίηεξα ηνπ Lund 

University- ππήξμε θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, άκεζε θαη θαζνξηζηηθή. Γηα ηελ αθξίβεηα, ν ξφινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ήηαλ αξθεηά πξνγελέζηεξνο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν.  

ήκεξα, ην Skåne Food Innovation Network -ην νπνίν μεθηλάεη σο πξσηνβνπιία θνξέσλ ηεο βηνκεραλίαο θαη 

έπεηηα ελζσκαηψλεη θνξείο ηεο αθαδεκίαο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ζπλέληεπμε Nilsson, 2010)- ζπληνλίδεη 

ην έξγν ηεο εζληθήο αξρήο VINNOVA, Food Innovation at Interfaces
110 

(Innovation I Gransland)
111

. Απηφ 

                                                      
110 Σν Food Innovation at Interfaces, ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ ζηελ πεξηνρή θαη ζπλνιηθά ζηνλ ηερλνινγηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θιάδνπ (ζπλέληεπμε LU Food Science AB, 2010). Σα ‘ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα’ ζπληζηνχλ ζχγθιηζε αλάκεζα ζηελ ηερλνινγία ηξνθίκσλ 

θαη ζηηο επηζηήκεο πγείαο, ελψ ηα ‘convenience foods’ ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία επεμεξγαζίαο θαη πξνκεζεπηηθήο. Παξφηη ζηελ αξρηθή πξφηαζε 
ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη ηα νξγαληθά ηξφθηκα, εληέιεη ζπκπεξηιήθζεθαλ κφλν νη ηνκείο Functional food, Convenience food θαη Food marketing, γεγνλφο πνπ 

πξνζέδσζε ζην πξφγξακκα κηα ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε πξνο έλα πεξηζζφηεξν επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ν νπνίνο θαη ζπλάδεη κε ηηο 
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ρξεκαηνδνηείηαη απφ κηα ζχκπξαμε ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ (αλάκεζα ηνπο θαη ε Region Skåne αιιά θαη 

ην Lund University) (ζπλέληεπμε LU Food Science AB, 2010). Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη κε αθνξκή παξφκνηεο 

πξσηνβνπιίεο, απνθξπζηαιιψλεηαη ζην πιαίζην ηνπ Skåne Food Innovation Network κηα ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο 

δξάζεσλ κε έκθαζε ζηελ ‘απμεκέλε πξνζηηζέκελε αμία’ θαη ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ
112 

(Coenen & Moodysson, 

2009). εκαληηθφ κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ δηθηχνπ απνηειεί ε ζεκαζία ζπλάξζξσζεο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

θνξεψλ ζε θνηλέο γξακκέο δξάζεο, κέζα απφ ηελ ξεηή αλαθνξά ζε ζπζηεκηθέο κνξθέο νξγάλσζεο (φπ.π.).   

ην πιαίζην αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ, ιεηηνπξγνχλ άιια δπν ζεκαληηθά δίθηπα ππνζηήξημεο άηππσλ ή ηππηθψλ 

ζεζκηθψλ ή ηερλνινγηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Σν πξψην είλαη ην Ideon Agro Food, ην νπνίν ζπζηήλεηαη ζηα κέζα ηνπ 

’80 θαη ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε παλεπηζηήκην θαη βηνκεραλία, ελψ εξγάδεηαη πάλσ ζε 

ζπγθεθξηκέλα έξγα ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο (ζπλέληεπμε Nilsson, 2010). Παξάιιεια, ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία 

λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνζθέξεη ζηνρεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο (ζπλέληεπμε Ideon Innovation, 2010). 

Μηα πεξηζζφηεξν εθηεηακέλε δνκή -ε νπνία ιεηηνπξγεί σζηφζν ζε δηα-πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζην πιαίζην ηνπ 

Öresund Science Region- είλαη ην Öresund Food Network. Απηφ απνηειεί κηα ‘αλαπηπμηαθή πιαηθφξκα 

ζπλεξγαζίαο’ κε έκθαζε ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ Öresund (ζπλέληεπμε Öresund Food Network, 2010). Σν 

Öresund Food Network -σο κηα απφ ηηο αλαπηπμηαθέο πιαηθφξκεο ηνπ Öresund Region έσο ην 2011- ζπληζηά κηα 

δνκή ππνζηήξημεο ηεο ζπλάξζξσζεο αλάκεζα ζηα πεδία ελδηαθέξνληνο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα πξνζεγγίδεη ηηο ηνπηθέο δηεξγαζίεο θαηλνηνκίαο κέζα απφ κηα ζπζηεκηθή ζθνπηά 

πξνζπαζψληαο λα εζηηάζεη ηφζν ζηηο εζσηεξηθέο αλάγθεο ηερλνινγίαο θαη νξγάλσζεο, φζν θαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ θνξέσλ. Παξάιιεια θξνληίδεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ θαη ζεζκψλ, κε 

ζθνπφ ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ηνπηθήο βηνκεραλίαο (ζπλέληεπμε Öresund Food Network, 2010). Οη ππεξεζίεο ηνπ 

Öresund Food Network πξνζαλαηνιίδνληαη αθφκε, πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηακφξθσζεο θαη ελίζρπζεο ησλ ηνπηθψλ 

παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζηξαηεγηθψλ αλαγλσξίδνληαο λέα πεδία παξέκβαζεο θαη αλάπηπμεο (ζπλέληεπμε 

Öresund Food Network, 2010). πσο αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά απφ ηε Γηεπζχληξηα ηνπ δηθηχνπ ζηελ 

Κνπεγράγε:  

‘απηφ πνπ πξνζπαζνχκε αλάκεζα ζε άιια λα επηηχρνπκε είλαη λα δηακνξθψζνπκε κεραληζκνχο αλαγλψξηζεο ησλ 

κειινληηθψλ πξννπηηθψλ, λα απνθξππηνγξαθήζνπκε ηα ‘ζήκαηα’ ζε επίπεδν ηερλνινγίαο θαη δήηεζεο, λα ηα 

ζπλδέζνπκε κεηαμχ ηνπο, λα ηα ζπλζέζνπκε κε ηνπο θνξείο ελδηαθέξνληνο θαη λα αλαγλσξίζνπκε εθείλνπο πνπ 

είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αλαιάβνπλ λέεο πξσηνβνπιίεο….λα δηακνξθψζνπκε κε άιια ιφγηα κηα δηαδηθαζία 

ζπλερνχο ‘ζηξαηεγηθήο κάζεζεο’ κε ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο δξψληεο, ζπληζηψληαο νη ίδηνη, σο νξγαληζκφο, κηα 

δνκή ‘πξν-δξαζηηθήο επθπΐαο’ (‘first mover intelligence’)’ (ζπλέληεπμε Öresund Food Network, 2010). 

εκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζην ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ ζην ζχλνιν ηεο ππεξ-πεξηθέξεηαο Öresund δηακνξθψλνληαη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα δπλακηθέο, νη νπνίεο ηξνθνδνηνχλ ην ηνπηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο κε λέεο κνξθέο νξγάλσζεο, 

θαη ζπλεξγαζίαο
113

. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία είλαη ζε εμέιημε δηαδηθαζίεο ζπγρψλεπζεο αλάκεζα ζε ηνκείο απφ ηε 

                                                                                                                                                                                 
πεξηνρέο εμεηδίθεπζεο ηεο ηνπηθήο βηνκεραλίαο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ ηνπηθψλ εξεπλεηηθψλ κεραληζκψλ (Coenen, Moodysson, Ryan θ.α., 2005, Benneworth, 
Coenen, Moodysson, θ.α., 2009). Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθνξνχλ ζηε κεηάβαζε απφ έλα θιαζηθφ παξαγσγηθφ ππφδεηγκα (νηθνλνκίεο θιίκαθαο, 

ρακειή έληαζε γλψζεο, καδηθή παξαγσγή), ζε πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο δηεξγαζίεο ‘έληαζεο γλψζεο’ (ζπλέληεπμε Asheim, Nilsson, 2010). 

111 To πξφγξακκα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πξάμεσλ: (1) Food and Health/Functional Food, (2) Better Food in Big Scale/Convenient foods, (3) 

Market, Consumers and Evaluation, (4) Innovation in Theory and Practice. Ζ θαηεγνξία κε ηελ κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε είλαη ην Food and 
Health/Functional Food, ην νπνίν ζπληζηά θαη ηελ βαζηά επηζηεκνληθή δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη εληζρχεη ην ίδην ην Functional Food Science Centre. Ζ 

δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά θπξίσο ζε ζέκαηα ηερλνινγηθήο νξγάλσζεο. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ζε κε ηερλνινγηθέο πηπρέο, φπσο πξνψζεζε πξντφλησλ, ελψ 

ε ηειεπηαία θαηεγνξία πεξηιακβάλεη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ Ideon Agro Food, ελφο άιινπ εμεηδηθεπκέλνπ γξαθείνπ κεηαθνξάο 
ηερλνινγίαο κε έδξα ζην Ideon θαη έκθαζε ζηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ ηνπ Lund University ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ (ζπλεληεχμεηο 

Nilsson, Moodysson, Coenen, 2010). 
112 Ζ ζηξαηεγηθή έιαβε ππφςε ηεο ζρεηηθέο κειέηεο γηα ηελ χπαξμε πξνυπνζέζεσλ δηθηχσζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ ζηελ πεξηθέξεηα, ζε φιε ηελ αιπζίδα 
παξαγσγήο (Coenen & Moodysson, 2009) θαη ζηηο δεμηφηεηεο ησλ ππνδνκψλ γλψζεο. Μηα ζρεηηθή κειέηε ηνπ Centre for Food & Health Studies ηνπ 

Λνλδίλνπ, θαηαηάζζεη ηελ πεξηθέξεηα ζηηο αξρέο ηνπ 2000 σο κηα απφ έλα απφ ηα πεξηζζφηεξν θαηλνηνκηθά ζπκπιέγκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ ‘ιεηηνπξγηθψλ 

ηξνθίκσλ’ (Lagnevik, Sjoholm, Lareke θ.α., 2003).  

113 Πξνζεγγίδνληαο ηηο δνκέο πνπ αλαπηχζζνπλ παξαγσγηθή ή επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ σο έλα εληαίν ζχλνιν, ζα κπνξνχζε 
θαλείο λα θαηαρσξήζεη ηνπο νξγαληζκνχο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή αλαθέξνληαο δνκέο φπσο: Swedish Institute for Food and Biotechnology, Danish Institutte of 

Agricultural Sciences, Danish Meat Research Institute, Danish Dairy Research Foundation, Danish Institute for Biotehnology, Danish Institute of Technology, 

Danish Institute of Agricultural and Fisheries Economics, The Danish Institute for Fisheries Technology and Aquaculture, Statens Serum Institut, Danish 
Veterinary Laboratory, Danish Veterinary and Food Administration, Riso National Laboratory, θαζψο θαη κεραληζκνχο ή πξνγξάκκαηα φπσο ηα Danish 

Research and Development Programme for Food Technology, Product Development Scheme, The Research Centre for Organic Farming, Science Park 
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νπεδηθή θαη ηε Γαληθή πιεπξά, γεγνλφο πνπ απνηππψλεη ηηο δηεξγαζίεο ζπλαξκνγήο πφξσλ πξσηαξρηθά ζε 

επίπεδν βηνκεραλίαο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο μεθηλνχλ κε ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ζπλελψζεηο ησλ αγξνηηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ ζηελ νπεδία, κε ηελ εηαηξεία Lantmannen λα απνξξνθάεη κεγάιεο κνλάδεο θαη θάξκεο ζηε λφηηα 

νπεδία. Λίγν αξγφηεξα, ζπγρσλεχεηαη ε έλσζε γαιαθηνπαξαγσγψλ ηεο Γαλίαο (Milk Association) κε ηελ 

αληίζηνηρε ηεο νπεδίαο (ζπλέληεπμε Öresund Food Network, 2010).  

Απφ ηελ πιεπξά ηεο Γαλίαο, δηακνξθψλεηαη ελδηαθέξνλ αλαθνξηθά κε ηνπο ηνκείο ηνπ γάιαθηνο, ηεο δπζνπνηίαο 

θαη ηνπ θξέαηνο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο νπεδίαο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο ζπγρψλεπζεο ή εμαγνξάο αλαπηχζζνληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο αξηνπνηείαο, ηνπ ιαδηνχ θαη ησλ πνπιεξηθψλ (ζπλέληεπμε Öresund Food Network, 2010). ηνλ 

ηνκέα ηεο δάραξεο αλαπηχρζεθε κηα ηζνβαξήο δπλακηθή εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, κε ζπκκεηνρή σζηφζν θαη 

επηρεηξήζεσλ άιισλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, θπξίσο γεξκαληθψλ. Με απηή ηελ έλλνηα, αλαδεηθλχεηαη ηφζν ην βάζνο 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηηο δπν πεξηθέξεηεο ζε φξνπο αληαγσληζκνχ, αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο, 

φζν θαη ε εμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγσγηθήο αιιειεπίδξαζεο ελ γέλεη (Lagnevik, Sjoholm, Lareke θ.α., 

2003) (ζπλέληεπμε Öresund Food Network, 2010). Οη ππνηξέρνπζεο απηέο δηεξγαζίεο απνηεινχλ κηα απνηχπσζε 

ησλ δηα-πεξηθεξεηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ πεξηνρή. Σελ ίδηα ζηηγκή, δηακνξθψλεηαη κηα νξγαλσηηθή θαη ζεζκηθή 

νινθιήξσζε αλάκεζα ζηνπο θνξείο ηεο πεξηθέξεηαο, κέζα απφ ζρεκαηνπνηήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

ζπλάξζξσζεο ησλ παξαγσγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πφξσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή θηινδνμεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο 

κνξθέο ζπλεξγαζίαο κέζα απφ θαηλνηνκηθά εξγαιεία πνιηηηθήο, είηε ζε επίπεδν απηφ-νξγάλσζεο (π.ρ. νδεγνχκελα 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαθπβεπκαηίεο), είηε ζε επίπεδν θξαηηθήο πνιηηηθήο. Μέξνο απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ 

απνηεινχλ θαη ην Öresund Food Network ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ ελ πξνθεηκέλσ, ην Öresund IT θαζψο θαη 

δνκέο κε έκθαζε ζε άιινπο ηνκείο (φπσο ην Öresund Entrepreneurship, ην Öresund Logistics, ην Öresund 

Materials (ζπλεληεχμεηο ζε Lund, Malmö, Κνπεγράγε, 2010). πσο πξναλαθέξζεθε, ε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, σο απηφλνκσλ νξγαληζκψλ (Øresund University, Øresund 

Greenhouse Øresund Environment, Øresund Food, Øresund IT Øresund Logistics) ζπλερίδεηαη ζήκεξα κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ Lund University θαη Roskilde University. Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζε επίπεδν ζεζκηθήο νινθιήξσζεο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη κεηαθνξάο γλψζεο αιιά θαη 

ην ζπζηεκηθφ θαη αλαπηπμηαθφ ξφιν πνπ αλαιακβάλνπλ ηα ηνπηθά Παλεπηζηήκηα.  

ην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο Skåne, ε πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή δξάζε ζε φξνπο ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο θαη 

πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο είλαη ζήκεξα φπσο πξναλαθέξζεθε ην  Food Innovation at Interfaces. ε απηφ, ν ξφινο ηνπ 

Lund University θαζίζηαηαη θαζνξηζηηθφο, φπσο θαη ν ξφινο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Skåne (ζπλεληεχμεηο Nilsson, 

Coenen, Moodysson, 2010). Σν Food Innovation at Interfaces -ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηεο εζληθήο 

πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο VINNVÄXT- μεθηλάεη ην 2001, κεηά απφ ηελ επηηπρή αίηεζε ε νπνία 

ζπληνλίζηεθε απφ ην Skåne Food Innovation Network (Benneworth, Coenen, Moodysson θ.α., 2009). Σν έξγν 

απνηειεί έλα ζπλεξγαηηθφ ζρεκαηηζκφ αλάκεζα ζε επηρεηξεκαηηθή θαη αθαδεκατθή θνηλφηεηα, κε θνηλφ ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ ζηελ πεξηθέξεηα Skåne, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ έληαζεο γλψζεο πνπ ζα αμηνπνηνχλ επηζηεκνληθέο εηζξνέο. Σν Lund University ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ζε αληίζηνηρνπο ηνκείο ζρεηηθνχο κε αλαιπηηθή αιιά θαη ζπλζεηηθή γλψζε, 

αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία πνπ θαηέρεη ήδε ζηνλ ηνκέα (π.ρ. εηαηξείεο ProViva, Mona Carota, Oatly) (Lagnevic, 

Sjoolm, Laeke θ.α., 2004: 84). εκαληηθφο επίζεο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ Lund Food Science Centre
114

. Σν ηειεπηαίν 

εζηηάδεη ζηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ‘βαζηζκέλσλ ζηελ γλψζε’, ηε δη-επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία 

θαη ηηο ζπκπιένπζεο δεμηφηεηεο ησλ ηκεκάησλ ζην Lund University (Benneworth, Coenen, Moodysson θ.α. 2009, 

Coenen 2007).  

                                                                                                                                                                                 
Symbion, Science Park Aarhus, The Research Association for Processed Fruit and Vegetables, Food Centere Lund, Ideon Agro Food, Livsmedelskollegiet, 

Ideon, Levnedsmiddlecentret (καδί κε ην ‘Food Centre Lund’ ζπζηήλνπλ ην ‘Öresund Food Network’), Swedish Nutrition Foundation, LivsmedelPlus, Scanian 
Food Academy (Lagnevik, Sjoholm, Lareke θ.α., 2003: 101).  

114 Tν Functional Food Science Centre απαζρνιεί 70 εξεπλεηέο απφ 40 ηκήκαηα θαη 5 ζρνιέο ζην Lund University, εληζρχνληαο έηζη ηελ δη-επηζηεκνληθή 

ζπλεξγαζία. Παξάιιεια αλαπηχζζεη δνκεκέλεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή βηνκεραλία ηξνθίκσλ αιιά θαη κε ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο πάλσ ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ, ζπλδπάδνληαο ηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο ζε αλαιπηηθφ (επηζηεκνληθή δηαδηθαζία, π.ρ. λέα έλδπκα), ζπλζεηηθφ (λέεο ηερληθέο 
δηαδηθαζίεο, π.ρ. λέεο κέζνδνη απνζήθεπζεο) θαη ζπλδπαζηηθφ, απηψλ ησλ δπν κνξθψλ γλψζεο, επίπεδν (Benneworth, Coenen, Moodysson θ.α., 2009). 

εκαληηθφ ηκήκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θέληξνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δηαηξνθηθή ηερλνινγία, ε νπνία αλαδχεηαη σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθή παξαγσγηθή 

πεξηνρή έληαζεο γλψζεο.   
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Σν Lund University ζπληνλίδεη επίζεο ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, ελψ είλαη κέξνο ηνπ ζπληνληζηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

καδί κε εθπξνζψπνπο απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηε βηνκεραλία (φπ.π.). εκεηψλεηαη φηη ηα κέιε ηνπ 

ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ ζπκπίπηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Skåne Food Innovation Network 

(ζπλέληεπμε Nilsson, 2010), γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη θαη ηηο ηζρπξέο ζεζκηθέο θαη πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη 

δηαζπλδέζεηο πνπ πθίζηαληαη αλάκεζα ζην Παλεπηζηήκην θαη ηελ ηνπηθή βηνκεραλία ηξνθίκσλ
115

 (Coenen & 

Moodysson, 2009). Ζ ζεκαληηθή ζπκβνιή σζηφζν ηνπ Lund University
116

 βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηεο δηακφξθσζεο 

επηζηεκνληθψλ δνκψλ γλψζεο, ζε έλα επξχ θάζκα αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ. Απηέο, ζε επίπεδν 

Skåne εληζρχνπλ ηηο παξαγσγηθέο δνκέο ζε φξνπο εηζξνψλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ (κεραληθή ηξνθίκσλ, ρεκηθή 

κεραληθή, κηθξνβηνινγία ηξνθίκσλ, ζπζθεπαζία θαη πξνκεζεπηηθή) θαη ζε επίπεδν λέσλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ. Ζ 

πην ραξαθηεξηζηηθή παξαγσγηθή ηάζε ‘έληαζεο γλψζεο’ πνπ αλαδχεηαη ηνπηθά ηα ηειεπηαία έηε, είλαη ην 

ιεηηνπξγηθφ θαγεηφ (functional food) θαη ε δηαηξνθηθή ηερλνινγία ελ γέλεη.  

ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, είλαη αμηνζεκείσηε ε επηηπρήο πεξίπησζε ηεο ProViva
117

, ε νπνία ζήκεξα είλαη 

ηδηνθηεζία ηεο δεχηεξεο κεγαιχηεξεο νπεδηθήο γαιαθηνκηθήο εηαηξείαο (Skånemejerier). Ζ εηαηξεία πξνέθπςε 

κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία εξεπλεηψλ ζην Lund University (ζε ηνκείο φπσο ηερλνινγία ηξνθίκσλ, εθαξκνζκέλε 

κηθξνβηνινγία θ.α.) θαη ηεο εηαηξείαο βηνηερλνινγίαο Probi AB κέζσ εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηε δεθαεηία 

’80 ζην Παλεπηζηήκην θαη ην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν ηεο Lund (ζπλεληεχμεηο Coenen, Moodysson, 2010). Σα 

αξρηθά απνηειέζκαηα απφ ηηο επηζηεκνληθέο δηεξγαζίεο (ζην πιαίζην δηαηξηβψλ) νδεγνχλ ηελ πεξίνδν εθείλε ζηελ 

θαηνρχξσζε κηαο επξεζηηερλίαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο ησλ βαθηεξηδίσλ. Δξεπλεηέο απφ ην ίδην 

εξεπλεηηθφ έξγν κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζε πξντφληα ηξνθίκσλ, ζπλεηδεηνπνηψληαο σζηφζν ηελ αλάγθε 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ ίδηα ηε βηνκεραλία ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ ηνπο γηα εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

(Coenen & Moodysson, 2009). Χο εθ ηνχηνπ, θαη κε ηελ ππνβνήζεζε ηνπηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ αιιά θαη 

πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εκπιεθφκελνπο εξεπλεηέο θαη ηνλ ππεχζπλν ΔΣΚ ηεο Skånemejerier, νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαηαιήγνπλ ζε ζπκθσλία κε ηνπο εξεπλεηέο
118

. Σν 1991 ζπζηήλεηαη ε Probi AB θαη ην 1992, ε 

Skånemejerier απνθηάεη ην 25% ησλ κεξηδίσλ ηεο (φπ.π.).   

                                                      
115 πσο ζεκεηψλνπλ νη L. Coenen θαη J. Moodysson, ην δίθηπν ηνπ Food Innovation at Interfaces απνηεινχζε ζπλέρεηα ηνπ πθηζηάκελνπ Skåne Food 
Innovation Network, γεγνλφο σζηφζν πνπ επηθπιάζζεη αθελφο ζηνηρεία ζπλαίλεζεο αλάκεζα ζηνπο δξψληεο θαη ζπλδηακφξθσζεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο 

κε έκθαζε ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο βηνκεραλίαο, αθεηέξνπ αλαδεηθλχεη εληάζεηο αλάκεζα ζηηο πθηζηάκελεο πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθέο δνκέο θαη 

ζηηο αλαδπφκελεο πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζε δηεξγαζίεο ‘έληαζεο γλψζεο’ (Coenen & Moodysson, 2009). Ζ έληαζε απηή αλάκεζα ζην 
πεξηθεξεηαθφ θιαδηθφ status quo θαη ζηηο αλαδπφκελεο παξεκβάζεηο δεκηνπξγνχλ κηα κνξθή εζσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ πνπ απνηειεί ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ 

απφ φηη θαίλεηαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, φπσο απηνί ιακβάλνπλ ρψξα σο καθξά ζπλήζσο ρξνληθά δηαδηθαζία, ελψ ζπληζηά 

δηαθξηηηθφ ζηνηρείν θαη ζε άιιεο πεξηθεξεηαθέο πεξηπηψζεηο. πσο θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο γηα παξάδεηγκα, ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο 
παξαδνζηαθέο εγθαηεζηεκέλεο δνκέο θαη ηα επηθξαηνχληα ‘ηερλνινγηθά παξαδείγκαηα’ απνηέιεζε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αλάρσκα αιιαγήο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαη παξάγνληα πεξηνξηζκνχ ησλ δηακνξθνχκελσλ δπλακηθψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηλνηνκηθήο αιιαγήο. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ πεξηπηψζεσλ θαζψο θαη φπσο δηαηππψλεηαη θαη ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε αιιαγή ησλ ηνπηθψλ 
ηερλνινγηθψλ θαη ησλ νξγαλσηηθψλ παξαδεηγκάησλ δελ ζπληζηά κηα ‘νπδέηεξε’ δηεξγαζία αιιά απνηειεί κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία πνπ επηθπιάζζεη ηφζν 

θνηλσληθέο ζπλζέζεηο φζν θαη αληηζέζεηο αλάκεζα ζε ηνπηθά ζπκθέξνληα, δηαθπβεπκαηίεο επηθξαηνχζεο θαη αλαδπφκελεο αληηιήςεηο θαη πξνηηκήζεηο θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε απαηηεί ην ξφιν κηαο νινθιεξσκέλεο, ελεξγεηηθήο θαη ζπζηεκηθήο πνιηηηθήο ΔΣΚ.   

116 Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Alnarp, παξφηη δε δηακνξθψλεη αληίζηνηρεο δπλακηθέο εμεηδηθεχεηαη επίζεο ζε ηνκείο φπσο αγξνηηθή παξαγσγή θαη θπηνθνκία.  

117 Χο δηαηξνθηθή ηερλνινγία (θαη αληίζηνηρα ‘ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα’, σο πξντφλ) νξίδεηαη ε ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθίκσλ κε ζηνηρεία κε επηζηεκνληθά 
ηεθκεξησκέλεο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ.  Μηα επηηπρεκέλε πεξίπησζε ‘ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ’ είλαη απηή ηεο Proviva. Ζ παξαγσγή 

ηεο Proviva αθνξά ζε γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη πξντφληα-παξάγσγα θξνχησλ κε ελίζρπζε απφ ηε βαθηεξηδηαθή θαηεγνξία Lactobacillus plantarum (299v), 

ε νπνία ελδπλακψλεη ηε βαθηεξηδηαθή ρισξίδα ηνπ νξγαληζκνχ. Σν πξντφλ πξνήιζε απφ ηελ ζπλεξγαζία δπν εηαηξεηψλ (Probi and Skånemejerier), ελψ ν ξφινο 
ηνπ Ideon ζηε δφκεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ππήξμε πνιχ ζεκαληηθφο. Ζ εηαηξεία Probi (ηερλνβιαζηφο) θαηείρε ηελ επηζηεκνληθή ηερλνγλσζία θαη νη κεραληθνί 

ηεο Skånemejerier (κέηξηαο έληαζεο γλψζεο κε 800 πεξίπνπ εξγαδνκέλνπο θαη εηήζην ηδίξν πεξίπνπ 270 εθ. επξψ) (Lagnevik, Sjoholm, Lareke θ.α., 2003: 101), 

ζπλέβαιαλ ζηηο πεξηζζφηεξν ηερληθέο ιεηηνπξγίεο κέζα απφ κηα θνηλή νκάδα πνπ ιεηηνπξγνχζε κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηνπ Ideon. 

118 Ο ηξφπνο θαη ν βαζκφο αλάπηπμεο θαηλνηνκηψλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ πξνζθέξεηαη ζε έλα αλεπηπγκέλν πεξηβάιινλ ή ζχζηεκα θαηλνηνκίαο  
αλαδεηθλχεηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα κελ πξνθχπηνπλ άκεζα κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο παλεπηζηεκίνπ σο ηερλνβιαζηνί, αιιά αμηνπνηνχλ 

ηηο δηαζέζηκεο γλψζεηο, ην πεξηβάιινλ ηεο ηερλνγλσζίαο ζηνλ επξχηεξν ηδησηηθφ ηνκέα, ηε ζεκαζία ησλ δηθηπψζεσλ. Απηή είλαη ε πεξίπησζε θαη ηνπ Time 

Temperature Biosensor, ν νπνίνο αλαπηχρζεθε απφ ηελ Bioett, κηα εηαηξεία βηνηερλνινγίαο ζηε Lund. Σν ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηηο ειεθηξνρεκηθέο ηδηφηεηεο 
ελφο ελδχκνπ πνπ αληηδξάεη δηαθνξηθά ζε αιιαγέο ζεξκνθξαζίαο θαη δίδεη ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζεξκνθξαζηαθψλ δηαθπκάλζεσλ ησλ 

ηξνθίκσλ. Παξάιιεια, κέζα απφ ξαδηνζπρλφηεηεο θαη αζχξκαηα ζπζηήκαηα, ζπλδέεηαη κε βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία απηφκαηα θαηαγξάθεη θαη επεμεξγάδεηαη 

ηηο πιεξνθνξίεο (Coenen & Moodysson, 2009). Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, νη εθεπξέηεο ζπλδχαζαλ γλψζε απφ ηηο εηαηξείεο πνπ είραλ απαζρνιεζεί, Arom Pak 
θαη Tetra Pak ζηε Lund, ελψ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Ideon Agro Food, ηνπ Center for Chemistry and Chemical Engineering ηνπ Lund University (ην νπνίν 

ελεπιάθε κεηά απφ ηελ επαθή πνπ αλέπηπμε ην Ideon) ηνπ Skåne Food Innovation Network, ηεο Skånemejerier θαη άιισλ επελδπηψλ, ηδξχζεθε ζηε ζπλέρεηα ε 

Bioett (φπ.π.).  
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Ο ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ ζηελ πεξηθέξεηα Skåne ραξαθηεξίδεηαη ζήκεξα γεληθά απφ κεξηθέο παξάιιειεο, ελίνηε θαη 

αληηθαηηθέο, ηάζεηο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ελ πξψηνηο, ηηο πξνθιήζεηο ηερλνινγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, ηνλ πεξηνξηζκφ ζε ηερλνινγηθά παξαδείγκαηα (Henning, Moodysson, 

Nillson, 2010) πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο αληαγσληζηηθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε 

αλάπηπμε κεραληζκψλ ππνζηήξημεο ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο θεθαιαίσλ θηλδχλνπ θαη νξγάλσζεο (ζπλέληεπμε 

Öresund Food Network, 2010). Πέξα απφ ηελ ‘σξηκφηεηα’ ηνπ θιάδνπ, πξνζηίζεηαη σο ζηνηρείν πξφθιεζεο θαη ν 

θαηαθεξκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηφζν ζε επίπεδν παξαγσγηθψλ εμεηδηθεχζεσλ, φζν θαη ζε επίπεδν 

ζπλεξγαζηψλ (Henning, Moodysson, Nillson, 2010). Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ζπληζηά κάιινλ ζπλέπεηα ησλ 

βηνκεραληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. πσο αλαθέξνπλ νη 

Henning, Moodysson θαη Nillson, ε ίδηα ε θχζε ηνπ θιάδνπ ζηελ πεξηθέξεηα Skåne αθνξά ζε ρακεινχο βαζκνχο 

επθαηξηψλ, πξννπηηθψλ θαη ζπζζψξεπζεο ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ (φπ.π.). Χο απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ, ην εζσηεξηθφ ηνπίν ηνπ θιάδνπ κεηαβάιιεηαη πξνο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζην κηθξν-πεξηβάιινλ ηεο θάζε επηρείξεζεο. Απηέο νη θαηεπζχλζεηο, εθηείλνληαη ζε έλα θάζκα πνπ αθνξά ζηε 

κεηαβνιή ζηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ηερλνινγίαο, ηηο ζπλεξγαζίεο κε θνξείο ζην πεξηβάιινλ πιαίζην αιιά θαη ηελ 

παξαρψξεζε ιεηηνπξγηψλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο κέζσ ππεξγνιαβίαο.  

Καηά δεχηεξνλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα δηακνξθψλεηαη κηα εθηεηακέλε δνκή νξγαλσκέλσλ δηθηχσλ θαη νξγαληζκψλ, 

σο ζπλέπεηα πξσηνβνπιηψλ ησλ ηνπηθψλ παλεπηζηεκίσλ, ηεο βηνκεραλίαο ή σο απνηέιεζκα ηερλνινγηθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ. Ο ξφινο ησλ δηθηχσλ απηψλ αθνξνχλ ηφζν ζηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζπλάξζξσζεο, φζν θαη ζηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο πθηζηάκελεο ή λέεο ηερλνινγηθέο θαη 

παξαγσγηθέο δνκέο. Οη δηεξγαζίεο απηέο δηακνξθψλνπλ έλα πεξηβάιινλ θαη ζχζηεκα θαηλνηνκίαο πνπ επλνεί ηελ 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ εζηηαζκέλσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ‘έληαζεο γλψζεο’, πέξαλ ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ππνδείγκαηνο καδηθήο παξαγσγήο ζηνλ ηνπηθφ θιάδν. Απηφ πνπ θαηαγξάθεηαη σο θξίζηκν ζηηο δηαδηθαζίεο 

νινθιήξσζεο ησλ σο άλσ δπλακηθψλ, αθνξά γηα ηελ πεξηθέξεηα Skåne ην ξφιν ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ 

ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη ηε ζεκαζία ησλ ηζρπξψλ επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ θνξέσλ ζηηο 

δηεξγαζίεο αλάπηπμεο πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ έληαζεο γλψζεο.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ν ξφινο ηεο Region Skåne, ζην βαζκφ πνπ ππνζηεξίδεη λέεο 

θαηλνηνκηθέο παξεκβάζεηο (ζπλεληεχμεηο Nilsson, Coenen, Moodysson, 2010). πσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ε 

δνκή δηαθπβέξλεζεο έρεη εληζρπζεί ηα ηειεπηαία έηε, σο απνηέιεζκα ηεο πηινηηθήο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο 

πνπ εθαξκφδεηαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (θαη απφ ην 2010 ιακβάλεη θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα). Ζ νπεδία απνηειεί 

γεληθά έλα ζπγθεληξσηηθφ δηνηθεηηθά θξάηνο ππφ ην νπνίν ιεηηνπξγνχλ πεξηθεξεηαθέο αξρέο, νη Länsstyrelsen, νη 

νπνίεο απνηεινχλ ηνλ εθηειεζηηθφ βξαρίνλα ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Απφ ην 1996, ε 

πξσηνβνπιία απνθέληξσζεο εμνπζηψλ ελέπιεμε ηελ πεξηθέξεηα Skåne (καδί κε ηελ Vasta Gotaland) ζε κηα 

πξνζπάζεηα αλάπηπμεο αηξεηψλ κεραληζκψλ θαη δηακφξθσζεο ηνπηθψλ εξγαιείσλ ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζέκαηα 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, δηαρείξηζεο πφξσλ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο (OECD, 2003: 87). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία ζπκπιέεη κε ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ ζπκθσληψλ (Regionala TillväxtAvtalen), 

νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ έλα λέν ζεζκηθφ πεξηθεξεηαθφ ηνπίν ζηε βάζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζπκπξάμεσλ θαη 

ζπλδηακφξθσζεο ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Ζ πεξηθεξεηαθή αλαπηπμηαθή ζπκθσλία εγθξίλεηαη ην 2003 γηα ηελ 

πεξηθέξεηα Skåne θαη ην πεξηθεξεηαθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην μεθηλάεη ην 2004 (Coenen, 2007), βαζηδφκελν ξεηά ζηελ 

έλλνηα ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. εκεηψλεηαη φηη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην 

ζπληζηνχλ ν ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ θαη ν ηνκέαο ησλ επηζηεκψλ πγείαο.    

Ζ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ΔΣΚ ζηε νπεδία δηακνξθψλεηαη φπσο πξναλαθέξζεθε εληφο ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ 

ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ΔΣΚ. Με απηή ηελ έλλνηα, αλαπηχζζνληαη πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο ζρεδηάδνληαη ζε 

εζληθφ επίπεδν θαη πινπνηνχληαη ζε πεξηθεξεηαθφ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηε δηακφξθσζε ππνδνκψλ ΔΣΚ φζν 

θαη ηελ αλάπηπμε κέηξσλ πνιηηηθήο θαη θαλφλσλ. Οη κνξθέο απηέο θξαηηθήο ξχζκηζεο, ζπληζηνχλ κηα εζληθή 

πνιηηηθή αλαπηπζζφκελε είηε σο εζληθή ζηξαηεγηθή, είηε κέζα απφ δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθήο δηεθδίθεζεο. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηα πξνεγνχκελα, αλαπηχζζνληαη παξεκβάζεηο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν πνπ 

δηακνξθψλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηδησηηθνχο θνξείο ή αλαδεηνχλ ππνζηήξημε ζε εζληθφ ή επξσπατθφ πιαίζην 

εξγαιείσλ. Παξάιιεια, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν δηακνξθψλνληαη πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο δελ ζρεκαηνπνηνχληαη 

ίζσο ζηελ θιίκαθα ηεο εζληθήο πνιηηηθήο. Τπνγξακκίδεηαη φηη ε Πεξηθέξεηα Skåne ππνζηεξίδεη πνιηηηθά θαη 

ρξεκαηνδνηηθά έλα πιήζνο πξσηνβνπιηψλ, θπξίσο ζπλεξγαηηθψλ, ελψ ζπκκεηέρεη ζε έλα πιήζνο κεραληζκψλ 
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κεηαθνξάο ηερλνινγίαο γχξσ απφ ην Lund University. ην πιαίζην ησλ βαζηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ επίζεο 

πινπνηεί ην πεξηθεξεηαθφ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα γηα ηελ πεξίνδν 2007-13
119

, ην νπνίν εμεηδηθεχεη ελέξγεηεο γηα 

πνιιά απφ ηα παξαπάλσ πεδία (πεξηθέξεηα Skåne-Blekinge). ην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

πνιηηηθψλ δηακφξθσζεο πεξηθεξεηαθψλ ππνδνκψλ ΔΣΚ, ην πξνθείκελν ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ζπκπιεξψλεηαη απφ 

ηελ χπαξμε ελφο ζαθνχο πνιπεπίπεδνπ πιαηζίνπ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Ζ αλάπηπμε ελ πξνθεηκέλσ ηεο 

δηαηξνθηθήο ηερλνινγίαο (food science), φπσο πξναλαθέξζεθε, ππνζηεξίδεηαη ζήκεξα θαη απφ ην LU Food Science 

AB, έλαλ ζεκαηηθφ νξγαληζκφ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο θαηλνηνκηθψλ εγρεηξεκάησλ κε 

ζπκκεηνρέο θεθαιαίσλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ππνζηήξημε απφ ην Lund University. Σν επξχηεξν πιαίζην απηφ, 

ππνζηεξίδεη ηελ παξαγσγή θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο ζε φια ηα αλαγθαία επίπεδα: ρξεκαηνδφηεζε, 

ζπλεξγαζίεο, επηζηεκνληθέο ζπλαξζξψζεηο, ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ ή ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ζπκβάζεηο 

κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, δηακφξθσζε θνηλψλ πξνγξακκάησλ, αληαιιαγή πξνζσπηθνχ, αμηνιφγεζε εθθφιαςε λέσλ 

εγρεηξεκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηακνξθψλεηαη απηφ πνπ ε παξνχζα εξγαζία ζέηεη αξρηθά ζαλ ππφζεζε 

εξγαζίαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηνπ ζπλνιηθνχ ‘νηθν-ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο’ γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπηθήο νινθιήξσζεο θαη ηνπηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο.  

To ‘πείξακα’ ηνπ Öresund 

Ο ‘ρψξνο’ ζπληζηά πξσηαξρηθψο κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή (Μassey, 1984). Oη δηεξγαζίεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

αλάπηπμεο δηακνξθψλνπλ ρσξηθέο δνκέο αληίζηνηρεο κε ηηο αλάγθεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο θαη ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ελψ νη ρσξηθέο δηαξζξψζεηο δηακνξθψλνπλ δπλαηφηεηεο αιιά θαη αζπκκεηξίεο ζηηο ίδηεο ηηο 

κνξθέο νξγάλσζεο θαη πξαγκάησζεο ησλ πξνθείκελσλ δηαδηθαζηψλ. χκθσλα κε ηνλ Harvey, ν ‘ρψξνο’ (ρσξηθέο 

ζρέζεηο, παξαγσγηθά ηνπία, γεσγξαθηθά θαηλφκελα) δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα απιή πξνέθηαζε ησλ σο 

άλσ δηαδηθαζηψλ αιιά σο έλα ελεξγεηηθφ ελδηάκεζν ‘ζεκείν’ (Harvey, 2006). Τπφ απηή ηελ νπηηθή, ν ‘ρψξνο’ 

απνηειεί ζπγθξνηεζηαθφ ζηνηρείν, αηηία, δηαδηθαζία αιιά θαη απνηέιεζκα ηνπ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ, ηφζν ζε 

επίπεδν αληηθεηκεληθφ φζν θαη ζε επίπεδν ππνθεηκεληθφ. Ζ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ δε, πξνθχπηεη κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο αληηλνκίαο, θνηλσληθήο ζχλζεζεο, αληίζεζεο θαη ζχγθξνπζεο. H αλαδπφκελε δηαζπλνξηαθή πεξηθέξεηα 

ηνπ Öresund απνηειεί ζήκεξα κηα πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία δφκεζεο λέσλ γεσγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ, εκπνξηθψλ, 

ζεζκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ φξσλ αλάκεζα ζηηο αζηπθέο, εξεπλεηηθέο θαη παξαγσγηθέο ελφηεηεο ηεο Γαλίαο θαη ηεο 

πεξηθέξεηαο Skåne. Οη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηηο δπν πιεπξέο ηνπ πεξάζκαηνο ηνπ Öresund κπνξνχλ λα 

αλαδεηεζνχλ ζε καθξχ ηζηνξηθφ βάζνο. Ζ ζέζε ηνπ Öresund σζηφζν, κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζε 

θάζε ηζηνξηθή ζηηγκή ζπλζήθεο. εκεηψλεηαη φηη κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο κεηαβνιέο, γηα ηελ εμέιημε θαη 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, εληνπίδεηαη ζηα κέζα ηνπ 1600 (1658), νπφηε θαη ε πεξηθέξεηα Skåne πεξλάεη ζηελ θαηνρή 

ηεο νπεδίαο. Έλα πνιηηηθφ γεγνλφο ην νπνίν δηακεζνιαβεί ηελ έσο ηφηε δεζπφδνπζα αλάπηπμε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, σο ζεκείν αλαθνξάο ηεο Γαληθήο ηφηε (θαη επί πεξηφδνπ ησλ Βίθηλγθο) ππεξνρήο θαη σο έλα 

ζεκαληηθφ εκπνξηθφ θαη ζηξαηεγηθφ ζεκείν.  

Ζ απφζηαζε επίζεο αλάκεζα ζηηο δπν αθηέο θαίλεηαη φηη αξρίδεη ζηαδηαθά λα κεηψλεηαη, σο απνηέιεζκα 

κεηαβνιψλ ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ηεο Γαλίαο θαη ηεο νπεδίαο κε εκπνξηθνχο εηαίξνπο (π.ρ. Γεξκαλία), ηεο 

εκπνξηθήο απειεπζέξσζεο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαζψο θαη ησλ ελδνγελψλ δηεξγαζηψλ ζε επίπεδν 

παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη θιάδσλ. Οη ηειεπηαίνη, ζηαδηαθά αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ είηε αληαιιαγήο, είηε ζπλεξγαζίαο, είηε ζπγρψλεπζεο. ε επίπεδν εξεπλεηηθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπλεξγαζηψλ θαη ζρέζεσλ, θαίλεηαη απηέο ζηαδηαθά λα ππεξβαίλνπλ ηνλ δηνηθεηηθφ 

νξίδνληα ηεο πεξηθεξεηαθήο δηάθξηζεο. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ ’60, αξρίδνπλ νη πξψηεο επίζεκεο ζπδεηήζεηο γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ πεξάζκαηνο ηνπ Öresund (OECD, 2006). Ζ κεηαβνιή 

ζηηο κνξθέο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ επέξρεηαη κε ηε δηρνηφκεζε ηεο Γεξκαλίαο κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην 

Πφιεκν -θαζψο θαη ε ζηαδηαθή αλαδηνξγάλσζε ησλ ηνπηθψλ βηνκεραληθψλ ηνκέσλ- ηνπνζεηνχλ ζηαδηαθά ζηελ 

αηδέληα ηελ πξννπηηθή ζπλέλσζεο ησλ δπν πεξηνρψλ, σο δπλαηφηεηαο ελίζρπζεο ησλ ηνπηθψλ δπλακηθψλ. 

Δπηπξφζζεηε ζεκαληηθή παξάκεηξνο σζηφζν είλαη ε έληνλε αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηα παξαγσγηθά ζηνηρεία 

ηεο Γαληθήο θαη ηεο νπεδηθήο πιεπξάο θαη ε νπνία κε δηαθπκάλζεηο -ζπρλά αλά θιάδν- ιακβάλεη δνκεκέλεο ή 

εκη-δνκεκέλεο ζεζκηθέο κνξθέο (Sornn-Friese & Sørensen, 2005).     

                                                      
119 ηηο 16 Απγνχζηνπ 2007, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηελ πεξηθέξεηα Skåne-Blekinge γηα ηελ πεξίνδν 

2007-13. Σν πξφγξακκα αθνξά ζε 141 εθ. επξψ, κε ηα 70 εθ.επξψ λα αθνξνχλ ζε θνηλνηηθή ζπκκεηνρή (ΔΣΠΑ).   
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ε επίπεδν δηαδηθαζίαο, ην 1964 ζπζηήλεηαη ην Öresund Council κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα 

ζηνπο ηνπηθνχο θνξείο ησλ δπν πιεπξψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή -παξά ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο 

δηνηθεηηθέο δηαξζξψζεηο ησλ δπν ρσξψλ- θαηαιήγεη ζηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο, ην 1973, γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο 

δνκήο ζχλδεζεο αλάκεζα ζηηο δπν πεξηθέξεηεο. Σα επφκελα ρξφληα, νη δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο θαη ελνπνίεζεο ησλ 

δπν πιεπξψλ παξαθσιχνληαη, αθελφο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηηο δπν νηθνλνκίεο, αθεηέξνπ 

ιφγσ ησλ αληηδξάζεσλ ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ θπξίσο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη δεηήκαηα αληαγσληζκνχ 

(ζπλέληεπμε Öresund Food, 2010). ηηο αξρέο ηνπ ’90, ε αλάδεημε λέσλ δπλακηθψλ ζε επίπεδν παξαγσγηθψλ 

δνκψλ, εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ αιιά θπξίσο ε ζηαδηαθή κεηαηφπηζε πξνο έλα ππφδεηγκα ελίζρπζεο ησλ 

ελδνγελψλ πφξσλ, ηξνθνδνηνχλ ηε δφκεζε ηζρπξψλ ζπκθεξφλησλ. Οη ζρέζεηο απηέο εθθξάδνληαη κέζα απφ ηελ 

απνθξπζηάιισζε πξνηηκήζεσλ απφ αληίζηνηρεο δνκέο ζπκθεξφλησλ ζε εζληθφ αιιά θπξίσο ζε επξσπατθφ πιένλ 

επίπεδν. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ην European Round Table of Industrialists (ΟΔCD, 2006: 78). To 1991 

ππνγξάθεηαη εληέιεη ε ζπκθσλία θαηαζθεπήο κηαο γέθπξαο αλάκεζα ζηηο δπν ρψξεο. Σν 1999, θαη ιίγν πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο γέθπξαο, νη δπν εζληθέο θπβεξλήζεηο εθθξάδνπλ ηελ θνηλή ηνπο βνχιεζε γηα ηε 

δηακφξθσζε κηαο ελνπνηεκέλεο πεξηθέξεηαο (Öresund–A Region is Born) (φπ.π.: 80).  

Oη εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα επηκέξνπο γεσγξαθηθά ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο Öresund 

απνηεινχλ, νχησο εηπείλ, αληηθείκελν αξθεηά παιηφηεξσλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ. Ζ δεκηνπξγία ηεο γέθπξαο ην 2000, 

αλάκεζα ζηηο δπν πεξηθέξεηεο απνηειεί κέξνο ησλ δηεξγαζηψλ ππέξβαζεο ησλ επηκέξνπο ηνπηθνηήησλ. Ζ 

ππέξβαζε απηή πξνθχπηεη, σο επί ην πιείζηνλ, απφ ηηο αλάγθεο ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ, νη πξνηηκήζεηο 

ησλ νπνίσλ ζπκπίπηνπλ πιένλ κε κηα κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή ζχλδεζε πξνο λένπο ρψξνπο θπθινθνξίαο ηεο αμίαο. 

Ζ πεξηθέξεηα, φπσο θάζε αζηπθή ή ππεξ-αζηπθή ελφηεηα, ζπληζηά αθελφο έλα ρψξν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

θπθινθνξίαο ηεο αμίαο, αθεηέξνπ έλα ρψξν ν νπνίνο παξάγεηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνηηκήζεηο, 

ζπκθέξνληα, αλάγθεο θαη πξσηνβνπιίεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο ελνπνίεζεο δηεξγαζηψλ -ελ είδεη 

ζπγθξφηεζεο κηαο λέαο δηεπξπκέλεο ρσξηθήο αλαινγίαο- πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Öresund ζηνλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ ‘νξγαληθά’. Ζ λέα απηή αλαινγία δηεπξχλεηαη πξνο κηα λέα δηακνξθνχκελε αλαπηπμηαθή 

γεσγξαθία ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Βαιηηθήο, φπνπ ζπγθεληξψλεηαη πιένλ έλαο δπλακηθφο πφινο 

δξαζηεξηνηήησλ ζπζζψξεπζεο θαη παξαγσγήο ηερλνινγηθψλ αμηψλ.  

Ζ νηνλεί κεηαηφπηζε πξνο λέεο πιαηηέο γεσγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο ζρεκαηνπνηήζεηο -πέξα απφ ην ζπκβνιηθφ 

ραξαθηήξα πνπ επηθπιάζζνπλ- πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο επξχηεξσλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ 

ζπκκαρηψλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζπλεξγαηηθψλ ζεζκψλ. θνπφο ησλ ηειεπηαίσλ ζπληζηά ε παξνρή 

ππεξεζηψλ πξνο ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθέο παξαγσγηθέο δνκέο θαη ε δεκηνπξγία κηαο ζπλεξγαηηθήο δνκήο ζχδεπμεο 

ελδηαθεξφλησλ θαη δεμηνηήησλ. Δπηπξνζζέησο, ζε έλα πεξηζζφηεξν καθξνζθνπηθφ επίπεδν δεκηνπξγεί κηα λέα 

δηάζηαζε ζην πεξηθεξεηαθφ θαη ππεξ-πεξηθεξεηαθφ πεξηβάιινλ, ε νπνία αθνξά ζηελ αλαδήηεζε θαη δηαζθάιηζε 

ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ζε ηξία επίπεδα: α) ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζε έλα 

δηεζλνπνηεκέλν παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ θαη κηα νηνλεί ελνπνηεκέλε ρσξηθή ελφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

θπθινθνξίαο ηεο αμίαο, β) ηελ αλάγθε ζπλερνχο ηερλνινγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, είηε ιφγσ ζέζεο 

ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο (ηνκείο κε πςειή ‘ηερλνινγηθή έληαζε’), είηε ιφγσ ζπιινγηθήο ζηάζεο θαη 

πξσηνβνπιίαο (ηνκείο ζε δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ, π.ρ. ηξφθηκα), θαη γ) ηελ αλάπηπμε ή αληαιιαγή 

επηζηεκνληθψλ θαη πςειήο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αμίαο πφξσλ, πιηθψλ ή αλζξψπηλσλ. 

Ζ δηάζηαζε ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο, δηακνξθψλεηαη ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηφζν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελνπνίεζεο 

αξθεηψλ παξαγσγηθψλ, ηερλνινγηθψλ ή νξγαλσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη πξνο ηε κεξηά ζπγθξφηεζεο λέσλ 

δηα-πεξηθεξεηαθψλ θαη ζπιινγηθψλ ζπλεηδεζηαθψλ θαη ζεζκηθψλ ζεκαηνπνηήζεσλ. ε επίπεδν θξαηηθήο ξχζκηζεο 

ζπλεπψο, νη πξσηνβνπιίεο δηεχξπλζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πεξηερνκέλνπ ππνζηεξίδνληαη απφ επξσπατθέο πεγέο 

(π.ρ. δηαπεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα Interreg)
120

 θαη θάπνηεο θξαηηθέο πνιηηηθέο ζην εθάζηνηε εζληθφ πιαίζην. 

Παξάιιεια δηακνξθψλεηαη έλα πξσηφιεην θνηλφ ζηξαηεγηθφ πιαίζην αλαθνξάο θαη ‘ηνπηθήο πξνψζεζεο’ γηα ηελ 

                                                      
120 Ζ Δ.Δ. απνηειεί έλαλ βαζηθφ παξάγνληα ελίζρπζεο ησλ δηεξγαζηψλ ζην Öresund. Οη επξσπατθέο πνιηηηθέο έρνπλ εληζρχζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

νξγαλσηηθέο δηαπεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο κε πξνγξάκκαηα ηχπνπ INTERREG, ηα νπνία γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006 εθηηκάηαη φηη απέθεξαλ ζηελ 

πεξηθέξεηα πεξηζζφηεξα απφ 30 εθ. επξψ. 
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πεξηνρή Öresund, κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα θνξέσλ φπσο ην Öresund Committee
121

. Σν ηειεπηαίν απνηειεί έλα 

πεξηθεξεηαθφ πιαίζην πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί απφ ην 1992 θαη ζπγθξνηείηαη απφ πνιηηηθνχο 

ησλ δπν ρσξψλ. Δληνχηνηο, δελ πθίζηαηαη θνηλφ πιαίζην δηαθπβέξλεζεο
122 

ή θνηλφο θνξέαο θξαηηθήο πνιηηηθήο
123

. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηηο σο άλσ πξσηνβνπιίεο, ε θξαηηθή παξέκβαζε αλαπηχζζεηαη ηφζν ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθφ 

(φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Region Skåne), φζν θαη ελ κέξεη ζε επίπεδν εζληθφ, κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζε αλαινγία κε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο
124

 (π.ρ. ζπγθνηλσληαθή, πεξηθεξεηαθή εκπνξηθή, 

εθπαηδεπηηθή, ηερλνινγηθή).    

 

 

Πεγή: ΟECD, 2006. Ίδηα επεμεξγαζία.  

Δηθφλα 2. Η ππεξ-πεξηθέξεηα Öresund 

Ζ ππεξ-πεξηθέξεηα Öresund ζήκεξα πεξηιακβάλεη ηα Γαληθά λεζηά Zealand, Lolland-Falster, Møn θαη Bornholm 

θαζψο θαη ηε νπεδηθή πεξηθέξεηα Skåne. Καιχπηεη κηα έθηαζε πεξίπνπ 21.203 ηεηξ. ρηιηνκέηξσλ θαη αθνξά ζε 

έλαλ πιεζπζκφ 3.6 εθ. θαηνίθσλ (ζηε νπεδηθή πιεπξά ζπγθεληξψλεηαη πεξίπνπ ην 1/3) (Thorslund, Elg & 

Sandgren, 2005). Ζ αλάδεημε ηεο ππεξ-πεξηθέξεηαο Öresund πξνυπέζεζε ηα ηειεπηαία 10 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα 

παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ηφζν πιηθψλ ππνδνκψλ φζν θαη νξγαλσηηθνχ, ζεζκηθνχ θαη πνιηηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ 

δεκηνπξγία ηεο γέθπξαο Øresundsbron
125

 (16 ρικ.) ελίζρπζε θαηά πνιχ ηηο εκπνξηθέο θαη γεληθφηεξεο ζπλαιιαγέο 

θαη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηελ πεξηθέξεηα Skåne θαη ηελ Κνπεγράγε
126

. Ζ ππνδνκή απηή, ζπλδπάδεηαη ζήκεξα 

                                                      
121 Ζ επηηξνπή Öresund (Öresund Committee) ζπζηήλεηαη ην 1992 σο έλαο ζεζκφο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο, κε ελεξγνχο ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη ηηο δπν 

θπβεξλήζεηο ζε ξφιν παξαηεξεηή. Ζ επηηξνπή έρεη 32 κέιε ηφηε θαη ζθνπφο ηεο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο πιαηθφξκαο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε φια ηα 

επίπεδα αλαπηπμηαθήο δηαθπβέξλεζεο.   

122Απνηειεί θπξίσο γηα ηα πξψηα ρξφληα κηα θαηά βάζε πεξηθεξεηαθή πξσηνβνπιία ρσξίο ηδηαίηεξε εζληθή εκβέιεηα.  

123 Οη βαζηθνί παίθηεο πεξηθεξεηαθά είλαη νη: Greater Copenhagen Authority (HUR) (11 πεξηθεξεηαθνί εθπξφζσπνη απφ ηηο επαξρίεο Copenhagen, 
Frederiksborg θαη Roskilde) θαη Region Skåne, ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ηεο Region Skåne. Ζ Region Skåne αξηζκεί 149 κέιε θαη ν ζθνπφο ηνπ είλαη ε 

πξνψζεζε, ππνζηήξημε, ρξεκαηνδφηεζε θαη ζπληνληζκφο ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ θαη ν ζπληνληζκφο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππνθεηκέλσλ (ΟΔCD, 2006).   

124 ηε Γαλία, ε πξψηε πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή εγθξίλεηαη ην 1958 απφ ην Κνηλνβνχιην (Regional Policy Act). Οη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο εθηηκάηαη φηη 

έρνπλ κεησζεί ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα ζε αλαθνξά κε ηελ ζρεηηθή κείσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ξπζκψλ (ζε ζπγθεθξηκέλνπο παξαδνζηαθνχο βηνκεραληθνχο 
θιάδνπο) ζηελ πεξηνρή ηεο Κνπεγράγεο θαη ηελ ζρεηηθή απνθέληξσζε θαη ελίζρπζε αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κέζα απφ ππνδνκέο αιιά θαη ηηο εληζρπκέλεο 

ππεξεζίεο ηνπ θαλδηλαβηθνχ κνληέινπ. 

125 ηε νπεδία θαη ηε Γαλία, ε γέθπξα ζπρλά αλαθέξεηαη σο Öresundsbron θαη Øresundsbroen, αληίζηνηρα. Παξάιιεια ρξεζηκνπνηείηαη σο ‘ζπκβηβαζηηθή 

ιχζε’ ην Øresundsbron. (OECD, 2006).  

126 Ο αξηζκφο ησλ κεηαβάζεσλ απφ ηελ γέθπξα έρεη πνιιαπιαζηαζηεί ζήκεξα, δέθα ρξφληα κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο ην 2000.  

Medicon Valley 

Πρωτεφουςα Περιφζρεια τησ Δανίασ 

Περιφζρεια Sealand 

Lund University 

Γζφυρα ‘Øresundsbron’ 

Πρωτεφουςα Περιφζρεια τησ Δανίασ 

Περιφζρεια Skåne 
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κε παξάιιειεο ζπγθνηλσληαθέο παξεκβάζεηο -φπσο ν ππφγεηνο ζηδεξφδξνκνο ζηελ Κνπεγράγε- νη νπνίεο 

δηακνξθψλνπλ έλα βέιηηζην πιαίζην νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο θαη αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηηο 

δπν πεξηνρέο (φπ.π.). Ζ ζπγθνηλσληαθή απηή ππνδνκή απνηειεί ζήκεξα ηε βάζε θαη ηελ πξνυπφζεζε επάλσ ζηελ 

νπνία αλαπηχζζνληαη θαη δηεπθνιχλνληαη νη ζεζκηθέο θαη νξγαλσηηθέο πξσηνβνπιίεο δφκεζεο κηαο λέαο 

πεξηθέξεηαο
127

 ζην βνξεην-επξσπατθφ ράξηε.        

Παξφηη ε ππεξ-πεξηθέξεηα Öresund, ηφζν ζηε νπεδηθή φζν θαη ζηε Γαληθή πιεπξά, εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί έλαλ 

πςειφ βαζκφ αλαπηπμηαθήο αζπκκεηξίαο -φζνλ αθνξά ζηα επίπεδα απαζρφιεζεο, ζηε ρσξνζέηεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ (Hospers, 2006)- 

αζξνηζηηθά εληνπίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο ε παξαγσγηθή δηάξζξσζε αλαπηχζζεη ή έρεη 

αλαπηχμεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Οη ηνκείο απηνί πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ‘πςειήο έληαζεο 

γλψζεο’, φπσο θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, βηνηερλνινγία θαη ηαηξηθή, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

(ηδηαίηεξα ζε ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο ‘αιπζίδαο’), ηερλνινγίεο πεξηβάιινληνο θαη ηερλνινγίεο 

πνιπκέζσλ. ε επίπεδν ‘κέζεο ηερλνινγηθήο έληαζεο’, ν ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ αλαγλσξίδεηαη σο αξθνχλησο 

εθηεηακέλνο, ηφζν σο πνζνζηφ θαη ηκήκα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο φζν θαη σο πξνο ηηο 

εζσηεξηθέο δπλακηθέο κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ αλαπηχζζνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα (ζε ππν-ηκήκαηα ηεο ζχλζεζεο 

ηνπ).  

ηε Γαληθή πιεπξά ζπγθεληξψλνληαη αλεπηπγκέλεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ, 

κεηαθνξψλ, ηνπξηζκνχ, πξνκεζεπηηθήο θαη θαηαζθεπψλ. ηε νπεδηθή πιεπξά είλαη αμηνζεκείσηε ε αλάπηπμε 

ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο κεηαπνίεζεο (βαζηθά κέηαιια, ηξφθηκα-πνηά, 

θαηαζθεπέο, θαπλφο). πλνιηθά ζηελ πεξηθέξεηα Öresund, νη ππεξεζίεο θαίλεηαη επίζεο λα ζπγθεληξψλνπλ 

πεξίπνπ ην 30% ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (OECD, 2006). ε επίπεδν ζπγθέληξσζεο, θαίλεηαη φηη έσο θαη 

ην 90% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηεξίδνληαη σο ΜΜΔπ (ίζσο θαη κε ιηγφηεξνπο απφ 20 

εξγαδνκέλνπο) (Maskell & Gunnar, 1999). ηελ πεξηνρή ζπγθεληξψλνληαη κεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο 

κε αλεπηπγκέλε δξαζηεξηφηεηα ΔΣΚ, φπσο νη TetraPack, Nokia, Motorola, AstraZeneca (έσο ην 2010), Ericsson, 

Saab, Volvo θαη νη νπνίεο πξνζειθχνληαη αλάκεζα ζε άιια απφ ηηο ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο ππνδνκέο αξηζηείαο 

(OECD, 2006). εκεηψλεηαη εληνχηνηο, φηη ε νπεδηθή πιεπξά δηαηεξεί κηα ηζρπξή παξάδνζε ζηηο κεγάιεο 

παξαγσγηθέο κνλάδεο θαη επηρεηξήζεηο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ελ κέξεη δηαθξηηφ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πεξηθέξεηαο Skåne (ε νπνία σζηφζν δηαηεξεί θαη πιήζνο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ), ζε αληίζεζε κε ηε Γαληθή 

εκπεηξία ε νπνία κεηαθέξεη κεγαιχηεξε παξάδνζε ζε κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνχο κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ (Amin & Thomas, 1996). ε γεσγξαθηθνχο φξνπο, ζεκεηψλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο 

‘πςειήο έληαζεο γλψζεο’ ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κνπεγράγεο θαη ηεο Lund γηα ιφγνπο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηαιακβάλεηαη απφ 

βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο θαη κεζαίαο ηερλνινγηθήο έληαζεο, νη νπνίεο εληνπίδνληαη ζην Malmö θαη 

ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Öresund απφ ηελ πιεπξά ηεο Γαλίαο.  

H ρσξνζέηεζε ηεο πεξηθέξεηαο Öresund απνηειεί έλα ζηξαηεγηθφ θπζηθφ πιενλέθηεκα ζην αλαδπφκελν 

νηθνλνκηθν-γεσγξαθηθφ επξσπατθφ πιαίζην. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη έσο πξφζθαηα, πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο 

εμαγσγέο ηεο νπεδίαο (USD 95 δηο) θαηεπζχλνληαλ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ηα 2/3 πεξίπνπ (USD 

80 δηο) ησλ εηζαγσγψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δ.Δ. (OECD, 2003: 35). Ζ θεληξηθή ηεο ζέζε ζηε Βαιηηθή -πνιχ 

θνληά ζηα κεηξνπνιηηηθά θαη ηερλνινγηθά θέληξα ηεο θαλδηλαβίαο (ηνθρφικε, ζιν, Γθέηεκπνξγθ, Διζίλθη) θαη 

ζε κεγάιε εγγχηεηα πξνο κεγάιεο αγνξέο-, απνηειεί κηα ηδηαίηεξε επθαηξία ηφζν γηα ηελ πξνζέιθπζε εκπνξηθψλ, 

εξεπλεηηθψλ, παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε εμσζηξεθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε 

ζπλάθεηα κε ην αλεπηπγκέλν πιένλ θαη αλαπηπζζφκελν δίθηπν κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ.  

                                                      
127 Ζ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζηελ νπεδία παξαδνζηαθά (απφ ην ‘60) δηαηεξεί κηα πεξηζζφηεξν ηζρπξή παξνπζία ζε ζρέζε κε ηε Γαλία, ιφγσ ησλ νμχηεξσλ 

γεσγξαθηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ, κε έκθαζε αξρηθά ζηηο βνξεηφηεξεο πεξηνρέο θαη έπεηηα, κεηά ηελ θξίζε ηνπ ’70 πεξίπνπ θαη ζηηο λφηηεο πεξηνρέο. ηα ηέιε ηνπ 

’90, φπσο αλαθέξζεθε, εηζάγνληαη ηα Regional Growth Agreements (RGAs) αιιά θαη κηα λέα πεξηθεξεηαθή βηνκεραληθή πνιηηηθή. ήκεξα, ην εγρείξεκα ηνπ 
Öresund ζπλάδεη θαη κε ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη κε ηηο εζληθέο πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο Γαλίαο λα 

δηακνξθψζεη έλα πεξηβάιινλ θαη έλαλ πφιν αζηηθήο αλάπηπμεο γχξσ απφ ηελ Κνπεγράγε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο νπεδίαο, λα δεκηνπξγήζεη έλαλ πφιν 

αλάπηπμεο ζηελ λφηηα πιεπξά ηεο ρψξαο σο ζχλδεζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε. 
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Ζ γεληθφηεξε δηακνξθνχκελε ζεζκηθή θαη νξγαλσηηθή ππνδνκή ζηελ πεξηθέξεηα Öresund, ηείλεη λα απνηειέζεη 

έλα βαζηθφ εξγαιείν ελίζρπζεο θαη εληαηηθνπνίεζεο ησλ παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο 

πεξηθέξεηεο ηεο Γαλίαο θαη ηελ πεξηθέξεηα Skåne. Δλ πξνθεηκέλσ, ην ίδην παξαηεξείηαη ζε επίπεδν δεκφζηαο ή 

ηδησηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ΔΣΚ, κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ζπλάξζξσζεο ζθνπνζεζηψλ θαη πφξσλ. πγθεθξηκέλα, 

κηα απφ ηηο επξχηεξεο νξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο ελνπνίεζεο, νινθιήξσζεο θαη ζχλδεζεο 

ιεηηνπξγηψλ, πφξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ππήξμε γηα κηα δεθαεηία πεξίπνπ ην Öresund Science Region. Σν Öresund 

Science Region πεξηειάκβαλε ηε ιεηηνπξγία αλαπηπμηαθψλ πιαηθνξκψλ
128

 ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο παξαγσγηθνχ 

θαη επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη ηειεπηαίνη ιεηηνπξγνχλ σο ‘θφκβνη’ γλψζεο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε 

πεξηθεξεηαθνχο θνξείο κε θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα (ζπλεληεχμεηο, Öresund Entrepreneurship, Logistics, Food, 

IT, Materials, 2010). πσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ε ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, 

σο απηφλνκσλ πιένλ νξγαληζκψλ (Øresund University, Øresund Greenhouse, Øresund Environment, Øresund 

Food, Øresund IT Øresund Logistics) ζπλερίδεηαη ζήκεξα κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Lund University θαη Roskilde 

University. 

Σν 1997, ηα Γαληθά θαη ηα νπεδηθά παλεπηζηήκηα ζηελ πεξηνρή δηακνξθψλνπλ έλα πξψην δηάινγν δηαζπλνξηαθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγνχλ ην Öresund University. Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ε νινθιήξσζε ηεο γέθπξαο 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα ελίζρπζε ησλ αληαιιαγψλ θαη ηεο κεηαθνξάο γλψζεο αλάκεζα ζηνπο θνξείο 

παξαγσγήο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Öresund. Σν έηνο 2002, ζπζηήλεηαη απφ ηνλ ίδην νξγαληζκφ 

ην Øresund Science Region
129

, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πξσηεχνπζα Πεξηθέξεηα ηεο Γαλίαο (Capital region of 

Denmark), ηε Region Zealand, ηε Region Skåne θαη ηηο ζπλνκνζπνλδίεο Γαληθψλ θαη νπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ 

(Confederation of Danish Industry θαη Confederation of Swedish Enterprise) (ζπλεληεχμεηο Öresund IT, Öresund 

Food Network, Logistics, Entrepreneurship, Materials, 2010). ηφρνο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο βηνκεραλίαο 

κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ησλ επηζηεκνληθψλ εηζξνψλ ζηηο ηνπηθέο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε ζρεκάησλ ηξηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θξάηνπο, επηρεηξήζεσλ θαη παλεπηζηεκίσλ (ζπλέληεπμε Coenen, 

2010). Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Øresund University θαη ηνπ Øresund Science Region ζπλελψλνληαη αξγφηεξα ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ Øresund Org, κέζα απφ ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ πιένλ θαη νη ζεκαηηθνί ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί-

πιαηθφξκεο. Οη ηειεπηαίνη πξνζαλαηνιίδνληαη ηφζν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

δηαθπβεπκαηίεο απφ ηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. 

Σν Øresund Science Region θαη ην Øresund University -ηα νπνία ζπλελψζεθαλ έσο ην Μάξηην ηνπ 2011 ζην 

Öresund Org- απνηέιεζαλ κηα λέα ζπιινγηθή δνκή ζπκθεξφλησλ, θαη ζπλέδεζαλ δξαζηεξηφηεηεο ζε ελλέα 

αλψηαηα επηζηεκνληθά ηδξχκαηα
130

. Οη δνκέο απηέο αθνξνχζαλ ζπλεπαθφινπζα ζε
 
12.000 εξεπλεηέο, 165.000 

θνηηεηέο, έμη επηζηεκνληθά πάξθα θαη πεξίπνπ 2.000 επηρεηξήζεηο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Παξάιιεια 

ππνζηήξημαλ ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκεο-ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ‘έληαζεο γλψζεο’. Σν Øresund Org 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηα ζπκκεηέρνληα Παλεπηζηήκηα, ηελ πξσηεχνπζα Πεξηθέξεηα ηεο Γαλίαο (Capital region of 

Denmark), ηελ Πεξηθέξεηα Skåne (Region Skåne), ηελ Πεξηθέξεηα Zealand (Region Zealand), ηηο ζπκκεηέρνπζεο 

επηρεηξήζεηο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. H παξέκβαζε ηνπ Öresund Org απνηέιεζε κηα ζπζηεκηθή θαη 

νινθιεξσκέλε πξσηνβνπιία. ήκεξα -παξφηη ε ιεηηνπξγία κηαο θνηλήο δνκήο γηα φινπο ηνπο ζρεηηθνχο 

ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ζηελ πεξηνρή, παχεη ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 (Öresund Org), θπξίσο ιφγσ εληάζεσλ 

αλάκεζα ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηα ζπκκεηέρνληα Παλεπηζηήκηα- ε ιεηηνπξγία ησλ ζρεκαηηζκψλ, σο 

απηφλνκσλ νξγαληζκψλ, επηθεληξψλεηαη ζηνπο ηνκείο: πιεξνθνξηθήο (Øresund IΣ) (ζπλέληεπμε, 2010), ηξνθίκσλ 

                                                      
128  Tν πξφγξακκα OSR πεξηιακβάλεη αξρηθά ηα: Medicon Valley Academy (MVA) , Øresund IT Academy, Øresund Environment Academy, Øresund Design, 

Øresund Logistics, Øresund Food Network, Diginet Øresund, Nano Øresund, Humanities Platform (OECD, 2006:31). εκεηψλεηαη φηη ην Nano Øresund δελ 
απνηειεί ζήκεξα ελεξγφ ηκήκα ηεο ζηελήο δέζκεο ζρεκαηηζκψλ ηνπ Öresund Org, ελψ πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλδέζεθαλ θαη κε ην Öresund 

Materials. Ζ πιαηθφξκα ππνζηεξίδεηαη ρξεκαηνδνηηθά απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΗΝΣΔRREG) κε 2 εθ. DKK 2 έσο ην 2007. 

129
 εκεηψλεηαη φηη ην 2008, ε πξσηνβνπιία Øresund Science Region απνζπάεη ηε βξάβεπζε EU RegioStar Award απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηελ 

θαηεγνξία Supporting Clusters and Business Networks. 

130 To Øresund University ζπγθξνηείηαη ζήκεξα απφ ελλέα Παλεπηζηήκηα: Lund University, University of Copenhagen, Malmö University, Copenhagen 

Business School, Roskilde University, Technical University of Denmark, Kristianstad University, The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of 

Architecture, The Swedish University of Agricultural Sciences. 
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(Øresund Food Network)
131 

(ζπλέληεπμε, 2010), πεξηβάιινληνο (Øresund Environment)
132

, πξνκεζεπηηθήο 

(Øresund Logistics)
133

 (ζπλέληεπμε, 2010), επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Øresund Entrepreneurship) (ζπλέληεπμε, 2010), 

λέσλ πιηθψλ (Øresund Materials)
134

 (ζπλέληεπμε, 2010). Δπηπιένλ, αλαπηχρζεθαλ ηξεηο αθφκε ‘πιαηθφξκεο’ γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζηνπο αθαδεκατθνχο θνξείο πινπνίεζεο (Øresund 

Campus), ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ αλαδήηεζε-ππνζηήξημε δηεθδίθεζεο ρξεκαηνδφηεζεο (Øresund 

Greenhouse) (ζπλέληεπμε, 2010). Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζρεκαηηζκψλ πεξηιακβάλνπλ δηακφξθσζε ζπλεξγαζηψλ 

αλάκεζα ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε
135

, ελέξγεηεο ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο θαη 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, εθπαίδεπζε, κεηαθνξά ηερλνινγίαο, πξνψζεζε παξαγφκελσλ ηερλνινγηψλ ή αλαγθψλ, 

αλαδήηεζε ζπλεξγαηψλ, αλαδήηεζε θαη πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο
136 

(ζπλεληεχμεηο, 2010).  

Κιείλνληαο ηελ επηζθφπεζε ηεο πξνθείκελεο ζεζκηθήο θαη νξγαλσηηθήο αλαπηπμηαθήο ζχιιεςεο, ζεκεηψλεηαη φηη 

νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζα κπνξνχζαλ λα δηαθξηζνχλ ηνπιάρηζηνλ ζε ηξία επίπεδα 

δξάζεο. Σν πξψην αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε επίπεδν δηνίθεζεο θαηλνηνκίαο, επηρεηξεζηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, δηάρπζεο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Σν δεχηεξν αθνξά ζηελ ζπλάξζξσζε δξψλησλ θαη 

ελδηαθεξφλησλ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ πεδίνπ θαη θιίκαθαο. Σξίηνλ, 

πεξηιακβάλεηαη ε αλάπηπμε δξάζεσλ είηε πξνζέιθπζεο πφξσλ (νηθνλνκηθψλ, επελδπηηθψλ, εξεπλεηηθψλ, 

ηερλνινγηθψλ αλζξψπηλσλ), είηε πξνψζεζεο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ δηεξγαζηψλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε 

δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ. Ζ ηδέα σζηφζν ζπλέλσζεο ησλ παξαπάλσ δπλακηθψλ ππεξβαίλεη ην επίπεδν ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αθνξά γεληθφηεξα ζηελ αλάπηπμε κηαο θαηλνηφκνπ θνηλσληθήο 

παξέκβαζεο, κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ
137

 Ζ ηειεπηαία πξνζαλαηνιίδεηαη 

θαη πξνζαλαηνιίδεη ην πξνθείκελν γεσγξαθηθφ πιαίζην πξνο ηελ ζπγθξφηεζε κηαο πξαγκαηηθήο ‘πεξηθέξεηαο 

γλψζεο’. Οη δπν πεξηθέξεηεο, κέζα απφ ηηο νπνίεο δηακνξθψζεθε ε παξαπάλσ πξσηνβνπιία, ζπγθεληξψλνπλ 

πςειέο επηδφζεηο φζνλ αθνξά ζε δαπάλεο έξεπλαο θαη επηζηεκνληθέο επηδφζεηο (Hollanders, Tarantola & Loschky, 

2009). Παξάιιεια, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’90, ε πεξηνρή ηνπ Öresund ζπγθεληξψλεη δπλακηθέο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο (ζε επίπεδν δεκνζηεχζεσλ) πνπ ηελ θαηαηάζζνπλ ζηηο πξψηεο ζέζεηο (5
ε
) ζε επξσπατθφ επίπεδν (καδί κε 

Λνλδίλν, Παξίζη, Mφζρα θαη Randstadt) (OECD, 2003). Ζ αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο νξγαλσηηθήο παξέκβαζεο ζην 

ρσξηθφ πιαίζην ηεο πεξηνρήο δεκηνπξγεί δπλαηφηεηεο ζπζπείξσζεο δπλακηθψλ, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ζρέζεηο 

αιιειεπηδξαζηηθήο κάζεζεο αλάκεζα ζε εηεξνγελείο θνξείο. πλεπεία ηνχηνπ ζπγθξνηήζεθε ζε έλα βαζκφ, ηφζν 

κηα λέα νηθνλνκηθή θαη ρσξηθή (ζε νξηζκέλα ζεκεία θαληαζηαθή, κέρξη ηνχδε) ελφηεηα, φζν θαη έλα ζπλνιηθφ θαη 

                                                      
131 Σν Øresund Food Network απνηειεί κηα πιαηθφξκα ππεξεζηψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη δηθηχσζεο αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα 
ηεο πεξηνρήο (ζπλέληεπμε Öresund Food Network, 2010). 

132 Σν Øresund Environment απνηειεί κηα πιαηθφξκα ππεξεζηψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη δηθηχσζεο αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο 

πεξηνρήο, κε έκθαζε ζην πεξηβάιινλ.  

133 Σν Øresund Logistics απνηειεί κηα πιαηθφξκα ππεξεζηψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Υξεκαηνδνηήζεθε παξάιιεια απφ ην Interreg IIIA (ζπλέληεπμε 

Öresund Logistics, 2010). 

134 πζηήλεηαη ην 2010, θαη απνηειεί ηε λεφηεξε πιαηθφξκα ηνπ ζρήκαηνο Øresund Org. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ δηαξθεί πεξίπνπ έλα ρξφλν, έσο ην Μάξηην ηνπ 

2011, νπφηε θαη παχεη ε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, αλαδεηθλχνληαο ηελ πνιηηηθή θαη ηερληθή δπζθνιία ησλ ζπζηεκηθψλ θαη ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ. 

πκκεηείρε επίζεο ζε πξνγξάκκαηα φπσο ηα Nano Connect Scandinavia, Ø-MIC θαη eScience, φπσο επίζεο ππνζηεξίδεη πξσηνβνπιίεο φπσο ην ESS θαη MAX 

IV. 

135 ηελ Κνπεγράγε αλαπχζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην Digital Ørestad district project, ην νπνίν αθνξά ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ γλψζεο ελνπνίεζε 
αζχξκαησλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ αλνηθηνχ εξγαζηεξίνπ, ηνπ ‘Ørestad Living Laboratory’, ην νπνίν ζα ζπλδπάδεη ηελ παξνπζία ησλ  

Copenhagen University, IT University of Copenhagen θαη Denmark Radio (DR) θαη έλα πεξηβάιινλ θπζηθήο θαη ςεθηαθήο αληαιιαγήο επηζηεκνληθήο γλψζεο 

(ζπλέληεπμε, Öresund ΗΣ 2010).  

136 Σα ηειεπηαία 10 ρξφληα εθηηκάηαη φηη έρνπλ πξνζειθπζζεί ζηελ πεξηθέξεηα πεξηζζφηεξα απφ 30 εθ. επξψ κέζα απφ ζπλεξγαζίεο θαη λέα έξγα ηερλνινγηθήο 
αλάπηπμεο (ζπλέληεπμε Öresund ΗΣ, 2010).  

137 Οη επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή νξγαλψλνληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο πέξα απφ ηηο δηαζηάζεηο ησλ πιαηθνξκψλ. Σν 1988 ηδξχεηαη ην Öresund Business Council 

απφ 30 κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. Ο νξγαληζκφο ζπληνλίδεηαη απφ ηνπο επηθεθαιήο ησλ Confederation of Danish Industries (Dansk Industri DI κε 5.800 

επηρεηξήζεηο ζε ππεξεζίεο θαη κεηαπνίεζε) θαη Chamber of Commerce and Industry ηεο Νφηηαο νπεδίαο. Παξάιιεια ιεηηνπξγεί ην Öresund Chamber of 
Commerce, σο θνηλνπξαμία ησλ επηκειεηεξίσλ ζηηο δπν πιεπξέο θαη ην Business-Bridge, σο έλαο ηδησηηθφο νξγαληζκφο εκπνξίνπ θαη βηνκεραλίαο (OECD, 2003: 

132). Άιινη νξγαληζκνί θαη θνξείο επηρεηξήζεσλ κε δξαζηεξηφηεηα ζπλνιηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ Öresund είλαη ηα Venture-Cup Öresund, IT-Branchen Öresund 

(σο ζπλέλσζε ησλ IT Företagen ζηε νπεδία θαη ηνπ IT-Brancheforeningen ζηε Γαλία), ην Danish Venture Capital Association. 
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δηεπξπκέλν ‘νηθν-ζχζηεκα’ θαηλνηνκίαο -κε εκη-αλαπηπγκέλεο ιεηηνπξγίεο- κε επίθεληξν ην ζεκαληηθφ 

πνιπεπίπεδν ξφιν ησλ ηνπηθψλ παλεπηζηεκίσλ (Asheim, Boschma & Cooke, 2007, Asheim, 2008, Asheim, Coenen 

& Moodysson, 2009).  

ε έλα πξψην επίπεδν ζεζκηθήο κάζεζεο, ε νξγαλσηηθή απηή παξέκβαζε αθνξά ζηε ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε 

αλάκεζα ζε δπν, δηαθνξεηηθά ζηα εηδηθά ηνπο ζηνηρεία, εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο. 

Δπηπξφζζεηα, φπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ε δηεξγαζία απηή αθνξά ζε έλα εληππσζηαθφ ζε εχξνο θαη εμεηδίθεπζε 

πιέγκα ζεζκψλ, νξγαληζκψλ, επηρεηξήζεσλ, θνξέσλ παξαγσγήο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, ηνπηθψλ θνξέσλ 

απηνδηνίθεζεο θαη θνξέσλ εθπξνζψπεζεο. Σν πιέγκα απηφ δηακνξθψλεη κηα δέζκε ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ γχξσ 

απφ ζπγθεθξηκέλα πεδία ηερλνινγίαο θαη παξαγσγήο. Σαπηφρξνλα, ε ιεηηνπξγία ηνπ πιέγκαηνο επηρείξεζε ηε 

δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ θιίκαθαο, ζπζηεκηθήο θαη ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπζζψξεπζεο 

πςειά θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Μηα επηπιένλ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Öresund αθνξά ζην ξφιν ησλ θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ επί ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο γλψζεο. Ο ξφινο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ 

ηλζηηηνχησλ
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, θαλεξψλεη ηηο πνιιαπιέο ζεκαζίεο πνπ δχλαηαη λα δηαδξακαηίζεη έλα αλψηαην εξεπλεηηθφ ίδξπκα 

ηφζν ζε φξνπο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο φζν θαη ζε επίπεδν ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. πσο 

θαηαγξάθεηαη κέζα απφ ηελ σο άλσ αλάιπζε ηνπ παξαπάλσ πεξηθεξεηαθνχ νηθν-ζπζηήκαηνο, ε αλάπηπμε ελφο 

ηζρπξνχ, εθηεηακέλνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ ‘απνζέκαηνο γλψζεο θαη ζπλεξγαζίαο’ ζπληζηά ηε βαζηθή πξνυπφζεζε 

ζπλνιηθνχ ‘πεξηθεξεηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ’ βαζηζκέλνπ ζε δηεξγαζίεο ‘έληαζεο γλψζεο’. Αλαγθαία ζπλζήθε γηα 

ηελ εθπιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο απηήο, ζπληζηά ε αλάπηπμε πνιηηηθψλ ΔΣΚ πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζπζηεκηθφηεηα θαη ζα δηακνξθψλνπλ ηηο κέγηζηεο δπλαηέο ‘ζεηηθέο’ ζπλδέζεηο κε ηηο ππφινηπεο θξαηηθέο πνιηηηθέο. 

Δληνχηνηο, ε απνπζία ελφο ζπλνιηθνχ θνξέα δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα νινθιήξσλε ηηο επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο, 

θαηέζηε θξίζηκε κεηαβιεηή γηα ηελ εμέιημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίαο.  

Οη παξαηεξνχκελεο θξίζηκεο δηεξγαζίεο ηνπ ηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ Öresund, πεξηιακβάλνπλ 

ηζρπξέο δνκέο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ηζρπξέο δνκέο παξαγσγήο γλψζεο, παξαγσγηθέο δνκέο αμηνπνίεζεο 

ηερλνινγίαο, έληνλεο θαη αλεπηπγκέλεο δηαπεξηθεξεηαθέο ζπλεξγαζίεο. ε απηφ ην επίπεδν αλαγλσξίδεηαη ν 

ζηνρεπκέλνο θαη ελεξγεηηθφο ξφινο ησλ ζπζηεκηθψλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ δεκηνπξγηθψλ πιενλεθηεκάησλ, παξφηη 

δηαπηζηψλεηαη εκπεηξηθά πιήζνο δηεξγαζηψλ αλάκεζα ζε αληηηηζέκελεο πξνηηκήζεηο (Von Hippel, 1987). Σν 

γεγνλφο απηφ παξνπζηάδεη θαη ηα φξηα ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο, ζην ζεκείν φπνπ αθφκε θαη νη νξηδφληηεο 

παξεκβάζεηο ελέρνπλ εγγελείο δηαζηάζεηο δηάθξηζεο αλάκεζα ζε θνηλσληθέο πξνηηκήζεηο (Rodrik, 2008). Αθφκε 

θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ νξηδφληησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο ζπζηήκαηνο, πθίζηαηαη γηα παξάδεηγκα ε δηάθξηζε πξνο 

φθεινο ησλ δνκψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα ηηο αμηνπνηήζνπλ, δηαηεξνχλ ηερλνινγηθή απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα θαη 

βξίζθνληαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ εμαγψγηκα αγαζά πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (φπ.π.).   

Οη εζληθέο πνιηηηθέο πεξηνξίδνληαη ζηα φξηα ησλ εζληθψλ αξκνδηνηήησλ, είηε ζε επίπεδν ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ 

είηε ζε επίπεδν πνιηηηθψλ δεκφζησλ ππνδνκψλ. Σν γεγνλφο απηφ δηακνξθψλεη πεξηνξηζκνχο ζηε δπλαηφηεηα 

αλάιεςεο θνηλψλ πξσηνβνπιηψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο 

Κνπεγράγεο θαη ε κε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επέθηαζεο ηνπ απφ ηε Region Skåne, ιφγσ εζληθψλ 

ξπζκίζεσλ. Ο πεξηνξηζκφο απηφο, απέηξεςε ηε δεκηνπξγία σθειεηψλ θαη γηα ηηο δπν πεξηθέξεηεο (ζπλέληεπμε 

Moodysson, 2010). πλεπψο, παξφηη ην εγρείξεκα ηνπ Oresund Org δηαηεξνχζε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

θαηλνηνκηθήο ζεζκηθήο πξσηνβνπιίαο –φπσο δηαηεξνχλ αθφκε νη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί ηεο πεξηνρήο, 

Øresund University, Øresund Greenhouse Øresund Environment, Øresund Food, Øresund IT Øresund Logistics, 

πνπ ζπλερίδνπλ λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηα Lund University θαη Roskilde University- θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζα ήηαλ ε δηακφξθσζε ελφο δηα-ζπλνξηαθνχ πιαηζίνπ θνηλψλ 

κέηξσλ πνιηηηθήο. Ζ αλάπηπμε ησλ πξσηνβνπιηψλ απηψλ, ζα κπνξνχζε λα ιακβάλεη ππφςε ηεο: α) ην επίπεδν 

πνιηηηθψλ δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ, β) ην επίπεδν ηερλνινγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη γ) ην επίπεδν 

                                                      
138 Tν Öresund University επηρεηξεί ζήκεξα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ αλψηαησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Øresund Science Region (OECD, 

2006: 51). 
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καθξν-νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε θνηλά (φρη απαξαίηεηα νκνηφκνξθα) ξπζκηζηηθά 

πιαίζηα.  

Ζ θξηηηθή εμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Öresund αλαδεηθλχεη ηέινο, αζπκκεηξίεο ζε επίπεδν αληζνβαξνχο 

δξαζηεξηφηεηαο. Απηή παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξν ζπγθεληξσκέλε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνπεγράγεο, γεγνλφο πνπ 

βαζκεδφλ δηακνξθψλεη κηα κέηξηαο εληάζεσο εμάξηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Öresund 

απφ ηηο θπξίαξρεο δπλακηθέο ζηε Γαλία (ζπλέληεπμε Öresund Food, Coenen, 2010). Δπηπξφζζεηα, δηαθνξεηηθέο 

ξπζκίζεηο δηαπηζηψλνληαη ζε επίπεδν εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ακνηβψλ αιιά θαη θνξνινγίαο. Ζ απνπζία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ηνπηθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθψλ ήηαλ φπσο θαίλεηαη έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ πεξηνξίδεη ηε 

δηακφξθσζε ελφο πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλνπ ζεζκηθά ζηξαηεγηθνχ επηπέδνπ.  

5.3.3. πλζεηηθή επηζθφπεζε πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο – ραξαθηεξηζηηθά, αδπλακίεο, 

δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο 

χκθσλα κε ηελ πξφζθαηε πεξηθεξεηαθή ηαμηλφκεζε ηνπ Hollanders, ε πεξηθέξεηα Skåne θαηαηάζζεηαη ζηηο 

κέηξηα πξνο πςειά θαηλνηνκηθέο πεξηθέξεηεο (Hollanders, Tarantola & Loschky, 2009). Ζ ζχγθξηζε ησλ 

αληίζηνηρσλ δεηθηψλ θαηλνηνκίαο αλαδεηθλχεη ηηο δηεξγαζίεο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ πεξηθέξεηα, ζε επίπεδν 

ηδησηηθψλ δαπαλψλ γηα ΔΣΚ, αηηήζεσλ επξεζηηερλίαο, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ηνκείο ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη 

πςειήο ηερλνινγίαο (Coenen, 2007). Οη δείθηεο απηνί, ζην κεγαιχηεξν βαζκφ πξνζεγγίδνπλ αξθεηά ηνλ εζληθφ 

κέζν φξν. Χο ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο θαηλνηνκηθφηεηαο, 

αλαδεηθλχνληαη νη ζεσξεηηθέο γξακκέο ησλ λέν-νπκπεηεξηαλψλ αξρψλ γηα ηε ζεκαζία ησλ ζεζκηθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ, ην ξφιν ηνπ ηερλνινγηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηε ζεκαζία ηεο γλψζεο ζηηο 

δηεξγαζίεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

H δηαθπβέξλεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ πεξηθέξεηα Skåne αθνινπζεί, φπσο θαη ζηηο άιιεο δπν 

πεξηπηψζεηο κειέηεο, έλα εζληθά δνκεκέλν ππφδεηγκα. Απηφ πεξηιακβάλεη εζληθνχο κεραληζκνχο θαη θνξείο 

πνιηηηθήο ΔΣΚ, κε πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηε VINNOVA, ζε έλα δηνηθεηηθφ πιαίζην πνπ 

φπσο είδακε ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλνρή, αλεπηπγκέλν θαηακεξηζκφ εξγαζηψλ θαη αλεπηπγκέλεο δνκέο 

αμηνιφγεζεο. ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ πξσηνβνπιηψλ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο απφ ηελ 

πεξηθέξεηα Skåne απνηειεί κηα βάζε δηακφξθσζεο ηνπηθνχ δηαιφγνπ θαη ζπλεξγαζηψλ, παξφηη νη πνιηηηθέο ΔΣΚ 

ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ζρεδηάδνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν. Πέξαλ ηνχηνπ, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαίλεηαη λα 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε ηνπηθέο ζπλεξγαηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ζρήκαηα, ελψ 

απνηειεί ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ.   

Ζ νξζνινγηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ ραξαθηεξίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ έλαλ ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ ζε 

έλαλ ηνπηθά ξπζκηδφκελν λέν-θνξπνξαηηζκφ, ν νπνίνο πεγάδεη ελ πξψηνηο, ηφζν απφ ηελ ηζρπξή νπεδηθή 

παξάδνζε ζπλεξγαζίαο ησλ εθάζηνηε ζπκθεξφλησλ θαη θαηά δεχηεξνλ, απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ζπζηεκηθψλ 

πνιηηηθψλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. Δηδηθά απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, νη εξεπλεηηθέο ηνλίδνπλ ηελ 

ζεκαζία ηνπ ‘θνηλσληθνχ’ ξφινπ ησλ παλεπηζηεκίσλ (πέξαλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο) θαη νη πνιηηηθέο 

θαηλνηνκίαο ξεηά εθαξκφδνπλ αξρέο ησλ ζεσξηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Οη ιφγνη αλάδεημεο ησλ 

πνιηηηθψλ απηψλ κνξθψλ, αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο επηινγέο ησλ θπξίαξρσλ ηερλνινγηθψλ δνκψλ ζε εγρψξην 

επίπεδν θαζψο θαη ηε ζηξαηεγηθή επηινγή αληηκεηψπηζεο ηφζν ηνπ δηεζλνπνηεκέλνπ πιένλ αληαγσληζκνχ 

(ηδηαίηεξα κεηά ην 1995 θαη ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε), φζν θαη ηεο παξαγσγηθήο θξίζεο ζε αξθεηνχο εγρψξηνπο 

θιάδνπο. Οη ζθνπνζεζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθηθφηεηαο, πξνυπνζέηνπλ θαηά ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ 

επελδχζεσλ ζε έξεπλα θαη ηερλνινγία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο θξαηηθήο εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο 

βάζεο. Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ζπγθξνηνχλ κηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ελίζρπζεο ηεο θπξίαξρεο κεζφδνπ 

κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη πεξηθεξεηαθνχ ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ ηνπηθνχ 

πεξηβάιινληνο κε ελδνγελείο εηζξνέο γλψζεο. ην ίδην πιαίζην, βαζηθή αξρή ζπληζηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ε 

βειηίσζε ηεο ζρέζεο παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ θαη κεραληζκψλ παξαγσγήο γλψζεο (Jensen, Johnson, Lorenz 

θ.α., 2007). 

Ζ κνξθνινγία, ε δπλακηθή θαη νη ‘επηδφζεηο’ ελφο πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ηείλνπλ λα 

πξνζεγγίδνληαη ζήκεξα ζε επίπεδν αλάιπζεο, κέζα απφ δπν επξείεο εξκελεπηηθέο ζθνπηέο. Δλ πξψηνηο, ε αληίιεςε 

ελφο ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη ζηηο δπλακηθέο ή ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηα ζπγθξνηεζηαθά ζηνηρεία ηνπ, 



188 

 

ηηο δνκέο παξαγσγήο, αμηνπνίεζεο θαη κεηαθνξάο γλψζεο, ην ζεζκηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο (Chaminade, Lundvall, Vang-Lauridsen θ.α., 2010). Καηά δεχηεξνλ, έλα ζχζηεκα θαηλνηνκίαο 

πξνζεγγίδεηαη αλαιπηηθά κέζα απφ ηελ έλλνηα ησλ θπξίαξρσλ  ηερλνινγηθψλ παξαδεηγκάησλ, ησλ δεμηνηήησλ ή 

θαη ησλ πξνθιήζεσλ κεηαζρεκαηηζκνχ ζε παξαγσγηθφ, θιαδηθφ, νξγαλσηηθφ ή ζεζκηθφ επίπεδν. ηελ παξνχζα 

πεξίπησζε, θαίλεηαη φηη ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηεο Skåne δηαηεξεί ραξαθηεξηζηηθά ελφο ‘πεξηθεξεηαθά 

δηθηπσκέλνπ’ ζπζηήκαηνο. Οη εζληθέο πνιηηηθέο ΔΣΚ ζρεδηάδνληαη θεληξηθά θαη εθαξκφδνληαη πεξηθεξεηαθά. Ο 

ξφινο σζηφζν ησλ πεξηθεξεηαθψλ δξψλησλ είλαη ζεκαληηθφο, ηφζν ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ 

θαζεαπηψλ φζν θαη ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ νξίδνληα ησλ θιαζηθψλ πνιηηηθψλ κνξθψλ 

θαη κέηξσλ. ην επίπεδν απηφ, πεξηιακβάλνληαη κνξθέο θνηλσληθήο κάζεζεο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζε επίπεδν 

‘κνλνχ’ θαη ‘δηπινχ βξφρνπ’ (ηακπνπιήο, 2010) -δειαδή δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο αιιά θαη 

δηακφξθσζεο θνηλψλ ζηξαηεγηθψλ αληίζηνηρα- φζν θαη ζε δηεξγαζίεο ‘ηξηπινχ βξφρνπ’. Σν ηειεπηαίν αλαθέξεηαη 

ζηελ θνηλσληθή ηθαλφηεηα δηακφξθσζεο καθξνζθνπηθψλ (ρξνληθά θαη ζεζκηθά) δνκψλ ζπλεξγαζίαο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχ, σο νξγαλσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ απνζεκάησλ κε ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ ζπλερνχο 

ελίζρπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηερλνινγηθήο αιιαγήο.   

ε επίπεδν ζπζηεκηθήο αλάιπζεο, ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηεο Skåne θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη δπλακηθέο ζηα 

επίπεδα: α) παξαγσγήο γλψζεο, β) κεηαθνξάο θαη δηάρπζεο γλψζεο, γ) δηα-πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη δ) 

δνκψλ αμηνπνίεζεο γλψζεο. Παξάιιεια, ην ζχζηεκα ηεο Skåne θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη δπλακηθέο ζε ζέκαηα 

δεκηνπξγίαο λέσλ παξαγσγηθψλ δνκψλ θαη εθθφιαςεο δξαζηεξηνηήησλ έληαζεο γλψζεο, ζε ζέκαηα θηλεηνπνίεζεο 

πφξσλ θαζψο θαη ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο λέσλ (επηκέξνπο ή ζπιινγηθψλ) επθαηξηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Παξφια απηά, ε πεξηθέξεηα ηεο Skåne θαιείηαη ζήκεξα λα κνξθνπνηήζεη θαη λα 

ζρεκαηνπνηήζεη επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο σο ζχζηεκα, ζην επίπεδν ησλ ‘ρσξηζκψλ’ αλάκεζα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ή 

εηζεξρφκελεο ηερλνινγηθέο δνκέο θαη ηηο εκεδαπέο ή παξαδνζηαθέο παξαγσγηθέο δηεξγαζίεο. Δπηπξφζζεηα, ζε 

επίπεδν ζπζηεκηθψλ πξνθιήζεσλ ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηεο Skåne, θαιείηαη λα αλαδεηήζεη ηζνξξνπίεο 

αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλνπο αλαδπφκελνπο ή κεηαζρεκαηηδφκελνπο ηερλνινγηθνχο θαη παξαγσγηθνχο ηνκείο, ν 

θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ ζπγθεληξψλεη εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ξχζκηζεο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθνχο θχθινπο δσήο ηερλνινγηψλ, δηαθνξεηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, 

δηαθνξεηηθά επίπεδα αβεβαηφηεηαο θαη δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. 

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ επηζηεκνληθψλ 

θαη παξαγσγηθψλ δπλακηθψλ, ζπληζηά ε ίδηα ε παξαγσγή θαη ζπγθξάηεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε 

αλάπηπμε ελφο ειθπζηηθνχ θαηλνηνκηθά πεξηβάιινληνο. Ζ πξντνχζα πεξηθεξεηαθή αλαδηάξζξσζε επηθπιάζζεη 

αλαπφθεπθηα ηελ αλαδφκεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηνπηθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο. Σν γεγνλφο απηφ 

γελλά λέεο αλάγθεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ απφ ηε κηα κεξηά, αιιά απφ ηελ άιιε ελδερνκέλσο δεκηνπξγεί 

πξνθιήζεηο ζην επίπεδν απαζρφιεζεο ζε ηνκείο κεζαίαο θαη ρακειήο εληάζεσο εξγαζίαο. Ζ αλαβάζκηζε ηνπ 

γεληθνχ ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ, κεηαθέξεη αλεπηθχιαθηα ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ 

θαη εηδηθνηήησλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη αλάγθεο ζε άιινπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο κπνξεί λα πεξηνξίδνληαη. Σν 

γεγνλφο απηφ, ελδερνκέλσο λα απνηειέζεη αληηθείκελν ξχζκηζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ, ζε αλαθνξά θπξίσο κε 

ζέκαηα ‘ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο’ θαη κεηαθίλεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αλάκεζα ζε θιάδνπο.  

Ζ ηειεπηαία απηή δηάζηαζε ζέηεη εκκέζσο θαη ην δήηεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο ελφο πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο. Ζ ιεηηνπξγία απηή ηξνθνδνηείηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο πεγέο θαη δηαζθαιίδεη ηε 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο κηαο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζπρλά έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο παξάγνληεο αδπλακίαο κεηαζρεκαηηζκνχ πεγάδεη απφ ηα απνθιίλνληα θαη ζπγθξνπφκελα ‘εκθσιεπκέλα 

πεξηθεξεηαθά παίγληα’. Απηά εληνπίδνληαη, είηε αλάκεζα ζε παγησκέλεο θαη ζε αλαδπφκελεο παξαγσγηθέο 

δπλακηθέο, είηε αλάκεζα ζε αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο δνκέο, νη νπνίεο αδπλαηνχλ λα δηαθξίλνπλ θαη λα 

δηακνξθψζνπλ ζπιινγηθή πεξηθεξεηαθή απηφ-ζπλείδεζε. Σα απνηειέζκαηα ησλ εληάζεσλ απηψλ δελ επηηξέπνπλ 

ζπρλά νχηε ηε δηακφξθσζε πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηλνηνκίαο, νχηε θαη’ επέθηαζε ηελ εθαξκνγή 

νινθιεξσκέλσλ θιαδηθά ή πεξηθεξεηαθά πξνγξακκάησλ κεηαζρεκαηηζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ιεηηνπξγία ηεο 

λνκηκνπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, απνηειεί βαζηθφ πξναπαηηνχκελν ιεηηνπξγίαο θαη επίδνζεο, ελψ νη 

πεγέο κέζα απφ ηηο νπνίεο αληιείηαη δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα θαη κε ηελ εθάζηνηε ηππνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δλ πξνθεηκέλσ, θαίλεηαη φηη ε πθηζηάκελε θαη πξντνχζα λνκηκνπνίεζε πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αμηαθή ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ζπκθσλία, ηηο κνξθέο δηαδηθαζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη θαζψο θαη κέζα απφ ηα ίδηα ηα απνηειέζκαηα 
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πνπ επηθέξνπλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο λνκηκνπνίεζεο επνκέλσο, επηηειείηαη ζε επίπεδν εθ ησλ πξνηέξσλ θαη εθ ηνπ 

απνηειέζκαηνο δηαδηθαζηψλ.         

Ο πεξηθεξεηαθφο αληαγσληζκφο, φπσο θάζε κνξθή αληαγσληζκνχ, επηθπιάζζεη ηελ ζπλερή θιηκάθσζε θαη 

κεηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ αλαθνξάο. Σν ηειεπηαίν αλαθέξεηαη ζηε ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ εθάζηνηε 

‘κεραληζκψλ επηινγήο’, φπσο απηνί πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη νη νπνίνη αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο, 

κεραληζκνχο, εξγαιεία ρξεκαηνδφηεζεο, δηαζεζηκφηεηα αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ, δπλαηφηεηεο θαη πεξηζψξηα 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθέο ή δηεζλείο δνκέο. Ζ πεξηθέξεηα Skåne, βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε κηα δηαδηθαζία 

κεηάβαζεο πξνο κηα πεξηθέξεηα πεξηζζφηεξν βαζηδφκελε ζε δηεξγαζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. πλεπψο, ην 

επίπεδν πεξηθεξεηαθνχ αληαγσληζκνχ πνπ ζπλαληάεη ζηαδηαθά αλαθέξεηαη ζε δνκέο πνπ αλαπηχζζνπλ παξφκνηεο 

θιίκαθεο παξαγσγήο ηερλνινγίαο θαη αληίζηνηρεο ‘ζηάζκεο επηζηεκνληθήο ηερληθήο’. Καηά ζπλέπεηα, ε  δηαδηθαζία 

δφκεζεο ηνπηθψλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ (εηδηθά φηαλ απηή αλαθέξεηαη ζε ηνκείο λέσλ ηερλνινγηψλ), 

νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη κνξθέο ξχζκηζεο θαη νξγάλσζεο αληίζηνηρεο κε απηέο πνπ δνκνχληαη ζε αλεπηπγκέλεο 

(ηερλνινγηθά θαη επηζηεκνληθά) πεξηθέξεηεο. Απηφ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ ε πεξηθέξεηα λα 

δηαζθαιίζεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα ηνπ ‘ηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο’ θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

επηκέξνπο θαη εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ θνξέσλ πνπ επηιέγνπλ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηνπ.  

Γηα παξάδεηγκα, ε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο βηνηερλνινγίαο ζε κηα πεξηθέξεηα πνπ ζπγθεληξψλεη ηζρπξέο 

κνλάδεο αληίζηνηρεο παξαγσγήο γλψζεο, ζα κπνξνχζε λα θξηζεί αζηαζήο ζηελ απνπζία θαηάιιεισλ κεραληζκψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο, εμεηδηθεπκέλσλ δνκψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη κεραληζκψλ παξαγσγήο γλψζεο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ζε επίπεδν θξαηηθήο πνιηηηθήο νη αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο νθείινπλ πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ λα 

θηλνχληαη ιηγφηεξν κέζα απφ ππνδείγκαηα γξακκηθήο αλαθαηαλνκήο πφξσλ θαη πεξηζζφηεξν πξνο εμεηδηθεπκέλεο 

παξεκβάζεηο θαη ξπζκίζεηο. Οη εμεηδηθεπκέλεο απηέο ξπζκίζεηο, νθείινπλ λα απεπζχλνληαη ζπληνληζκέλα θαη 

νινθιεξσκέλα, απεπζείαο ζην εθάζηνηε ζχζηεκα θαηλνηνκίαο θαη ζηνπο θνξείο ηνπ.  

Κιείλνληαο ηελ ζπλζεηηθή επηζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Skåne, ζεκεηψλεηαη φηη ε πεξίπησζε 

ηνπ πξνθείκελνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο επηθπιάζζεη πνξίζκαηα ζε επίπεδν: α) πνιηηηθψλ ΔΣΚ, β) ζεζκηθήο 

θαη νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο θαη γ) ζεσξίαο ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηαρπνινγψληαο ηα 

βαζηθά ζεκεία, φπσο απηά πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, θαηαγξάθεηαη:  

o ε ζεκαζία ηεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο φπσο απηή παξαηεξείηαη ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε κνλάδεο ηνπ 

Lund University θαη ησλ ηνπηθψλ παλεπηζηεκίσλ γεληθφηεξα, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηηο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο δηακεζνιάβεζεο θαη αλάπηπμεο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη δηα-

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. ε απηφ ην πιαίζην, ην  Lund University ζπληζηά ζήκεξα έλαλ θνξέα παξαγσγήο 

γλψζεο αιιά θαη ζεζκηθήο κάζεζεο, ήηνη ελίζρπζεο ησλ ζπζηεκηθψλ δηαδηθαζηψλ. Μέξνο απηψλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ πινπνηείηαη κέζα απφ παξεκβάζεηο, ζηηο νπνίεο ην Παλεπηζηήκην ζπκκεηέρεη ή ζπληνλίδεη
139 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζπκβάιιεη ζηηο δηεξγαζίεο ελίζρπζεο πεξηθεξεηαθήο ‘ζπλεξγαηηθήο ηθαλφηεηαο’ 

(Cooke & Morgan, 2001).  

o ε ζεκαζία κηαο εθηεηακέλεο δνκήο παξαγσγήο γλψζεο, φπσο ηνπ Lund University, σο παξάγνληαο 

ελίζρπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπηθήο ζπζζψξεπζεο, δηαθνξνπνίεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ηνπηθήο 

παξαγσγηθήο βάζεο θαη πεξηθεξεηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ελ γέλεη.  

o ε ζεκαζία ελφο ελεξγεηηθνχ, νινθιεξσκέλνπ θαη ζπζηεκηθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο γηα ηελ ΔΣΚ. Ο ξφινο 

ηεο νπεδηθήο πνιηηηθήο ΔΣΚ θαζίζηαηαη απφιπηα θξίζηκνο γηα ηελ ελίζρπζε ζηνηρείσλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

(θαη ηνπ εζληθνχ θπζηθά) ζπζηήκαηνο. Σα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζε ζπζηεκηθφηεηα, ελνπνηεκέλα 

κέηξα, ζπκκεηνρηθέο δξάζεηο, ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη θηλεηνπνίεζε ηνπηθψλ πφξσλ. πσο αλαθέξεη ν 

Persson, ‘ε αλαδπφκελε πνιηηηθή ΔΣΚ έρεη επεξεαζηεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηα λέα ζπζηεκηθά 

ππνδείγκαηα θαηλνηνκίαο θαη εηδηθά θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία νη νπεδηθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ πξνσζήζεη 

πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ην κέρξη ηνχδε ππφδεηγκα ηερλνινγηθψλ 

                                                      
139 πσο ζεκεηψλνπλ νη Coenen & Asheim, ην Lund University θαίλεηαη λα κεηακνξθψλεηαη απφ έλα θιαζηθφ Υνπκπνιηηαλφ παλεπηζηήκην ζε έλα νξγαληζκφ 

πνπ ελψ δηαηεξεί ηα θιαζηθά ηνπ ραξαθξηεξηζηηθά ζε επίπεδν έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο, αλαπηχζζεη ιεηηνπξγίεο πεξηζζφηεξν αλαπηπμηαθέο ηφζν ζε επίπεδν 

αμηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ φζν θαη ζε επίπεδν ελεξγεηηθψλ ζπζηεκηθψλ παξεκβάζεσλ ζην επξχηεξν ηνπηθφ θνηλσληθφ πιαίζην (Coenen & Asheim, 2006: 11). 
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πνιηηηθψλ..κε βαζηθή ηε ζχζηαζε ηεο VINNOVA
140

(Persson, 2008: 24). Σν πεξηερφκελν απηψλ ησλ 

πξσηνβνπιηψλ αιιά θαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ κέηξσλ (π.ρ. VINNVÄXT) θαηαδεηθλχνπλ ξεηά ηελ 

ζπζηεκηθή πιένλ ζέαζε ηεο θαηλνηνκίαο, ζηελ επξεία ηεο έλλνηα, θαη ηε ζεκαζία ηεο νινθιήξσζεο 

αλάκεζα ζε ζρεηηθά πεδία ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ.  

o ε ζεκαζία ελφο ζαθνχο θαη ‘επλντθνχ’
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 σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο δηάλνηαο πιαηζίνπ, 

ην νπνίν αθνξά ηφζν ζηνπο ζεζκνχο (θαηνρχξσζε επξεζηηερληψλ, δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο ηερλνβιαζηνχ, 

θαζεζηψηα ζπλεξγαζίαο θνξέσλ θηι), φζν θαη ζηνπο νξγαληζκνχο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, 

ζπκβνπιεπηηθήο, παξνρήο ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ, αλαδήηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, δηακφξθσζεο 

ζπλεξγαζηψλ, αλαδήηεζεο ηερλνινγηψλ. πσο αλαδεηθλχεηαη εκπεηξηθά, νη ζεζκνί θαηέρνπλ κηα θξίζηκε 

επίδξαζε επί ηνπ ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ (Johnson, 2010) θαη ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο 

θαηλνηνκηψλ.   

o ε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ δνκψλ κε ηζρπξνχο κεραληζκνχο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη 

εθηεηακέλε θιίκαθα παξαγσγήο ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Οη δνκέο  απηέο 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θέληξα ηερλνγλσζίαο, παξαγσγήο γλψζεο, νηθνλνκηθψλ αμηψλ, απαζρφιεζεο 

αιιά κπνξνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ παξάιιεια, σο θφκβνη ζπζπείξσζεο δξαζηεξηνηήησλ (ζπλέληεπμε 

Ideon Innovation, 2010) 

o ε ζεκαζία ηεο ηθαλφηεηαο εηζαγσγήο γλψζεο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηφζν ζε 

ηνκείο αηρκήο φζν θαη ζε παξαδνζηαθνχο κεηαζρεκαηηδφκελνπο ηνκείο
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o ε ζεκαζία ελλνηνινγηθψλ πξνζδηνξηζκψλ θαη εξγαιείσλ πνιηηηθήο κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα αλαδεηθλχνπλ ην ζεηηθφ (ξεηφ ή δπλεηηθφ) ξφιν ησλ ζπζηεκηθψλ ζεσξηψλ γλψζεο. 

πγθεθξηκέλα, ε ζεκαζία απηή πξνθχπηεη ζε αλαθνξά κε: α) ζηελ αλάπηπμε κεζφδσλ ελίζρπζεο ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εμεηδηθεχζεσλ αλάκεζα ζε ζπγγελείο παξαγσγηθνχο ή ηερλνινγηθνχο ηνκείο, β) ζηε 

δηακφξθσζε δηαθνξνπνηεκέλσλ βάζεσλ γλψζεο θαη γ) ζηε δηακφξθσζε θαηαλεκεκέλσλ δηθηχσλ γλψζεο 

θαη δηαθιαδηθψλ πνιηηηθψλ ηχπνπ πιαηθφξκαο (Asheim, Boschma & Cooke, 2007, European Commission, 

2008α) 

o ε ζεκαζία ηεο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο -ίζσο φρη ηφζν ελ πξνθεηκέλσ ζην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ, 

θαζφζνλ ε πνιηηηθή ΔΣΚ ζρεδηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζε θεληξηθφ επίπεδν ζηε νπεδία- ζε επίπεδν 

ζπκκεηνρήο, ζπληνληζκνχ ηνπ δηαιφγνπ, ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο θαη ηεο αλάπηπμεο 

δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο.  

Ζ πεξίπησζε ηεο Skåne ζπληζηά φπσο ηνλίζζεθε παξαπάλσ κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε, φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα 

ηεο (σο ‘ζπζηήκαηνο’) λα κεηαζρεκαηίδεηαη ελδνγελψο, λα ‘καζαίλεη’, λα παξάγεη γλψζε θαη λα πξνζειθχεη 

ηερλνινγηθνχο πφξνπο. Ζ αλαιπηηθή εμέηαζε ηεο, αλαδεηθλχεη ηελ πιεξφηεηα φζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία 

ζπγθξφηεζεο ελφο ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηηο δπλακηθέο ηεο αλαθνξηθά κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ. Ο ξφινο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, θαηαγξάθεηαη κέζα απφ ηε κειέηε 

ηεο Skåne, σο θξίζηκνο. Απηφ πνπ θαίλεηαη πεξηζζφηεξν θξίζηκν σζηφζν, αθνξά ζηε ζεκαζία ησλ ζπζηεκηθψλ 

ζηνηρείσλ, ηα νπνία νπζηαζηηθά κεηαθέξνπλ ηα ελλνηνινγηθά θαη εκπξάγκαηα θνξηία ηεο θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο 

θαη ζπλεηαηξηθφηεηαο. Ζ δφκεζε ελφο ζπζηήκαηνο απνηειεί κηα πνιχ-ζχλζεηε, δπλακηθή θαη πνιπζζελή 

δηαδηθαζία. Δληνχηνηο, ε δηακφξθσζε ηνπ απνηειεί αλαγθαία αιιά φρη επαξθή ζπλζήθε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ κε ηε 

βειηίσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο. Με άιια ιφγηα, ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο 

                                                      
140 Βαζηθνί ζηφρνη ηεο VINNOVA είλαη ε ελίζρπζε ησλ δνκψλ γλψζεο, ε ελίζρπζε ηνπ εζληθνχ θαη ησλ ηνπηθψλ θαη θιαδηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, ε 

ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα θνηλσληθά ππνθείκελα κε ιφγν ζηελ θαηλνηνκία θαη ε αμηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ γλψζεσλ (Persson 2008: 27). 

141 Ζ αθαδεκατθή ειεπζεξία εληζρχεηαη ην 1945 κε ηελ θαζηέξσζε θαη ζεζκνζέηεζε ηεο εμαίξεζεο (απφιπηε θπξηφηεηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο) ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ (Lärarundantaget) απφ ηελ ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο ή δηακνηξαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ επξεζηηερληψλ κε εθάζηνηε 
εξγνδφηεο/παλεπηζηήκηα, ξχζκηζε ε νπνία ηζρχεη έσο ζήκεξα (Coenen & Asheim, 2006).  

142 Παξφηη ην Ideon ζπζηήλεηαη κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνκέσλ πςειήο έληαζεο γλψζεο (θπξίσο ζηελ ζπλζεηηθή γλψζε), ζηαδηαθά ππνζηεξίδεη 

δξαζηεξηφηεηεο ζε ηνκείο φπσο ησλ ηξνθίκσλ, νη νπνίνη άξρηζαλ λα θηλνχληαη πξνο δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο δνκέο 

γλψζεο (π.ρ. Lund University) (Borras, Chaminade & Edquist, 2009) θαζψο θαη ηνκείο ζε επίπεδν αλαιπηηθήο γλψζεο φπσο επηζηήκεο πγείαο. 
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-έηζη φπσο νθείιεη λα ηδσζεί κέζα απφ κηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή ΔΣΚ- απνηειεί ην εξγαιείν θαη φρη απιά ηνλ 

ζηφρν κηαο θαηλνηνκηθήο πεξηθεξεηαθήο παξέκβαζεο. Ο ζηφρνο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο νθείιεη αλαπηπμηαθά λα 

εκπεξηέρεη: α) ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο εθάζηνηε ρσξηθήο ελφηεηαο ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, β) ηε 

βειηίσζε ησλ ελδνγελψλ ζηνηρείσλ ηεο κεγέζπλζεο ζε ηερλνινγηθνχο, ζεζκηθνχο θαη νξγαλσηηθνχο φξνπο θαη γ) ην 

κέγηζην δπλαηφ πεξηνξηζκφ ησλ ‘ζηξεβιψζεσλ’ ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο. Παξάιιεια, νθείιεη λα 

δηαηξέρεηαη απφ ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ κάζεζεο πνιηηηθήο πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο θνηλσληθέο 

πξνηηκήζεηο, ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζα απνξξνθνχλ ηηο κέγηζηεο δπλαηέο θνηλσληθέο εηζξνέο. Δληζρχνληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ αλαγλψξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ εθδεισκέλσλ αιιά θαη 

ιαλζαλνπζψλ πεγψλ θαηλνηνκίαο.  
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Κεθάλαιο 6. Η πεπίπηυζη ηηρ Southern-Eastern ζηην Ιπλανδία: ένα εθνικο- 

πεπιθεπειακό ζύζηημα καινοηομίαρ 
 

 

6.1. Σν Ιξιαλδηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο: ηερλνινγηθή δηάξζξσζε, επηζηήκε, πνιηηηθέο 

 

Ζ Ηξιαλδία είλαη γλσζηή σο πεξίπησζε νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηε 

δεθαεηία ηνπ ’90
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, ελψ έσο θαη ζήκεξα απνηειεί έλα ηδηαίηεξν ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη έλα 

ηδηαίηεξν ‘νηθνζχζηεκα θαηλνηνκίαο’. χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, ην Ηξιαλδηθφ ΑΔΠ σο πνζνζηφ ηνπ επξσπατθνχ 

κέζνπ φξνπ (ΔU-15), απμήζεθε απφ 75% ην 1993 ζε 101% ην 2003 (Hilliard & Green, 2005: 44). Ζ πεξίνδνο απηή 

ηεο ηαρείαο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ηξνθνδνηήζεθε απφ πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο. ηνπο παξάγνληεο 

απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη ζέκαηα φπσο, ε ζηξαηεγηθή πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ (O’Malley & Roper, 

2003), ε ζηνρεπκέλε πνιηηηθή έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, ην ζρεηηθφ επλντθφ θνξνινγηθφ θαη ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη ε αλεπηπγκέλε δηάξζξσζε ηνπ εγρψξηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο σο απνηέιεζκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ. Πην πξφζθαηα, ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαίλεηαη λα είλαη ε παξαγσγηθή θαη ηερλνινγηθή ζπλεξγαζία 

αλάκεζα ζηα ππνθείκελα πνπ ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηα επηκέξνπο ηνπηθά ππν-ζπζηήκαηα γλψζεο θαη 

θαηλνηνκίαο ηνπ λεζηνχ. Ζ πςειή -ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο- εηζξνή μέλσλ 

άκεζσλ επελδχζεσλ, πξνζεγγίδεηαη πάλησο σο ν βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ αλαπηπμηαθή εμέιημε ηεο ρψξαο ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Collins & Pontikakis, 2006). Οη δπν βαζηθνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο θαηεπζχλεηαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδχζεσλ είλαη νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη νη επηζηήκεο πγείαο 

(θπξίσο ε θαξκαθεπηηθή θαη νη ππεξεζίεο πγείαο) (Grimes & Collins, 2009: 45). 

Μηα ζεκαληηθή δηάζηαζε, φζνλ αθνξά ζην πεξηβάιινλ δηακφξθσζεο ηεο χζηεξεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Ηξιαλδίαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο, αλαθέξεηαη ζηηο ζπλαηλεηηθέο επηινγέο θαη ζρέζεηο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηε ρψξα. Ηδηαίηεξα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’80 -νπφηε θαη δηακνξθψλεηαη 

ην Programme for National Recovery (1987) σο απάληεζε ζηελ ηφηε νηθνλνκηθή θξίζε- ζρεκαηνπνηνχληαη νη 

πξψηεο ζπλαηλεηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο θνηλσληθνχο θνξείο ηεο ρψξαο, νη νπνίεο αξγφηεξα νδεγνχλ ζε απηφ 

πνπ νλνκάζηεθε ‘εηαηξηθή ζρέζε’. Ζ εηαηξηθή ζρέζε -ε νπνία δηακνξθψλεηαη κεηαμχ βηνκεραλίαο, θξάηνπο θαη 

εξγαηηθψλ ελψζεσλ- αθνξά ζε επίζεκε ζπκθσλία πεξηνξηζκνχ ησλ κηζζψλ, θνξνινγηθψλ κεηψζεσλ, αχμεζεο 

θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο (Pontikakis, McDonnell, & Geoghegan, 2005). Ζ ζπκθσλία 

απηή, πξνβιέπεηαη λα αλαλεψλεηαη θάζε ηξία ρξφληα κε ηε κνξθή ηεο ‘Δζληθήο πκθσλίαο’ θαη κέρξη ηνχδε 

ηνπιάρηζηνλ, αθήλεη πεξηζψξηα δηαπξαγκάηεπζεο αλάκεζα ζε εηεξνγελή ζπκθέξνληα. Παξάιιεια φκσο 

δηακνξθψλεη έλα ζηαζεξφ, εληαίν θαη ‘ειθπζηηθφ’ απφ άπνςε εξγαζηαθνχ θφζηνπο πιαίζην, γηα ην δηεζλή 

παξάγνληα ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ (O’Malley, Hewitt-Dundas & Roper, 2008). Ζ αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο 

ζπλαηλεηηθήο ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο επέηξεςε απφ ηε κηα κεξηά ινηπφλ, ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ 

πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ. Απφ ηελ άιιε, πξνεηνίκαζε ηνπο φξνπο γηα κηα δεκνζηνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε, ε 

νπνία πιένλ επηηξέπεη ρακειφηεξνπο θφξνπο ζηηο επηρεηξήζεηο. Σν ηειεπηαίν κάιηζηα ζεσξείηαη ηα ηειεπηαία έηε 

ηδηαίηεξα επλντθφ γηα επηρεηξήζεηο κε θηλεηηθφηεηα, ζε βαζκφ πνπ αξθεηά επξσπατθά θξάηε θαηεγνξνχλ ην 

Ηξιαλδηθφ ππφδεηγκα γηα πξαθηηθή ‘αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ’, ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ηδηαίηεξα κεηά 

θαη απφ ηελ πξνζθπγή ηεο Ηξιαλδίαο ζην δηεζλή νηθνλνκηθφ έιεγρν, ην 2010).  
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Ζ αλάπηπμε ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηηο πξνζπάζεηεο επαλαδφκεζεο ησλ φξσλ 

ελίζρπζεο ησλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ, εκεδαπψλ θαη εμσγελψλ, κέζα απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ επξχηεξσλ 

εηζξνψλ ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο ζα ζεκείσλε θαη ε ελδνγελήο ζεσξία ηεο αλάπηπμεο. Ζ 

νξζνινγηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ έξρεηαη ζηαδηαθά λα εμππεξεηήζεη ηηο νξζνινγηθφηεηεο ηεο αλαδπφκελεο 

βηνκεραληθήο πνιηηηθήο, πνπ ζθνπεχεη ζηελ αλάπηπμε ελφο ηζρπξνχ εμσγελνχο παξαγσγηθνχ ηζηνχ έληαζεο 

γλψζεο. H ίδηα ζηξαηεγηθή απνζθνπεί ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ (O’Malley, 1981, 

1989, 1998, 2004). Θεκηηέο ζπλέπεηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο νξζνινγηθφηεηαο είλαη ε ζηαδηαθή αλάπηπμε ελφο 

ππθλνχ δεκφζηνπ εξεπλεηηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηζηνχ θαη ε δηακφξθσζε κηαο πνιπεπίπεδεο δνκήο δηαθπβέξλεζεο 

ηεο γλψζεο. Οη αζέκηηεο ζπλέπεηεο εληνχηνηο, πεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε ηνπ βαζκνχ εμάξηεζεο απφ ηελ 

εμσγελή βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ελφο θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ, πνπ αλ θαη ειθπζηηθνχ -φζνλ 

αθνξά ζην θαζεζηψο θνξνιφγεζεο επηρεηξήζεσλ- επηθπιάζζεη δεκνζηνλνκηθά φξηα. Σα φξηα απηά κάιηζηα, 

εθδειψζεθαλ ζηελ θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 αιιά θαη ζηελ πξφζθαηε ‘δεκνζηνλνκηθή θξίζε’ ζηε ρψξα.  

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο δηακφξθσζε θαη ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο δπλακηθέο αιιά 

θαη εληάζεηο. Οη δπλακηθέο αθνξνχλ: α) ζηε δηακφξθσζε ελφο δπλακηθνχ ππνδείγκαηνο εζληθήο δηαρείξηζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο -πέξαλ ησλ αζπκκεηξηψλ πνπ κπνξεί επηκέξνπο λα κεηαθέξεη θαη ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ- β) ζηε 

δηακφξθσζε ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ κε ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία παξέκβαζεο θαζψο θαη γ) ζηε δεκηνπξγία 

ελφο επξχηαηνπ ηερλνινγηθνχ ηζηνχ ζην επίπεδν ηνπ δεκφζηνπ αιιά πεξηζζφηεξν αθφκα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ν 

νπνίνο ηξνθνδνηείηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ δεθάδσλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ (MNCs) ηερλνινγηθήο βάζεο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Ηξιαλδία
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. Οη ίδηεο βέβαηα δπλακηθέο δεκηνπξγνχλ αζπκκεηξίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη: α) 

ζηε δηαθνξηθή ηερλνινγηθή, θαηλνηνκηθή θαη εμαγσγηθή ηθαλφηεηα αλάκεζα ζηηο εκεδαπέο θαη ηηο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο, β) ζηε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα πςειά επίπεδα εμαγσγήο θαηλνηνκηψλ, κε ηελ Ηξιαλδία λα 

βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο γηα εμαγσγέο ζε ΣΠΔ, ηαηξηθφ εμνπιηζκφ θαη θαξκαθεπηηθά (Hilliard & Green, 2005: 

44), παξφηη δελ θαηαγξάθεηαη σο ηδηαίηεξα ηζρπξή παξαγσγφο θαηλνηνκίαο -γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κέξνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ  φζν θαη ζηηο ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλεο θαηλνηνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ ηνπηθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (Brennan & Breathnach, 2009)- 

θαη γ) ζηε γεσγξαθηθή αζπκκεηξία, φζνλ αθνξά ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηε ρσξνζέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο 

πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.   

Ζ Ηξιαλδία ζε έλα κεγάιν βαζκφ αλήθεη ζηηο ρψξεο φπνπ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε βαζίδεηαη γηα πνιιά ρξφληα απφ 

ηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο κεραληζκψλ πςειήο ηερλνινγίαο. Σν ππφδεηγκα θαηλνηνκίαο κε ην νπνίν ζπλήζσο 

ηαπηίδεηαη, ζηεξίδεηαη ζε εθηελή βαζκφ ζηε δηακφξθσζε ελφο επλντθνχ ζεζκηθνχ, θνξνινγηθνχ θαη επξχηεξνπ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ζηελ πξνζέιθπζε εμσηεξηθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ κε ηε κνξθή 

εγθαηάζηαζεο πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ηερλνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αλαιχνληαο σζηφζν δηεμνδηθφηεξα ην 

εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ζηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ζηηο ξνέο πνπ δηαθξίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ, 

δηαπηζηψλεηαη ε ζεκαζία θαη άιισλ παξακέηξσλ ζηηο δηαδηθαζίεο δφκεζεο ελφο ηέηνηνπ ππνδείγκαηνο. Σέηνηεο 

παξάκεηξνη αθνξνχλ ζην ξφιν ησλ εζληθψλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο 

επίζεο θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο ΔΣΚ. 

 Ζ Ηξιαλδία, δηαηεξεί ζήκεξα ξαγδαία αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο ‘έληαζεο ηερλνινγίαο’ θαη γεληθή παξαγσγηθφηεηα 

πνιχ θνληά ζηελ επξσπατθή κέζε επίδνζε
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 (Πίλαθαο 4), παξφηη έσο ηηο αξρέο ηνπ’80 απνηεινχζε κηα ρψξα κε 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ρακειφηεξεο απφ ηηο κέζεο επξσπατθέο (Roper & Hewitt-Dundas, 2003, Roper, Hewitt-

Dundas & Savage, 2003, Roper & Hewitt-Dundas, 2004). Δληνχηνηο, φπσο ζα θαλεί αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ, ην 
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 Eθηηκάηαη φηη γηα ην 2011, ζχκθσλα κε ην UN trade and investment body, UNCTAD νη εηζεξρφκελεο επελδχζεηο ζα αλέιζνπλ απφ $1.3 ηξηο  (€942 δηο) έσο 

$1.5 ηξηο, ζε ζρέζε κε ηα $1.1ηξηο ην 2010 (IDA, 2011), θαηαηάζζνληαο ηελ Ηξιαλδία δεχηεξε παγθνζκίσο κεηά ηελ ηγθαπνχξε ζε φγθν FDI. ε επίπεδν 
ζχλζεζεο ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ, ζεκεηψζεθε αχμεζε ην 2010 ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο, απφ ηηο νπνίεο ην 15% αθνξνχζε ζε εγθαηάζηαζε 

παξαξηεκάησλ, θαηεγνξία ζηελ νπνία ε Ηξιαλδία έξρεηαη δεχηεξε γηα ην έηνο απηφ πίζσ απφ ηελ Οιιαλδία. πλνιηθά γηα ηα έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ε 

Ηξιαλδία έξρεηαη 5ε αλάκεζα ζε 100 ρψξεο, έπεηηα απφ Φηλιαλδία, Σατβάλ, Ηζξαήι θαη Πνπέξην Ρίθν. Απφ ηελ άιιε ππνινγίδεηαη φηη γηα ην 2009, νη μέλεο 
άκεζεο επελδχζεηο πξνο ην εμσηεξηθφ αλήιζαλ ζε €189.7δηο. εκεηψλεηαη φηη ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο αλέξρεηαη ην 2009, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, πεξίπνπ ζε 171 δηο 

επξψ. εκεηψλεηαη φηη απφ ην 1998, νη επηρεηξήζεηο ηδηνθηεζίαο ΖΠΑ θαηέρνπλ ην 70% ησλ Ηξιαλδηθψλ βηνκεραληθψλ εμαγσγψλ (Collins & Pontikakis, 2006: 

759). 
145 Καηά ηελ πεξίνδν 1994-1999 ε Ηξιαλδία δηαηήξεζε έλα κέζν φξν αχμεζεο ΑΔΠ θνληά ζην 8% κε έλα πιεζσξηζκφ θνληά ζην 2.1.% (Σechnopolis, 2006), 

ηάζε σζηφζν πνπ αληηζηξάθεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2000 κε ηνλ πιεζσξηζκφ λα απμάλεηαη ζην 5% ιφγσ θπξίσο δηεζλψλ ζπγθπξηψλ (ηηκέο πεηξειαίνπ, ζέζε επξψ 

θ.α.), γεγνλφο πνπ είρε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην εκπφξην ηεο ρψξαο. Δληνχηνηο, ε Ηξιαλδία δηαηεξήζεθε πςειά φζνλ αθνξά ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (ην 2003 
ήηαλ ην δεχηεξν πςειφηεξν ζηελ EU-15, ζε φξνπο αγνξαζηηθήο δχλακεο), ελψ παξέκεηλε έλαο απφ ηνπο πην ειθπζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα εμσηεξηθέο άκεζεο 

επελδχζεηο ζηελ Δπξψπε, κε ην ηειεπηαίν λα θηάλεη ην 17% ηνπ ΑΔΠ ην 2003.  
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εζληθφ επίπεδν επελδχζεσλ ζε ΔΣΚ παξακέλεη ζρεηηθά ρακειφ (Pontikakis, McDonnell, & Geoghegan, 2005), 

ηδηαίηεξα αλ ζπλππνινγίζεη θαλείο ηε ζεκαζία ησλ ηνκέσλ έληαζεο ηερλνινγίαο ή έληαζεο γλψζεο ζηε ρψξα, θαη 

ηνπο γεληθνχο δείθηεο θαηλνηνκίαο νη νπνίνη είλαη ζρεηηθά πςεινί. 

Πίλαθαο 4. Δηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ΑΔΠ (%), 2006-8 

Υψξα  

Ηξιαλδία 3.6 

Ηζπαλία 3.1 

Βέιγην 2.5 

ΖΠΑ 2.3 

ΖΒ 2.3 

Οιιαλδία 2.0 

Γαλία 1.6 

Γαιιία 1.6 

Γεξκαλία 1.1 

Ηηαιία 0.9 

Πεγή: OECD Economic Outlook, No 86, Nov. 2009. 

Ζ αθαζάξηζηε δαπάλε ζε ΔΣΚ θπκαίλεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απφ 1.3% πεξίπνπ, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

(αξρέο ηνπ ’90), έσο 1.45% ην 1997 θαη 1.39%, ην έηνο 2001 (O’Malley, Hewitt-Dundas & Roper, 2008). πλεπψο, 

ε Ηξιαλδία ππνιείπεηαη ζηνπο δείθηεο επέλδπζεο ζε ΔΣΚ, ηφζν ζηα ηέιε ηνπ ’90 -νπφηε ε κέζε επέλδπζε ηείλεη λα 

απμάλεηαη ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο- φζν θαη ζηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηψλα. 

Παξφια απηά, ε Ηξιαλδία δηαηεξεί έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά γηα δαπάλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελ γέλεη (Πίλαθαο 

5), γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηε γεληθή πξνηεξαηφηεηα ηεο νξζνινγηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ γλψζεο επξχηεξα γηα ηε 

ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ πνιηηηθή ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία ζήκεξα ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Strategy for Science, Technology & Innovation (SSTI 2006-2013) θαη ην National Development Plan (NDP) 

2007-2013’. χκθσλα κε ηελ πξψηε Έθζεζε ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Δπηζηήκε, ηελ Σερλνινγία θαη ηελ Καηλνηνκία 

(Γεθέκβξηνο 2008), ε ζπλνιηθή αθαζάξηζηε εγρψξηα δαπάλε γηα ΔΣΚ αλέξρεηαη ζηα 2.6 δηο επξψ. Απηφ 

αληηπξνζσπεχεη ην 1.66% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη παξνπζηάδεη κηα αχμεζε 300% ζηα ηειεπηαία 10 ρξφληα (Forfas, 

2009). Ζ ηδησηηθή δαπάλε γηα ΔΣΚ αλέξρεηαη ζε 1.56 δηο επξψ, ην έηνο 2006 θαη 1.60 δηο επξψ ην 2007, κε 100% 

αχμεζε απφ ην 2000. Οη ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο αθνξνχλ ζην 1% κε 1.08% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο γηα ην 2008 

(απφ 0.96% ην 2005) (φπ.π.).  

εκεηψλεηαη φηη ε ηδησηηθή δαπάλε γηα ΔΣΚ αλέξρεηαη ην 1995, ζε 467 εθ. επξψ κε 312 εθ. επξψ λα πξνέξρνληαη 

απφ εηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο θαη 115 εθ. επξψ απφ ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. Σν 2008, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο 

επέλδπζεο εθηηκάηαη ζηα 1.720 εθ. επξψ, κε 1.200 εθ. επξψ λα πξνέξρνληαη απφ μέλεο επηρεηξήζεηο θαη 520 εθ. 

επξψ απφ εκεδαπέο επηρεηξήζεηο κε αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο (Pontikakis, McDonnell, & Geoghegan, 2005). 

Αληίζηνηρα ε θξαηηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζρεδφλ ζην 1 δηο επξψ γηα ην 2007-8 (O’Malley, Hewitt-Dundas & Roper, 

2008). Οη δαπάλεο γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ΔΣΚ ζην πιαίζην ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο έρνπλ επίζεο 

ππεξδηπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Department of Enterprise, Trade 

& Innovation (DETI) (ζπλεληεχμεηο IDA, Forfas, 2010). πγθεθξηκέλα, νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα 

ΔΣΚ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θηάλνπλ ζηα 153 εθ. επξψ ην 1996, ελψ ην 2008 ππνινγίδνληαη ζηα 716 εθ. επξψ. 

Ζ Ηξιαλδία, βξίζθεηαη ζήκεξα ζε έλα πνζνζηφ πάλσ απφ ην 1.5% ηνπ ΑΔΠ σο δαπάλε γηα ΔΣΚ, φηαλ ε νπεδία 

είλαη ε πξψηε ζε δηεζλέο επίπεδν, κε πνζνζηφ ζηαζεξά πάλσ απφ 3.5% απφ ην 2001 (O’Malley, Hewitt-Dundas & 
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Roper, 2008). Ζ Διιάδα, φπσο ζα θαλεί, πξνζεγγίδεη κφιηο ην 0.6%. ηηο παξαθάησ ζειίδεο, παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ηα εξγαιεία κέζα απφ ηα νπνία θαηεπζχλνληαη -θαη νη ηνκείο πξνο ηνπο νπνίνπο πξνζαλαηνιίδνληαη- νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο επελδχζεηο ζε ΔΣΚ, θαζψο θαη νη εθβάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ελεξγεηηθή ζηξαηεγηθή ησλ ηειεπηαίσλ 10 ρξφλσλ.  

   Πίλαθαο 5. Κξαηηθή δαπάλε εθπαίδεπζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (%) ην 2006 

Χώπα πλνιηθφ  1
ν
βάζκηα-2

ν
βάζκηα Σξηηνβάζκηα 

Βέιγην  6.0 4.0 1.3 

Γαιιία  5.6 3.9 1.2 

Πνξηνγαιία 5.3 3.9 0.8 

ΖΒ  5.3 3.7 1.0 

Οιιαλδία 5.5 3.6 1.5 

Ιξιαλδία 4.9 3.7 1.1 

Ηηαιία 4.7 3.4 0.8 

Γεξκαλία 4.4 2.8 1.1 

Σζερία 4.4 2.8 1.0 

Πεγή: OECD, Education at a Glance, 2009. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έιαβε ρψξα κηα ζεκαληηθή κεηαηφπηζε ζηα βαζηθά εξγαιεία πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ, απφ έλα ππφδεηγκα δηακφξθσζεο ησλ βαζηθψλ 

ζπλζεθψλ πιαηζίνπ, κεηαβαίλνπλ ζηαδηαθά ζε κηα ελεξγεηηθή, ζπζηεκηθνχ ηχπνπ πνιηηηθή ΔΣΚ κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, απνζθνπνχλ ηφζν ζηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ παξαγσγήο γλψζεο -ζε 

επίπεδν ζηνρεπκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο έξεπλαο, ππνδνκψλ, αλαδηακφξθσζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ζε 

επίπεδν κεηαθνξάο γλψζεο, ζεζκψλ ζπλεξγαζίαο, ζεζκψλ ελίζρπζεο ηεο εθπαίδεπζεο- φζν θαη ζηελ ελδπλάκσζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ κεραληζκψλ, πνπ αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε ελφο επλντθφηεξνπ πεξηβάιινληνο θαηλνηνκίαο θαη 

εκπέδσζεο ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ρψξν. ηαρπνινγψληαο νξηζκέλεο απφ ηηο πεξηζζφηεξν βαζηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Ηξιαλδία -ζε επίπεδν αξρηηεθηνληθήο θαη κέηξσλ 

πνιηηηθήο- ππνγξακκίδεηαη θαη’ αξράο, ε αλάπηπμε ηνπ ηζρπξνχ πιέγκαηνο θνξέσλ πνιηηηθήο ΔΣΚ (Forfas, IDA, 

Enterprise Ireland, Science Foundation Ireland). Οη ζπγθεθξηκέλνη θνξείο, εμεηδηθεχνληαη ζε αληίζηνηρεο πεξηνρέο 

ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ. Σν IDA γηα παξάδεηγκα -ην νπνίν ηδξχεηαη ην 1949 σο Industrial Development Authority θαη ην 

1994 κεηνλνκάδεηαη ζε Industrial Development Agency- είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ αλάπηπμε κέηξσλ 

πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ κέζα απφ κέηξα, ξπζκίζεηο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο (ζπλέληεπμε IDA, 2010). Σν 

Enterprise Ireland δίδεη έκθαζε ζε κέηξα πεξηζζφηεξν γηα ηηο εκεδαπέο επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θέληξσλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ησλ παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο. Σν Forfas απνηειεί ην 

ζπληνληζηή ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Department of Enterprise Trade & Innovation (DETI 

εθεμήο) θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Department of Education and Skills, ηνπ Office of the Chief Scientific Adviser 

(ζπζηήλεηαη ην 2004) θαη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ (Taoiseach).  

Δπηπξφζζεηα ζεκεηψλεηαη κηα ζηαδηαθή αιιαγή παξαδείγκαηνο ζηα πεξηερφκελα, ηα εξγαιεία πνιηηηθήο θαη ην 

χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη γεληθφηεξα ηελ απηνηέιεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ (ζπλεληεχμεηο IDA, SFI, Forfas, EI, 

NBRIT, Trinity College, 2010), φπσο απηή πξνθχπηεη κεηά απφ δπκψζεηο, ηε δεθαεηία ηνπ ’90. Αθνξκή ζηέθνληαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο εζληθήο άζθεζεο ‘πξννπηηθήο δηεξεχλεζεο’, κηαο δηαδξαζηηθήο κειέηεο πνπ απνηχπσλε ηελ 

ζεκαζία ησλ ηνκέσλ ΣΠΔ θαη βηνηερλνινγίαο (απφ απηφ ην ζεκείν ηδξχεηαη ην Science Foundation Ireland, SFI 

εθεμήο) γηα ηε ρψξα θαη ηε ζεκαζία ηεο επηζηήκεο γηα ηελ ηνπηθή θαη ηελ εηζεξρφκελε βηνκεραλία. πλεπεία 
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ηνχησλ -αιιά θαη κέζα απφ επξχηεξεο θνηλσληθέο δπκψζεηο αλάκεζα ζε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ππνθείκελα κε 

ζπκθέξνλ ζηελ αλάπηπμε ελφο επξχηεξνπ ‘ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο’- δηακνξθψλνληαη ζηξαηεγηθέο πνπ 

ηνπνζεηνχλ ηελ πνιηηηθή ΔΣΚ ζε πςειή πξνηεξαηφηεηα. Οη λέεο ζηξαηεγηθέο ζπκπιεξψλνπλ ηηο έσο ηφηε 

βηνκεραληθέο πνιηηηθέο πξνζέιθπζεο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ θαη ελνπνηνχλ δηάζπαξηεο δπλακηθέο, ζε επίπεδν 

εθπαηδεπηηθήο, επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο.  

Ηζρπξή κεηαβνιή επίζεο πξαγκαηνπνηείηαη, φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ, ζε επίπεδν κέηξσλ πνιηηηθήο, φπνπ 

ζπζηήλεηαη έλα πιήζνο νξγαληζκψλ κε έκθαζε ζε έξεπλα ή ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ζπλεξγαηηθέο εξεπλεηηθέο 

δνκέο (π.ρ. SFI, Centres for Science, Engineering & Technology, R&D Competence Centres, NBRIT, Strategic 

Research Clusters). Παξάιιεια, αλαπηχζζεηαη κηα ζεηξά κέηξσλ, φπσο ην Commercialisation Fund, ην 

Programme for Research in Third Level Institutions (PRTLI), αιιά θαη έλα νιφθιεξν πιέγκα ξπζκίζεσλ 

θνξνινγηθήο δηεπθφιπλζεο ή θηλήηξσλ γηα ηελ θαηνρχξσζε δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο (European Commission, 

2009β). πγθεθξηκέλα εθαξκφδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε απαιιαγή απφ θνξνινγία γηα ηηο επηρεηξήζεηο -έσο 5 εθ. 

επξψ εηεζίσο- απφ έζνδα δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο. Σν R&D Tax Credit Scheme απφ ην 2004, πξνσζεί έλα κέηξν 

απαιιαγήο (20%) ζην θφξν επηρεηξήζεσλ, κε βάζε ηε δξαζηεξηφηεηα ΔΣΚ. Δπηπξφζζεηα, εθαξκφδεηαη έλα 

μερσξηζηφ ‘θνππφλη θνξν-απαιιαγήο’ (R&D tax credit) γηα επελδχζεηο ζε ππνδνκέο ΔΣΚ. χκθσλα επίζεο κε ηελ 

πξφζθαηε ξχζκηζε Finance No.2 Act 2008, ε θνξναπαιιαγή ηνπ 20% κπνξεί λα αλέιζεη έσο θαη ην 25% γηα 

ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο αθφκε θαη κε ππεξ-εξγνιαβία, απφ ην 2009 (κε έηνο βάζεο ην 2003). εκεηψλεηαη φηη 

νη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο ζπιιεηηνπξγνχλ κε έλα 12.5% πνζνζηφ θνξνιφγεζεο επηρεηξήζεσλ, έλα απφ ηα πην 

ηζρπξά θίλεηξα πξνζέιθπζεο επηρεηξήζεσλ δηεζλψο (O’Malley, Hewitt-Dundas & Roper, 2008).  

Οη ξπζκίζεηο απηέο, δηαθξίλνληαη ζε άκεζεο (φπσο ζχζηαζε νξγαληζκψλ, ζεζκψλ, ρξεκαηνδφηεζε) θαη έκκεζεο 

(π.ρ. θνξνινγηθέο) παξεκβάζεηο ζην πεξηβάιινλ θαηλνηνκίαο. ην ζχλνιν ηνπο, θαίλεηαη λα επηδξνχλ ζεηηθά ζην 

επίπεδν ησλ εθβάζεσλ, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη είλαη απαιιαγκέλεο απφ αληίζηνηρα φξηα θαη πξνθιήζεηο, φπσο 

θάλεθε εληέιεη απφ ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα (π.ρ. δεκνζηνλνκηθή αληηλνκία αλάκεζα ζε 

απμεκέλε ρξεκαηνδφηεζε ΔΣΚ, δεκφζηα έζνδα θαη κεησκέλε θνξνινγία απφ παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο). Ο 

αξηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αλέξρεηαη πιένλ ζε 13.861 εξεπλεηέο (2007). Οη 

επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εθηεηακέλεο δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ (2 εθ. επξψ εηεζίσο) θηάλνπλ ηηο 164 ην 

2008, ζε ζρέζε κε ηηο 118 ην έηνο 2005 (φπ.π.). Σν Enterprise Ireland, ρξεκαηνδνηεί 838 επηρεηξήζεηο κέρξη 

ζήκεξα κε έκθαζε ζηε δξαζηεξηφηεηα ΔΣΚ, θαη κφλν ην 2008 ππνζηεξίδεη 794 επηρεηξήζεηο ζηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηφηεηαο ΔΣΚ. Γηα ηελ πεξίνδν 2000-2007, ρξεκαηνδνηεί 430 ηερλνβιαζηνχο, απφ ηνπο νπνίνπο ην 40% 

αθνξνχζαλ ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα ΔΣΚ (Technopolis, 2006). πλνιηθά, γηα ηηο ππνζηεξηδφκελεο απηέο 

επηρεηξήζεηο ην Enterprise Ireland επελδχεη 219 εθ. επξψ. Σα εθηηκψκελα απνηειέζκαηα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα αλέξρνληαη ζε απνδφζεηο 638 εθ. επξψ θαη εμαγσγέο 344 εθ. επξψ, ελψ απαζρφιεζαλ πξσηνγελψο 5.500 

εξγαδνκέλνπο θαη εξεπλεηέο (Taoiseach, 2006, Forfas, 2009). Σν Science Foundation Ireland (SFI), ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηεί έξεπλα αηρκήο ζε ΣΠΔ θαη βηνηερλνινγία, εληζρχεη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ. Οη επηδφζεηο ηνπ επίζεο 

θαίλεηαη λα βειηηψλνληαη πξφζθαηα, κε αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ 1.730 ην έηνο 2007, απφ 1.252 ην 2005. Σν γεγνλφο 

απηφ βειηίσζε ην επίπεδν δεκνζηεχζεσλ ηεο ρψξαο, απφ 647 δεκνζηεχζεηο αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ ζε 1.100 

(34% πάλσ απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν) (Pontikakis, McDonnell, & Geoghegan, 2005). ε επίπεδν 

εηεξναλαθνξψλ, ε Ηξιαλδία θαηαηάζζεηαη ζηελ 17
ε
 ζέζε ην 2008, απφ 27

ε
 ην 2003, κε ηνπο εξεπλεηέο ηνπ SFI λα 

δεκνζηεχνπλ 1.483 επηζηεκνληθά άξζξα, 146 θξίζεηο, 24 βηβιία, 129 θεθάιαηα βηβιίσλ θαη 1.440 άξζξα 

ζπλεδξίσλ, ην 2008 (Forfas, 2010). εκεηψλεηαη επίζεο, φηη ην 2008 ην SFI ππνζηεξίδεη 688 κεηαδηδαθηνξηθνχο 

θνηηεηέο θαη 1.156 δηδαθηνξηθνχο θαζψο θαη 2.812 εξεπλεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο 

(Taoiseach, 2008β).  

Ζ Ηξιαλδία απνηειεί κηα ρψξα κε βηνκεραληθφ παξειζφλ, φρη πνιχ παιηφηεξν απφ ηελ πεξίνδν ηεο Βξεηαληθήο 

απνρψξεζεο ηε δεθαεηία ηνπ ’20. Σελ πεξίνδν εθείλε, έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ ελεξγνχ εξγαηηθά πιεζπζκνχ 

απαζρνιείηαη ζην κεηαπνηεηηθφ ηνκέα (O’Malley, Hewitt-Dundas & Roper, 2008). Ζ ηφηε βηνκεραληθή πνιηηηθή 

πξνζαλαηφιηζε ζε έλα κεγάιν βαζκφ -φπσο ζπλέβε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο χζηεξεο εθβηνκεράληζεο 

(αλάκεζα ζε απηέο θαη ε Διιάδα)- ηηο πξψηκεο εγρψξηεο βηνκεραληθέο δνκέο πξνο έλα πξνζηαηεπηηθφ ‘ππφδεηγκα’. 

Σν ππφδεηγκα απηφ εληνχηνηο, αλαγλψξηζε ηα φξηα ηνπ κεηαπνιεκηθά ζηελ ειιηπή δφκεζε εγρψξησλ ηνκέσλ κε 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη επαξθνχο εμσζηξέθεηαο.  
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Πίλαθαο 6. Φφξνο Δπηρεηξήζεσλ 

Φφξνο επηρεηξήζεσλ (corporate tax) % 

Ηξιαλδία 12.5 

ΖΒ 28.0 

Βέιγην  33.99 

Γαιιία 33.33 

Οιιαλδία 25.5 

Ηζπαλία 30.0 

Απζηξία 25.0 

Γεξκαλία 32.92 

Κίλα 25.0 

Σζερία 20.0 

Πνισλία 19.0 

Λεηνλία 15.0 

Κχπξνο 10.0 

Ληζνπαλία 15.0 

Οπγγαξία 16.0 

Λνπμεκβνχξγν 28.59 

Πνξηνγαιία 26.5 

νπεδία 26.30 

Γαλία 25.0 

Μάιηα 35.0 

ΖΠΑ 35.0 

Πεγή: Forfas 2009.  

Σν ζηαδηαθφ πέξαζκα ζε έλα λέν ππφδεηγκα πνιηηηθήο πεξηειάκβαλε -αλάκεζα ζε άιια- ηελ πξνψζεζε ησλ 

εμαγσγψλ κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ κε εκπνξηθνχο εηαίξνπο, φπσο ε Βξεηαλία (απφ ην 1966) θαη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε (απφ ην 1973) (Pontikakis, McDonnell, & Geoghegan, 2005). Δπηπιένλ, αλαπηχζζεηαη κηα 

δνκεκέλε ζηξαηεγηθή πξνζέιθπζεο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο θνξνινγηθνχ θαη 

επηδνκαηηθνχ (ζπρλά πξνο μέλα θεθάιαηα) πιαηζίνπ. Ο θφξνο επηρεηξήζεσλ ζήκεξα ζηελ Ηξιαλδία, ε νπνία 

εηξήζζσ ελ παξφδσ αληηκεησπίδεη πιένλ ζνβαξφ δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα
146

, θηλείηαη ζην 12.5%, φηαλ ην 1988 
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 Σν δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα ζηε ρψξα επηδεηλψλεηαη ξαγδαία θαη ζπλεπεία ηνχηνπ πξνζέθπγε (φπσο θαη ε επφκελε κειέηε πεξίπησζεο) ζε δηεζλή 

νηθνλνκηθφ έιεγρν πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε απξφβιεπηεο 

ζπλέπεηεο ζε επίπεδν νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο, νηθνλνκίαο θαη εζληθήο θπξηαξρίαο,  
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αλεξρφηαλ ζην 47% (Πίλαθαο 6). Ζ κεηαηφπηζε απηή, επεθχιαζζε ζεκηηέο θαη αζέκηηεο ζπλέπεηεο, ηδηαίηεξα θαηά 

ηηο πξψηεο δεθαεηίεο εθαξκνγήο ηεο. Ζ πην ζεκαληηθή απφ απηέο ήηαλ ε ελίζρπζε ησλ εμσηεξηθψλ άκεζσλ 

επελδχζεσλ (Roper and Frenkel, 2000). Δληνχηνηο, απνηέιεζε κέξνο κηαο ζηξαηεγηθήο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ 

θαη απφ ρψξεο εθηφο Βξεηαλίαο.  

Πνιιέο απφ ηηο εγρψξηεο δνκέο παξαγσγήο αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ, ηφζν ιφγσ ησλ 

απμαλφκελσλ εηζαγσγψλ, φζν θαη ιφγσ ηνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο έσο ηηο αξρέο πεξίπνπ ηνπ ’80 

πξνζαλαηνιίδνληαλ πξνο παξαδνζηαθνχο ηνκείο (κνινλφηη ε ηάζε απηή αιιάδεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80) 

(Pontikakis, McDonnell, & Geoghegan, 2005: 13). Ζ πεξίνδνο απηή, απνηέιεζε έλα ζεκείν θακπήο ζηελ πνηνηηθή 

δηάξζξσζε ησλ εμσηεξηθψλ επελδχζεσλ πνπ θαηεπζχλζεθαλ ζηε ρψξα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ηφζν ζε 

γεσπνιηηηθνχο ιφγνπο -φπσο ε ελίζρπζε ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ηεο Ηξιαλδίαο κε εγγχο εθηεηακέλεο αγνξέο (π.ρ. 

Δπξψπε)- φζν θαη ζε παξάγνληεο εξγαηηθνχ θφζηνπο (φπ.π.). ηαδηαθά, νη παξάγνληεο απηνί πεξηιακβάλνπλ 

αιιαγέο ζηηο εζληθέο θξαηηθέο πνιηηηθέο θαη αθνξνχλ: α) ζηελ ελίζρπζε θαη πξνζέιθπζε ζηξαηεγηθψλ ηνκέσλ, β) 

ζηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο θνηλσληθψλ νκάδσλ γχξσ απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, γ) ζηε δηακφξθσζε κηαο 

ζηνρεπκέλεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο αιιά θαη κηαο ζηξαηεγηθήο πξνζέιθπζεο εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ζε θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο (O’Malley, Hewitt-Dundas & Roper, 2008).                   

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ε Ηξιαλδηθή νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ βειηηνχκελνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο 

(ππνινγίδεηαη φηη ν κέζνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ μεπέξαζε ην 6%, ηε δεθαεηία ηνπ ‘90)
147

. Οη ξπζκνί απηνί 

ηξνθνδνηνχληαη ήδε απφ θιάδνπο κεηαπνίεζεο, φπσο ρεκηθά πξντφληα, ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο θαη 

ραξηνβηνκεραλία (φπ.π.). Οη θιάδνη απηνί, ζην κεγαιχηεξν βαζκφ δελ αθνξνχζαλ ζε Ηξιαλδηθέο επηρεηξήζεηο, 

παξφηη νη ηειεπηαίεο έρνπλ ζηαδηαθά βειηηψζεη ηε ζέζε ηνπο ζηνλ εγρψξην θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία (αλάινγα θαη κε ηελ θιαδηθή ηνπο ζέζε). ε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο, δηαπηζηψλεηαη ήδε 

κηα εληνλφηεξε εμσζηξέθεηα ζε ζρέζε κε παξαδνζηαθνχο ηνκείο (Πίλαθαο 7).  

Πίλαθαο 7. Δμσηεξηθφ εκπφξην ζηελ Ιξιαλδία 

 

Δμσηεξηθφ εκπφξην Δηζαγσγέο  Δμαγσγέο  Τπεξαμία 

Ηαλνπάξηνο 2009 €3,899 εθ. €7,223 εθ. €3,324 εθ. 

Φεβξνπάξηνο 2009 €4,147 εθ. €7,747 εθ. €3,600 εθ. 

Μάξηηνο 2009 €4,139 εθ. €7,333 εθ. €3,194 εθ. 

Απξίιηνο 2009 €3,909 εθ. €7,771 εθ. €3,862 εθ. 

Πεγή: Forfas, 2009. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη, νη ΣΠΔ θαη νη θαξκαθεπηηθέο κεηαπνηεηηθέο βηνκεραληθέο κνλάδεο εθηηκάηαη φηη 

παξάγνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 30% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Pontikakis, McDonnell, & 

Geoghegan, 2005). Μεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο κεηαπνίεζεο -φπσο ην ινγηζκηθφ, ε κεραληθή 

ππνινγηζηψλ θαη εξγαιείσλ, ν ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο- εθηηκάηαη φηη ζεκείσζαλ αχμεζε 134% ζε πξαγκαηηθή 

αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία αλά εξγαδφκελν, θαηά ηελ πεξίνδν 1997-2003. Ο ηνκέαο ΣΠΔ απαζρνιεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα πάλσ απφ 80.000 άηνκα (S&E Regional Assembly, 2006α, 2006β, Technopolis, 2006). Σν 

πνζνζηφ απηφ αληηπξνζσπεχεη ην 8% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζε βηνκεραλία θαη ππεξεζίεο θαη ζπληζηά 

πεξίπνπ ην 1/5 ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ
148

. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε Ηξιαλδία δέρεηαη έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ησλ 

ζπλνιηθψλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ απφ ηηο ΖΠΑ πξνο ηελ Δπξψπε.   

                                                      
147 Ζ Ηξιαλδία θαηείρε ην έηνο 1991, ην 0.9% ηεο ζπλνιηθνχ παξαγφκελνπ πξντφληνο ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ελψ ην 2001 θαηείρε ην 2.1%, σο απνηέιεζκα ηφζν 
ηεο εηζξνήο μέλσλ επελδχζεσλ φζν θαη ηεο αλάπηπμεο παξαδνζηαθά ηνπηθψλ ηνκέσλ φπσο έλδπζε θαη ηξφθηκα. Ζ Ηξιαλδηθή βηνκεραλία, πέξαλ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, αχμεζε ην κεξίδην ηεο ζην ζπλνιηθφ επξσπατθφ παξαγφκελν πξντφλ απφ 0.41% ζε 0.44% απφ ην 1991 έσο ην 

2001 (O’Malley, Hewitt-Dundas & Roper, 2008). εκεηψλεηαη φηη κεηαμχ 1999 θαη 2004, νη ξπζκνί αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θηάλνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζηηο 
ρψξεο ηνπ ΟΟΑ.   

148 χκθσλα κε ην ICT Ireland, ν ηνκέαο ΣΠΔ δεκηνχξγεζε 3.386 ζέζεηο εξγαζίαο ην 2006, πεξίνδν πνπ ν ηνκέαο είρε 210 δηεζλείο ΣΠΔ επηρεηξήζεηο. 

ήκεξα, επηά απφ ηηο δέθα κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ΣΠΔ ζηνλ θφζκν δηαηεξνχλ κηα ζεκαληηθή βάζε ζηελ Ηξιαλδία. Παξάιιεια, ν εκεδαπφο ηνκέαο ηνπ 
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Πίλαθαο 8. Δμσηεξηθφ εκπφξην θαη πξννξηζκνί  

 

Δμσηεξηθφ εκπφξην θαη πξννξηζκνί % 

Δπξσπατθή Έλσζε 60.4 

ΖΠΑ 22.1 

Διβεηία 3.5 

Ηαπσλία 2.0 

Κίλα/ηγθαπνχξε 3.2 

Τπφινηπεο ρψξεο 8.8 

Πεγή: Forfas 2009. 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο βηνκεραληθήο δνκήο ζηελ Ηξιαλδία αθνξά ζηελ ελεξγφ θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, γεληθφηεξα ζηηο δαπάλεο γηα ΔΣΚ. Σν έηνο 2001, νη ηδησηηθέο δαπάλεο γηα ΔΣΚ αθνξνχζαλ 

ζην 68% ηεο ζπλνιηθήο ΑΔΓΔΣΑ
149

, ελψ ην 2006 αλέξρνληαη ζρεδφλ ζε 1.56 δηο επξψ θαη ην έηνο 2007, 

αλέξρνληαη ζε 1.60 δηο επξψ, κε 100% αχμεζε πεξίπνπ απφ ην 2000 (Forfas, 2006). πσο ζεκεηψλνπλ νη 

O’Malley, Hewitt-Dundas & Roper, νη ηδησηηθέο δαπάλεο γηα ΔΣΚ απμήζεθαλ απφ 0.89% ην 1993 ζε 1.04% ην 

1997, ελψ παξέκεηλαλ πεξίπνπ ζην 0.95% κε 1% γχξσ ζην 2001(O’Malley, Hewitt-Dundas & Roper, 2008). 

Παξάιιεια, ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθφηεηαο ε Ηξιαλδία βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηνλ κέζν φξν, αλ θαη ε αλάιπζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ππεξβαίλεη ηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο εξγαζίαο. Αμίδεη σζηφζν λα 

ζεκεησζεί φηη ην θεθάιαην ζπνξάο ζηελ Ηξιαλδία ηα ηειεπηαία έηε, βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηνλ επξσπατθφ κέζν 

φξν ζχκθσλα θαη κε ην European Innovation Scoreboard (Technopolis, 2006).  

Αληίζηνηρα, νη δεκφζηεο επελδχζεηο ζε ΔΣΚ -φπσο απηέο πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηδησηηθνχ 

αιιά γεληθφηεξα ηελ αθηέξσζε πφξσλ ζε βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα- απμήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

πγθεθξηκέλα, ην έηνο 2001 θαηαγξάθνληαη ζην 0.35%, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ην 2003 ζην 0.38%, ην 2006 ζην 

0.56% θαη ην 2010 ζην 0.58%. Ζ αχμεζε απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ ζπγθεθξηκέλσλ 

κεραληζκψλ πνπ ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθφηεξα παξαθάησ, φπσο ην Forfas, ην Higher Education Authority, ην 

Science Foundation Ireland, ην Enterprise Ireland (ηκήκα ηνπ DETI, κε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα). Ζ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ΔΣΚ ζηε ρψξα ζε απφιπηα κεγέζε 

δηπιαζηάζηεθε γηα ηελ πεξίνδν 2000-2005. Μφλν ζην National Development Plan 2007-2013 θαηαλέκνληαη 3.2 δηο 

γηα δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ, ζε ζρέζε κε ηα 2.54 γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006. Αξθεηέο απφ ηηο επελδχζεηο απηέο, 

έρνπλ εληζρχζεη ήδε ηε ζρέζε επηρεηξήζεσλ θαη αθαδεκατθψλ εξεπλεηψλ, φπσο εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ SFI, 

πνπ επέλδπζε 675 εθ. επξψ ζηελ ΔΣΚ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006 (Grimes & Collins, 2009). Σν 2004 βέβαηα, ε 

ΑΔΓΔΣΑ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 1.2%, ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ 

ΟΟΑ (2.5%). Οη ηδησηηθέο δαπάλεο γηα ΔΣΚ σζηφζν αθνξνχλ ζην 64.7% ηεο ΑΔΓΔΣΑ, ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο γηα ην 2005 αλέξρεηαη ζε 1.33 δηο επξψ, ζεκεηψλνληαο 

αχμεζε απφ 0.94% ην 2003, ζε 0.98% ην 2005 (φπ.π.). Οη επηρεηξήζεηο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζπγθεληξψλνπλ 

ην 85.7% ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο γηα ΔΣΚ ην 2005
150

. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζην πεδίν ησλ ΣΠΔ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ 

                                                                                                                                                                                 
ινγηζκηθνχ απαζρνιεί πεξίπνπ 15.000 άηνκα ζε 660 εηαηξείεο πεξίπνπ. Ο επξχηεξνο ηνκέαο παξαγσγήο ηερλνινγηθψλ αγαζψλ ζπληζηά ην 1/3 ησλ εμαγσγψλ 

ηεο ρψξαο, ελψ αθνξά ζην κηζφ ησλ ζπλνιηθψλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε ΔΣΚ, νη νπνίεο ζπκπιεξψλνληαη απφ ηε ζρεηηθά πςειή δεκφζηα επέλδπζε ΔΣΚ. 

Μφλν ην 2006, ε IDA επέλδπζε 470 εθ. επξψ ζε βηνκεραληθή ΔΣΚ (ICT Ireland, 2008: 17). 
149 Παξαδνζηαθά, νη ηνκείο κε ηδηαίηεξε δξαζηεξηφηεηα ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία είλαη ν ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο (electronic equipment) θαη ε βηνκεραλία 

ινγηζκηθνχ (28% ην 2001), νη νπνίνη ζηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο θαηαιάκβαλαλ ζρεδφλ ηα 2/3 ηεο ηδησηηθήο εγρψξηαο δαπάλεο γηα ΔΣΚ (Forfás, 

2000).  

150 Οη πεξηζζφηεξν εθηεηακέλεο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο ζην πεδίν ησλ ΣΠΔ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο Analog 
Devices (1975), Motorola (1984), IBM (πάλσ απφ 40 εθ. επξψ ζηα έηε 1987, 1995, 2004, 2006, 2007) Sun Microsystems (1993), QAD (1998), Nortel 

Networks (2000, 2007), Ericsson (2002) Intel (πεξίπνπ 20 εθ. επξψ, ην 2003), Avocent (2003), Alcatel/Lucent (2004), HP (2004), Xilinx (2005), Palm (2005), 

CISCO (2006), Microsoft (2005), Apple (Grimes & Collins, 2009: 54). 
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αθνξνχλ ζην 30.4% φισλ ησλ επελδχζεσλ γηα ην 2005. Παξάιιεια, ν θαξκαθεπηηθφο ηνκέαο αθνξά ζην 20.1% 

(φπ.π.).  

Πέξαλ ηεο αχμεζεο φκσο ηεο θξαηηθήο ζπλεηζθνξάο ζε έξεπλα θαη ηερλνινγία
151

, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ ζπλνδεχνληαη 

απφ κηα κεηαηφπηζε ζηα εξγαιεία πνιηηηθήο, ηα νπνία πιένλ πξνζαλαηνιίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγηθέο πεξηνρέο. Γηα παξάδεηγκα, ε ίδξπζε ηνπ Science Foundation Ireland (SFI), ην 2000 

εμππεξεηεί αθξηβψο απηφ ην ζθνπφ. Με αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεσο ησλ 634.9 εθ. επξψ (έσο ην 2006), 

μεθηλά ηε ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ -φπσο ηα Strategic Research Clusters- νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ 

παξαγσγή έξεπλαο πςεινχ επηπέδνπ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηερλνινγηθνχο ηνκείο, κε έκθαζε 

ζηε βηνηερλνινγία θαη ηηο ΣΠΔ. Μέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο απνηειεί ε παξαγσγή εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηνκέσλ απηψλ. Παξάιιεια, μεθίλεζε ε εθαξκνγή δξάζεσλ φπσο ηα 

Programmes for Advanced Technology (PAT’s), ηα νπνία απνηέιεζαλ ζηε δεθαεηία ηνπ ’80 ηηο πξψηεο 

αληαγσληζηηθνχ ηχπνπ δξάζεηο ζπλεξγαηηθήο ζηνρεπκέλεο έξεπλαο ζηε ρψξα, αλάκεζα ζε θξάηνο, αλαπηπμηαθέο 

αξρέο, βηνκεραλία θαη παλεπηζηήκηα. Δπηπιένλ, ζπληζηνχζαλ θέληξα εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο βηνκεραληθνχ ελδηαθέξνληνο (O’Malley, Hewitt-Dundas & Stephen Roper, 2008). 

Έλα άιιν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Ηξιαλδηθήο πεξίπησζεο είλαη ε απφθιηζε αλάκεζα ζηηο θαηλνηνκηθέο 

επηδφζεηο θαη ηηο εηζξνέο γλψζεο. πσο θαηαδεηθλχνπλ αξθεηνί ζπγγξαθείο (Roper and Hewitt-Dundas, 2003, 

Roper & Hewitt-Dundas, 2003, Roper, Hewitt-Dundas & Savage, 2003, Roper & Hewitt-Dundas, 2004, O’Malley, 

Hewitt-Dundas & Stephen Roper, 2008), ε θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη θαη εθηελήο θαη πνηνηηθή φζνλ αθνξά 

ζηηο εθαξκνγέο ηεο θαη ηε δήηεζε πνπ θηλεηνπνηεί
152

. Παξφια απηά, ηα επίπεδα αλάπηπμεο ησλ κεραληζκψλ 

παξαγσγήο γλψζεο, νη εηζξνέο (π.ρ. επίπεδν επελδχζεσλ ζε ΔΣΚ) θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

είλαη ρακειφηεξα απφ ηε κέζε επξσπατθή ζηάζκε. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή αλάκεζα ζηηο δπλακηθέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, είλαη θπξίσο απνηέιεζκα ηνπ ππνδείγκαηνο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ζηε ρψξα θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηεο εηζξνήο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ, θπξίσο απφ ηηο ΖΠΑ. Οη ηειεπηαίεο βειηίσζαλ ην γεληθφ επίπεδν 

θαηλνηνκίαο θαη δηαζέζηκεο ηερλνγλσζίαο, είλαη δεηνχκελν φκσο εάλ έρνπλ εκπεδσζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

ζηνπο ηνπηθνχο κεραληζκνχο παξαγσγήο ή αλ έρνπλ δηακνξθψζεη αλεπηπγκέλεο ζρέζεηο (εκπξφζζηεο ή νπίζζηεο, 

νξηδφληηεο ή θάζεηεο) κε ηνπηθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Ζ δηακφξθσζε κηαο ηέηνηαο ζρέζεο, ζα απνηεινχζε βαζηθή παξάκεηξν ελίζρπζεο ησλ ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ κέζσ 

κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, ελίζρπζεο ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ εηζξνψλ κέζα απφ ζπλεξγαζίεο πξνκεζεηψλ ή 

ζπκπαξαγσγήο, θαζψο θαη ζηαδηαθήο κείσζεο ηεο ‘εμάξηεζεο’ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιπεζληθψλ 

νξγαληζκψλ. Γεγνλφο είλαη πάλησο, φηη ππάξρεη ζηελή ζπλάξηεζε αλάκεζα ηφζν ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ -ην νπνίν απνηειεί έλα βαζηθφ παξαγσγηθφ ζπληειεζηή ηνπ Ηξιαλδηθνχ ππνδείγκαηνο- φζν 

θαη ζηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ζεκαληηθψλ εμσηεξηθψλ επελδχζεσλ. Τπνγξακκίδεηαη 

βέβαηα φηη κηα απφ ηηο βαζηθέο αληηλνκίεο θαη πξνθιήζεηο πνπ ζήκεξα αληηκεησπίδεη ην Ηξιαλδηθφ ζχζηεκα 

θαηλνηνκίαο νθείιεηαη θαη ζηνλ κεγάιν βαζκφ εμάξηεζεο απφ εμσγελείο επελδχζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρακειή 

θνξνιφγεζε θαη άιιεο ξπζκίζεηο (π.ρ. κε θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ απφ δηαλνεηηθή ηδηνθηεζία έσο έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ, γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν). Οη επηζεκάλζεηο ηνπ The Teletesis report γηα ηελ 

νξζνινγηθφηεηα ηεο εζληθήο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο παξακέλνπλ επίθαηξεο, ηφζν ζε επίπεδν πξνθιήζεσλ, 

εμάξηεζεο θαη κεηαβιεηφηεηαο φζν θαη ζε επίπεδν αλάγθεο αλάπηπμεο κέηξσλ παξέκβαζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

ηνπηθψλ δνκψλ παξαγσγήο. Σν Teletesis report on industrial policy θαηαηίζεηαη σο εηζήγεζε απφ ην National 

Economic and Social Council (ην 1982) θαη ηνλίδεη ηελ ηζρπξή εμάξηεζε απφ ηηο εμσηεξηθέο επελδχζεηο θαη ηνλ 

πεξηνξηζκέλν ραξαθηήξα ησλ εγρψξησλ βηνκεραληθψλ πνιηηηθψλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο ηνπηθνχο παξαγσγηθνχο 

κεραληζκνχο (O’Malley, Hewitt-Dundas & Roper, 2008). πσο ζα θαλεί, απφ ηφηε νη εγρψξηεο πνιηηηθέο ΔΣΚ 

απνπεηξψληαη λα ππνζηεξίμνπλ θαη ηελ ηνπηθή βηνκεραλία κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο (ην Enterprise 

Ireland γηα παξάδεηγκα πξνζαλαηνιίδεηαη απνθιεηζηηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε). Δληνχηνηο, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ην ίδην ην πεξηερφκελν ηεο θιαδηθήο αλάπηπμεο θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη, σο ζπλέπεηα ηεο 

                                                      
151 Οη δαπάλεο γηα ΔΣΚ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε απμάλνληαη απφ 133 εθ. επξψ ην 1993 ζε 294 εθ. επξψ ην 2001 (O’Malley, Hewitt-Dundas & Roper, 2008). 

152 Να ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ην IDA Ireland, ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ πάλσ απφ 300 πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο κε δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο ζηελ Ηξιαλδία θαη ε ηειεπηαία ηζνδπλακεί ζρεδφλ κε ηα 2/3 ηεο ζπλνιηθήο ηδησηηθήο δαπάλεο γηα ΔΣΚ ζηε ρψξα (ζπλέληεπμε IDA, 2010).  
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πξνεγνχκελεο παξαγσγηθήο εκπεηξίαο θαη θαηεχζπλζεο. Απνηέιεζκα είλαη ζε αξθεηνχο θιάδνπο φπσο ε 

θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, νη δξαζηεξηφηεηεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο λα πξνθχπηνπλ εμσγελψο, κε ηελ 

παξνπζία πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη εγρψξηεο δνκέο ηελ ίδηα ζηηγκή θαίλεηαη λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζε 

ρακειφηεξεο αμίαο παξαγσγηθέο δηεξγαζίεο (Van Egeraat & Frank Barry, 2009).  

 

6.2. Η εζληθή πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο Δπηζηήκεο, ηεο Σερλνινγίαο θαη ηεο Καηλνηνκίαο: ηζηνξηθφ, ζεζκηθφ 

πεξηβάιινλ, νξζνινγηθφηεηεο, απηνηέιεηα  

 

Έσο ζρεδφλ θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’90, δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί κηα ελεξγεηηθή πνιηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, πέξαλ ησλ πνιηηηθψλ πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο κέζσ 

μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. πλεπψο, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ πεξηιακβάλνπλ δηαζηάζεηο άιισλ πνιηηηθψλ πεξηζζφηεξν 

(π.ρ. θνξνινγηθή), παξά απηνηέιεηαο σο πξνο ηελ νξζνινγηθφηεηα ηνπο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεραληζκψλ 

γλψζεο θξαηηθνχ ραξαθηήξα ζηελ Ηξιαλδία έσο ηε δεθαεηία ην ’80, είλαη ε έιιεηςε ππνδνκψλ θαη πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο, πέξαλ ησλ επξσπατθψλ. Δληνχηνηο, πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 πθίζηαηαη κηα 

κεηαηφπηζε ζηε ζεκαζία θαη ζηε ζέζε ηεο επηζηεκνληθήο πνιηηηθήο, ε νπνία πιένλ δηαθεξχηηεη ηελ πξφζεζε ηεο 

λα αλαβαζκίζεη ην θξαηηθφ εξεπλεηηθφ ζχζηεκα ζε έλα πεξηβάιινλ πςεινχ επηπέδνπ. Γπν βαζηθνί κεραληζκνί νη 

νπνίνη ελίζρπζαλ αξθεηά ελ πξψηνηο ην εξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν είλαη ην Programme for 

Research in Third Level Institutions (PRTLI), ην νπνίν έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε καθξφπλνσλ 

ππνδνκψλ ζε παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. Πνιχ ζεκαληηθή ζεζκηθή θαηλνηνκία ππήξμε θαη ε ζχζηαζε 

ηνπ Science Foundation Ireland (SFI) (κε πφξνπο απφ ην National Development Plan 2000-2006). Σν SFI ζπληζηά 

ζήκεξα έλα ίδξπκα κε δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο ηεο εξεπλεηηθήο αξηζηείαο. Oη δπν πξσηνβνπιίεο απηέο 

δεκηνχξγεζαλ εξεπλεηηθά θέληξα ζε δηάθνξνπο ηνκείο –αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ- ελψ ελίζρπζαλ θαη ηε 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, παξφηη ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ηνπο θαίλεηαη αθφκε 

λα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. πγθεθξηκέλα, ην 2001 νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζπκκεηέρνπλ ζε πνζνζηφ 4% 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, ελψ νη Ηξιαλδηθέο επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηφ 

5%. Μνξθέο ζπλεξγαζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαίλεηαη λα αλαπηχζζεη έσο θαη ην 17% ησλ εκεδαπψλ θαη ην 27% 

ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ (Technopolis, 2006).    

 

Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000 εληνχηνηο, νη αιιαγέο ζην πεδίν ηεο ΔΣΚ επηθέξνπλ ηηο πξψηεο ζεηηθέο επηπηψζεηο. 

ην πιαίζην ησλ εθξνψλ ηεο επηζηεκνληθήο πνιηηηθήο, ζεκεηψλεηαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην 2004, είρε 5.7 

εξεπλεηέο αλά 1.000 ζέζεηο εξγαζίαο (πξψηε εληνπίδεηαη  ε Φηλιαλδία κε 17.7), ελψ απμάλεηαη θαη ε πνζφζησζε 

ησλ απνθνίησλ ζε αληηθείκελα ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη κεραληθήο, φπνπ ε ρψξα θαηαηάζζεηαη ζηηο πξψηεο ρψξεο 

καδί κε Φηλιαλδία, Γαιιία θαη νπεδία (O’Malley, Hewitt-Dundas & Roper, 2008). ε επίπεδν αθαδεκατθψλ 

δεκνζηεχζεσλ (αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ), ε Ηξιαλδία θαηαηάζζεηαη ήδε απφ ην 2003 ζηελ 11
ε
 ζέζε αλάκεζα 

ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ε επίπεδν επξεζηηερληψλ, ε Ηξιαλδία ηελ ίδηα ρξνληά θαηέρεη 32 

επξεζηηερλίεο αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ, ζε ζρέζε κε ηηο 187 ζηε νπεδία, 159 ζηε Φηιαλδία θαη 60 ζην Βέιγην 

(Technopolis, 2006: 6).  Ζ αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία αιιά θαη ε ελνπνίεζε ηνπο ζε έλα εληαίν 

ζχλνιν κέηξσλ θαη πξσηνβνπιηψλ, απνηειεί πνιηηηθή πξσηνβνπιία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο 

έιιεηςεο ελεξγεηηθήο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο θαη ζπζηεκηθήο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο, είλαη ην 

επί δεθαεηίεο ρακειφ επίπεδν ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Ηξιαλδία (Barry, 

Bradley & Hannan, 2001, Barry, Görg & McDowell, 2003). Ζ ειιηπήο αλάπηπμε ηνπ γεληθνχ ηερλνινγηθνχ 

επηπέδνπ ησλ εγρψξησλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ ζπλεμειίζζεηαη γηα ρξφληα κε κηα ηερλνινγηθή πνιηηηθή πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηερλνινγηθνχο ηνκείο. Έσο ηε δεθαεηία ηνπ ’80 

ηνπιάρηζηνλ δε δηαπηζηψλνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εκπέδσζεο ησλ 

εηζεξρφκελσλ ηερλνινγηθψλ ξνψλ ζην πξνθείκελν ρσξηθφ πιαίζην, νη νπνίεο θαηά βάζε παξάγνληαη, ηνπιάρηζηνλ 

έσο πξφζθαηα, εθηφο Ηξιαλδίαο (Wyrnn, 1997). Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο κεηαηφπηζεο ηνπ ππνδείγκαηνο 

ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ήηαλ, αλάκεζα ζε άιια, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ νξίσλ πνπ ζπλαληνχζε ε 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηφζν ζηελ αδπλακία πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ησλ εηζεξρφκελνπ θεθαιαίνπ, φζν θαη ζηελ 

αδπλακία ελίζρπζεο ηεο αζζελνχο ηνπηθήο βηνκεραλίαο. Σα ζηνηρεία ηνπ λένπ παξαδείγκαηνο -πνπ αξρίδεη λα 

δνκείηαη απφ ην ’80, κέρξη απηφ λα ζπλαληήζεη ην ζηφρν ηεο ‘νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο’ αθελφο θαη ηηο πξψηεο 

‘ζπζηεκηθέο’ παξεκβάζεηο αθεηέξνπ, ηελ επφκελε δεθαεηία- δηακνξθψλνληαη γχξσ απφ ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο 

απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ. Οη εηζεξρφκελεο ηερλνινγηθέο επηρεηξήζεηο ζπλερίδνπλ θαη ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, έσο θαη 

ζήκεξα, λα πξνζειθχνληαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα πςειά θαηαξηηζκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηελ εγγχηεηα ζηε 
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γεξαηά ήπεηξν, ηηο θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη ηα επηκέξνπο κέηξα ελίζρπζεο πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ. 

Παξάιιεια, αλαπηχζζνληαη θάπνηα κέηξα ελίζρπζεο ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ θαη θαιχηεξεο 

ελζσκάησζεο ζε επίπεδν πνιηηηθήο. Ζ κεηαηφπηζε εληνχηνηο είλαη θαη εζσηεξηθή ηνπ πιέγκαηνο ησλ πνιηηηθψλ, 

φζνλ αθνξά ζηε ζρέζε αλάκεζα ζε βηνκεραληθή, ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή πνιηηηθή. Οη ηειεπηαίεο αξρίδνπλ 

ζηαδηαθά λα ζπγθιίλνπλ, πνιχ πεξηζζφηεξν θαη ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ (π.ρ. Γηαξζξσηηθά Σακεία, 

Πξφγξακκα Πιαίζην).            

ζνλ αθνξά ζε δαπάλεο ΔΣΚ, ε Ηξιαλδία ππνιείπεηαη ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη 

ζην δεκφζην ηνκέα. Οη ζεηηθέο σζηφζν νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο πεξηφδνπ 1994-2004, ζπλνδεχηεθαλ απφ 

βειηησκέλεο επηδφζεηο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο γεληθά. Ζ δεκφζηα δαπάλε γηα ΔΣΚ ζεκεηψλεη αχμεζε 

απφ 0.5 δηο ζε 2.5 δηο γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006. Ζ ηδησηηθή ζπκκεηνρή απμήζεθε κε ξπζκφ 15% γηα ηελ πεξίνδν 

1993-1999 -κε κηα θάκςε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, απφ 0.90% ην 1998, σο πξνο ην ΑΔΠ ζε 0.77 ην 2004 

(Collins & Pontikakis, 2006) - ελψ ην 2001 έθηαλε πεξίπνπ ηα 917 εθ. επξψ, φπσο αλαθέξζεθε. Σα 2/3 απφ απηφ ην 

πφζν αθνξνχζε ζε πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ην 1/3 ζηελ εκεδαπή βηνκεραλία (Hilliard & Green, 2005). Απφ 

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, ζρεδφλ ην κηζφ αθνξά ζε δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ, ην 20% πεξίπνπ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ θαη ην 10% ζηηο επηζηήκεο πγείαο. Αληίζηνηρα, ην 40% πεξίπνπ 

ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ Ηξιαλδηθέο επηρεηξήζεηο αθνξά ζε ΣΠΔ, ελψ ην 15% πεξίπνπ 

πεξηιακβάλεη δαπάλεο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο, ην 10% ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη πεξίπνπ 10% δαπάλεο 

αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ θαη άιισλ ηνκέσλ (π.ρ. θαπλνβηνκεραλία). Δληνχηνηο, ηα ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά 

είλαη γηα ρξφληα ρακειφηεξα απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ (1.51% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ην 2004), κε 

ηελ ηδησηηθή δαπάλε ΔΣΚ ηεο Ηξιαλδίαο, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, λα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 0.77%. Υακειφηεξα 

δειαδή απφ ην 1.17% ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ (Collins & Pontikakis, 2006).         

Ζ πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο Έξεπλαο, ηεο Σερλνινγίαο θαη ηεο Καηλνηνκίαο ζηελ Ηξιαλδία απνθξπζηαιιψλεηαη 

ζρεηηθά πξφζθαηα σο δνκή, ιεηηνπξγία θαη νξζνινγηθφηεηα. Ζ απηνηέιεηα ηεο ζην πιέγκα πνιηηηθψλ εληζρχζεθε 

ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Σν Science and Technology Act ην 1987, απνηεινχζε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα 

δφκεζεο ζεζκψλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο. Δθδίδεηαη κεηά απφ κηα πεξίνδν ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ε νπνία έρεη επηθέξεη πεξαηηέξσ κεηψζεηο ζηηο επελδχζεηο γηα έξεπλα θαη ηερλνινγία, ππνιεηηνπξγία 

εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ηελ έιιεηςε εξεπλεηηθψλ εληζρχζεσλ (φπ.π.). ην πιαίζην δπκψζεσλ αλάκεζα ζε 

θνηλσληθέο νκάδεο εκπιεθφκελεο ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ –θαη έπεηηα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Culliton Report 

(1992) (φπ.π.) γηα ηελ αλάγθε ζχλδεζεο εθπαίδεπζεο θαη νηθνλνκίαο- ε ηφηε θπβέξλεζε δηακνξθψλεη έλα 

ζπκκεηνρηθφ φξγαλν, ην Science Technology and Innovation Advisory Council (STIAC). Σν ηειεπηαίν εθδίδεη ην 

Making Knowledge Work for Us (STIAC, 1995), πνπ απνηειεί ηελ πξψηε Λεπθή Βίβιν ζηελ Ηξιαλδία αιιά θαη ηελ 

πξψηε αλαγλψξηζε γηα ηελ αλάγθε κηαο ζπλεθηηθήο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο (φπ.π.). πσο αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά: 

΄ε θαηλνηνκηθή επίδνζε κηαο ρψξαο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ επίδνζε θάζε μερσξηζηνχ ηνκέα ηνπ εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο αιιά θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ηνκέσλ κεηαμχ ηνπο…νη πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηεο 

επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο νθείινπλ λα δηαθξίλνληαη απφ ζπλνρή, ζπλέπεηα θαη 

πξνβιεςηκφηεηα. Ζ εληζρπκέλε ζπλεξγαζία θαη ε θνηλνπξαθηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ζα δηέπεηαη απφ 

κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο ζε φια ηα επίπεδα, ελέρεη ηε δπλακηθή λα βειηηψζεη ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο θαη ηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθήο’ (IDC, 2004: 23 παξαηίζεηαη ζην Hilliard & Green, 2005: 49). 

ζνλ αθνξά ζηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ, ηα ηειεπηαία έηε δηαπηζηψλεηαη κηα κεηαηφπηζε πνπ πεξηιακβάλεη αλάκεζα ζε 

άιια, ην ξηδηθφ ζεζκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δνκψλ δηαρείξηζεο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ηηο εθηεηακέλεο 

επελδχζεηο γηα ΔΣΚ. Σν πνζφ πνπ εθηηκάηαη φηη επελδχζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 1994-1999 θηάλεη ζην 0.5 δηο επξψ, 

ελψ θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2006 ππνινγίδεηαη φηη επελδχζεθαλ ζπλνιηθά 2.5 δηο επξψ, κε ην 20% λα αθνξά ζε 

θνηλνηηθνχο πφξνπο (φπ.π.: 48). Παξάιιεια κε ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ -νη νπνίεο εληζρχνπλ ζηαδηαθά ηε ζέζε ηνπο ζην 

πιέγκα ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ- ε βηνκεραληθή πνιηηηθή κεηαηνπίδεηαη επίζεο ζηαδηαθά απφ ηελ έκθαζε απιψο 

ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ ελδπλάκσζε ησλ εμσζηξεθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πξνζέιθπζε 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, πξνο: α) ηε ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο, β) ηελ ελζσκάησζε ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ κέζα απφ ηελ ελζάξξπλζε αλάπηπμεο νηθνλνκηθψλ δηαζπλδέζεσλ θαη γ) ηελ ελίζρπζε κηαο 

δηθηπσκέλεο εκεδαπνχο βηνκεραλίαο πςειήο ηερλνινγίαο (φπ.π.: 48).  
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ε απηφ ην πιαίζην αλαπηχρζεθε κηα πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε ελίζρπζεο ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, κέζα απφ παξεκβάζεηο φπσο ην Centres for Science, Engineering and Technology (CSET εθεμήο) 

ηνπ Science Foundation Ireland. Σν CSET, αθνξά ζηελ  καθξνπξφζεζκε ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο 

αλάκεζα ζην παλεπηζηήκηα θαη βηνκεραλία. Μέξνο ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο πξνθείκελεο 

κεηαβνιέο, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ησλ εκεδαπψλ δηακνξθσηψλ πνιηηηθήο -φπσο 

πξνθχπηεη θαη απφ ηα επίζεκα θπβεξλεηηθά έγγξαθα- φηη ην ππφδεηγκα ελφο νηθνζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο πνπ 

βαζίδεηαη ζην θηελφ θαη επέιηθην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ζηελ εηζαγσγή ηερλνινγίαο κέζσ εμσγελψλ επελδχζεσλ 

δε ζα ήηαλ βηψζηκν καθξνπξφζεζκα (ζπλέληεπμε Forfas, 2010). πλεπψο, πξνθχπηεη ε αλάγθε ελίζρπζεο ησλ 

ελδνγελψλ ηερλνινγηθψλ δεμηνηήησλ θαη αλάπηπμεο πεξηζζφηεξσλ ‘δξαζηεξηνηήησλ έληαζεο γλψζεο’ (Collins & 

Pontikakis, 2006). Σν Industrial Development Authority (IDA) δίδεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πξνο ήδε εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ πξνζέιθπζε ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη πεξαηηέξσ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Ηξιαλδία. Ζ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ IDA ηα ηειεπηαία ρξφληα έξρεηαη καδί 

κε ηελ αλακφξθσζε ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη δηεπθνιχλζεσλ θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ (R&D tax 

credits). Μειεηψληαο ζπλνιηθά ηελ πνιηηηθή ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία ζα κπνξνχζε λα δηαθξίλεη ηξεηο βαζηθέο 

αλαιπηηθέο πεξηφδνπο: 

o ηελ πξψηε πεξίνδν, ε νπνία θηάλεη έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 θαη πεξηιακβάλεη: α) ηε 

ζηαδηαθή αιιαγή παξαδείγκαηνο απφ ηνλ πξνζηαηεπηηζκφ ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ, β) ηελ 

εηζαγσγή κέηξσλ πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ, εθπαίδεπζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, γ) ηε ζηαδηαθή 

εηζαγσγή κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο ΔΣΚ θαη δ) ηε δηακφξθσζε ησλ πξψησλ 

φξσλ ιεηηνπξγίαο κηαο βειηησκέλεο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο, 

o ηε δεχηεξε πεξίνδν, έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ε νπνία πεξηιακβάλεη: α) ηε δηακφξθσζε κηαο 

ζπλεθηηθήο θαη νξγαλσκέλεο πνιηηηθήο ΔΣΚ κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζεζκψλ, πνιηηηθψλ εξγαιείσλ θαη 

θνξέσλ, β) ηε δηαηχπσζε κηαο πξψηεο νξγαλσκέλεο ζηξαηεγηθήο κε ην White Paper on Science, 

Technology and Innovation ην 1996 (φπ.π.) θαζψο θαη γ) ηε δεκηνπξγία λέσλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη 

ηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ ΔΣΚ 

o ηελ ηξίηε πεξίνδν, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000, ε νπνία αθνξά ζηελ κεηαηφπηζε πξνο έλα παξάδεηγκα 

πνιηηηθήο εγγχηεξα ζηελ έλλνηα ησλ ‘ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο’ θαη πεξηιακβάλεη: α) ηελ αλάπηπμε 

πνιηηηθψλ εξγαιείσλ θαη κέηξσλ κε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο παξαγσγνχο θαη 

ηνπο ρξήζηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, β) ηελ ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, γ) ηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ παξαγσγήο 

γλψζεο θαη δ) ηελ ελδπλάκσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ παξαγσγή ηερλνινγηθψλ 

αμηψλ.          

 

Σν 1959, εηζάγνληαη νη πξψηεο εληζρχζεηο γηα ηε βηνκεραλία κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ. ε ζπλέρεηα ηεο αλαθνξάο Science and Irish Economic Development -ε νπνία  αλαθέξεη ην 

1966 φηη, ε πξαγκαηηθή βηνκεραληθή έξεπλα είλαη αλχπαξθηε ζηε ρψξα- ηδξχεηαη ην National Science Council κε 

βαζηθφ ξφιν ηελ ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ γηα έξεπλα, ηερλνινγία θαη αλάπηπμε (Pontikakis, McDonnell, & 

Geoghegan, 2005). Κνκβηθφ ζεκείν γηα ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ απνηειεί σζηφζν ε δεθαεηία ηνπ ’80, νπφηε θαη 

αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά λέα εξγαιεία παξέκβαζεο ζηελ επηρεηξεζηαθή ΔΣΚ. Σα εξγαιεία απηά πεξηιακβάλνπλ 

κεηαμχ άιισλ επηδνηήζεηο πξφζθηεζεο ηερλνινγίαο, επηδφηεζεο πξνζσπηθνχ ΔΣΚ ζε επηρεηξήζεηο θαζψο θαη 

κέηξα ελίζρπζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ΔΣΚ ζε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Σε δεθαεηία ηνπ ’90, ηδξχεηαη κηα 

ζεηξά απφ λένπο θνξείο κε έκθαζε ζηελ πνιηηηθή ΔΣΚ θαη δηαηππψλεηαη κηα γεληθφηεξε αλαγλψξηζε γηα ηε 

ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα. Σν 1994, ζπζηήλεηαη ην Science, Technology & Innovation Advisory Council 

(STIAC) (Collins & Pontikakis, 2006) κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε πνιηηηθψλ θαη δνκψλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο. ηηο αλαθνξέο ηνπ, εκθαλίδεηαη ξεηά πιένλ ε αλάγθε γηα κηα νινθιεξσκέλε θαη ζπζηεκηθή 

πξνζέγγηζε. Οη εξγαζίεο ηνπ STIAC νδεγνχλ ζηελ έθδνζε ηεο Λεπθήο Βίβινπ (White Paper on Science, 

Technology and Innovation) πνπ αλαθέξζεθε θαη ζηελ ίδξπζε ηνπ Irish Council for Science, Technology and 

Innovation (ICSTI) (φπ.π.), ηνπ νπνίνπ βαζηθή απνζηνιή είλαη λα ππνζηεξίδεη ζπκβνπιεπηηθά ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βηνκεραληθήο έξεπλαο, ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο.  

Σα βαζηθά εξγαιεία πνιηηηθήο, φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα ΔΣΚ πεξηιακβάλνπλ θίλεηξα γηα ΔΣΚ θαη άκεζε 

ρξεκαηνδφηεζε. ην πεδίν ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο ζπγθεθξηκέλα, ηα θίλεηξα πεξηιακβάλνπλ: α) 
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θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο ή απαιιαγέο γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ θαηλνηνκία, β) 

πξνλνκηαθνχο ζπληειεζηέο απφζβεζεο γηα ππνδνκέο ΔΣΚ θαη γ) ρακειφηεξε θνξνινγία ζε ζπλαθείο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σαπηφρξνλα, ε ρξεκαηνδφηεζε πεξηιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε θαη δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη ηελ 

αλάπηπμε κέηξσλ κε δηθαηνχρνπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην πεδίν ΔΣΚ. Οη βαζηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο αθνξνχλ 

ζε εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο, κε ηνπο πξψηνπο λα εληζρχνληαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

πγθεθξηκέλα, φπσο ζεκεηψλνπλ νη S. Roper θαη N. Hewitt-Dundas, απφ ην 1986 -νπφηε θαη δηαηππψλεηαη ην 

Industrial Development Act
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- ηα κέηξα θαηλνηνκίαο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ επίζεο αλάκεζα ζε απηά πνπ: 1) 

απεπζχλνληαη ζε εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη 2) ζε 

απηά πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ (Roper & Hewitt-Dundas, 2003: 13). πλνιηθά, ηα 

κέηξα απηά πεξηιακβάλνπλ: α) ρξεκαηνδνηηθά θίλεηξα πνπ ππνζηεξίδνπλ ΔΣΚ, αλάπηπμε πξντφλησλ ή 

δηαδηθαζηψλ, β) ρξεκαηνδνηηθά θίλεηξα πνπ ελζαξξχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα επελδχζνπλ ζε ΔΣΚ, γ) κέηξα 

ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ζε αλάπηπμε πξντφλησλ ή δηαδηθαζηψλ αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο ή αλάκεζα ζε 

επηρεηξήζεηο θαη παλεπηζηήκηα, δ) ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα αλάπηπμε θεθαιαηαθψλ ππνδνκψλ θαη ε) 

ρξεκαηνδνηηθά θίλεηξα γηα αλάπηπμε επελδχζεσλ κέζα απφ κεησκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο επί ησλ 

θεξδψλ.  

Παξφια απηά, κηα ζθαηξηθή αμηνιφγεζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ, απνηειεί αληηθείκελν αλάιπζεο πνπ αθνξά ζηελ 

εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κέηξσλ θαη ησλ πνιπεπίπεδσλ επηπηψζεσλ ηνπο ζε επίπεδν ζρέζεο θνξνινγηθήο 

πνιηηηθήο, ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο, βαζκνχ εμάξηεζεο απφ μέλεο επελδχζεηο θαη εγρψξηνπ ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ. 

Μηα θξηηηθή απνηίκεζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ αθνξά ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ απηνηέιεηα θαη ηελ νξζνινγηθφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ηεο γλψζεο. Με ηελ έλλνηα ηεο νξζνινγηθφηεηαο, αλαθέξεηαη ην ζχλνιν ησλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο ιφγνπο αλάπηπμεο κηαο πνιηηηθήο, ηε κνξθηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ, ηηο επηπηψζεηο θαη 

ηα φξηα ηεο, ηε λνκηκνπνίεζε ηεο θαη ηηο δπλακηθέο ζεκηηέο ή αζέκηηεο ζπλέπεηεο. Ζ παξνχζα αλάιπζε θαη ε 

θξηηηθή εμέηαζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ πνπ αθνινπζεί, πεξλάεη ζπρλά απφ ηε κειέηε ηεο κνξθηθφηεηαο ζην επίπεδν 

ησλ ζρέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ δηακφξθσζεο πνιηηηθήο θαη ησλ ζθνπνχκελσλ νξζνινγηθνηήησλ θαη πξνηηκήζεσλ, 

φπσο απηφ αθνξά ζηελ ίδηα ηελ εκπινθή ζπκθεξφλησλ πνιηηηθήο ΔΣΚ. Παξάιιεια, ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην 

εκπξφζζην επίπεδν, ην νπνίν ζπληζηά ηηο εθξνέο θαη ηηο επηπηψζεηο αλάπηπμεο κηαο θξαηηθήο πνιηηηθήο 

παξέκβαζεο, ηα ηδηαίηεξα (π.ρ. ελίζρπζε δνκψλ γλψζεο) θαη ηα επξχηεξα -ζε πεξηθεξεηαθφ ηερλνινγηθφ επίπεδν, 

πεξηθεξεηαθή θαηλνηνκηθή ηθαλφηεηα- απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθψλ κέηξσλ. πλεπψο, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ νθείινπλ 

λα πξνζεγγίδνληαη φρη απιά σο έλα εληαίν ζχλνιν κέηξσλ αιιά σο κηα επξχηεξε δέζκε πξαθηηθψλ, ζρέζεσλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη αμηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηφζν ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο φζν θαη αληηλνκίεο. ε απηφ ην πιαίζην 

κειεηψληαη παξαθάησ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο, κέζα απφ ηηο νπνίεο νη πνιηηηθέο ΔΣΚ δηακνξθψλνπλ ηελ 

παξέκβαζε ηνπο, κέζα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζρήκα δηαθπβέξλεζεο, έλα επξχ πιαίζην θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ, 

παιαηφηεξσλ θαη λενπαγψλ, θη έλα επξχ θακβά κέηξσλ παξέκβαζεο πνπ δπλακηθά εμειίζζνληαη αλάινγα κε ηελ 

πεξίνδν εμέηαζεο. Σα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πεξλνχλ απφ ηε ινγηθή ελίζρπζεο ηνπ βαζηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξνο 

κέηξα ελίζρπζεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο (π.ρ. ππνδνκέο γλψζεο) θαη έπεηηα, κέηξα 

ελίζρπζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηκεκάησλ απηψλ (π.ρ. ζηνρεπκέλε έξεπλα) θαη βειηίσζεο ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο (π.ρ. πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο, ζεζκηθφ πιαίζην). Σαπηφρξνλα, δηαπηζηψλνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο αζπκκεηξίεο ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ζπλνιηθά, αιιά θαη ζε επίπεδν πνιηηηθψλ δνκψλ 

ή κέηξσλ. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε πνιπζζελήο κνξθηθφηεηα ησλ θνξέσλ δηακφξθσζεο πνιηηηθήο ΔΣΚ, πνπ απφ ηε 

κηα κεξηά εμππεξεηεί ηε δπλαηφηεηα ζηνρεπκέλεο ππνζηήξημεο (πεξίπησζε ηνπ IDA), αιιά απφ ηελ άιιε ζηεξείηαη 

ζπρλά ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ‘δηαγψλησλ’ ζπλεξγαζηψλ θαη πξνζεγγίζεσλ.        

Μηα βαζηθή πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ζηελ Ηξιαλδία απνηειεί επίζεο ε ππνζηήξημε ησλ δνκψλ παξαγσγήο 

ηερλνινγηθψλ αγαζψλ. Ζ παξαγσγή ηερλνινγίαο γεληθά ραξαθηεξίδεηαη ζηελ Ηξιαλδία απφ θιαδηθή ζπγθέληξσζε. 

Οη δπν κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο αθνξνχλ ζε ΣΠΔ θαη βηνηερλνινγία. Απηέο αθνξνχλ ζην 55% θαη 29% ησλ 

ηδησηηθψλ δαπαλψλ ΔΣΚ, αληίζηνηρα. Οη ΣΠΔ πεξηιακβάλνπλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ινγηζκηθφ θαη ππεξεζίεο, 

ελψ ν ηνκέαο ηεο βηνηερλνινγίαο αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο θαη ηα ηαηξηθά εξγαιεία 

(Hilliard & Green, 2005: 52). Έλα ραξαθηεξηζηηθφ σζηφζν ησλ δνκψλ παξαγσγήο ηερλνινγίαο, είλαη ν πςειφο 

                                                      
153 Ζ επζχλε γηα  ηελ ππνζηήξημε ζε θεθαιαηαθέο επελδχζεηο θαη θαηάξηηζε απφ πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζπληζηά επζχλε ηνπ IDA, ελψ ε ππνζηήξημε ηεο 

ΔΣΚ, γηα αλάπηπμε πξντφλησλ ζε επηρεηξήζεηο αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο θαη θίλεηξα επελδχζεσλ γηα επηρεηξήζεηο κε ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο απνηειεί 

επζχλε ηνπ Enterprise Ireland (Roper & Hewitt-Dundas, 2003: 13). 
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βαζκφο εμάξηεζεο απφ ηε δήηεζε εθηφο Ηξιαλδίαο θαη ε ηάζε θπξίσο πξνο θαηλνηνκίεο πξντφλησλ. Ζ ηάζε απηή 

αλέξρεηαη έσο θαη 81% ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο Community Innovation Surveys (European Commission, 2010β), 

φηαλ ν κέζνο θνηλνηηθφο φξνο (EU-15) θπκαίλεηαη ζην 60%. ζνλ αθνξά πάλησο ζηελ ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε 

γηα ΔΣΚ, απηή είλαη θπξίσο ζπγθεληξσκέλε ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ηεο Ηξιαλδίαο. Απηφ εμεγεί ζε έλα 

βαζκφ θαη ην Ηξιαλδηθφ παξάδνμν ησλ πςειψλ ζρεηηθά θαηλνηνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ εηζξνψλ 

θαη επελδχζεσλ γηα ΔΣΚ. Ζ βηνκεραληθή δαπάλε ΔΣΚ, ππνζηεξίδεηαη απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο (κε 

εμαίξεζε ην Γνπβιίλν), κέζα απφ εξγαιεία φπσο νη ζηνρεπκέλεο εληζρχζεηο ή κε ηε κνξθή ζπκκεηνρψλ (‘equity in 

the form of ordinary shareholdings and preference shares’) (Forfás, 2000) κέζσ ηνπ Research, Technological 

Development and Innovation scheme, ηνπ R&D Capability scheme θαη ηνπ Innovation Management scheme, ην 

νπνίν ππνζηεξίδεη επηρεηξεζηαθή θαηάξηηζε ζε ζέκαηα ΔΣΚ. Αληίζεηα, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε γηα ΔΣΚ ζηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, βξίζθεηαη ην έηνο 2001 ζην 0.35% θαη ην 2003 ζην 0.38% (Γξάθεκα 

1).  

Γξάθεκα 1. Γαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε σο πνζνζηφ (%) ηνπ ΑΔΠ 

 

Πεγή:Forfas, 2010: 44. 

Δπηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκψλ παξαγσγήο ηερλνινγίαο είλαη επίζεο ε πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε δηθηπψζεσλ 

αλάκεζα ζηα ηνπηθά παλεπηζηήκηα (Forfás, 2009) -παξφηη ηα ηειεπηαία έηε έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζχζηαζε θνηλψλ ππνδνκψλ- θαη ε πεξηνξηζκέλε εκπέδσζε ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην ρψξν. πσο ζεκεηψλεη νη Roper θαη Hewitt-Dundas, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζπλεξγάδνληαη κε πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο (Roper, & Hewitt-

Dundas, 2004) θαη φρη απαξαίηεηα ζε αλαπηπμηαθέο ζπκπξάμεηο αιιά ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη 

πξνκεζεηψλ. Δληνχηνηο, έλαο αξθεηά ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζρέζεσλ θαίλεηαη λα είλαη 

ηφζν ε ηερλνινγηθή εμεηδίθεπζε θαη ην επίπεδν ηεο ηερληθήο, φζν θαη ην θαζεζηψο νξγάλσζεο ηνπ εθάζηνηε 

νξγαληζκνχ. 

Αλαθνξηθά κε ην πεδίν ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, απηφ θαίλεηαη λα αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξα απφ ην 2000 θαη 

έπεηηα, φπσο αλαδεηθλχεηαη παξαθάησ, κέζα απφ κέηξα δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ θαη θέληξσλ ή ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο. ηαδηαθά αλαπηχζζνληαη κέηξα δηακεζνιάβεζεο κε ζηνρεπκέλε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο 

θαη εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Μηα ηέηνηα πξφζθαηε δξάζε αθνξά ζην Technology Transfer Initiative, έλα 

ζπλεξγαηηθφ ζρήκα, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ην University College Cork (UCC), ην NUI Galway θαη ην University 

of Limerick (UL) (Hilliard & Green, 2005: 52). θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε θαη ελζάξξπλζε 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ λα ελζσκαηψζνπλ ζηνηρεία ΔΣΚ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Παξάιιεια, ζηα παλεπηζηήκηα 

ιεηηνπξγνχλ κνλάδεο κεηαθνξάο ππεξεζηψλ πξνο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. ην ίδην επίπεδν, ιεηηνπξγνχλ θέληξα 

θαηλνηνκίαο κε παξφκνην αληηθείκελν, σο κέιε ηνπ δηθηχνπ EC-BIC, πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θαηάξηηζεο θαη 

επηρεηξεζηαθήο ζπκβνπιεπηηθήο. ηελ πεξηθέξεηα Southern-Eastern ηα θέληξα θαηλνηνκίαο έρνπλ έδξα ζην Dublin, 

Cork, Waterford θαη Limerick (O’Malley, Hewitt-Dundas & Roper, 2008).  
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Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο νινθιήξσζεο ελφο εζληθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη κηαο 

πνιηηηθήο ΔΣΚ είλαη ην πιαίζην δηαρείξηζεο ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. ηελ Ηξιαλδία, ην θαζεζηψο απηφ 

ξπζκίδεηαη, φζνλ αθνξά ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο παξαγσγήο γλψζεο, θπξίσο κέζα απφ δπν εζληθνχο Codes of 

Practice
154

. Ο πξψηνο αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίσο ρξεκαηνδνηνχκελε έξεπλα θαη 

δεκνζηεχεηαη ην 2004
155

, ελψ ν δεχηεξνο αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζπλεξγαηηθή έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε (δεκνζηεχεηαη ην 2005)
156

 (Forfás, and the Advisory Council for 

Science, Technology and Innovation, 2004, 2005). Οη ξπζκίζεηο πνπ ηνπνζεηνχλ νη ξπζκίζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ 

πεξηζψξηα δηαθνξνπνίεζεο, αλάινγα κε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ή πνιηηηθέο επξεζηηερληψλ Ηδξπκάησλ. ιεο νη 

ξπζκίζεηο ζπληάζζνληαη πιένλ κε ηελ ζηξαηεγηθή έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο 2006-2013 (Strategy for Science, 

Technology and Innovation 2006-2013) (Taoiseach, 2006) θαη ηα αλαζεσξεκέλα θείκελα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

Ηξιαλδίαο
157

 (Building Ireland’s Smart Economy: A Framework for Sustainable Economic Renewal) (Taoiseach, 

2008α). Οη βαζηθνί θαλφλεο πεξηιακβάλνπλ: α) ηε δηαηήξεζε ησλ εθεπξέζεσλ απφ ηα αλψηαηα ηδξχκαηα, κε ηελ 

εμαίξεζε ηεο θνηλνπξαθηηθήο έξεπλαο-ζηελ πεξίπησζε απηή, ε ζπκθσλία απνηειεί πξντφλ δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ 

εθάζηνηε ρξεκαηνδνηηθή αξρή, β) ηελ ππνρξέσζε δηαηχπσζεο κηαο πνιηηηθήο επξεζηηερληψλ δηαζέζηκεο ζηνπο 

εξεπλεηέο, γ) ηελ ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο ησλ εθεπξέζεσλ ζηηο αξρέο ηνπ Ηδξχκαηνο απφ ηνπο εξεπλεηέο 

εγθαίξσο, αλεμάξηεηα απφ ην δηθαίσκα δεκνζίεπζεο κεηά απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

εκπηζηεπηηθφηεηαο, δ) ηελ ππνρξέσζε απφ ην Ίδξπκα αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηνλ πην ζπκθέξνλ πξνο 

απηφ ηξφπν, ε) ηνλ πεξηνξηζκφ εθκεηάιιεπζεο ρσξίο ηελ ελεκέξσζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο αξρήο, ζη) ηε ζπκθσλία 

θαηαλνκήο ησλ απνιαβψλ απφ ηελ αμηνπνίεζε απνηειέζκαηνο αλάκεζα ζε εξεπλεηή θαη Ίδξπκα θαη δ) ηελ 

ππνρξέσζε δηαηχπσζεο αλαθνξάο επίιπζεο πηζαλψλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθέξνληνο (φπ.π.).  

Ζ ηξέρνπζα ζηξαηεγηθή γηα ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ
158

, δίδεη πεξηζζφηεξε έκθαζε αθφκε ζηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ, κηιψληαο πξφδεια γηα έλαλ ‘ηξίην’ ξφιν γηα ηα αλψηαηα Ηδξχκαηα, πέξαλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο ζα εληζρχεηαη θαη ρξεκαηνδνηηθά (π.ρ. γξαθεία κεηαθνξάο ηερλνινγίαο) θαη ζπκβνπιεπηηθά 

θεληξηθψο (Forfas, 2010). Σν θείκελν Smart Economy δπν ρξφληα αξγφηεξα (ην 2008), πξνζδηνξίδεη ηα κέηξα 

Innovation Fund–Ireland (500 εθ. επξψ). Σα ηειεπηαία ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ κέζα 

απφ ‘θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ’ θαη κέζα απφ έλα επλντθφ θνξνινγηθφ πιαίζην (15% γηα ζπλεξγαζίεο 

θαη 12.5% γηα επηρεηξήζεηο) (Finance (No. 2) Act, 2008). ε απηφ ην πξίζκα πξνσζνχλ θαη ηελ απαιιαγή απφ 

θνξνινγία έσο έλα πνζφ εζφδσλ γηα έξεπλα πνπ ζπληειείηαη ζηελ Δ.Δ. (Finance Act, 2009) (Taoiseach, 2008α). 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο πνηθίινπλ. Σν θαζεζηψο δηαρείξηζεο 

ζπληζηά έλα ζπλεθηηθφ θαη εληαίν πιαίζην, ην νπνίν παξέρεη θίλεηξα θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηελ έλλνηα 

ηεο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο θαίλεηαη λα δηακνξθψλεηαη ζηελ θπξίαξρε 

αθφκε ‘γξακκηθή’ αληίιεςε πεξί θαηλνηνκίαο, ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ θαηαλφεζεο ηεο ηειεπηαίαο σο 

κηαο δηαδηθαζίαο απφ ηελ έξεπλα ζηελ αμηνπνίεζε. Δληνχηνηο, ζήκεξα ε ‘έλλνηα’ ηεο θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη 

ηφζν ιεηηνπξγηθέο αλαηξνθνδνηήζεηο φζν θαη πνιπζχλζεηε ζπκκεηνρή εηεξφθιεησλ δξψλησλ, ζεζκψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα κελ αθνξά κφλν ζε εξεπλεηηθά θαη ηερλνινγηθά απνηειέζκαηα αιιά θαη ζε 

ηερλνινγηθέο ή θνηλσληθέο ππεξεζίεο, δνκεκέλεο ή κε δνκεκέλεο ζπλεξγαζίεο. Καηά ζπλέπεηα, κηα θαηλνηνκηθή 

                                                      
154 Σν ηδησηηθφ πιαίζην ξπζκίδεηαη κέζα απφ παξάιιειεο νδεγίεο κε αλαθνξά ζπλήζσο ζηα θίλεηξα πνπ δίδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Ηξιαλδία ή ηελ Δ.Δ., φπσο ζα θαλεί παξαθάησ.  

155 National Code of Practice for Managing and Commercialising IP from Public Funded Research: Forfás and the Irish Council for Science, Technology and 
Innovation, 2004. 

156 National Code of Practice for Managing and Commercialising IP from Public-Private Collaborative Research: Forfás, and the Advisory Council for Science, 

Technology and Innovation, 2005. 

157 Παξάιιεια δηακνξθψλνληαη ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ησλ Codes of Practice, νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ ηα ηειεπηαία, κέζα απφ ηα Funding Agency 
Requirements and Guidelines for Managing Research Generated Intellectual Property: Commercialisation steering group, 2006, θαη Requirements regarding 

the ownership and exploitation of foreground IP generated under the Innovation Partnership Programme, Enterprise Ireland.  

158 Tν Strategy for Science, Technology and Innovation θαη ην Smart Economy δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ζηε 

δηαρείξηζε ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ηεο θξαηηθά ρξεκαηνδνηνχκελε έξεπλαο. To IDA Ireland θαηέρεη ην ξφιν ηεο πξνζέιθπζεο λέσλ άκεζσλ μέλσλ 
επλδχζεσλ, ην Enterprise Ireland ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, ην Science Foundation Ireland (SFI) πξνσζεί ηε βαζηθή θαη 

εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη ηελ θαηάξηηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ην Irish Research Council for Science, Engineering and Technology (IRCSET) εληζρχεη ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε δηδαθηνξηθφ θαη κεηα-δηδαθηνξηθφ επίπεδν.  
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πνιηηηθή δηαρείξηζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ελδερνκέλσο νθείιεη ζήκεξα λα εηζέξρεηαη θαη λα εμεηδηθεχεηαη ζηα 

δηαθνξεηηθά είδε, κνξθέο θαη επίπεδα ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε εηεξνγελείο θνξείο (π.ρ. ζχκβαζε παξαρψξεζεο, 

ηερλνβιαζηνί). Δπίζεο δχλαηαη λα ελζσκαηψλεη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηερλνινγηθνχο ηνκείο (π.ρ. ινγηζκηθφ, βηνηερλνινγία) θαη 

απαηηνχλ ζπλήζσο δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε αλάινγα κε ην ραξαθηήξα θαη ηε ζχλζεζε ηνπο (θχθινο δσήο 

απνηειεζκάησλ, κνξθνινγία δνκψλ αμηνπνίεζεο, θφζηνο αλάπηπμεο, επίπεδν αληαγσληζκνχ θαη ζηάζκε ηερληθήο 

θ.α.). Ζ πξνθείκελε πξνζέγγηζε αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία πξνηππνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο 

(ζηα πξφηππα ηνπ UK Lambert Agreements, ηα νπνία απνηεινχλ εξγαιεία γηα ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο ζηε ρψξα) 

(ζπλέληεπμε Trinity College, 2010) ζε εζληθφ επίπεδν, σο κηα εζληθήο πνιηηηθήο πνπ θαιχπηεη επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο θαη πξνζθέξεη ζεζκηθή αζθάιεηα, ρξεκαηνδνηηθά θίλεηξα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο θαη 

δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαθνξάο γλψζεο. 

Πέξαλ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ζε επίπεδν κεραληζκψλ ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Ηξιαλδία γξαθεία κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο ζε θάζε αλψηαην αθαδεκατθφ θαη εξεπλεηηθφ νξγαληζκφ (Cork Institute of Technology, Dublin City 

University, Dublin Institute of Technology, National University of Ireland, Galway, National University of 

Maynooth, Trinity College Dublin, University College Cork, University College Dublin, Waterford Institute of 

Technology, University of Limerick). Ζ ιεηηνπξγία ηνπο δηέπεηαη ηφζν απφ ην εζληθφ πιαίζην πνιηηηθήο, ην νπνίν ηα 

ρξεκαηνδνηεί θαη σο πξνγξάκκαηα θαηά πεξηφδνπο. Οη δνκέο απηέο, εληάζζνληαη θαη ζηηο επηκέξνπο ζεζκηθέο 

ζπλζήθεο ηνπ εθάζηνηε Ηδξχκαηνο (φπ.π.). ηνλ Πίλαθα 9, θαίλεηαη ζπλνπηηθά ε απνηχπσζε ησλ πνζνηηθψλ 

εθξνψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα κεηαθνξάο ηερλνινγίαο εληφο ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ ζηελ 

Ηξιαλδία. Παξφηη είλαη δχζθνιν λα απνηππσζνχλ ηάζεηο ζε νξίδνληα εηψλ, δηαθαίλεηαη κηα ελίζρπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε ηερλνβιαζηνχο αιιά θαη ζε ζπκβάζεηο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη 

ζηελ αλάπηπμε θπξίσο κέηξσλ θαη κεραληζκψλ ελίζρπζεο ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη επξχηεξεο 

απνζαθήληζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. εκεηψλεηαη βέβαηα θαη κηα 

ζηαδηαθή κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εμσγελψλ επηρεηξήζεσλ γηα κεηαθνξά γλψζεο θαη αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία (ην νπνίν εληζρχεηαη απφ ηηο απμεκέλεο πιένλ δπλαηφηεηεο ησλ Ηδξπκάησλ 

γηα πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ) (φπ.π.).  

Πίλαθαο 9. Δθξνέο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο 

 

Forfas, 2010. 

Ζ κεηαθνξά ηερλνινγίαο απνηειεί κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί πνιπεπίπεδε γλψζε αληηθεηκέλσλ θαη 

πξνυπνζέηεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά ππνθείκελα θαη δπλεηηθνχο ζπλεξγάηεο. 

εκαζία ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο έρνπλ ηφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, φζν 

θαη ην γεληθφ θαη εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, φπσο επίζεο θαη ν ραξαθηήξαο θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ κεηαθνξάο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο ππεξεζίαο.    

Δληνχηνηο, νη πξνθείκελεο δηαδηθαζίεο ζπλδπάδνληαη κε ηε ζεκαζία θη άιισλ παξακέηξσλ, φπσο είλαη ε χπαξμε 

κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο λέσλ εγρεηξεκάησλ, ε χπαξμε ηππηθψλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο, ε ζπλάθεηα ζηνηρείσλ 

ηνπ θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, νη επξχηεξεο εγρψξηεο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο ΔΣΚ. ε 

επίπεδν πνιηηηθήο ΔΣΚ -θαη ζπγθεθξηκέλα ζε επίπεδν κέηξσλ αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ- δηαθξίλνληαη 

ινηπφλ ηξία επίπεδα (Πίλαθαο 10): α) ην επίπεδν ησλ κεραληζκψλ κεηαθνξάο γλψζεο θαη αμηνπνίεζεο, β) ην 

επίπεδν ζεζκψλ θαη θαλφλσλ θαη γ) ην επίπεδν ησλ ad hoc κέηξσλ πνιηηηθήο πνπ ελζαξξχλεη θαη εληζρχεη ηελ 

ζπλέξγεηα, ηελ κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη γλψζεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε εηεξφθιεησλ θνξέσλ.  
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Πίλαθαο 10. Μέηξα αμηνπνίεζεο εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ 

Φνξέαο Μέηξν Πεξηγξαθή Πνιηηηθφ κέηξν 

DETI Codes of Practice Πιαίζην δηαρείξηζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο SSTI 

ΔΗ Technology Transfer Support Initiative Δλίζρπζε γξαθείσλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2011 

SSTI 

ΔΗ Innovation Voucher 5.000 επξψ γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο πξφζβαζεο ηνπο ζε αθαδεκατθή θαη ηερλνινγηθή 

γλψζε (demand-led initiative) 

SSTI 

ΔΗ Centralised IP Expertise Κεληξηθή ππνζηήξημε ζε TTOs γηα επηζηήκεο πγείαο, 

ΣΠΔ θαη βηνκεραληθέο εθαξκνγέο 

SSTI 

ΔΗ Commercialization Fund 13.6 εθ. επξψ εηεζίσο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αμηνπνίεζεο λέσλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ  

SSTI 

ΔΗ Intellectual Property Assistance Scheme Κεληξηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα δαπάλεο θαηνρχξσζεο 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο (έσο ηέιε 2009), κε 

ππνζηήξημε απφ ΣΣΟs 

SSTI 

ΔΗ Incubator and bio-incubator support 50 εθ. επξψ γηα 10 ρξφληα, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

ζεξκνθνηηίδσλ ζε Ηδξχκαηα 

SSTI 

ΔΗ Innovation Partnership Funding Τπνζηήξημε κέρξη θαη 80% γηα θνηλνπξαθηηθά έξγα 

έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο 

SSTI 

ΔΗ Competence Centres πκπξάμεηο κε ζπκκεηνρή εξεπλεηψλ απφ Ηδξχκαηα 

θαη επηρεηξήζεηο 

SSTI 

SFI Centres for Science, Engineering and 

Technology 

Δπηρνξεγήζεηο γηα ζπλεξγαηηθή έξεπλα SSTI 

SFI Strategic Research Cluster programme Δπηρνξεγήζεηο γηα ζπλεξγαηηθή έξεπλα ζε ΣΠΔ θαη 

βηνηερλνινγία 

SSTI 

EI Business partners programme 20Κ επξψ γηα ηε ζχζηαζε επηρείξεζεο κέζα απφ 

εξεπλεηηθφ ζε ζπλεξγαζία κε εξεπλεηή θαη Principal 

Investigator 

EI 

DoF R&D tax credits Γπλαηφηεηα απαιιαγήο απφ θνξνινγία δαπαλψλ γηα 

έξεπλα, εθφζνλ απηέο απμήζεθαλ απφ ην 2003 

Smart Economy 

DT Innovation Fund Ireland 500 εθ. επξψ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ venture capital 

θαη ηε ζχζηαζε ‘research intensive SMEs’ 

Smart Economy 

DT IP tax relief Φνξνειάθξπλζε γηα ηελ πξφζθηεζε ηερλνινγίαο ή 

δηθαησκάησλ ΓΗ 

Smart Economy 

Πεγή: Technopolis, 2006. 

ην επίπεδν πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ηα βαζηθά εξγαιεία πεξηιακβάλνπλ: α) 

κέηξα δεκηνπξγίαο ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ παξαγσγήο γλψζεο, β) κέηξα ελίζρπζεο ή πξνζαξκνγήο ηνπ ζεζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο (π.ρ. πνιηηηθέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ παλεπηζηήκηα θ.α.), γ) κέηξα ελίζρπζεο ησλ 

θξίζηκσλ γηα ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ παξακέηξσλ (π.ρ. ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί) θαη δ) ad hoc κέηξα 

ρξεκαηνδφηεζεο (αληαγσληζηηθήο ή θαηφπηλ αλάζεζεο φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν κε βάζε ηελ αξηζηεία ή ηελ αλάγθε 

αλάπηπμεο εγρψξησλ πξνκεζεηψλ), πνπ απνζθνπνχλ είηε ζηελ αλάπηπμε λέσλ ππνδνκψλ, είηε ζηελ ελίζρπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. ηηο παξαθάησ ζειίδεο παξνπζηάδεηαη ηφζν 

ε δνκή δηαθπβέξλεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, φζν θαη ε νξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, κέζα απφ ηελ εμέηαζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνζκέλσλ κέηξσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηε ζθαίξα ηεο ξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γλψζεο θαη 

ζην επίπεδν ησλ ππνδνκψλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο γλψζεο.  

6.2.1. Σν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

Σν πθηζηάκελν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Ηξιαλδία, δηακνξθψζεθε 

κέζα απφ δηάθνξεο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο θπξίσο ζηε δεθαεηία ηνπ ’80 έθεξαλ ζηελ 

επηθάλεηα έλα λέν παξαγσγηθφ ηζηφ απφ ηελ πιεπξά ηεο βηνκεραλίαο. Δληνχηνηο, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

’90, ε δηακφξθσζε ελφο λένπ πεξηζζφηεξνπ ζπζηεκηθνχ ππνδείγκαηνο πνιηηηθήο ΔΣΚ ελίζρπζε ηε ιεηηνπξγία ελφο 

απμαλφκελα παξαγσγηθνχ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. πσο θάλεθε παξαπάλσ, ην ηειεπηαίν πξνσζείηαη 

ζήκεξα απφ ηε δήηεζε πνπ πεξηζζφηεξν εληνπίδεηαη ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη απφ ηελ παξαγσγή ηερλνινγηθψλ 

αγαζψλ θαη ηηο ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο πνιηηηθήο. 
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Σν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Ηξιαλδία πεξηιακβάλεη πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο, ππνπξγεία θαη θπβεξλεηηθέο αξρέο, κε ηνλ θάζε θνξέα λα ζπκκεηέρεη ζε πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ (Παξάξηεκα Η, Πίλαθαο 2). ε επίπεδν δηακφξθσζεο 

πνιηηηθήο, ην Department of Enterprise, Trade and Innovation (DETΗ), θαη ζπγθεθξηκέλα ην Office of Science, 

Technology & Ηnnovation, ζπληζηά ηνλ βαζηθφ θνξέα ζρεδηαζκνχ. Σν Office of Science, Technology & Ηnnovation 

(OSTΗ) ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί ηηο πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηε θαηλνηνκίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ πνιηηηθήο γηα βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα, βηνκεραληθή έξεπλα, κεηαθνξά 

ηερλνινγίαο. Σν OSTΗ  είλαη επίζεο ππεχζπλν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο βαζηθήο έξεπλαο, ηνπο πφξνπο ηεο νπνίαο 

θαηαλέκεη ζην Science Foundation Ireland (SFI) θαη ζηα δπν Δξεπλεηηθά πκβνχιηα. Απηά ρξεκαηνδνηνχληαη θαη 

απφ ην Department of Education and Science (DES) (Research Councils: Irish Research Council for Science, 

Engineering and Technology-IRCSET θαη Irish Council for the Humanities and Social Sciences-IRCHSS).  

 

Σν OSTΗ ζπλεξγάδεηαη θαη θαζνδεγείηαη απφ ην Irish Council for Science, Technology and Innovation (ICSTI), ην 

νπνίν ηδξχεηαη ην 1997 θαη απνηειεί έλα θξαηηθά ρξεκαηνδνηνχκελν αλεμάξηεην ζεζκφ απνηεινχκελν απφ 25 

κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Σν Forfas
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 απνηειεί 

επίζεο ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ θαη εθηειεζηηθφ βξαρίνλα ηεο Ηξιαλδηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, 

ζην πιαίζην ηνπ DETΗ. Παξάιιεια, ην Department of Education and Science (DES) είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ αλψηαηε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ελψ ιεηηνπξγνχλ επίζεο θαη δπν 

επηηξνπέο: ην Cabinet Subcommittee on Science (ζηειερψλεηαη απφ πξψελ ππνπξγνχο) θαη ην Technology and 

Innovation θαη ην Inter-Departmental Committee for Science, Technology and Innovation, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν 

γηα ηνλ δηα-ηκεκαηηθφ ζπληνληζκφ (European Commission, 2009β). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζπκπιεξψλνληαη νη 

ιεηηνπξγίεο ζην πεδίν ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ.   

 

πσο αλαθέξζεθε θαη εηζαγσγηθά, ε θξαηηθή πνιηηηθή δελ απνηειεί έλα ‘νπδέηεξν’ θαη απνθνξηηζκέλν πεδίν απφ 

θνηλσληθά ζπκθέξνληα θαη πξνηηκήζεηο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο πνιηηηθήο έρεη ηε δπλαηφηεηα πνιιέο θνξέο λα επηιέμεη 

αλάκεζα ζε εμίζνπ απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο. Διάρηζηε ππνρξέσζε κηαο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο ινηπφλ θαη ελφο 

πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ, είλαη ηφζν ε αλάπηπμε δηαξζξσκέλσλ κεραληζκψλ απνξξφθεζεο θνηλσληθψλ πξνηηκήζεσλ, 

φζν θαη ε εθαξκνγή κεραληζκψλ ζρεηηθήο ζχλζεζεο απηψλ. Δπηπιένλ ιεηηνπξγία κηαο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο 

πνιηηηθήο είλαη θαη ε δηακφξθσζε εξγαιείσλ ζχλζεζεο, ζπληνληζκνχ (θαη αμηνιφγεζεο) ησλ ίδησλ ησλ θξαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία 

δηακνξθψλεηαη αλάκεζα ζε αξθεηνχο θνξείο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο θαη ζε αξθεηνχο δηθαηνχρνπο πνιηηηθήο.  

 

Σν Ηξιαλδηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν δεκφζησλ θνξέσλ πξαγκαηνπνίεζεο έξεπλαο θαη 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, νη νπνίνη ζπληνλίδνληαη απφ έλα πιήζνο αξρψλ θαη θνξέσλ, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο 

θαηαλέκνπλ πεξηνξηζκέλεο εληζρχζεηο (Πίλαθαο 11). Σν γεγνλφο απηφ, απφ απφςεσο ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο θηλείηαη 

αλάκεζα ζηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ ηειεπηαία, αλάκεζα ζε άιια, επηδηψθεηαη κε ηε 

ζχζηαζε εμεηδηθεπκέλσλ θνξέσλ πνιηηηθήο, γεγνλφο ην νπνίν είλαη θπζηθά ζεκηηφ ζε επίπεδν ηερληθνχ 

ζρεδηαζκνχ. ηε δηάζηαζε ζπληνληζκνχ ησλ θνξέσλ απηψλ, πθίζηαηαη έλα ζεκαληηθφ δηαθχβεπκα θαζαπηφ. Ζ 

αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη νινθιεξσκέλσλ πξνζεγγίζεσλ αλάκεζα ζηα κέξε ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο αιιά θαη 

αλάκεζα ζηα κέξε ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, είλαη θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο ηφζν εθαξκνγήο 

νινθιεξσκέλσλ ππνδεηγκάησλ πνιηηηθήο, φζν θαη ζπκκεηξηθήο πινπνίεζεο κέηξσλ. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
159 Σν Forfás είλαη ν θνξέαο ν νπνίνο εκπιέθεηαη θαη πξνσζεί ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΣΚ αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ 

ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ OST ζε ζπλέξγεηα κε ηνπο ηξεηο αθφκα θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ (Forfas, 2011), ην IDA (Industrial 
Development Agency) Ireland, έλαλ θαηλνηφκν ζεζκφ πνπ δίδεη έκθαζε (θαη ππνζηήξημε) ζηηο μέλεο επηρεηξήζεηο ηεο Ηξιαλδίαο, ην Enterprise Ireland πνπ 

ππνζηεξίδεη ηνπο εγρψξηνπο παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο, θαη ην Science Foundation Ireland (SFI), ην νπνίν ηδξχεηαη ην 2001, κε ζθνπφ ηε ππνζηήξημε 

ζηξαηεγηθψλ εξεπλεηηθψλ ηνκέσλ. 
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Πίλαθαο 11. Κξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ΔΣΚ ζηελ Ιξιαλδία 

 

Οξγαληζκφο/εθ.επξψ 2001 2003 2006 2010 

 

Higher Education Authority 80.4 106.0 130.8 146.0 

Department of Education & 

Science 

41.1 62.4 158.4 175.3 

Science Foundation Ireland 11.1 70.0 131.0 153.0 

Department of Enterprise, 

Trade & Employment 

78.4 78.4 99.2 120.6 

Teagasc  40.1 38.5 40.3 41.0 

Department of Agriculture & 

Food 

18.6 13.9 16.1 16.3 

Marine Institute 9.7 11.0 13.0 15.0 

Bord Imscaigh Mhara 8.4 2.7 4.0 6.0 

Public Enterprise 18.0   60.0 

Health Resarch 

Board/Department of Health 

15.5 17.9 44.0  

Environmental Protection 

Agency 

4.5 4.0 6.0 7.0 

Άιιν  16.0 17.0 22.0 25.0 

χλνιν  341.8 421.8 664.8 765.2 

ΑΔΠ (δηο επξψ) 96.8 110.8 119.4 131.8 

Κξαηηθή δαπάλε ΔΣΚ/ΑΔΠ 0.35% 0.38% 0.56% 0.58% 

 
Πεγή: Hilliard & Green, 2005: 52. 

 

ε επίπεδν ζπκβνπιεπηηθψλ νξγάλσλ πθίζηαληαη: ν Chief Science Adviser, ην Advisory Council for Science, 

Technology, and Innovation, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ θπβέξλεζε, ην Expert Group on Future Skills Needs, ην 

νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ DETΗ θαη ζηελ Department of Education and Science, θαη ην National Competitiveness 

Council (ρήκα 12) (Technopolis, 2006: 11). ε επίπεδν εθαξκνγήο πνιηηηθήο ιεηηνπξγνχλ δηάθνξα φξγαλα, 

αλάινγα κε ην πεδίν θαη ηελ ζεκαηηθή. πγθεθξηκέλα, ηα φξγαλα εθαξκνγήο πνιηηηθήο είλαη ην Forfás, ην 

Enterprise Ireland
160

, ην IDA Ireland, ην Science Foundation Ireland, ην Higher Education Authority, θαζψο θαη ην 

Department of Communications, Marine, and Natural Resources θαη ην Department of Agriculture and Food. Ο 

ξφινο θάζε θνξέα εθ ησλ παξαπάλσ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο θαη εμεηδηθεχεηαη ζε 

αληίζηνηρα κέηξα (Παξάξηεκα Η, Πίλαθαο 2). πγθεθξηκέλα, νη ελεξγεηηθνί κεραληζκνί ζην επίπεδν εθαξκνγήο ησλ 

πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία θαη ν ξφινο ηνπο, είλαη:  

 

 Forfás: ν εζληθφο θνξέαο πνιηηηθήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ην εκπφξην θαη ηελ επηζηήκε 

 ΗDA Ireland
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: ν θνξέαο ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ πξνζέιθπζεο 

ζηξαηεγηθνχ θαη ζηνρεπκέλνπ FDI   

                                                      
160 Σν Enterprise Ireland (EI), ηδξχεηαη κε αξρηθφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο βηνκεραλίαο ελψ ελ ζπλερεία ππνζηεξίδεη ζπλεξγαηηθέο ελέξγεηεο αλάκεζα ζε 

παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο ζηελ Ηξιαλδία αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζε ηνπο. Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΗ εζηηάδνπλ ζηελ ελζάξξπλζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο ησλ εκεδαπψλ επηρεηξήζεσλ, κέζα απφ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζε ηνκείο φπσο ΣΠΔ, βηνηερλνινγία, κεηαπνίεζε, λέα πιηθά θ.α. Παξάιιεια, 
κέζσ ηνπ High Potential Start Ups ππνζηεξίδεη κηθξέο επηρεηξήζεηο, ελψ ρξεκαηνδνηηθά ππνζηεξίδεη ηελ πηνζέηεζε νξγαλσηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Παξάιιεια, νη ζηφρνη ηνπ ΔΗ πεξηιακβάλνπλ ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο αιιά 

θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ γλψζεο γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ, δνκψλ εθθφιαςεο, δνκψλ ζπλεξγαζίαο, αλαδήηεζεο ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ 
(Pontikakis, McDonnell, & Geoghegan, 2005: 13).  

161 Σν IDA δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαζνδήγεζε θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ζε MNCs.  Σν IDA Ireland (IDA) ηδξχεηαη 

ην 1949 κε βαζηθή ιεηηνπξγία ηελ πξνψζεζε κηαο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο, ελψ ν ξφινο ηνπ απφ ην 1994 γίλεηαη πην 

ζπγθεθξηκέλνο, κε ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ πξνζέιθπζε βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην εμσηεξηθφ.  Ζ εκεδαπή βηνκεραλία πεξλάεη ζην Enterprise 
Ireland θαη ην IDA ζπζηήλεη γξαθεία δηεζλψο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ. Μηα ραξαθηεξηζηηθή παξέκβαζε κέζα απφ 

ηελ νπνία ην IDA πξνζπάζεζε λα ελζαξξχλεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ, είλαη ην R&D Capability Grant Scheme, ην νπνίν 
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 Enterprise Ireland: ν ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αλαπηπμηαθψλ δηεξγαζηψλ ζηηο 

εκεδαπέο επηρεηξήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιπζίδσλ ζπλεξγαζίαο κε ηηο πνιπεζληθέο 

εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Ηξιαλδία επηρεηξήζεηο  

 Higher Education Authority: ε Αλψηαηε Αξρή Δθπαίδεπζεο, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ελψ επνπηεχεη θαη ην Programme for Research 

in Third-level Institutions (PRTLI), ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ (φπ.π.). 

 SFI: ην Science Foundation Ireland είλαη ν βαζηθφο θνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο έξεπλαο παγθφζκηαο 

ζηάζκεο ζε δπν ζηξαηεγηθνχο ηνκείο, ηηο ΣΠΔ θαη ηε βηνηερλνινγία. 

Άιινη ζεκαληηθνί θνξείο ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία είλαη ην Cabinet Subcommittee on Science, Technology 

and Innovation (STI), ην νπνίν θαζνδεγείηαη απφ ηνλ Taoiseach (Πξσζππνπξγφο), ζπληνλίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

πνιηηηθήο ΔΣΚ θαη εγθξίλεη ην πξφγξακκα ηνπ Chief Scientific Adviser (Σechnopolis, 2006) θαζψο θαη ην Inter-

Departmental Committee (IDC) on STI, ην νπνίν ζπληνλίδεη ην έξγν ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηηο θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο. Tν IDC θαζνδεγείηαη απφ ηνλ Assistant Director General, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ην Office of 

Science, Technology and Innovation (OSTI), ελψ σο επηηξνπή δε δηαηεξεί ρξεκαηνδνηηθφ ξφιν. Tν IDC 

απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο νθηψ θπβεξλεηηθψλ ηκεκάησλ, ππεχζπλσλ γηα ηελ ΔΣΚ:  

 Department of Enterprise, Trade and Innovation (DETΗ) (Chair)  

 Department of the Taoiseach (Prime Minister)  

 Department of Health and Children  

 Department of Education and Science (DSE)  

 Department of Agriculture and Food  

 Department of the Environment, Heritage and Local Government  

 Department of Finance  

 Department of Communications, Marine and Natural Resources.  

 

 
ρήκα 12. Φνξείο δηαθπβέξλεζεο ΔΣΚ ζηελ Ιξιαλδία 

 

                                                                                                                                                                                 
θαιχπηεη θαη ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη  επελδχζεηο ζρεηηθά κε θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Παξάιιεια, ιεηηνπξγεί ζρήκαηα θαη ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα 

δξαζηεξηφηεηα ΔΣΚ, φπσο ην Research Technology and Innovation Scheme, ή θαη ζπλεξγαηηθή ΔΣΚ, φπσο ην Innovation Partnership Initiative, ελίνηε θαη ζε 
ζπλεξγαζία κε άιινπο ζρεηηθνχο θνξείο φπσο ην Enterprise Ireland (ζπλέληεπμε IDA, 2010). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην IDA Ireland επέλδπζε ζε 

βηνκεραληθή ΔΣΚ πεξίπνπ 470 εθ. επξψ ζε 54 R&D projects ην 2006.    
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Ο Chief Scientific Advisor, επίζεο αλαθέξεηαη ζην S&T Committee of the Cabinet, θαη ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα 

επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο. Tν National Competitiveness Council (NCC), ην νπνίν δηαηππψλεη ζπγθξηηηθέο 

εθζέζεηο αληαγσληζηηθφηεηαο γηα 15 ρψξεο θαη ηε ζέζε ηεο Ηξιαλδίαο ζπκκεηέρεη επίζεο ζηε δηαδηθαζία 

δηακφξθσζεο πνιηηηθήο ΔΣΚ. Σν Αdvisory Science Council, ην νπνίν δξα ζπκβνπιεπηηθά πξνο ηελ θπβέξλεζε ζε 

ζέκαηα θπξίσο ζηξαηεγηθήο. Σν ηειεπηαίν ζπληζηά κάιηζηα ην βαζηθφ ‘ζεκείν πίεζεο’ γηα ηνπο εζληθνχο θαη 

ηνπηθνχο δηαθπβεπκαηίεο ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ (European Commission, 2009β).   

 

εκαληηθφ ξφιν επίζεο δηαδξακαηίδνπλ εζληθνί θαη ηνπηθνί νξγαληζκνί θαη θνξείο, φπσο αλαδεηθλχεηαη 

πεξηζζφηεξν θαη ζηε κειέηε ηεο επηιερζείζαο πεξηθεξεηαθήο δνκήο. Σν InterTradeIreland είλαη ν νξγαληζκφο πνπ 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Ηξιαλδίαο, 

ζην Βνξξά θαη ην Νφην. Δπηπιένλ ιεηηνπξγνχλ θνξείο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε 

εξγαδνκέλνπο θαη εξγνδφηεο, φπσο ην Irish Business and Employers Confederation (IBEC) θαη ην Irish Congress of 

Trades Unions (ICTU)
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 (φπ.π.). Παξάιιεια ιεηηνπξγνχλ θνξείο φπσο ην Shannon Development Corporation, ην 

νπνίν ζπληζηά κηα πεξηθεξεηαθή αξρή πνπ θξνληίδεη (απφ ην 1959) γηα ηελ ππνζηήξημε λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ 

πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Shannon θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε ηνπηθέο  

επηρεηξήζεηο θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο (φπ.π.). Έλα άιιν παξάδεηγκα πεξηθεξεηαθνχ ζεζκνχ πξνψζεζεο ηεο 

θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε Údarás na Gaeltachta. Ζ ηειεπηαία απνηειεί αξρή κε βαζηθφ ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο Ηξιαλδηθήο γιψζζαο ζην δπηηθφ κέξνο ηεο ρψξαο. Χζηφζν, δηαηεξεί θη εθείλε έλα ξφιν ελίζρπζεο 

ηνπηθψλ ηερλνινγηθψλ δνκψλ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηερλνινγηθή αλάπηπμε κέζα απφ εξεπλεηηθέο 

επηρνξεγήζεηο θαη ηερλνινγηθέο ζπλεξγαζίεο (Technopolis, 2006). 

 

Σν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηνπο ζεζκνχο ζρεδηαζκνχ θαη 

εθαξκνγήο πνιηηηθήο, ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο κεραληζκνχο αιιά θαη ηα ίδηα ηα ππνθείκελα ηεο πνιηηηθήο θαη ηα ίδηα 

ηα πεξηερφκελα ηεο. Σα πεξηερφκελα ελ πξψηνηο ζπληζηνχλ κέξε ηεο πνιηηηθήο, ελψ ζηαδηαθά κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ππνθείκελα δηακφξθσζεο ηεο θαη θνξείο θαζεαπηνχο. Ζ δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ κπνξεί λα 

ιάβεη ρψξα είηε κέζα απφ ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο, είηε αλεπίζεκα. ην επίπεδν ηεο επίζεκεο δηεθδίθεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα παξάδεηγκα, ηα παλεπηζηήκηα απνηεινχλ θάπνηνπο απφ ηνπο πην ηζρπξνχο δξψληεο ΔΣΚ -κέζα 

θαη απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Ηrish Universities Associations ή θαη κεκνλσκέλα- ζην πιαίζην ηνπ PRTLI ή ζην 

πιαίζην δηεθδίθεζεο αληαγσληζηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (φπ.π.). Άιινη θνξείο, νη νπνίνη επίζεο δηεθδηθνχλ 

ρξεκαηνδφηεζε ή αμηνπνίεζε εξγαιείσλ, είλαη ηα Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα (Regional Assemblies) θαη ηα 

Δπηκειεηήξηα θαζψο θαη νη ίδηνη νη παξαγσγηθνί κεραληζκνί, ηνπηθνί ή εμσγελείο. Σαπηφρξνλα, νη κεραληζκνί  

δηνίθεζεο ηεο θαηλνηνκίαο απνηεινχλ ηφζν δνκέο δηνίθεζεο ηεο γλψζεο, φζν θαη πεδία δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ 

ζρεκάησλ θαη πεξηερνκέλσλ (αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεξε πεξηνρή ΔΣΚ ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη).     

Σα ηειεπηαία ρξφληα, αιιαγέο έρνπλ εηζαρζεί εληνχηνηο θαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην. Απφ ην 2001, ην λνκηθφ πιαίζην 

επί παξαδείγκαηη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη ζπκβαηφ κε ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο (World 

Intellectual Property Organization, International Convention for the Protection of Intellectual Property), ελψ ε 

πξνζηαζία ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηε ρψξα ζεσξείηαη φηη δηέπεηαη απφ ηδηαίηεξε ζπλνρή θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα (O’Malley, Hewitt-Dundas & Roper, 2008). Βαζηθνί θνξείο ζε απηφ ην επίπεδν είλαη ηα 

Competition Authority θαη ην Patents Office. Σν πξψην, θαηέρεη έλα ξφιν ζηνλ έιεγρν ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αληη-κνλνπσιηαθή ζηξαηεγηθή. Σν δεχηεξν επηηειεί ηελ επζχλε ηεο θαηνρχξσζεο ηεο 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε εγρψξην αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, φζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ηνπ κε ην European 

Patent Office. Δπηπιένλ, θξνληίδεη θαη γηα ηελ ηήξεζε θνξνινγηθψλ παξακέηξσλ, φπσο ε θνξνινγηθή δηεπθφιπλζε 

απφ έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ επξεζηηερλίεο (Pontikakis, McDonnell, & Geoghegan, 2005). Αμίδεη λα ζεκεησζεί, 

φηη ην θαζεζηψο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηε ρψξα δηέπεηαη απφ ην Tax Relief–Patent Royalty Exemption (απφ ην 

1983), ην νπνίν εμαηξεί θνξνινγηθά ηα έζνδα απφ δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Παξάιιεια, ην 2001 

ηδξχεηαη επίζεο θαη ην Commercialisation Fund, ην νπνίν αλαβαζκίδεηαη πεξηζζφηεξν ην 2003 (Taoiseach, 2006), 

θαη απνζθνπεί ζηελ ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηνρχξσζεο.   

                                                      

162 Tν IBEC είλαη ν ζεζκηθφο κεραληζκφο γηα 7.500 επηρεηξήζεηο θαη εξγνδφηεο, θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνιηηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο κέζα απφ ηνλ ζπληνληζκφ 
60 επηρεηξεκαηηθψλ ελψζεσλ. Σν ICTU είλαη ην κεγαιχηεξνο ζπλδηθαιηζηηθφο νξγαληζκφο ζηε ρψξα θαη εθπξνζσπεί πεξίπνπ 832.000 εξγαδνκέλνπο θαη 55 

ελψζεηο (Hilliard & Green, 2005). 
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6.2.2. Η νξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηελ Ιξιαλδία: κέηξα πνιηηηθήο, εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, 

πξνθιήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο 

πσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ε Ηξιαλδία δηαηεξεί έλα επξχ ηνκέα κε δεκφζηνπο θνξείο ΔΣΚ. Απηφ δεκηνπξγεί ηε 

δπλαηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε πνιχπιεπξσλ δπλακηθψλ αιιά κπνξεί θαη ελίνηε λα απνηειέζεη παξάγνληα 

θαηαθεξκαηηζκνχ επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ. Μηα έληαζε γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα εληνπηζζεί αλάκεζα ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Department of Education and Science (DES), ην νπνίν ειέγρεη πεξίπνπ ην 60% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ΔΣΚ θαη ηνπ Department of Enterprise, Trade and Innovation (DETI) (πεξίπνπ 12%) 

(Pontikakis, McDonnell, & Geoghegan, 2005). Καηά θαηξνχο, νη δπν νξγαληζκνί έρνπλ αλαπηχμεη πξσηνβνπιίεο νη 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθιίλνπλ πεξηζζφηεξν. Γηα παξάδεηγκα, ην Programme for Research in Third-level 

Institutions (PRTLI), αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ DES θαη έρεη σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ αθαδεκατθψλ 

εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ (ζπλεληεχμεηο IDA, Forfas 2010, Hilliard & Green, 2005). Αληίζεηα, ην Science 

Foundation Ireland απνηειεί κηα πξσηνβνπιία ηεο DETΗ. Έπεηηα απφ ηελ άζθεζε πξννπηηθήο δηεξεχλεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1998 -θαη ε νπνία αλαγλψξηζε ηελ πξννπηηθή ζεκαζία ησλ ηνκέσλ ησλ ΣΠΔ θαη ηεο 

βηνηερλνινγίαο γηα ηελ Ηξιαλδία- ην National Development Plan αθηέξσζε ζε απηφ ην ζθνπφ 711 εθ.επξψ γηα ηελ 

πεξίνδν 2000-6
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. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πνζνχ απηνχ δηαρεηξίζζεθε απφ ην Science Foundation Ireland, ην 

νπνίν δεκηνπξγήζεθε ζηα πξφηππα ηνπ US National Science Foundation (NSF εθεμήο). Ο πξψηνο επηθεθαιήο ηνπ 

ππήξμε ηέσο δηεπζπληήο ηνπ NSF. Βαζηθφο ζθνπφο είλαη ε ππνζηήξημε πςεινχ επηπέδνπ έξεπλαο ζε ηνκείο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ (Hilliard & Green, 2005: 55). 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε πνιηηηθή ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο βαζηθέο αλαιπηηθέο 

πεξηφδνπο κε: α) ηελ πξψηε θάζε λα αθνξά ζηε ζηαδηαθή αιιαγή παξαδείγκαηνο απφ ηνλ πξνζηαηεπηηζκφ ζηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ εηζαγσγή κέηξσλ πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ, εθπαίδεπζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο ΔΣΚ β) ηε δεχηεξε θάζε, έσο ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’90, λα πεξηιακβάλεη ηε δηακφξθσζε κηαο ζπλεθηηθήο θαη νξγαλσκέλεο πνιηηηθήο ΔΣΚ (κε ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζεζκψλ, πνιηηηθψλ εξγαιείσλ θαη θνξέσλ, ηε δηαηχπσζε κηαο πξψηεο νξγαλσκέλεο ζηξαηεγηθήο 

θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ ΔΣΚ) θαη γ) 

ηελ ηξίηε θάζε, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000, λα αθνξά ζηε κεηαηφπηζε πξνο έλα παξάδεηγκα πνιηηηθήο εγγχηεξα ζηελ 

έλλνηα ησλ ‘ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο’, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ εξγαιείσλ θαη κέηξσλ κε 

έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο. ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, νη ζηφρνη ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία ζπλερίδνπλ λα εμππεξεηνχλ 

ηνπο ζηφρνπο ηεο ‘θνηλσλίαο ηεο γλψζεο’. Απφ ην 2004, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ ζπληνλίδνληαη απφ ην Subcommittee on 

STI of the Cabinet (κε πξνεδξεχνληα ηνλ Taoiseach), ην Interdepartmental Committee ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ 

έκπεηξα ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ηνλ Chief Scientific Adviser θαη ην Office of Science, Technology and 

Innovation (OSTI) ηνπ DETΗ, ελψ φινη νη Τπνπξγνί πιένλ αλαθέξνληαη ζηε λέα Τπνπξγηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο 

Αλάθακςεο (Cabinet Committee on Economic Renewal) (φπ.π.). Ζ ιεηηνπξγία ηεο ηειεπηαίαο ππνζηεξίδεηαη επίζεο 

απφ ην National Economic and Social Council (NESC) θαη ην National Competitiveness Council (NCC).  

Μνινλφηη ζηα κέζα ηνπ 2009 ππήξμε κηα κείσζε 15% πεξίπνπ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ ιφγσ 

νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεσο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 ζπζηήλεηαη κηα λέα νκάδα εξγαζίαο απφ ηνλ 

Πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο κε άμνλα ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο δπλαηφηεηεο ελίζρπζεο. Βαζηθά δεηήκαηα γηα ηελ νκάδα 

είλαη ε ελίζρπζε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ε ελίζρπζε ηνπ εκεδαπνχ 

βηνκεραληθνχ ηνκέα αιιά θαη ηνπ εηζεξρφκελσλ επελδχζεσλ ζε αληαγσληζηηθέο πεξηνρέο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (European Commission, 2009β: ii). Καηά ηηο δχν πξψηεο πεξηφδνπο ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ, ε 

Ηξιαλδία έρεη δψζεη έκθαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

δίδεηαη έκθαζε πξνο ηελ αλάπηπμε θαιχηεξσλ ππνδνκψλ ΔΣΚ θαη ηθαλνηήησλ. Ζ κεηαηφπηζε απηή ηεο 

νξζνινγηθφηεηαο ζπλνδεχεηαη -πέξαλ ηεο αιιαγήο ζηελ δνκή ηεο δηαθπβέξλεζεο πνπ παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ- 

απφ έλα ζχλνιν κέηξσλ πνπ ζθνπεχνπλ ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο έξεπλαο, ηελ 

                                                      
163 Σν 1999, ε Ηξιαλδηθή θπβέξλεζε εθδίδεη ηηο κειέηεο Technology Foresight, ελψ ην 2000 ζπζηήλεηαη ην Technology Foresight Fund, κε πξνυπνινγηζκφ 

€646 εθ. (ζπλέληεπμε Forfas, 2010) Σν 2003 ηδξχεηαη ην Science Foundation Ireland θαη ην 2004 ιακβάλεη αχμεζε 62%, ελψ ηελ ίδηα ρξνληά δηνξίδεηαη ν 
Chief Science Adviser. Δλ ζπλερεία, ην 2006 δεκνζηνπνηείηαη ην A Strategy for Science, Technology and Innovation, ην νπνίν καδί κε ην National Development 

Plan θαηαλέκεη έλα πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεσο €8.2 δηο γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα.  
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αλάπηπμε δηθηχσλ θαηλνηνκίαο
164

 αλάκεζα ζε ηδησηηθφ ηνκέα θαη παλεπηζηήκηα
165

. Δπηπξνζζέησο, 

‘δεκηνπξγνχληαη’ δπν πεξηθέξεηεο ζε επίπεδν ΝUTS II, ε Border, Midland and Western θαη ε Southern and 

Eastern, κε ζθνπφ θπξίσο ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ
166

, αιιά θαη ηε δηακφξθσζε ελφο 

ζπλεθηηθνχ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε ρψξα. Ζ εμέιημε απηή δεκηνχξγεζε ζηαδηαθέο αιιαγέο θαη ζηελ 

πεξηθεξεηαθή δηαθπβέξλεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ County Enterprise Boards, ηα νπνία 

ππνζηεξίδνπλ κηθξέο επηρεηξήζεηο κε δάλεηα, επηρνξεγήζεηο θαη άιισλ κνξθψλ ππεξεζίεο (Technopolis, 2006).  

Καηά ηελ πεξίνδν 2000-2006, ην National Development Plan
167

 πξνσζεί: α) κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ, φπσο απηφο ηεο βηνηερλνινγίαο, κέζα απφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο δηθηχσζεο επηρεηξήζεσλ, 

β) κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε πεξηθεξεηαθψλ πφισλ θαηλνηνκίαο θαη δηθηχσλ θαηλνηνκίαο ζε ηνκείο φπσο νη ΣΠΔ, ηα 

ηξφθηκα θαη ν νηθν-ηνπξηζκφο θαζψο θαη γ) κέηξα δεκηνπξγίαο ηερλνινγηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ. Ζ 

ελίζρπζε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ηξνθνδνηείηαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ Research 

Technology and Innovation Competitive Grant, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ζπγθεθξηκέλα αληαγσληζηηθά έξγα αλάπηπμεο 

πξντφλησλ  ή αλαδηνξγάλσζεο δηαδηθαζηψλ (φπ.π.).   

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε εξγάδεηαη ηελ ίδηα πεξίνδν θαη ην Enterprise Ireland κέζα απφ ηελ θαηεγνξία 

‘ππνζηήξημε δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ’ κε κέηξα φπσο ην Business Expansion Scheme 

(BES) (Technopolis, 2006), ην νπνίν πξνσζεί εξγαιεία θεθαιαίνπ ζπνξάο θαη θηλδχλνπ. Δπίζεο δεκηνπξγνχληαη 

θέληξα εθθφιαςεο θαηλνηνκίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, φπσο ην Regional Business Incubation θαη ην R&D Space 

in Institutes of Technology. Σν National Development Plan 2000-2006 απνηέιεζε ην πην εθηεηακέλν πξφγξακκα 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία έσο ηφηε, θαζψο επέλδπζε πεξίπνπ 850 εθ. επξψ ζε βαζηθή έξεπλα θαη 

500 εθ. επξψ ζην πξφγξακκα PRTLI. Σν PRTLI ππνζηεξίδεη επίζεο ηελ έξεπλα ζηα παλεπηζηήκηα θαη 

ζπληνλίζζεθε απφ ηα Science Foundation Ireland θαη Higher Education Authority. Αθφκε, 1.300 εθ. επξψ 

επελδχζεθαλ απφ ηα Enterprise Ireland θαη IDA Ireland, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο έξεπλαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δηακνξθψλνληαο ζπλνιηθά κηα αλαινγία 70% γηα ην δεκφζην (εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, 

παλεπηζηήκηα, ηλζηηηνχηα ηερλνινγίαο) θαη 30% γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (S&E Regional Assembly, 2006α, 2006β).   

 

πγθεθξηκέλα, δπν ζεκαληηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Productive Sector Operational 

Programme είλαη ηα (1) Education Strategic Research θαη ην (2) Industry. Σν πξψην αθνξά: α) ζην Programme for 

Research in Third Level Institutions θαη β) ζην North-South Collaboration θαη ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο εξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ ηδξπκάησλ, ηελ ελίζρπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ΜΜΔπ ζε ζέκαηα εξεπλεηηθήο αλάπηπμεο (φπ.π.). Tν Industry 

ζπγθξνηείηαη απφ ην Competitive RTDI θαη απφ ην National Collaboration, κε ην πξψην λα εληζρχεη ηελ αλάπηπμε 

πςειήο πνηφηεηαο εξεπλεηηθά έξγα, ελδν-επηρεηξεζηαθά ή ζπλεξγαηηθά, θαη ην δεχηεξν ηε δηθηχσζε κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη θαηλνηνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ αλάκεζα ζε ΜΜΔπ θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. Με ηνλ ίδην ηξφπν, ηα 

                                                      
164 Σν πξφγξακκα FUSION απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο εζληθέο πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο, ελψ ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε πινπνηείηαη ην 

Innova θαη ην Innovation Partnership. Δπίζεο, ην Advanced Technologies Research Programme θαη ην Campus Companies Programme, ζηνρεχνπλ ζηελ 

επηπιένλ ελίζρπζε ηεο ΔΣΚ ζηα παλεπηζηήκηα αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο αληίζηνηρα.   

165 ε επίπεδν παλεπηζηεκίσλ, ην Commercialisation Fund απνηειεί έλα απφ ηα πξψηα εξγαιεία ελίζρπζεο ησλ πξνζπαζεηψλ δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ 
ηερλνβιαζηψλ θαη εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο.  

166 Έλα απφ ηα πξψηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ ζηηο λέεο πεξηθέξεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ είλαη ην Regional Innovation Action Programme, 

ην νπνίν πινπνηείηαη ζε πιαίζην ζπγρξεκαηνδφηεζεο  κε βαζηθφ ζηφρν ηελ κεηαθνξά ηερλνινγίαο απφ ηα αλψηαηα ηδξχκαηα ζε ηνπηθέο κηθξνκεζαίεο 
επηρεηξήζεηο.  

167 Tν National Development Plan (NDP) πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: α) ηε ζπλερή βηψζηκε εγρψξηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αλάπηπμε 

ηεο απαζρφιεζεο, β) ηε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο, γ) ηελ ελίζρπζε ηεο ηζφξξνπεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, δ) ηελ πξνψζεζε 
ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. Σν Community Support Framework απνηειεί ην θνηλνηηθφ ζθέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο 

εληζρχζεηο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ζπγρξεκαηνδνηεί ηελ πξνθείκελε πεξίνδν 112 κέηξα ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ NDP: νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

ππνδνκέο, αλάπηπμε αλζξσπίλσλ πφξσλ, παξαγσγηθφ ηνκέα, ηα δπν πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, ην PEACE II (ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηε Β. 
Ηξιαλδία θαη αθνξά ζηελ ελίζρπζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ) θαη ηελ ηερληθή ελίζρπζε. Ζ Ηξιαλδία έιαβε επίζεο εληζρχζεηο έσο ην 2003 απφ ην Σακείν 

πλνρήο, κε έκθαζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη κεηαθνξψλ. Σα δπν πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ 4 πξνηεξαηφηεηεο θαη 

αλάκεζα ζε απηέο ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο γλψζεο. πγθεθξηκέλα, ην Local Enterprise Development αθνξά ζε κέηξα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 
ησλ ππνδνκψλ ΔΣΚ ζηηο δπν πεξηθέξεηεο, κέζα απφ ην Regional Innovation Strategies επί παξαδείγκαηη, θαζψο θαη ηε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε γηα 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κέζα απφ ηελ ελφηεηα κέηξσλ Micro Enterprise (European Commission, 2009β).  
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πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πξνσζνχλ αλάινγνπο ζηφρνπο  κέζα απφ ην Micro-Enterprise
168

 θαη ην 

Regional Innovation Strategies.  

 

Σν Regional Innovation Strategies ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία εξεπλεηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θέληξσλ ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ ηλζηηηνχησλ έξεπλαο θαη ηελ παξνρή ρψξσλ 

εθθφιαςεο.  πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Southern and Eastern, ν ζηφρνο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο ππνδνκήο 

ΔΣΚ ζε πεξηνρέο καθξηά απφ ηηο ηξεηο ζεκαληηθέο αθαδεκατθέο πεξηνρέο: ην Γνπβιίλν, ην University College Cork 

θαη ην University of Limerick. ηελ πεξίπησζε ηεο πεξηθέξεηαο Border, Midland, and Western, ν ζηφρνο είλαη ε 

άκβιπλζε ηεο απφζηαζεο απφ ηελ S&E. Αληίζηνηρα, ην S&E Regional innovative Action Programme δίδεη έκθαζε 

ζηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο πξνο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δνκψλ ΣΠΔ. Σν BMW Regional 

Innovative Action εζηηάδεη ζε πην πξψηκεο ελέξγεηεο, φπσο ηερλνινγηθή πξννπηηθή δηεξεχλεζε θαη πεξηθεξεηαθή 

ηερλνδηάγλσζε (φπ.π.).  

 

ζνλ αθνξά ζε ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Productive Sector Programme πξνψζεζε 353 

λένπο θνξείο αλάπηπμεο ΔΣΚ γηα απηή ηελ πεξίνδν. Δπηπιένλ, ην Programme for Research in Third Level 

Education ελίζρπζε ηελ ηνπηθή ηθαλφηεηα κε ηε δεκηνπξγία 35 εμεηδηθεπκέλσλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ αλψηαηεο 

βαζκίδαο, γεγνλφο ην νπνίν βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε δηα-ζεζκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ πξνζέιθπζε πςεινχ 

επηπέδνπ εξεπλεηψλ (Technopolis, 2006). ηα ηέιε ηνπ 2004, ην έξγν απηφ έρεη ππνζηεξίμεη 860 κεηαπηπρηαθνχο 

εξεπλεηέο θαη 754 κεηαδηδαθηνξηθνχο κέζα απφ εξεπλεηηθά έξγα. Tν Regional Innovation Strategies επίζεο 

ελίζρπζε ηνλ ηερλνινγηθφ ηζηφ ζηελ πεξηθέξεηα Southern and Eastern, ελψ δεκηνχξγεζε ηελ πξψηε βαζηθή 

ππνδνκή ΔΣΚ ζηελ πεξηθέξεηα Border, Midland, and Western
169

(φπ.π.). Σν PEACE II programme, κέζα απφ ην 

Business Competitiveness and Development, ππνζηήξημε ΜΜΔπ κε εξγαιεία πξνψζεζεο θαη δάλεηα ελψ κέζα απφ 

ην Technology Support ελίζρπζε επίζεο ζέκαηα δηθηχσζεο.  

 

Παξάιιεια, αλαπηχζζνληαη θαη νη ππνδνκέο παξαγσγήο γλψζεο -πέξαλ απηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ήδε ζηηο δπν 

πεξηθέξεηεο- θαη αθνξνχλ θπξίσο ζε αθαδεκατθά ηδξχκαηα, φπσο ην Dublin University, University College Cork 

θαη ην University of Limerick ζηε S&E θαη NU Galway ζηε BMW. Ζ αλάπηπμε λέσλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ 

ζπλνδεχεηαη ηηο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο απφ ηελ ίδξπζε ηερλνινγηθψλ θέληξσλ θαη ηλζηηηνχησλ ηερλνινγίαο. 

Απηά εληζρχνπλ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή γλψζεο, ελψ ηξνθνδνηνχλ ηελ αλαπηπζζφκελε βηνκεραλία κε 

θαηαξηηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηφζν ζηηο πεξηζζφηεξν (Southern-Eastern) φζν θαη ζηηο ιηγφηεξν (Border, 

Midlands and West) αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο Ηξιαλδίαο
170

. Έλαο ζεκαληηθφο κεραληζκφο ζην Ηξιαλδηθφ 

ζχζηεκα θαηλνηνκίαο είλαη ηα Ηλζηηηνχηα Σερλνινγίαο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πιαίζην ην νπνίν επηηξέπεη κηα 

θιηκαθσηή εθπαίδεπζε ηεζζάξσλ βαζκίδσλ (απφ δίπισκα έσο δηδαθηνξηθφ), ελψ θαηνρπξψλνληαη απφ αλψηαην 

πιαίζην πηζηνπνίεζεο ηεο ρψξαο, ην Irish National Qualification Framework (φπ.π). Έλα απφ ηα πξψηα Ηλζηηηνχηα 

είλαη ην  Athlone Institute of Technology, ην νπνίν ηδξχεηαη ην 1970 κε έκθαζε ζε νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο, 

εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο κε αλαθνξά θπξίσο ζηηο θεληξηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Ηξιαλδίαο. 

Σελ ίδηα ρξνληά, ζπζηήλεηαη επίζεο ην Institute of Technology Carlow, ην νπνίν είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο 

ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ηηο επηζηήκεο δηνίθεζεο θαη ην Dundalk Institute of Technology, ην νπνίν πξνζαλαηνιίδεηαη 

επίζεο πξνο ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, ηε δηνίθεζε θαη ηηο πνιηηηζηηθέο επηζηήκεο. Σα επφκελα ρξφληα ηδξχνληαη 

επίζεο: ην Letterkenny Institute of Technology (1971), ην Galway-Mayo Institute of Technology (1972), ην νπνίν 

απνηειεί θαη ην πξψην πεξηθεξεηαθφ Σερληθφ Κνιέγην, ην Institute of Technology Tralee (1977), ην Institute of 

Technology Blanchardstown (1999), ην Cork Institute of Technology (κε ηνπο ηνκείο Science, Business, 

                                                      
168 Tν Micro-Enterprise πεξηιακβάλεη δπν κέηξα, ην Selective Financial Intervention θαη ην Entrepreneurial and Capability Development, κε ην πξψην λα 

αθνξά ζε επηρνξεγήζεηο θαη ην δεχηεξν ζε ζέκαηα βειηίσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη δεμηνηήησλ κέζα απφ ηε ρξήζε ΣΠΔ θ.α.  
169 ε επίπεδν πεξηθεξεηψλ, νη δαπάλεο γηα ην Productive Sector Operational Programme ζηελ  πεξηθέξεηα BMW αλέξρεηαη ζην 27% ζε ζρέζε κε ην 73% γηα 
ηελ S&E, ελψ ην ίδην επαιεζεχεηαη ζχκθσλα κε έξεπλεο απφ ηηο δαπάλεο γηα θαηλνηνκία ζηα πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα (Technopolis, 2006).  
170 Σα Αλψηαηα Ηδξχκαηα θαη ηα Σερλνινγηθά Ηλζηηηνχηα είλαη: University College Cork (UCC), University College Dublin (UCD), National University of 

Ireland (NUIG),  National University of Ireland(NUIM), The University of Dublin (TCD), The University of Limerick  (UL), Dublin City University (DCU), 
Athlone Institute of Technology, Institute of Technology, Blanchardstown Institute of Technology, Carlow, Cork Institute of Technology, Dundalk Institute of 

Technology,  Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology, Galway-Mayo Institute of Technology, Letterkenny Institute of Technology, Limerick 

Institute of Technology, Institute of Technology, Sligo, Institute of Technology, Tallaght, Institute of Technology, Tralee, Waterford Institute of Technology, 
Dublin Institute of Technology, Ηδξχκαηα: Royal College of Surgeons Ireland (RCSI), National College of Art and Design (NCAD), Royal Irish Academy (RIA), 

Mater Dei Institute of Education, Mary Immaculate College, Limerick, St Patrick's College, Drumcondra, St. Angela's College of Education, Sligo. 

 

http://www.it-tallaght.ie/
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Engineering, Art and Music), ην Dun Laoghaire Institute of Art, Design & Technology, ην Limerick Institute of 

Technology, ην Institute of Technology Sligo, ην Institute of Technology Tallaght θαη ην Waterford Institute of 

Technology (φπ.π.). Σα ηερλνινγηθά απηά ηλζηηηνχηα ζπληζηνχλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κηα ζεκαληηθή 

ζπκπιήξσζε θαη δπλακηθή ζην εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, δηαηεξψληαο έλα πνιιαπιφ ξφιν εθπαίδεπζεο, 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο φπσο ζα θαλεί θαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο πεξηθέξεηαο Southern & Eastern παξαθάησ.   

 

Μηα απφ ηηο πξψηεο  πξνζπάζεηεο ζηελ Ηξιαλδία γηα ηελ αλάπηπμε ελδηάκεζσλ δνκψλ ππνζηήξημεο ηεο θαηλνηφκνπ 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ην National Technological Park, ην νπνίν ηδξχεηαη ην 1984 κε ηελ πξσηνβνπιία ηεο Shannon 

Development θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ University of Limerick. Απφ ηφηε έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο παξεκβάζεηο ζε 

επίπεδν δηακφξθσζεο ππνδνκψλ θαη πξνγξακκάησλ. Έλα πξφγξακκα πνπ ελίζρπζε ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ησλ 

ππνδνκψλ είλαη φπσο πξναλαθέξζεθε ην Programme for Research in Third Level Institutions (PRTLI). Σν PRTLI 

μεθηλάεη ην 1998 θαη απνηειεί ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δξάζε απφ ην 2000, ελψ δηαρεηξηζηήο ηνπ είλαη ην Higher 

Education Authority. Σν PRTLI απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη ζηε δηακφξθσζε ελφο 

επλντθνχ πεξηβάιινληνο θαηλνηνκίαο. Απφ φηη θαηέδεημαλ νη θαηά θαηξνχο αμηνινγήζεηο (π.ρ. 2003), θαίλεηαη φηη 

ην πξφγξακκα ελίζρπζε φλησο ηφζν ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο έξεπλαο, φζν θαη ηελ ηερλνινγηθή 

ζπλεξγαζία αλάκεζα θνξείο (φπ.π.). πγθεθξηκέλα, αλαπηχρζεθαλ είθνζη ελλέα εξεπλεηηθά θέληξα ηξίηεο 

βαζκίδαο, κε ηελ εκπινθή παλεπηζηεκίσλ θαη εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ, κέζα απφ ηελ παξνρή επηρνξεγήζεσλ, ελψ 

ελεπιάθεζαλ πεξίπνπ 2.174 θνηηεηέο, εξεπλεηέο θαη θαζεγεηέο. Παξάιιεια, ηα θέληξα εξγάδνληαη ζπλνιηθά ζε 

πάλσ 62 εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηα ηειεπηαία έηε, ελψ έρνπλ δεκνζηεχζεη πάλσ απφ 2.000 άξζξα κε θξίζε ζηελ 

πεξίνδν ησλ πξψησλ 2.5 εηψλ θαζψο θαη αηηήζεθαλ γηα 60 επξεζηηερλίεο ηελ ίδηα πεξίνδν (Forfas, 2006).  

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2006, ε Ηξιαλδηθή θπβέξλεζε δεκνζηεχεη ηε ηξαηεγηθή γηα ηελ Δπηζηήκε, ηελ Σερλνινγία θαη ηελ 

Καηλνηνκία, ε νπνία ζέηεη ην λέν πιαίζην γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο εξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ζχλδεζεο 

ηεο κε ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, κέζα απφ ηελ ελδπλάκσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηζρπξψλ αθαδεκατθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ θέληξσλ (O’Malley, Hewitt-Dundas & Roper, 2008). ην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ηεο Southern & 

Eastern ζα θαλνχλ αλαιπηηθφηεξα νη ζεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. Πάλησο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε πνιηηηθή ΔΣΚ θαίλεηαη λα εληζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ απηνηέιεηα ηεο 

ζην πιέγκα ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ κέηξσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ έξεπλα 

πςειήο εμεηδίθεπζεο θαη ηε ζπλεξγαηηθή έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε. εκαληηθά πξνγξάκκαηα ζήκεξα 

ζπληζηνχλ ηα SFI Centres for Science, Engineering & Technology (CSET). πσο πξναλαθέξζεθε, ηα Centres for 

Science, Engineering & Technology (CSETs) ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ αλάκεζα ζε επηζηεκνληθφ θαη 

βηνκεραληθφ πξνζσπηθφ κε ζθνπφ: α) ηελ πξνψζεζε εξεπλεηηθψλ ζεκαηηθψλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ κε βάζε ζηελ Ηξιαλδία, β) ηελ αλάπηπμε πςειήο πνηφηεηαο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθψλ ζπλεξγαζηψλ, 

γ) ηελ πξνζέιθπζε βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη δ) ηελ επέθηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ζε ζέκαηα 

επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο (Taoiseach, 2008β). Σα κέρξη ηνχδε αλεπηπγκέλα CSETs είλαη ηα θάησζη: 

 Alimentary Pharmabiotic Centre, UCC  

 Digital Enterprise Research Institute, NUIG   

 Centre for Research on Adaptive Nanostructure & Nanodevice, TCD   

 Regenerative Medicine Institute, NUIG  

 Centre for Telecommunications Value-Chain-Driven Research, TCD  

 Lero - Irish Software Engineering Research Centre, UL  

 Biomedical Diagnostic Institute (BDI), DCU  

 Next Generation Localisation, DCU  

 CLARITY, UCD  

 Systems Biology Ireland (S.B.I.). 

 

Παξάιιεια, ηδξχνληαη ηα Competence Centres, ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ κε 

βηνκεραληθέο εθαξκνγέο (56 εθ. επξψ εξεπλεηηθή επέλδπζε γηα 180 επηρεηξήζεηο ζε ελλέα θέληξα).    

 

 Competence Centre for Bioenergy & Biorefining, κε βάζε ην NUI Galway θαη ηα UL, UCD. 

 Competence Centre for Applied Nanotechnology, κε βάζε ην Tyndall UCC, θαη ηα TCD CRANN.  

 The Competence Centre for Composite Materials, κε βάζε ην UL θαη ην UCD. 

http://www.ucc.ie/research/apc/content/
http://www.deri.ie/
http://www.crann.tcd.ie/index
http://www.remedi.ie/
http://www.ctvr.ie/
http://www.lero.ie/
http://www.bdi.ie/
http://www.cngl.ie/
http://www.clarity-centre.org/
http://www.ucd.ie/sbi/
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 Competence Centre for IT Innovation, κε βάζε ην NUI Maynooth. 

 Competence Centre for Microelectronics, κε βάζε ηα Tyndall, ην UCC θαη ην UL. 

(ππφ θαηαζθεπή) 

 Manufacturing Productivity (ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο: Pfizer, Intel, Bombardier and Seagate). 

 Energy Efficiency (ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο: Xerox, Analog Devices, SEI and Intel). 

 E-learning Competence Centre (κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο θαηλνηφκνπ πεξηβάιινληνο πξνο φθεινο ηεο 

Ηξιαλδηθήο βηνκεραλίαο)  

 Financial Services.  

 

Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί ε ίδξπζε ηνπ The National Institute for Biotechnology Research and Training (NIBRT) 

απφ ην IDA Ireland, κε έδξα ην Γνπβιίλν, πνπ απνηειεί κηα εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε ηέζζεξα κεγάια 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα (University College Dublin, Trinity College Dublin, Dublin City University θαη Institute of 

Technology Sligo) (ζπλέληεπμε, NIBRT, 2010). Σν ΝΗΒRT ιακβάλεη ρξεκαηνδφηεζε 72 εθ. επξψ γηα ηελ πεξίνδν 

2005-2012, κε ζεκαληηθφ κέξνο απηήο κφλν λα αθνξά ζε ππνδνκέο (Technopolis, 2006).  

 

Σν Δζληθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα 2007-2013, ππφ ηνλ ηίηιν Transforming Ireland–A Better Quality of Life for 

Al, απνηειεί ζήκεξα ηε βαζηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. πγθεθξηκέλα, αθνξά ζε 

κηα επέλδπζε 184 δηο. επξψ θαη πξνβιέπεη πέληε βαζηθνχο ηνκείο παξέκβαζεο: α) ηηο νηθνλνκηθέο ππνδνκέο 

(54.7€), β) ηελ επηζηήκε θαη θαηλνηνκία (20€), γ) ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (25.8€), δ) ηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο 

(33.6€) θαη ε) ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε (49.6€). Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αλαπηχζζεηαη ζε ζπλέρεηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ ζηξαηεγηθψλ. Σν Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο 2000-2006 γηα ηελ Ηξιαλδία αθνξά ζε 57 δηο επξψ 

θαη αθνξά ζηνπο ηνκείο θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππνδνκψλ (26.2€), πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ (9.1€), 

απαζρφιεζεο θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ (14.5€) θαη παξαγσγηθνχ ηνκέα (7.4€). Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίνδν 1994-1999 

ην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο απνξξφθεζε εληζρχζεηο χςνπο €5.62 δηο. Σαπηφρξνλα, ην Strategy for Science 

Technology and Innovation 2006-2013 πξνηείλεη κηα πεξαηηέξσ αχμεζε ζηηο επελδχζεηο έξεπλαο, αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ΔΣΚ (Taoiseach, 2008β). πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ππνδνκψλ ζε ζηξαηεγηθνχο 

ηνκείο, ε αλαδηάξζξσζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο, ε επέλδπζε ζηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηελ 

πνζνηηθνπνηεκέλε θαη αμηνινγνχκελε εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ, ε ελεξγή 

ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο ηερλνινγηθέο ζπλεξγαζίεο, ν δηπιαζηαζκφο ησλ εκεδαπψλ θαη ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εξεπλεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ γηα ηελ έξεπλα ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη ζην δεκφζην εξεπλεηηθφ ηνκέα (8.35 δηο επξψ ζε ζρέζε 

κε ηα 2.48 δηο γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006) (Forfas, 2006). Ζ ζχλζεζε κάιηζηα ηεο επηπξφζζεηεο ελίζρπζεο 

πξνβιέπεηαη λα θαηαλεκεζεί θαηά 56% ζηελ ελίζρπζε ηεο εξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ εξεπλεηηθνχ 

κεραληζκνχ, θαηά 30% ζηελ ππνζηήξημε ηεο ηδησηηθήο ΔΣΚ θαη θαηά 14% ζε παξάιιειεο ελέξγεηεο θαη κέηξα 

ελίζρπζεο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ θξαηηθψλ πξνγξακκάησλ (φπ.π.). 

Κιείλνληαο ηελ επηζθφπεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηεο νξζνινγηθφηεηαο ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ λα ζεκεησζεί ε πξντνχζα 

ζεκαζία ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Ηξιαλδηθνχ παξαδείγκαηνο. Δλψ ζήκεξα νη μέλεο 

επελδχζεηο απνηεινχλ κέξνο ελφο επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο θαη φρη ην κφλν θεληξηθφ ζεκείν ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, 

θαίλεηαη φηη αθφκα θαη ε ζεκαζία ηνπο εμαθνινπζεί λα νδεγεί ηελ επίδνζε θαη ηε κνξθνινγία ηνπ Ηξιαλδηθνχ 

νηθνζπζηήκαηνο. To Horizon 2020 ζπληζηά ηελ πην πξφζθαηε ζηξαηεγηθή απνηχπσζε ησλ ζηφρσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ Ηξιαλδία, ελ είδεη νδηθνχ ράξηε
171

. πγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη πνπ 

απνηππψλεη ε ζηξαηεγηθή έσο ην 2014 πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηε δεκηνπξγία 105.000 ζέζεσλ εξγαζίαο, 640 

λέεο επελδχζεηο θαη ηε ρσξνζέηεζε ησλ κηζψλ επελδχζεσλ εθηφο Γνπβιίλνπ θαη Cork. Πξνβιέπεηαη ην 20% ησλ 

λέσλ επελδχζεσλ λα αθνξά ζε ηνκείο πςειήο αλάπηπμεο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ κηα επέλδπζε ηεο ηάμεσο 1.7 

δηο γηα έξεπλα, θαηλνηνκία θαη αλάπηπμε έσο ην 2014 (IDA, 2010). Έσο ζήκεξα, νθηψ απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο ΣΠΔ δηαηεξνχλ παξάξηεκα θαη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Ηξιαλδία, φπσο θαη δεθαπέληε απφ 

ηηο είθνζη επηρεηξήζεηο ζηνλ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη νη κηζέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο 

(IDA, 2010).      

                                                      
171 Μεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ FDI ζηελ Ηξιαλδία, πέξαλ απφ ηηο ‘αζπκκεηξίεο’ κέζα ζηηο νπνίεο εμειίζζεηαη (π.ρ. ζρέζε κε 

ηνπηθνχο ηνκείο, βαζκφο εμάξηεζεο ηεο Ηξιαλδηθήο νηθνλνκίαο), πεξηιακβάλεη, αλάκεζα ζε άιια, πεξίπνπ 140.000 ζέζεηο εξγαζίαο θαη 240.000 ζέζεηο 
ζπλνιηθά κέζα απφ εκπξφζζηεο θαη νπίζζηεο δηαζπλδέζεηο, ελψ αθνξά ζην 70% ησλ εζληθψλ εμαγσγψλ, ην 73% ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ γηα ΔΣΚ, 7 δηο 

πεξίπνπ ζε ζπλνιηθή κηζζνδνζία θαη 19 δηο πεξίπνπ ζπλνιηθέο δαπάλεο (IDA, 2010). 

http://www.nibrt.ie/
http://www.ucd.ie/
http://www.tcd.ie/
http://www.dcu.ie/
http://www.itsligo.ie/
http://www.itsligo.ie/
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H κεηαθνξά ηερλνινγίαο κέζσ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ απνηειεί κηα δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο, αλάινγα κε ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη, ηε ρψξα πξνέιεπζεο 

θαη ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο. Οη επηπηψζεηο ηεο ζπλαξηψληαη παξακέηξσλ φπσο ην ζεζκηθφ πιαίζην, ε βηνκεραληθή 

κνξθνινγία, ην κέγεζνο θαη ηα πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο. ην θιαζηθφ πξφηππν, ην νπνίν 

αθνινπζεί κηα πεξηζζφηεξν γξακκηθή δηαδηθαζία, κηα επηρείξεζε εγθαζίζηαηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

παξαξηήκαηνο ή ελφο εξγνζηαζίνπ ζε κηα πεξηθέξεηα, βάζεη ηνπ εξγαζηαθνχ θφζηνπο, ηεο εγγχηεηαο ζε αγνξέο θαη 

ηα θνξνινγηθά θίλεηξα (ζπλέληεπμε IDA, 2010). Ζ κεηαηφπηζε ζηα θπξίαξρα κνληέια θαηλνηνκίαο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, πεξηιακβάλεη έλα επξχηεξν θχθιν εηζξνψλ γλψζεο, κηα δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα απφθξηζεο ζηνπο θχθινπο 

δσήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ θαη ζπλεπψο έλα δηαθνξεηηθφ πξφηππν ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ 

απαηηνχκελσλ ιχζεσλ. Οη μέλεο άκεζεο επελδχζεηο ζπλνδεχνληαη ζήκεξα ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο -ηδηαίηεξα φηαλ 

ζπκπιεξψλνληαη απφ επλντθέο ζπλζήθεο πιαηζίνπ (π.ρ. ζεζκνί ζπλεξγαζίαο, θίλεηξα, ππνδνκέο, ζπλάθεηα θαη 

σξηκφηεηα ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ θαη αληηθεηκέλσλ)- απφ ηελ αλάπηπμε εκπξφζζησλ θαη νπίζζησλ, νξηδφληησλ ή 

θάζεησλ ζρέζεσλ κε ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο ηερλνινγίαο, πξντφλησλ ή δηαδηθαζηψλ
172

 ή θαη 

ηελ αλάπηπμε λέσλ εθηεηακέλσλ δνκψλ
173

 αλάπηπμεο ΔΣΚ
174

. Ζ κεηεμέιημε απηή, αλαδεηθλχεη καδί κε άιια, ηε 

ζεκαζία ησλ ηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, σο βαζηθήο κεηαβιεηήο αλάπηπμεο λέσλ εξγαιείσλ 

παξέκβαζεο ζηα ηνπηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα κέζα απφ ηε ρξήζε εξγαιείσλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Τπφ απηή 

ηελ έλλνηα, ε νξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαίλεηαη λα θηλείηαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία έηε πξνο έλα 

ζπζηεκηθφ πξφηππν θαηλνηνκίαο, ην νπνίν ζηελ επφκελε πεξίνδν πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηελ πξφθιεζε ηεο 

αληηκεηψπηζεο θαη άκβιπλζεο ησλ αζπκκεηξηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. εκαληηθφηεξεο απφ απηέο ηηο αζπκκεηξίεο 

είλαη ε ζχλζεζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ, ε ηνπηθή ελζσκάησζε ηνπο θαη ν βαζκφο εμάξηεζεο ησλ εζληθψλ 

παξαγσγηθψλ θαη πνιηηηθψλ κεραληζκψλ (Andreosso-O’Callaghan & Lenihan, 2006)  απφ ηηο δπλακηθέο ηνπ. ηνλ 

ίδην βαζκφ, πξνθχπηεη ε αλάγθε πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπληζησζψλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο, φπσο ησλ παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ππν-ηνκέσλ εμεηδίθεπζεο ησλ εκεδαπψλ παξαγσγηθψλ 

κεραληζκψλ θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο θαηλνηνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ. 

 

6.3. Η πεξίπησζε ηεο Southern-Eastern. Η γέλεζε κηαο πεξηθέξεηαο θαη ελφο πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο 

Οη Πεξηθεξεηαθέο πκθσλίεο (Regionalisation arrangements) ζην πιαίζην ηεο Agenda 2000 έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηε λέα δηνηθεηηθή θαη γεσγξαθηθή δηαίξεζε ηεο Ηξιαλδίαο ζε δπν πεξηθέξεηεο NUTS II, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο: ηε Border Midland & Western 

Region (B.M.W. Region) θαη ηε Southern and Eastern Region (S&E Region). Ζ Border, Midland & Western 

Region παξέκεηλε έσο ην 2006 σο πεξηθέξεηα ζηφρνπ 1. Ζ Southern and Eastern Region θαηαηάζζεηαη σο 

πεξηθέξεηα κεηάβαζεο (‘phasing out’) ηνπ ζηφρνπ 1 έσο ηα ηέιε ηνπ 2005. Έσο ηφηε ε ρψξα θαηαηαζζφηαλ 

ζπλνιηθά σο κηα πεξηθέξεηα ζηφρνπ 1 (Objective 1 Region). χκθσλα κε ην Council Regulation (EC) No. 

1083/2006 γηα ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, θαη ην Άξζξν 3, 

πθίζηαληαη 3 ζηφρνη επηκεξηζκνχ πνιηηηθήο. Ο ζηφρνο 1 αθνξά ζηνλ ιεγφκελν ‘ηφρν χγθιηζεο’ (Objective 1), 

θαη ζηνρεχεη ζε πεξηθέξεηεο NUTS II κε αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ ιηγφηεξν απφ 75% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ 

(EU25). Ο ζηφρνο 2 (Regional Competitiveness & Employment’ Objective) αθνξά φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο 

ηεο Έλσζεο θαη ν ζηφρνο 3 πεξηιακβάλεη ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία (ηελ πξνεγνχκελε Interreg Community 

Initiative). πλεπψο κε βάζε ηα πξφζθαηα ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ηεο πεξηθέξεηαο S&E, ε 

ηειεπηαία είλαη επηιέμηκε γηα ηνλ ‘ζηφρν 2’ (Objective 2) (S&E Regional Assembly, 2006α, 2006β). 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, ζπζηήλνληαη δπν Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα (Regional Assemblies) θαη αλαιακβάλνπλ επζχλεο 

πεξηθεξεηαθήο δηαθπβέξλεζεο ηελ 21ε Ηνπιίνπ ηνπ 1999, κε ην λέν λφκν ηεο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο (Local 

Government Act). Σα πκβνχιηα απηά ζπγθξνηνχληαη απφ δηνξηδφκελνπο εθπξνζψπνπο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ 

                                                      
172 Σν IDA αλαθέξεη σο παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ, ην Developer Garage programme ηεο Facebook, ην  Code Jam ηεο Google θαζψο θαη ηελ 

απνξξφθεζε ηεο Havok (spinoff ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζηψλ απφ ην Trinity College) απφ ηελ Intel (ζπλέληεπμε IDA, 2010).  
173 εκεηψλεηαη φηη κεγάιεο ηερλνινγηθέο επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ εξεπλεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο ζηελ Ηξιαλδία, φπσο ε Bell (Bell Labs ζην 
Γνπβιίλν). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηηο 24 Μαξηίνπ ηνπ 2010, ν Τπνπξγφο Enterprise, Trade and Innovation, Batt O’Keeffe T.D. θαη ε IBM αλαθνηλψλνπλ 

ηε ζχζηαζε ηνπ πξψηνπ Σερλνινγηθνχ Κέληξνπ γηα Δπθπείο Πφιεηο ηεο IBM ζην Γνπβιίλν ην νπνίν ζα αλαπηχμεη ‘επθπείο’ ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο 

επηθνηλσληψλ, κεηαθνξψλ ελέξγεηαο θ.α. (ζπλέληεπμε IDA, 2010).   
174 Σν επίπεδν ησλ επελδχζεσλ ΔΣΚ (Corporation Innovation Units) θηάλεη ζήκεξα ηα 500 εθ. επξψ κε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ επελδχζεη ηελ IBM, Boston 

Scientific, Citi, Intel, Pfizer, Helsinn, HP, Paypal, Colgate-Palmolive, Alps Electric θαη SITA (IDA, 2010). 

http://www.bmwassembly.ie/
http://www.bmwassembly.ie/
http://www.bmwassembly.ie/
http://www.seregassembly.ie/
http://www.bmwassembly.ie/
http://www.bmwassembly.ie/
http://www.seregassembly.ie/


219 

 

(Regional Authorities) ζε θάζε πεξηθέξεηα. Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ πκβνπιίσλ πεξηιακβάλνπλ πιένλ ηε 

δηαρείξηζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ην Δζληθφ 

Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα (National Development Plan 2000-2006) θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηπηψζεσλ 

εθαξκνγήο ησλ Δπξσπατθψλ  πξνγξακκάησλ. Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο δπν πεξηθέξεηεο κεηαθέξεη καδί ηεο 

αζπκκεηξίεο ηφζν ζε επίπεδν επηδφζεσλ, φζν θαη ζε επίπεδν κεραληζκψλ απηνχ πνπ νξίδνπκε σο πεξηθεξεηαθφ 

ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. Με άιια ιφγηα, απφ ηε κηα πιεπξά παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ζηνπο 

ζεζκνχο θαη ηηο ππνδνκέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα ηνπηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα θαη ηελ παξαγσγή θαη ηελ 

θαηαλνκή ηερλνινγηθψλ αμηψλ, ελψ απφ ηελ άιιε παξαηεξνχληαη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζε ζέκαηα 

εηζνδήκαηνο, απαζρφιεζεο, επελδχζεσλ θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο.       

Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηεο Ηξιαλδίαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνέξρεηαη γεσγξαθηθά 

απφ ηε Southern and Eastern (S&E εθεμήο) θαη ηδηαίηεξα απφ ηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ην Γνπβιίλν θαη ην Cork. Σν 

θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, θηλείηαη ζπλήζσο πάλσ απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν ζηελ S&E (έσο θαη 13.4% ην 2002 ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Γνπβιίλνπ). ηελ πεξηθέξεηα BMW, ν κέζνο φξνο εληνπίδεηαη ζπλήζσο πνιχ θάησ απφ εζληθφ κέζν 

φξν, απφ 8% έσο 12% ηελ ίδηα ρξνληά. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 2002, ε θαηά θεθαιήλ πξνζηηζέκελε αμία 

(GVA) ζηελ πεξηθέξεηα Border, Midland & Western απνηεινχζε ην 69% ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ, ελψ ην ίδην 

κέγεζνο ζηελ S&E αλέξρεηαη ζην 111% (Technopolis, 2006). Ζ πςειφηεξε ηηκή πνπ παξαηεξείηαη ζε πεξηνρή ηεο 

S&E θηάλεη ζην 131% (South-West) θαη ε ρακειφηεξε θηάλεη κφιηο ζην 82% (Mid-West). ζνλ αθνξά ζηνπο 

παξαγσγηθνχο ηνκείο, ν θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ αθνξά ζην 57.9% ζηελ BMW θαη ζην 55.4% ζηε S&E. Ο 

αγξνηηθφο ηνκέαο αθνξά ζην 5.7% γηα ηελ  BMW θαη ζην 2% γηα ηελ S&E (Technopolis, 2006, S&E Regional 

Assembly, 2006α, 2006β). ζνλ αθνξά ζηε κεηαπνίεζε, ε BMW ζπγθεληξψλεη ην 36.4% ελψ ε S&E ην 42.5%. 

Πέξαλ φκσο ησλ πνζνηηθψλ θιαδηθψλ ζηνηρείσλ, κηα βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν πεξηθέξεηεο είλαη ε 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πςειήο ηερλνινγίαο ζηε S&E. ηελ ηειεπηαία 

θαηεπζχλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ζηε βηνηερλνινγία θαη ζηηο ππεξεζίεο (Barry, Bradley & Hannan, 2001, Barry, 

Görg & McDowell, 2003). Σν κέζν πεξηθεξεηαθά παξαγφκελν πξντφλ ππνινγίδεηαη, γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010, ζε 

138.000 εθ. επξψ.  

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζην θαξκαθεπηηθφ ηνκέα, ην 90% πεξίπνπ ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζηε S&E, ελψ ζηηο ΣΠΔ, ην 9% ζπγθεληξψλεηαη ζηελ πεξηθέξεηα BMW, ζε αληίζεζε κε ην 91% 

πνπ εληνπίδεηαη ζηε S&E (S&E Regional Assembly, 2006α, 2006β). Ζ πεξηθέξεηα BMW δηαηεξεί ζεκαληηθέο 

παξαγσγηθέο πεξηνρέο κε πνιιά πεξηζψξηα εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ, νξγαλσηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ, φπσο ηξφθηκα 

θαη νηθν-ηνπξηζκφο (φπ.π.). Ζ εληζρπκέλε ζπγθέληξσζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηε S&E ηξνθνδφηεζε ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο λένπο παξαγσγηθνχο θχθινπο ζην επίπεδν δεκηνπξγίαο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, είηε ζηελ 

πιεπξά ησλ πξνκεζεηψλ είηε ζην ηερλνινγηθφ επίπεδν, κε δπλακηθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηερλνινγηθήο 

βάζεο θαη ηδησηηθέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πεξηθέξεηα BMW εληνπίδνληαη κηθξέο ζπγθεληξψζεηο 

ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ κε εμεηδίθεπζε ζε ηαηξηθφ εμνπιηζκφ θαη ηερλνινγίεο πνιπκέζσλ.  

 

Δηθφλα 3. Οη δπν πεξηθέξεηεο NUTS II ηεο Ιξιαλδίαο 

 

Πεγή: Southern & Eastern 2006α: ii. 
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Ζ θιαδηθή θαη παξαγσγηθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο δπν πεξηθέξεηεο είλαη ελ κέξεη απνηέιεζκα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ παξαγσγηθψλ δηαδξνκψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηελ 

παξακνλή ζε παξαδνζηαθέο βηνκεραληθέο θαη κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ δελ ελίζρπζαλ ηελ 

BMW κε ηελ έληαζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ θαηεπζχλζεθαλ ζηελ S&E, φπσο δε δηαηήξεζαλ ηελ απαηηνχκελε ηειηθά 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο ηερλνινγηθέο θαη αθαδεκατθέο ππνδνκέο, νη νπνίεο ζήκεξα θαίλεηαη λα ζπληζηνχλ έλα 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ζηε S&E.  

 

Ζ αληζνκεξήο θαη δηαθνξεηηθή ζηα πνηνηηθά ηεο ζηνηρεία εμέιημε ησλ δπν πεξηθεξεηψλ δελ επλνήζεθε θπζηθά νχηε 

απφ ηε γεσγξαθία, κε ηε S&E λα βξίζθεηαη πεξηζζφηεξν επλνεκέλε ζηελ πιεπξά ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο. 

Παξάιιεια ηξνθνδνηήζεθαλ θεληξνκφιεο δπλάκεηο φζνλ αθνξά ζηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ 

πςειήο ηερλνινγίαο, γηα ηηο νπνίεο ε πνιηηηθή γεσγξαθία θαη νη έδξεο ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο ζην Γνπβιίλν ήηαλ 

ζίγνπξα έλα αθφκα θίλεηξν. Οη ίδηεο δπλακηθέο σζνχλ φπσο είλαη αλακελφκελν ηηο ξνέο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, έσο πξφζθαηα ηνπιάρηζηνλ, πεξηζζφηεξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα S&E. εκεηψλεηαη ελδεηθηηθά φηη 

ζχκθσλα κε ην Central Statistic Office (CSO) ηεο Ηξιαλδίαο, ππνινγίδεηαη πιεζπζκηαθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ησλ 

1.5 πεξίπνπ εθαηνκκπξίνπ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2021 (απφ 3.92 ζε 5). Σν 45% απηήο λα ζπγθεληξψλεηαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γνπβιίλνπ (Greater Dublin Area), σο απνηέιεζκα θπξίσο ησλ παξαπάλσ δπλακηθψλ (S&E 

Regional Assembly, 2006α, 2006β). 

 

Μηα βαζηθή παξάκεηξνο δηακφξθσζεο ηεο δηαθνξηθήο απηήο πεξηθεξεηαθήο αλαπηπμηαθήο κνξθνινγίαο είλαη νη 

πνιηηηθέο ΔΣΚ, νη νπνίεο ζε έλα κεγάιν βαζκφ ελίζρπζαλ ηδηαίηεξα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ηελ S&E. εκεηψλεηαη 

φηη ην 2002, νη δαπάλεο γηα ΔΣΚ αλέξρνληαη ζε 110.2 εθ. επξψ γηα ηελ ηειεπηαία, ελ αληηζέζεη κε ηελ BMW φπνπ 

θαηαλέκνληαη πεξίπνπ 15 εθ. επξψ. Οη δαπάλεο γηα ηελ εξεπλεηηθή θαη ηερλνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε θηάλνπλ ηελ ίδηα ρξνληά ην πνζφ ησλ 288.5 εθ. επξψ γηα ηε S&E, ελψ αλέξρνληαη ζε 33.8 εθ. επξψ γηα 

ηε BMW (Technopolis, 2006, S&E Regional Assembly 2006α, 2006β). Οη παξαπάλσ ηάζεηο θαη πνιηηηθέο 

απνηεινχλ ελ κέξεη απνηέιεζκα ησλ ήδε δηακνξθσκέλσλ ηζρπξψλ κνλάδσλ παξαγσγήο γλψζεο ζηε S&E. 

Δληνχηνηο, αλαπαξάγνπλ έλα πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλoηνκίαο ηεο S&E γίλεηαη πην 

‘αληαγσληζηηθφ’ φζνλ αθνξά ζηηο ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ λα πξνζειθχεη θαη λα 

αλαηξνθνδνηεί παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο ‘έληαζεο γλψζεο’. 

 

ε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο ηερλνινγηθέο θαη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, ε πεξηθέξεηα S&E δηαηεξεί κηα ηζρπξή 

ζπγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, έξεπλαο, θαηλνηνκίαο, έλα ηζρπξφ δίθηπν αθαδεκατθψλ 

ηδξπκάησλ (6 παλεπηζηήκηα κε πάλσ απφ 70.000 θνηηεηέο, 10 ηλζηηηνχηα ηερλνινγίαο κε πάλσ απφ 40.000 

θνηηεηέο) θαη ηερλνινγηθψλ θέληξσλ θαη κεραληζκψλ αμηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ ηερλνινγηθψλ (θαη φρη κφλν) 

απνηειεζκάησλ (Technopolis, 2006). Ζ πεξηθέξεηα BMW ζπγθεληξψλεη έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εξεπλεηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ηνπηθψλ ηλζηηηνχησλ ηερλνινγίαο, πιελ φκσο αμηφινγσλ φπσο ην NUI Galway (πάλσ απφ 9.000 

θνηηεηέο). Οη επηδφζεηο σζηφζν παξακέλνπλ ελ πνιινίο πεξηνξηζκέλεο, ζε επίπεδν εηζξνψλ θαη εθξνψλ γλψζεο. Ζ 

αζπκκεηξία απηή αλαηξνθνδνηείηαη ηφζν ελδνπεξηθεξεηαθά ιφγσ ηεο επηθξάηεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ ηνκέσλ θαη 

ηεο παξακνλήο σο επί ην πιείζηνλ ζε παξαδνζηαθά παξαγσγηθά πξφηππα, φζν θαη δηα-πεξηθεξεηαθά κέζσ ηεο 

θαηεχζπλζεο ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. 

 

Ζ πεξηθεξεηαθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θαηλνηνκηθψλ ηθαλνηήησλ πεγάδεη απφ ην ίδην ην ζπλνιηθφηεξν 

πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ παξάγεηαη ε θαηλνηφκνο δξαζηεξηφηεηα. Απηφ είλαη πξφδειν ζηε ζρέζε πνπ 

αλαπηχρζεθε φπσο είπακε αλάκεζα ζηα επίπεδα μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ηεο S&E. Ζ δηακφξθσζε κηαο αξρηθήο βαζηθήο θαη ππθλήο ππνδνκήο 

παξαγσγήο γλψζεο -ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο θαη πνιηηηθέο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ θαη θπζηθά 

ηελ θαιχηεξε γεσγξαθηθή πξφζβαζε ζηε Μ. Βξεηαλία θαη ζηελ Δπξψπε- απνηέιεζε ηε βαζηθή ζπλζήθε 

πξνζέιθπζεο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ γχξσ απφ ηα αζηπθά ή αθαδεκατθά θέληξα ηεο Ηξιαλδίαο, ζην Γνπβιίλν, ην 

Cork, ην Limerick (Murphy & Redmond, 2009). Ζ πξνζέιθπζε ησλ αλεπηπγκέλσλ παξαγσγηθψλ απηψλ 

κεραληζκψλ βειηίσζαλ ηελ θαηλνηνκηθή ηθαλφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο ζε πξψηε θάζε, ρσξίο απηφ λα ζπλνδεχεηαη 

απφ αληίζηνηρεο εηζξνέο θαη επελδχζεηο ζε ΔΣΚ ή απφ ηδηαίηεξεο πεξαηηέξσ ζρέζεηο (π.ρ. ζπκπαξαγσγή 

ηερλνινγίαο). Έηζη, ηξνθνδνηείηαη έσο πξφζθαηα ην ‘παξάδνμν’ ησλ πςειψλ δεηθηψλ θαηλνηνκίαο θαη ησλ 

ρακειψλ δεηθηψλ εηζξνψλ θαη επελδχζεσλ ζε εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο πφξνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε 

αλαδπφκελε ελεξγεηηθή πνιηηηθή ΔΣΚ θαη νη πξσηνβνπιίεο ησλ ηζρπξψλ παξαγσγηθψλ ηερλνινγηθψλ παηθηψλ γηα 
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ηελ επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηθέξεηα S&E (είηε ζε ζχκπξαμε είηε κεκνλσκέλα), πξνεηνηκάδνπλ ηε 

δηαδηθαζία ελίζρπζεο ηεο αζζελνχο απηήο παξακέηξνπ πνπ αθνξά ζηελ εληζρπκέλε θαη παξαγσγηθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ κεξψλ ηνπ.            

 

Ζ Ηξιαλδία απνηέιεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα (απφ ηελ έληαμε ηεο, ην 1973) ζεκαληηθφ ιήπηε εληζρχζεσλ απφ ηα 

επξσπατθά Γηαξζξσηηθά Σακεία (S&E Regional Assembly, 2006α, 2006β). Οη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ 

αμηνπνηνχκελσλ πφξσλ ζηελ Ηξιαλδία ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε ελίζρπζε παξαγσγηθψλ 

θιάδσλ θαη νη ππνδνκέο. Καη νη ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο ζπλδένληαη κε ην ππφδεηγκα αλάπηπμεο πνπ ηειηθά 

θαίλεηαη λα αθνινπζεί ε ρψξα, κε ηηο φπνηεο ιεηηνπξγηθέο, δηνηθεηηθέο, θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αζπκκεηξίεο (π.ρ. πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θαηά πεξηφδνπο, πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, ηερλνινγηθνί θαη 

παξαδνζηαθνί ηνκείο θαη θιαδηθή θαη γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θ.α.). H 

ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζηα δχν πξφζθαηα Κνηλνηηθά Πιαίζηα Αλάπηπμεο (2000-2006 θαη 2007-2013), 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ νξζνινγηθφηεηα ελίζρπζεο ησλ ζηαδηαθά δηακνξθνχκελσλ παξαγσγηθψλ αμηψλ. Οη 

ηειεπηαίεο πεξηιακβάλνπλ σο επί ην πιείζηνλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηηο δνκέο αλάπηπμεο γλψζεο θαη ηηο 

εξεπλεηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηελ αλάδεημε ηεο Ηξιαλδίαο ζε ρψξα κε ηζρπξφ θαη 

παξαγσγηθφ ηζηφ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. Ζ δφκεζε ηνπ ηζηνχ απηνχ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ επελδχζεσλ πξνο 

παλεπηζηήκηα θαη ηλζηηηνχηα ηερλνινγίαο αιιά θαη κέζσ ππνζηήξημεο ησλ εκεδαπψλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηνλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ.      

 

Καηά ηελ πεξίνδν 2000-2006, θαη δε κεηά ηε ‘δεκηνπξγία’ ησλ δπν λέσλ πεξηθεξεηψλ, επελδχζεθε ζηελ έξεπλα θαη 

ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε πεξίπνπ ην 9% ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ (S&E Regional Assembly 2006α, 2006β), κε 

απνηέιεζκα ηελ πξνψζεζε δξάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε ηδξχκαηα θαη αλάκεζα ζε ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο. ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ηα δπν 

πιένλ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα δξνπλ ζπγθεληξσηηθά θαη ππνζηεξίδνπλ δξάζεηο ελίζρπζεο θαη αλάπηπμεο 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κέζα απφ θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ, δάλεηα θαη δεκηνπξγία ζεξκνθνηηίδσλ. Δληνχηνηο, 

κηα πξψηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ δπν πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην Ηξιαλδηθφ παξάδεηγκα, 

αλαδεηθλχεη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο αζπκκεηξίαο πνπ αθνξνχλ: α) ζε δηαθνξέο δπλακηθφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπληζηψζεο ησλ δπν πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ, β) ζηε δηαθνξηθή ελδνπεξηθεξεηαθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

ηνπο θαη γ) ζην δηαθνξνπνηεκέλν ραξαθηήξα ησλ ‘γεληθψλ ζπλζεθψλ θαηλνηνκίαο’, φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ λα πξνζειθχεη λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο.  

 

πγθεθξηκέλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζχληνκε κειέηε ησλ δπν πεξηθεξεηψλ ηεο Ηξιαλδίαο, ε πεξηθέξεηα BMW 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ππνδνκή ζε εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο κεραληζκνχο, ελψ ε 

πεξηθέξεηα S&E είλαη ήδε αξθεηά αλεπηπγκέλε ζε απηφ ην επίπεδν. ζνλ αθνξά ζηελ ηειεπηαία, θαίλεηαη φηη ε 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά εξεπλεηηθά κέξε είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε, αλ θαη ηείλεη 

βειηηνχκελε κε βάζε θαη πξφζθαηεο πξσηνβνπιίεο εζληθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ. Παξφια απηά, νη 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηηο πεξηνρέο ηνπ Γνπβιίλνπ, ηνπ Cork θαη ηνπ Limerick 

θαη απηφ δεκηνπξγεί κηα αθφκα ελδν-πεξηθεξεηαθή αλαπηπμηαθή αζπκκεηξία. Ζ πεξηθέξεηα BMW αληίζεηα, 

δηαηεξεί έλα ηνκέα, ηνπηθήο ηδηνθηεζίαο θαηά βάζε, ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ, ηνπ νηθν-ηνπξηζκνχ θαη άιισλ 

ρακειήο ηερλνινγηθήο έληαζεο θιάδσλ. εκεηψλεηαη φηη ζηνπο ηνκείο απηνχο, ε κεηαθνξά ηερλνινγίαο ζα 

κπνξνχζε λα εληζρπζεί πεξηζζφηεξν κέζα θαη απφ ηελ ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηηο ηνπηθέο ππνδνκέο 

γλψζεο, αλ θαη πεξηνξηζκέλεο (φπ.π.). Μηα βαζηθή δηαθνξά σζηφζν κε ηελ πεξηθέξεηα S&E -πέξαλ ηεο απφζηαζεο 

πνπ ρσξίδεη ην επίπεδν ησλ ππνδνκψλ παξαγσγήο γλψζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηνλ δεκφζην αιιά θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα- είλαη ε αδπλακία δεκηνπξγίαο λέσλ ηερλνινγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ ηνκέσλ θαη ε πξνζέιθπζε 

πςειφηεξσλ μέλσλ επελδχζεσλ άκεζσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο S&E, απηή ε δπλακηθή ζπληζηά θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα κεηεμέιημεο κηαο νιφθιεξεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο.  

 

Σα πνξίζκαηα πνπ αλακέλνπκε λα αλαδεηρζνχλ κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο πεξηθέξεηαο S&E αθνξνχλ ζην ξφιν 

ηεο γλψζεο σο πξνυπφζεζεο αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηα ηνπηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα θαη ζην ξφιν ησλ ζεζκψλ 

θαη ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηελ ηνπηθή ελζήθεπζε απηήο ηεο γλψζεο. Ο ξφινο απηφο επηηειείηαη ζηελ πεξηθέξεηα 

κέζα απφ έλα ππθλφ ηζηφ παλεπηζηεκίσλ, ηερλνινγηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ. Σν γεγνλφο απηφ επαλαθέξεη ηε ζεκαζία ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο αλάκεζα ζε δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο 

επελδχζεηο θαη ηε ζεκαζία ηεο εγγχηεηαο, ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ησλ νηθνλνκηψλ ζπγθέληξσζεο. Ζ 
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ζεκαζία ηεο γλψζεο πξνθχπηεη θαη κέζα απφ ην ξφιν ησλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ θαη ησλ ζπγθεληξσκέλσλ μέλσλ 

άκεζσλ επελδχζεσλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζσξεπηηθά φζνλ αθνξά ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο αιιά θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. πλεπψο, ζπληζηνχλ έλα ζρεηηθά πςειφ κέγεζνο ηδηαίηεξα γηα κηα πεξηκεηξηθή θαηά βάζε 

πεξηθέξεηα φπσο ε S&E.  

 

Έλα άιιν ζεκείν πνπ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ηελ παξνχζα εξγαζία θαη απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηηο 

δηαδηθαζίεο κεηεμέιημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Ηξιαλδηθήο πεξηθέξεηαο S&E ηα ηειεπηαία έηε, αλαθέξεηαη ζην ξφιν 

ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ ελίζρπζαλ ηφζν 

ρξεκαηνδνηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, φζν θαη ζηξαηεγηθά, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε 

θξίζηκσλ γηα ηελ πεξηθέξεηα κέηξσλ θαη ξπζκίζεσλ. Απηφ πνπ πξνθχπηεη, αλάκεζα ζε άιια, αθνξά ζηε ζηελή 

ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ελεξγεηηθψλ θαη ζπζηεκηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Σν πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ -ηα ηειεπηαία ρξφληα- είλαη πνπ εληζρχεη θαη ηελ παξαγσγηθή ζρέζε αλάκεζα ζε 

δεκφζηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη έλα ηνπηθά παξαγσγηθά θαη εξεπλεηηθά ζπζηήκαηα. H πεξίπησζε ηεο S&E 

θαηαδεηθλχεη θάηη γηα ην νπνίν ζεσξεηηθά αθφκα θαη ζήκεξα δηαηππψλνληαη ελζηάζεηο θαη ην νπνίν αθνξά ζηε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα αλάκεζα ζε έλα ηζρπξφ δεκφζην εξεπλεηηθφ ηνκέα θαη έλα ηζρπξφ ηδησηηθφ εξεπλεηηθφ 

ηνκέα.  

 

ε αληίζεζε κε ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ επηρεηξήκαηνο γηα ηελ απψζεζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ απφ ηηο δεκφζηεο -πνπ 

ελ πξνθεηκέλσ επεθηείλεηαη αθφκα θαη ζηελ πεξηνρή ηεο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο- ε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ε πεξίπησζε πεξηθεξεηψλ, φπσο ε S&E, θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνπλ ηελ παξαδνρή γηα ηελ 

πνιιαπιαζηαζηηθή δπλακηθή πνπ ηξνθνδνηείηαη κέζα απφ κηα ηζρπξή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα. Ζ θξαηηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, απνηειεί ηε βαζηθή πξνυπφζεζε ηφζν γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε επίπεδν ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ, φζν θαη γηα ηε δηακφξθσζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

δπλακηθψλ, ζπκππθλσκέλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη δπλάκεσλ αιιειεπίδξαζεο (‘crowding in effect’) (Ashauer, 1989).  

Με απηήλ ηελ έλλνηα, νη δεκφζηνη εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί δηαδξακαηίδνπλ έλα ξφιν ηφζν εξεπλεηηθφ θαη 

ηερλνινγηθφ. φζν θαη αλαπηπμηαθφ κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηφκνπ δηαδηθαζίαο ελ γέλεη (Perez & Soete, 

1988, Bell and Pavitt, 1993, Mazzoleni & Nelson, 2006: 11). 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηα εξγαιεία πνιηηηθήο απηφ πνπ αλαδεηθλχεηαη είλαη φηη απηά πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ηελ ηδηαίηεξε θχζε θαη ραξαθηήξα ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ηνπηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο γεληθφηεξα. ηελ πεξίπησζε ηεο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο ζπλαληάκε κνξθέο, νη νπνίεο 

απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δηαθνξεηηθά πεξηερφκελα πνιηηηθήο. Γηα παξάδεηγκα, νη επηρεηξήζεηο ζε 

ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο ή ‘έληαζεο γλψζεο’ επελδχνπλ πεξηζζφηεξν ζε ΔΣΚ, φζν ε θαηλνηνκηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα βειηηψλεηαη, ελψ νη επηρεηξήζεηο ζε ηνκείο ρακειφηεξεο ‘έληαζεο ηερλνινγίαο’ απμάλνπλ ηηο δαπάλεο 

ηνπο γηα κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία φζν βειηηψλεηαη ε ζπγθξηηηθή θαηλνηνκηθή ηνπο ζέζε (Huang, Arundel, & 

Hollanders, 2010).  

 

Ζ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο θαλεξψλεη άιιε κηα δηάζηαζε κε ζεσξεηηθέο θαη πνιηηηθέο (κε ηελ έλλνηα ηεο 

θξαηηθήο πνιηηηθήο) πξνεθηάζεηο πνπ αλαθέξεηαη ζηε γεληθή αλαγθαηφηεηα  δηακφξθσζεο ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ 

θαηλνηνκίαο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ έλα αλεπηπγκέλν ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. ζν επηρεηξήζεηο θαη 

πεξηθέξεηεο πξνζεγγίδνπλ έλα πςειφηεξν επίπεδν θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο, ηφζν νη απαξαίηεηεο εηζξνέο θαη 

πξνυπνζέζεηο ζπγθιίλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ έλα θαιά εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, έλα επλντθφ 

θνξνινγηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην, θαη κηα αλεπηπγκέλε θξαηηθή δνκή παξαγσγήο γλψζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο 

εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. πσο ζεκεηψλνπλ νη Huang, Arundel, & Hollanders, παξφηη νη 

ιεπηνκέξεηεο ησλ πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο απαηηνχλ δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο ζε 

αλαθνξά κε ηηο ηνπηθέο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, θαίλεηαη φηη πθίζηαληαη γεληθά θαη ζηαζεξά πξφηππα παξακέηξσλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ, ππνζηεξίδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ επέλδπζε πφξσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ (φπ.π.). 
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6.3.1. Παξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο 

Ζ πεξηθέξεηα Southern & Eastern πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο (NUTS III Regional Authority areas) Dublin Region 

(Dublin City, Dún Laoghaire/Rathdown, Fingal, South Dublin), South-East Region (Carlow, North Tipperary, 

Waterford City and County, Wexford, Kilkenny), South-West Region (Cork City and County, Kerry), Mid-West 

Region (Clare, Limerick City and County, South Tipperary), Mid-East Region (Kildare, Meath, Wicklow)
175

. 

πλνιηθά, θαιχπηεη κηα έθηαζε ζρεδφλ ίζε κε 36.414 km², πνπ αληηζηνηρεί ζην 53% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο 

ρψξαο. ηελ πεξηνρή απηή εληνπίδνληαη δηνηθεηηθά 20 ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο (20 Local Authority areas, κε 16 

επαξρίεο θαη 4 αζηπθέο ζπγθεληξψζεηο).  

Ζ ζχζηαζε ησλ λέσλ πεξηθεξεηψλ έθεξε καδί ηεο κηα ζεηξά απφ λέα ζηνηρεία φζνλ αθνξά ζηελ θξαηηθή πνιηηηθή, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πνζνζηψλ θξαηηθήο επηρνξήγεζεο, ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πνζνζηψζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο  θνηλνηηθέο εληζρχζεηο θαη ηελ εηζαγσγή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ (ΠΔΠ εθεμήο) (Regional Operational Programmes). Δηδηθά ηα ηειεπηαία, πινπνηνχλ ην Δζληθφ 

Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ (NDP) θαη απνηεινχλ ηα πεξηθεξεηαθά εξγαιεία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

ελεξγεηψλ παξέκβαζεο κε βάζε πιένλ ηηο επξχηεξεο πεξηθεξεηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ελψ ζπληνλίδνληαη απφ 

πξναλαθεξζέληα Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο (Managing Authorities) επί 

ηνχηνπ.  

H πεξηθέξεηα S&E ζπγθεληξψλεη ζήκεξα πιεζπζκφ ζρεδφλ 3 εθ. θαηνίθνπο (2005), πνπ ζεκεηψλεη αχμεζε θαηά 

13% ηελ πεξίνδν 1996-2005 (κεγαιχηεξε αχμεζε ζηελ Mid-East, 28%) θαη αληηζηνηρεί ζην 73% ηνπ εγρψξηνπ 

πιεζπζκνχ. Ζ πεξηθέξεηα θαηαιακβάλεη κηα έθηαζε 36.414 ηεηξ. ρικ. θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πςειή ζρεηηθά 

ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλα αζηπθά θέληξα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
176 

ζπγθεληξψλεηαη ζηα κεγαιχηεξα αζηπθά θέληξα, κε θπξηφηεξν εθείλν ηνπ 

Γνπβιίλνπ (φιν ην ππφινηπν, ην 47% αθνξά ζηελ BMW) θαη έπεηηα ηνπ Cork, Limerick and Waterford. 

Παξάιιεια, ζηελ πεξηθέξεηα Southern & Eastern ζπγθεληξψλεηαη ην 73% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ (3.102,835),  

κε κηα αλαινγία αλάκεζα ζε αζηπθφ θαη επαξρηαθφ πιεζπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 68:32. Ζ πην ππθλνθαηνηθεκέλε 

πεξηνρή είλαη ην Γνπβιίλν θαη ε επξχηεξε πεξηθέξεηα (πεξίπνπ 1.187,176 θαηνίθνπο). Αθνινπζνχλ ην Cork, κε 

119.418 θαηνίθνπο, ην Limerick (52.539) θαη ην Waterford (45.748) (S&E Regional Assembly, 2006, Technopolis, 

2006). 

Παξφηη ε S&E απνηειεί ην ήκηζπ πεξίπνπ ηεο επηθξάηεηαο ηεο Ηξιαλδίαο, ηα πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηθέξεηαο ηελ 

θαζηζηνχλ ην πην ελεξγφ ηκήκα ηεο ρψξαο, αθνχ ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ ην 80% ηνπ αζηπθνχ πιεζπζκνχ, ην 80% 

ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο (S&E Regional Assembly, 2006α) θαη ην 80% πεξίπνπ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε πξνδηαγξαθέο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. πσο ζρεηηθέο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη, ε ζεκαζία ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηελ S&E ππήξμαλ θαζνξηζηηθέο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα γηα ηελ αλάδπζε ηνπ ππνδείγκαηνο θαηλνηνκίαο πνπ 

αθνινχζεζε ε ρψξα. πγθεθξηκέλα, ηε δεθαεηία αλάκεζα ζηα κέζα ηνπ ’90 θαη ηηο αξρέο ηνπ 2000, ε S&E 

απνηειεί ην 84% ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Παξάιιεια, ζηελ πεξηθέξεηα απηή παξάγεηαη ην 84% 

ηνπ ζπλνιηθά παξαγφκελνπ ΑΔΠ, κε αλαθνξά ηδηαίηεξα ζην 87% ηεο εγρψξηαο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο (S&E 

Regional Assembly, 2006α) θαη ην 93% ηεο αλάπηπμεο ηεο εγρψξηαο απαζρφιεζεο ζηνλ επξχηεξν βηνκεραληθφ 

ηνκέα.  

                                                      
175 Ζ πεξηνρή ηνπ Γνπβιίλνπ (Dublin Region, ε νπνία είλαη θαη πεξηζζφηεξν αζηηθνπνηεκέλε πεξηθέξεηα, πεξηιακβάλεη ηα  Dublin City, South-Dublin County, 

Dun Laoghaire-Rathdown County and Fingal County θαη απνηειεί ην 39% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ην 30% ηνπ εζληθνχ πιεζπζκνχ. Ζ 

πεξηθέξεηα Mid-East πεξηιακβάλεη ηα Counties Wicklow, Kildare and Meath, ελψ έρεη 11 πφιεηο κε πιεζπζκφ κε πάλσ απφ 5000 θαηνίθνπο. Καη ζεσξείηαη 
ζρεηηθά αζηπθνπνηεκέλε. Ζ πεξηθέξεηα Mid-West απνηειείηαη απφ ηα Clare, Limerick City and County, and North Tipperary θαη ελέρεη κεγαιχηεξε αζπκκεηξία 

φζνλ αθνξά ζην αγξνηηθφ θαη αζηπθφ ηεο ηκήκα , κε ην ηξίγσλν Limerick/Ennis/Shannon triangle λα ζπληζηά ηελ πεξηνρή κε ηελ ηζρπξή αζηηθή αλάπηπμε. Ζ 

πεξηνρή South-East απνηειείηαη απφ ηα Counties Carlow, Kilkenny, South Tipperary, Waterford and Wexford θαη Waterford City, θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 
πεξηζζφηεξν ζπκκεηξηθέο δνκέο αζηπθήο αλάπηπμεο αθνχ ζε θάζε county εληνπίδεηαη αζηπθφ θέληξν κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 15.000. Σέινο, ε πεξηθέξεηα 

South-West ζπγθξνηείηαη απφ ηα Cork City, County Cork and County Kerry, κε ην Cork City λα είλαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν αζηπθφ θέληξν ζηελ Ηξιαλδία 

(S&E Regional Assembly, 2006α). 
176 Σν 2004, ε ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε αμία ζηελ πεξηθέξεηα S&E ππνινγίδεηαη ζηα 105.916 εθ. επξψ, ην νπνίν ζπληζηά ην 81% πεξίπνπ ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληά.  

http://www.seregassembly.ie/assembly/reg_assembly/reg_assembly.asp?temp=&lang=en
http://www.seregassembly.ie/assembly/reg_assembly/reg_assembly.asp?temp=&lang=en
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ε φξνπο απαζρφιεζεο, νη ρακειφηεξνη ξπζκνί ζπγθεληξψλνληαλ έσο πξφζθαηα ζηελ πεξηνρή Greater Dublin 

Area (GDA) θαη South-West, ελψ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο εληνπίδεηαη θαη ε πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα γηα ηε ρψξα. 

Σν 2005, ε πεξηθέξεηα S&E ζπγθεληξψλεη επίζεο ην 80% πεξίπνπ ηεο εγρψξηαο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζε 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Οη πεξηνρέο κε ηνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο θαηλνηνκηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο είλαη 

νη South-East θαη Mid-West (φπ.π.) Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 (2002), ε θαηά 

θεθαιήλ παξαγσγηθφηεηα ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ζηε BMW θαηά 42 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ελψ ην θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 11 πνζνζηηαίεο πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ εγρψξηνπ θαηά θεθαιήλ 

εηζνδήκαηνο (φπ.π.). Γηαθνξέο εληνχηνηο εληνπίδνληαη θαη ελδνπεξηθεξεηαθά, φπσο γηα παξάδεηγκα αλάκεζα ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Γνπβιίλνπ θαη ηνπ South-East φπνπ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν ζεκεηψλεηαη δηαθνξά ηεο ηάμεσο ηνπ 21%. 

Σν γεγνλφο απηφ ζπλδπάδεηαη κε ηηο έληνλεο ελδν-πεξηθεξεηαθέο γεσγξαθηθέο, αλαπηπμηαθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

αζπκκεηξίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ πεξηθέξεηα, αλάκεζα ζηνπο αλαπηπζζφκελνπο πφινπο ηερλνινγίαο θαη 

γλψζεο, θαη ηηο ππφινηπεο εκηαζηπθέο πεξηνρέο.   

Οη νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο πεξηθέξεηαο, ηδηαίηεξα απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000 θαη έπεηηα, είλαη ζεηηθέο κε ηελ 

νηθνλνκία λα κεγεζχλεηαη θαηά ηελ πεξίνδν 1996-2002 θαηά 125% ζχκθσλα κε ζηνηρεία ζρεηηθψλ θνξέσλ (S&E 

Regional Assembly 2006α, 2006β). Σν πεξηθεξεηαθφ ΑΔΠ επί παξαδείγκαηη απμήζεθε κέζα ζε 8 ρξφληα θαηά 2.5 

θνξέο ζε απφιπηα κεγέζε, ελψ απνηεινχζε γηα φιε απηή ηελ πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηνπ ζπλνιηθά 

παξαγφκελνπ πξντφληνο. Ζ απαζρφιεζε επεθηάζεθε πεξηζζφηεξν θαη ζην γπλαηθείν πιεζπζκφ (φπ.π.) φπσο είλαη 

αλακελφκελν ζε παξφκνηα ζηάδηα αλάπηπμεο.  

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε βειηίσζε ησλ επηινγψλ απαζρφιεζεο γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ε βειηίσζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο παξαγσγηθφηεηαο πεγάδεη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηελ εηζξνή θαη ηελ εγθαηάζηαζε μέλσλ άκεζσλ 

επελδχζεσλ ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα. Ζ Ηξιαλδία φπσο είδακε, είλαη κηα ρψξα πνπ κέζσ ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ 

επέλδπζε ζε έλα ππφδεηγκα πνπ ζηηο πξψηεο ηνπ θάζεηο κεηαπνιεκηθά, βαζίζηεθε ζηε δηακφξθσζε ελφο 

ειθπζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα μέλεο επελδχζεηο ζε ηερλνινγηθνχο ηνκείο. Αξγφηεξα, κέζα απφ κηα πην ελεξγεηηθή 

θαη νινθιεξσκέλε πνιηηηθή έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο δηακνξθψλεη ζπλνιηθά ηηο ζπλζήθεο πιαηζίνπ 

γηα έλα αλεπηπγκέλν ζχζηεκα θαηλνηνκίαο θαη ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ. Ζ πιεηνλφηεηα 

απηψλ ησλ δπλακηθψλ ζπγθεληξψλεηαη ζηελ πεξηθέξεηα S&E θαη ην γεγνλφο απηφ καο δίλεη ηξία βαζηθά ζηνηρεία 

γηα ηελ ηειεπηαία. Δλ πξψηνηο, απνηειεί ηνλ θηλεηήξην κεραληζκφ πίζσ απφ ηελ Ηξιαλδηθή αλάπηπμε θαη ην 

Ηξιαλδηθφ ππφδεηγκα θαηλνηνκίαο. Γεχηεξνλ, ελέρεη πςειέο δηαθνξνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ζε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή παξαγσγηθψλ ή ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Καη ηξίηνλ, δηαηεξεί έλα ηδηαίηεξν, δηηηφ θαζεζηψο 

ζπζζψξεπζεο, ην νπνίν αλαιχεηαη ακέζσο παξαθάησ θαη θιαδηθά. Απηφ ηξνθνδνηείηαη απφ ηνπο κεραληζκνχο 

μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ θαη ηηο ηνπηθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο πξψηνο παξάγνληαο ζπζρεηίδεηαη θαη 

αιιειεπηδξά πεξηζζφηεξν κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ νξζνινγηθφηεηα ηεο εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο -ή θαιχηεξα 

πεξηθεξεηνπνηεκέλεο κέζσ ησλ ΠΔΠ- πνιηηηθήο ΔΣΚ. Σν παξαδνζηαθφ πξφηππν, εληζρχεηαη πεξηζζφηεξν απφ 

κέηξα ζηήξημεο ηχπνπ βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ή θιαζηθήο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο φπσο εληζρχζεηο, εηζαγσγή 

ηερλνινγίαο θαη πξφζθαηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θ.α.          

 

Ζ πεξηθέξεηα S&E ζήκεξα ζπγθεληξψλεη κηα ζεηξά ηζρπξψλ πιενλεθηεκάησλ φζνλ αθνξά ζε βαζηθέο ππνδνκέο, 

θπζηθνχο πφξνπο, πςειά εθπαηδεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ (ην 28% ηνπ πιεζπζκνχ αθνξά ζε απνθνίηνπο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πεξίπνπ ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000, κε ηελ South East λα ζπγθεληξψλεη ην ρακειφηεξν 

πνζνζηφ θαη ηελ Greater Dublin Area ην πςειφηεξν) θαη έλα εθηεηακέλν παξαγσγηθφ κεραληζκφ κε πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο ηερλνινγηθήο βάζεο θαη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ ην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ 

εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ζνλ αθνξά 

ζηηο ππνδνκέο, ζηε S&E ζπγθεληξψλνληαη ηέζζεξα απφ ηα πέληε απνθαινχκελα Gateways ηεο ρψξαο (Dublin, 

Cork, Limerick/Shannon θαη Waterford) θαζψο θαη πέληε απφ ηα νθηψ hubs (Kilkenny, Wexford, Mallow, Ennis θαη 

Tralee/Killarney) (Technopolis, 2006).  

 

χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία, ε Southern & Eastern ζπγθεληξψλεη ην 81% ηνπ εγρψξηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο (S&E Regional Assembly 2006α). Ζ ζπλνιηθή αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία αλέξρεηαη γηα ην 2004 

ζηα 105.916 εθ. επξψ. Σν θαηά θεθαιήλ παξαγφκελν πξντφλ αλέξρεηαη γηα ηελ ίδηα ρξνληά ζην 110% ηνπ εζληθνχ 

κέζνπ φξνπ θαη ζην 155% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ΔΔ-27 (νη πεξηνρέο Dublin θαη South-West είλαη ζην 88% 

θαη ζην 73% αληίζηνηρα ηνπ κέζνπ φξνπο ησλ 27 ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ.) (φπ.π.). Σν ζπλνιηθφ παξαγσγηθφ 
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αλζξψπηλν δπλακηθφ ππνινγίδεηαη ζηνπο 1.497,200 εξγαδνκέλνπο, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 74% ησλ ζπλνιηθνχ 

εθηηκψκελνπ αξηζκνχ (2.014,800). Οη NUTS III πεξηνρέο Dublin θαη Mid-East ππνινγίδεηαη φηη ζπγθεληξψλνπλ ην 

55% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηθέξεηαο, φπνπ ζεκεηψλνληαη ζπλήζσο θαη ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 

αλεξγίαο. ζνλ αθνξά ζηελ θιαδηθή ζχλζεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο, απηή αθνξά ζηνλ θιάδν ηεο 

γεσξγίαο θαη ηεο αιηείαο
177

 ζε πνζνζηφ 2%, έπεηηα απφ κείσζε πνπ εληνπίδεηαη ηδηαίηεξα κεηά ην 1996 νπφηε θαη 

θαηαγξάθεηαη ζην 5% πεξίπνπ
178

 (φπ.π.). Δληνχηνηο, ην πεξηθεξεηαθφ πξντφλ ηεο S&E ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

αληηζηνηρεί ζην 60% πεξίπνπ ηνπ εζληθνχ ζπλνιηθνχ παξαγνκέλνπ πξντφληνο. ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ 

θαηαζθεπψλ, ην κεξίδην εθηηκάηαη γχξσ ζην 40% ηνπ ζπλνιηθά παξαγφκελνπ πεξηθεξεηαθά ΑΔΠ. εκεηψλεηαη φηη 

ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο γλψξηζε κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5%. Ο ηνκέαο ησλ 

ππεξεζηψλ εληνχηνηο είλαη ν πεξηζζφηεξν εθηεηακέλνο θαη αθνξά ζην 55% πεξίπνπ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΠ 

(Technopolis, 2006).  

 

ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, ηα ηξφθηκα, ηα ελδχκαηα θαη ηα βαζηθά ή πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα παξακέλνπλ 

ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη πεξηνρέο πςειήο ηερλνινγίαο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

παξαγσγή ινγηζκηθνχ, ηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ πγείαο –φπσο θαξκαθεπηηθή ηερλνινγία θαη βηνηερλνινγία- θαη 

ηνκείο φπσο ρξεκαηηζηηθέο ππεξεζίεο. Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ αθνξά πεξίπνπ ζην 3% ηνπ ζπλνιηθά παξαγφκελνπ 

πεξηθεξεηαθά πξντφληνο, ελψ αληηζηνηρεί ζην 5% ησλ εηζνδεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (S&E Regional Assembly, 2006α). Έλα ζρεηηθφ κέγεζνο γηα απηά ηα πνζνζηά αληηζηνηρεί ζε 

2.5 δηο επξψ (ην 2004) πνπ είλαη επίζεο ην 80% ησλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ηεο ρψξαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα. Σν 65% πεξίπνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ, ζε φξνπο αγνξαζηηθήο δχλακεο θαη θαηαλάισζεο 

θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο πεξηνρέο ηνπ Γνπβιίλνπ, ηνπ South-West, ηνπ South-East θαη ηνπ Shannon.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πςειά πνζνζηά ηνπ ηνπξηζκνχ ηξνθνδνηνχληαη ηφζν απφ ηα θπζηθά πιενλεθηήκαηα 

ηεο πεξηθέξεηαο, φζν θπξίσο θαη απφ ηελ παξνπζία ηζρπξψλ αζηπθψλ δνκψλ ζε απηή, ηελ χπαξμε βαζηθψλ 

ππνδνκψλ
179

 θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηζρπξψλ ηερλνινγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηεινχλ 

θέληξν εξεπλεηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ηξνθνδνηείηαη 

απφ έλα πςειφ πνζνζηφ επελδχζεσλ πνπ αλέξρεηαη ζην 70% ηνπιάρηζηνλ ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ 

ηνπξηζκφ (γηα ηελ πεξίνδν 2000-2004 ην πνζφ απηφ εθηηκάηαη ζηα 2.5 δηο) (φπ.π.).     

Ζ ηερλνινγηθή ηθαλφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο βξίζθεηαη ζε πςειφ ζρεηηθά επίπεδν φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. Ζ 

ηθαλφηεηα απηή ηξνθνδνηείηαη ηφζν απφ ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δαπάλεο ΔΣΚ φζν θαη απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε 

κεγάισλ ηερλνινγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο αηρκήο. Παξφηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ζε δαπάλεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, παξνπζίαζε κηα θάκςε ηα ηειεπηαία έηε σο πνζνζηφ ηνπ εζληθνχ 

θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη’ επέθηαζε ΑΔΠ, εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζρεδφλ ην 80% κε 85% ηεο εγρψξηαο 

ηδησηηθήο ζπλεηζθνξάο (S&E Regional Assembly, 2006β), φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 12. 

Σαπηφρξνλα, ε θξαηηθή ζπλεηζθνξά ζε δαπάλεο γηα ΔΣΚ ζηελ πεξηθέξεηα S&E αθνξνχλ επίζεο ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο θαη ζην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαζψο γηα ηελ πεξίνδν 2000-

2006, ην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο αθνξνχζε ζην 72% ηεο εγρψξηαο δαπάλεο γηα ΔΣΚ. Γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, 

αθνξά ζε έλα εμίζνπ κεγάιν πνζνζηφ (240 εθ. επξψ γηα ηνλ άμνλα Καηλνηνκία θαη Οηθνλνκία ηεο Γλψζεο, ζε 

ζχλνιν 367 εθ. επξψ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο S&E 2007-13).     

 

 

 

 

                                                      
177 Tα βαζηθά αιηεπηηθά ιηκάληα ηεο πεξηθέξεηαο S&E είλαη ηα Dingle, Castletownbere, Dunmore East, Kilmore Quay, Howth θαη Clogherhead, ελψ 
ιεηηνπξγνχλ δξαζηεξηφηεηεο αιηείαο ζε κηθξφηεξεο πεξηθεξεηαθέο ππνδνκέο. Ο ηνκέαο ηεο αιηείαο ππνζηεξίδεη θαη δεπηεξεχνληεο ηνκείο κεηαπνίεζεο ζην 

Γνπβιίλν θαη ζην Castletownbere, ζηελ πεξηνρή South-East (S&E Regional Assembly, 2006α). 
178 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε αγξνηηθνχ ηνκέα ζπλαξηάηαη ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο κνξθνινγίαο ηεο εθάζηνηε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 
ηνπ θάζε πξντφληνο, κε ηελ παξαγσγή γάιαθηνο λα είλαη ζε πςειά επίπεδα (3/4 ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη ε κηζή απφ απηή ζηελ South-West region).  

Παξάιιεια, πάλσ απφ ην 60% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο βνδηλνχ παξάγεηαη ζηελ S&E (to 20% ζηελ South-West), ην 60% ρνηξηλνχ (25% ζηελ South-West) 

θαζψο θαη ην 80% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ζηηεξψλ (ην 1/3 πεξίπνπ παξάγεηαη ζηελ South-East region). πλνιηθά, ε S&E παξάγεη ηα 2/3 ζρεδφλ ηεο εγρψξηαο 
αγξνηηθήο παξαγσγήο, ελψ σο πξφζθαηα (2004) νη επηδνηήζεηο (net subsidies) απνηεινχζαλ έσο θαη ην 50% ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο (φπ.π.). 
179 Ζ πεξηθέξεηα S&E δηαηεξεί ηα ηξία δηεζλή αεξνδξφκηα (Dublin, Cork and Shannon), δπν πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα (Kerry θαη Waterford) θαζψο θαη ηα 

βαζηθά ιηκάληα ηεο ρψξαο (Dublin Port, Dún Laoghaire, Rosslare θαη Cork) (S&E Regional Assembly, 2006α)  



226 

 

Πίλαθαο 12. Γαπάλεο ΔΣΚ ζηελ πεξηθέξεηα S&E 

 
Πεγή: S&E Regional Assembly, 2006β.

 

 

ζνλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθέο επελδχζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα, (ηδηαίηεξα απφ ην 

2000 θαη έπεηηα), ζε δίθηπα ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ηφζν κέζα απφ ηδησηηθέο φζν θαη 

δεκφζηεο επελδχζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ησλ Metropolitan Area Networks (ΜΑΝS) (φπ.π.). 

Παξφια απηά, αξθεηνί απφ ηνπο δείθηεο ρξήζεο θαη δηείζδπζεο είλαη ρακειφηεξνη ηνπ κέζνπ θνηλνηηθνχ φξνπ, κε 

ηε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο λα βξίζθεηαη έσο ην 2004 ζην 63.3% (23% ρακειφηεξα φζνλ αθνξά ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη 13.0% φζνλ αθνξά ζηα λνηθνθπξηά). ηαρπνινγψληαο ηα βαζηθά πνξίζκαηα απφ ηελ παξαπάλσ 

ζχληνκε επηζθφπεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο ζηελ πεξηθέξεηα S&E αθνξνχλ:  

 

o ζηελ θεληξηθή ζέζε ηεο πεξηθέξεηαο φζνλ αθνξά ζε δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, 

κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ πεξηθέξεηα  ησλ έμη απφ ηα επηά παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο θαη ησλ ελλέα απφ ηα 

δέθα ηέζζεξα ηλζηηηνχηα ηερλνινγίαο ηεο ρψξαο 

 

o ζηε ζεκαληηθή ζέζε ηεο πεξηθέξεηαο φζνλ αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ 

 

o ζηα πςειά πνζνζηά δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, είηε κέζσ κεραληζκψλ FDI, είηε κέζσ ηεο 

θξαηηθήο πνιηηηθήο θαη ρξεκαηνδφηεζεο γηα εξεπλεηηθέο θαη θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο     

 

o ζηε ζεκαζία ησλ πεξηθεξεηαθψλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ 

 

o ζηελ πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ κε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο (S&E Regional Assembly, 

2006α: 193) 

 

o ζηε ζεκαζία ηεο θιίκαθαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο δξαζηεξηνηήησλ απφ ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

σο πξναπαηηνχκελνπ γηα ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (κε πξνυπφζεζε σζηφζν 

ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ΔΣΚ θαη κηαο νξζνινγηθφηεηαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ 

αλάπηπμε ππνδνκψλ, ηελ έξεπλα αηρκήο φζν θαη ηελ ηζφξξνπε ζπζρέηηζε ηεο)  

 

o ζηελ πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε δηθηπψζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε εξεπλεηηθέο θαη παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε εθηεηακέλσλ κεραληζκψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο 

 

 Έηνο  S&E Κξάηνο S&E σο πνζνζηφ ηεο 

εγρψξηαο δαπάλεο (%) 

Κξαηηθή δαπάλε ΔΣΚ (εθ. επξψ) 2000-6 1,654 2,298 72.0 

Ηδησηηθή δαπάλε (εθ. επξψ) 2004 970 1,150 84,3 

Αθαζάξηζηε δαπάλε ΔΣΚ (εθ. 

επξψ) 

2002 1,392 1,610 86,5 

χλνιν εξεπλεηψλ  2003 13,653 16,507 82,7 

Δξεπλεηέο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 2003 5,723 6,611 86,6 

Δπηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

ΔΣΚ 

2003 858 1,126 76,2 

Ηξιαλδηθέο επηρεηξήζεηο κε ΔΣΚ 2003 661 875 75,5 

Ξέλεο επηρεηξήζεηο κε ΔΣΚ  2003 197 251 78,5 

Γαπαλνχκελν πνζφ απφ 

επηρεηξήζεηο (εθ. επξψ) 

2003 911 1,076 84,7 

Γαπαλνχκελν πνζφ απφ ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο (εθ. επξψ) 

2003 252 300 83,8 

Γαπαλνχκελν πνζφ απφ μέλεο 

επηρεηξήζεηο (εθ. επξψ) 

2003 659 776 85,0 
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o ζηελ αζχκκεηξε γεσγξαθηθή θαη αζηπθή δνκή, ε νπνία δεκηνπξγεί αλάγθεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο γηα 

ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ αζηπθψλ πεξηνρψλ ηνπ Cork, ηνπ Waterford θαη ηνπ Limerick/Shannon   

 

o ζηελ πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο ηνπηθνχο ηνκείο 

θαη ηελ αλάπηπμε κηαο δηηηήο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο: ελφο ζπλφινπ ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πςειήο 

εμεηδίθεπζεο
180

 θαη ησλ ηνπηθψλ ιηγφηεξν θαηλνηφκσλ θαη εμσζηξεθψλ θιάδσλ. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί 

έλα πςειφ βαζκφ ‘εμάξηεζεο’ απφ ηηο εμσγελείο δξαζηεξηφηεηεο θαη εγθπκνλεί έλαλ πςειφ βαζκφ 

‘πεξηθεξεηαθήο θαηλνηνκηθήο κεηαβιεηφηεηαο’, φζνλ αθνξά ζηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο εμσγελείο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα επίπεδα απαζρφιεζεο, ηα επίπεδα θνξνινγίαο, ηα επίπεδα επελδχζεσλ ζε ΔΣΚ (απφ ηηο 

73 επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ δαπάλεο πάλσ απφ 2 εθ. επξψ ην 2001, νη 47 είλαη 

πνιπεζληθέο θαη νη 26 είλαη Ηξιαλδηθέο επηρεηξήζεηο) (S&E Regional Assembly, 2006α: 193), ηηο 

θαηλνηνκηθέο επηδφζεηο. 

  

Oη Andrew Sayer θαη Kevin Morgan ζεκεηψλνπλ ζε κηα εξγαζία αλάιπζεο ηνπ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο ζηε Μ. 

Βξεηαλία ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ κηαο πεξηθέξεηαο (‘αλάπηπμε ηεο 

πεξηθέξεηαο’) θαη ζηελ αλάπηπμε ελδνγελψλ κεραληζκψλ ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηερλνινγηθψλ θαη θαηλνηνκηθψλ ηθαλνηήησλ (‘αλάπηπμε γηα ηελ πεξηθέξεηα’) (Morgan & Sayer, 1988). 

Σα δεηήκαηα πνπ εγείξεη ε ζπγθεθξηκέλε εξκελεπηηθή δηάζηαζε γηα ηηο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο είλαη έληνλα 

εκθαλήο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο S&E. Ζ 

αλάπηπμε γηα ηελ πεξηθέξεηα S&E, ε εμνκάιπλζε ησλ παξαπάλσ αζπκκεηξηψλ θαη ε ελίζρπζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο απνηεινχλ αληηθείκελν θαη απνζηνιή ησλ εζληθψλ 

πνιηηηθψλ θαη ησλ πεξηθεξεηνπνηεκέλσλ ζπληζησζψλ ηνπο. Ζ εμέηαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

απνθαιχπηεη πηπρέο πνπ αθνξνχλ: α) ζηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνπο εμαηξεηηθνχο ξπζκνχο κεγέζπλζεο ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ (έσο ην 2006-7) θαη ζηηο έληνλεο αζπκκεηξίεο, β) ζηε ζχλζεζε ησλ εμσγελψλ παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ην ηνπηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη γ) ζηε ζχλζεζε ηεο πνιηηηθήο 

ΔΣΚ, φζνλ αθνξά ζηα πεξηερφκελα θαη ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο φξηα. Ζ απάληεζε ζε απηά ηα εξσηήκαηα ζα 

αλαθαηαζθεπάζεη ην πεξηερφκελν ηνπ ‘Κέιηηθνπ ηίγξε’, φζνλ αθνξά ηφζν ζην δεχηεξν φζν θαη ζην πξψην (έλεθα 

ησλ ηδηαίηεξα πςειά εμσγελψλ θαη ακθίβνια ελζεθεπκέλσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηφηεησλ) ζπλζεηηθφ ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ.   

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο πνιηηηθήο, αθνξνχλ ελ πξψηνηο ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ΔΣΚ (National R&D 

Action Plan), ην νπνίν ζηνρεχεη φπσο είδακε ζηε δφκεζε ηεο Οηθνλνκίαο ηεο Γλψζεο θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο 

πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ πνιηηηθή έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. Σν ρέδην 

πεξηιακβάλεη έλα ζηφρν επέλδπζεο 2.5% έσο ην 2010, κε ηα 2/3 λα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Καηά 

δεχηεξνλ, ε ζπιινγηζηηθή απηή αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (NSRF), 

ην νπνίν απνζθνπεί κέζα απφ ηελ Δλφηεηα 4 (Chapter 4) ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο γλψζεο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζε ζπκθσλία κε ην Δζληθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα (NDP - Transforming Ireland-A Better 

Quality of Life for All)
181

 θαη ην Δζληθφ Πξφγξακκα Αλαδηάξζξσζεο (National Reform Programme
182

) θαη 

πξνβιέπεη ελέξγεηεο γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ 

Πιαηζίνπ Αλαθνξάο πξνβιέπεη ηελ αλάπηπμε εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, δνκψλ εθθφιαςεο 

                                                      
180 Με αλαθνξά θπξίσο ζηε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, ηε βηνηερλνινγία θαη ηηο επηζηήκεο πγείαο, ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο, θαη θπζηθά, ηε βηνκεραλία 

ινγηζκηθνχ θαη ησλ ΣΠΔ γεληθφηεξα, ελψ αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά ηερλνινγηθνί ηνκείο, φπσο νη ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, ε λαλνηερλνινγία θαη άιιεο 

πεξηνρέο ‘ηερλνινγηθήο ζχγθιηζεο’. Ζ ηερλνινγηθή ζχγθιηζε απνηειεί ήδε ην πεδίν γέλεζεο πιήζνπο λέσλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ, εξεπλεηηθψλ θαη 
ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ θαη θαηλνηνκηψλ. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο -θαη φπσο ζα πξνθχςεη απφ ην ζχλνιν ηεο έξεπλαο επί ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηθεξεηαθψλ κεραληζκψλ γλψζεο θαη αλάπηπμεο- ε έλλνηα θαη ε δηαδηθαζία ηεο ηερλνινγηθήο θαη επηζηεκνληθήο ζχγθιηζεο (σο κηα νπζηαζηηθή κνξθή 

δηεπηζηεκνληθφηεηαο) αλαδεηθλχεηαη πιένλ κηα απφ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο ηερλνινγηθήο θαη βηνκεραληθήο ηζηνξίαο θαη απηφ θαλεξψλεηαη ζε αξθεηέο 
ηερλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επνρήο καο.        

181 Tν National Development Plan 2007-2013 (Transforming Ireland-A Better Quality of Life for All), φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ, πξνηείλεη  

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θαη ζηαζεξήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζηελ εζληθή αληαγσληζηηθφηεηα, ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, ζηελ πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα, ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη αθνξά ζε έλα 
πξνυπνινγηζκφ χςνπο ζρεδφλ 184€ δηο (Taoiseach, 2008β). 
182 Tν National Reform Programme (NRP) παξνπζηάζηεθε  ηνλ Oθηψβξην ηνπ 2005 θαη απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε κέηξσλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο αλαζεσξψληαο ηελ αηδέληα ηεο Ληζζαβφλαο. Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο αθνξνχλ ζηελ καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή, ζηελ 
κηθξννηθνλνκηθή παξέκβαζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αχμεζεο ζε δαπάλεο ΔΣΚ θαη ηα κέηξα απαζρφιεζεο. ελψ ην NRP βξίζθεηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ 

Agreed Programme ηεο θπβέξλεζεο (2002). 
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θαη κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηερλνινγίαο (Taoiseach, 2008β). Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε δνκψλ 

ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο ην ζρήκα Micro-Enterprise Innovation and Entrepreneurship, ζε 

ζπλεξγαζία κε πθηζηάκελνπο θνξείο φπσο ηα County Enterprise Boards θαη ην Enterprise Ireland. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα επίζεο κε ηελ Δζληθή Υσξνηαμηθή ηξαηεγηθή (National Spatial 

Strategy)
183

 (φπ.π.), ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο κηα ‘ηζφξξνπε ρσξηθή αλάπηπμε’. Απηφ πνπ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί κε ην πέξαο ηεο επηζθφπεζεο ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ ππνδείγκαηνο ζπζζψξεπζεο ηεο S&E αθνξά ζηε 

ζεκαζία πνπ ην Strategy for Science Technology and Innovation) δηαηεξεί, σο κέξνο ηνπ Δζληθνχ Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, γηα ηε βαζχηεξε, νινθιεξσκέλε θαη καθξνπξφζεζκε ηερλνινγηθή, παξαγσγηθή θαη θαηλνηνκηθή 

κεηεμέιημε ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ κνξθνινγία ηεο πεξηθέξεηαο, φπσο αλαδεηθλχεηαη ακέζσο παξαθάησ, πεξηιακβάλεη 

αλεπηπγκέλεο δνκέο αξηζηείαο -σο απνηέιεζκα ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ- ελψ ζπγθεληξψλεη εθηεηακέλεο 

δνκέο ηερλνινγηθήο παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο σο ζπλέπεηα θπξίσο ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. 

 

6.3.2. Γνκέο θαη πνιηηηθέο έξεπλαο, ηερλνινγίαο, θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο  

Ζ παξνχζα ελφηεηα δηαθξίλεηαη ζε ηξία κέξε. Σν πξψην αθνξά ζε κηα ζχληνκε αιιά ελδεηθηηθή επηζθφπεζε ησλ 

θαηλνηνκηθψλ επηδφζεσλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππνδείγκαηνο θαηλνηνκίαο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηηο δνκέο 

παξαγσγήο γλψζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηθέξεηα S&E. Σν δεχηεξν κέξνο αθνξά ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

βαζηθψλ κεραληζκψλ παξαγσγήο γλψζεο θαη ηα κέηξα ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ή κεηαθνξάο ηερλνινγίαο πνπ 

έρνπλ εθαξκνζηεί ηα ηειεπηαία έηε ζηελ πεξηθέξεηα. Σν ηξίην κέξνο, πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε δπν θξίζηκσλ γηα 

ηελ πεξηθέξεηα παξαγσγηθψλ ηνκέσλ πςειήο ηερλνινγηθήο εμεηδίθεπζεο, ζε αλαθνξά κε ην ηζηνξηθφ ηνπο, ηηο 

επηδφζεηο ηνπο θαη ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηνπο.   

H εμέιημε θαη ε αλάπηπμε κηαο βηνκεραλίαο εμαξηάηαη απφ έλα ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζε 

εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο, φζν θαη ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Οη πξψηεο πεξηιακβάλνπλ ζπρλά θαηεγνξίεο φπσο: α) 

ν ξπζκφο επελδχζεσλ, β) ε θαηεχζπλζε θαη ε ζχλζεζε ησλ επελδχζεσλ, γ) νη ηερλνινγηθνί, παξαγσγηθνί θαη 

νξγαλσηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί πνπ εηζάγνληαη, δ) νη κνξθέο θαη δηαθπκάλζεηο ησλ παξαγσγηθψλ θαη εζσηεξηθψλ 

ηερλνινγηθψλ θχθισλ, ε) ε δήηεζε, ζη) νη απνθάζεηο ρσξνζέηεζεο, δ) νη ζρέζεηο κε ζπγγελείο ή ζπλδεδεκέλνπο 

θιάδνπο, ζ) ε θπξίαξρε κνξθή εηζαγσγήο ηερλνινγίαο θαη ε) ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο αθνξνχλ ζηνλ ραξαθηήξα, ηε δπλακηθή θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ 

επξχηεξνπ νηθν-ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ζηελ εμέιημε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ 

επηκέξνπο δνκψλ θαη κεραληζκψλ ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ πεξίπησζε ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ επί παξαδείγκαηη, 

απνηειεί ίζσο ηελ πην ραξαθηεξηζηηθή ζηελ Ηξιαλδία, φζνλ αθνξά ηφζν ζηε δπλακηθή θαη ηελ επέθηαζε ηεο, φζν 

θαη ζηελ θεληξηθή ηεο ζέζε αλάκεζα ζηνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο πνπ έρνπλ επηιέμεη λα εγθαηαζηήζνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηε λεζησηηθή ρψξα.      

Σν ζχλνιν ησλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Ηξιαλδία, αθνξνχλ ζε 3.222 κνλάδεο θαη απνηεινχλ ην 52.2% 

πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ. Tν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ Γεξκαλία εληνπίδεηαη ζην 65.1% (65.896) 

θαη ζηε Γαιιία ζην 32.6% (28.170). Ζ Ηξιαλδία απνηειεί κηα απφ ηηο ρψξεο κε ηηο πεξηζζφηεξν θαηλνηφκεο 

επηρεηξήζεηο (European Commission, 2010β), παξφηη πξνζεγγίδεηαη απφ ηνπο ζπλνιηθνχο θνηλνηηθνχο δείθηεο 

(European Innovation Scoreboard, 2009) (ελ κέξεη, ιφγσ δηαθπκάλζεσλ ζε άιιεο θαηεγνξίεο θαη ηκήκαηα ηνπ 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, ηα νπνία αλαιχζεθαλ παξαπάλσ) σο ‘δεπηεξεχνπζα’ ρψξα ζε ζέκαηα 

θαηλνηνκίαο (‘innovation follower’), καδί κε ηηο ρψξεο: Απζηξία, Βέιγην, Κχπξν, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, 

Δζζνλία θαη Γαιιία (Hollanders, Tarantola & Loschky, 2009). Οη ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ζεκεηψλνπλ 

                                                      
183 Ζ πξψηε Δζληθή Υσξνηαμηθή ηξαηεγηθή ηεο Ηξιαλδίαο (National Spatial Strategy-NSS) πηνζεηείηαη ην 2002 θαη απνηειεί έλα καθξνπξφζεζκν (20 εηψλ) 

ζρέδην ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ησλ ρσξηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δνκψλ ηεο ρψξαο, κε έκθαζε ζηελ επέλδπζε γχξσ απφ ελλέα αληαγσληζηηθνχο πφινπο, πέληε απφ 

ηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα Southern & Eastern Region θαη ελλέα επηπιένλ αζηηθψλ δνκψλ. ηφρνο ηεο NSS είλαη ε αλάπηπμε πνιηηηθψλ 
ηζφξξνπεο ρσξηθήο αλάπηπμεο θαη ε ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ δπλακηθψλ ζε ζηξαηεγηθέο πεξηνρέο, ηφζν ζε επίπεδν αζηηθψλ πεξηνρψλ φζν θαη ζε 

επίπεδν ελδνρψξαο.     
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θαηλνηνκηθέο επηδφζεηο
184

 θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ησλ εγεηηθψλ θαηλνηνκηθψλ ρσξψλ ηεο Έλσζεο (‘innovation 

leaders’), αιιά θνληά ζην κέζν φξν ησλ 27 θξαηψλ κειψλ
185

.  

ην επίπεδν ησλ θιάδσλ πςειήο ηερλνινγίαο ε Ηξιαλδία θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο 5.000 πεξίπνπ επηρεηξήζεσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο πςειήο ηερλνινγίαο 

θαη ησλ ππεξεζηψλ έληαζεο γλψζεο, φηαλ ην ζχλνιν ζηελ Δ.Δ-27 πξνζεγγίδεη ηηο 138.000 (European Commission, 

2010β). ε επίπεδν δαπαλψλ γηα έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, απηέο ζεσξνχληαη 

ρακειέο ζρεηηθά κε ηηο πεξηζζφηεξν θαηλνηφκεο πεξηθέξεηεο ηεο Έλσζεο. Δληνχηνηο, κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο 

φπσο ην ζχζηεκα θνξνινγηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, νη μέλεο άκεζεο επελδχζεηο θαη ε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ γηα ΔΣΚ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο αθαζάξηζηεο δαπάλεο γηα εξεπλεηηθέο θαη θαηλνηνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ησλ εθξνψλ.  ζνλ αθνξά ζηηο επξεζηηερλίεο γηα παξάδεηγκα, ε Ηξιαλδία 

πξνζέγγηδε ηα ηειεπηαία έηε πνζνζηά ηεο ηάμεσο ησλ 77 επξεζηηερληψλ αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ. Σν 40% απφ 

απηέο πεξίπνπ αθνξά ζε ηδηνθηεζία κε Ηξιαλδηθήο επηρείξεζεο. Ο κέζνο φξνο ζηελ Δ.Δ. είλαη θνληά ζηηο 136 

επξεζηηερλίεο. ηε Γεξκαλία ν ίδηνο δείθηεο πξνζέγγηδε ην 2003, ηηο 312 επξεζηηερλίεο αλά εθαη. θαηνίθσλ θαη ζηηο 

ΖΠΑ ηηο 162 (φπ.π.).  

Πεξλψληαο μαλά ζην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, ε πεξηθέξεηα S&E βξίζθεηαη θνληά ζην κέζν εζληθφ φξν, 

ιφγσ θαη ηεο θεληξηθήο ζεκαζίαο πνπ ε πεξηθέξεηα θαηέρεη ζην εζληθφ ππφδεηγκα θαηλνηνκίαο. χκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία ηνπ UNU-MERIT θαη ηνπ Hugo Hollanders, νη πεξηθέξεηεο θαηαηάζζνληαη, ζε ρακειή, κεζαία θαη 

πςειή θαηλνηνκηθή επίδνζε βάζεη ησλ δεηθηψλ ελίζρπζεο. Οη ηειεπηαίνη πεξηιακβάλνπλ ελ πξψηνηο, ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηε δηα βίνπ κάζεζε, ηελ θξαηηθή δαπάλε γηα ΔΣΚ θαη ηελ επξπδσληθφηεηα. Καηά 

δεχηεξνλ, αθνξνχλ ζηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (ηδησηηθή δαπάλε ΔΣΚ, κε ηερλνινγηθέο δαπάλεο 

θαηλνηνκίαο, θαηλνηνκίεο εληφο επηρεηξήζεσλ, επξεζηηερλίεο ζην EPO, θαηλνηφκεο ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε 

ΜΜΔπ) αιιά θαη ζηηο επηδφζεηο/εθξνέο (ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, 

απνηειεζκαηηθφηεηα επελδχζεσλ, απαζρφιεζε ζε θιάδνπο έληαζεο γλψζεο, απαζρφιεζε ζε κεηαπνίεζε κέηξηαο 

ή πςειήο εμεηδίθεπζεο, πσιήζεηο κε πξντφληα λέα ζηελ αγνξά ή ζηελ επηρείξεζε) (Πίλαθαο 1, Παξάξηεκα Η). Με 

βάζε απηή ηελ αμηνιφγεζε, ε S&E θαηαηάζζεηαη ζηε κεζαία κε πςειή θαηεγνξία φζνλ αθνξά ζην ζπλνιηθφ 

ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, ελψ βξίζθεηαη ζηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα παξακέηξσλ ελίζρπζεο.       

Ζ πεξηθέξεηα S&E ζπγθεληξψλεη ηελ πην ηζρπξή δνκή ζεζκψλ παξαγσγήο γλψζεο ζηε ρψξα κε έμη Παλεπηζηήκηα 

θαη δέθα Ηλζηηηνχηα Σερλνινγίαο, ηα νπνία είλαη ζπγθεθξηκέλα ηα: University College Cork, University College 

Dublin, Trinity College Dublin, National University of Ireland, Dublin City University, University of Limerick, θαη 

ην National College of Art & Design. Αληίζηνηρα ιεηηνπξγνχλ ηα Ηλζηηηνχηα: Dublin Institute of Technology, 

Institute of Technology, Carlow, Cork Institute of Technology, Limerick Institute of Technology, Tallaght Institute 

of Technology, Tralee Institute of Technology, Waterford Institute of Technology, Dun Laoghaire Institute of 

Technology, Blanchardstown Institute of Technology, Tipperary. Δπηπιένλ, ιεηηνπξγνχλ θνιέγηα αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο ζην Γνπβιίλν, φπσο ην Forebel College of Education, Mater Dei Institute, Church of Ireland College 

of Education, , St Catherine’s College, Colaiste Mhuire θαη ην National College of Ireland θαζψο θαη  ην Pontifical 

College (S&E Regional Assembly, 2006α). 

Σα Ηλζηηηνχηα Σερλνινγίαο πξαγκαηνπνηνχλ εξεπλεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απφ απηά απνθνηηεί 

δπλακηθφ ζρεδφλ φζν θαη απφ ηα Παλεπηζηήκηα. Παξάιιεια, απνηεινχλ θέληξα έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο ζε πεξηνρέο πνπ δε δηαζέηνπλ αθαδεκατθέο ππνδνκέο, φπσο ηα Carlow, Tralee, θαη Waterford (Roper, 

Hewitt-Dundas & Savage, 2002). Σα Ηλζηηηνχηα παξέρνπλ ηερλνινγηθέο ππεξεζίεο ζε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, ελψ 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκπξάμεηο ΔΣΚ αλάινγα κε ηηο εμεηδηθεχζεηο ηνπο. ε αξθεηέο επίζεο πεξηπηψζεηο ε 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπο επεθηείλεηαη θαη ζηε ζχζηαζε κεραληζκψλ ππνζηήξημεο ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο φπσο ην 

Kerry Technology Park, ην νπνίν ζπζηάζεθε απφ ην Tralee Institute of Technology θαη ην Shannon Development 

(φπ.π.). 

                                                      
184

 Δλ πξνθεηκέλσ, ε θαηλνηνκηθή επίδνζε κηαο ρψξαο αμηνινγείηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηηο επηδφζεηο (π.ρ. επξεζηηερλίεο) φζν 

θαη ζηηο εηζξνέο θαηλνηνκίαο (π.ρ. ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο δαπάλεο ΔΣΚ). 

185
 Οη ρψξεο Κχπξνο, ινβελία θαη Δζζνλία κεηέβεθαλ απφ ηελ θαηεγνξία ησλ ‘κέηξηα θαηλνηφκσλ ρσξψλ (‘moderate innovators’) ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία σο απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο ηεο θαηλνηνκηθήο ηνπο επίδνζεο, ην 2008 (Hollanders, Tarantola & Loschky, 2009). 
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ην ίδην πιαίζην, ηα Παλεπηζηήκηα αλαπηχζζνπλ ηα ηειεπηαία έηε ηηο ππνδνκέο πξνο κηα αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε, 

ζπλεξγαδφκελα είηε κε επηρεηξήζεηο θαη παξέρνληαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κεραληζκνχο ππνζηήξημεο. πσο 

αλαθέξνπλ νη Roper, Hewitt-Dundas & Savage, ην Trinity College Dublin (TCD) Innovation Centre -ην νπνίν 

ηδξχεηαη ήδε απφ ην 1986- ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ πξψησλ ηερλνβιαζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία δχν θέληξσλ 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο (PATs): α) ηνπ National Pharmaceutical Biotechnology Centre θαη β) ηνπ Materials 

Ireland. Σαπηφρξνλα, ην University of Limerick ηδξχεη ην 1980, ην National Technology Park θαη ην Innovation 

Centre, ζε ζπλεξγαζία κε ην Shannon development, κε ζθνπφ ηελ εθθφιαςε δξαζηεξηνηήησλ πςειήο ηερλνινγίαο 

(Taoiseach, 2008β). Δληνχηνηο, νη δηαδηθαζίεο αμηνπνίεζεο ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ βξίζθνληαη ζε έλα 

πξψηκν ζηάδην αλάπηπμεο ιφγσ ησλ εκβξπαθψλ κεραληζκψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο 

ζπκκεηνρήο αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζρεηηθέο δηεξγαζίεο. εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο, έσο 

πξηλ απφ κηα δεθαεηία, ε ζπκκεηνρή ησλ εξεπλεηψλ ζε δηαδηθαζίεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ έθηαλε 

ηνπο 62 εξεπλεηέο, κε ηνπο 22 ζε επίπεδν πιήξνπο απαζρφιεζεο (ζε φιε ηε ρψξα), κε θαηαλνκή 0.7 δείθηε 

πιήξνπο απαζρφιεζεο (FTE) ζηελ πεξηθέξεηα BMW, θαη 15.5 ζηελ πεξηθέξεηα S&E (θαη 5.7 ζηε Β. Ηξιαλδία) 

(Roper, Hewitt-Dundas & Savage, 2002). 

Μηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή ΔΣΚ πεξηιακβάλεη ηφζν κέηξα αλάπηπμεο θαη ζπλερνχο ππνζηήξημεο ππνδνκψλ, φζν 

θαη ad hoc κέηξα ελίζρπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο είηε κέζσ ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηεο δήηεζεο, είηε κέζσ ηεο ελίζρπζεο πξνζθνξάο ηερλνινγίαο, είηε κέζσ ηεο επηβξάβεπζεο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα δπν. Αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ κέηξσλ ζηελ πεξηθέξεηα S&E, 

ζεκεηψλεηαη φηη ηα ηειεπηαία έηε έρνπλ εθαξκνζηεί αξθεηέο παξεκβάζεηο -πέξαλ απηψλ ηεο ελίζρπζεο ησλ 

αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ- πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο είηε 

λέσλ δνκψλ εθθφιαςεο ηερλνινγίεο θαη έξεπλαο, είηε δηακφξθσζεο ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο θαηλνηνκίαο. Γηα 

ηελ πεξίνδν 2000-2006 -ε νπνία είλαη θαη ε πξψηε εθηεηακέλε παξέκβαζε ζε επίπεδν κέηξσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηε 

ρψξα- νη ζπλνιηθνί πφξνη αλέξρνληαη 850 εθ. επξψ, κε ηα 500 εθ. λα αθνξνχλ ζην  PRTLI (Taoiseach, 2006). Ο 

ζρεδηαζκφο ηεο πνιηηηθήο είλαη εζληθφο, φπσο θαη ν ζπληνληζκφο κέζα απφ ηα  Science Foundation Ireland θαη 

Higher Education Authority. Αξθεηνί απφ ηνπο πφξνπο επίζεο αμηνπνηνχληαη κέζα απφ δξάζεηο ηνπ IDA θαη ηνπ 

Enterprise Ireland. πλνιηθά, ην 70% ηεο δαπάλεο πεξίπνπ γηα ΔΣΚ θαηεπζχλζεθε ζε παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά 

ηλζηηηνχηα θαη ηλζηηηνχηα ηερλνινγίαο (φπ.π.).  

ην επίπεδν ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο εθαξκφζηεθαλ ζε εζληθφ επίπεδν, θπξίσο απφ ηελ πεξίνδν 2000-2006, 

κέηξα πνπ απεπζχλνληαλ ζηνπο αθαδεκατθνχο νξγαληζκνχο ηεο πεξηθέξεηαο S&E. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα 

εμήο: α) Regional Innovative Actions
186

, β) FUSION programme, ην νπνίν απνζθνπνχζε ζηελ κεηαθνξά γλψζεο 

αλάκεζα ζε παλεπηζηήκηα θαη βηνκεραλία, γ) Innovation Partnership Scheme, ην νπνίν πξνσζεί ηελ ζπλεξγαζία 

αλάκεζα ζε αθαδεκία θαη επηρεηξήζεηο, δ) INNOVA ην νπνίν πξνσζεί ηε ζπλεξγαηηθή έξεπλα, ε) Advance 

Technologies Research Programme, ην νπνίν εληζρχεη ηελ έξεπλα  ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζη) Campus 

Companies Programme, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία ηερλνβιαζηψλ ζε παλεπηζηήκηα θαη ηερλνινγηθά 

ηλζηηηνχηα, ηελ πξνψζεζε πεξηθεξεηαθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζε ηξφθηκα θαη νηθν-ηνπξηζκφ θαη ηε 

δεκηνπξγία ρψξσλ ηερλνινγηθήο εθθφιαςεο ΔΣΚ γηα ΜΜΔπ εληφο ησλ ηλζηηηνχησλ ηερλνινγίαο. Παξάιιεια, 

δεκηνπξγείηαη ην  Commercialisation Fund, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ παλεπηζηεκίσλ (φπ.π.).  

Με θαηεχζπλζε θπξίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αλαπηχζζνληαη επίζεο κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζε: α) κείσζε θφξσλ 

γηα επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα θαηνρχξσζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, β) αλάπηπμε 

θηλήηξσλ γηα ΔΣΚ (κέζα θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ County Enterprise Boards κε δάλεηα, επηρνξεγήζεηο θαη 

ππνζηήξημε) θαη γ) ελίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ θηλδχλνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επηβξάβεπζεο θαηλνηνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ην Research Technology and Innovation Competitive Grant. Σν ηειεπηαίν κάιηζηα, 

                                                      
186 Σν Γεθέκβξην ηνπ 2001 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ηελ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ ΔΣΠΑ ησλ Innovative Actions ηεο Southern and Eastern (SERIAP). 

Τπεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ νξίδεηαη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην (Regional Assembly). Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνπλ  

1) κεηαθνξά ηερλνινγίαο πξνο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηνπο αθαδεκατθνχο νξγαληζκνχο θαη 2) αλάπηπμε πηινηηθψλ δξάζεσλ κέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ 
ΣΠΔ. Σα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ είλαη:  SHANNON REGION KNOWLEDGE NETWORK - Shannon Development, ENACT - Waterford Institute 

of Technology, EOLAS  - Udaras na Gaeltachta/University College, Cork/Diseart Institute of Education and Celtic Culture, ACE – Inishnet, INTELLIGENT 

ISLANDS - Ogenek Teoranta, E-TOWNS/E-FLAGSHIPS - Shannon Development, CONNECTED COMMUNITIES- South-East Regional Authority (OP S&E, 
2007-2013). 
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ππνζηεξίδεη γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006 ηελ αλάπηπμε ελεξγεηψλ αλαδηνξγάλσζεο δηαδηθαζηψλ θαη δεκηνπξγίαο 

λέσλ πξντφλησλ (φπ.π.).  

ην πιαίζην ηνπ Productive Sector Operational Programme, ην νπνίν ζπληνλίδεηαη κε ηα πεξηθεξεηαθά 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ εθεμήο), εθαξκφδνληαη επίζεο ηα: Education Strategic Research, Industry, 

Programme for Research in Third Level Institutions θαη ην North-South Collaboration, πνπ απνζθνπεί ζηελ 

ελίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δνκψλ. Tν Industry απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ έξγσλ πςειήο πνηφηεηαο 

θαη ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ. ην πιαίζην επίζεο ηνπ ΠΔΠ S&E, 

αλαπηχζζεηαη ην Micro-Enterprise θαη ην Regional Innovation Strategies, κε ην πξψην λα πεξηιακβάλεη δξάζεηο 

γηα ηελ ελίζρπζε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ κέζα απφ δπν θαηεγνξίεο (Selective 

Financial Intervention θαη Entrepreneurial and Capability Development). Σν δεχηεξν λα απνζθνπεί ζηε 

δεκηνπξγία εξεπλεηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θέληξσλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηδηαίηεξα  εθηφο ηεο πεξηνρήο ησλ 

ζεκαληηθψλ παλεπηζηεκίσλ (Dublin, University College Cork and University of Limerick). Σν Regional Innovation 

Action Programme, ην νπνίν εθαξκφζηεθε θαη ζηηο δπν πεξηθέξεηεο ηεο Ηξιαλδίαο κε ρξεκαηνδφηεζε επίζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, θαη εληζρχζεθε θαη απφ ηελ θνηλφηεηα ζηα πιαίζηα ηνπ National 

Development Programme, είρε επίζεο σο ζηφρν ηε κεηαθνξά γλψζεο απφ ηα παλεπηζηήκηα ζηηο ηνπηθέο αγξνηηθέο 

επηρεηξήζεηο (S&E Regional Assembly, 2006α).     

ην πιαίζην ηνπ S&E Regional Operational Programme 2007-2013 ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη δξάζεηο γηα 

ΔΣΚ κέζα ζηνπο άμνλεο Innovation and Knowledge Economy, Environment and Sustainability θαη Sustainable 

Urban Development. H ζπλνιηθή θνηλνηηθή δαπάλε γηα ηελ Ηξιαλδία, γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 θηάλεη ζην 901.4 

εθ. επξψ. Ζ δαπάλε γηα ηελ θαηεγνξία Innovation and Knowledge Economy θηάλεη ζηα 277.000 εθ. επξψ, θαη 

απνηειεί ηελ πςειφηεξε αλάκεζα ζηνπο ηξεηο απηνχο άμνλεο. Γηα ηελ πεξηθέξεηα S&E ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο 

δαπάλεο θηάλεη ζηα 681 εθ.επξψ (146 εθ. θνηλνηηθή ζπλδξνκή) (S&E Regional Assembly 2006α). ην πιαίζην ηνπ 

άμνλα Innovation and Knowledge Economy, δηαθξίλνληαη ηξεηο ηνκείο: 1. Development of Region’s RTDI capacity 

2. Entrepreneurship in Micro-enterprises θαη 3. Experimental Innovative Actions. ην πιαίζην ηνπ πξψηνπ ηνκέα, 

νη ζηφρνη είλαη ε ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη ε ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ, ελψ ζην 

δεχηεξν ηνκέα, ζηφρνο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ν ηερλνινγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο. ην 

πιαίζην ηνπ ηξίηνπ ηνκέα πεξηιακβάλνληαη παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη αθνξνχλ ζε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ, δηακφξθσζε δηθηχσλ θαη ζπλεξγεηψλ, 

ελίζρπζε δηαδηθαζηψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο (S&E Regional Assembly 2006β). 

Οη κεραληζκνί αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο εληζρχνληαη ζηελ πεξηθέξεηα S&E θαη 

απφ εζληθνχο κεραληζκνχο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ νξίδνληα ηεο πεξηθεξεηαθήο εθαξκνγήο κέζσ ησλ ΠΔΠ θαη 

αθνξνχλ ζε εζληθά εξγαιεία πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ νηθν-ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο ζηελ S&E. Ίζσο ζην κεγαιχηεξν βαζκφ, νη πεξηζζφηεξν ζηαζεξέο θαη εθηεηακέλεο ππνδνκέο θαη 

ελέξγεηεο ζηελ πεξηθέξεηα έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ηνπ Science Foundation Ireland, ην νπνίν 

ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο νξγαληζκνχο πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ γηα ην 2007-2013 απφ ην 

National Development Programme, ηνπ Strategy for Science, Technology and Innovation (Taoiseach, 2006) θαη ηνπ 

Higher Education Authority. Σν National Development Programme δηαζέηεη γηα απηή ηελ πεξίνδν πνζφ ηεο ηάμεσο 

ησλ 1.4 δηο, ζε ζχλνιν 8.2 δηο επξψ, κε ζθνπφ ηελ επέλδπζε ζε εξεπλεηέο, εξεπλεηηθέο νκάδεο θαη ζηελ παξαγσγή 

λέαο γλψζεο θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλνινγίαο, ησλ ΣΠΔ θαη ησλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ. Σν Higher 

Education Authority φπσο θάλεθε, απνηειεί ηνλ νξγαληζκφ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο γηα ηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε, δξα ζπκβνπιεπηηθά πξνο ηε DES θαη αλαιακβάλεη πξφζθαηα ηελ πινπνίεζε ηνπ PRTLI (ην νπνίν 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ DES θαη αξγφηεξα ζπληνλίδεηαη απφ ην DETΗ) (φπ.π).  

To Programme for Research in Third Level Education (PRTLI) ζπληζηά πξφγξακκα ην νπνίν αλαπηχζζεηαη απφ ηε 

DES θαη έπεηηα ε δηαρείξηζε ηνπ πεξλάεη ζηελ DETΗ θαη ζηελ ΖΔΑ187. Σν πξφγξακκα μεθηλάεη ην 1998 θαη απφ ην 

                                                      
187 Μηα απφ ηηο πεξηζζφηεξν εληαζηαθέο ζρέζεηο ζην εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ηεο Ηξιαλδίαο είλαη απηή αλάκεζα ζην Department Education and Science 
(DES) (Hilliard & Green, 2005: 50), ην νπνίν ειέγρεη ζρεδφλ ην κηζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ΔΣΚ θαη ην Department of Enterprise, Trade and Innovation 

(DETI), ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη πεξίπνπ ην 15%. Αθφκα θαη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο πνιηηηθήο, νη δπν αξρέο αλέπηπμαλ παξάιιεια πξνγξάκκαηα ή 

κεραληζκνχο φπσο ην PRTLI θαη ην SFI. Σν PRTLI πξνέξρεηαη απφ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη δσξεά θαη ζεζκνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο βαζηθήο 
εξεπλεηηθήο ππνδνκήο. Σν SFI απνηειεί πξσηνβνπιία ηνπ DETΗ, ζηα πξφηππα ηνπ US National Science Foundation (NSF), θαη αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ Foresight πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην 1998 θαη πξνζδηνξίδεη σο αληαγσληζηηθέο πεξηνρέο ηηο ΣΠΔ θαη ηε βηνηερλνινγία. ην πιαίζην ηνπ 



232 

 

2000 ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία
188

. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, κέζα απφ ελίζρπζε ππνδνκψλ, ελίζρπζε δη-επηζηεκνληθφηεηαο θαη ελίζρπζε 

ζπλεξγαζηψλ. πγθεθξηκέλα, κέζα ζε ιίγα ρξφληα αλαπηχζζνληαη είθνζη ελλέα εμεηδηθεπκέλα εξεπλεηηθά θέληξα 

ηα νπνία εκπιέθνπλ παλεπηζηήκηα θαη ηλζηηηνχηα ηερλνινγίαο, ελψ πξνζθέξνπλ κεγάιεο επηρνξεγήζεηο θαη 65 λέα 

καζήκαηα θαη απνζπνχλ ηε ζπκκεηνρή 2.174 θνηηεηψλ, εξεπλεηψλ θαη θαζεγεηψλ. εκεηψλεηαη φηη κέζα ζε 2.5 

ρξφληα δεκνζηεχνληαη 2.000 επηζηεκνληθά άξζξα θαη θαηνρπξψλνληαη 60 επξεζηηερλίεο, σο απνηέιεζκα ησλ 

εληζρχζεσλ (S&E Regional Assembly, 2006β). Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή θακπή, 

φπσο απνηππψλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο κεηξήζεηο, γηα ηελ ππνδνκή, ηελ επίδνζε, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ησλ αθαδεκατθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θέληξσλ ζηελ S&E
189

 (φπ.π.).       

Ζ εζληθή πνιηηηθή πνπ αλαδηνξγαλψλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα δξαζηηθά ην ηνπίν ζηελ πεξηθέξεηα S&E -ζε επίπεδν 

ηερλνινγηθψλ θαη θαηλνηνκηθψλ πφξσλ- είλαη ην Strategy for Science, Technology and Innovation. Ηδηαίηεξα θαηά 

ηελ πξφζθαηε πεξίνδν, έρνπλ ζπζηαζεί δνκέο ζηελ πεξηθέξεηα κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ αθνξνχλ ηφζν 

ζε ζηνρεπκέλε έξεπλα, φζν θαη ζε θέληξα ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ζπλεξγαζίαο. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθέο 

δξάζεηο φπσο πξναλαθέξζεθε, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην Science Foundation Ireland είλαη ηα Centres for Science, 

Engineering & Technology (CSETs), ηα νπνία ππνβνεζνχλ ηε ζχλδεζε επηζηήκεο θαη βηνκεραληθήο εθαξκνγήο 

(Taoiseach, 2008β)
190

.  

Σν Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices (CRANN), κε έδξα ζην Trinity College ζην 

Γνπβιίλν, ζπληζηά έλα απφ ηα πην δπλακηθά ηλζηηηνχηα ζηε ρψξα κε εμεηδίθεπζε ζηε λαλνηερλνινγία. Απαζρνιεί 

πεξίπνπ 200 εξεπλεηέο, κε πξνζαλαηνιηζκφ ζε θπζηθά θαη ρεκηθά θαηλφκελα θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

ηερλνινγηψλ, κεραληζκψλ θαη αηζζεηήξσλ, ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηελ εληαηηθή 

ζπλεξγαζία κε ηε βηνκεραλία. ην ίδην Ίδξπκα (Trinity College) εδξεχεη ην Centre for Telecommunications Value-

Chain Research (CTVR), ην νπνίν ζπλδέεη αθαδεκία θαη βηνκεραλία κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ ζην επίπεδν 

ησλ ηερλνινγηθψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Παξάιιεια, ην Software Engineering for Ireland ηδξχεηαη ην 

2005, κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ ινγηζκηθνχ θαη απνηειεί ζπλέξγεηα αλάκεζα 

                                                                                                                                                                                 
NDP 2000-2006 επελδχνληαη 711 εθ. επξψ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ. Eληνχηνηο, 
ζήκεξα ε ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ζηε ρψξα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε ζπκπιεξσκαηηθνηήησλ, θαη ελ πξνθεηκέλσ ην 

50% πεξίπνπ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην SFI πξνγξακκάησλ αλαπηχζζνληαη ζηηο ππνδνκέο ηνπ PRTLI (DETI, 2006).  
188 Tν PRTLI εληάζζεηαη ζην RTDI for Collaboration-Productive Sector Operational Plan, 2000-2006, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηηο παξεκβάζεηο Innovation 
Partnerships (ην νπνίν νδήγεζε ζην Applied Research Grants Scheme), Commercialisation Fund θαη Programmes in Advanced Technology’ θαζψο θαη ηα The 

Intellectual Property Assistance Scheme, Networking Initiatives, Technology Transfer θαη Ηnternational Collaboration Programme. πγθεθξηκέλα, ην 

Programmes in Advanced Technology (PATs) Tα PATs μεθηλάλε ην 1988 σο ζπλέξγεηα αλάκεζα ζην Enterprise Ireland θαη ηε βηνκεραλία, κε ζθνπφ ηε 
‘βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Ηξιαλδίαο’, κέζσ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη παξνρήο ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ. Αξρηθά δεκηνπξγνχληαη 6 PATs ηα 

νπνία ζπλδένληαη κε 30 θέληξα ζε παλεπηζηήκηα θαη θνιέγηα - Informatics Research Initiative, BioResearch Ireland (BRI), Materials Ireland, AMT Ireland, 

PEI Technologies, Optronics Ireland (Taoiseach, 2008β). Ζ ιεηηνπξγία θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ PATs ζπλδέεηαη κε ηελ εηήζηα παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηε 
βηνκεραλία θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 11 εθ. επξψ εηεζίσο, απφ ηα νπνία ηα κηζά πεξίπνπ αθνξνχλ ζε θφζηνο πξνζσπηθνχ θαη 

ηα ππφινηπα θαηαλέκνληαη κέζσ Service Level Agreements (SLAs) ζηα ζπλεξγαδφκελα θέληξα.. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη πεξηιακβάλνπλ επηκφξθσζε, 

ζεκηλάξηα, εξεπλεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο ππεξεζίεο, ελψ ζηαδηαθά ηα PATs ‘απηνλνκνχληαη’ νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά κέζα ζην ρψξν ησλ παλεπηζηεκίσλ. 
Παξφηη ε απηνηειήο ρξεκαηνδφηεζε ηνπο πεξηνξίδεηαη ηα ηειεπηαία έηε, εληζρχεηαη ε ζχλδεζε ηνπο κε άιια παξάιιεια πξνγξάκκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

κεηαθνξάο ηερλνινγίαο (φπ.π.).  

189 Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία γηα ην 2007-13, αλαθνηλψλεηαη ν ηέηαξηνο θχθινο ηνπ PRTLI, κε πξνυπνινγηζκφ 
€230 εθ., θαη ν νπνίνο πξνβιέπεη 819 λέεο ζέζεηο εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 17 λέα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, 7 απφ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θαη ηε 

βηνκεραλία. Πξνβιέπνληαη επίζεο άιια 30 εθ. επξψ γηα εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο. Παξάιιεια πξνβιέπνληαη παξεκβάζεηο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

φπσο ην NanotEire (a national nanotechnology initiative), ην FoodIreland θαη ην NPBPS. Σν Molecular Medicine Ireland, ην νπνίν απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ 
PRTLI-Dublin Molecular Medicine Centre (DMMC) απφ ην 2007 ζην Dublin First Report on the Strategy for Science, Technology and Innovation). Δπίζεο 

ζπζηήλεηαη ην Clinician Scientist Fellowship Programme γηα ηελ θαηάξηηζε αθαδεκατθψλ γηαηξψλ, κε ρξεκαηνδφηεζε €10 εθ. απφ ην PRTLI Cycle 4 θαη ππφ 

ην ζπληνληζκφ ηνπ Molecular Medicine Ireland. πλνιηθά αλαδεηθλχνληαη ζε απηή θάζε 33 εξεπλεηηθά θέληξα πιένλ θαη ππνζηεξίδνληαη ζρεδφλ 1600 
εξεπλεηέο. ήκεξα βξίζθεηαη ζηνλ 6ν θχθιν ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζπλδπάδεη θαη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηξίηνπο (Taoiseach, 2008β).  

190 Σν Science Foundation Ireland ρξεκαηνδνηεί ζήκεξα ελλέα Centres for Science, Engineering & Technology (CSETs), έμη ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ θαη ηξία 
ζηνλ ηνκέα ηεο βηνηερλνινγίαο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία φπσο ηα παξαπάλσ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηθέξεηα  S&E. ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

αλαπηχζζνπλ ζηνρεπκέλεο ζπλεξγαζίεο κε ηζρπξνχο ηδησηηθνχο θνξείο, ζε επίπεδν εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο ζπλέξγεηαο, φπσο νη GlaxoSmithKline, 

Hewlett Packard, Bell Labs, Lucent Technologies, Intel, Medtronic, Alimentary Health, Becton Dickinson, Analog Devices, Hospira, Inverness Medical 
Innovations, Enfer Technologies, Amic AB, Deerac Fluidics, Commergy, Magnetic Solutions, Eblana Technologies, Storm First Report on the Strategy for 

Science, Technology and Innovation 2 Technologies, Ashling Microsystems, Beaumont Hospital, Robert Bosch, Brightwork, IBM Ireland, Intel Ireland, Iona 

Technologies, KUGLER MAAG CIE, Motorola, Piercom Ltd, QAD Ireland Ltd, Silicon & Software Systems, Microsoft, Symantec, Dai Nippon Printing, 
Alchemy, VistaTech, Traslan, SpeechStorm, Changing Worlds, Critical Path, Ericsson, Foster-Miller, IBM, Fidelity Investments, Vodafone (SFI, 2010). 
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ζηα University of Limerick (ζπληνληζηήο), Dublin City University (DCU), Trinity College Dublin (TCD) θαη 

University College Dublin (UCD). 

Σν Centre for Sensor Web Technologies (CLARITY), κε έδξα ζην University College Dublin απνηειεί εξεπλεηηθφ 

θέληξν κε έκθαζε ζηα Adaptive Sensing θαη Information Discovery θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζε ηνκείο πεξηβάιινληνο, 

πγείαο θαη ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. Σν Alimentary Pharmabiotic Centre, κε έδξα ζην UCC, απνηειεί κηα επίζεο 

ηζρπξή εξεπλεηηθή δνκή ηεο πεξηθέξεηαο, ρξεκαηνδνηνχκελε κέζα απφ ην ίδην πξφγξακκα θαη ε νπνία 

πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ζέκαηα πγείαο, θαξκαθεπηηθήο, αλάπηπμεο λέσλ ζεξαπεηψλ θαη νξγαληθήο δηαηξνθήο. 

Σέινο, κηα ζεκαληηθή δνκή ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ην Tyndall National Institute, κε έκθαζε 

ζηηο ΣΠΔ θαη έδξα ζην University College Cork, κε πξνζσπηθφ πνπ αλέξρεηαη ζρεδφλ ζηνπο 250 εξεπλεηέο θαη 

θαηαγξάθεη ζπλεξγαζίεο κε ζεκαληηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ (π.ρ. IBM, Sony, Intel, Analog Devices, Siemens, 

ST Microelectronics, Infineon, Philips Semiconductors).  

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθέο δξάζεηο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην Enterprise Ireland, είλαη ε δεκηνπξγία ησλ Competence 

Centres. Σα κεγαιχηεξα Competence Centres ζηελ πεξηθέξεηα S&E αθνξνχλ: α) ζην Competence Centre for 

Applied Nanotechnology, ην νπνίν έρεη έδξα ζην Tyndall UCC, θαη δηαηεξεί δνκέο ζην TCD CRANN, β) ζην 

Competence Centre for Composite Materials, κε έδξα ζην UL θαη ην UCD, γ) ζην Competence Centre for 

Microelectronics, κε έδξα ζην Tyndall, ην UCC θαη ην UL, δ) ζην Competence Centre for IT Innovation, κε έδξα 

ζην NUI Maynooth, θαζψο θαη ε) ζην Competence Centre for Bioenergy & Biorefining, ην νπνίν εδξεχεη ζην NUI 

Galway αιιά δηαηεξεί δνκέο θαη ζην UL θαη ην UCD. ηηο 10 Μαξηίνπ ηνπ 2010, ν Τπνπξγφο ηνπ Enterprise, 

Trade & Innovation, Mary Coughlan, δειψλεη γηα ηε λέα απηή νινθιεξσκέλε παξέκβαζε: 

“ζήκεξα θάλνπκε έλα βήκα πέξα απφ ηελ θιαζηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ΔΣΚ θαη πξνο έλα ζπλεξγαηηθφ ζχζηεκα 

φπνπ νη επηρεηξήζεηο πνπ ππφ άιιεο ζπλζήθεο ζα δξνχζαλ αληαγσληζηηθά θαη κφλν, απνθαζίδνπλ λα 

κνηξάδνληαη θαη λα αληαιιάζζνπλ, θίλδπλν θαη δπλάκεηο. Tα Competence Centres πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα 

εμεηδίθεπζεο θαη αξηζηείαο ζε ελλέα ηνκείο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ, λέσλ πξντφλησλ θαη ηε 

ζπλεξγαζία βηνκεραλίαο (‘industry-led’) θαη αθαδεκατθψλ νξγαληζκψλ…’ (IDA, 2010).  

Τπνινγίδεηαη φηη ζε πξψηε θάζε ζπκκεηέρνπλ 180 ΜΜΔπ θαη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, ελψ αξρηθά δεζκεχνληαη 

32 εθ επξψ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θέληξσλ θαη 24 εθ. επξψ γηα ηα επφκελα 5 έηε. Πέξα απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ, ε νξζνινγηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο 

ηεο θαηλνηνκίαο (Taoiseach, 2008β). Δπηπιένλ, ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε δπν ηζρπξψλ αζπκκεηξηψλ ηνπ 

Ηξιαλδηθνχ αιιά θαη ηνπ πξνθείκελνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. Απηέο αθνξνχλ ζηελ αληζνκεξή ζπκκεηνρή ησλ 

πνιπεζληθψλ θαη ησλ ηνπηθψλ ΜΜΔπ ζηελ παξαγσγή ΔΣΚ θαζψο θαη ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα ηζρπξά ηδξχκαηα 

παξαγσγήο γλψζεο, ηνπο ηδησηηθνχο θιάδνπο παξαγσγήο θαη ην πνιπζζελέο ηνπηθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα ελ 

γέλεη
191

. Ζ εμέιημε απηή επαιεζεχεη θαη ην επηρείξεκα πνπ επαλαιακβάλεηαη ζπρλά ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη 

ακθηζβεηεί ηηο ‘δπλακηθέο ηεο αγνξάο’ φζνλ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα ηνπο λα δηακνξθψλνπλ ζπζηήκαηα γλψζεο θαη 

θαηλνηνκίαο ή λα δηαζθαιίδνπλ ηνπο φξνπο αλαπαξαγσγήο ηνπο. Παξφηη ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη θαζνξηζηηθή ζηηο 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο θαηλνηνκίαο, ν ξφινο δηακφξθσζεο ησλ ζπλζεθψλ αλαπαξαγσγήο ησλ 

ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ζπρλά αλαιακβάλεηαη απφ ην Κξάηνο -κε ηε κηα ή ηελ άιιε κνξθή- αθφκα θαη ζε 

πεξηβάιινληα πνπ δηαθξίλνληαη απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηζρπξψλ ηδησηηθψλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ θαη κνλάδσλ.  

Ζ θξαηηθή πνιηηηθή ΔΣΚ είλαη ε δπλακηθή πνπ νθείιεη λα δηακνξθψζεη ην επξχηεξν πιένλ πεξηβάιινλ εληφο ηνπ 

νπνίνπ παξάγεηαη ε ηερλνινγία θαη ε θαηλνηνκία, είηε ζην επίπεδν ησλ ελεξγεηηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ -φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ Competence Centres- είηε ζην επίπεδν ηεο ξχζκηζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ πξνζέιθπζε εμσηεξηθψλ επελδχζεσλ, ηεο παξνρήο ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηα Ηδξχκαηα 

πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε ζεζκηθή ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Παξαηεξψληαο θαλείο ην Ηξιαλδηθφ ζχζηεκα καθξνζθνπηθά, δηαπηζηψλεη ην πέξαζκα απφ ηε δφκεζε ησλ βαζηθψλ 

                                                      
191 Σα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία ησλ Competence Centres πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλεξγαζία κε 180 επηρεηξήζεηο, ηε κεηαθνξά 

ηνπιάρηζηνλ 80 αμηνπνηήζηκσλ θαη ψξηκσλ ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ, ηελ απαζρφιεζε ηνπιάρηζηνλ 80 κεραληθψλ θαη ζεηηθψλ επηζηεκφλσλ ζε 

εξεπλεηηθέο δνκέο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε βηνκεραληθψλ ιχζεσλ, ηελ απαζρφιεζε ηνπιάρηζηνλ 80 εξγαδνκέλσλ ζε εξεπλεηηθά έξγα, ηελ αλάπηπμε 
πςειφηεξσλ επηπέδσλ ΔΣΚ ζε πνιπεζληθέο θαη Ηξιαλδηθέο επηρεηξήζεηο (IDA, 2010).  

http://www.dcu.ie/
http://www.tcd.ie/
http://www.ucd.ie/
http://www.ucc.ie/research/apc/content/
http://www.tyndall.ie/
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ζπγθξνηεζηαθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. δεκηνπξγία ηζρπξνχ παξαγσγηθνχ ηνκέα πςειήο ηερλνινγηθήο βάζεο, δεκηνπξγία 

ππθλνχ δηθηχνπ αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δνκψλ), ζηελ πεξίνδν ελίζρπζεο ησλ δεζκψλ απηψλ θαη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ ζπζηεκηθψλ δπλακηθψλ.  

Tν Strategic Research Clusters Programme (SRCs) ζπληζηά άιιε κηα δξάζε ηνπ Science Foundation Ireland πνπ 

ππνζηεξίδεη ηε ζχλδεζε επηζηεκφλσλ θαη βηνκεραλίαο (SFI, 2010) θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο 

ζε ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο πεξηνρέο. Οη ηειεπηαίεο αθνξνχλ θπξίσο ζε επηζηήκεο πγείαο θαη ζε ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο, επηθνηλσληψλ θαη αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο. ην πιαίζην ηεο παξέκβαζεο αλαπηχζζνληαη 

ζεκαληηθέο ππνδνκέο ζηελ πεξηθέξεηα Southern & Eastern. ην πεδίν ησλ επηζηεκψλ πγείαο,  αλαπηχζζεηαη ην 

Reproductive Biology Research Cluster, κε βάζε ζηα UCD θαη Teagasc θαζψο θαη ην Irish Drug Delivery Network 

ην νπνίν ιακβάλεη επηρνξήγεζε 5.2 εθ. επξψ  απφ ην Science Foundation Ireland θαη 2.2. εθ. επξψ απφ ηε 

βηνκεραλία (κε έκθαζε ζηελ αληηθαηάζηαζε παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ φπσο ν εκβνιηαζκφο) (φπ.π.). Παξάιιεια 

ζπζηήλεηαη ην Solid State Pharmaceuticals Cluster (University of Limerick), ην νπνίν δεκηνπξγεί κηα δη-

επηζηεκνληθή δνκή κε ζπκκεηνρή επηζηεκψλ ρεκείαο, θαξκαθεπηηθήο, ρεκηθήο κεραληθήο θαη κεραλνινγίαο θαη ην 

Immunology Research Centre (IRC) πνπ ζπλδέεη ηζρπξνχο δξψληεο, ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα ζην πεδίν ηεο 

αλνζνινγίαο θαη ζπληνλίδεηαη απφ ην Trinity College Dublin θαη ην NUI Maynooth. Δπηπξνζζέησο, ζην Dublin 

College University (DCU εθεμήο) ηδξχεηαη ην Irish Separation Science Cluster (ππεχζπλνο Prof. Brett Paull), ην 

νπνίν αλαπηχζζεη δη-επηζηεκνληθή έξεπλα ζε επίπεδν ρεκείαο, πιηθψλ, βηνηερλνινγίαο, κεραληθήο κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ ραξαθηεξηζκφ βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηηο λέεο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο.    

ην πεδίν ησλ ΑΣ&ΣΠΔ
192

 (Information, Communications and Emergent Technologies-IC&ET), αλαπηχζζεηαη ην 

Information and Communication Technology for Sustainable and Optimised Building Operation (ITOBO), ζην 

University College Cork, ην νπνίν πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ππεξ-δνκψλ δηθηχσλ, ππεξεζηψλ, 

αιγνξίζκσλ, πξσηνθφιισλ θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ θηεξίσλ θαη θαηαζθεπψλ. ην Tyndall αλαπηχζζεηαη ην 

Photonics–Integration ‘From Atoms to Systems’ (PiFAS), ζε ζπλεξγαζία κε εξεπλεηηθέο νκάδεο απφ Trinity 

College Dublin (TCD εθεμήο), Dublin College University θαη University College Cork (UCC εθεμήο), κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία λέσλ κεζφδσλ αμηνπνίεζεο ηεο πξνθείκελεο ηερλνινγίαο. ην ίδην ίδξπκα αλαπηχζζεηαη θαη ην 

Functional Oxides and Related Materials for Electronics (FORME), ελψ ζην UCC ζπζηήλεηαη ην Efficient 

Embedded Digital Signal Processing for Mobile Digital Health (EEDSP), ην νπνίν αλαπηχζζεη λένπο κεραληζκνχο 

αζχξκαηεο ηαηξηθήο θαη πξφλνηαο (π.ρ. αζχξκαηεο ελζσκαησκέλεο ζπζθεπέο θαη αηζζεηήξεο) (φπ.π.). 

Ζ εζληθή πνιηηηθή ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία, απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν απεπζείαο αλαδφκεζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

δνκψλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. Χο εθ ηνχηνπ, επηιέγεηαη ε αλαιπηηθή αλαθνξά σο πξνο ηε κνξθηθφηεηα ησλ 

εζληθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, ζην πιαίζην αλάιπζεο ηεο κνξθνινγίαο ησλ ππνδνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γλψζεο ζηελ 

πεξηθέξεηα S&E. χκθσλα κε ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Δπηζηήκε, ηελ Σερλνινγία θαη ηελ Καηλνηνκία, νη 

δαπάλεο γηα έξεπλα θαη ηερλνινγία ηξηπιαζηάζζεθαλ ζηα ηειεπηαία 10 ρξφληα (1.56% ηνπ ΑΔΠ ην 2006), 

θηάλνληαο ζηα 2.5 δηο ην 2007 (Taoiseach, 2008β). Ζ αχμεζε απηή πξνήιζε ηφζν απφ ην δεκφζην φζν θαη απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα
193

. Πέξαλ φκσο ηεο απμεκέλεο επελδπηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ΔΣΚ θαη ηεο 

απμεκέλεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα
194

, ε πνιηηηθή ΔΣΚ αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο γλψζεο, κέζα απφ ελφηεηεο κέηξσλ: ηελ ελίζρπζε ηνπ θαζεζηψηνο δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη ηελ αλάπηπμε κέηξσλ ζπλεξγαζίαο
195

.  

                                                      
192 Απφ ην SFI ρξεκαηνδνηείηαη επίζεο ε παξέκβαζε Research Frontiers, ην νπνίν ππνζηεξίδεη κηθξφηεξεο ζρεηηθά παξεκβάζεηο (βξαβεία έσο 220.000 επξψ  
θαη δηάξθεηα 4 έηε) ζε ηνκείο φπσο ζεηηθέο επηζηήκεο, καζεκαηηθά, ΣΠΔ θ.α., θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα 

Ηδξχκαηα ηεο πεξηθέξεηαο.   

193 Απφ ην 2004 έσο ην 2006, νη εξεπλεηέο απμήζεθαλ απφ 4.152 ζε 4.690, ήηνη θαηά 13% (DETI, 2006).   

194 Ζ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο έξεπλαο εθθξάδεηαη ζηαδηαθά θαη ζηε δηεζλή παξνπζία ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ηεο ρψξαο. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηα 
πξφζθαηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηνλ πξψην ρξφλν ηνπ EU Framework Programme 7 (FP7) 2007-2013, νη εξεπλεηέο ηεο Ηξιαλδίαο απνζπνχλ 57 εθ. επξψ ελψ 

ζπκκεηέρνπλ ζε 54 επηηπρεκέλεο πξνηάζεηο (DETI, 2006).  
195 Μφλν κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ IDA Ireland, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνζέιθπζε ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ ζε ηερλνινγηθνχο θπξίσο ηνκείο, 
επηδνηήζεθαλ 44 έξγα ην 2006 ζπλνιηθνχ χςνπο 470 εθ.επξψ, ην νπνίν απνηέιεζε κηα δξακαηηθή αχμεζε ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα έηε (π.ρ. 140 εθ. επξψ ην 

2004).  

http://zuse.ucc.ie/itobo/
http://zuse.ucc.ie/itobo/
http://zuse.ucc.ie/itobo/
http://www.tyndall.ie/pifas/
http://www.tcd.ie/
http://www.tcd.ie/
http://www.dcu.ie/
http://www.ucc.ie/en/
http://www.tyndall.ie/forme/
http://www.tyndall.ie/forme/
http://www.tyndall.ie/forme/
http://www.ucc.ie/en/eedsp/
http://www.ucc.ie/en/eedsp/
http://www.ucc.ie/en/eedsp/
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δαπάλε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απμήζεθε ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα (Γξάθεκα 2). Σν 

2000, ε ηδησηηθή δαπάλε γηα ΔΣΚ αλέξρεηαη ζην 71.7% ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο δαπάλεο γηα ΔΣΚ, φηαλ ε 

δεκφζηα δαπάλε ηελ ίδηα ρξνληά είλαη ζην 26.9%, ελψ ην 2006 αλέξρεηαη ζην 65.5%, ζε ζρέζε κε ην 32.8% ηεο 

δεκφζηαο επέλδπζεο ζε ΔΣΚ (φπ.π.). Σν 2006, ε ηδησηηθή δαπάλε γηα ΔΣΚ απμήζεθε θαηά 17.3% ζε ζρέζε κε ην 

2000, ελψ αθνξά ζε 1.56 δηο επξψ, ζε απφιπηα κεγέζε. Σν 40% αθνξά ζε επελδχζεηο ζε ΔΣΚ θαη θπξίσο ζε 

ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα CSETs. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε εξγάδεηαη θαη ην IDA, ην νπνίν 

δηαζθαιίδεη ην 2007, 114 εθ. επξψ γηα λέεο επελδχζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ ηηο επελδχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην 2007, σο απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηoπ IDA: DePuy Ltd, Thermoking, Vistakon 

and Zimmer Holdings, Genzyme, Lanacaster laboratories, Teva Pharmaceutical, Citco Funds Services, Unum, 

Eyewonder, ServiceSource and Beckman Coulter) (φπ.π.).  

Γξάθεκα 2. Αθαζάξηζηε εγρψξηα δαπάλε ΔΣΚ, Ιξιαλδία 

 

Πεγή: Forfas, 2010. Ίδηα επεμεξγαζία.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, απηή αθνξά ζε έλα ζχλνιν δξάζεσλ πνπ ηα ηειεπηαία έηε 

εκπινπηίζηεθαλ θαη δηεπξχλζεθαλ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008, νη IDA θαη Enterprise Ireland πξνσζνχλ ην R&D 

grant scheme for companies, χςνπο 500 εθ. επξψ, ελψ αλαπηχζζνπλ επίζεο δξάζεηο φπσο ην R&D Capability 

Scheme (γηα επελδχζεηο ΔΣΚ κεγάιεο θιίκαθαο), ην Innovation Management Initiative (ελίζρπζε ηερλνινγηθήο θαη 

κε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηε δηαρείξηζε θαηλνηνκίαο) 

θαζψο θαη ην Enterprise Innovation Networks
196

. Δπίζεο, εηζάγνληαη: α) ην Innovation Voucher πνπ παξέρεη 5.000 

επξψ ρξεκαηνδφηεζε ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο γηα ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο απφ νξγαληζκνχο γλψζεο (428 

επηρεηξήζεηο επλννχληαη απφ ην κέηξν έσο ηα ηέιε ηνπ 2007) θαη β) ην Knowledge Acquisition Grants Scheme, ην 

νπνίν παξέρεη ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 50.000 γηα ηελ αλάπηπμε ελφο έξγνπ, γηα έλα ρξφλν (φπ.π.).  

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ησλ ηδησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ αλαπηχζζεηαη θαη ην R&D tax credit 

scheme, ην νπνίν μεθηλάεη ην 2007 θαη ιεηηνπξγεί θαη ην 2008, θαη πξνβιέπεη απαιιαγή (tax credit) 25% ζηηο 

απμήζεηο δαπαλψλ ΔΣΚ, ζε ζρέζε κε ην έηνο εθθίλεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε εηζάγεηαη ελ πξψηνηο ην 2004, 

φηαλ ην DETΗ πηνζεηεί ην Taxes Consolidation Act 1997 (επί Prescribed Research and Development Activities) ζην 

Finance Act 2004 θαη εηζάγεη κηα ζηαδηαθή απαιιαγή 20% γηα επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ εξεπλεηηθέο θαη 

ηερλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ απαιιαγή απηή επηρεηξεί λα απνηειέζεη θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ απφ πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο (Forfas, 2010).    

Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο απφ ην Enterprise Ireland θαη 

άιινπο νξγαληζκνχο. Έσο ην 2007, ρξεκαηνδνηήζεθαλ ελέξγεηεο ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζπλνιηθνχ 

                                                      
196

 200.000 επξψ εηεζίσο, γηα 3 ρξφληα, ζε επηηπρεκέλα δίθηπα επηρεηξήζεσλ κε έκθαζε ζε θάπνην ηερλνινγηθφ ‘πξφβιεκα’ (Taoiseach, 2006). 



236 

 

χςνπο 72 εθ. επξψ. Μφλν γηα ηε δξάζε Technology Transfer Offices επελδχνληαη ζε ελλέα Ηλζηηηνχηα -κε ηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά ζηελ S&E- 15.6 εθ. επξψ, ελψ αλαπηχζζεηαη θαη εηδηθή ππεξεζία ππνζηήξημεο ηνπο ζην 

Enterprise Ireland. Παξάιιεια, ην EI’s Commercialisation Fund (CF)
197

 ππνζηεξίδεη δξάζεηο αμηνπνίεζεο 

απνηειεζκάησλ (π.ρ. 140 awards ην 2005, 160 ην 2007, 120 επξεζηηερλίεο ην 2007 ζε ζρέζε κε ηηο 33 ην 2005, 13 

ηερλνβιαζηνχο ην 2007 ζε ζρέζε κε 5 ην 2005, 264 θνηλνπνηήζεηο εθεπξέζεσλ απφ εξεπλεηέο ην 2007 ζε ζρέζε κε 

135 ην 2005, 584 απαζρνινχκελνη ζε ζεξκνθνηηίδεο ζηα ηέιε ηνπ 2007, ζε ζρέζε κε 150 ην 2005) (Taoiseach, 

2008β). ην πιαίζην ηνπ Strategy for Science Technology and Innovation 2007-2013, πινπνηνχληαη δξάζεηο 

δηακφξθσζεο ππνδνκψλ εθθφιαςεο (Campus Incubation), κέζσ ηνπ Enterprise Ireland (50 εθ. επξψ), κε ζθνπφ 

ηελ ελίζρπζε ησλ δπλακηθψλ δεκηνπξγίαο ηερλνβιαζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην εξεπλεηηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (φπ.π.). πλνιηθά, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία είθνζη ζεξκνθνηηίδσλ, δεθαέμη εληφο 

ησλ Ηλζηηηνχησλ Σερλνινγίαο θαη ηεζζάξσλ εληφο αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ, ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε δεκηνπξγία έμη 

δνκψλ βην-εθθφιαςεο.   

Οη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ εδξαίσζε κεραληζκψλ βειηίσζεο ησλ φξσλ πξνζέιθπζεο 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ αθελφο, θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ επηζθφπεζε 

ησλ δνκψλ παξαγσγήο γλψζεο  ζηελ πεξηθέξεηα S&E ζε ζπλάξηεζε κε ηα κέηξα ελίζρπζεο απηψλ ησλ ππνδνκψλ 

θαηαδεηθλχνπλ θάπνηεο βαζηθέο δπλακηθέο. Δλ πξψηνηο, δηαθαίλεηαη ε ηζρπξή δεκφζηα εξεπλεηηθή θαη ηερλνινγηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ε ζεκαζία ηεο. Γεχηεξνλ, αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία θαη ε αλαγθαηφηεηα ησλ κέηξσλ πνιηηηθήο 

πνπ αλήθνπλ ζε κηα πεξηζζφηεξν ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη πεξηιακβάλνπλ εξγαιεία ελεξγνπνίεζεο ηεο 

ηερλνινγηθήο δήηεζεο, θαζψο θαη κέηξα ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαηηθήο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ηεο βαζηθήο αιιά 

θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο.  

Σέινο, απνηππψλεηαη ν ηζρπξφο ξφινο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη θαη πνζνηηθά ζηα 2/3 πεξίπνπ ηεο 

δαπάλεο, ελψ κεζνδνινγηθά ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλαπηχζζεηαη πιένλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε αξθεηέο απφ ηηο δνκέο 

παξαγσγήο γλψζεο ηνπ δεκφζηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ. ζνλ αθνξά ζηε ζχλζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηνπηθψλ 

παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ -αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο- απηέο πεξηιακβάλνπλ 

αξθεηνχο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο θηλεηήξηα δχλακε είλαη θαηά θχξην ιφγν νη μέλεο άκεζεο επελδχζεηο. Οη ηειεπηαίεο 

αθνξνχλ θπξίσο ζε ΣΠΔ θαη ινγηζκηθφ, βηνηερλνινγία θαη επηζηήκεο πγείαο, θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο. Ζ ζεκαζία ησλ ηνκέσλ απηψλ, ηεο ζχλζεζεο ηνπο θαη ησλ εζσηεξηθψλ δπλακηθψλ 

ηνπο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αλαπηπμηαθήο ηξνρηάο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ νηθν-ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο. Χο εθ ηνχηνπ, κηα ζπλνιηθή δηεξεχλεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ ηειεπηαίνπ ελζσκαηψλεη θαη ηελ 

επηζθφπεζε δπν βαζηθψλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο.  

Ζ πεξίπησζε ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ  

Παξφηη ε Ηξιαλδία θαίλεηαη λα κελ θαηέρεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο δείθηεο 

θαηλνηνκίαο, ν θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ  αθνξά ζην 39% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

ΔΣΚ θαη ζην 22% ησλ δαπαλψλ ΔΣΚ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο απφ πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο (White, 2003). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη, φηη ην 2006 ε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ απνηεινχζε ηνλ πην 

ηζρπξφ ηνκέα ζηελ ηδησηηθή δαπάλε γηα ΔΣΚ, κε πνζνζηφ 30.4% ήηνη 404.1 € επξψ (Taoiseach, 2008β). Ζ 

πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο ζπληζηά αλάκεζα ζε άιια, έλα παξάδεηγκα κεηάβαζεο, απφ κηα ζρεηηθά παξαδνζηαθή 

νηθνλνκία κε έληνλε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πςειά πνζνζηά απαζρφιεζεο ζε παξαδνζηαθνχο θιάδνπο θαη 

παξαδνζηαθέο κνξθέο παξαγσγήο, πξνο κηα νηθνλνκία πνπ ελζσκαηψλεη ηζρπξνχο ηερλνινγηθνχο ηνκείο έληαζεο 

γλψζεο -φπσο ΣΠΔ, θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο- θαη θηάλεη λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηηο αξρέο ηνπ ’90 σο ν ‘Κέιηηθνο Σίγξεο’
198

.  

                                                      
197 Σν Commercialisation Fund θαη ην Intellectual Property Fund ππνζηεξίδνπλ εξεπλεηέο ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνπνίεζεο εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 
απνηειεζκάησλ ζηε βηνκεραλία. 

198  Ζ Ηξιαλδηθή νηθνλνκία αλαπηχζζεηαη γηα ηελ πεξίνδν 1990-1995 κε ξπζκφ αλάπηπμεο 4.8% θαη ηελ πεξίνδν 1995-2000 κε ξπζκφ 9.5% (Forfas, 2006), 

παξφηη νη ζπγθεθξηκέλνη ξπζκνί δελ ζπλνδεχνληαη πάληα απφ αχμεζε ησλ γεληθψλ επηπέδσλ απαζρφιεζεο ή βειηίσζε ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη ηνπ κέζνπ 

εηζνδήκαηνο. ε επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο ηηκψλ, ε Ηξιαλδία αληηκεησπίδεη ηα ηειεπηαία έηε έλα απμεκέλν πιεζσξηζκφ, θαζψο γηα ηελ πεξίνδν κφλν 1999-
2006 νη ηηκέο θαηαλαισηή απμήζεθαλ θαηά 28%, ζε ζρέζε κε ην 15% ζηελ ΔΔ-15 θαη νη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ βξίζθνληαη ζε αξθεηά πςειφηεξν απφ ηνλ κέζν 

φξν ησλ 27 πνζνζηφ (πεξίπνπ 20%) (Forfas, 2010). Παξάιιεια, παξαηεξείηαη κηα θάκςε ζηελ παξαγσγηθφηεηα, ζε φξνπο ΑΔΠ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 
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Δλ πξνθεηκέλσ, ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ εληνπίδεηαη ηφζν ζηελ πεξηθέξεηα S&E φζν θαη ζηελ 

πεξηθέξεηα BMW. Γηα παξάδεηγκα, ην Galway Bay έρεη αλαγλσξηζηεί σο δπλεηηθή πεξηνρή αλάπηπμεο κηαο 

‘επθπνχο θνηιάδαο’, ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηζρπξψλ ηδησηηθψλ θνξέσλ ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο (π.ρ. Intel, IBM, 

Transas) θαη ζπλεξγεηψλ απφ θνξείο πνιηηηθήο θαη δεκφζηνπο θνξείο αλάπηπμεο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο. 

Παξάιιεια, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηηο δπν πεξηθέξεηεο αλαγλσξίδεηαη σο ηδηαίηεξα 

ελεξγεηηθή (Andreosso-O’Callaghan & Lenihan, 2006), ζε ζέκαηα αλάπηπμεο ηερλνινγίαο θαη κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο. Δληνχηνηο, νη βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ δείρλνπλ λα παξνπζηάδνπλ κηα 

πςειφηεξε ζπγθέληξσζε ζηελ πεξίπησζε ηεο πεξηθέξεηαο Southern &Eastern. Δθεί ζπζζσξεχεηαη ην 80% ηεο 

εγρψξηαο βηνκεραλίαο πεξίπνπ, κε ηελ πεξηνρή κφλν ηνπ Γνπβιίλνπ λα ζπγθεληξψλεη πάλσ απφ ην 70% ηεο 

ζπλνιηθήο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε ηελ παξνπζία ηζρπξψλ ‘παηθηψλ’ φπσο νη Cisco, Oracle, Sun 

Microsystems (νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζην East Point Business Park) θαη Microsoft (Taoiseach, 2008β).      

πλνιηθά, ζε εγρψξην επίπεδν ε πεξίπησζε ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ απνηειεί έλα βηνκεραληθφ ππφδεηγκα 

αλάπηπμεο ελεξγεηηθήο παξέκβαζεο ηνπ Κξάηνπο -κέζα απφ ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο αλαδήηεζεο, δεκηνπξγίαο θαη 

ζπληνληζκνχ ζρεηηθψλ ζπκθεξφλησλ- πνπ θαηαγξάθεη πξνζέιθπζε θαη ελίζρπζε ηερλνινγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, αλάπηπμε ζπλεθηηθψλ πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηθψλ δηακφξθσζεο ελφο επλντθνχ 

πεξηβάιινληνο θαηλνηνκίαο. Ζ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηε δεθαεηία ηνπ ’90, ελψ ε 

ξαγδαία κεγέζπλζε ηεο εληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Μέζα ζε 15 ρξφληα, ε απαζρφιεζε αλήιζε 

ζηηο 30.000 (αξρέο ηνπ 2000) πεξίπνπ, ελψ νη εμαγσγέο απμήζεθαλ απφ 1 δηο ζε 15 δηο επξψ
199

 (White, 2003).  

Σν 2006 ε απαζρφιεζε έθηαλε ζηνπο 27.411 εξγαδνκέλνπο, κε ηνπο 15.866 λα απαζρνινχληαη ζε πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο (Expert Group on Future Skills Needs, 2010). Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000, ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα 

ησλ ΣΠΔ
200

 γεληθφηεξα αλέξρεηαη ζηηο 80.000 θαη ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 21
νπ

 αηψλα θηάλεη ζηηο 70.000 πεξίπνπ, ήηνη 

ην 8% κε 9% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Taoiseach, 2008β). ηηο αξρέο ηνπ 2000 επίζεο, ζεκεηψλεηαη 

αχμεζε ζηελ παξαγφκελε αμία ηνπ ινγηζκηθνχ, κε ην ηειεπηαίν λα αθνξά ήδε ζην 8% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 

πξντφληνο θαη ζην 10% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ
201

 (Martinez-Solano, Giblin & Walshe, 2006). πγθεθξηκέλα, ην 

1997 νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο
202

 αλέξρνληαη ζηα 5.436 εθ. επξψ, ην 2001 ζε 10 δηο επξψ θαη 15 δηο ην 2005, ελψ ην 

1.6 δηο εμ’ απηνχ απνδίδεηαη ζηελ ηνπηθή βηνκεραλία (Forfas, 2009β).  

Ζ πεξίπησζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζπληζηά ηελ πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε δξαζηεξηφηεηα ίζσο ζε επίπεδν μέλσλ 

άκεζσλ επελδχζεσλ, θαη ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο παξαγσγήο ινγηζκηθνχ. πγθεθξηκέλα, απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 νη 

Ηξιαλδηθέο θπβεξλήζεηο πξνζαλαηνιίζηεθαλ πξνο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ ησλ ΖΠΑ (White, 2003) θαη κε έκθαζε ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ απαηηνχζαλ ηελ εγγχηεηα πξνο ηνπο δπλεηηθνχο ρξήζηεο θαη πειάηεο, ψζηε ε 

λεζησηηθφηεηα ηεο Ηξιαλδίαο λα κελ απνηειέζεη πξφβιεκα αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ. Οη πξψηεο επηρεηξήζεηο 

πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα είλαη ε IBM ην 1983, ε Lotus ην 1984 θαη ε Microsoft ηo 1985. Ζ αξρηθή 

εγθαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζηελ Ηξιαλδία κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δπν παξαγσγηθέο θάζεηο, ελψ 

κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ θαη δπν εηδψλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ παξαγσγηθφ πιαίζην.  

ζνλ αθνξά ζην πξψην, νη πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη αθνξνχλ ζε κεηαπνίεζε ινγηζκηθνχ θαη 

ςεθηαθφ πιηθφ, ελψ ζηαδηαθά νη δξαζηεξηφηεηεο επεθηείλνληαη θαη ζε ελέξγεηεο πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

θαη ‘έληαζεο γλψζεο’
203

 πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ιχζεσλ ινγηζκηθνχ ζε ηνπηθά κεξίδηα αγνξάο ή 
                                                                                                                                                                                 

απφ ην 2000 (5.6%) έσο ην 2005 (0.7%), (φπ.π.) θαη κηα ζρεηηθή αχμεζε ζην θφζηνο εξγαζίαο, εμέιημε ε νπνία δελ ζπλαξηάηαη ζπλήζσο ζεηηθά κε πςεινχο 

ξπζκνχο άκεζσλ επελδχζεσλ.  

199 Μεηαμχ 1995 and 2000 ε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ απμάλεηαη κε έλαλ εηήζην ξπζκφ ζρεδφλ 20% (Forfas, 2000).  

200 Πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο κεγάισλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξψπε εδξεχνπλ ζηελ Ηξιαλδία, φπσο Intel, Yahoo, Microsoft, HP, Palm, Apple, 

Google, Oracle, Symantec, Adobe, Amazon (Taoiseach, 2008β). 

201 Γηα ηελ πεξίνδν 1991-1999 ε απαζρφιεζε αιιά θαη νη εμαγσγέο  ζηε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ απμάλεηαη θαηά 300% ζηελ Ηξιαλδία (φπ.π.).   

202 Οη βαζηθέο αγνξέο πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ εμαγσγψλ αθνξνχλ ζηηο ΖΠΑ ζε πνζνζηφ ηνπ 33%, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζε πνζνζηφ ηνπ 27%, ζηελ Δ.Δ. ζε 
πνζνζηφ ηνπ 15%, ελψ ην ππφινηπν 25% θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο αγνξέο Μέζεο Αλαηνιήο, θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ή Αζίαο.  

203 Κιαζηθά παξαδείγκαηα κεηάβαζεο ζε έλα λέν παξάδεηγκα θαηλνηνκηθήο αλάπηπμεο γηα ηνλ θιάδν ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη 

παξαξηεκάησλ απφ εηαηξείεο φπσο νη Google, Yahoo Inc. θαη e-bay ζηελ πεξηνρή ηνπ Γνπβιίλνπ ζηηο αξρέο ηνπ 2000. 



238 

 

παξαγσγηθέο κνλάδεο (φπ.π.). Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε πξνο ην ηνπηθφ παξαγσγηθφ πιαίζην, ε αλάπηπμε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηξνθνδνηνχλ ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ζπλαθψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

είηε κέζσ πνιπεζληθψλ είηε κέζσ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, είηε κέζσ ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ρσξνζέηεζε ηνπο 

γεληθά πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο πεξηνρέο κε πςειά θαηαξηηζκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ήηνη γχξσ απφ αθαδεκατθά 

θέληξα θαη θέληξα ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, φπσο ην Γνπβιίλν (ηφζν ζην θέληξν ηεο πφιεο φζν θαη ζε 

βηνκεραληθέο πεξηνρέο ζηα πξνάζηηα
204

), ην Cork, ην Limerick/Shannon and θαη ην πην πεξηθεξεηαθφ Athlone (φπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζην Galway, ζηελ BMW) (Taoiseach, 2008β).  

Ήδε απφ ην 2000 ε Ηξιαλδία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο εμαγσγείο ινγηζκηθνχ ζηελ Δπξψπε
205

, 

ζπγθεληξψλνληαο ην 40% ζρεδφλ ησλ εμαγσγψλ ζε ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ θαη ην 60% ζε ινγηζκηθφ πξνο 

επηρεηξήζεηο. ήκεξα, δηακνξθψλνληαη δπν ηνκείο ζηε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ ζηελ Ηξιαλδία, κε ην κεγαιχηεξν 

κέξνο -ζρεηηθά κε ην κέγεζνο, ηελ παξαγφκελε αμία θαη ηηο εμαγσγέο- λα αθνξά ζε ακεξηθαληθέο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ην κηθξφηεξν, ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ζχιαθεο αγνξάο θαη φπνπ επηθξαηνχλ θπξίσο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο (White, 2003). Απφ ηηο 900 πεξίπνπ επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ, νη 130 είλαη  πνιπεζληθέο
206

 (Forfas, 

2009) θαη αλαπηχζζνπλ πεξηζζφηεξν εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηδίσο ζε ηνκείο ελζσκαησκέλνπ ινγηζκηθνχ, ελψ 

αλαπηχζζνπλ θαη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε επίπεδν ππεξεζηψλ. Παξφηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη 

Ηξιαλδηθέο, ην κέγεζνο θαη ε θιίκαθα παξαγσγήο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε. ρεδφλ ην 75% ησλ ηνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 25 εξγαδνκέλνπο, ελψ νη εμαγσγέο ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ θηλνχληαη 

ζε έλα πνζνζηφ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απφ 10 έσο 20% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ (Martinez-Solano, Giblin & 

Walshe, 2006). 

Ο θιάδνο ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ Ηξιαλδία αθνξά ζήκεξα ζε έλα κεγάιν εχξνο ηνκέσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ινγηζκηθφ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγέο ηξαπεδηθήο θαη αζθαιηζηηθήο, ειεθηξνληθή κάζεζε, ειεθηξνληθή πγεία θαη 

ινγηζκηθφ γηα ηειεπηθνηλσλίεο (ζπλέληεπμε Enterprise Ireland, 2010). Ζ δξαζηεξηνπνίεζε θαη ε εμεηδίθεπζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζην ινγηζκηθφ ζηελ Ηξιαλδία δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε νκνηνγελήο θαη θαζνξίδεηαη απφ ην 

επίπεδν εμεηδίθεπζεο, ηελ ρσξνζέηεζε, ηε δήηεζε θαη ην κέγεζνο. Δπί παξαδείγκαηη, ν ηνπηθφο ηνκέαο 

πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ινγηζκηθνχ, φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη νη 

κεγαιχηεξεο Ηξιαλδηθέο επηρεηξήζεηο θαη δεπηεξεπφλησο πξνο ινγηζκηθφ ζπζηεκάησλ θαη γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ (Taoiseach, 2008β). Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πξνζαλαηνιίδνληαη πεξηζζφηεξν πξνο ηνπο 

ηειεπηαίνπο ηνκείο (ηδηαίηεξα ζην ινγηζκηθφ ζπζηεκάησλ πνπ θηάλεη θαηά πεξηφδνπο έσο θαη 40%) θαη θπξίσο 

φζνλ αθνξά ζηηο κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο (Martinez-Solano, Giblin & Walshe, 2005, Martinez-Solano, 

Giblin & Walshe, 2006). 

Οη βαζηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε βηνκεραλία ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ Ηξιαλδία αθνξνχλ ζηα ίδηα 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νδήγεζαλ ζηε δπλακηθή απηή ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σα φξηα ηεο ηερλνινγηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηηο ΣΠΔ θαη ηνλ ηνκέα ηνπ ινγηζκηθνχ εληνπίδνληαη ζηνλ πςειφ βαζκφ εμάξηεζεο απφ ηηο μέλεο 

άκεζεο επελδχζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα ελέξγεηα πίζσ απφ ηελ πξνθείκελε βηνκεραληθή 

δξαζηεξηφηεηα. Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζην ινγηζκηθφ αθνξνχλ ζήκεξα ζην 90% πεξίπνπ ησλ εμαγσγψλ θαη 

                                                      
204 Ζ Microsoft απαζρνιεί ηα 1.700 άηνκα πξνζσπηθνχ ζηηο βηνκεραληθέο πεξηνρέο (industrial estates) ζε Sandyford θαη Leopardstown. 

205 ε επίπεδν ππεξεζηψλ γηα ππνινγηζηέο, ε Δπξψπε απνηειεί ην 2005 ηνλ κεγαιχηεξν εηζαγσγέα, κε πνζνζηφ απνξξφθεζεο πεξίπνπ 90% (Γαιιία 1.470 

εθ.επξψ , ΖΒ 3.337, Γεξκαλία 2.961 εθ επξψ), ελψ αθνινπζεί ε Αζία κε 716 εθ. επξψ, νη ΖΠΑ κε 532 εθ επξψ -παξφηη νη ηειεπηαίεο απνηεινχλ θαη ηελ πην 
ηζρπξή πεγή επελδχζεσλ ΣΠΔ πξνο ηελ Ηξιαλδία– θαη ε Αθξηθή κε 238 εθ. επξψ (Forfas, 2009α). 

206 εκαληηθέο παξαγσγηθέο δνκέο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο αλαπηχζζνληαη κέζα απφ άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ινγηζκηθνχ, ζηελ πεξηθέξεηα 

S&E φπσο ε Microsoft (Γνπβιίλν), ε νπνία απαζρνιεί 1.600 πεξίπνπ άηνκα θαη ιεηηνπξγεί European Operations Centre (1985), European Product 

Development Centre, Microsoft R&D Centre (2005), EMEA Datacentre. Άιιεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηνλ ίδην ηνκέα είλαη ε  Sage Ireland Ltd. (1999), ε νπνία 
απαζρνιεί πάλσ απφ 230 άηνκα  πξνζσπηθφ ζην Γνπβιίλν, ελψ επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο (π.ρ. Sage’s Localization Center, ην 2005), ε Pramerica 

Systems Ireland Ltd (Letterkenny, Co. Donegal.), ε νπνία απαζρνιεί γχξσ ζηα 500 άηνκα πξνζσπηθφ θαη ιεηηνπξγεί ηκήκαηα  Software Development  (2000) 

Software Quality Assurance Centre of Excellence θαη Software Expansion (2001), ε Dell ε νπνία ζπζηήλεηαη ην 1990 ζηελ Ηξιαλδία (European manufacturing 
facility, Limerick θαη European Business Campus, Cherrywood, Co Dublin) θαη ιεηηνπξγεί ηκήκαηα φπσο ηα Dell’s EMEA Centre of Competency for 

Communication and Network Product Development, Dell’s EMEA Applications Solution Centre, Dell’s  EMEA Enterprise Command Centre (Limerick), 

απαζρνιψληαο πάλσ απφ 4.000 πξνζσπηθφ (κε ην 1/3 πεξίπνπ ζην Γνπβιίλν), ε FINEOS (Γνπβιίλν, 1993), ε νπνία απαζρνιεί πάλσ απφ 250 άηνκα 
πξνζσπηθφ, ε Havoc, ε νπνία θαη ζπζηήλεηαη ζην Trinity College, Ireland incubation lab ην 1998 θαη ζπλεξγάδεηαη κε εηαηξείεο φπσο Microsoft, EA, Ubisoft, 

Sony, Nintendo, θαζψο θαη ε Google πνπ εγθαζίζηαηαη ζην Γνπβιίλν ην 2004 επίζεκα, ελψ απφ ην 2006 πξνρσξάεη ζε αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ 

θηάλνληαο ζηα 1.200 πεξίπνπ άηνκα πξνζσπηθφ.   

http://www.nuigalway.ie/cisc/site/authors/researchers/24/
http://www.nuigalway.ie/cisc/site/authors/researchers/45/
http://www.nuigalway.ie/cisc/site/authors/researchers/68/
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ζην 60% ηεο απαζρφιεζεο (φπ.π.), ελψ νη επελδχζεηο ζε ινγηζκηθφ απνηεινχλ έλα κεγάιν ηκήκα ησλ ζπλνιηθψλ 

μέλσλ επελδχζεσλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζηελ Ηξιαλδία
207

.  

Ζ εμάξηεζε απφ ηηο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο επηθπιάζζεη δπλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπιάρηζηνλ ζε δπν επίπεδα. 

Πξψηνλ, ηα φξηα ηνπ πξνθείκελνπ ππνδείγκαηνο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο αθνξνχλ ζηνπο εζσηεξηθνχο 

κεραληζκνχο θαη  θπξίσο ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο. Ζ ζρέζε απηή 

κπνξεί λα ιακβάλεη ηε κνξθή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ζπλέξγεηαο, είηε ζην επίπεδν 

ηεο ηερλνινγηθήο ζχκπξαμεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο είηε ζην επίπεδν ησλ 

εκπξφζζησλ θαη νπίζζησλ δηαζπλδέζεσλ (π.ρ. πξνκήζεηεο, ππεξεζίεο θ.α.). Δληνχηνηο, ε ίδηα ζρέζε -ηδηαίηεξα ζε 

ζπλζήθεο πιαηζίνπ ρακειήο ελζσκάησζεο εμσγελψλ δξαζηεξηνηήησλ- επηθπιάζζεη ην ελδερφκελν ‘εθηφπηζεο 

επελδχζεσλ’, σο απνηέιεζκα ηεο πςειήο ηερλνινγηθήο εμεηδίθεπζεο, ηεο θιίκαθαο ησλ παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, ηεο επλντθήο κεηαρείξηζεο απφ 

ηελ ίδηα ηελ ηερλνινγηθή θαη θνξνινγηθή πνιηηηθή θαη ηέινο, ιφγσ ησλ αλεπηπγκέλσλ κεραληζκψλ πξνψζεζεο 

εμαγσγψλ. Με άιια ιφγηα, ην ίδην ην ππφδεηγκα ηεο ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο ελέρεη ζηα φξηα ηνπ ηελ ππνλφκεπζε 

ηεο αλάπηπμεο αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, ιφγσ ησλ πςειψλ πξνυπνζέζεσλ 

αληαγσληζκνχ θαη ησλ πςειψλ ηερλνινγηθψλ ‘θαησθιηψλ εηζφδνπ’. Καηά δεχηεξνλ, ε εμάξηεζε απφ ηηο μέλεο 

άκεζεο επελδχζεηο αθνξνχλ ζε ζπλέπεηεο ζε επίπεδν αλάπηπμεο θαη θάκςεο ησλ δηεζλψλ ξνψλ θεθαιαίνπ θαη 

μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ
208

. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη φηη ην 2007, κηα πηψζε 5% ζην εηζεξρφκελν μέλσλ 

άκεζσλ επελδχζεσλ -σο ζπλέπεηα ελ κέξεη ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο- επέθεξε έλα 

πεξηνξηζκφ ζην πνζνζηφ αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο, χςνπο ζρεδφλ 40% (Forfas, 2009α). Χο εθ ηνχηνπ, ε 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ελίζρπζεο ησλ ηνπηθψλ εγρεηξεκάησλ ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο -σο κέζνπ πεξηνξηζκνχ 

ηεο εμάξηεζεο απφ ην κέγεζνο ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ- ζπληζηά αλαγθαία πξνυπφζεζε καθξνπξφζεζκεο 

ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ ηειεπηαία, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ παξάιιειεο θαη 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθέο ελζσκάησζεο ησλ εμσγελψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ηνπηθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα είηε 

κέζα απφ δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ηερλνγλσζίαο θαη ππεξεζηψλ, είηε κέζα απφ κέηξα ελίζρπζεο ησλ 

ζπλεξγαζηψλ ζε ζέκαηα ηερλνινγηθήο ζπλέξγεηαο.   

ήκεξα, ε Ηξιαλδία παξακέλεη έλαο απφ ηνπο πην ειθπζηηθνχο πξννξηζκνχο ζε επίπεδν δηεζλψλ επελδχζεσλ γηα 

ΣΠΔ θαη δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Παξφηη πνιιέο απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ δηακφξθσζαλ απηφ ην 

πεξηβάιινλ -φπσο ην θφζηνο εξγαζίαο- κεηαβάιινληαη, ην ππφδεηγκα αλάπηπμεο ησλ πξνθείκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 

πξνυπνζέηεη πιένλ λέεο ζρέζεηο αλάκεζα ζε παξαγσγή θαη φξνπο αλαπαξαγσγήο φπσο εθπαηδεπκέλν δπλακηθφ θαη 

πεξηζζφηεξεο εηζξνέο γλψζεο. Ζ πξντνχζα απηή κεηαηφπηζε ζηε ζχλζεζε ησλ εηζεξρφκελσλ επελδχζεσλ θαη ζηε 

ζχλζεζε ησλ επηηεινχκελσλ ζηελ Ηξιαλδία παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο ηνκείο απηνχο, θαζηζηά αλαγθαία 

ηελ χπαξμε ελφο πςειά θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ, παξάκεηξνο ε νπνία απνηειεί ηελ επφκελε πξφθιεζε γηα ην 

πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. ηνλ ίδην βαζκφ αλαγθαία θξίλεηαη επίζεο ε αλάπηπμε κεγαιχηεξεο θιίκαθαο 

δξαζηεξηνηήησλ -πέξαλ ηεο αλάγθεο γηα ζπλερή ηερλνινγηθφ θαη νξγαλσηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ- φζνλ αθνξά ζηηο 

ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ, σο βαζηθήο πξνυπφζεζεο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, αληηκεηψπηζεο ηνπ 

εγρψξηνπ θαη δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη δηαηήξεζεο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ (Forfas, 

2011).  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θιάδνπ αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε πεξηερνκέλσλ θξαηηθήο 

πνιηηηθήο δηαδξακαηίδνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ζεζκνί εθπξνζψπεζεο, θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Οη πην 

ελεξγεηηθνί απφ απηνχο αθνξνχλ ζην Irish Business and Employers Confederation (IBEC), ην νπνίν πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο ζε 7.500 πεξίπνπ επηρεηξήζεηο -αλεμάξηεηα απφ κέγεζνο ή εμεηδίθεπζε- θαη ιεηηνπξγεί σο νκάδα 

ζπκθέξνληνο ζε εζληθφ θπξίσο αιιά θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνκέα ησλ  ΣΠΔ ην ICT 

Ireland ζπληζηά απφ ηνλ Μάην ηνπ 2001 -θαη έπεηηα απφ πξσηνβνπιία ηνπ IBEC- κηα πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλε 

δνκή φζνλ αθνξά ζηελ εθπξνζψπεζε ζπκθεξφλησλ ηνπ θιάδνπ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ελζσκαηψλεη αλά 

                                                      
207 Σν IDA πξνζέιθπζε ην 2007 κφλν, ζρεδφλ 2.3 δηο επξψ.  

208 Πεξίπνπ ην 1/3 ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζε κεηαπνίεζε πςειήο εμεηδίθεπζεο θαη βηνκεραλία πξνέξρεηαη απφ ηηο ΖΠΑ, ελψ ην 50% ησλ επελδχζεσλ 
ζε ινγηζκηθφ απφ ηηο ΖΠΑ θαηεπζχλεηαη ζηελ Ηξιαλδία (ζπλέληεπμε IDA, 2010). Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη ην 60% πεξίπνπ ησλ ηδησηηθψλ θέληξσλ 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζηε ρψξα απνηειεί πξσηνβνπιία επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο ΖΠΑ θαζψο θαη ε πιεηνςεθία ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζε 

ινγηζκηθφ θαη θαξκαθεπηηθή θαη ηαηξηθή βηνκεραλία πξνέξρεηαη επίζεο απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.    
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ηερλνινγηθφ ηνκέα, ην Irish Cellular Industry Association (ICIA), ην Telecommunications and Internet Federation 

(TIF), ην Consumer Electronic Distributors Association (CEDA), ην Audiovisual Federation (AF), ην White Goods 

Association θαη ελ πξνθεηκέλσ, ην Irish Software Association (ISA).  

Σν Irish Software Association (ISA εθεμήο), -ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 1978 σο δνκή εθπξνζψπεζεο 

αληίζηνηρσλ ζπκθεξφλησλ, θαη ζήκεξα εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε ζεζκηθή νηθνγέλεηα ηνπ IBEC θαη ηνπ ICT 

Ireland- ζπληζηά ηελ πην ηζρπξνπνηεκέλε θαη ζηνρεπκέλε δνκή ζπκθεξφλησλ γηα ηε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ ζηελ 

Ηξιαλδία (160 επηρεηξήζεηο-κέιε, ην 2010), κε αλαθνξά ηφζν ζηηο ππεξεζίεο δηθηχσζεο θαη έλαξμεο 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δηακφξθσζεο πεξηερνκέλσλ πνιηηηθήο. Σν ISA 

ζπζηήλεη ην 2006, ην All-Island Software Network project (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ δνκή εθπξνζψπεζεο ηεο Β. 

Ηξιαλδίαο (Momentum) θαη ηελ InterTradeIreland), ην νπνίν πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ επξχηεξε δηαζχλδεζε θαη 

νξγάλσζε ησλ δηαθπβεπκαηηψλ ζηελ Ηξιαλδία. Οη βαζηθνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο επηθεληξψλεηαη ε δξάζε ηνπ ISA 

είλαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ε θαηλνηνκία θαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε, ε δηακφξθσζε πνιηηηθήο θαη νη πξνκήζεηεο 

ζην εζσηεξηθφ. Ο νξγαληζκφο παξέρεη επίζεο ππεξεζίεο θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα παξαγσγήο, δεμηνηήησλ θαη 

πξνψζεζεο πξντφλησλ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην ISA Software Skillnet. Γεληθά πάλησο, ν ξφινο ηνπ ISA πξντφληνο 

ηνπ ρξφλνπ εμειίζζεηαη σο θεληξηθφο ηφζν ζε επίπεδν ζπληνληζκνχ δξψλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, φζν θαη ζε 

επίπεδν πνιηηηθήο. Πξφζθαηα, απφ ην 2008 πεξίπνπ, ην ISA (κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Enterprise Ireland) 

ζπζηήλεη ην Irish Software Innovation Network (ISIN εθεμήο), ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθήο 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο ινγηζκηθνχ θαη εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε 

ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο θαη ηε δηακφξθσζε ελφο νηθν-ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ιχζεσλ
209

 (ISA, 2010). 

πγθεθξηκέλα, ην ISIN εξγάδεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηακφξθσζεο εξεπλεηηθψλ έξγσλ ή ζπζηάδσλ 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αθαδεκατθψλ, πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ ινγηζκηθνχ κέζα απφ ην 

ζπληνληζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπο θαη κέζσ ηεο θαζνδήγεζεο ηνπο –ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηα  Γξαθεία 

Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο (Technology Transfer Offices) θαη ηα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα-  πξνο ηελ αλαδήηεζε είηε 

λέσλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηδεψλ, είηε εξγαιείσλ αμηνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (κέζσ ησλ 

SFI, Enterprise Ireland).  

Ζ επηζθφπεζε ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηελ Ηξιαλδία αλαδεηθλχεη ηε δηαρξνληθή ηάζε ηεο νξζνινγηθφηεηαο 

ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ελ γέλεη, γηα ηελ ελεξγεηηθή ππνζηήξημε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε επίπεδν 

άκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, αλάπηπμεο ελεξγεηψλ έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, 

θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ θαη ξπζκίζεηο θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ. πσο παξαηεξείηαη σζηφζν ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο, αλ θαη ε δφκεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ζηελ Ηξιαλδία πεγάδεη απφ έλα κνληέιν ζρεηηθήο θνηλσληθήο 

ζπλαίλεζεο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ ζπκθεξφλησλ θαη ζηε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ δελ είλαη ηζνβαξήο 

θαη δελ θαηαλέκεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πξνο ηηο κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο παξαγσγηθέο κνλάδεο θαη πξνηηκήζεηο 

(White, 2003). 

Οη βαζηθέο δνκέο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη ηε βηνκεραλία 

ινγηζκηθνχ είλαη ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα νη: Irish Development Authority (IDA)
210

, Foras Áisleanna Saothair (FÁS 

– The Training and Education Authority)
211

 θαη Irish Science and Technology Agency (EOLAS)
212

. Δκκέζσο, ε 

πνιηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ εκπιέθεη θαη ηνπο νξγαληζκνχο Science Foundation 

Ireland
213

, Higher Education Authority
214

 θαη Embark Initiative: Irish Research Council for Science, Engineering 
                                                      

209
 Irish Software Association, δηθηπαθφο ηφπνο: http://www.software.ie/Sectors/ISA/ISA.nsf/vPages/Home?OpenDocument, 9/04/2011.  

210 To IDA Ireland είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ Ηξιαλδία. Απφ ην 1970, ν ηνκέαο ησλ ηερλνινγηθψλ πιεξνθνξηθήο 

απνηειεί γηα ηo IDA έλα ζηξαηεγηθφ ηνκέα, φπσο θαη ηελ εζληθή θξαηηθή ηερλνινγηθή πνιηηηθή. Σα εξγαιεία πνπ αμηνπνηνχληαη απφ ηφηε απφ ηελ IDA 
αθνξνχλ, πέξαλ απφ ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ζπκθσλίεο, ζε επηρνξεγήζεηο, επηδνηήζεηο κειεηψλ εθηθηφηεηαο, παξαρσξήζεηο ή 

δηακφξθσζε ρψξσλ, επηδνηήζεηο θαηάξηηζεο γηα πξνζσπηθφ (IDA, 2010).  

211 To FAS ηδξχεηαη ην 1967 ελψ ην 1986 θαη ην 1987 παξέρεη 8 πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη εθπαηδεχεη πεξίπνπ 1.000 άηνκα.  

212 To EOLAS ηδξχεηαη ην 1977, απνηειεί θξαηηθφ θνξέα κε έκθαζε ζηηο ΣΠΔ, κε ζπκβνπιεπηηθφ θπξίσο ξφιν ελψ θαηά θαηξνχο νη ζπζηάζεηο αθνξνχλ ζε 

θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ, λέα πηινηηθά εγρεηξήκαηα θαη νξηδφληηα δηάρπζε ησλ ΣΠΔ.           

213 Σν SFI είλαη ν θνξέαο ν νπνίνο επελδχεη ζην εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηδηαίηεξα ζε ηερλνινγίεο αηρκήο φπσο ε Βηνηερλνινγία θαη νη ΣΠΔ, ελψ ζηαζεξά 
ρξεκαηνδνηεί ελέξγεηεο ζπλέξγεηαο αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο θαη εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαζψο κφλν γηα ην 2000-6 επέλδπζε 711 εθ. επξψ (Technology 

Foresight Fund), κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε (SFI, 2010).   

http://www.software.ie/Sectors/ISA/ISA.nsf/vPages/Member_services~software-skillnet?OpenDocument
http://www.enterprise-ireland.com/
http://www.enterprise-ireland.ie/
http://www.software.ie/Sectors/ISA/ISA.nsf/vPages/Home?OpenDocument
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and Technology (IRCSET)
215

 (Taoiseach, 2008β). Απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο νξγαληζκνχο, θάπνηνη δηαηεξνχλ 

ζπκβνπιεπηηθφ (ΗRCSET) ή εληζρπηηθφ ξφιν πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο (EOLAS). ε επίπεδν πνιηηηθήο, ην SFI 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεζκνχο πνπ ζηνρεχεη ζηηο ΣΠΔ (θαη ζηε βηνηερλνινγία) θαζψο δξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη 

έξεπλαο ππνζηεξίδεη θαη ην ΖΔΑ. Δληνχηνηο, ν νξγαληζκφο κε ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ζηελ Ηξιαλδία είλαη ην IDA Ireland (White, 2003). Παξφηη απφ ην 1994 είλαη αξκφδην γηα ηηο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη κφλν, φζνλ αθνξά ζε πξνζέιθπζε αιιά θαη αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, ην IDA 

πξνζειθχεη ζεκαληηθέο επελδχζεηο θαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα
216

.  

Μειεηψληαο πάλησο ηηο δνκέο εθπξνζψπεζεο ζπκθεξφλησλ, παξαηεξεί θαλείο ηελ ζεκαζία πνπ θαηέρνπλ νη 

εζληθέο δνκέο πνιηηηθήο θαη εζληθέο κνξθέο νξγάλσζεο θαη εθπξνζψπεζεο ησλ δνκεκέλσλ ή εκη-δνκεκέλσλ 

εκεδαπψλ θαη πνιπεζληθψλ ζπκθεξφλησλ, σο απνηέιεζκα ελ κέξεη ηεο αλαπηπμηαθήο, αζηπθήο θαη δηνηθεηηθήο 

κνξθνινγίαο ηεο ρψξαο αιιά θαη σο ζπλέπεηα ηεο ίδηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θξαηηθήο 

πνιηηηθήο. Σν ‘εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο’, κνηξάδεηαη ζε δπν εηεξνβαξείο πεξηθεξεηαθνχο πφινπο θαη 

αλαδεηθλχεη ηα εζληθά εξγαιεία πνιηηηθήο σο ηα θπξίαξρα εξγαιεία ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ κέηξσλ 

αιιά θαη ηνπο θχξηνπο απνδέθηεο ησλ αζχκκεηξσλ θνηλσληθψλ πξνηηκήζεσλ, ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ πιαίζην, θαηά 

θχξην ιφγν.  

Ζ αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ πξνζαλαηνιίδεηαη φρη ηφζν ζηελ αλάπηπμε λέσλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ δηαρείξηζεο 

ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ελ γέλεη, αιιά ζηελ πεξηθεξεηνπνίεζε ησλ δνκψλ παξαγσγήο εξεπλεηηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ αμηψλ. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ην ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο πθηζηάκελεο δνκήο, δξψληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν νπζηαζηηθά θαη εληζρπηηθά ηφζν ζε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γλψζεο, φζν θαη ζε δηεξγαζίεο αμηνπνίεζεο ηεο 

ζε ζθνπνχο ηνπηθήο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηακνξθψλεη ηνλ αλαγθαίν ζπληνληζκφ, 

ζεσξεηηθά, αλάκεζα ζηνπο θνξείο θαη ηα πεξηερφκελα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Δληνχηνηο, ην αξλεηηθφ ζηνηρείν  ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή αθνξά ζηελ ζπγθέληξσζε θέληξσλ εμνπζίαο ζε ζπγθεθξηκέλα θεληξηθά ζεκεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ζηελ πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ δηαθπβέξλεζεο θαη ζηε ζπγθέληξσζε 

ζπκθεξφλησλ, ηα νπνία ζπζζσξεχνληαη ζπλήζσο άλαξζξα πξνο ζπγθεθξηκέλα θέληξα ‘ζπληνληζκνχ’ θαη 

ζρεδηαζκνχ πεξηερνκέλσλ πνιηηηθήο.  

ζνλ αθνξά ζηελ εζσηεξηθή κνξθνινγία ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ θαη ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δηακνξθψλνληαη ηάζεηο αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ ηερλνινγηθψλ πφξσλ θαη 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Παξφια απηά, ε έκθαζε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο (βάζεη πξφζθαηεο έξεπλαο γηα 

παξάδεηγκα ζε εηαηξείεο φπσο IBM, Alcatel/Lucent Technologies/Bell Labs, Xilinx, Analog Devices and Nortel 

Networks) (ζπλέληεπμε IDA, 2010), αθνξά ζε αλάπηπμε πξντφλησλ παξά ζε πξσηνγελή έξεπλα (White, 2003, 

Martinez-Solano, Giblin & Walshe, 2006). Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, αλαδεηθλχεηαη σο ζεκαληηθφο ν ξφινο ησλ 

δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπ αλζξσπνδηθηχνπ, φζνλ αθνξά ζηηο απνθάζεηο εγθαηάζηαζεο κνλάδσλ ΔΣΚ.  

Άιιεο δπν ιαλζάλνπζεο ηάζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηελ εμέηαζε ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εζσηεξηθήο 

θιαδηθήο κνξθνινγίαο, αλαθέξνληαη ζην επίπεδν ηεο απφ-ζπζρέηηζεο δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ θαη παξαγσγηθψλ 

δηεξγαζηψλ, φπσο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πεξηθέξεηα S&E θαζψο θαη ζην επίπεδν εμάξηεζεο απφ ηηο ξνέο 

μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. Οη ηάζεηο απηέο επηθπιάζζνπλ αλακθίιεθηα, ζεκαληηθά πεδία κειέηεο ζην επίπεδν 

αλαζρεδηαζκνχ θαη δηακφξθσζεο εζληθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. πσο θαηαγξάθεηαη ζε αξθεηέο επηζηεκνληθέο 

δεκνζηεχζεηο, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία λα παξακείλνπλ θνληά ζε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

ησλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ (Grimes & Collins, 2009), είηε νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο αθνξνχλ ζε αλάπηπμε 

πξντφλησλ είηε ζε έξεπλα (ν ιφγνο αλάκεζα ζηηο εηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δξαζηεξηφηεηεο 

                                                                                                                                                                                 
214 To Higher Education Authority απνηειεί ηε ρξεκαηνδνηηθή αξρή γηα ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα ηλζηηηνχηα ηερλνινγίαο, ελψ είλαη ππεχζπλν γηα ην Programme 

for Research for Third Level Institutes (PRTLI) αιιά θαη γηα εξεπλεηηθφ έξγν ζην πεδίν ηνπ ινγηζκηθνχ ελ πξνθεηκέλσ.  

215 Σν Embark Initiative (Irish Research Council for Science, Engineering and Technology-IRCSET) 

απνηειεί αλεμάξηεην θνξέα ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Minister for Education and Science θαη δηαηεξεί ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 
ζρεηηθνχο θνξείο φπσο ην Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences. 

216 Μφλν απφ ην 2007 θαηαγξάθνληαη ελδεηθηηθέο ζεκαληηθέο λέεο ζπκθσλίεο κε ηελ ACI Worldwide ζην Limerick, ηελ VMware ζην Cork, ηελ DeCare 

Systems Ireland ζην Cork , ηελ Pramerica Systems Ireland Ltd ζην Letterkenny, Co Donegal, ηελ Solarwinds (Texas, US) ζην City Gate, ε Blizzard 

Entertainment Inc ζην Cork City, ηελ IBM Corporation ζην IBM Tivoli software ζην Cork (θαη ζην Galway) (ζπλέληεπμε IDA, 2010).  
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πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζε απηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ απιά κεηαπνίεζε 

κεηαβιήζεθε ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα, πεξίπνπ απφ 1 πξνο 10 ζε 5 πξνο 10) (ζπλέληεπμε IDA, 2010). 

Δπηζηήκεο πγείαο, βηνηερλνινγία, θαξκαθεπηηθή 

ήκεξα εθηηκάηαη φηη παγθνζκίσο, ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο ζπγθεληξψλεη παξαγφκελν πξντφλ χςνπο 1.2 US$ ηξηο, 

κε ξπζκφ αλάπηπμεο 7% πεξίπνπ θαηά κέζν φξν, ελψ ζπγθεθξηκέλνη ππνηνκείο θαίλεηαη λα  αλαπηχζζνληαη αθφκα 

πην ξαγδαία (βηνηερλνινγία, βηνθαξκαθεπηηθή, ππεξεζίεο πγείαο) (Forfas, 2009β: v).Ο ηνκέαο ησλ επηζηεκψλ 

πγείαο ζηελ Ηξιαλδία θαη δε ζηελ πεξηθέξεηα S&E αλαπηχζζεηαη ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα, σο ζπλέπεηα ηφζν 

ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ φζν θαη ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο.  

πλνιηθά ζηελ Ηξιαλδία ππνινγίδεηαη φηη απαζρνινχληαη πεξίπνπ 52.000 εξγαδφκελνη θαη εξεπλεηέο (ζηνηρεία 

2008), ελψ θαηακεηξψληαη πεξίπνπ 350 επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ θαηά πξνζέγγηζε ζην 42% ησλ ζπλνιηθψλ 

εμαγσγψλ ηεο ρψξαο (πεξίπνπ 46 δηο δνιάξηα εηεζίσο). Σν κεγαιχηεξν κέξνο απηήο δξαζηεξηφηεηαο
217

 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξηθέξεηα S&E
218

, ελψ ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζν ηνπηθέο φζν θαη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο
219

 (Egeraat & Barry, 2009).  

Ζ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ζηελ Ηξιαλδία νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ζηνρεπκέλε πξνζέιθπζε μέλσλ 

επελδχζεσλ αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ελδνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ κηθξφηεξεο θιίκαθαο, κε εμεηδίθεπζε ζε 

αξθεηνχο ππν-ηνκείο φπσο ρεκηθά, θάξκαθα, ηαηξηθφο εμνπιηζκφο, ππεξεζίεο (Egeraat, 2010). Σν επξχηεξν 

νηθνζχζηεκα ησλ επηζηεκψλ πγείαο ζηελ Ηξιαλδία πεξηιακβάλεη αθαδεκατθνχο θνξείο, εξεπλεηέο, λνζνθνκεία, 

επηρεηξήζεηο έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη ππεξεζηψλ (πνιπεζληθέο θαη ηνπηθέο). Μέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη θαη νη 

πνιηηηθέο ΔΣΚ πνπ ξπζκίδνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο, φπσο επίζεο δεκηνπξγνχλ ππνδνκέο 

θαη κεραληζκνχο ππνζηήξημεο ηεο εξεπλεηηθήο θαη παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ πεξηιακβάλνπλ ελ πξψηνηο ηελ πνιπζπλζεηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ησλ 

ζπκθεξφλησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαζψο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ πεδίσλ θαη ηνκέσλ κέζα 

ζηνπο νπνίνπο ελεξγνχλ εηεξφθιεηνη θνξείο θαη ζπκθέξνληα. Καηά δεχηεξνλ, εληνπίδεηαη πςειή δξαζηεξηφηεηα 

μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, πνπ εληζρχεη κηα ζρεηηθά πςειή ζπγθέληξσζε 

δξαζηεξηνηήησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο (φπ.π.). Δπίζεο παξαηεξείηαη κηα πνιπδηάζπαζε ησλ εμεηδηθεχζεσλ κε έλα 

κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ λα αλαπηχζζνπλ δξάζε ζε εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγίεο θαη 

πξφηππα (Egeraat & Barry, 2009). Ο θιάδνο γεληθά ζεκεηψλεη κηα ηδηαίηεξα θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα, γεγνλφο 

πνπ απνηππψλεηαη ζην κεξίδην ηνπ ηηο εμαγσγέο αιιά θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ αλαγλσξηζκέλνη 

παγθνζκίσο ηδησηηθνί θνξείο.  

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ είλαη νη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο ΔΣΚ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα, νη νπνίεο πινπνηνχληαη κέζα απφ ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ηε δηακφξθσζε επλντθνχ ζεζκηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ θαη κεραληζκψλ (π.ρ. SFI, NBRIT, Health 

Research Board – HRB εθεμήο, Irish Clinical Research Infrastructure Network – ICRIN εθεμήο). εκεηψλεηαη φηη 

ην HRB απνηειεί ην βαζηθφ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ελψ ην ICRIN δίδεη 

έκθαζε ζηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο αλάκεζα ζε εκεδαπέο θαη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

πξντφλησλ. Σα κέηξα απηά πεξηιακβάλνπλ είηε ελίζρπζε ηεο ηερλνινγηθήο θαη θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο, είηε 

                                                      
217 ηελ Ηξιαλδία αλαπηχζζνληαη ηερλνινγηθνί ηνκείο, ζην πιαίζην ησλ επηζηεκψλ πγείαο, φπσο βηνεπηζηήκεο θαη βην-κεραληθή, λεπξνεπηζηήκεο, 

λαλνβηνηερλνινγία, βην-ειεθηξνληθή, βηνινγία, γελσκηθή, βηνπιεξνθνξηθή, βηναηζζεηήξεο θαη νη νπνίνη επεξεάδνπλ παξαγσγηθνχο θιάδνπο απφ ηελ πγεία έσο 

ηελ θαξκαθεπηηθή, ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ηα ηξφθηκα, ην πεξηβάιινλ.    

218 πγθεθξηκέλα, εληνπίδνληαη 32 FDA-approved ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο θαη πςειήο εμεηδίθεπζεο (high added value manufacturing) ζηελ Ηξιαλδία, θαη ηα 
πεξηζζφηεξα απφ απηά βξίζθνληαη ζηελ S&E. 

219 Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα πεξίπνπ, πξνζειθχνληαη ζηελ Ηξιαλδία άκεζεο μέλεο επελδχζεηο πνζνχ χςνπο 5 δηο απφ επηρεηξήζεηο φπσο Allergan, Bristol–

Myers Squibb, Genzyme, Gilead, Centocor, Merck, Wyeth, Pfizer and Schering-Plough, ελψ Ηξιαλδηθέο επηρεηξήζεηο φπσο νη Elan, Trinity Biotech, Merrion and 

Opsona αλαπηχζζνπλ εμίζνπ θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πεδίν (Forfas, 2009β). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Merck & Co Inc, ηεο έβδνκεο 
πεξίπνπ κεγαιχηεξεο θαξκαθεπηηθήο παγθνζκίσο, ε νπνία αλέπηπμε επέλδπζε χςνπο 300 εθ. δνιαξίσλ καδί πιένλ κε ηελ Schering-Plough κε ηελ νπνία έρνπλ 

επελδχζεη πάλσ απφ 1 δηο ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο δεθαεηίεο θαη απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 2.300 εξγαδνκέλνπο ζε νθηψ δηαθνξεηηθά παξαγσγηθά 

ζπγθξνηήκαηα ζηελ πεξηθέξεηα S&E (φπ.π.). Παξνκνίσο, ε Pfizer επελδχεη πξφζθαηα 260 εθ. δνιάξηα ζε βην-θαξκαθεπηηθή παξαγσγηθή ππνδνκή 
(biopharmaceutical development and manufacturing facility), ελψ δηαηεξεί πέληε παξαγσγηθά ζπγθξνηήκαηα (φπ.π.). Παξάιιεια, ε Wyeth κε έδξα ζην 

Γνπβιίλν απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα βηνθαξκαθεπηηθά ζπγθξνηήκαηα ζηνλ θφζκν.  
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ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο γλψζεο. Ζ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ 

πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο κηα ζπγθέληξσζε πξνο ηελ πεξηθέξεηα S&E θαη ζπγθεθξηκέλα γχξσ απφ αζηπθά θέληξα 

θαη αθαδεκατθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θνξείο ζηελ S&E. Οη βαζηθνί ηνκείο εμεηδίθεπζεο ηνπ θιάδνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, ηε βηνηερλνινγία θαη βηνθαξκαθεπηηθή, ηηο ηαηξηθέο ηερλνινγίεο θαη 

ηα νξγαληθά ηξφθηκα (Forfas, 2009β).     

Πίλαθαο 13. Έξεπλα θαη θιηληθή αξηζηεία ζηελ Ιξιαλδία 

Θεξαπεπηηθνί ηνκείο Βαζηθέο εμεηδηθεχζεηο  Τπνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο  

Αλνζνινγία  

Ογθνινγία 

Γαζηξεληεξνινγία 

Νεπξνινγία 

Μνξηαθή βηνινγία 

Μνξηαθή δηαγλσζηηθή 

Φαξκαθνινγία/βηνθαξκαθνινγία 

Γνληδησκαηηθή 

Σερλνινγίεο αηζζεηήξσλ θαη 

κηθξνζπζηεκάησλ 

Βην-κεραληθή 

Βηνπιεξνθνξηθή 

Ναλνηερλνινγία 
Πεγή:Forfas, 2009β.  

 

ηνλ ηνκέα ηεο θαξκαθεπηηθήο, ζπγθεληξψλνληαη ελλέα απφ ηηο κεγαιχηεξεο παγθνζκίσο επηρεηξήζεηο ελψ 

παξάγνληαη επηά απφ ηα δέθα πην εκπνξεχζηκα θαξκαθεπηηθά πξντφληα (IDA, 2010). Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο 

απνηειεί ην 24.5% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο, ελψ ππνινγίδεηαη φηη ν εγρψξηνο ηνκέαο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο απαζρνιεί πεξίπνπ 24.800 εξγαδνκέλνπο. Τπν-ηνκείο κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθά κεξίδηα 

ζηελ παξαγφκελε πξνζηηζέκελε αμία είλαη ε παξαγσγή Active Pharmaceutical Ingredients (API) γηα ηηο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, ελψ αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξα ηειεπηαία ε παξαγσγή θαξκάθσλ απφ ηηο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο. ηνλ ηνκέα ηεο βηνηερλνινγίαο -ν νπνίνο αλαγλσξίδεηαη ην 1983 σο ζεκαληηθφο θιάδνο αλάπηπμεο 

γηα ηε ρψξα (Forfas, 2009β)- ζπζηήλεηαη ην 1987 ην BioResearch Ireland, κηα θνηλνπξαμία αλάκεζα ζε πέληε 

παλεπηζηήκηα θαη ην Κξάηνο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ ππνδνκψλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ππν-ηνκέαο 

δηακνξθψλεη ζήκεξα ηε δηθή ηνπ δπλακηθή, ζε επίπεδν επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ 

θαη ζε επίπεδν εθπξνζψπεζεο θαη ζεζκηθψλ δηεξγαζηψλ (κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ IBIA, BioLink USA θαη 

BIOConnect). 

 

Ζ βηνηερλνινγία θαη ε βηνθαξκαθεπηηθή απνηεινχλ κηα απφ ηηο δπν ζηξαηεγηθέο εγρψξηεο επηινγέο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ SFI. Δπηπιένλ ππνζηεξίδεηαη απφ ην IDA θαη ε δξαζηεξηφηεηα εξεπλεηηθψλ κεραληζκψλ ζηε 

S&E θπξίσο, φπσο ην National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT εθεμήο). Ο ηνκέαο ηεο 

βηνθαξκαθεπηηθήο ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ 60 επηρεηξήζεηο θαη απαζρνιεί πεξίπνπ 400 εξγαδνκέλνπο ζε φιε ηελ 

Ηξιαλδία. Ζ ηαηξηθή ηερλνινγία
220

 αλαπηχζζεη εμαγσγέο πεξίπνπ 6.3 δηο επξψ θαη απαζρνιεί 24.500 εξγαδνκέλνπο. 

ηελ Ηξιαλδία θαη θπξίσο ζηελ S&E ζπγθεληξψλνληαη πνιιέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο παγθνζκίσο (15 απφ 

ηηο 20, φπσο Abbott, Hospira, Medtronic, J&J, Baxter, Boston Scientific and Stryker) (ζπλέληεπμε IDA, 2010). Να 

ζεκεησζεί φηη νη 60 απφ ηηο πεξίπνπ 140 επηρεηξήζεηο ζην ηνκέα είλαη Ηξιαλδηθέο (Forfas, 2009β).  

 

Ο ηνκέαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ, είλαη πεξηνξηζκέλνο ζε έθηαζε θαη κεξίδηα σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

θιάδνπ, σζηφζν αλαπηχζζεη ηδηαίηεξα θαηλνηφκν δξαζηεξηφηεηα. Δλδεηθηηθέο ελέξγεηεο ππνζηήξημεο ηεο βαζηθήο 

θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη ην Food for Health Ireland (FHI)
221

 θαη ην Nutramara 

ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ κέζα απφ ζπλεξγαζίεο επηρεηξήζεσλ, ηδξπκάησλ θαη θξαηηθψλ θνξέσλ. Παξάιιεια κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ππν-ηνκείο αλαπηχζζνληαη ηδηαίηεξα θαη νη ππεξεζίεο πξνο απηνχο, πνπ 

                                                      
220 Δλδεηθηηθά πξντφληα πεξηιακβάλνπλ εξγαιεία δηαγλσζηηθήο, ηαηξηθή ηερλνινγία, ηερλνινγία φξαζεο θαη αθνήο, νξζνπεδηθφ εμνπιηζκφ θαη εκθπηεχκαηα. 
221 Σν Food for Health Ireland (FHI) απνηειεί έλα εξεπλεηηθφ θέληξν κε έδξα ζην University College Cork (UCC) θαη έκθαζε ζηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα θαη 

ζηε δηαηξνθηθή ηερλνινγία (functional food, science food). Αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο αλαπηχζζνληαη ζε κεγάιε θιίκαθα ζην Lund University, ελψ θαη ζηελ 

Κξήηε πθίζηαηαη έλαο ηζρπξφο ππξήλαο αξηζηείαο κε εμεηδίθεπζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ ηνκέα (Σκήκα Υεκείαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Καζ. Υ. 
Καηεξηλφπνπινο). Ζ έκθαζε ηνπ FHI αθνξά θπξίσο ζε γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη ησλ ζεηηθψλ ζπλεπεηψλ (ζηνηρείσλ) ηνπ γάιαθηνο ζηελ αλζξψπηλε πγεία. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία ππνζηεξίδεηαη απφ κηα επξχηεξε θνηλνπξαμία κε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ, φπσο νη Dairygold Food Ingredients, Glanbia 

Nutritionals, Carbery θαη Kerry Ingredients Ireland. Παξάιιεια ζπκκεηέρνπλ ηα Παλεπηζηήκηα UCC, University College Dublin (UCD), University of 
Limerick (UL) θαη ν εξεπλεηηθφο νξγαληζκφο, Teagasc. θνπφο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δη-επηζηεκνληθνχ θέληξνπ κε ζπλεξγαζία 

επηρεηξήζεσλ θαη αθαδεκίαο θαζψο θαη ε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ.  
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πεξηιακβάλνπλ πεξίπνπ 90 επηρεηξήζεηο ζε θιάδνπο ΣΠΔ
222

, ινγηζκηθφ, πξνγξακκαηηζκφ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ 

(π.ρ. HP, IBM, Siemens and Philips, Intel, Qumas, GXP Systems, Brentech), ζρεδηαζκφ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ
223

. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ πγείαο ππνζηεξίδεηαη ελεξγά απφ θνξείο πνιηηηθήο φπσο: Science 

Foundation Ireland, IDA Ireland θαη Enterprise Ireland. Αθφκε, ππνζηεξίδεηαη απφ ζηνρεπκέλνπο κεραληζκνχο 

θαη θνξείο εθπξνζψπεζεο φπσο: ην National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) θαη ην 

The Irish Bioindustry Association θαζψο θαη ην Programme for Research in Third Level Institutions (PRTLI), ην 

Health Research Board (HRB), ηνλ Teagasc θαη ην Department of Agriculture, Fisheries & Food (DAFF), ην Irish 

Medical Devices Association (IMDA), ην Irish BioIndustry Association (IBIA), ην PharmaChemical Ireland, ην 

Irish Pharmaceutical & Healthcare Association (IPHA), ην Food & Drink Industry Ireland association (FDII).  

πγθεθξηκέλα, ην Science Foundation Ireland (SFI) ρξεκαηνδνηεί πάλσ απφ 550 εξεπλεηηθά έξγα πςειήο 

θιίκαθαο, κε ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ απφ απηά λα εξγάδνληαη ζηνλ θιάδν, ελψ επελδχνληαη ήδε ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία πάλσ απφ 800 εθ. δνιάξηα απφ ην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ, κέζα απφ ρξεκαηνδνηήζεηο θαη κέηξα φπσο 

ηα Strategic Research Clusters (SRCs) θαη ηα Centres for Science Engineering and Technology (CSETs) (ηέζζεξα 

ζηηο επηζηήκεο πγείαο: Alimentary Pharmabiotic Centre (APC) University College Cork, Systems Biology Ireland 

(SBI)-University College Dublin, Biomedical Diagnostics Institute (BDI) - Dublin City University). ζνλ αθνξά 

ζηα SRCs, δέθα απφ απηά αθνξνχλ ζηηο επηζηήκεο πγείαο θαη ηα πεξηζζφηεξα, φπσο είδακε, βξίζθνληαη ζηε 

S&E
224

. Παξάιιεια, ην Enterprise Ireland ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία ππνδνκήο εθθφιαςεο δξαζηεξηνηήησλ ζην 

St. James’s Hospital, ζην Γνπβιίλν (ζπλέληεπμε Trinity College, 2010), κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε 

ζέκαηα πξνψζεζεο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη λνκηθήο θάιπςεο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Δλδεηθηηθέο εξεπλεηηθέο ζπλέξγεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κέζσ 

ησλ SRC θαη CSET, είλαη ην Irish Drug Delivery Network, ην Regenerative Medicine Institute (REMEDI) θαη ην 

Biomedical Diagnostics Institute. 

To National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT), κε έδξα ζην Γνπβιίλν, ζπληζηά έλα 

ηλζηηηνχην ην νπνίν παξέρεη θαηάξηηζε θαη εξεπλεηηθέο ιχζεηο ζε ζέκαηα παξαγσγηθψλ βην-δηεξγαζηψλ 

(bioprocessing industry) ζε ππνδνκέο αλψηαηεο ζηάζκεο ηερληθήο
225

 (ζπλέληεπμε NIBRT, 2010). Απνηειεί κηα 

ηζρπξή εξεπλεηηθή θαη ηερλνινγηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην University College Dublin, ην Trinity College Dublin, 

ην Dublin City University θαη ην Institute of Technology Sligo, ελψ ρξεκαηνδνηείηαη θαη απφ ην ΗDA κε ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ζηνρεπκέλεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην πεδίν, ηελ θαηάξηηζε εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ θαη 

ηελ πξνζέιθπζε αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ NIBRT αθνξά ζην ζρεδηαζκφ, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ βην-δηεξγαζηψλ κε ζθνπφ ηελ αζθαιή, απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

παξαγσγή βην-θαξκαθεπηηθψλ (ζπλέληεπμε NIBRT, 2010).    

εκαληηθφο είλαη επίζεο ν ξφινο ηνπ IDA, πνπ ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ζεζκηθψλ αιιά θαη 

ηερλνινγηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε επηρεηξήζεσλ ζηελ Ηξιαλδία. Οη θαξκαθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο -πνπ 

                                                      
222 Ζ Intel αλαθνίλσζε πξφζθαηα επέλδπζε 25 εθ. επξψ ζε πξφγξακκα αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο κέζσ ηνπ Technology Research for Independent Living Centre 

(TRIL), σο κέξνο ηνπ Digital Health πξνγξάκκαηνο ηεο (ζπλέληεπμε IDA, 2010). 
223 εκαληηθέο εξεπλεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θαη ζρεκαηηζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ S&E πεξηιακβάλνπλ: ην National 

Nutrition Phenotype Database, ην νπνίν ηδξχεηαη ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ UCD, UCC, Trinity College Dublin (TCD), University of Ulster θαη Joint Irish 

Nutrigenomics Organisation (JINGO) (research consortium), ην All Ireland Cooperative Oncology Research Group (ICORG) (απφ ην 1997 πξνζειθχεη 
ζπλεξγαζίεο κε επηρεηξήζεηο φπσο GSK, Pfizer, αλαπηχζζεη 71 εξεπλεηηθά πξσηφθνιια θαη ππνζηεξίδεη πεξηζζφηεξνπο απφ 3.000 αζζελείο), ηα Clinical 

Research Facilities πνπ παξέρνπλ πξφζβαζε γηα εξεπλεηέο ζε λνζνθνκεηαθά εξγαζηήξηα (3 CRCs ζην Γνπβιίλν) ελψ ζπζηήλνπλ θαη ην Dublin Centre for 

Clinical Research (DCCR) ην νπνίν ζπλδέεη θαη ηα Dublin Medical Schools (Trinity College Dublin, TCD, University College Dublin, UCD, θαη Royal College 
of Surgeons in Ireland, RCSI), ηα νπνία εδξεχνπλ ζε Mater Hospital, St. Vincent’s University Hospital θαη Beaumont Hospital (Forfas, 2009β). Παξάιιεια, 

ιεηηνπξγεί ην HEAnet Ireland’s National Education and Research Network (1984),  ηo Molecular Medicine Ireland (non-profit company), ην νπνίν ηδξχεηαη 

απφ ηα UCD, TCD, RCSI, University College Cork (UCC) θαη ην NUI Galway, ην Irish Clinical Research Infrastructure Network (ICRIN) (2006) θαη ην 
Systems Biology Ireland (SBI) σο δξάζε ηνπ SFI, κε έδξα ζην UCD.   
224

 πσο ην Solid State Pharmaceuticals Cluster (SSPC) ζην Limerick, ην Network of Excellence in Functional Biomaterials (NFB) θαη ην Irish Drug Delivery 
Network and BioNanoInteract Clusters ζην University College Dublin θαη ζπλεξγάδνληαη κε επηρεηξήζεηο (πάλσ απφ 30 ζπλεξγαζίεο ήδε) φπσο Medtronic, 

Boston Scientific, Pfizer, GlaxoSmithKline (Forfas, 2009β). 

225 Σν εξγαζηήξην αλσζηξεθνχο έξεπλαο ηνπ NIBRT βξίζθεηαη ζήκεξα ζην Engineering and Materials Science Building, UCD. Οη ππνδνκέο πεξηιακβάλνπλ 

απφ ηξάπεδεο θπηηάξσλ έσο κεραληζκνχο αλάπηπμεο εκβνιίσλ (εθθνιαπηήξεο γηα ηελ ππνζηήξημε T-flask θαη spinner systems, 24 απηνκαηνπνηεκέλα 
microreactor system development strategies, 2 x 7L απηνκαηνπνηεκέλα (21CFRPart11 compliant) benchtopichs, 1 x 15L απηνκαηνπνηεκέλα stainless steel 

(SIP/CIP) bioreactor systems, 4L capacity floor-standing centrifuge, liquid N2 cell bank, βην-αλαιπηηθέο ππνδνκέο γηα ηελ ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ δηεξγαζηψλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο θ.α (ζπλέληεπμε NBRIT, 2010).   

http://www.ucd.ie/
http://www.tcd.ie/
http://www.dcu.ie/
http://www.itsligo.ie/
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εληνπίδνληαη ζην θαξκαθεπηηθφ ηνκέα ζήκεξα ζηελ πεξηθέξεηα S&E θαη απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπ IDA- αλαπηχζζνληαη ζε επίπεδν έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, παξνρήο ππεξεζηψλ, παξαγσγήο πςειήο 

εμεηδίθεπζεο, δηαρείξηζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη δηαρείξηζεο πξνκεζεηψλ. Παξνκνίσο ζηνλ ηνκέα ηεο 

βηνηερλνινγίαο, νη νξηδφληηνη ηνκείο αθνξνχλ θπξίσο ζε ζέκαηα βηνκεραληθψλ εθαξκνγψλ κέζσ έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο.  

Σν Irish Bioindustry Association (IBIA) απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν νξγαληζκφ εθπξνζψπεζεο ηνπ ηνκέα ηεο 

βηνηερλνινγίαο ζηελ Ηξιαλδία, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Irish Business and Employers 

Confederation (IBEC), ελψ δηαηεξεί πεξηζζφηεξα απφ 50 κέιε-επηρεηξήζεηο. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ είλαη ε 

πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηφζν ηνπ πνιπεζληθνχ φζν θαη ηνπ ηνπηθνχ ηνκέα ζηελ Ηξιαλδία, ελψ ζπλεξγάδεηαη κε 

ην Enterprise Ireland, ην IDA θαη άιινπο θνξείο κε ελδηαθέξνλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Να ζεκεησζεί φηη 

ζπκκεηείρε ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βηνηερλνινγίαο ζηελ Ηξιαλδία, ηνπ 

Enterprise Ireland Biotech Strategy θαζψο θαη ζην Technology foresight exercise, ην νπνίν ηξνθνδφηεζε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Science Foundation Ireland (SFI).  

Έλαο ζεκαληηθφο κεραληζκφο ππνζηήξημεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη ην 

Venture Capital Funding, ην νπνίν αλαπηχζζεη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν επελδχζεηο 1 δηο επξψ ζε Ηξιαλδηθέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ (ζπλέληεπμε IDA, Forfas 2010). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Venture Capital Programme 2007-

2012, ην Enterprise Ireland, επελδχεη πεξίπνπ 175 εθ. δνιάξηα κε ζθνπφ ηε κφριεπζε 1 δηο δνιαξίσλ ζε λέα 

εγρεηξήκαηα θαηλνηνκίαο. χκθσλα επίζεο κε ην Irish Venture Capital Association (IVCA), ππνινγίδεηαη φηη 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ (139 ζε ζρέζε κε 93 ην 2008 θαη 82 ην 2007) απνξξνθνχλ πεξίπνπ 288 εθ. δνιάξηα κφλν 

ην 2009. Παξάιιεια κε ηελ χπαξμε εθηεηακέλσλ κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο λέσλ εγρεηξεκάησλ θαη θεθαιαίσλ 

‘θηλδχλνπ’ αιιά θαη ζε ζπλάθεηα κε ην επλντθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηνπ 12.5%, λα ζεκεησζεί φηη πξνβιέπεηαη 

κέζα απφ ην θαζεζηψο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, ε απαιιαγή θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ έσο ην πνζφ ησλ 5 εθ. 

επξψ, γηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ αμηνπνίεζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο (εθφζνλ ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Πεξηνρή) (European Economic Area-EEA) (φπ.π.). 

Ζ αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ πγείαο ζηελ Ηξιαλδία αλαδεηθλχεη αλάκεζα ζε άιια ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ γηα ηα ζχγρξνλα ηνπηθά βηνκεραληθά ζπζηήκαηα ‘έληαζεο γλψζεο’, φηαλ ε θαηλνηνκία ιακβάλεη ηφζν 

ηερλνινγηθφ πεξηερφκελν φζν θαη νξγαλσηηθφ πεξηερφκελν. Ζ κνξθή ξχζκηζεο ηεο θαηλνηνκίαο ππεξβαίλεη πιένλ 

ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη ελζσκαηψλεη νιφθιεξν ην θνηλσληθφ πιαίζην παξαγσγήο ηεο γλψζεο θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ αμηψλ. Παξνκνίσο, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ ππεξβαίλνπλ ην ρξεκαηνδνηηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη 

αλαπηχζζνπλ κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία ξχζκηζεο ηεο ζρέζεσο αθαδεκίαο θαη βηνκεραλίαο, ελίζρπζεο ησλ 

κεραληζκψλ ζηνρεπκέλεο έξεπλαο αιιά θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. 

 

Ζ παξάκεηξνο πνπ αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε εληνχηνηο ηνπ παξαγσγηθνχ θιαδηθνχ νηθν-ζπζηήκαηνο 

εκθαλψο, αιιά θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο ελ γέλεη, αθνξά ζηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία θαη ην ξφιν ηφζν 

ηεο ζηνρεπκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ΔΣΚ
226

. Απηή, πξνσζεί έλα ζρεηηθά ζπλεθηηθφ θαη νινθιεξσκέλν 

ππφδεηγκα, ελψ ελζαξξχλεη ην ξφιν ησλ ίδησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο, ησλ θνξέσλ παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο 

γλψζεο. Απηή ε ελζάξξπλζε αθνξά, είηε ζηηο κε εκθσιεπκέλεο ηνπο κνξθέο κέζα απφ ηελ παξαγσγή πςειά 

θαηαξηηζκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, είηε ζηα πεδία δηακφξθσζεο ζπλεξγεηψλ θαη κεηαθνξάο γλψζεο, 

ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο.    

 

εκεηψλεηαη ηέινο, φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαπηζηψλεηαη κηα αχμεζε ζηε δεκηνπξγία λέσλ εκεδαπψλ 

επηρεηξήζεσλ κε έκθαζε ζηελ έξεπλα ζηνλ επξχηεξν θιάδν (Egeraat & Barry, 2009), παξφηη ν θιάδνο 

                                                      
226 Αλεμάξηεηα απφ ηηο αζπκκεηξίεο ή ηηο εμεηδηθεχζεηο πνπ ε κνξθηθφηεηα ηεο κπνξεί λα απαηηεί ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ, ελαξκφληζεο ζπκθεξφλησλ ή 

επηκέξνπο δνκψλ. Γηα παξάδεηγκα ην θαζεζηψο δηαρείξηζεο ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, ην νπνίν είλαη αθφκε ζρεηηθά πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο κηα 
‘γξακκηθή’ ζεψξεζε ηεο εξεπλεηηθήο θαη θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο ίζσο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ εγγελείο δηαθνξνπνηήζεηο θαη αλάγθεο αλάκεζα 

ζε ηερλνινγηθνχο θιάδνπο ή ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ην νπνίν απνηειεί κελ ηζρπξφ θίλεηξν αλάπηπμεο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, δηαηεξεί σζηφζν φξηα 

πνπ απνθαιχπηνληαη ζηηο δεκνζηνλνκηθέο νξηαθέο ηζνξξνπίεο ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο δεκνζηνλνκηθψλ, ρξεκαηνπηζησηηθψλ ή νηθνλνκηθψλ ‘θξίζεσλ’. 
Παξνκνίσο, ζε ζρέζε θαη κε ην ηειεπηαίν ζεκείν, ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη ην ππφδεηγκα έληνλεο θαη εθηεηακέλεο εμσγελνχο δξαζηεξηφηεηαο, σο κνληέιν 

πνιηηηθήο ΔΣΚ ή βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ, επηθπιάζζεη επίζεο πςεινχο βαζκνχο εμάξηεζεο θαη κέηξηαο εληάζεσο θηλδχλνπο ζε θαηαζηάζεηο καθξηά απφ ηελ 

ηζνξξνπία, γεγνλφο πνπ επηβάιιεη ηελ νινθιήξσζε ησλ θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ κέζα απφ εξγαιεία είηε ελίζρπζεο ηεο εκπέδσζεο ηεο θαηλνηνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζην ρψξν είηε ελίζρπζεο παξάιιεισλ ελδνγελψλ δπλακηθψλ, ζε ζηνρεπκέλνπο ή ζπλνιηθνχο ηερλνινγηθνχο θαη νξγαλσηηθνχο 

κεηαζρεκαηηζκνχο. 
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θπξηαξρείηαη αθφκε απφ εηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο. Ζ θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία απνηέιεζε γηα ρξφληα ηελ 

‘αηκνκεραλή’ ησλ εμαγσγψλ’ ζηνλ ‘Κέιηηθν ηίγξε’ (ε απμεκέλε ζπλεηζθνξά βέβαηα ζηελ εμαγφκελε 

πξνζηηζέκελε αμία εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν θαη απφ ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν) 

(ζπλέληεπμε IDA, 2010). ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ν θιάδνο θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε ζηαδηαθή αλαδηάξζξσζε κε 

δηεξγαζίεο ζπγρσλεχζεσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο βαζηθψλ ρεκηθψλ δηεξγαζηψλ εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο 

θαη νη πην ζεκαληηθέο εμεηδηθεχζεηο αθνξνχλ ζε κνληεινπνίεζε λέσλ θαξκάθσλ θαη δξαζηεξηφηεηεο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ρσξίο σζηφζν ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ‘θιηληθέο δνθηκέο’ θαη ‘πςειήο αμίαο δξαζηεξηφηεηεο 

εθεχξεζεο θαξκάθσλ’ (φπ.π.). Δπηπξφζζεηα, ε εμάξηεζε απφ ηηο μέλεο επελδχζεηο θαίλεηαη λα απνηειεί κηα 

δπλακηθή πνπ ηδηαίηεξα ζηελ παξνχζα πεξίνδν νμχλεηαη, ελψ νη μέλεο επελδχζεηο απφ ηελ Ηξιαλδία πξνο 

εμσηεξηθνχο πξννξηζκνχο πεξηνξίδνληαη επίζεο (Barry, Görg & McDowell, 2003). 

 

6.3.3 πλζεηηθή επηζθφπεζε εζληθν-πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο – ραξαθηεξηζηηθά, αδπλακίεο, 

δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο 

Ζ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο αλαθέξεηαη ζε δπν επίπεδα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηε δηακφξθσζε 

κηαο δνκήο, φζν θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα κέξε ηεο δνκήο. ε θιαζηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο είδακε, 

δίδεηαη έκθαζε ζηηο ζρέζεηο ζεζκηθψλ δνκψλ (θξαηηθέο πνιηηηθέο, επηρεηξήζεηο, παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθνί 

θνξείο) θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηηο παξάγνπλ θαη ηηο εληζρχνπλ. Πεξηζζφηεξν κηθξν-ζεζκηθέο πξνζεγγίζεηο 

πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ εξκελεία ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο νηθν-ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο κέζα απφ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ ‘ζεζκηθήο δηθηχσζεο’ ηνπ ηειεπηαίνπ, νη νπνίνη αθνξνχλ ζην ραξαθηήξα θαη ηε θχζε 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαζψο θαη ηε ζχλζεζε ησλ ζεζκψλ. H δηαθπβέξλεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ 

πεξηθέξεηα S&E αθνινπζεί έλα εζληθά δνκεκέλν ππφδεηγκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εζληθνχο ζεζκνχο, 

κεραληζκνχο θαη θνξείο. Σν ππφδεηγκα απηφ, πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο πεξηθεξεηαθέο δνκέο, νη νπνίεο εθαξκφδνπλ 

πιένλ ηελ πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κέζσ θπξίσο ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ.  

πγθεθξηκέλα, ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ‘ζπκπίπηεη’ ζηηο πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ κε ην εζληθφ 

ζχζηεκα, κέζα απφ ηα εζληθά εξγαιεία δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθήο θαη ηηο παξάιιειεο λενπαγείο 

πεξηθεξεηαθέο δνκέο, νη νπνίεο σζηφζν ζπιιεηηνπξγνχλ κε ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαίζην, ρσξίο σζηφζν λα 

απνηεινχλ ηζνβαξείο πφινπο πνιηηηθήο. Παξάιιεια, δηακνξθψλνληαη ηζρπξέο πεξηθεξεηαθέο δνκέο ζπκθεξφλησλ, 

νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ πεξηερφκελα απεπζείαο κε ηηο εζληθέο δνκέο πνιηηηθήο. Ζ δηακφξθσζε πεξηερνκέλσλ 

πνιηηηθήο αθνινπζεί έλα ζπγθεληξσηηθφ ππφδεηγκα αλάπηπμεο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί εληφο ελφο εκη-δνκεκέλνπ 

πιαηζίνπ απνξξφθεζεο θνηλσληθψλ εηζξνψλ θαη πξνηηκήζεσλ θαη ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη ελίνηε απφ ηελ 

επηθξάηεζε αζχκκεηξσλ πηέζεσλ. Σν εζληθφ πιαίζην πνιηηηθήο -ην νπνίν είλαη θαη ην θαζνξηζηηθφ ζηελ 

πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο- ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα αλεμάξηεην ζηξαηεγηθφ ππιψλα γηα 

ηελ ΔΣΚ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη ζηελά ζην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ κε ζέκαηα θαηλνηνκίαο, 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ.  

ε επίπεδν ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο, δηαπηζηψλεηαη κηα πνιπεπίπεδε αξρηηεθηνληθή δηαθπβέξλεζεο, κε ηδηαίηεξα 

ζεηηθφ, απφ άπνςε απνηειεζκαηηθφηεηαο, ην γεγνλφο ηνπ αλεπηπγκέλνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζηψλ αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθνχο θαη εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο. Δληνχηνηο, ε πξφθιεζε ηελ νπνία επηθπιάζζεη ε ζπγθεθξηκέλε 

αξρηηεθηνληθή αθνξά ζην ελδερφκελν επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ απφ ηε κηα πιεπξά θαη ην ζπληνληζκφ ησλ 

ζρεδηαδφκελσλ δξάζεσλ απφ ηελ άιιε. Παξφια απηά, θαίλεηαη φηη επηθξαηεί ε εμεηδηθεπκέλε θαη ζηνρεπκέλε 

δξάζε, φπσο αλαδεηθλχεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ IDA, SFI θαη Forfas. Οη ζεζκνί απηνί ζπληζηνχλ βαζηθνχο 

παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο κνξθηθφηεηαο ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία θαη ζηε S&E, φπσο επίζεο θαη 

παξακέηξνπο ελίζρπζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ θαη δηεξεχλεζεο ή αλάδεημεο ησλ 

νξίσλ ηνπο. 

Ζ νξζνινγηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζπλέπεηα ηεο φζνλ αθνξά ζηελ πξνψζεζε ησλ 

ζθνπηκνηήησλ ελίζρπζεο ηεο εγρψξηαο δεκφζηαο εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο βάζεο. Σν θπξίαξρν ππφδεηγκα 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ζπλνςίδεηαη ζην ‘επλντθφ’ θνξνινγηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην, ζηελ αλάπηπμε θέληξσλ 

αξηζηείαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο κέζα απφ κηα ελεξγεηηθή πνιηηηθή ΔΣΚ θαη ζηελ αλάπηπμε ελφο ζηαζεξνχ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Παξάιιεια, ην κνληέιν απηφ πξνζαλαηνιίδεηαη πξφζθαηα θαη ζε ελέξγεηεο ελζσκάησζεο θαη 

εκπέδσζεο ησλ εμσγελψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν. θνπφο ησλ αξρψλ απηψλ είλαη θπξίσο, ε βειηίσζε ηεο 

ζρέζεο παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ θαη κεραληζκψλ παξαγσγήο γλψζεο. Παξάιιεια, πξνσζείηαη ε ελίζρπζε ησλ 
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ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ελφο πξντφληνο ‘δπτζκνχ’ αλάκεζα ζηηο 

εηζεξρφκελεο ηερλνινγηθέο δνκέο θαη ηνηο εκεδαπέο παξαγσγηθέο δηεξγαζίεο. Σα κέηξα πνιηηηθήο θηλνχληαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα πξνο κηα θαηεχζπλζε ηφζν ηζρπξήο ελίζρπζεο ηεο εξεπλεηηθήο βάζεο θαη ππνδνκήο, φζν θαη 

ζπζηεκηθήο αλαδηάηαμεο ηεο ζρέζεσο επηζηήκεο θαη βηνκεραλίαο. Απηφ πξνσζείηαη θπξίσο κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε κέηξσλ ad hoc ζπλεξγαζηψλ αιιά θαη εξγαιείσλ θαη κεραληζκψλ κφληκεο πξνψζεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ηα SRC, ηα Competence Centres θαη ηα CERs.  

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηξεηο αλαιπηηθέο πεξίνδνη γηα ηελ πνιηηηθή ΔΣΚ ζηελ 

Ηξιαλδία θαη θαηά ζπλέπεηα κηα αιιεινπρία κεηαβαιιφκελσλ νξζνινγηθνηήησλ. Ζ πξψηε πεξίνδνο, έσο ηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, πεξηιακβάλεη ηε ζηαδηαθή αιιαγή παξαδείγκαηνο απφ ηνλ πξνζηαηεπηηζκφ ζηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ εηζαγσγή κέηξσλ πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ, εθπαίδεπζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαζψο θαη ηε ζηαδηαθή εηζαγσγή κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο ΔΣΚ. Έηζη 

δηακνξθψλνληαη θαη νη πξψηνη φξνη ιεηηνπξγίαο κηαο αλεπηπγκέλεο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο. ηελ πεξίνδν απηή, ε 

νξζνινγηθφηεηα ηεο ΔΣΚ πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο κηα κνλνδηάζηαζηε κέζνδν κεηαθνξάο ηερλνινγίαο -ηηο μέλεο 

άκεζεο επελδχζεηο- ε νπνία σζηφζν κεηαβάιιεη ζηαδηαθά ην παξαγσγηθφ θαη δηακνξθψλεη ηνπο πξψηνπο φξνπο 

ζπγθξφηεζεο ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηε δνκή ηνπ. ε απηή ηε θάζε, ε Ηξιαλδία 

απνηειεί θαη ρσξνζεηηθή επηινγή αξθεηψλ πνιπεζληθψλ παξαγσγηθψλ δνκψλ, ζην πιαίζην ελφο δηεζλνχο 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, ν νπνίνο αλαδεηεί λέεο κνξθέο παξαγσγήο θαη απαζρφιεζεο, λέα εκπνξεχκαηα θαη 

παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο, θαη λέεο πξνζβάζεηο ζε αλαπηπζζφκελεο ή αλαπηπγκέλεο πιελ φκσο αληαγσληζηηθέο 

αγνξέο. Ζ Ηξιαλδία παξείρε καδί κε ηελ ελεξγεηηθή πνιηηηθή πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ αξθεηά ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία απφ εθείλε ηελ πεξίνδν, πνπ ηφηε δελ αθνξνχζαλ ηφζν ζε ζπζηεκηθνχο παξάγνληεο, αιιά πεξηζζφηεξν 

αλαθέξνληαλ ζηελ επλντθή γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο θνληά ζε εθηεηακέλεο αγνξέο δήηεζεο θαη ίζσο επλντθνχο 

πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο. φπσο ε επίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο, ε Αγγιηθή.  

ηε δεχηεξε θάζε, έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, δηακνξθψλεηαη κηα πεξηζζφηεξν ζπλεθηηθή πνιηηηθή ΔΣΚ 

(ζην πιαίζην θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζεζκψλ, πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ, ζηφρσλ, 

εξγαιείσλ θαη θνξέσλ. Απνθξπζηαιιψλεηαη αθφκε κηα νινθιεξσκέλε νξζνινγηθφηεηα ζηε δηαηχπσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπ White Paper on Science, Technology and Innovation (1996). εκαληηθφ κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο 

είλαη ε δηακφξθσζε λέσλ ζπγθξνηεζηαθψλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ε δεκηνπξγία λέσλ εξεπλεηηθψλ 

ππνδνκψλ θαη ε αλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ ΔΣΚ, πνπ εληζρχνπλ ηφζν ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο φπσο ε 

βηνηερλνινγία θαη νη ΣΠΔ, φπσο επηδξνχλ επίζεο ζεηηθά θαη ζηελ πξψηε δηακφξθσζε ελφο πεξηβάιινληνο 

αιιειεπίδξαζεο θαη κάζεζεο ‘δηπινχ βξφρνπ’
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 (ηακπνπιήο, 2010). εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίνδν απηή 

δηαπηζηψλεηαη κηα δπλακηθή ζε φξνπο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, κε ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο λα απμάλεηαη θαηά 140% 

ζηελ πεξίνδν 1987 κε 2000. Γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, ην ΑΔΠ ζηηο ΖΠΑ απμάλεηαη θαηά 40% θαη ζηελ ΔΔ-15 θαηά 

35% (Barry, Bradley & Hannah, 2001: 537).   

ην πιαίζην ηεο ηξίηεο θάζεο -ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη ζηαδηαθά απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000- παξαηεξείηαη κηα 

κεηαηφπηζε πξνο έλα παξάδεηγκα πνιηηηθήο ζπγγελέο κε ηηο αξρέο θαη ηηο  έλλνηεο ησλ ‘ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο’. 

Απηφ αθνξά ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ εξγαιείσλ, πεξηερνκέλσλ, κέηξσλ θαη ζεζκψλ (κε ηελ έλλνηα ησλ θαλφλσλ, 

ησλ κεραληζκψλ αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ θαλνληθνηήησλ), κε έκθαζε: α) ζηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα 

ζε παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο θαη θνξείο παξαγσγήο γλψζεο, β) ζηελ ελίζρπζε ησλ κέηξσλ ελζάξξπλζεο ηεο 

‘ηερλνινγηθήο δήηεζεο’, γ) ζηελ αλαδηάηαμε ηεο ζρέζεο επηζηήκεο, ηερλνινγίαο θαη θνηλσλίαο, δ) ζηελ ελίζρπζε 

ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ εζληθνχ (θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ελ 

πξνθεηκέλσ) ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη ε) ζηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ παξαγσγήο γλψζεο θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ παξαγσγή ηερλνινγηθψλ αμηψλ (ζην ηκήκα κεηαπνίεζεο 

θαη ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, αιιά θαη ζε πην παξαδνζηαθνχο ηνκείο θαη ππνηνκείο ηξνθίκσλ, 

ηνπξηζκνχ, κεηαπνίεζεο). Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο πεξλνχλ ζε έλα ζηάδην κάζεζεο ‘ηξηπινχ 

                                                      
227 Ζ κάζεζε ‘δηπινχ βξφρνπ’ ζην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη αιιειεμάξηεζεο δηεπθνιχλεη ηελ αλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ 

ηνπ ζπλ-αληαγσληζκνχ ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο εμαξηάηαη ‘απφ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαδηακνξθψζεη ηα ππνθεηκεληθά λνεηηθά κνληέια, θαζψο θαη απφ ηηο 
ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο, ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ’. Οη ζπγθεθξηκέλνη κεραληζκνί 

δηακεζνιάβεζεο απνθηνχλ ηππηθφ ζεζκηθφ ραξαθηήξα κε ηε κνξθή ελψζεσλ, θνηλψλ θέληξσλ ζηήξημεο, θξαηηθψλ πξνγξακκάησλ ή θνξέσλ, ελψ ‘ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ θνηλψλ παξαδνρψλ, πεπνηζήζεσλ, θαλφλσλ, ζπκβάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζπκπεξηθνξάο’ (ηακπνπιήο, 2010). 
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βξφρνπ’
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, φπνπ δηακνξθψλεηαη κηα επξχηεξε θαη καθξνζθνπηθή εθηίκεζε γηα ηηο πξννπηηθέο ησλ ηνπηθψλ 

παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε απηά θαη ηα εκθσιεπκέλα νηθν-ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο.   

Ζ νξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, πεξηιακβάλεη αλεπηπγκέλεο κνξθέο πιένλ παξέκβαζεο, ζπζηεκηθνχ αιιά 

θαη ζηνρεπκέλνπ ραξαθηήξα. Αθφκε, απηφ θαίλεηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο εκθαλείο ή ιαλζάλνπζεο 

αζπκκεηξίεο πνπ ππνηξέρνπλ ην εμειηζζφκελν εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ζηηο δπν πεξηθεξεηαθέο ηνπ φςεηο, 

δίδνληαο πιένλ έκθαζε θαη ζηε δηάζηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ ηειεπηαίνπ. Μαθξνζθνπηθά, 

ε νξζνινγηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ θαίλεηαη λα δηαηεξεί ηελ ‘ππξεληθή’ ηεο ζχλζεζε φζνλ αθνξά ζηνλ βαζηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνο ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηνλ ηερλνινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ κέζσ μέλσλ 

επελδχζεσλ. Ζ ηειεπηαία σζηφζν εκπινπηίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηφζν σο ζπλέπεηα ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

θαη ησλ αξρψλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνγξακκάησλ, φζν θαη σο απνηέιεζκα δπν 

παξαγφλησλ: α) ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ εκεδαπψλ δηνηθεηηθψλ, πνιηηηθψλ αιιά θαη παξαγσγηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ δνκψλ γηα ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ελφο πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθνχ θαη ζπζηεκηθνχ εγρψξηνπ 

ππνδείγκαηνο θαηλνηνκίαο, φπσο απηφ ζπκβάιιεη ζηελ πςειή θαηάξηηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζηελ 

αλάπηπμε κνξθψλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο αλάκεζα ζε παξαγσγνχο θαη ρξήζηεο θαηλνηνκίαο (ζπλεληεχμεηο IDA, 

Forfas, 2010), β) ηα αλαδπφκελα ζπκθέξνληα, είηε ζε επίπεδν εμσγελψλ θαη ελδνγελψλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ 

-πςειήο ή ρακειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο– είηε ζε επίπεδν ησλ ίδησλ ησλ κεραληζκψλ παξαγσγήο θαη 

αλαπαξαγσγήο εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ, πνπ ζηαδηαθά ηζρπξνπνηνχλ θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζέζε 

ηνπο ζην πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο.  

Με άιια ιφγηα, ε κεηαηφπηζε ησλ πεξηερνκέλσλ θαη εξγαιείσλ πνιηηηθήο εκπινπηίδεη ζηαδηαθά ηνλ θεληξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ππνδείγκαηνο θαηλνηνκίαο, σο ζπλέπεηα ηφζν παξαγφλησλ εγρψξηνπ θαη ‘εμεπξσπαηδφκελνπ’ 

πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ φζν θαη σο ζπλέπεηα ησλ ίδησλ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ γελλψληαη κέζα απφ ηνλ πνιηηηθφ 

ζρεδηαζκφ. Σα ππνθείκελα απηά σζηφζν βξίζθνληαη εκθσιεπκέλα κέζα ζε κηα πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθή, 

πνιπζζελή, κηθξφηεξεο θαη επηκεξηζκέλεο παξαγσγηθήο θιίκαθαο παξαγσγηθή δνκή θαη ζε έλα ζεζκηθφ πιαίζην 

πνπ αλαδεηεί λα ζπλδέζεη ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο ζε έλα ζχζηεκα θηλήηξσλ θαη αιιειεπίδξαζεο. 

Σν πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο γεληθά, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζρεηηθά αλεπηπγκέλν φζνλ αθνξά ζε 

ππνδνκέο παξαγσγήο γλψζεο θαη δπλακηθέο εξεπλεηηθέο κνλάδεο ζε ηνκείο αηρκήο, ηερλνινγηθνχο παξαγσγηθνχο 

ηνκείο αιιά θαη παξαδνζηαθνχο ηνκείο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη ζε πςειφ βαζκφ. Δπηπξφζζεηα, 

ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ζπγθεληξψλεη ηζρπξέο εμσγελείο παξαγσγηθέο δνκέο, σο ζπλέπεηα καθξνπξφζεζκεο 

ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο ΔΣΚ, κε ζεκηηά θαη αζέκηηα απνηειέζκαηα. Απηά αθνξνχλ ελ πξψηνηο ζηε βειηίσζε 

ηνπ γεληθνχ ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ, ηεο ζπγθέληξσζεο ηερλνγλσζίαο, ηεο παξαγφκελεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Δδψ 

βέβαηα, ηίζεηαη ην ζέκα ελζσκάησζεο, εμάξηεζεο θαη επκεηαβιεηφηεηαο ηεο εγρψξηαο παξαγσγηθήο βάζεο. Οη 

ηνπηθνί ηνκείο, ζε επίπεδν δξαζηεξηνηήησλ ‘έληαζεο γλψζεο’ αλαπηχζζνληαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα θαη κε 

ρακειφηεξα αληαγσληζηηθά απνζέκαηα. Παξφια απηά, αξθεηνί ηνκείο αθνινπζνχλ κεηαζρεκαηηζκνχο 

ηερλνινγηθήο θαη νξγαλσηηθήο αιιαγήο.      

Ζ νξζνινγηθφηεηα ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ επηρεηξεί ηελ αληηκεηψπηζε αξθεηψλ αζπκκεηξηψλ ζην 

εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηφζν ζε επίπεδν δνκψλ ηερλνινγίαο θαη 

παξαγσγήο φζν θαη ζε επίπεδν πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ελ γέλεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

αζπκκεηξίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ζηελ πεξηθέξεηα S&E πεξηιακβάλνπλ θαη’ αξράο ηε 

ζρέζε εμσγελψλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ θαη ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ζε επίπεδν ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ 

θαη παξαγφκελεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαζψο θαη ζε επίπεδν ζχλζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο πνπ παξάγεηαη 

απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο. Ζ ζχλζεζε απηή αλαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο έληαζεο 

γλψζεο -φζνλ αθνξά ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο- αιιά θαη ζε εμαγσγέο θαη δηεζλή εκπνξηθή θαη ηερλνινγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Αθφκε πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ζε εγρψξηεο δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ.  

                                                      
228 Με ηελ έλλνηα ηνπ ‘ηξηπινχ βξφρνπ’ ελλνείηαη ε δηαθπβέξλεζε ηεο εμεξεχλεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ επθαηξηψλ θαη ηεο 

δηακφξθσζεο ησλ κειινληηθψλ ξφισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ε αλάπηπμε ελήκεξσλ λνεηηθψλ κνληέισλ θαη ζηξαηεγηθψλ πξνζέζεσλ κε επξχηεξε 
επθπΐα ζε φηη αθνξά ζην ζπλ-αληαγσληζηηθφ ηνπίν, κέζα απφ ελέξγεηεο νινθιεξσκέλνπ θαη ζπλεπνχο ζρεδηαζκνχ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα θνηλσληθά 

ππνθείκελα θαη πξνηηκήζεηο ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ θαη ζε ζρέζε θαη κε ηηο ίδηεο ηηο ζθνπεχνπζεο ή ιαλζάλνπζεο βαξχηεηεο θαη νξζνινγηθφηεηεο ησλ 

ίδησλ ησλ ππνθεηκέλσλ (π.ρ. πξνγξάκκαηα Πξννπηηθήο Σερλνινγηθήο Γηεξεχλεζεο, πξσηνβνπιίεο ΔΣΚ αηρκήο ή πηινηηθνχ ραξαθηήξα) (ηακπνπιήο, 2010). 
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ζνλ αθνξά ζην ηειεπηαίν ζεκείν, φπσο θάλεθε παξαπάλσ ε πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ πνζνζηηαία 

βξίζθεηαη θνληά ζην 1.4% (ην 2005) κε 1.5%, κε ηα 2/3 λα αθνξνχλ ζε δαπάλεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ ζχλζεζε 

ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξε ζπγθέληξσζε, γεγνλφο πνπ απνηειεί εζληθφ ραξαθηεξηζηηθφ, ηφζν φζνλ αθνξά 

ζε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο -φπνπ ην κηζφ ζρεδφλ ηεο δαπάλεο ζπγθεληξψλεηαη ζην 3% ησλ επηρεηξήζεσλ- φπσο θαη 

ζηνλ ‘πνιπεζληθφ’ ηνκέα, φπνπ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο δαπάλεο εληνπίδνληαη πεξίπνπ ζην 2-3% (ζε εζληθφ 

επίπεδν, ην 64.5% ζπγθεληξψλεηαη ζηηο 20 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο) (Hilliard & Green, 2005: 44). Απηφ 

αλαδεηθλχεη ζε απηφ ην ζεκείν ηελ χπαξμε άιιεο κηαο ιαλζάλνπζαο αζπκκεηξίαο αλάκεζα ζηνπο ηζρπξνχο 

ηερλνινγηθνχο ηδησηηθνχο θνξείο κε εθηεηακέλεο επελδχζεηο ζε ΔΣΚ θαη ζηνπο ιηγφηεξν ηζρπξνχο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

αζπκκεηξία επηθπιάζζεη έλαλ κέηξηαο έληαζεο θίλδπλν ‘θαξηεινπνίεζεο’ ηνπ ηδησηηθά πξαγκαηνπνηνχκελνπ αιιά 

θαη δεκφζηα εληζρπφκελνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ, πεξηερνκέλνπ θαη ιεηηνπξγίαο.   

Ζ πεξηγξαθφκελε απηή ζρέζε, ε νπνία απνηειεί πάγην ραξαθηεξηζηηθφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ Ηξιαλδία 

επηθπιάζζεη κηα δεπηεξνγελή αζέκηηε ζπλέπεηα. Ζ ηειεπηαία αθνξά ζηνλ ηδηαίηεξα πςειφ βαζκφ εμάξηεζεο 

αλάκεζα ζηελ παξνπζία θαη ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θαηλνηφκσλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπο 

ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο απφ ηε κηα πιεπξά, θαη ηνπο ξπζκνχο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη πεξηθεξεηαθήο 

θαηλνηνκηθφηεηαο απφ ηελ άιιε. Παξάιιεια ε πξνθείκελε ηάζε νδεγεί ζηελ πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ 

θαη ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο ηνπηθνχο ηνκείο θαη ηελ αλάπηπμε κηαο δηηηήο νηθνλνκηθήο 

δηάξζξσζεο. Ο δπτζκφο απηφο ζπγθεληξψλεη έλα ζχλνιν ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πςειήο εμεηδίθεπζεο, 

αθεηέξνπ ελζσκαηψλεη ηνπο ηνπηθά ιηγφηεξν θαηλνηφκνπο θαη εμσζηξεθείο θιάδνπο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί 

αλαπφθεπθηα λέεο εγρψξηεο κνξθέο αληαγσληζκνχ, νη νπνίεο απαηηνχλ ξχζκηζε κέζσ κηαο νινθιεξσκέλεο 

πνιηηηθήο ΔΣΚ πνπ δε ζα απεπζχλεηαη κφλν ζηελ ηερλνινγηθή ζπζζψξεπζε αιιά θαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ 

παξαγφκελσλ αμηψλ ζην πξνθείκελν ρσξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην.  

Μηα δεπηεξνγελήο αζπκκεηξία αθνξά ζηα κέηξα, ηα εξγαιεία ή ηηο πξσηνβνπιίεο (ζε επίπεδν θξαηηθήο πνιηηηθήο 

ηνπιάρηζηνλ) αλαδηνξγάλσζεο ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο νξγαλσηηθήο θαη 

θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο. Σέηνηνπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο, δχλαηαη λα αλαδνκήζνπλ ηνπηθέο ζρέζεηο θαη δηαδηθαζίεο 

θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηνπηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζε ηνκείο ρακειφηεξεο ‘έληαζεο γλψζεο’. Μέζα απφ 

ηνλ νξγαλσηηθφ ή ηερλνινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ, νη δνκέο απηέο κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ ηηο παξαγσγηθέο ηνπο 

δπλακηθέο, βειηηψλνληαο πξψηα ηελ ‘απνξξνθεηηθή’ ηνπο ηθαλφηεηα.   

Παξάιιεια, δπν γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξηνξηζκέλε 

αλάπηπμε δηθηπψζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε εξεπλεηηθέο θαη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ 

πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε εθηεηακέλσλ κεραληζκψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Οη ηειεπηαίνη -αλ θαη επεθηείλνληαη 

ηδηαίηεξα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη θάησ απφ ην λέν πιαίζην πνιηηηθήο ΔΣΚ- ζην πεξηερφκελν ηνπο δηαηεξνχλ 

ζηνηρεία πξψηκεο αλάπηπμεο, ζπληζηψληαο σζηφζν ηε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε κηαο δπλακηθήο 

δεκηνπξγίαο λέσλ ηνκέσλ, ηδίσο ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο ζχγθιηζεο ηερλνινγηψλ. Μηα αζέκηηε αζπκκεηξία πνπ 

πξνθχπηεη επίζεο σο απνηέιεζκα ηνπ πξνθείκελνπ ππνδείγκαηνο απαληάηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ κε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο -ζε αληίζεζε κε ηα πνζνζηά ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο- εμαηηίαο 

ησλ ζπγθξνηεζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο θαη ησλ θπξίαξρσλ ηερλνινγηθψλ παξαδεηγκάησλ 

θαη ηξνρηψλ (S&E Regional Assembly, 2006β).  

 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθέο αζπκκεηξίεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο αθνξά ζηε γεσγξαθηθή θαη 

αζηπθή δνκή θαη δηάξζξσζε. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε γεσγξαθηθή αληζνκέξεηα, πνπ ζπλαληάηαη 

ζπλνιηθά ζηε ρψξα, φπσο απηή εληνχηνηο ελζσκαηψλεη θαη νξγαλψλεη ηελ επξχηεξε αλάπηπμε θαη αλαπαξαγσγή 

ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Ζ αληζνβαξήο απηή δηάξζξσζε, δεκηνπξγεί αλάγθεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ αζηπθψλ πεξηνρψλ ηνπ Cork, ηνπ Waterford θαη ηνπ Limerick/Shannon, αιιά θαη ησλ 

κεηνλεθηνχλησλ πεξηνρψλ ηεο S&E. Δπίζεο αλαδηαηάζζεη ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ ζην 

επίπεδν ησλ ίδησλ ησλ αζηπθψλ θέληξσλ. Κεληξηθφ δηαθχβεπκα ζε απηφ ην πιαίζην είλαη ε ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ 

ησλ αζηπθψλ ππνθεηκέλσλ ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζα βειηηψλνπλ δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο, κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ ηερλνινγηθψλ αγαζψλ, ηεο αλάπηπμεο λέσλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ θαη ππνδνκψλ 

δηάρπζεο γλψζεο. 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε αζπκκεηξία, φπσο είλαη αλακελφκελν, ζπλνδεχεηαη θαη αλαπαξάγεηαη απφ κηα δηνηθεηηθή 

αληζνβαξή δηάηαμε, σο ζπλέπεηα ηεο ηδηαίηεξεο γεσγξαθίαο ηεο ρψξαο, ησλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ θαηαβνιψλ 

αιιά θαη ηεο παξνχζαο ζπγθεληξσηηθήο δηάξζξσζεο ησλ κεραληζκψλ θξαηηθήο πνιηηηθήο. Ζ πθηζηάκελε 

δηνηθεηηθή αληζνκέξεηα, δηακνξθψλεη ηελ αλάγθε αλάπηπμεο δπλαηνηήησλ ελίζρπζεο ησλ ηνπηθψλ ζεζκψλ 

δηνίθεζεο (π.ρ. Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα), ζε ζρέζε κε ην ζεκαληηθφ θαη ηζρπξφ ξφιν ησλ εζληθψλ κεραληζκψλ. 

Σέηνηνη ζεζκνί κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ζην ‘ηνπηθφ θξάηνο’ ηελ ηθαλφηεηα πεξαηηέξσ ελζσκάησζεο ησλ 

παξαγφκελσλ ηερλνινγηθψλ θαη νηθνλνκηψλ αμηψλ, πξνο φθεινο ησλ ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Ζ 

δηάζηαζε απηή -ε νπνία ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πεξηθεξεηψλ θαζίζηαηαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αμηνπνίεζε (ή ηελ 

ππνβάζκηζε) ησλ δηακνξθνχκελσλ ππνδνκψλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο- ζπληζηά θξίζηκν παξάγνληα, ζε βάζνο 

ρξφλνπ, καθξνζθνπηθήο δφκεζεο θαη νινθιήξσζεο ελφο ζπζηήκαηνο.  

 

Κιείλνληαο ηελ επηζθφπεζε θαη δηεξεχλεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ζηελ S&E, ρξήδεη 

ζπνπδαηφηεηαο ε αλαθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ζηηο πξννπηηθέο ησλ ζπγθξνηεζηαθψλ δνκψλ θαη δπλακηθψλ ηνπ. 

Δλ πξψηνηο, ην βαζηθφ ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη ηερλνινγηθήο ή νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο γηα 

ηηο δηαδηθαζίεο ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζε επίπεδν επηρεηξεζηαθήο αλάπηπμεο θαη ζε επίπεδν νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο. Δληνχηνηο, νη δηεξγαζίεο απηέο δελ είλαη απηφκαηεο, νχηε παξάγνληαη ελ θελψ. Ζ ελίζρπζε ησλ 

δηεξγαζηψλ θαηλνηνκίαο πξνυπνζέηεη παξακέηξνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ: α) ηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ηζρπξψλ 

ππνδνκψλ παξαγσγήο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, β) ηε ζεκαζία 

αλάπηπμεο πνιηηηθψλ κέηξσλ ζπζηεκηθνχ ραξαθηήξα θαη δφκεζεο ελφο πεξηθεξεηαθνχ νηθν-ζπζηήκαηνο πνπ δίλεη 

έκθαζε ηφζν ζην ζχζηεκα σο δνκή, φζν θαη ζην ζχζηεκα σο ‘αιιειεπίδξαζε’, γ) ηε ζεζκηθή νινθιήξσζε ησλ 

δξψλησλ θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ πιαηζίσλ αλαθνξάο κέζα απφ ηελ πξνηππνπνίεζε επλντθψλ, ηαθηηθψλ θαη 

δνκεκέλσλ θαλφλσλ θαη κεραληζκψλ δ) ηε ζεκαζία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ε) ηε ζεκαζία ελίζρπζεο ησλ 

εξγαιείσλ αμηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη γλσζηηθψλ απνζεκάησλ ζε ηερλνινγηθέο θαη 

θνηλσληθέο επηζηήκεο, ζη) ηε ζεκαζία αλάπηπμεο κεραληζκψλ ελζσκάησζεο ησλ εμσγελψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

ηνπηθφ παξαγσγηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην, δ) ηε ζεκαζία παξαγσγήο αιιά θαη πξνζέιθπζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πςειήο εμεηδίθεπζεο θαη ε) ην ξφιν κηαο ζπλεθηηθήο, νινθιεξσκέλεο, ζπλεπνχο, ζπλερνχο 

πνιηηηθήο ΔΣΚ πνπ ζα ελζσκαηψλεη ζηνηρεία ηφζν ηερλνινγηθήο φζν θαη νξγαλσηηθήο θαη θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο. 

Ζ αλάπηπμε κηαο ζπλνιηθήο αλαθαηαζθεπήο ελφο πεξηθεξεηαθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, ε νπνία 

παξνπζηάδεηαη εθηελψο ζηελ ηειεπηαία ζπγθξηηηθή ελφηεηα, εκπεξηέρεη ζήκεξα ηε ζεκαζία ηφζν ελίζρπζεο ησλ 

αληαγσληζηηθψλ ηνκέσλ, φζν θαη δηακφξθσζεο ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ ζπγθιίζεσλ. Αλαθνξηθά κε ηελ 

έλλνηα ηεο ‘επηζηεκνληθήο ζχγθιηζεο’, απηή αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ αλάγθε πνπ αλαδεηθλχεηαη ζηηο κέξεο καο 

αλάπηπμεο παξαγσγηθνχ δηαιφγνπ θαη ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά αληηθείκελα, απφ 

ζεηηθνχο, ηερλνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο ηνκείο. Ζ ζπλάληεζε απηή -ε νπνία δελ θαίλεηαη πάληα εθηθηή, 

απαξαίηεηε ή αλαγθαία αθφκα θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο πξαγκάησζεο ηεο- επηθπιάζζεη πιήζνο ζεηηθψλ 

παξαδεηγκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ηε ζχλζεζε, ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ 

πνιπζχλζεηε εθαξκνγή λέσλ ηδεψλ θαη παξαδεηγκάησλ. πλεπψο, θαίλεηαη φηη βαζηθφ ζηνηρείν πξνεγκέλεο 

ιεηηνπξγίαο ελφο πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ζπληζηά ζήκεξα ε ηθαλφηεηα ηνπ λα ζπλζέζεη θαη λα 

αμηνπνηήζεη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα επηζηεκνληθψλ εηζξνψλ ζε ζπκππθλσκέλεο, νινθιεξσκέλεο θαη 

αιιειεπηδξνχζεο εξεπλεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο ελφηεηεο. Οη ελφηεηεο απηέο αλαδεηνχλ ηε δπλαηφηεηα 

ηερλνινγηθήο ή θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο ζηηο δη-επηθάλεηεο θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ. Ζ αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο 

αιιειεπίδξαζεο, κπνξεί λα αθνξά γηα παξάδεηγκα: α) ζηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, 

ζρεδηαζκνχ θαη αμηνπνίεζεο παξαγφκελσλ ηερλνινγηθψλ αμηψλ θαη β) ζηε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο θαη δηεχξπλζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηεο θάζκαηνο.   

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ‘ηερλνινγηθήο ζχγθιηζεο’, απηή πεξηιακβάλεη ηηο δπλαηφηεηεο ζπλδπαζκνχ ησλ 

αληαγσληζηηθψλ ηερλνινγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ εμεηδηθεχζεσλ, θαηεπζχλζεσλ θαη ηξνρηψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο 

Ηξιαλδίαο θαη ηεο πεξηθέξεηαο S&E ζπγθεθξηκέλα, απηέο αθνξνχλ ζηε βηνηερλνινγία, ηε θαξκαθεπηηθή 

ηερλνινγία, ηηο ΣΠΔ, ηνλ ηνκέα ηξνθίκσλ
229

. Οη δηαζηάζεηο πνπ ε έλλνηα ηεο ηερλνινγηθήο ζχγθιηζεο ιακβάλεη, 

                                                      
229 Οη ηνκείο ηεο θαξκαθεπηηθήο, ηεο βηνηερλνινγίαο, ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο, ησλ ΣΠΔ θαη ησλ ηξνθίκσλ ζπληζηνχλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξαγσγηθνχο 
ηνκείο ζηελ Ηξιαλδία, φζνλ αθνξά ζε επίπεδν παξαγφκελεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζψο ζπλνιηθά ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 3,600 

πνιπεζληθέο θαη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο κε χςνο εηήζησλ εμαγσγψλ 100 δηο επξψ θαηά πξνζέγγηζε. πλνιηθά ζε εγρψξην επίπεδν ζπγθεληξψλνληαη 13 απφ ηηο 15 



251 

 

αθνξά ζε έλα πιήζνο θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ νξίδνληα ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζε 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλέξρεηαη ζην επίπεδν ηεο δηακφξθσζεο λέσλ, παξάιιεια αλαδπφκελσλ 

‘ηερλνινγηθψλ παξαδεηγκάησλ’, κε εθαξκνγέο ζε έλα επξχ πιήζνο ηνκέσλ. Οη δηεξγαζίεο ηερλνινγηθήο 

ζπγθιίζεσο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ζπληζηνχλ άιιν έλα θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν 

ζπγθξφηεζεο ελφο αλεπηπγκέλνπ θαη κε ηζρπξέο ηερλνινγηθέο θαη γλσζηηθέο βάζεηο ππνδείγκαηνο πεξηθεξεηαθήο 

θαηλνηνκίαο.     

Δληέιεη, ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζπληζηνχλ δηαδηθαζίεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη ηφζν απφ κεγέζε κεραληζκψλ, ζεζκψλ, θαλφλσλ θαη πνιηηηθψλ, φζν θαη απφ δπλακηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ ππνηξέρνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη παξαγσγηθέο δηεξγαζίεο ζε κηθξν-επίπεδν θαη πεξηιακβάλνπλ 

θαλφλεο, ζπκπεξηθνξέο, θαλνληθφηεηεο, πξνηηκήζεηο, ζηξαηεγηθέο, δηαδηθαζίεο κάζεζεο, δηαδηθαζίεο θαη ζρέζεηο 

ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πνιηηηθήο. Ζ ζεκαζία ηεο εκβξηζνχο αλάιπζεο ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηεο 

επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο εληνπίδεηαη ζην επίπεδν κειέηεο θαη ζπγθξηηηθήο εμέηαζεο: 1) ησλ 

εθαξκνδφκελσλ κέηξσλ θαη ησλ νξζνινγηθνηήησλ ηνπο, 2) ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ δηαπεξλνχλ ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη 3) ηεο ζρέζε ηνπο κε παξάιιειεο νξζνινγηθφηεηεο πνιηηηθψλ. Δπηπξνζζέησο, ε αλάιπζε 

ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ελζσκαηψλεη ηε κειέηε κέξνπο ηεο ίδηαο ηεο θνηλσληθήο θαη παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηηο επηπηψζεηο, ζεκηηέο ή αζέκηηεο, πνπ ε αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ επηθπιάζζεη γηα ηα θνηλσληθά ππνθείκελα πνπ 

ελέρνληαη ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ζην πεξηερφκελν ηνπο. Ζ αλάιπζε ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ελζσκαηψλεη 

ζήκεξα επίζεο ζηνηρεία ηφζν απφ ηελ αλαπηπμηαθή νηθνλνκηθή -θπξίσο ζε επίπεδν εμειηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ζρέζεσλ αιιά θαη ζεζκηθψλ δπλακηθψλ- ελψ ελζσκαηψλεη αλαιπηηθά, θαη’ αλάγθελ, ην επξχηεξν πεξηβάιινλ 

γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο εληφο ηνπ νπνίνπ ε πνιηηηθή ΔΣΚ αλαπηχζζεηαη. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε αλάιπζε 

ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζπλνκηιεί απαξαίηεηα θαη κε πηπρέο ηεο ζεσξίαο αλάπηπμεο θαη δε ζην βαζκφ πνπ ε ηειεπηαία 

πξνζεγγίδεηαη κέζα απφ ην πξίζκα: α) ηεο ελίζρπζεο ησλ παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ κέζα απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε 

ησλ εηζξνψλ επηζηεκνληθήο γλψζεο, β) ησλ δεζκψλ ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ, γ) ηεο ζπκπχθλσζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαγσγηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηεξγαζηψλ αληαιιαγήο γλψζεο ζην εθάζηνηε ζχζηεκα, δ) ηεο 

ελζήθεπζεο ηεο παξαγφκελεο θαηλνηνκίαο, εξεπλεηηθήο ή παξαγσγηθήο, ζην ρψξν κέζα απφ ηελ θαηάιιειε 

ζεζκηθή θαηλνηνκία θαη κέζα απφ κεραληζκνχο ζπιινγηθήο κάζεζεο θαη ε) ζηε βειηίσζε ησλ ηερλνινγηθψλ, 

ζεζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ κηαο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο λα δηαρεηξίδεηαη ηα πεξηθεξεηαθά εξεπλεηηθά, 

ηερλνινγηθά θαη ζεζκηθά ηεο απνζέκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
κεγαιχηεξεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, 15 απφ ηηο 25 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηαηξηθψλ ηερλνινγηψλ, 8 απφ ηηο 10 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ΣΠΔ θαη αξθεηέο 

ηνπηθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο (IDA, 2010).  
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Κεθάλαιο 7. Η πεπίπηυζη ηηρ Κπήηηρ: αμθίδπομερ εξαπηήζειρ ζε μια αηελή πεπιθέπεια 

γνώζηρ 
 

 

7.1. Σν Διιεληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο: ηερλνινγηθή δηάξζξσζε, επηζηήκε, πνιηηηθέο 

 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία νξίδεη γεληθά ην εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ελφο ηερληθν-

νηθνλνκηθνχ παξαδείγκαηνο θαη θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο. Γηα κηα ζπλνιηθή θαηαλφεζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηελ 

Διιάδα ζα ιεθζεί ππφςε ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεο ρψξαο, νη βαζηθνί κεραληζκνί θαη ππνθείκελα ΔΣΚ, ε 

ζεζκηθή αξρηηεθηνληθή ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηε ρψξα, ελψ ζα δηεξεπλεζεί ε νξζνινγηθφηεηα ηνπο ζε ζρέζε θαη κε 

ηηο επηδφζεηο ηνπ θαηλνηνκηθνχ ζπζηήκαηνο. πλεπψο, ην παξφλ θεθάιαην αθνξά ζηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ επηζηεκνληθήο, 

εξεπλεηηθήο, ηερλνινγηθήο θαη θαηλνηνκηθήο αλάπηπμεο.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηελ εξεπλεηηθή δηεξεχλεζε αθνξνχλ ελ πξψηνηο 

ζηε δηεξεχλεζε ηεο νξζνινγηθφηεηαο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ αζπλερεηψλ ηνπ 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ζην θαηά πφζν απηφ ζπκβάιιεη ζήκεξα ζηε δηακφξθσζε ελφο λένπ 

ππνδείγκαηνο αλάπηπμεο γηα ηελ ειιεληθή πεξίπησζε. Ζ βαζηθή ππφζεζε εξγαζίαο, αλαθέξεηαη ζε έλα ζχζηεκα 

θαηλνηνκίαο, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη: α) κέζα απφ πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε ησλ παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

ηνπ δνκψλ θαη κέζα απφ απνθιίλνπζεο δπλακηθέο θαη ειιηπείο ζπλαξζξψζεηο, β) κέζσ ελφο κνληέινπ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν πξνο ιεηηνπξγίεο ‘θαηαλεκεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο’ θαη δηαηήξεζεο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ‘παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ’ παξά ζηε 

δηακφξθσζε λέσλ ‘ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ’ θαη δεμηνηήησλ εηζαγσγήο κεηαζρεκαηηζκψλ (Cimoli, Dosi & 

Stiglitz, 2009). ηνλ ίδην βαζκφ θαίλεηαη λα ζηεξείηαη ζπζηεκηθψλ θαη απηνδχλακσλ ξνψλ θαη δηεξγαζηψλ αιιά 

θαη κεραληζκψλ αμηνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θαη παξαγφκελσλ ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ θαη 

πφξσλ. πσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηε κειέηε ησλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ (ζπλαξηήζεη ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ), ην 

εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο αδπλαηεί λα δηακνξθψζεη -κέζσ ηεο θιίκαθαο, ηεο θαηεχζπλζεο θαη ηνπ ραξαθηήξα 

ησλ παξεκβάζεσλ ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ- ηηο πξνυπνζέζεηο κεηάβαζεο ζε έλα λέν αλαπηπμηαθφ ππφδεηγκα πνπ ζα 

βαζίδεηαη: α) ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ έληαζεο γλψζεο, β) ζηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ αλαδηαλνκήο ησλ 

παξαγφκελσλ παξαγσγηθψλ γλψζεσλ, γ) ζηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ θαη θιαδηθψλ ζεζκψλ θαη θεθαιαίσλ 

ζπλεξγαζίαο θαη δ) ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζα απφ ηε βειηίσζε ησλ φξσλ αλαπαξαγσγήο 

ηεο εξγαζίαο (εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, βειηίσζε γλψζεσλ)
 230

. ε απηφ ην πιαίζην, νη δεκηνπξγηθέο δνκέο πνπ 

εληνχηνηο ιεηηνπξγνχλ -θαη αθνξνχλ ζε ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο ππνδνκέο γλψζεο, κνλάδεο αξηζηείαο, θαηλνηφκεο 

επηρεηξεκαηηθέο δνκέο πεξηνξηζκέλεο ζε αξηζκφ ή ζε έθηαζε, πςειά θαηαξηηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ- 

ζπλαληνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπζηεκηθέο ζηξεβιψζεηο. Καινχληαη έηζη λα θηλεζνχλ πξνο επηινγέο είηε ππν-

αμηνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, είηε ‘δηαξξνήο’ απφ ηα ηππηθά ή αξρηθά ηνπιάρηζηνλ γεσγξαθηθά πιαίζηα 

αμηνπνίεζεο. 

                                                      
230 χκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηνπ World Economic Forum (WEF), ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 83ε ζέζε, κεηαμχ 139 ρσξψλ, ζηνλ Παγθφζκην Γείθηε 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, απφ ηελ 71ε πνπ θαηείρε ην 2009 (Δθεκεξίδα Σν Βήκα, Φχιιν 09/09/2010), γεγνλφο πνπ κεηά απφ κεξηθά ρξφληα επαιεζεχεη φιε ηελ 

επξχηεξε ζρνιή νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ζθέςεο πνπ θαηέγξαθε ηηο αζπκκεηξίεο θαη εζσηεξηθέο ζηξεβιψζεηο ηνπ επηθξαηνχληνο ‘ππνδείγκαηνο αλάπηπμεο’ 
θαη νη νπνίεο πξνέθππηαλ απφ ηελ αδπλακία αλαβάζκηζεο ησλ εζσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο κεγέζπλζεο θαη ησλ ζεζκηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ‘εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο’, ε επίδνζε ηνπ νπνίνπ ηειηθά δελ θξίλεηαη πνζνηηθά (σο ‘ξπζκφο αλάπηπμεο’) αιιά πνηνηηθά, σο βαζκφο ελζσκάησζεο ή παξαγσγήο δηεξγαζηψλ 

θαη πφξσλ ‘έληαζεο γλψζεο’. 
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Σν δεχηεξν βαζηθφ εξψηεκα αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ γλψζεο ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. Ζ βαζηθή ππφζεζε εδψ αθνξά α) ζηε κε-επάξθεηα ησλ πνιηηηθψλ απηψλ λα 

απνηειέζνπλ απηνηειή θαη νινθιεξσκέλα κέηξα πνιηηηθήο, β) ζηελ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ηνπο λα ζπλδεζνχλ κε 

ζέκαηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη γ) ζηελ αδπλακία ηνπο λα ζπγθιίλνπλ κε δηεζλή ππνδείγκαηα πνιηηηθψλ 

γλψζεο, ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηερλνινγίαο θαη αλεπηπγκέλσλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Χο εθ ηνχηνπ, 

δηεξεπλψληαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο αλάδεημεο ελφο λένπ ξφινπ ηφζν γηα ηηο πνιηηηθέο γλψζεο -πνπ ζα αθνξά 

ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ελεξγεηηθψλ κέηξσλ θαη ζεζκψλ παξαγσγήο, αλαδηαλνκήο θαη αθνκνίσζεο 

γλσζηνινγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ- φζν θαη γηα ηνπο κεραληζκνχο παξαγσγήο γλψζεσλ (παλεπηζηεκηαθά θαη 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα) θαζεαπηνχο. Ο ξφινο απηφο γηα ηα ίδηα ηα ππνθείκελα ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ κπνξεί λα αθνξά 

ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε κεραληζκψλ θαη δξάζεσλ αμηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ γλψζεσλ απφ ηα ηνπηθά 

παξαγσγηθά θαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα. 

 

Ζ κέζνδνο δηεξεχλεζεο ησλ πξνθείκελσλ ππνζέζεσλ θαη εξσηεκάησλ πεξηιακβάλεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, έλα 

ζχλνιν εξγαιείσλ αλάιπζεο. Δλ πξψηνηο, ε αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ κεξψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο, παξαγσγήο, 

δηάρπζεο θαη αμηνπνίεζεο γλψζεσλ. Καηά δεχηεξνλ, πξνβιέπεηαη ε ελνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ζε έλα 

νινθιεξσκέλν πξίζκα κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαξζξψζεσλ, ησλ αιιειεμαξηήζεσλ, ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ηνπο θαζψο θαη κέζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο θιίκαθαο θαη ηεο θαηεχζπλζεο ησλ 

δηαζπλδέζεσλ απηψλ. ε έλα ηξίην επίπεδν, πεξηιακβάλεηαη ε εξκελεία ηεο νξζνινγηθφηεηαο ή ησλ δηαθνξεηηθψλ, 

εηεξνγελψλ ή θαη αληηλνκηθψλ νξζνινγηθνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, εληφο: α) ηνπ ηζηνξηθνχ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, β) ηνπ γεσγξαθηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο θαη ησλ ρσξηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, ζπλερεηψλ θαη 

αζπλερεηψλ θαη ηεο γ) νξζνινγηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ.  

 

Σν αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεο ρψξαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε αηειψλ θνξληηθψλ δνκψλ, ελψ ε Διιάδα 

θαίλεηαη λα θαηαηάζζεηαη αλάκεζα ζε ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ χζηεξε θαη αηειή εθβηνκεράληζε, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη ζπρλά σο ρψξεο παιαηάο δηαίξεζεο εξγαζίαο (θάγηαλλεο, 2003γ) ή πεξηπηψζεηο πεξηθεξεηαθνχ 

θνξληηζκνχ. ε απηφ ην πιαίζην, αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ ή κνλάδσλ, φπσο ζα 

θαλεί, κε ηδηαίηεξε θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα είηε ζηνλ ηερλνινγηθφ είηε ζηνλ νξγαλσηηθφ ηνκέα, νη νπνίνη φκσο 

ζπγθεληξψλνπλ έλα ρακειφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθά παξαγφκελνπ εζληθνχ πξντφληνο. Αθφκα θαη ε πξφζθαηε 

αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ θαηλνηνκηθψλ ηνκέσλ είλαη πεξηνξηζκέλε γηα λα ζπλεγνξήζεη ππέξ κηαο κεηεμέιημεο ηνπ 

παξαγσγηθνχ παξαδείγκαηνο. Σν ράζκα γηα παξάδεηγκα αλάκεζα ζηελ θαηλνηνκία ζην θιάδν ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ζηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο είλαη ην κεγαιχηεξν ζηηο ρψξεο ηεο Έλσζεο, ελψ φινη νη θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο 

βξίζθνληαη πνιχ θάησ απφ ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν (E.Δ.-15) φζνλ αθνξά ζηελ θαηλνηνκηθή επίδνζε (Komninos & 

Tsamis, 2008). Ζ θιαδηθή δνκή ηνπ θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο ζήκεξα ζηελ Διιάδα πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα 

θζίλνλ -φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη εμσζηξέθεηα ηνπ- αγξνηηθφ ηνκέα, απφ κηα κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία 

κε ρακειή ζρεηηθά έληαζε ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο θαη απφ ηελ απμαλφκελε ζεκαζία ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα 

ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα. πγθεθξηκέλα, ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζπλέβαιε ην 1994 ζην 10% πεξίπνπ ηεο αθαζάξηζηεο 

εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί πεξίπνπ ην 5.7% (GSRT, 2007: 15). Ο 

δεπηεξνγελήο ηνκέαο αθνξά ζην 22.9% ην 1994 θαη ζην 21.3% ην έηνο 2007. Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο ζπλεηζθέξεη ζην 

70% πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ (73.1% ην 2007). Ζ απαζρφιεζε ζε απηνχο ηνπο ηνκείο δηαθξίλεηαη απφ ηα εμήο πνζνζηά: 

12.4% γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα κε ηζρπξέο ηάζεηο κείσζεο, έλα ζηαδηαθά θζίλνλ πνζνζηφ 22.4% γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο, θαη έλα 65% γηα ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, πνπ απνηειεί θαη ηνλ θιάδν κε ηηο απμεηηθέο ηάζεηο ζηελ 

απαζρφιεζε (φπ.π.).   

 

Παξάιιεια, ε γεσγξαθία ησλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ εμαθνινπζεί λα δεκηνπξγεί έληνλεο αλνκνηνκνξθίεο θαη 

δηαθνξνπνηήζεηο. Ζ ρσξηθή ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα δηαθέξεη γηα πνιινχο ηζηνξηθνχο, 

πνιηηηθνχο θαη γεσγξαθηθνχο ιφγνπο, ζε επίπεδν ζχλζεζεο, πξνζαλαηνιηζκνχ, εμεηδίθεπζεο θαη παξαγσγηθήο 

νινθιήξσζεο, θαηλνηνκηθφηεηαο, κνξθήο απαζρφιεζεο, αλαγθψλ θαη δπλακηθψλ. Ζ αλαπηπμηαθή πνιπκνξθία θαη 

ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο θαίλεηαη λα δηαθξίλεη ηελ ηειεπηαία ζε ηνπηθά 

παξαγσγηθά ζπζηήκαηα πνιχ πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο, 

ελψ παξάιιεια δηαθαίλνληαη πεξηνρέο ζε λέν-βηνκεράληζε, αλαδηάξζξσζε ή απνβηνκεράληζε (Καπθαιάο & 

Φνπηάθεο, 1998). Πνιιέο απφ απηέο ηηο ηάζεηο βέβαηα ηίζεληαη ζηελ παξνχζα θάζε ππφ δηεξεχλεζε, εληφο ελφο 

πιαηζίνπ νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ θαηαγξάθεηαη ηα ηειεπηαία έηε.   
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Κάπνηα ζεκεία πνπ αμίδεη λα ππνγξακκηζζνχλ εληνχηνηο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή γεσγξαθία είλαη θαη’ αξράο 

ε παξνπζία θαηλνηνκηθψλ θιάδσλ πνπ ζπζρεηίδεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε ηάζεηο απνβηνκεράληζεο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο απαζρφιεζεο (φπ.π.: 82) (κε ηελ έλλνηα φηη ε βηνκεραληθή αλάπηπμε ζπλνδεχεηαη ζπρλά απφ κε 

δεκηνπξγία απαζρφιεζεο). Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ειιεληθήο αλαπηπμηαθήο γεσγξαθίαο δελ ζπλεγνξεί απαξαίηεηα 

ππέξ κηαο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ζην βαζκφ πνπ ε δηάθξηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ 

ζπζηεκάησλ -κε βάζε ηηο αλαγλσξίζηκεο αλαπηπμηαθέο δπλακηθέο θαη ηνπο βαζκνχο εηδίθεπζεο θαη 

δηαθνξνπνίεζεο- δελ ηα θαζηζηά απηφκαηα, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν πεξηκεηξηθά. Δλ νιίγνηο, ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί φηη δπν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθν-πνιηηηθήο γεσγξαθίαο 

αθνξνχλ: α) ζηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ αλαπηπμηαθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ, νη νπνίεο θαη απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε 

ελδερνκέλσο ζπγθεθξηκέλσλ πιελ φκσο δηαθνξνπνηεκέλσλ ηνπηθά κέηξσλ ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο 

θαηλνηνκίαο, θαη β) ζηε ζπλνιηθή ζχλζεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο εζσηεξηθά θαη γεσγξαθηθά νηθνλνκηθήο 

γεσγξαθίαο, ε νπνία ζπλεγνξεί ζηαδηαθά ππέξ κηαο ππφζεζεο ‘πεξηκεηξηθήο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο’, ζε ζρέζε 

κε ην επξχηεξν επξσπατθφ ηνπίν, θαη ε νπνία δηαθξίλεηαη απφ θνηλά γεληθά ζηνηρεία αλαπηπμηαθήο 

πεξηκεηξηθφηεηαο (παξφιε ηελ δηαπηζηνχκελε πνιπκνξθηθφηεηα ηεο). Παξάιιεια, ε γεσγξαθηθή απηή 

δηαθνξνπνίεζε αλαδεηθλχεηαη ηφζν ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ κε ηελ ηππηθή δηνηθεηηθν-ρσξηθή δηάθξηζε, φζν θαη ζε 

ελδνπεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη ζπγθεθξηκέλεο αζηπθέο ή βηνκεραληθέο πεξηνρέο πςειήο 

ή κέηξηαο ζπγθέληξσζεο δξαζηεξηνηήησλ, κε δηαθνξηθφ θιαδηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη θαηλνηνκηθή ηθαλφηεηα 

(φπ.π.). Αθφκε, ε εγρψξηα νηθνλνκηθή γεσγξαθία εκθαλίδεη πεξηνρέο κε ρακειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, ηζρλέο 

παξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο ή ηζρλέο ζπλδέζεηο κε δηεξγαζίεο εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ, θαζψο θαη εκη-αζηπθέο, 

αγξνηηθέο ή νξεηλέο πεξηνρέο φπνπ εληνπίδνληαη πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.    

 

Έλα άιιν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο ζήκεξα ζηε ρψξα είλαη ε ‘αζπκκεηξία αλάκεζα 

ζε ιίγνπο θαη πεξηνξηζκέλνπο θαηλνηφκνπο ηνκείο θαη ζηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο’
231 

(Komninos & 

Tsamis, 2008: 11). Ζ κνξθή ζπζζψξεπζεο ζηελ Διιάδα δηαηεξεί αξθεηά δηαρξνληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, θαζφζνλ φπσο πξναλαθέξζεθε, έλα (έζησ θαη νηνλεί) 

εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο νξίδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ‘ηερλνινγηθψλ πφξσλ’ θαη ζεζκψλ επηζηεκνληθήο, 

ηερλνινγηθήο θαη θαηλνηνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ ηζηνξηθή κνξθνινγία θαη γεσγξαθία ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηελ Διιάδα 

δηακνξθψλνπλ κηα ‘εμάξηεζε απφ ηελ πεπαηεκέλε’, απφ κηα κνξθή θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο ζηεξεκέλε ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ εγγελή ηερλνινγηθά ππφβαζξα θαη αμηνπνίεζε παξαγσγηθψλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ. Έλα 

γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ ζηε ρψξα είλαη ε έιιεηςε κηαο ελδνγελνχο ηερλνινγηθήο θαη 

παξαγσγηθήο βάζεο (Βαΐηζνο & Γηαλλίηζεο, 2001), ε νπνία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε κεηαπνιεκηθή βηνκεραληθή 

κνξθνινγία, ην πξφηππν πνιηηηθψλ επηινγψλ θαη ην επξχηεξν βηνκεραληθφ-παξαγσγηθφ ππφδεηγκα ην νπνίν 

βαζίζηεθε ζην ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο (Κνκλελφο, 1990: 83). 

 

Ζ αλάπηπμε γηα πνιινχο θιάδνπο ζηελ Διιάδα, βαζίζηεθε ηα ηειεπηαία ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα πεξηζζφηεξν ζηελ 

ελίζρπζε ηεο δήηεζεο. Απηή ηξνθνδνηείηαη, φρη κέζα απφ κηα εκπξφζεηε θευλζηαλνχ ηχπνπ πνιηηηθή πιήξνπο 

αμηνπνίεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ αιιά απφ ηελ εηζξνή παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη ηελ επέθηαζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Παξάιιεια, ε θαηεχζπλζε απηή δελ νδήγεζε ζε ππνδείγκαηα αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο κέζα απφ έξεπλα, εηζαγσγή ηερλνινγηψλ θαη αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ. χκθσλα κε ηα πην 

πξφζθαηα ζηνηρεία, ε θζίλνπζα ζπλνιηθή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ρακειή δηαξζξσηηθή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Ζ ηάζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ 

θιαδηθή δηάξζξσζε ηεο βηνκεραλίαο, ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ην γεσγξαθηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

εμαγσγψλ, ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2008: 45).  

 

Ζ κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ επηθξάηεζε ελφο ππνδείγκαηνο κεγέζπλζεο πνπ βαζίζηεθε 

ζηελ αλάπηπμε λέσλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ, ζηε καδηθή παξαγσγή πξντφλησλ, ζηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ ζπλερψλ 

βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζηε καδηθή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε (ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2005: 42). Οη 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ’80, είλαη σο επί ην πιείζηνλ αξλεηηθέο αλαθνξηθά κε ηα θπξηφηεξα 

                                                      
231 Οη πεξηζζφηεξν θαηλνηφκνο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο, νη ππεξεζίεο ππνινγηζηψλ (computer services), απνηεινχλ ην 0.3% ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ην 2003 (Komninos & Tsamis, 2008: 12). 
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κεγέζε -κε εμαίξεζε παξαδφμσο ζην ΑΔΠ φπνπ δηαπηζηψλνληαη απμαλφκελεο δηαθπκάλζεηο ζε αξθεηέο πεξηφδνπο- 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ, ζηελ θιαδηθή δνκή ηεο βηνκεραλίαο, ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά (Κνκλελφο, 1998: 23). Σε δεθαεηία ηνπ 1980, παξαηεξείηαη 

επηζηξνθή ζε παξαδνζηαθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ κηα αηειή ελ πνιινίο 

αλάπηπμε ηεο νξγάλσζεο εξγαζίαο θαη απφ κηα ζρεηηθή κείσζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο παξαγσγηθφηεηαο 

(φπ.π.). Σν ηειεπηαίν εξκελεχεηαη σο απφξξνηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ επελδχζεσλ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο 

έιιεηςεο πξσηνβνπιηψλ ηερλνινγηθήο αλαλέσζεο θαη δηαθιαδηθήο δηαζχλδεζεο. Ζ πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε 

ηετινξηθψλ κεζφδσλ εξγαζίαο, ε κεησκέλε αλάπηπμε ηετινξηθψλ θιάδσλ (κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, εξγαιεία) 

θαη ε ζπξξίθλσζε ησλ ακνηβψλ εξγαζίαο θάησ απφ ηνπο ξπζκνχο ηνπ ΑΔΠ -κε απνηέιεζκα ηελ πεξηνξηζκέλε 

αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ζπλεπψο ηε ηακεηαθή ζηελφηεηα πνιιψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ- 

απνκάθξπλαλ γηα πνιινχο θιάδνπο ηηο επξχηεξεο πξννπηηθέο ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη κεηάβαζεο ζε 

αληαγσληζηηθά πξφηππα ηερλνινγηθήο βάζεο (φπ.π.). Χο ραξαθηεξηζηηθφ αξθεηψλ θιάδσλ αληίζεηα δηαθξίλεηαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηε κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο.  

 

εκαληηθφο δείθηεο επηδείλσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε 

δηεχξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ην νπνίν θπκαίλεηαη γχξσ ζην -7% κε -14%, ηα 

ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, θαη ζήκεξα ζπληζηά κία απφ ηηο ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (25). Ζ 

πξνθείκελε ηάζε, παξφηη πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ -ν νπνίνο δπλεηηθά ζπληζηά κηα 

κνξθή κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δχλαηαη λα δηακνξθψζεη πεξαηηέξσ 

πξνυπνζέζεηο ζπζζψξεπζεο αιιά θαη αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ- απνηππψλεη παξάιιεια ηελ θζίλνπζα 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. Ζ θζίλνπζα απηή αληαγσληζηηθφηεηα θαη ην ηζνδχγην ελ πξνθεηκέλσ 

αληαλαθιάηαη θαη επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα εηζαγφκελα πξντφληα ζηελ Διιάδα  

(ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2005: 30). Αθφκε, νη επελδχζεηο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ -νη νπνίεο ζπζρεηίδνληαη κεζνπξφζεζκα 

θαη καθξνπξφζεζκα κε ηελ νξηαθή παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ην 

ζπλνιηθφ ηερλνινγηθφ ππφβαζξν κηαο νηθνλνκίαο- δελ αθνξνχλ ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ επελδχζεσλ παγίνπ 

θεθαιαίνπ, παξφηη νη ηειεπηαίεο αθνινπζνχλ ζρεηηθά αλνδηθή πνξεία (ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2008: 59), αιιά πεξηιακβάλνπλ 

θπξίσο θαηνηθίεο θαη θαηαζθεπέο.  

 

Οη πεξηζζφηεξνη ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, θαη δε νη παξαδνζηαθνί (θισζηνυθαληνπξγία, ηξφθηκα, πνηά), θαίλεηαη 

λα βξίζθνληαη πνιχ θάησ απφ ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν (ΔΔ-15) (GSRT, 2007: 15). Σν ππφδεηγκα ζπζζψξεπζεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, παξφηη πεξηιακβάλεη θαηλνηφκνπο θιάδνπο ζε επίπεδν θπξίσο ππεξεζηψλ θαη λέσλ 

ηερλνινγηψλ κε πνιχ ρακειή ζπκκεηνρή σζηφζν ζηε ζπλνιηθά παξαγφκελε πξνζηηζέκελε αμία (Komninos & 

Tsamis, 2008: 11), πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο εζσζηξεθείο θαη ‘εμσγελείο’ δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 

Απηέο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πεξηνξηζκφ ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, πεξηνξηζκφ ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο, 

επηβνιή ξπζκίζεσλ επειημηψλ ζηηο αγνξέο εξγαζίαο θαη κεηαθνξά ηερλνινγίαο, σο επί ην πιείζηνλ κέζσ εηζαγσγήο 

‘ελζσκαησκέλεο γλψζεο’. πσο ζεκεηψλεη ν Κνκλελφο, δπν απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα, (φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε δηάζηαζε ησλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ) είλαη: α) ε 

αζπκκεηξία αλάκεζα ζηελ εγρψξηα παξαγσγή θαηλνηνκίαο θαη ηελ εηζαγσγή ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο θαη β) ε 

αζπκκεηξία αλάκεζα ζην κέγεζνο θαη ηελ έληαζε θαηλνηνκίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηνπο πην θαηλνηφκνπο ηνκείο 

λα θαηέρνπλ ηα κηθξφηεξα κεγέζε ζηε ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλακηθή. Παξφηη ηα πξνθείκελα ραξαθηεξηζηηθά δελ 

απνηεινχλ πάληα πηπρέο κηαο θζίλνπζαο αληαγσληζηηθά δπλακηθήο -κε ηελ έλλνηα φηη ην κέγεζνο ησλ θιάδσλ δελ 

απνηειεί απαξαίηεηα πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα, ελψ ε εηζαγσγή ηερλνινγίαο ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ζπληζηά 

απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ- ε αληηζηνίρηζε ηνπο ζηα επξχηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ζπζζψξεπζεο ζηελ Διιάδα απνηππψλεη θαη εξκελεχεη ηηο αηηίεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο κνξθνινγίαο ηεο 

ζπζζψξεπζεο. Οη ηάζεηο απηέο αλαδεηθλχνπλ ηηο επηπηψζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο πνπ αλαθέξνληαη: α) ζηνλ πεξηνξηζκέλν ξφιν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ, β) 

ζην κε ζπζηεκηθφ ραξαθηήξα ηνπ, γ) ζηε δηαθνξηθή αλάπηπμε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην ζπγθξνηνχλ (αθαδεκατθή 

ζθαίξα, παξαγσγηθή ζθαίξα, ζθαίξα ηερλνινγηθήο δηακεζνιάβεζεο, ζθαίξα ρξεκαηνδφηεζεο, ζεζκηθή ζθαίξα), 

δ) ζηελ απνπζία ελεξγεηηθψλ ζεζκηθψλ θαηλνηνκηψλ, ε) ζηελ απνπζία κηαο νινθιεξσκέλεο θαη ελεξγεηηθήο 

θξαηηθήο πνιηηηθήο. Δλ νιίγνηο, αλαδεηθλχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ραξαθηήξα ηνπ ‘εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο’ ζηελ Διιάδα, πνπ φπσο ζα δηαθαλεί θαη παξαθάησ ζπληζηά πεξηζζφηεξν κηα ελλνηνινγηθή αθαίξεζε 

θαη έλα εξγαιείν αλάιπζεο παξά κηα θνηλσληθή θαλνληθφηεηα. Χο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο 

εκθαλίδεηαη, ν πεξηνξηζκέλνο βαζκφο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ (π.ρ. επηζηήκε-παξαγσγή) θαη νη 
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πεξηνξηζκέλνη ζρεηηθνί ζεζκνί ππνζηήξημεο απηψλ ησλ ζρέζεσλ (π.ρ. ζεζκνί ζπλεξγαζίαο θαη κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο, εθηεηακέλνη δηακεζνιαβεηηθνί ζεζκνί, κέζνδνη ρξεκαηνδφηεζεο ηερλνινγίαο).        

 

Μηα ζπιινγηζηηθή πνπ παξακεηξνπνηεί ζπλνπηηθά ηηο παξαπάλσ ζπληζηψζεο ηνπ εζληθνχ ππνδείγκαηνο 

ζπζζψξεπζεο, ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, απνηππψλεη  έλα κνληέιν αλάπηπμεο πνπ δελ αλαπαξάγεη ηνπο φξνπο 

αλαπαξαγσγήο ζε επίπεδν ηερλνινγηθψλ πφξσλ
232 

θαη δηαξζξσηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζε επίπεδν 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (θαηλφκελν ηεο ζηεξεκέλεο, απφ ηε ζθνπηά ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο, 

αλάπηπμεο). Οη πςεινί ξπζκνί κεγέζπλζεο πνπ παξαηεξνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαίλεηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ 

ηε ρακειφηεξε ζπλνιηθή θαηλνηνκηθή ηθαλφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Komninos & Tsamis, 2008: 2), απφ 

θζίλνληεο πξαγκαηηθνχο ξπζκνχο απαζρφιεζεο θαη απφ θζίλνπζα εμαγσγηθή ηθαλφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά, νη 

ειιεληθέο εμαγσγέο ζπληζηνχζαλ ην 8% ηνπ ΑΔΠ, ην έηνο 1984, ελψ ζήκεξα απνηεινχλ ην 3-4%. Σελ ίδηα ζηηγκή 

θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 25% ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ, φηαλ ην 1984 θάιππηαλ ην 50% (ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2005: 7). 

Απφ ηελ άιιε δηαπηζηψλεηαη κηα πςειή εμάξηεζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο απφ ηνπο εηζξένληεο 

εμσηεξηθνχο πφξνπο, γεγνλφο ην νπνίν ζηξεβιψλεη ηε ζπζρέηηζε ξπζκνχ κεγέζπλζεο-απαζρφιεζεο, ξπζκνχ 

κεγέζπλζεο-ζπλνιηθήο ηερλνινγηθήο ηθαλφηεηαο θαη ξπζκνχ κεγέζπλζεο-εγρψξηαο παξαγσγήο θαη εμαγσγηθήο 

ηθαλφηεηαο (φπ.π.).   

 

πζηαηηθφ ζηνηρείν ελφο θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο απνηειεί, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην παξάδεηγκα ππνδνκψλ, ε 

νξγαληθή ηνπ ζχλζεζε θαη ε γεσγξαθηθή δηάξζξσζε θαη δηαθνξνπνίεζε, εληεχζελ θπζηθά ηεο ηζηνξηθήο ηνπ 

ζπλέρεηαο. Βαζηθφ γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεηαπνιεκηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα είλαη ε δηαρξνληθή θιίζε 

πξνο ηηο πιηθέο ππνδνκέο θαη ηδηαίηεξα ηηο ζπκβαηηθέο ππνδνκέο (θάγηαλλεο, 2003γ). Οη λέεο ππνδνκέο 

(ηειεπηθνηλσλίεο, πιεξνθνξηθή, ηειεκαηηθή) αλαπηχρζεθαλ αξθεηά αξγφηεξα θαη κε ζεκαληηθή γεσγξαθηθή 

αλνκνηνκνξθία. Ζ αλάπηπμε ησλ πιηθψλ ππνδνκψλ ηξνθνδνηήζεθε ηαπηφρξνλα θαη απφ ηελ έληνλε αλάπηπμε ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ζηε ρψξα -θαη ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ– ε νπνία εληζρχζεθε αξθεηά θαη απφ ηε 

δηαρείξηζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (Βαΐηζνο & Γηαλλίηζεο, 2001). Ζ γεσγξαθηθή 

αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ αθνινπζεί ηελ θιίκαθα αλάπηπμεο ησλ βαζηθψλ πεξηνρψλ βηνκεραληθήο ζπγθέληξσζεο, 

ηεο αλάπηπμεο δηθηχσλ κεηαθνξψλ θαη ζχλδεζεο ηνπο, ελψ ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηνπο ξπζκνχο λέν-βηνκεράληζεο, 

αλαδηάξζξσζεο ή απνβηνκεράληζεο. Σαπηφρξνλα, ε πνιπεηδία θαη πνιπκνξθία ησλ δηακνξθνχκελσλ ηνπηθψλ 

παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη νη δηαθνξεηηθνί ξπζκνί θαη ηχπνη εμεηδίθεπζεο -θαζψο θαη παξάκεηξνη πνπ 

ζπζρεηίδνληαη κε κεηαβαιιφκελεο πνιηηηθέο ηζνξξνπίεο ζε εζληθφ επίπεδν, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηαθνξηθή 

δεκνζηνλνκηθή εχλνηα πεξηθεξεηψλ θαη νη εθινγηθν-νηθνλνκηθνί θχθινη  (Georgantas & Psyharis, 1999)- επηθέξνπλ 

αζχκκεηξεο ζπρλά ζπλέπεηεο ζηε κνξθνινγία ησλ ππνδνκψλ. Δπηπξφζζεηα, ε αζχκκεηξε πνιηηηθά, δηνηθεηηθά θαη 

γεσγξαθηθά δξαζηεξηφηεηα αξθεηψλ ζεζκψλ ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ε δπλακηθή ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ 

δηεξγαζηψλ -φπσο ε πνιπδηάζπαζε πνπ παξαηεξείηαη ζπρλά ζε πεξηθεξεηαθά θνηλσληθά ζπκθέξνληα θαη 

ππνθείκελα- ιεηηνπξγνχλ σο παξάγνληεο θνηλσληθήο αδπλακίαο πινπνίεζεο κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο, επηδξψληαο 

αληζνβαξψο ζην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ θαη ζηε ζχλζεζε ηνπο, δηακνξθψλνληαο έηζη ζπρλά 

αζχκκεηξα ρσξηθν-θνηλσληθά ηνπία. 

 

7.2. Η εζληθή πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο Έξεπλαο, ηεο Σερλνινγίαο θαη ηεο Καηλνηνκίαο θαη ην ζεζκηθφ 

πεξηβάιινλ 

 

Σν θπξίαξρν αλαπηπμηαθφ κνληέιν ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο αλαπηπμηαθέο νηθνλνκηθέο, πεξηθεξεηαθέο  θαη 

ηερλνινγηθέο πνιηηηθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ελ πξψηνηο είλαη ηνπιάρηζηνλ αλεπαξθήο. Σηο δεθαεηίεο ηνπ ‘80 θαη ηνπ ‘90, ε Διιάδα 

                                                      
232 Ζ Διιάδα ηνπνζεηείηαη 47ε αλάκεζα ζε 125 ρψξεο, έρνληαο ηε ηειεπηαία ζέζε αλάκεζα ζηα 25 θξάηε-κέιε ζε φξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο ελψ θαηέρεη ηε 

50ε ζέζε φζνλ αθνξά ηε ηερλνινγηθή επάξθεηα θαη ηε 47ε φζνλ αθνξά ζηελ θαηλνηνκία (GSRT, 2007: 10). χκθσλα κε ηελ θεηηλή (2010) θαηάηαμε 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ World Economic Forum, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 87ε ζέζε, ηειεπηαία ζηηο 27 ρψξεο ηεο Δ.Δ. Πέξα απφ ηηο πνιπζεκίεο θαη ηηο 
θξηηηθέο πνπ κπνξεί λα επηδερηνχλ αξθεηέο απφ ηηο κεζνδνινγίεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, ζίγνπξα νη ζπγθεθξηκέλεο πνζνηηθέο απνηππψζεηο αλαδεηθλχνπλ 

κηα γεληθφηεξε ηάζε ππνβάζκηζεο ηνπ εγρψξηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, παξφηη αξθεηέο απφ ηηο δνκέο ηνπ ‘εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο’ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ην γεληθφ επίπεδν ηθαλνηήησλ (π.ρ. ππνδνκέο γλψζεο, αλζξψπηλν δπλακηθφ). Ζ θαηάηαμε ηεο Διιάδαο ζε 
ζρέζε κε ηνπο 12 ππφ εμέηαζε ηνκείο είλαη: ζεζκνί 84ε, ππνδνκέο 42ε, καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 123ε, πγεία θαη εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 40ή, αλψηεξε 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 42ε, απνδνηηθφηεηα ησλ αγνξψλ αγαζψλ 94ε, εμέιημε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο 93ε, ηερλνινγηθή εηνηκφηεηα 46ε, κέγεζνο 

αγνξάο 39ε, εμεηδίθεπζε επηρεηξήζεσλ 74ε θαη θαηλνηνκία 79ε. ηελ ίδηα θαηάηαμε ε νπεδία είλαη δεχηεξε κεηά ηελ Διβεηία.  
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βξηζθφηαλ ζηε ηειεπηαία ζέζε (ΓΓΔΣ, 2004) αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο γηα 

επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή έξεπλα (ΑΔΓΔΣΑ εθεμήο) σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. ήκεξα, ε δαπάλε ΑΔΓΔΣΑ 

αλέξρεηαη ζην 0.63% (2003) (GSRT, 2007: 22), σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, φηαλ ν κέζνο φξνο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη 1.77% ην 2005 θαη ην ίδην έηνο 2.25% ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Ζ ζχλζεζε ζην θξαηηθφ 

ηκήκα ηεο, φπσο ζα θαλεί παξαθάησ, πεξηιακβάλεη έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 50% γηα ηελ παλεπηζηεκηαθή 

ρξεκαηνδφηεζε, αληηζηνηρεί ζην 0.6% ηνπ ζπλνιηθνχ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ δελ εκπεξηέρεη θάπνην άιιν 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ηνκέα κε πνζνζηφ ππνζηήξημεο πεξηζζφηεξν ηνπ 10% (Komninos & Tsamis, 2008: 16). 

πσο είλαη επλφεην, ε ρακειή ρξεκαηνδφηεζε επηθπιάζζεη πνιιαπιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην ζχλνιν ηεο 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη ην επξχηεξν αλαπηπμηαθφ ππφδεηγκα. Απηέο αθνξνχλ: α) ζηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ 

ππνδνκψλ γλψζεο, β) ζηελ εκη-δνκεκέλε αλάπηπμε βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, γ) ζηελ ειιηπή εγρψξηα 

παξαγσγή ηερλνινγίαο, δ)  ζηελ αλεπαξθή ππνζηήξημε πθηζηάκελσλ βηνκεραληθψλ ηνκέσλ κε λέεο ηερλνινγίεο 

κέζα απφ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ εγγχηεηαο, ε) ζηελ ειιηπή ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ, ζη) ζηελ 

απνδπλάκσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ εηζξνψλ γλψζεσλ, ην νπνίν απνηειεί ηνλ πην θξίζηκν 

παξάγνληα ζήκεξα ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δ) ζηελ απνδπλάκσζε ηεο 

ζπλνιηθήο ηθαλφηεηαο απνξξφθεζεο ηεο ηερλνινγίαο.  

 

Έλα γεληθφ δηαθξηηηθφ ζηνηρείν ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, αθνξά ζηελ ειιηπή ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο 

γλψζεο θαη ζηελ ειιηπή ππνζηήξημε ησλ δηεξγαζηψλ αλαδηαλνκήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηψλ αμηψλ. Οη πνιηηηθέο γλψζεο ζηελ Διιάδα ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

‘παζεηηθέο πνιηηηθέο’ (ή πνιηηηθέο ππνθαηάζηαηα άιισλ πνιηηηθψλ, φπσο ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή) δηακφξθσζεο 

βαζηθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο γλψζεο θαη εθπαίδεπζεο, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνδειψλνπλ ηε κεηάβαζε 

ζε έλα ππφδεηγκα θξαηηθψλ πνιηηηθψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ πξνο ηνπο ζθνπνχο δηακφξθσζεο κηαο ‘θνηλσλίαο θαη 

νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο’. Σφζν ηα πνηνηηθά
233

 φζν θαη ηα πνζνηηθά
234

 ραξαθηεξηζηηθά, εληζρχνπλ ηελ ππφζεζε πνπ 

αμηνινγεί ηελ εξεπλεηηθή θαη ηερλνινγηθή πνιηηηθή ζηε ρψξα σο κηα θξαηηθή πνιηηηθή ηδηαίηεξα ρακειήο 

πξνηεξαηφηεηαο, πεξηνξηζκέλνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηθαλνηήησλ παξέκβαζεο. Παξάιιεια, ζα κπνξνχζε βάζεη ησλ 

παξφλησλ ζηνηρείσλ λα θξηζεί θαη σο ειιηπήο φζνλ αθνξά ζηηο ζεζκηθέο ηεο δηαζηάζεηο, κε έλα ξφιν θπξίσο 

‘ππνθαηάζηαηνπ’ ηφζν ζε ζρέζε κε παξάιιειεο πνιηηηθέο (φπσο ε πεξηθεξεηαθή θαη ε εθπαηδεπηηθή), φζν θαη ζε 

αλαθνξά κε ηνλ ίδην ηεο ηνλ ξφιν, φπνπ απφ πνιηηηθή ‘θνηλσληθήο επέλδπζεο’ εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν σο κηα 

ειάρηζηε ιεηηνπξγία άληιεζεο λνκηκνπνίεζεο πξνο ηα αληίζηνηρα ππνθείκελα θαη δηαθπβεπκαηίεο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ γλψζεο ζην επίπεδν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε κε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηνπο (ζε επίπεδν θηλήηξσλ, θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο, ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε 

θνηλνπξαθηηθψλ εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ) κε ηηο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή 

έξεπλα. Οη ηειεπηαίεο, απνηεινχλ ζηαζεξά ιηγφηεξν απφ ην 1/3 ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ΔΣΚ σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ, κε ην 50% λα αθνξά ζηηο δαπάλεο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ην 20% ηηο δαπάλεο ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ. Οη 

θξαηηθνί θνξείο ελ γέλεη παξάγνπλ ζηαζεξά ην 70-75% ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ΔΣΚ (ΓΓΔΣ, 2003: 34). Σν 

έηνο 1999, νη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζε ΔΣΚ αλήιζαλ ζην 24% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο δαπάλεο, ελψ ην 2001 ζε 

30% Ζ ηδησηηθή ζπλεηζθνξά αλεξρφηαλ, ην 2003, ζην 0.20% ηνπ ΑΔΠ θαη ζην 32% ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο 

εγρψξηαο δαπάλεο γηα ΔΣΚ. Να ζεκεησζεί βέβαηα εδψ φηη ηα πνζνζηά απηά, είλαη ελδεηθηηθά κηαο ηάμεο κεγέζνπο 

θαη φρη απφιπηα θαζφηη πνιιέο απφ ηηο δαπάλεο πνπ ππνινγίδνληαη σο ‘ηδησηηθέο’ αθνξνχλ ζε θαηεγνξίεο 

ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ΔΣΚ (π.ρ. πξνζσπηθφ) γηα πάγηεο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απιψο 

ππνινγίδνληαη σο ηκήκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηά. Μηα παξάιιειε δηάζηαζε είλαη νη ππεξρξεψζεηο ζε 

αξθεηέο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, φπνπ ελίνηε δηαπηζηψλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο ζπκκεηνρήο θαη θπζηθά εληζρχνπλ ηε 

ζπλνιηθή ηδησηηθή ζπκκεηνρή. Κνηλφ ζπκπέξαζκα εληνχηνηο ζπληζηά ε ‘δηφγθσζε’ ησλ πνζνζηψλ ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ πξαγκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αθφκα πην πεξηνξηζκέλε. 

Γεληθφηεξα, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο κεηξήζεηο (ΔΚΣ, 2010, GSRT, 2007), ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα αθνξά 

                                                      
233

 ε απηά ζα κπνξνχζακε λα ζηαρπνινγήζνπκε ην έληνλα αζπλερέο πιαίζην εθαξκνγήο, ηελ απνπζία εληαίαο θαη καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο έξεπλαο θαη 

αληίζηνηρνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, πνπ λα θνκίδεη κηα ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε γηα ην ξφιν ησλ αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ηνπο θαη κε ηα ππφινηπα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, ηελ πςειή ρξεκαηνδνηηθή θαη ζηξαηεγηθή εμάξηεζε απφ ην αληίζηνηρν επξσπατθφ πιαίζην 
πνιηηηθψλ θαη ην ζπλεπαθφινπζν θνξκαιηζκφ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνιηηηθήο θαη ηηο αλεπαξθείο ζηελ έθηαζε ηνπο δηνηθεηηθέο δνκέο 

(παξφηη ζηειερσκέλεο κε πςειά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ). 

234
 Σν πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο, κε ηελ Διιάδα λα ηνπνζεηείηαη ζηαζεξά ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζηελ ΔΔ-27. 
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ζήκεξα, βάζεη ησλ εηζξνψλ (π.ρ. ρξεκαηνδφηεζε) θαη ησλ εθξνψλ (π.ρ. δεκνζηεχζεηο), ζε έλα πιήζνο νξγαληζκψλ 

(Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, Δξεπλεηηθά Κέληξα πνπ επηβιέπνληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, 

Λνηπνί Γεκφζηνη Δξεπλεηηθνί Φνξείο, Γεκφζηνη Φνξείο Τγείαο, Ηδησηηθνί Φνξείο Τγείαο, Φνξείο ΤΠΔΘΑ, 

Μνπζεία, Σξάπεδεο, Λνηπνί Γεκφζηνη Φνξείο, Λνηπνί Ηδησηηθνί Φνξείο). Δληνχηνηο, φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ, 

ην ζπληξηπηηθφ κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ πξνέξρεηαη απφ 

ηνπο δεκφζηνπο θνξείο (Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, εξεπλεηηθά θέληξα).         

 

Ζ γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαη θαηλνηνκηθψλ θξαηηθψλ δαπαλψλ απνηειεί βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπγθεληξψλεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, 

ελψ αθνινπζεί ε Θεζζαινλίθε θαη ε Κξήηε, θπξίσο ιφγσ ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ 

ηλζηηηνχησλ πνπ ζπζηάζεθαλ εθεί ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Ζ ζπγθέληξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο θαη ησλ 

θαηλνηνκηθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θαη πςειή δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα θαζφζνλ ε 

Αηηηθή θαηαηάζζεηαη νξηαθά ζηηο πξψηεο 100 πεξηθέξεηεο (85ε ην 2008) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε επίπεδν 

θαηλνηνκηθήο επίδνζεο (Komninos & Tsamis, 2008: 12). Δλδεηθηηθά σζηφζν αλαθέξεηαη φηη ε πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

ζπγθεληξψλεη ην 58% ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο αθαζάξηζηεο δαπάλεο γηα ΔΣΚ, ην 76% ηεο ηδησηηθήο, 

ην 62% ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (δεκφζηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα) θαη ην 44% ηεο δαπάλεο ησλ αλψηαησλ 

ηδξπκάησλ (GSRT, 2007: 28). Ζ ζπλνιηθή αθαζάξηζηε δαπάλε ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία αλέξρεηαη ζην 14.5% 

ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο δαπάλεο (10% ηδησηηθή, 11% δεκφζηα θαη 19% δαπάλε αλψηαησλ ηδξπκάησλ). Αθνινπζεί 

ε Κξήηε, κε ην 7.58% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο, ην 18% ηεο ζπλνιηθήο θξαηηθήο δαπάλεο, ην 8.06% ηεο δαπάλεο 

ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ αιιά θαη ην 0.66% ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (φπ.π.). Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία 

ππνδειψλνπλ ηφζν ηε ζεηηθή δηάζηαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηζρπξψλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δνκψλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα, φζν θαη ηελ αηειή ελζήθεπζε -γηα ιφγνπο πνπ ζα αλαιπζνχλ- ησλ πξνθείκελσλ δνκψλ 

ζην πεξηθεξεηαθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα.    

 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηε ρψξα είλαη ε έιιεηςε ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ θαηαλνκή 

ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ γεσγξαθηθή απνθέληξσζε ηεο αθαδεκατθήο θαη εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ επηρεηξείηαη, παξφηη ιεηηνπξγεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο εξεπλεηηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηζηνχ 

ζηελ πεξηθέξεηα, νθείιεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηε κεηαθνξά ησλ 

απαξαίηεησλ πφξσλ, φζν θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ αλάινγσλ ζεζκψλ κεηαθνξάο γλψζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ 

έλλνηα ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ηειεπηαίσλ αιιά θαη: α) ηνλ καθξνπξφζεζκν ηερλν-νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ, β) ην 

ζρεδηαζκφ ζπζρέηηζεο αληηθεηκέλσλ ελδηαθέξνληνο, γ) ηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

θαη δηαδηθαζηψλ, δ) ηε γεσγξαθηθή πξνζέιθπζε ελδερνκέλσο βαζηθψλ ππνθεηκέλσλ θαη δξψλησλ, ε) ηε ζπζρέηηζε, 

αμηνπνίεζε θαη επέθηαζε πιηθψλ θαη άπισλ ππνδνκψλ ζην επξχηεξν ηνπηθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη ζη) ηελ 

ελεξγνπνίεζε δνκψλ ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπηθνχ θεθαιαίνπ εθπαίδεπζεο, γλψζεο θαη παξαγσγήο.  

 

Ζ αλάπηπμε ηεο εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ρψξν δελ ζπληζηά ελ νιίγνηο κηα γεσγξαθηθή 

άζθεζε δεκηνπξγίαο ‘πφισλ αξηζηείαο’ ζε γεσκεηξηθφ επίπεδν, νχηε κηα απηφκαηε δηαδηθαζία ελζήθεπζεο ηνπο 

ζηα ηνπηθά ζπζηήκαηα. Αληίζεηα, νθείιεη λα απνηειεί κηα άζθεζε παξέκβαζεο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη κηα 

ελέξγεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ. Με ην ζηφρν απηφ, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο αλάινγνπο κεραληζκνχο 

ζχλδεζεο ηεο κε ηα ηνπηθά παξαγσγηθά-θνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο πφισλ αξηζηείαο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε θαη εζσηεξηθέο πηπρέο ηνπ εθάζηνηε 

ζπζηήκαηνο φπσο, ην θαζεζηψο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ζεζκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθάζηνηε νξγαληζκψλ, ην 

ζεζκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ θαζεζηψο ελδνπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ζ έιιεηςε 

ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ θαηαλνκή ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη σο ζπλέπεηα, φπσο ζα δνχκε: α) ηελ 

αηειή δηαζχλδεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ εξεπλεηηθψλ ηζηψλ κε ηνπο κεραληζκνχο ησλ ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, β) ηελ αηειή αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ δηάρπζεο ησλ 

παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δηακφξθσζε θαηλνκέλσλ δπηζκνχ ππφ ηελ έλλνηα ηφζν ηεο 

δηαθνξηθήο αλάπηπμεο ζπλ-εγθαηεζηεκέλσλ ππνθεηκέλσλ, φζν θαη γ) ηε κεξηθή αμηνπνίεζε ησλ επελδπφκελσλ 

πφξσλ θαη ηε κε παξαγσγή νηθνλνκηψλ ζπγθέληξσζεο κέζα απφ ηελ ζπλερή αιιειεπίδξαζε γλψζεο θαη 

βηνκεραλίαο. Ζ επηθξάηεζε ηνπ ‘γεσγξαθηθνχ’ θαη ε απνπζία ηνπ ‘ρσξηθνχ’ (θαη ηνπ ‘ηνπηθνχ’) απφ ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο ηελ Διιάδα δελ έρεη σο ζπλέπεηα ηε δηακφξθσζε πφισλ αλάπηπμεο 

αιιά αληηζέησο, ηε δεκηνπξγία απνκνλσκέλσλ θαη κε νινθιεξσκέλσλ ‘λεζίδσλ αξηζηείαο’ πνπ δηαθξίλνληαη ζε 
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κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηλνκέλσλ ηεο ‘ζήξαγγαο’ ή ησλ ‘θαζεδξηθψλ ηεο 

εξήκνπ’.  

 

πλαθέο ηνπ παξαπάλσ είλαη ε ειιηπήο θαη αηειήο ζρέζε έξεπλαο θαη παξαγσγηθήο ζθαίξαο. Ζ εγρψξηα 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε έξεπλα θαη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε. Σν γεγνλφο απηφ 

δελ έρεη κφλν ζπζηεκηθή δηάζηαζε αιιά πξψηηζηα είλαη απνηέιεζκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εγρψξηαο 

θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο. Έλα θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο δηαθξίλεηαη φπσο είλαη γλσζηφ εζσηεξηθά απφ: α) ηε 

ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζπζζψξεπζεο, β) ηελ θαηεχζπλζε, ην πεξηερφκελν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ επελδπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, γ) ηελ θιαδηθή εμεηδίθεπζε θαη δηαθνξνπνίεζε, δ) ηηο κνξθέο εξγαζίαο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε) ηηο κεζφδνπο ρξεζηκνπνίεζεο παξαγσγηθψλ γλψζεσλ (κεηαθνξά, εηζαγσγή, 

παξαγσγή, αλάπηπμε). Οη εζσηεξηθέο απηέο δηαζηάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπζζψξεπζεο αιιειεπηδξνχλ ζε 

κεγάιν βαζκφ κε ην πιέγκα θξαηηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ θξαηηθψλ 

πνιηηηθψλ παξαγσγήο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο. Ζ αδξάλεηα ζηε ζρέζε ινηπφλ έξεπλαο θαη βηνκεραλίαο είλαη ελ 

πξψηνηο αδξάλεηα ραξαθηεξηζηηθψλ ζπζζψξεπζεο. Σα ηειεπηαία ζπλδηακνξθψζεθαλ (άκεζα ή έκκεζα) απφ ηελ 

θξαηηθή πνιηηηθή ζηαδηαθά, θαη πην πξφζθαηα κε ηηο δηαδηθαζίεο απνβηνκεράληζεο, ηφζν ηε δεθαεηία ηνπ ’80, φζν 

θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’90 θαη ηελ πεξίνδν ηεο ‘απφ-ξχζκηζεο’.  

 

ε έλα δεχηεξν επίπεδν, ε αδξάλεηα ησλ ζρέζεσλ είλαη ζπζηεκηθή, φπσο απηή πάιη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

θιίκαθα, ηελ θαηεχζπλζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη φπσο έπεηηα 

κεηαθέξεηαη επάιιεια ζην ηεο ζπζζψξεπζεο. Με άιια ιφγηα, ην θαινχκελν πξφβιεκα ζηηο ζρέζεηο εξεπλεηηθήο 

θαη βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη πξσηίζησο ζέκα κε-ζπλάθεηαο πεξηερνκέλσλ αλάκεζα ζηα επηζηεκνληθά 

αληηθείκελα θαη ηε ιεγφκελε βηνκεραληθή απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα, κε ηα πξψηα λα απνθιίλνπλ ή λα ππεξβαίλνπλ 

ηερλνινγηθά ζπλήζσο ηηο αλάγθεο ησλ ηειεπηαίσλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν φκσο, απνηειεί δήηεκα ζεζκψλ θαη 

ζπζηεκηθνχ πιαηζίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ), ηα νπνία αλαπαξάγνπλ κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηξφπνπο (ή αθφκε θαη κε ηελ απνπζία ηνπο) ηε δηαθνξηθή ηξνρηά αλάκεζα ζηηο πξνηεξαηφηεηεο, έλζελ θαθείζελ. ε 

απηνχο ηνπο δχν άμνλεο ζθέςεο ζα αλαιπζεί θαη ζα αμηνινγεζεί παξαθάησ, ε ζρέζε πνιηηηθψλ γλψζεο θαη 

δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο, ν αηειήο ηνπο ξφινο ζηηο δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη νη ιφγνη αλαπαξαγσγήο απηήο ηεο ζρέζεο.  

 

ζνλ αθνξά ζηε ζπζηεκηθή δηάζηαζε, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζχζηεκα ηεο εξεπλεηηθήο θαη αθαδεκατθήο 

γλψζεο -παξφιν πνπ θαηαηξχρεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο επηπινθέο πνπ ζα αλαδεηρζνχλ αξγφηεξα ζε ιεπηνκέξεηα- 

δηαθξίλεηαη απφ αξηζηεία ζε αξθεηνχο ηνκείο, κε δηεζλή αλαγλψξηζε (π.ρ. δείθηεο δεκνζηεχζεσλ
235

, ζπκκεηνρέο ζε 

δηεζλή αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα
236

). Ζ δηάζηαζε απηή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα απφ ηα πην 

ηζρπξά ζεκεία ηνπ ‘εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο’. Οη δεκφζηνη θνξείο γλψζεο απνηεινχλ ζηελ ειιεληθή 

πεξίπησζε καθξάλ ηε ζεκαληηθφηεξε εγρψξηα πεγή δεκηνπξγίαο λέαο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν 

ξφινο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θνξέσλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ ζε 

απηά γλψζεσλ ζε δηαδηθαζίεο ηερλνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλαδηάξζξσζεο ζπληζηά ζήκεξα βαζηθφ εξγαιείν 

πνιηηηθήο δηεζλψο ζε πνιιέο αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο βηνκεραληθήο πξνζαξκνγήο. Ζ ζρέζε θαη ε ζχλδεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ γλψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα κε δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο 

αλαδηάξζξσζεο θαη βηνκεραληθήο αλάπηπμεο απνηεινχλ έλα λέν ‘ηξίην’ ξφιν γηα ηα παλεπηζηεκηαθά θαη 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, πέξα απφ ηνλ εξεπλεηηθφ θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ζ αλάπηπμε σζηφζν λέσλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ε αλαδηάξζξσζε παξαδνζηαθψλ βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ ζπλαξηάηαη απφ κηα ζεηξά επηπιένλ πξνυπνζέζεσλ.   
                                                      

235 Σν 1995 νη δεκνζηεχζεηο αλήιζαλ ζηνλ αξηζκφ 304 (αλά εθ. θαηνίθσλ), ελψ ην 2005 ν αξηζκφο απηφο απμήζεθε ζε 666, πνιχ θνληά ζηνλ κέζν φξν ησλ 

ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ (GSRT, 2007: 25). 

236 Σν Πξφγξακκα Πιαίζην απνηειεί έλα απφ ηα πην αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζπληζηά κηα δνκή εθηφο ησλ ζηαζεξψλ 
ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαηάζεζεο πξνηάζεσλ θαη αμηνιφγεζεο. Ζ ζπλεηζθνξά 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ ζηελ αθαζάξηζηε εγρψξηα δαπάλε γηα ΔΣΚ εθηηκάηαη γχξσ ζην 10%, ην νπνίν είλαη θαη απφ ηα πςειφηεξα ζηελ ΔΔ-27 (GSRT, 

2007: 32), ελψ ε ρψξα ππνινγίδεηαη λα απνθνκίδεη ην 3% ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ζπγθεληξψλεη ζε εηήζηα βάζε έλα πνζφ ηεο ηάμεσο 
ησλ 90 κε 100 εθ. επξψ. Σα ζηνηρεία απηά ππνδειψλνπλ δπν ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα: ην πην ζεκαληηθφ αθνξά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ αξηζηεία 

ησλ εξεπλεηηθψλ δνκψλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ θνξέσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, γεγνλφο πνπ απνθηάεη κεγαιχηεξε αμία φηαλ ζπλππνινγίζεη θαλείο ηηο 

δηαθνξεηηθφηεηεο ζε επίπεδν ζπλζεθψλ πιαηζίνπ θαη ηηο δηαθνξέο ζε ζέκαηα ππνδνκψλ, πφξσλ, εξγαζηεξίσλ, δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ θ.α. Σν 
δεχηεξν αθνξά αθξηβψο ζηελ ειιηπή ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνθείκελσλ ππνδνκψλ, ε νπνία σζεί ηηο ηειεπηαίεο ζηελ αλαδήηεζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ 

ζπγθεθξηκέλα αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα ηέηνηνπ ηχπνπ ζε αληίζεζε κε ρψξεο πνπ ζεκεηψλνπλ ελίνηε, θαη φπσο ζα θαλεί παξαθάησ, ρακειφηεξα επίπεδα 

ζπκκεηνρήο.         
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Μηα βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηηο ππνδνκέο γλψζεο είλαη ε εμαηξεηηθά ρακειή ρξεκαηνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα, ε νπνία παξακέλεη απφ ηηο ρακειφηεξεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(ΔΔ-27). Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ, 

ηνλ πεξηνξηζκφ ζηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηνλ πεξηνξηζκφ ζηηο δπλαηφηεηεο 

πξνζέιθπζεο ή αληαιιαγήο επηζηεκνληθήο αξηζηείαο θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ζηνλ 

απαξαίηεην εμνπιηζκφ. Ζ ίδηα παξάκεηξνο ζπλδπάδεηαη θαη κε ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Παξφηη ε εθαξκνζκέλε έξεπλα έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε ειιηπήο 

ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ηεο ζηεξεί ηηο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο είηε ζε πξν-αληαγσληζηηθφ επίπεδν, είηε ζε επίπεδν 

πξνρσξεκέλεο εθαξκνγήο. Απηφ ζπλδπάδεηαη έπεηηα θαη κε ην γεγνλφο φηη ρξεκαηνδφηεζε δελ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνηαο έξεπλαο, θαζφζνλ πνιιέο απφ ηηο εγρψξηεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

δελ απαηηνχλ εξεπλεηηθή πξνεξγαζία θαη πξνζπάζεηα (European Commission, 2009α).   

 

Δπηπιένλ αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζε απηφ είλαη ηφζν ε ειιηπήο επίζεο ππνζηήξημε ησλ δηακεζνιαβεηηθψλ 

ζεζκψλ θαη ησλ κεραληζκψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, φζν θαη ην άιινηε αζαθέο θαη άιινηε πεξηνξηζηηθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην. ρεηηθά κε ην πξψην, παξφηη θαηά θαηξνχο, φπσο ζα δνχκε, έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ αλάπηπμε λέσλ ζεζκψλ δηαζχλδεζεο έξεπλαο θαη βηνκεραλίαο κε ηελ επξεία έλλνηα, απηέο είηε ζπλνδεχηεθαλ 

απφ αζπλέρεηεο (π.ρ. γξαθεία δηακεζνιάβεζεο) ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο θαη πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο, είηε 

επδνθίκεζαλ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν (π.ρ. ηερλνινγηθά πάξθα). Ζ αλάπηπμε κηαο 

ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο ζπληζηά κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ρξφλν, εκπεηξία, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ζπλερή 

ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα θνκίζεη απηά θαη ακνηβαίσο επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ζ ιεηηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ 

ζεζκψλ ζηε ρψξα θαζίζηαηαη ελ κέξεη πξνβιεκαηηθή, φπσο θαηαδεηθλχεη θαη ε εμέιημε ησλ δνκψλ απηψλ ζην 

εζσηεξηθφ ησλ ηδξπκάησλ φπνπ ηδξχζεθαλ. Έλαο βαζηθφο ιφγνο γηα ηε ζηξέβισζε απηή αθνξά, φπσο ζα θαλεί θαη 

παξαθάησ, ζηε κε παξάιιειε δηακφξθσζε αληίζηνηρνπ εζληθνχ θαη ηδξπκαηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα 

θηινμελεί δηαδηθαζίεο φπσο νη ζπγθεθξηκέλεο. Με άιια ιφγηα δηαπηζηψλεηαη απνπζία νινθιεξσκέλσλ 

παξεκβάζεσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: α) πνιηηηθέο δηαρείξηζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, β) κεραληζκνχο 

ππνρξεσηηθήο θαηαγξαθήο απνηειεζκάησλ, γ) κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο ηερλνινγηψλ θαη αλαδήηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, δ) κεραληζκνχο δηαρείξηζεο δηαλνεηηθήο πεξηνπζίαο, ε) ππνδνκέο εθθφιαςεο γηα θαηλνηνκηθέο 

πξσηνβνπιίεο, ζη) κεραληζκνχο δηακφξθσζεο ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ θαζψο θαη δ) έλα νξγαλσηηθφ 

πιαίζην κε πξνηππνπνηεκέλεο ξνέο αμηνπνίεζεο γλψζεο. Ζ παξάκεηξνο απηή ζπληζηά ηε βαζηθή εξκελεία γηα ηελ 

πεξηνξηζκέλε επίπησζε ζρεηηθψλ κέηξσλ πνπ δηαθξίλνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπο κάιινλ απφ ηελ νξζνινγηθφηεηα 

ηεο ‘πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο’ θαη ζπλεπψο ηεο απνξξφθεζεο θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ ζε αξρέο θαη κέηξα ζπλαθή 

απιψο κε ηηο θνηλνηηθέο πξαθηηθέο. Ζ ζπλήζεο απηή πξαθηηθή άζθεζεο θξαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα, γηα ηηο 

πνιηηηθέο ΔΣΚ, αλαδεηθλχεη έλα κέξνο ηεο αζπλέρεηαο ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο θαη εληζρχεη θαη ηελ ππφζεζε 

αλάπηπμεο εζληθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο ΔΣΚ είηε ‘ελ θελψ’ (ζηελ απνπζία ηνπ αλαγθαίνπ, ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ θαη 

ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ), είηε πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ ελίζρπζε πξνζδηνξηζκέλσλ ρξνληθά θαη ρσξηθά 

ζπκθεξφλησλ (απφ ηα νπνία ζπρλά πξνθχπηεη θαη ε ίδηα ε πξσηνβνπιία δηακφξθσζεο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ 

πεξηερνκέλσλ). Με άιια ιφγηα, αληί ελφο ζπλεθηηθνχ, νξζνινγηθνχ θαη νινθιεξσκέλνπ ζεζκηθά θαη νξγαλσηηθά 

ζρεδηαζκνχ, ε δηαδηθαζία άζθεζεο πνιηηηθήο ΔΣΚ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο έξρεηαη λα ηθαλνπνηήζεη εθδεισκέλα 

αηηήκαηα θαη λα θνκίζεη πεξηερφκελα φρη ηφζν πξνζαλαηνιηζκέλα ζην ζεζκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ, φζν ζηε 

ζπκπιήξσζε θελψλ πνπ αθήλεη ε ίδηα ε απνπζία ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ. Ζ παχζε ηέηνησλ αληίζηνηρσλ 

ζπλαιιαθηηθψλ θαη εληέιεη ad hoc ζρέζεσλ αλαδεηθλχνπλ θάζε θνξά ην θελφ πνιηηηθήο, ην νπνίν πξνθχπηεη 

αλαπφθεπθηα εθφζνλ ε αξρηθή ζχιιεςε ελφο κέηξνπ δελ εληαζζφηαλ ζε έλαλ επξχηεξν ζρεδηαζκφ αιιά ζε ad hoc 

ξπζκίζεηο, αζχκκεηξα δνκεκέλσλ (ζην ρξφλν θαη θπζηθά ζην ρψξν). Οη ξπζκίζεηο απηέο ζπρλά ζπλαξηψληαη 

επίζεο απφ ηε ζπρλφηεηα, ηελ έληαζε θαη ηε ζρεηηθή ηζρχ ηνπ εθάζηνηε εθδεισκέλνπ επηκέξνπο ζπκθέξνληνο.   

 

Ζ αλάπηπμε ζηελ Διιάδα ηνπ θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θξίλεηαη επίζεο πεξηνξηζκέλε, ζε επίπεδν 

ρξεκαηνδφηεζεο, πξνηεξαηνηήησλ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ εγρεηξεκάησλ θαη αλαιεθζείζσλ θξαηηθψλ ή ηδησηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ. Απηφ δηαπηζηψλεηαη θαηά θχξην ιφγν έλεθα ηεο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θεθαιαίνπ γηα επελδχζεηο ζε εγρεηξήκαηα ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη ιφγσ ηεο απνπζίαο 

ελαιιαθηηθψλ ζεζκηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, εγγπήζεσλ ή εληζρχζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Κξάηνπο.  
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ηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηείηαη ζήκεξα έλαο ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εηαηξεηψλ
237

, ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο 

πξνζαλαηνιίδνληαη πεξηζζφηεξν ζε ζηάδηα αλάπηπμεο θαη ιηγφηεξν ζε δξάζεηο ζπνξάο. Σα θεθάιαηα πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη ην 2003 απφ ηηο ειιεληθέο ηδησηηθέο εηαηξίεο VC εθηηκψληαη ζηα 65.6 εθαηνκκχξηα ην 2002 θαη 

ζηα 28.7 εθαηνκκχξηα επξψ ην 2003, κε βαζηθνχο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο θξαηηθά πξνγξάκκαηα πεξίπνπ 90% 

(GSRT, 2007). Ζ Αηηηθή ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ 78.95% ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ θαη ε πεξηνρή ηεο 

Θεζζαινλίθεο ην 8.17% (Μπαθαηζάθε-Μαλνπδάθε & Ενπνπλίδεο, 2002). Ζ πην ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα 

δφκεζεο ελφο ζεκαληηθνχ ηακείνπ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα είλαη ε ζχζηαζε ηνπ ΣΑΝΔΟ
238

, ην νπνίν νινθιήξσζε 

ηε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, εμαζθαιίδνληαο θεθάιαηα 105 εθ. επξψ απφ 34 ηδηψηεο 

ζεζκηθνχο επελδπηέο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ κέζσ ηεο έθδνζεο νκνιφγσλ δεθαεηνχο απφδνζεο κε 

εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
239

. Δληνχηνηο, έσο ζήκεξα δελ θαίλεηαη νη πξνζπάζεηεο απηέο λα έρνπλ 

απνδψζεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ είηε ζηελ ειιηπή ππνζηήξημε απφ δεκφζηνπο θαη 

ηδησηηθνχο θνξείο είηε ζηηο ίδηεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη αληηιήςεηο (πεξηνξηζκνχ ηνπ ξίζθνπ), έλζελ θαθείζελ 

(ρξεκαηνδφηεο θαη δπλεηηθά ρξεκαηνδνηνχκελνπο) πεξί ‘θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ’. Ζ ειιεληθή αγνξά 

θεθαιαίνπ θηλδχλνπ μεθηλάεη πεξίπνπ ην 1997, κε δπν πξσηνβνπιίεο απφ ηελ Parthenon Trust, (ην 1998, 350 εθ. 

επξψ θαη ην 2001, 750 εθ. επξψ). Ζ πξψηε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία σζηφζν εληνπίδεηαη ην 1988 κε ηνλ Νφκν 

1775/88, ν νπνίνο ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ 2367/1995 θαη ν νπνίνο ζπζηήλεη ην ΔΚΔ (Δηαηξείεο Κεθαιαίνπ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ). Σν έηνο 2003, ηδξχεηαη ε Έλσζε Δπελδπηηθψλ Κεθαιαίσλ κε 15 κέιε, ελψ ην 2002 

εηζάγεηαη λένο λφκνο, ν 2992/2002, θαη πξνεηνηκάδεη ηε δεκηνπξγία ηνπ ΑΚΔ (Ακνηβαίν Κεθάιαην 

Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ) (GSRT, 2007). ζνλ αθνξά ζηνπο θχθινπο αμηνιφγεζεο λέσλ πξνηάζεσλ απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ηακεία, αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά επί παξαδείγκαηη, φηη ην Attica Ventures βαζκνινγεί, ην 2006, 650 

πξνηάζεηο, ελψ ν κέζνο φξνο φισλ ησλ εηαηξεηψλ ζπλνιηθά εθηηκάηαη ζηηο 30-40 πξνηάζεηο εηεζίσο (φπ.π.). 

Έλα αθφκε απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιηηηθψλ γλψζεο θαη θπξίσο ηεο ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο είλαη ε απνζηέξεζε ηνπο απφ ζηνηρεία ζπζηεκηθψλ παξεκβάζεσλ ή θαη απφ ηελ αλάπηπμε 

πηινηηθψλ δξάζεσλ κε ακθίβνιε, κε-αμηνινγνχκελε θαη αζπλερή επίπησζε. Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία θαη ε δηεζλήο 

εκπεηξία ηεθκεξηψλεη φηη ε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε απνηειεί αλαγθαία αιιά φρη επαξθή ζπλζήθε γηα ηελ άζθεζε 

εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο θαηλνηνκία. Ζ αλάγθε εζηηάδεηαη ζήκεξα επηπιένλ ζε 

ζεζκηθέο, ζπλνιηθφηεξεο θαη νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ζχλδεζεο ησλ ηζηψλ παξαγσγήο γλψζεσλ θαη ηεο 

ζπλεξγαηηθήο παξαγσγήο λέσλ απνηειεζκάησλ βαζηθήο, εθαξκνζκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο έξεπλαο. Ζ αλάπηπμε 

κηαο ηέηνηνπ ηχπνπ πνιηηηθήο σζηφζν πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο ζπλνιηθνχ θαη νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο θαη κηαο ‘αξέλαο πνιηηηθήο’ θαη δηαβνχιεπζεο, ζηνηρεία πνπ απνπζίαδαλ έσο πξφηηλνο απφ ην πεδίν ησλ 

πνιηηηθψλ γλψζεο. Ζ πξψηε γεληθή πξνζπάζεηα απνξξφθεζεο θνηλσληθψλ εηζξνψλ γηα ην ζχλνιν ηεο εξεπλεηηθήο 

θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο -πέξα απφ απνζπαζκαηηθέο θηλήζεηο αλάδεημεο ηνκέσλ πξνηεξαηφηεηαο ή πξννπηηθήο 

δηεξεχλεζεο- αλαπηχζζεηαη ηελ πεξίνδν πνπ ζπληάζζεηαη ην παξφλ θείκελν θαη αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο 

δηαβνχιεπζεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ρψξνπ έξεπλαο θαη ηελ αλάδεημε ηνκέσλ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ 

παξαγσγηθφ ηνκέα. Δίλαη γεγνλφο πσο δηαρξνληθά δελ πθίζηαηαη ζπλνιηθφ εζληθφ ζρέδην εξεπλεηηθήο θαη 

ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο ηνπιάρηζηνλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο, παξά κφλν κέζα απφ ηα ππνθαηάζηαηα 

πνιηηηθήο πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο πεγέο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ 

Τπνπξγείσλ Παηδείαο θαη Αλάπηπμεο θαηά θχξην ιφγν. Ζ βαζηθή δνκή άζθεζεο εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο 

πνιηηηθήο αθνξά ζην ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλάπηπμεο ηεο Έξεπλαο Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο 2007-2013, ην 

νπνίν σζηφζν αθνινπζεί επίζεο -ηφζν ζηα πεξηερφκελα θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο φζν θαη ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη 

ρξνληζκνχ- ηελ θνηλνηηθή πξαθηηθή.   
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 Οη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζήκεξα ζηελ Διιάδα είλαη Aias Finance-Αίαο Α.Δ. Παξνρήο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, Alpha Trust Innovation 
Α.Δ.Κ.Δ.., Alpha Ventures - Άιθα Αλψλπκε Δηαηξεία Δπελδπηηθψλ πκκεηνρψλ (1990), ATTICA VENTURES S.A, Capital Connect Αλψλπκε Δηαηξεία 

Γηαρείξηζεο A.K.E.., Δκπνξηθή Κεθαιαίνπ & πκκεηνρψλ Α.Δ. - Δηαηξεία Δπελδχζεσλ, Δζληθή πκβνπιεπηηθή Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ Α.Δ., Global 

Finance S.A.-Υξεκαηνδνηήζεηο Δπελδχζεσλ, Ηζάθε Αλψλπκε Δηαηξεία Κεθαιαίνπ Διιεληθψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ,  Marfin Bank Α.Σ.Δ. 
(Γηαρεηξίζηξηα ηεο AVC Venture Capital A.E.), Notos Associates S.A. - Νφηνο χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ, Parthenon Trust S.A-Διιεληθή Αλψλπκνο Δηαηξεία 

Δπελδχζεσλ, Σακείν Αλάπηπμεο Νέαο Οηθνλνκίαο-Υξεκαηνδφηεζε Δηαηξεηψλ Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ,  NBG VENTURE CAPITAL S.A, . 

FINANCE S.A. (Latsis Group), i4G Δπξσζχκβνπινη Α.Δ (GSRT, 2007). 
238

 Σν ΣΑΝΔΟ έρεη ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο ‘Fund of Funds’. Με άιια ιφγηα ζπληζηά  εηαηξία θεθαιαίσλ πνπ εληζρχεη άιιεο εηαηξίεο παξνρήο 

θεθαιαίσλ πνπ ζηεξίδνπλ θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο. πζηήλεηαη ην 2000 κε ην άξζξν 28 ηνπ λφκνπ 2843/2000. Ξεθηλάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2002, ζε ζπλάθεηα κε ηελ ζπλζήθε πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ίζρπε ζηελ Δ.Δ. (GSRT, 2007). 

239
 πκκεηέρνπλ 34 ηδηψηεο ζεζκηθνί επελδπηέο θαη αλάκεζα ηνπο 10 ηξάπεδεο, 14 Funds, 4 ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη 3 αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 
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ε επίπεδν πνιηηηθήο, ηα ππνθείκελα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ δελ απνηεινχλ κέξε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πνιηηηθψλ 

πεξηερνκέλσλ ησλ πξνθείκελσλ πνιηηηθψλ, ν νπνίνο ζπλήζσο αλαπηχζζεηαη ζε ad hoc θαη απνδηαξζξσκέλε θαη 

ζπγθεληξσηηθή βάζε, κε ιακβάλνληαο επαξθείο θαη εθηεηακέλεο εηζξνέο θνηλσληθψλ πξνηηκήζεσλ, παξά κφλν 

επηιεθηηθά. Αλάγνληαο ηα πξνθείκελα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ησλ πνιηηηθψλ ζε επίπεδν γεσγξαθίαο, 

δηαπηζηψλεηαη ε απνπζία απφ ηα πεξηερφκελα ηνπο ηεο δηάζηαζεο ηεο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ ηνπηθνχ 

θεθαιαίνπ ελ γέλεη. Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζηηο ‘αλεπηπγκέλεο’ βηνκεραληθά θνηλσλίεο, ε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ 

παξαγσγήο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ηνπηθά θαζεζηψηα δηαθπβέξλεζεο, έηζη θαη ε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ 

θξαηηθψλ πνιηηηθψλ γλψζεο πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπηθψλ ζεζκψλ θαη ζρέζεσλ θαη ηελ εκπινθή ησλ 

ηνπηθψλ θνξέσλ δηαθπβέξλεζεο. Οη δνκέο απηέο ζπρλά ιεηηνπξγνχλ σο κνξθέο λνκηκνπνίεζεο θαη 

θαλνληθνπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ, ξχζκηζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ θαη ζπκθεξφλησλ, 

απνξξφθεζεο θνηλσληθψλ πξνηηκήζεσλ θαη νξγάλσζεο ηνπηθψλ ζπλεξγεηψλ θαη ζηξαηεγηθψλ. Οη ηνπηθνί ζεζκνί 

ιεηηνπξγνχλ σο ‘θαηαιχηεο’ ηεο ηνπηθήο ‘ζεζκηθήο ππθλφηεηαο’, ελψ κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ηνπηθά 

ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο ζηηο βαζηθέο ηνπο γεληθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ζηε κείσζε ησλ ζηνηρείσλ αβεβαηφηεηαο θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ ‘ζπιινγηθψλ κνξθψλ κάζεζεο’ (Kolehmainen, 2002: 8).  

 

Οη θπξίαξρεο κέζνδνη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαζνξίδνπλ γηα κηα ρψξα ηε ιεγφκελε εζληθή απνξξνθεηηθή 

ηθαλφηεηα (Mowery & Oxley, 1995: 68). Απηή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπληζηψζεο νινθιήξσζεο ηεο ζπζζψξεπζεο: 

θνηλσληθή γλψζε, δεμηφηεηεο, δηαδηθαζίεο, πξντφληα. Οη εγρψξηεο ηάζεηο ζηελ Διιάδα πεξηνξίδνληαη ζην 

κεγαιχηεξν βαζκφ
240

 ζηελ εηζαγσγή ελζσκαησκέλεο γλψζεο. Σν ηειεπηαίν γεγνλφο επηδξά αξλεηηθά ζηε 

δηακφξθσζε, αθφκα θαη ζήκεξα, κηαο ελδνγελνχο ηερλνινγηθήο βάζεο, θαη πεξηνξίδεη ηελ αλάπηπμε άιισλ 

κνξθψλ ζπλεξγαζίαο θαη ζρέζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν κε εξεπλεηηθνχο κεραληζκνχο. Χζηφζν, αθφκα θαη ζήκεξα 

ζηελ Διιάδα πηνζεηνχληαη νη ηερλνινγίεο φηαλ έρνπλ δνθηκαζηεί ζε ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο, έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζε εμνπιηζκφ θαη απαηηνχλ κφλν ηε ηερληθή θαηάξηηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ελψ ε εγρψξηα 

κεηαθνξά ηερλνινγίαο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε (ΓΓΔΣ, 2003). Ο ζεκαληηθφηεξνο ηξφπνο πξφζθηεζεο λέσλ 

ηερλνινγηψλ είλαη ε αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, φηαλ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. είλαη νη 

ζπλεξγαζίεο κε πξνκεζεπηέο, νη ζπλεξγαζίεο κε παλεπηζηήκηα, ε δηελέξγεηα ΔΣΚ ζην εζσηεξηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ 

(φπ.π.). Ζ βηνκεραληθή κνξθνινγία, ε θπξηαξρία ησλ παξαδνζηαθψλ θιάδσλ, ν πεξηνξηζκέλνο βαζκφο ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηθά κνλάδσλ κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (Γεληφδνο, 1993: 244) θαζψο θαη ε έιιεηςε ‘ηερλνινγηθνχ 

ελαξκνληζκνχ’ αλάκεζα ζε εγρψξηα ηερλνινγηθή δήηεζε θαη πξνζθνξά, δελ απνηεινχλ επνίσλα ζεκάδηα γηα 

κειινληηθή ζχδεπμε ησλ δπν κεραληζκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. Ζ ηερλνινγηθή δηάξζξσζε ησλ 

παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ δε ζπκβαδίδεη φπσο πξναλαθέξζεθε κε ηα επίπεδα παξαγφκελεο γλψζεο, ελψ κεγάιν 

κέξνο ησλ παξαγφκελσλ εξεπλεηηθψλ-ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ δε δχλαηαη λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηηο εγρψξηεο 

παξαγσγηθέο δνκέο. Χο εθ ηνχηνπ, θαίλεηαη φηη ην πξφβιεκα ηεο ζρέζεο ηερλνινγηθήο παξαγσγήο θαη δήηεζεο 

είλαη πξσηίζησο δήηεκα ζπλζεθψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζπζζψξεπζεο θαη φρη απιά ζπζηεκηθφ φπσο εληέιεη 

εκθαλίδεηαη.  

 

Τπφ ην ίδην πιέγκα δξάζεσλ, ε πνιηηηθή ηερλνινγηθψλ πξνκεζεηψλ ζηελ Διιάδα θηλείηαη πάληα πξνο ηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε απφ απηήλ πνπ ζα ππαγφξεπε ε αλάπηπμε κηαο ζαθνχο θαη ελδνγελψο πξνζαλαηνιηζκέλεο 

αλαπηπμηαθήο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο. Ζ δαζκνινγηθή πξνζηαζία ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ
241 

έσο ηα κέζα ηνπ 
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 Με ηελ εμαίξεζε ειάρηζησλ θαηλνηφκσλ εηαηξηψλ πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ κέζα απφ ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, 

άκεζεο επελδχζεηο, ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ηερλνινγίαο ή θνηλέο ηερλνινγηθέο πξσηνβνπιίεο, θαη αξθεηψλ εζληθψλ δεκφζησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ 
αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζην εμσηεξηθφ.  

241 Ζ πκθσλία χλδεζεο ηεο Διιάδαο κε ηελ ΔΟΚ ην 1961 πξνέβιεπε ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαζκψλ. Γηα φζα πξντφληα δελ παξάγνληαλ 

ζηελ Διιάδα πξνβιέπεηαη ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ κέζα ζε κηα 12εηία ελψ γηα ηα πξντφληα πνπ ππήξρε εγρψξηα παξαγσγή πξνβιέπεηαη ζηαδηαθή 

θαηάξγεζε ζε 22 ρξφληα (1984) (Μεηζφο, 1989: 21). Παξφια απηά, ην ίδην ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα απνηειεί ην βαζηθφηεξν κεραληζκφ κε δαζκνινγηθήο 
πξνζηαζίαο, είηε ξεηά κε ζέζπηζε δηαθνξεηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή είηε κε δηαθνξνπνηεκέλν ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο θνξνινγεηέαο βάζεο (νπ.π: 37). 

Αξγφηεξα, ζεζπίζηεθε ν ιεγφκελνο ‘ξπζκηζηηθφο θφξνο’ (1981), γηα ηε ξχζκηζε απηψλ ησλ έκκεζσλ ηξφπσλ πξνζηαζίαο, ν νπνίνο φκσο ‘απνηεινχζε κηα 

κεηαηξνπή φισλ ησλ άληζσλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ζε πνζνζηφ ηεο ζπλαιιαθηηθήο αμίαο ηνπ πξντφληνο’ (νπ.π: 39). Σν ζεκαληηθφ εδψ πάλησο είλαη φηη ε 
άληζε θνξνινγηθή πξνζηαζία ησλ εηζαγνκέλσλ θαη ησλ εγρψξησλ απνηέιεζε γηα ρξφληα ηζρπξφ αληη-θίλεηξν γηα ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ, γηα 

δηαθνξνπνίεζε κέζσ ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ζπλεπψο θιεξνδφηεζε καθξνπξφζεζκα, ζε αξθεηνχο απφ ηνπο παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο, πνπ είραλ 

αλαπηπρζεί ππφ παζεηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο. ε ζπλδπαζκφ κε ην αληίζηξνθα 
δηαξζξσκέλν πξνο ηηο ηερλνινγηθέο πξνυπνζέζεηο θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ε πνιηηηθή πξνκεζεηψλ δελ παξείρε πξαγκαηηθά θαλέλα θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ ηερλνινγηθήο βάζεο, γηα ηελ παξαγσγή ηερλνινγηθά αλαβαζκηζκέλνπ θεθαιαηνπρηθνχ ή ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, γηα ηε δεκηνπξγία έζησ 

δήηεζεο ΔΣΚ ζηξακκέλεο πξνο ην εζσηεξηθφ (Βαΐηζνο θαη Γηαλλίηζεο, 2001: 102).    
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1980, ε άληζε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε πνπ αθνινχζεζε ηελ θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ θαη θπξίσο ε κεδεληθή 

δαζκνινγηθή πξνζηαζία ησλ ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηέξεζε ηελ αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο ηνπ εγρψξηνπ 

θεθαιαίνπ γηα ηελ αλάπηπμε θιάδσλ έληαζεο ηερλνινγίαο (Μεηζφο, 1989). Δπηπιένλ, βξαρππξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα έζηξεςε ηε ηερλνινγηθή δήηεζε πξνο ην εμσηεξηθφ (φπ.π), επηθέξνληαο ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη έλα ηδηαίηεξα ρακειφ βαζκφ εγρψξηαο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ρακειφ βαζκφ 

αλάπηπμεο ελδνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ, δξακαηηθά πεξηνξηζκέλνπο δεζκνχο έξεπλαο θαη βηνκεραλίαο. Οη 

ηάζεηο απηέο, ζε αξθεηέο πεξηθέξεηεο δελ επλνήζεθαλ απφ ηνλ εγρψξην θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη ηνπο θπξίαξρνπο 

ηνκείο παξαγσγηθήο εμεηδίθεπζεο.   

 

Σν ζχζηεκα παξαγσγήο γλψζεο 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα βαζηθά εξγαιεία θαη πνιηηηθά κέηξα ζηελ πνιηηηθή ΔΣΚ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ 

ζε ζπζηεκηθέο θαη κηληκαιηζηηθέο παξεκβάζεηο. Οη ζπζηεκηθέο παξεκβάζεηο, δηαθξίλνληαη γηα ηελ έκθαζε πνπ 

απνδίδνπλ ζηνπο ζεζκνχο, ζηηο ζπζηεκηθέο ελεξγεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε. Χο εθ ηνχηνπ 

πεξηιακβάλνπλ: α) εθηεηακέλεο δεκφζηεο επελδχζεηο ζε ΔΣΚ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε αθαδεκατθψλ, εξεπλεηηθψλ 

θαη ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, β) ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθαξκνζκέλεο θαη ηεο βαζηθήο έξεπλαο, γ) θξαηηθέο 

πξνκήζεηεο θαη αλάπηπμε θιάδσλ φπνπ ην θξάηνο αλαιακβάλεη ηελ αγνξά παξαγφκελσλ ή επηρνξεγνχκελσλ 

ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ, δ) εθπφλεζε πξνγξακκάησλ ΔΣΚ, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε πςειφ βαζκφ 

αβεβαηφηεηαο, ε) εληζρχζεηο ζε επηρεηξήζεηο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, ζη) επηρνξεγήζεηο ζπλεξγαηηθψλ 

εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δεκηνπξγία δηακεζνιαβεηηθψλ ζεζκψλ θαη δ) δεκηνπξγία 

δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη δηαιφγνπ, ε) δεκηνπξγία ζεζκψλ ζπιινγηθήο κάζεζεο. Αληίζεηα, ε ινγηθή ηεο 

‘ειάρηζηεο παξέκβαζεο’ πξνβιέπεη βαζηθέο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θαη ππνδνκέο έξεπλαο, εθπαίδεπζε, βαζηθή 

έξεπλα, πξνζηαζία δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, θίλεηξα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαη δηακφξθσζε πιαηζίνπ ‘ειεχζεξνπ’ 

αληαγσληζκνχ. Δληνχηνηο, ε εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζπλήζσο απνηππψλεη κείγκαηα 

πνιηηηθήο πνπ εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία θαη απφ ηηο δπν πξνζεγγίζεηο. ηελ παξνχζα ελφηεηα, ζθνπφο ηεο θαηαγξαθήο, 

ηεο αλάιπζεο θαη ηεο δηεξεχλεζεο ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε απνηχπσζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ραξαθηήξα 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ, ν νπνίνο δελ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο δηαθεξπθηηθνχο ζηφρνπο 

αιιά απφ ηελ αληηθεηκεληθή νξζνινγηθφηεηα. Ζ νξζνινγηθφηεηα απηή αθνξά ζηε ζχλζεζε, ηε κνξθηθφηεηα, ηελ 

αλαγθαηφηεηα, ηνπο ζηφρνπο, ηελ θιίκαθα, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηνπο κεραληζκνχο πινπνίεζεο θαη λνκηκνπνίεζεο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθαξκνδφκελσλ κέηξσλ.  

 

Σν ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα ζηα ειιεληθά 

Παλεπηζηήκηα, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ ζπγθεληξσκέλε επηζηεκνληθή ηερλνγλσζία ζε επίπεδν 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δηεζλνχο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπλεξγαζηψλ, πξνζέιθπζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Σα ειιεληθά αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα αθνξνχλ ζην 50% ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο 

εγρψξηαο έξεπλαο, ελψ αληηπξνζσπεχνπλ ζηαζεξά ην 70% ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο (GSRT, 2007). Σν 

ειιεληθφ εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ σζηφζν, δηαηεξεί ηε ρακειφηεξε 

δαπάλε αλά εξεπλεηή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ-15) (Tsipouri & Papadakou, 2005: 23), γεγνλφο πνπ 

ζπλαξηάηαη ηεο δπζαλάινγα πεξηνξηζκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ. Οη βαζηθέο νδνί 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο πεξηιακβάλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (Τπνπξγείν Παηδείαο, ΓΓΔΣ), ηα Γηαξζξσηηθά 

Σακεία ηεο Δ.Δ. θαη ην επξσπατθφ αληαγσληζηηθφ Πξφγξακκα Πιαίζην (φπ.π.) (Πίλαθαο 14).  

 

Πίλαθαο 14. Γαπάλεο γηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα θαη Δξεπλεηηθνχο Φνξείο  

 

Δθ. Δπξψ 1999 2001 2003 

Κξαηηθή δαπάλε 

(εξεπλεηηθνί θνξείο) 

165.04 187.08 198.39 

Γαπάλεο Αλψηαησλ 

Ηδξπκάησλ 

376.3 382.5 456.77 

πλνιηθφ 541.34 570.3 655.16 

Πεγή: GSRT, 2008: 68. 
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ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα 21 ΑΔΗ θαη 15 ΣΔΗ
242

, ηα νπνία αθνξνχλ ζε έλα ζχλνιν επηζηεκνληθψλ 

αληηθεηκέλσλ είηε ζπλνιηθά ζηα πεξηζζφηεξα ηδξχκαηα, είηε πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλα ζε θάπνηα άιια (GSRT, 

2007: 68). Ζ πάγηα ιεηηνπξγία ηνπο θαιχπηεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ην νπνίν επνπηεχεη ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπο κέζα απφ έλα θνηλφ λνκηθφ θαζεζηψο (βι. Νφκνο 1268, 16/16.7.82: Γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α' 87)
243

, Νφκνο ππ` αξηζ.  2083/1992:  Δθζπγρξνληζκφο ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, 

Νφκνο ππ` αξηζ. 3027 (ΦΔΚ Α΄ 152/28-6-2002): Ρχζκηζε ζεκάησλ νξγαληζκνχ ρνιηθψλ Κηηξίσλ, αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, Νφκνο 3549, ΦΔΚ Α 69/20.3.2007: Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε 

δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, Ν. 3374/2007
244

) πνπ θαζνξίδεη –αλάκεζα ζε άιια- 

θαη εγθξίλεη ηελ ίδξπζε λέσλ ηκεκάησλ, ηελ εθινγή λένπ πξνζσπηθνχ θαη ηα βαζηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (ηα 

νπνία εληνχηνηο εμεηδηθεχνληαη απφ ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ).  

 

Ο θχξηνο ξφινο ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ Διιάδα είλαη ν εθπαηδεπηηθφο - ξεηά ηνπιάρηζηνλ, έσο ην 1980- θαη ν 

εξεπλεηηθφο, ν νπνίνο αλαπηπζζφηαλ ζε επίπεδν κνλάδσλ θαη φρη νξγαλσκέλα ζε επίπεδν πνιηηηθήο. Ζ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα άξρηζε λα ελζαξξχλεηαη πεξηζζφηεξν ζηαδηαθά κφλν θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά. Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή, ζηηο αξρέο ηνπ 1980 εηζάγεηαη ε έλλνηα ησλ ‘πξνγξακκάησλ’ γηα ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα θαη 

ηδξχνληαη νη Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ εθεμήο) ζε θαζεζηψο νηνλεί ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

(Άξζξν 18, Ν. 706/1977, ΠΓ 432/1981/Α-118: Κνλδχιηα εξεπλεηηθψλ έξγσλ ησλ ΑΔΗ), νη νπνίνη δηεπθνιχλνπλ 

πιένλ ηελ αλάιεςε εξεπλεηηθήο ad hoc ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ θαη δηαρείξηζεο ηνπο απφ ηα 

ηδξχκαηα (κέζα θαη απφ κεηέπεηηα επηκέξνπο ηξνπνπνηήζεηο)
245

.  
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 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο , Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο , Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 
Αζελψλ, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Ηφλην Παλεπηζηήκην, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο , Παλεπηζηήκην Πάηξαο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην, Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ, Αλνηθηφ 

Παλεπηζηήκην, ΣΔΗ Αζήλαο , ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο , ΣΔΗ Ζπείξνπ, TΔΗ Θεζζαινλίθεο, ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ, ΣΔΗ Καβάιαο , ΣΔΗ Καιακάηαο,  ΣΔΗ Κξήηεο, 

ΣΔΗ Λακίαο ,ΣΔΗ Λάξηζαο, ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ, ΣΔΗ Πάηξαο,  ΣΔΗ Πεηξαηά , ΣΔΗ εξξψλ, ΣΔΗ Υαιθίδαο. 

243 χκθσλα κε ην Άξζξν 1 ηνπ Ν. 1268 ηνπ 1982, ν νπνίνο απνηειεί θαη ην βαζηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηελ ηειεπηαία εηθνζηπεληαεηία θαη ηε δνκή επί ηεο 

νπνίαο επηρεηξείηαη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ Ν. 3549/2007, απνζηνιή ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ είλαη ηξηζδηάζηαηε: αθνξά ζηελ έξεπλα, ζηελ 
εθπαίδεπζε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ κέζα απφ ηε δηάδνζε ηεο γλψζεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη, ‘1. Σν Κξάηνο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα παξέρεη ηελ αλσηάηε εθπαίδεπζε ζε θάζε έιιελα πνιίηε πνπ ην επηζπκεί, κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ην λφκν. 2. Ζ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α.Δ.Η.), πνπ έρνπλ σο απνζηνιή: η) Να παξάγνπλ θαη λα κεηαδίδνπλ ηε γλψζε κε ηελ έξεπλα 
θαη ηε δηδαζθαιία θαη λα θαιιηεξγνχλ ηηο ηέρλεο. ηη) Να ζπληείλνπλ ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ αλζξψπσλ κε επηζηεκνληθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή 

ζπλείδεζε θαη λα παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζε ηνπο γηα επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. ηηη) Να 

ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ  θνηλσληθψλ πνιηηηζηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ.3. ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπο ηα Α.Δ.Η. νθείινπλ λα 
ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη δηαξθή επηκφξθσζε ηνπ ιανχ’. Δληνχηνηο, ην επξχηεξν ζεζκηθφ πιαίζην θαη νη 

επηκέξνπο ξπζκίζεηο θαίλεηαη επλννχλ γηα ρξφληα σο πξψηηζηε ιεηηνπξγία ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ ηελ εθπαηδεπηηθή θαη έπεηηα ηελ εξεπλεηηθή. Ζ ηξίηε 

δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ησλ παλεπηζηεκίσλ αλαγλσξίδεηαη κφλν πξφζθαηα απφ ην ratio ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ γλψζεο θαη θαηφπηλ πξνζαξκνγήο ζε κέηξα 
πνιηηηθήο επξσπατθήο έκπλεπζεο θαη εθαξκνγήο. Ζ απηή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί σζηφζν θεληξηθφ ζηνηρείν δηεξεχλεζεο ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο, σο ε 

‘εθθεχγνπζα’ δηάζηαζε, παξφηη πξσηαξρηθή ζηε ζεκαζία ηεο, ηνπ ‘εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο’.     
244 χκθσλα κε ην Νφκν 3374/2007, εηζάγνληαη νη δηαζηάζεηο κηαο λέαο κνξθήο αμηνιφγεζεο ηνπ αθαδεκατθνχ έξγνπ, ηεο ζχλδεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

επηζηεκνληθήο αξηζηείαο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζε ζπλάξηεζε κε πξνγξάκκαηα ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Δληνχηνηο, ε ξχζκηζε ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηεο ζχλδεζεο ηεο αξηζηείαο κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ζπληζηνχλ ξπζκίζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνηχπσζε θαη φρη ζηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Δλψ ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ ζα κπνξνχζαλ λα επηδξάζνπλ ζεηηθά πξνο ηελ 
αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή ιεηηνπξγία, ζηελ πεξίπησζε ησλ ειιεληθψλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ απνηεινχλ ξπζκίζεηο πνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ πεξηζζφηεξεο 

ζπζηεκηθέο επηπινθέο απφ απηέο πνπ πξνζπαζνχλ λα επηιχζνπλ, θαζψο δηαθξίλνληαη απφ κηα νξζνινγηθφηεηα ε νπνία δελ θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ πξαγκαηηθή 

αλαβάζκηζε θαη ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο, κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη ε δξακαηηθά ειιηπήο θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ε αηειήο ζεζκηθή ππνζηήξημε ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ δελ πξνζθέξεη ην αλαγθαίν ππφβαζξν γηα κηα αληηθεηκεληθή ή θαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπ δπλεηηθνχ θαη 

ιαλζάλνληνο επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. Με άιια ιφγηα, ελψ ε αμηνιφγεζε έξρεηαη ζπλήζσο λα νινθιεξψζεη ηνλ πνιηηηθφ θχθιν κηαο ζπλνιηθήο 

εξεπλεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ ‘απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία’ γηα ηπρφλ αδπλακίεο ησλ 
ειιεληθψλ δεκνζίσλ ηδξπκάησλ, νη νπνίεο σζηφζν πξνθαινχληαη απφ ηα θελά ηεο ίδηαο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ 

ηερλνινγία, πξνζθέξνληαο έηζη ηελ αλαγθαία αηηηνιφγεζε γηα ηελ ήδε ρακειή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηδξπκάησλ θαη ζπληζηψληαο νπζηαζηηθά έλα κέηξν-

‘ππνθαηάζηαην’ ηεο αηεινχο εζληθήο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο .       

245 α. ΤΑ ΚΑ/1996 / Β-826: Λνγαξηαζκφο ρξεκαηνδφηεζεο Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ ΑΔΗ,ΣΔΗ,ΔΑΠ. ΦΔΚ Β' 826/1996 Αξηζ. ΚΑ/679/22.8.96.Σξνπνπνίεζε θαη 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο κε αξ. Β1/819 ‘χζηαζε Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ θαη ζρεηηθψλ Τπεξεζηψλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ή Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο Υψξαο’. 

  β. Αξηζ. 22497/ΓΔ4382 (ΦΔΚ Β΄849 22.6.2005), Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. ΓΔ 4400/Γ 21.6.1983 ΦΔΚ 378Β 30.6.1983 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 
"Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο ρξεκαηνδφηεζεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ". 

γ. ΦΔΚ Α'280/16/12/1999 Νφκνο ππ' αξηζ. 2771, Πεξί Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.           
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Ζ ίδξπζε ησλ ΔΛΚΔ -ε νπνία απνηέιεζε κηα ζεζκηθή θαηλνηνκία γηα ηελ πεξίνδν εθείλε- ίζρπζε ζηαδηαθά θαη γηα 

ηα εξεπλεηηθά θέληξα πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε θαζεζηψο δεκνζίνπ δηθαίνπ
246

, ελψ ε ίδξπζε λέσλ εξεπλεηηθψλ 

θέληξσλ απφ ην 1985 θαη έπεηηα φπσο ζα δνχκε, πξνβιέπεη θαζεζηψο ηδησηηθνχ δηθαίνπ (GSRT, 2007: 38). 

ήκεξα, νη Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί θαίλεηαη ζπληζηνχλ αλαθαίξεηα εξγαιεία γηα ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ θαη ηδηαίηεξα ζε έλα πιαίζην θαη επξσπατθψλ πιένλ εξεπλεηηθψλ πνιηηηθψλ (ην νπνίν αλέδεημε 

λέεο δηαδηθαζίεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ζε επίπεδν παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο, ηερληθνχ θαη αλαιπηηθνχ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, ρξνληθψλ πιαηζίσλ, νηθνλνκηθψλ παξαθξαηήζεσλ). Ο ξφινο ηνπο θξίλεηαη ζεκαληηθφο γηα ηηο 

δηαρεηξηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ ηδξπκάησλ, δηεπξχλνληαο ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ηνπο 

νξίδνληεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ην πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ θάζκα ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπο. Σν  γεγνλφο απηφ σζηφζν θαζηζηά αλαγθαία ζήκεξα ηελ πεξαηηέξσ ζεζκηθή ελίζρπζε θαη 

επάξθεηα ησλ πξνθείκελσλ ζεζκψλ. Ζ ζεζκηθή απηή ιεηηνπξγία ππνζηεξίδεηαη αθφκε, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, 

απφ ηηο Δηαηξίεο Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο Δηδηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ζε αξθεηά 

ηδξχκαηα ηεο ρψξαο
247

. θνπφο ηνπο είλαη ε αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ελψ ζπλήζσο 

ζπλδένληαη κε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 

πλνιηθά ε Διιάδα δηαηεξεί 35 δεκφζηνπο εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο,  κε ηνπο 5 πην ηζρπξνχο λα αθνξνχλ ζην 

60% ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ (Tsipouri & Papadakou, 2005: 23). Tα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα αθνξνχλ πεξίπνπ ζην 25% 

ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο έξεπλαο (GSRT, 2007: 75). Οη εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί ζηελ Διιάδα 

ππφθεηληαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ εθεμήο). Σν 

Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘΗΑΓΔ), ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ελψ 

ην Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (Δ.Α.Η.Σ.Τ.)
248

, ην νπνίν ηδξχεηαη κε ηελ 

επσλπκία Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ην 1985 (κε έδξα ηελ Πάηξα)
249

 σο Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ κε-θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα επνπηεπφκελν απφ ηελ ΓΓΔΣ (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 9/1985), απφ ην 1992 

επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ (κε θαζεζηψο δηνηθεηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

επηζηεκνληθήο απηνηέιεηαο). Σν Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ (ΗΓΜΔ), ηδξχεηαη ην 1976
250 

θαη αθνξά ζηε γεσινγηθή κειέηε ηεο ρψξαο, ζηελ έξεπλα θαη αμηνιφγεζε ησλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ (πιελ 

πδξνγνλαζξάθσλ) θαη ησλ ππνγείσλ λεξψλ θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο.  

 

                                                      
246 Αξηζ. 5439/Β'298/1985: χζηαζε Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ ζην Τπνπξγείν Έξεπλαο & Σερλνινγίαο (ΤΠΔΣ) θαη ζηνπο επνπηεπφκελνπο απφ απηφ θνξείο γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο έξεπλαο: ‘πληζηψληαη ζην Τπνπξγείν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη ζε θαζέλαλ απφ ηνπο επνπηεπφκελνπο απφ απηφ 

εξεπλεηηθνχο θνξείο:  
      α) Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ΔΚΔΦΔ) "ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ" 

      β) Δζληθφ Κέληξν Θαιάζζησλ Δξεπλψλ (ΔΚΘΔ) 

      γ) Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ (ΔΑΑ) 
      δ) Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ) 

      ε) Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ (ΔΗΔ). 

 
247  α. Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 29/1993: `Ίδξπζε Δηδηθνχ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ   γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δζληθνχ 

θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.        

     β. Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 30 ηνπ 1993, Πεξί ηδξχζεσο Δηδηθνχ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη εγθξίζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ. 
     γ. Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 349/1994 / Α-186 Ίδξπζε ΝΠΗΓ δηαρείξηζεο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

     δ. Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 150/1996 / Α-112 Ίδξπζε ΝΠΗΓ δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. 
248 Με ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 2909/2001, ν νπνίνο δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, κεηνλνκάζηεθε ζε Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ 
(Δ.Α.Η.Σ.Τ.). χκθσλα κε ην ζεζκηθφ θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηνπ, δηνηθείηαη απφ Γηεπζπληή θαη 9κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ελψ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη ζθνπνί ηνπ Δ.Α.Η.Σ.Τ. είλαη ε δηεμαγσγή βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζηελ ηερλνινγία ινγηθνχ θαη πιηθνχ 

ππνινγηζηψλ, ηα δίθηπα θαη ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη άιιεο επηπηψζεηο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ), ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε ζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο θαη θάζε κνξθήο θαηάξηηζεο ζε ζρέζε κε ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη 

ηελ ΚηΠ, ε αλάπηπμε ηερλνινγίαο θαη ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ, ζρεδηαζηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ ππεξεζηψλ εηδηθφηεξα πξνο ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη γεληθφηεξα πξνο ην δεκφζην, θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαη ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο, ζε ζέκαηα 
κεηάβαζεο ηεο ρψξαο ζηελ ΚηΠ.  

249 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ' αξηζ. 9 (ΦΔΚ Α 6 21.1.1985),  Ίδξπζε Δξεπλεηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ, Τπνπξγφο Έξεπλαο & Σερλνινγίαο 

Ληάλεο, Γ., Τπνπξγφο Δζλ.Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ Καθιακάλεο, Α. 
250 χκθσλα κε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ ΗΓΜΔ, ε γεσινγηθή έξεπλα απφ θξαηηθνχο θνξείο ζηελ Διιάδα μεθηλάεη ζηε δεθαεηία ηνπ 1930 απφ ηε Γεσινγηθή 

Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο. Πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθφ ραξαθηήξα απνθηάεη απφ ην 1952 θαη έπεηηα κε ηελ ίδξπζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Γεσινγίαο θαη Δξεπλψλ Τπεδάθνπο (ΗΓΔΤ), πνπ αλέιαβε γηα πξψηε θνξά ηε ζπζηεκαηηθή έξεπλα ζε βαζηθνχο θιάδνπο ηεο γεσινγηθήο επηζηήκεο. Σν 1972 
ηδξχεηαη ην Δζληθφ Ίδξπκα Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ (ΔΘΗΓΜΔ) θαη ην 1976 ηδξχεηαη ην Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ 

Δξεπλψλ (ΗΓΜΔ) σο ν ζεζκνζεηεκέλνο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα γεσεπηζηεκψλ.  
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Οη νξγαληζκνί πνπ επνπηεχνληαη απφ ηε ΓΓΔΣ ζε επίπεδν λνκηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη αμηνιφγεζεο, πεξηιακβάλνπλ 12 εξεπλεηηθά θέληξα θαη 58 ζπλνιηθά ηλζηηηνχηα (GSRT, 

2007: 70). Απηά θαιχπηνπλ ηα αληηθείκελα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (33 ηλζηηηνχηα), ηε κεραληθή (7 ηλζηηηνχηα), 

ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (7 ηλζηηηνχηα) ηηο θνηλσληθέο (4 ηλζηηηνχηα) θαη αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο (5 ηλζηηηνχηα). Σα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο 

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηα νπνία ηδξχζεθαλ έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 θαη ζε απηά πνπ ηδξχζεθαλ απφ ηφηε 

θαη ιεηηνπξγνχλ ζε θαζεζηψο νηνλεί ηδησηηθνχ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ. (βι. Υαξηνγξάθεζε θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

θνξέσλ ζηελ Διιάδα, Παξάξηεκα ΗΗ).   

 

Οη εξεπλεηηθνί επνπηεπφκελνη θνξείο ηεο ΓΓΔΣ είλαη ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ Δ.Α.Α., ην Δζληθφ 

Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ Γεκφθξηηνο, ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ), ην Δζληθφ 

ίδξπκα Δξεπλψλ, ην ΔΛ.ΚΔ.ΘΔ, ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην PASTEUR, ην εξεπλεηηθφ θέληξν βηνηαηξηθψλ επηζηεκψλ 

Αιέμαλδξνο Φιέκηλγθ, ην Η.Σ.Δ., ην Αζελά, ην ΚΔ.ΣΔ.Α.Θ., ην Δ.Κ.Δ.Σ.Α., ΣΟ Κ.Α.Π.Δ. θαη ην Δζληθφ Κέληξν 

Σεθκεξίσζεο. Οη ζπλνιηθνί πφξνη ησλ ηδξπκάησλ -νη νπνίνη αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηα 170 εθ.επξψ εηεζίσο 

(ζηνηρεία 2005)- αθνξνχλ θαηά 38% ζηνλ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (ζηνηρεία 2005), 27% απφ ην Πξφγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη 18% απφ ηελ Δ.Δ. θαη 13% απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΓΓΔΣ, 2006). χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο ΓΓΔΣ, νη ΝΠΓΓ θνξείο ηνπ εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαιχπηνπλ ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπο (έσο 

πξφζθαηα) ζε πνζνζηφ 71% απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο θνξείο ΝΠΗΓ (Γεκφθξηηνο 54%, 

ΔΚΚΔ 71%, Δ.Α.Α. 46%, ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 61%) (Η.Σ.Δ. 21%, Δ.Η.Δ. 55%, Κ.Α.Π.Δ. 9%, PASTEUR 51%, Δ.Κ.Δ.Σ.Α. 

12%) (ΓΓΔΣ, 2006).  

 

Οη επηδφζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, φπσο ζα αλαιπζεί πεξηζζφηεξν παξαθάησ, είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο 

θαη ε παξαγσγηθφηεηα ζε επίπεδν αξηζηείαο θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαίλεηαη λα ππεξβαίλεη ηηο δπλακηθέο ηνπ 

πεξηγξαθέληνο αηειψο εθβηνκεραληζκέλνπ θαη ηερλνινγηθά πζηεξεκέλνπ θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΓΓΔΣ, 700-1000 λένη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο απνθνηηνχλ θάζε 

ρξφλν ζηελ Διιάδα θαη άιινη ηφζνη εηζέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ (GSRT, 2007: 38). Ο ηδησηηθφο ηνκέαο -ν νπνίνο 

άιισζηε απαζρνιεί ην 15% ησλ εξεπλεηψλ ζηελ Διιάδα- απνξξνθάεη πεξί ηνπο 250 εξεπλεηέο εηεζίσο κε ηνπο 66 

απφ απηνχο (κ.ν.) λα είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Αληίζεηα, ν δεκφζηνο ηνκέαο (ΑΔΗ, ΣΔΗ, εξεπλεηηθά 

θέληξα) απαζρνιεί ην κεγαιχηεξν κέξνο (84% πεξίπνπ) ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ απαζρνινχκελσλ ζε ηνκείο ΔΣΚ 

(Πίλαθαο 15). 

 

 

Πίλαθαο 15. πλνιηθή απαζρφιεζε ζε ETΚ αλά ηνκέα 

 

 Δξεπλεηέο πλνιηθφ πξνζσπηθφ ΔΣΚ 

 2003 2005 2003 2005 

Δπηρεηξήζεηο 4.385 5.994 12.259 13.011 

Δξεπλεηηθά θέληξα 3.027 2.916 9.148 7.861 

Αλψηαηα ηδξχκαηα 20.507 23.984 35.088 40.486 

Με θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί 

139 139 213 211 

χλνιν 28.058 33.033 56.708 61.569 
Πεγή: GSRT, 2007: 36. 

 

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ επίζεο φηη νη επηρεηξήζεηο κε θαηλνηφκν δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε ηνλ 

εξεπλεηηθφ ηζηφ απνηεινχλ ην 2.5%, ελψ νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζίεο κε αλψηαηα ηδξχκαηα 

αθνξνχλ ζην 6.4% (φπ.π.: 11). Σν γεγνλφο απηφ απνηππψλεη κεηαμχ άιισλ ην ρακειφ βαζκφ αιιειεπίδξαζεο 

αλάκεζα ζηε βηνκεραλία θαη ηνπο θνξείο παξαγσγήο γλψζεο, πνπ κάιινλ δε θαλεξψλεη πξαγκαηηθέο ηάζεηο 

βειηίσζεο. Παξφηη δηαπηζηψλνληαη ειαθξψο βειηηνχκελεο πνζνηηθέο ηάζεηο, απηέο πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα 

ησλ πξνγξακκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ ελίνηε απαηηνχλ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή 

επηρεηξήζεσλ. Οη δαπάλεο γηα αθαδεκατθή έξεπλα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αλέξρνληαη ζην 7.5% 

(γηα ην 2003) (GSRT, 2007: 31), ελψ δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο ηάζεηο αχμεζεο.  
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Παξφια απηά, νη επηδφζεηο αξθεηψλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ππφζεζεο δηακφξθσζεο λεζίδσλ 

αξηζηείαο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηελ πεξίνδν 2002-2007, πξνέθπςαλ απφ ηα 

εξεπλεηηθά θέληξα 129 επξεζηηερλίεο (ΗΣΔ 43, Γεκφθξηηνο 33, ΔΚΔΣΑ 21, ΔΗΔ 21, Fleming 2, PASTEUR 8, 

ΔΛΚΔΘΔ 1) θαη 35 ηερλνβιαζηνί (10 ITE, 2 EKETA, 3 EIE, 1 Φιέκηλγθ, 1 ΚΔΣΔΑΘ, 5 Αζελά, 1 ΔΛΚΔΘΔ, 

Γεκφθξηηνο 12) (GSRT, 2007: 87). εκεηψλεηαη εδψ σζηφζν, φηη ε δφθηκε ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ζε φξνπο 

δεκνζηεχζεσλ γηα παξάδεηγκα -ή ζε φξνπο επξεζηηερληψλ θαη δεκηνπξγίαο ηερλνβιαζηψλ- πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ, εληαίνπ, ζαθνχο θαη θπξίσο επλντθνχ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηελ παξνπζία 

κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο ελεξγεηψλ πςειήο αβεβαηφηεηαο θαη εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Με άιια ιφγηα, ε θαηαγξαθή ησλ επξεζηηερληψλ κπνξεί λα κελ είλαη πάληα επαξθήο δείθηεο αξηζηείαο -ιφγσ 

απνπζίαο ζπρλά ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ- ελψ ε πεξηνξηζκέλε ζπρλά ίδξπζε ηερλνβιαζηψλ 

δελ παξαπέκπεη ζε πεξηνξηζκέλεο εξεπλεηηθέο ηθαλφηεηεο αιιά ζε απνπζία άιισλ ζεζκηθψλ παξακέηξσλ (π.ρ. 

ρξεκαηνδφηεζε). Σα απνηειέζκαηα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ησλ αλψηαησλ 

ηδξπκάησλ ζηα ηνπηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην επξχηεξν ηερλνινγηθφ θαη παξαγσγηθφ 

πεξηβάιινλ ζα δηεξεπλεζεί παξαθάησ, ζπλαξηήζεη ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο 

ζηε ρψξα.   

 

ην πιαίζην ηεο αμηνπνίεζεο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, αλαπηχζζνληαη ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά πάξθα κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα (Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο 

θαη Σερλνινγίαο Η θαη ΗΗ, ΔΠΔΣ εθεμήο). Οη δνκέο απηέο, αλ θαη αθνινπζνχλ ζηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο αξρέο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ παξαδεηγκάησλ δηεζλψο, δηαθξίλνληαη απφ νξηζκέλα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία αθνξνχλ ζηηο πεξηνξηζκέλεο ζρέζεηο κε ηα ηνπηθά ηνπο πεξηβάιινληα θαη ηελ 

πεξηνξηζκέλε θιίκαθα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Ζ ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε γηα ηε ζχζηαζε επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ πάξθσλ πεξηιακβάλεη έλλνηεο απφ δηάθνξεο ζρνιέο ζεσξηψλ ηνπ ρψξνπ -πνπ αλαιχζεθαλ 

παξαπάλσ- θαη αθνξνχλ ζηε καξζαιηαλή ζπγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηε δηάρπζε γλψζεσλ, ζηηο 

νηθνλνκίεο πεδίνπ θαη θιίκαθαο, ζηε κείσζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο. ε γεληθέο γξακκέο, ε ζχζηαζε 

επηζηεκνληθψλ πάξθσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα αθνξά ζηελ αλάγθε ππνζηήξημεο ηερλνινγηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

εγρεηξεκάησλ πςεινχ ξίζθνπ πνπ ηδηαίηεξα ζηελ αξρηθή ηνπο θάζε αληηκεησπίδνπλ πνιιαπινχο θηλδχλνπο 

απνηπρίαο (Sofouli & Vonortas, 2007: 526). Ζ αλάπηπμε ελφο πάξθνπ άιινηε ζπλδέεηαη κε ζέκαηα ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγηθήο εμεηδίθεπζεο θαη άιινηε κε δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο, θαη θπζηθά 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη κε ηα δπν.     

 

ηελ Διιάδα ζπζηήλνληαη επηά επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά πάξθα θαηά ηελ πεξίνδν 1989-2000 δίπια ζε 

κεγάια εξεπλεηηθά θέληξα. Σν Eπηζηεκνληθφ Πάξθν Παηξψλ ζπζηήλεηαη ην 1989, κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, κε βαζηθέο ππεξεζίεο ηελ ππνζηήξημε λέσλ εηαηξεηψλ 

ηερλνινγηθήο βάζεο, ηελ εθθφιαςε (λέεο εηαηξείεο ζε αλεπηπγκέλε θάζε), ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηε 

δηνίθεζε θαηλνηνκίαο (φπ.π: 532). Σν 1990, ζπζηήλεηαη ην Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαινλίθεο απφ ην ΗΣΔ κε 

παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ην 1991 ηδξχεηαη ην Σερλνινγηθφ Πάξθν Αηηηθήο ζην Δζληθφ Κέληξν Γεκφθξηηνο 

ζηελ Αζήλα. Σν 1993 ηδξχεηαη ην Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν Κξήηεο ζην ΗΣΔ, φπνπ εγθαζίζηαηαη 

ακέζσο θαη ν πξψηνο ηζρπξφο ηερλνβιαζηφο, ε Forthnet. Σν 1996 ζπζηήλεηαη ην Σερλνινγηθφ θαη Πνιηηηζηηθφ 

Πάξθν Λαπξίνπ θαη ην 1999 Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν Ζπείξνπ. Σν 2001 ηδξχεηαη επίζεο ην 

Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαιίαο κε έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο.  

 

Παξφια απηά, νη έσο ηψξα αμηνινγήζεηο θαηαδεηθλχνπλ -πέξαλ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηα απνηειέζκαηα θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο αλά πεξίπησζε- φηη νη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ 

ΔΣΚ κέζσ ησλ ίδησλ ησλ ηδξπκάησλ (Bakouros, Mardas & Varsakelis, 2002, Souitaris and Daskalopoulos, 2000). 

Παξφια απηά, νη δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο κε ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ, νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο θνξείο 

ησλ πάξθσλ θαη νη δηαδηθαζίεο εθθφιαςεο λέσλ ηερλνινγηθψλ εγρεηξεκάησλ είλαη πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο. Οη 

ζρέζεηο ησλ δνκψλ ησλ πάξθσλ θαίλεηαη λα πξνζαλαηνιίδνληαη πεξηζζφηεξν πξνο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ ή 

εμεηδηθεπκέλεο δνκέο ησλ εξεπλεηηθψλ κεραληζκψλ. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο πξνο ηελ 

παξνρή ππνδνκψλ θαη έπεηηα πξνο ηε δηνίθεζε ηερλνινγίαο, ρσξίο σζηφζν λα πεξηιακβάλεη ππνζηήξημε ή 

αλάπηπμε δνκψλ ρξεκαηνδφηεζεο, σο ζπλέπεηα θαη ηεο ζρεηηθήο αδηαθνξίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα. πσο ζεκεηψλεηαη απφ αξθεηέο κειέηεο θαίλεηαη φηη έλα ζχλζεην 
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ππφδεηγκα αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε βηνκεραλία θαη έξεπλα κεηαηξάπεθε ζε έλα βαζκφ ζε έξγν ‘δηαρείξηζεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο’ (Souitaris and Daskalopoulos, 2000). 

 

Σελ πεξίνδν 2001-2003, πινπνηείηαη ην Πξφγξακκα ΠΡΑΞΔ-Τπνζηήξημε εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ 

πξνηππνπνίεζε θαη εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ έληαζεο 

γλψζεο (Spin off) Φάζε Α. Σν ΠΡΑΞΔ εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα ηεο πεξηφδνπ 

2000–2006 θαη εηδηθφηεξα ζην Μέηξν 4.1: ΠΡΑΞΔ-Τπνζηήξημε εξεπλεηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ πξνηππνπνίεζε θαη 

ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Δληνπηζκφο θαη αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε 

δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ έληαζεο γλψζεο (Spin off), ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4: Σερλνινγηθή Καηλνηνκία & 

Έξεπλα. ηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΠΡΑΞΔ ππήξμε ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο δεκηνπξγίαο εηαηξηψλ- 

ηερλνβιαζηψλ πνπ ζα εθκεηαιιεπζνχλ εκπνξηθά επηηπρεκέλα εξεπλεηηθά θαη ηερλνινγηθά απνηειέζκαηα απφ ηνπο 

δηθαηνχρνπο (ΓΓΔΣ, 2010). Ζ δξάζε  ρξεκαηνδφηεζε έξγα έσο 44.000€, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελεξγεηψλ 

ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ ή δηαηάμεσλ θαη θαηαζθεπήο βηνκεραληθνχ πξσηνηχπνπ. ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ΠΡΑΞΔ Φάζε Α’, Γξαζηεξηφηεηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο επέλδπζεο, πινπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 224 έξγα. Καηά ηελ 

πεξίνδν 2005-2008, πινπνηείηαη ε δεχηεξε θάζε ηνπ έξγνπ, Τπνζηήξημε εξεπλεηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ 

πξνηππνπνίεζε θαη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Δληνπηζκφο θαη αμηνπνίεζε 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ (Φάζε Β’. Γξαζηεξηφηεηεο εθθίλεζεο ηεο 

επέλδπζεο). Ζ δεκφζηα δαπάλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηε Φάζε Β, φπνπ θαηαηέζεθαλ 14 πξνηάζεηο έξγσλ, 

εθηηκάηαη φηη αλήιζε ζε 20.000.000€. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε 

30.000.000€ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο. Τπνινγίδεηαη φηη απφ ηηο δξάζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνέθπςαλ 16 λένη ηερλνβιαζηνί, ελψ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξίπνπ 250 ζέζεηο 

εξγαζίαο (GSRT, 2007: 35).  

 

Καηά ηελ πεξίνδν 2000-2006, αλαπηχζζεηαη ην πξφγξακκα ΔΛΔΤΘΧ (68.000.000€) ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ 

παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε πάξθσλ θαη ζεξκνθνηηίδσλ θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε πεξηνξηζκέλα σο 

πξνο ηελ έθηαζε ηνπο απνηειέζκαηα. Οη βαζηθέο εξκελείεο αθνξνχλ ηφζν ηηο ζεζκηθέο παξακέηξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαπάλσ (λνκηθφ θαζεζηψο, έιιεηςε κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα εγρεηξήκαηα 

πςεινχ ξίζθνπ, γξαθεηνθξαηία, ζεζκηθφο θαηαθεξκαηηζκφο, πεξηνξηζκέλε αγνξά ελδηαθέξνληνο) φζν θαη ζέκαηα 

επηκέξνπο ζηξαηεγηθψλ, πξνηεξαηνηήησλ θαη πξνηηκήζεσλ ησλ πθηζηάκελσλ θνξέσλ. Οη επηινγέο απηέο ζπρλά δελ 

πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ελέξγεηεο αμηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ αιιά θπξίσο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε βαζηθφηεξσλ 

παζνγελεηψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο (ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθήο ιεηηνπξγίαο). Αξγφηεξα, αλαπηχζζεηαη 

επίζεο ην πξφγξακκα Σερλνθπςέιεο, θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο
251

, απφ φπνπ δελ πξνέθπςε θακία 

ζεξκνθνηηίδα.  

 

Έλα απφ ηα πνξίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε ζρεηηθά κε ηηο 

πνιηηηθέο ΔΣΚ, θαη ην νπνίν αλαιχεηαη ζηελ ζπκπεξαζκαηηθή ελφηεηα πεξηζζφηεξν, αθνξά ζηελ ίδηα ηελ ζρέζε 

αλάκεζα ζηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ. πγθεθξηκέλα, φπσο αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο ζηελ Κξήηε, ν 

βαζκφο επηηπρίαο, δηείζδπζεο θαη ‘θαηλνηνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο’ ελφο κέηξνπ αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο ή 

κηαο θξαηηθήο δξάζεο ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο ζπλαξηάηαη πξψηηζηα απφ ηνλ βαζκφ εθπιήξσζεο ησλ αλαγθαίσλ 

πξνυπνζέζεσλ πινπνίεζεο κηαο ελεξγεηηθήο θαη νινθιεξσκέλεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο. Με άιια ιφγηα, θακία 

δξάζε ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο κε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ δελ είλαη πξννξηζκέλε λα 

απνδψζεη ηζρπξά απνηειέζκαηα, φηαλ ε ίδηα ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ππν-

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζεζκηθήο ππνζηήξημεο. Ζ απνπζία νινθιεξσκέλεο ζεζκηθά, ιεηηνπξγηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά 

πνιηηηθήο έξεπλαο απνηειεί εθ πξννηκίνπ ηελ βαζηθή ζησπεξή ‘ππνλφκεπζε’ θάζε πνιηηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ε πνιηηηθή ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο -θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

κέηξα κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη αμηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο- πξνυπνζέηνπλ πξψηηζηα κηα απηνηειή εξεπλεηηθή 

πνιηηηθή θαη παξάιιεια πξνυπνζέηνπλ ηελ αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο, ελεξγεηηθήο θαη απηνηεινχο πνιηηηθήο 

θαηλνηνκίαο, ε νπνία λα ζπγθιίλεη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Σν ππφδεηγκα 

δφκεζεο ησλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ, ηα ρακειήο έληαζεο γλψζεο εζσηεξηθά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο 

                                                      
251 Δπηρεηξήζεηο Α.Δ. ή Δ.Π.Δ ηερλνινγηθήο βάζεο, ππφ ζχζηαζε ή λενζχζηαηεο ζε πξψηκν ζηάδην ιεηηνπξγίαο (ηνπιάρηζηνλ 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εγθαηαζηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ εηαηξείεο ηερλνβιαζηνχο. εκεηψλεηαη επίζεο φηη βαζηθφ ζεκείν επηηπρίαο ηνπ ΔΛΔΤΘΧ 

απνηέιεζε ν ζπλδπαζκφο θηηξηαθψλ, ιεηηνπξγηθψλ, ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηηο Δπελδχζεηο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ζε εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο. 
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κεγέζπλζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερλνινγηθψλ παξαδεηγκάησλ πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ εηζαγσγή 

ηππνπνηεκέλσλ ιχζεσλ καθξάλ ηνπ εζληθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ, δελ απνηεινχλ επλντθέο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθθφιαςε ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εξεπλεηηθέο θαη παξαγσγηθέο δνκέο, Ζ απφζηαζε απηή 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζε έλα βαζκφ θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ειιεληθψλ επηζηεκνληθψλ πάξθσλ, κε 

ην κεγαιχηεξν βαζκφ ησλ ζρέζεσλ λα αθνξά έσο πξφζθαηα ζε εκπνξηθέο παξά ζε εξεπλεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο 

ζπλέξγηεο (Bakouros, Mardas & Varsakelis, 2002: 127). Δλ ζπλφςεη, ε αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο 

ΔΣΚ πξνυπνζέηεη πξσηίζησο ηε δηαθξηηή δηαζθάιηζε ηεο νινθιεξσκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο ζηνρεχζεσλ 

ηεο -ηεο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο- θαη έπεηηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο ίδηαο ‘ηζνξξνπίαο απηνηέιεηαο’ αλάκεζα ζηηο ηξεηο απηέο θαηεπζχλζεηο (ΔΣΚ). Αληίζεηα, φηαλ ε κηα 

ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηαην γηα ηελ άιιε (ή φηαλ νη ειιείςεηο ηεο κηαο ππνλνκεχνπλ ζησπεξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο άιιεο), ε επηδίσμε επηκέξνπο ή ζπλνιηθψλ ζηνρεχζεσλ απνηειεί πεξηζζφηεξν 

δηαθεξπθηηθφ ζηφρν βαζηζκέλν ζε κηκεηηθέο πξαθηηθέο, παξά ζαθή θαη ηερληθά πξνζδηνξηζκέλε ζθνπνζεζία.         

 

Τπφ απηφ ην πξίζκα αμηνινγείηαη θαη ε πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ησλ Γξαθείσλ Γηακεζνιάβεζεο ζηα 

εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά ηδξχκαηα. Ο βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ αθνξά ζηελ 

απνπζία ηνπ πεξηβάιινληνο ελίζρπζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ, αθνχ δελ πθίζηαηαη ππνζηήξημε 

ζπλήζσο νχηε απφ πεξηβάιινληεο (βηνκεραλία, θνηλσληθνχο θνξείο, θξαηηθνχο θνξείο) νχηε απφ εζσηεξηθνχο ησλ 

ηδξπκάησλ παξάγνληεο. Σα Γξαθεία Γηακεζνιάβεζεο ηδξχνληαη ζηα κέζα ηνπ ’90 θαη κέζα απφ πξφγξακκα ηεο 

ΓΓΔΣ (1996-1999) ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Δπηηξνπψλ Δξεπλψλ, νη νπνίεο απφ ηηο αξρέο ηνπ ’80 είλαη αξκφδηεο -φπσο 

αλαθέξζεθε- γηα ζέκαηα πιεξσκψλ θαη πιεξσκψλ ζε ηξίηα κέξε. Έπεηηα αθνινπζεί έλα δεχηεξνο θχθινο 

(Γξαθεία Γηακεζνιάβεζεο-Σερλνθαηαιχηεο) ηελ πεξίνδν (2004-2008). Παξφηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δνκέο απηέο 

δνκνχληαη κε ηνλ θαηάιιειν πξνο ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα ηξφπν θαη αμηνινγνχληαη θαη’ εμαθνινχζεζε 

φζνλ αθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο επνπηεχνληεο θνξείο (ΓΓΔΣ), ε εμέιημε ηνπο δελ είλαη ε 

αλακελφκελε γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ ησλ ηδξπκάησλ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ 

απηψλ πεξηβάιινλ. ηελ Διιάδα κέζσ ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ ηδξχνληαη Γξαθεία ζε 10 Παλεπηζηήκηα έσο 

ην 2008 θαη ζπγθεθξηκέλα: ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο, ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, ζηα Παλεπηζηήκηα Θεζζαιίαο, Πάηξαο, Ησαλλίλσλ, ζην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ, ζην Δζληθφ 

Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ζην Γεκνθξίηεην θαη ζην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ζε ηξία ΣΔΗ (ΣΔΗ 

Αζήλαο, Κξήηεο, Υαιθίδαο). Οη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο είλαη θνηλέο, παξφηη ε επηκέξνπο εμέιημε ησλ Γξαθείσλ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ην εθάζηνηε πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ηελ ζηξαηεγηθή, ηνπο ππεχζπλνπο ιεηηνπξγίαο θαη θπζηθά 

ηελ πνιηηηθή ηνπ θάζε ηδξχκαηνο.  

 

Ζ αλάπηπμε δνκψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζε αθαδεκατθνχο νξγαληζκνχο φπσο θαηαδεηθλχεη ε δηεζλήο εκπεηξία, 

πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε κηαο επξχηεξεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο 

αθαδεκατθήο έξεπλαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαζψο θαη κηα ζηξαηεγηθή ζχλδεζεο κε ην ηνπηθφ ή ην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ ζε ζεζκηθφ επίπεδν, πέξα απφ ηηο επηκέξνπο ζπλδέζεηο ησλ εθάζηνηε κνλάδσλ. ηελ Διιάδα 

απνπζηάδεη ζε αξθεηά ηδξχκαηα, κηα ζηξαηεγηθή επξεζηηερληψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ελψ θαη ην εζληθφ πιαίζην 

δηαρείξηζεο ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη αξθεηά επξχ, ψζηε λα επηηξέπεη ζπρλά ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ρσξίο ηνλ ηδξπκαηηθφ έιεγρν ή παξαθνινχζεζε. Σν γεγνλφο απηφ ίζσο λα κελ απνηειεί ηελ πην 

ηζρπξή παζνγέλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. Χζηφζν, ε απνπζία ελφο ζαθνχο ζεζκηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ 

δελ πξνζθέξεη αξθεηέο θνξέο ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ δηαλνεηηθνχ 

θεθάιαην. Παξάιιεια, δελ παξέρεη ζηνπο εξεπλεηέο ηηο απαξαίηεηεο ζεζκηθέο θαη ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπο, φπσο ζα πξνέθππηε απφ κηα πεξηζζφηεξν ηππνπνηεκέλε 

δηαδηθαζία.  

 

Παξνκνίσο δελ πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλν πιαίζην γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ αλψηαηα ηδξχκαηα, κε ζπλέπεηα 

αξθεηέο θνξέο νη ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη θνηλσληθνχο θνξείο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

πξνο ηξίηνπο λα θαηαγγέιινληαη σο ‘ζηξεβισηηθέο’ ηνπ αληαγσληζκνχ (παξφηη κπνξεί λα αθνξνχλ είηε ζε 

θνηλσληθφ έξγν ιφγσ ηνπ πνιχ ρακεινχ θφζηνο, είηε λα αθνξνχλ ζε ηερλνγλσζία πνπ νχησο ή άιισο δελ 

παξάγεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ άιιν θνξέα). πλεπεία ηνχησλ, θαίλεηαη φηη νη εγρψξηεο δνκέο έρνπλ επεξεαζηεί 

ειάρηζηα -ζε επίπεδν εμεηδηθεπκέλσλ ξπζκίζεσλ- απφ αξθεηέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πθίζηαληαη ζηηο 

ηδξπκαηηθέο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο δηεζλψο (φπσο ην ππφδεηγκα ηεο αμηνπνίεζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξεσηηθή θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ ηδξπκαηηθή αμηνπνίεζε ζηηο ΖΠΑ, ηνλ 
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επηκεξηζκφ ησλ θεξδψλ ησλ απνηειεζκάησλ ζηε Γαλία θαη ζηελ Ηξιαλδία ή ην ππφδεηγκα ησλ θηλήηξσλ πξνο ηελ 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απφιπηε θπξηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εξεπλεηέο ζηε νπεδία). Ζ απνπζία κηαο ηέηνηαο θαηεχζπλζεο ζε εζληθφ επίπεδν εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ζε 

επίπεδν αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ απνηειεί έλα βαζηθφ παξάγνληα ‘ππνλφκεπζεο’ ηεο ζπιινγηζηηθήο ελφο ζεζκνχ 

κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη επηθέξεη θαηλφκελα φπσο κε θαηαγξακκέλε θαηνρχξσζε, αδπλακία αμηνιφγεζεο ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ηδξπκάησλ, ‘δηαξξνή’ επηζηεκνληθνχ θεθαιαίνπ 

θαη κε-επηκεξηζκφο δηθαησκάησλ.  

 

Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαίλεηαη λα κελ πξνζεγγίδεη νχηε ηελ ακεξηθαληθή πεξίπησζε (ππφδεηγκα ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο) -φπνπ επηθξαηεί ε παξαρψξεζε δηθαησκάησλ θαη νη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο- νχηε ηελ εμειηγκέλε 

εθδνρή ηεο (ππφδεηγκα θαηλνηνκίαο) πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο δηνίθεζεο θαηλνηνκίαο 

(εθπαίδεπζε, εθθφιαςε, ζπλεξγαζία κε βηνκεραλία ζε εξεπλεηηθά έξγα) πέξα απφ ηε γξακκηθή παξαρψξεζε 

δηθαησκάησλ θαη ηερλνγλσζίαο. Γεδνκέλσλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ειιεληθνχ εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

ζπζηεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ –απφ ηελ εζσηεξηθή ζεζκηθή δηάξζξσζε ησλ νξγαληζκψλ έσο ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπο- ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ζηε ρψξα, θαίλεηαη φηη πεξηζζφηεξν θαηάιιειε αλαδεηθλχεηαη 

ε αλάπηπμε ελφο πνιχ-επίπεδνπ ‘ππνδείγκαηνο’ (φρη κε ηελ έλλνηα ηεο κηκεηηθήο πξαθηηθήο αιιά ζην επίπεδν ησλ 

γεληθψλ αξρψλ νξγάλσζεο) πνπ ζα πεξηιάκβαλε εληζρπκέλεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο 

κε ζεζκηθέο (π.ρ. πξνηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο), ςεθηαθέο (π.ρ. βάζεηο δεδνκέλσλ) θαη ιεηηνπξγηθέο (π.ρ. 

ππεξεζίεο πξνο εξεπλεηηθή θνηλφηεηα) πξνεθηάζεηο.  

 

Σν πιαίζην δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηελ Διιάδα ξπζκίδεηαη απφ ην Νφκν 1733/87, πνπ ξπζκίδεη ζηελ Διιάδα ηα 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εθεπξέζεσλ κέζσ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο. Με ην ζπγθεθξηκέλν λφκν ηδξχεηαη 

θαη ν Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο (ΟΒΗ εθεμήο). Πξηλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ νξγαληζκνχ, νη εθεπξέζεηο 

ήηαλ ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ ηφηε Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο. Ο λφκνο 1733/87 πξνδηαγξάθεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

ρνξήγεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαη πηζηνπνηεηηθψλ ππνδείγκαηνο ρξεζηκφηεηαο απφ ηνλ Ο.Β.Η. θαζψο επίζεο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ηζρχ ηνπο
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 (ΔΜΠ, 2008). Ο φξνο δηαλνεηηθή ηδηνθηεζία, πεξηιακβάλεη ηηο 

λνκνζεζίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θαηνρπξψλνληαη απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο 

άπισλ αγαζψλ, πξντφλησλ ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ (φπ.π.). Οη πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο κνξθέο δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο πνπ πξνβιέπνληαη λνκνζεηηθά ζηελ Διιάδα είλαη: α) νη εθεπξέζεηο, β) ηα βηνκεραληθά ζρέδηα θαη 

ππνδείγκαηα, γ) ηα ζήκαηα, δ) νη ηνπνγξαθίεο εκηαγσγψλ, ε) ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηα ζπγγεληθά 

δηθαηψκαηα, ζη) νη γεσγξαθηθέο ελδείμεηο θαη νλνκαζίεο πξνέιεπζεο. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο (World Intellectual Property Organization-WIPO), φιεο νη παξαπάλσ κνξθέο δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο εθηφο ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο, ραξαθηεξίδνληαη σο κνξθέο ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. Μία 

εθεχξεζε έρεη λνκηθή πξνζηαζία κφλν φηαλ θαηνρπξσζεί κε Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο (ΓΔ εθεμήο)  ή 

Πηζηνπνηεηηθφ Τπνδείγκαηνο Υξεζηκφηεηαο (ΠΤΥ) ή Πηζηνπνηεηηθφ Καηάζεζεο Μεηάθξαζεο Δπξσπατθνχ ΓΔ ή 

άιινπο ηίηινπο πξνζηαζίαο. Απνθιεηζηηθά αξκφδηνο γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο ζηελ Διιάδα είλαη ν Οξγαληζκφο 

Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο (ΟΒΗ). Ο ΟΒΗ παξάιιεια ιεηηνπξγεί σο γξαθείν παξαιαβήο αηηήζεσλ γηα ηελ 

θαηνρχξσζε επξεζηηερληψλ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη σο δνκή θαηαρψξεζεο ησλ βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ ζην 

εμσηεξηθφ (φπ.π.).  

 

εκεηψλεηαη φηη ηα δηθαηψκαηα ζε κία εθεχξεζε θαηνρπξψλνληαη κέζσ ελφο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο (ΓΔ)
253

. Σν 

δίπισκα επξεζηηερλίαο είλαη έλαο ηίηινο ηδηνθηεζίαο, πνπ ρνξεγείηαη απφ κία εμνπζηνδνηεκέλε εζληθή ή δηεζλή 

                                                      
252

 Παξάιιεια κε ην Ν. 1733/87 ε Διιάδα έρεη θπξψζεη θαη ηέζζεξεηο ζεκαληηθέο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ ξπζκίδνπλ δηεζλψο ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ εθεπξέζεσλ: α) ε χκβαζε ησλ Παξηζίσλ (Paris Convention), κε ηελ νπνία εηζάγεηαη ην δηθαίσκα ζηελ ‘πξνηεξαηφηεηα’, β) ε χκβαζε γηα ηα 
Δπξσπατθά Γηπιψκαηα Δπξεζηηερλίαο (European Patent Convention), κε βάζε ηελ νπνία ηδξχζεθε ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηα Γηπιψκαηα 

Δπξεζηηερλίαο, γ) ε πλζήθε πλεξγαζίαο γηα ηα Γηπιψκαηα Δπξεζηηερλίαο (Patent Cooperation Treaty) κε βάζε ηελ νπνία, είλαη δπλαηή ε θαηάζεζε δηεζλνχο 

αίηεζεο γηα ρνξήγεζε δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο θαη δ) ηα Trade Related Intellectual Property Aspects (TRIPS), πνπ ζέηνπλ ην πιαίζην θαη ηνπο θαλφλεο, κε 
ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ νη εζληθέο λνκνζεζίεο πνπ αθνξνχλ ηα ΓΔ αιιά θαη γεληθφηεξα ηε δηαλνεηηθή ηδηνθηεζία. 
253

 Ζ αίηεζε γηα ρνξήγεζε ελφο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο ζπλνδεχεηαη απφ έλα θείκελν, πνπ πεξηγξάθεη πιήξσο ηελ εθεχξεζε θαη νξίδεη ην αληηθείκελν ηεο 

πξνζηαζίαο. Σν θείκελν πεξηιακβάλεη α) ηηο αμηψζεηο, ζηηο νπνίεο νξίδεηαη ε εθεχξεζε, β) ηελ πεξηγξαθή ελφο ηνπιάρηζηνλ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηεο 
εθεχξεζεο, γ) ζρέδηα, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν θαη δ) κία πεξίιεςε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ ηερλνινγηθή πιεξνθφξεζε. Ο 

ελδηαθεξφκελνο γηα ζχληαμε αίηεζεο, κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ αξκνδίσλ εζληθψλ ή ππεξεζληθψλ θνξέσλ. 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο «αμηψζεηο», απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ην εχξνο ηεο πξνζηαζίαο, πνπ παξέρεη έλα ΓΔ. Οη αμηψζεηο, νη 
νπνίεο ππάξρνπλ ζε θάζε δίπισκα, νξίδνπλ ζαθψο ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα έρεη θαη’ ειάρηζην έλα αληηθείκελν, είηε απηφ είλαη 

πιηθφ αληηθείκελν ή κέζνδνο, γηα λα εκπίπηεη ζηελ πξνζηαζία, πνπ παξέρεη ην δίπισκα. Ζ λνκνζεζία, θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε ρνξήγεζε θαη 

http://www.obi.gr/obi/?tabid=158
http://www.obi.gr/obi/?tabid=159
http://www.obi.gr/obi/?tabid=160
http://www.obi.gr/obi/?tabid=161
http://www.obi.gr/obi/?tabid=162


271 

 

αξρή, κεηά απφ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ην δίπισκα πεξηγξάθεη 

πιήξσο ηελ εθεχξεζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, ελψ πξνζθέξεη ζηνπο θαηφρνπο ηνπ ην δηθαίσκα λα 

εθκεηαιιεχνληαη ηελ εθεχξεζε ζε ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν γηα φζν ρξφλν ην δίπισκα βξίζθεηαη ελ ηζρχ. Ο 

ρξφλνο ηζρχνο ελφο δηπιψκαηνο είλαη 20 έηε απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 

Τπνγξακκίδεηαη φηη νη θάηνρνη ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο
254

 δηθαηνχληαη λα κεηαβηβάδνπλ ηνπο ηίηινπο πνπ 

θαηέρνπλ θαη λα παξαρσξνχλ απνθιεηζηηθά ή κε απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπο. Χζηφζν, ηα 

δηθαηψκαηα εθηφο απφ πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα, κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν, 

ήηνη ζην θξάηνο ζην νπνίν ηζρχεη ην δίπισκα
255

.  

 

Σν δηθαίσκα πάλσ ζε κηα εθεχξεζε είλαη σζηφζν πνιπζχλζεην. Ζ θαηάζεζε κηαο εθεχξεζεο παξέρεη ζηνλ 

εθεπξέηε ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ην δηθαίσκα λα θαηαζέζεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε ΓΔ, θαη κέζσ απηνχ λα 

απνθηήζεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηεο εθεχξεζεο, πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. Δληνχηνηο, ε 

δηαδηθαζία ηεο θαηνρχξσζεο δηθαησκάησλ γίλεηαη πην ζχλζεηε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ νη εθεπξέζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ ή δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. Γηα απηφ ην ιφγν, ζην δίθαην ησλ 

εθεπξέζεσλ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ ‘εθεπξέηε’ θαη ηνπ θαηαζέηε, δειαδή απηνχ πνπ θαηέζεζε αίηεζε γηα 

ρνξήγεζε ΓΔ θαη ζηνλ νπνίνλ ζα ρνξεγεζεί ην δίπισκα, εθηφο αλ ελ ησ κεηαμχ έρεη κεηαβηβάζεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηψκαηα ηνπ (φπ.π.). ζνλ αθνξά ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη εθεπξέζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εξγαδνκέλνπο δηαθξίλνληαη ζε: α) ειεχζεξεο εθεπξέζεηο, β) ππεξεζηαθέο 

εθεπξέζεηο
256

 θαη γ) εμαξηεκέλεο
257

 εθεπξέζεηο
258

.  

 

ζνλ αθνξά ζηηο παλεπηζηεκηαθέο εθεπξέζεηο, ζεκεηψλεηαη φηη έσο ην 2001 δελ ππήξρε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, 

ηδηαίηεξε αλαθνξά αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο ζρέζεο  κειψλ ΓΔΠ θαη αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ. Αλ νη εθεπξέζεηο 

                                                                                                                                                                                 
αθχξσζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο δηαθέξνπλ ζε θάζε θξάηνο, αιιά νη βαζηθέο αξρέο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξακέλνπλ ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο νη ίδηεο. 

(ΔΜΠ, 2008). εκεηψλεηαη φηη ην λέν θαη ην εθεπξεηηθφ βήκα κίαο εθεχξεζεο θξίλνληαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζηάζκε ηεο ηερληθήο. Χο λέα ζεσξείηαη κία 
εθεχξεζε αλ δελ είλαη γλσζηή απφ ηε ζηάζκε ηεο ηερληθήο θαη κία εθεχξεζε εκπεξηέρεη εθεπξεηηθφ βήκα φηαλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο πξνθαλήο 

ζπλδπαζκφο γλψζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηή (φπ.π.). Τπνγξακκίδεηαη επίζεο φηη κηα δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ ή αλαθνίλσζε ζε ζπλέδξην πνπ 

είλαη πξνγελέζηεξε απφ ηελ θαηάζεζε κίαο αίηεζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαληίνλ ηεο, αλεμάξηεηα αλ ν ζπγγξαθέαο ηεο επηζηεκνληθήο δεκνζίεπζεο 
θαη θαηαζέηεο ηεο αίηεζεο είλαη ην ίδην πξφζσπν (φπ.π.). 
254

 Έλαο ηίηινο, παξεκθεξήο ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή αιιά θαη άιιεο εζληθέο λνκνζεζίεο, είλαη ηα πηζηνπνηεηηθά 

ππνδείγκαηνο ρξεζηκφηεηαο (ΠΤΥ). Οη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ησλ ΠΤΥ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο ρνξήγεζεο ΓΔ, θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο είλαη 7 
ρξφληα (φπ.π.). 
255

 Δπί παξαδείγκαηη, ην ΓΔ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Β.Η. ηζρχεη κφλν ζηελ Διιάδα, εθηφο θη αλ αθνινπζεζεί ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία ζην European Patent 

Office. Ζ ηειεπηαία είλαη πεξηζζφηεξν θνζηνβφξνο θαη επηθπιάζζεη πεξαηηέξσ θφζηε αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ ζηνλ νπνίν ην ΓΔ έπεηηα 

κεηαθξάδεηαη (ΔΜΠ, 2008).  
256

 Τπεξεζηαθή εθεχξεζε είλαη ην πξντφλ ζπκβαηηθήο ζρέζεο εξγαδφκελνπ κε εξγνδφηε γηα ηελ αλάπηπμε εθεπξεηηθήο δξάζεο’. Τπεξεζηαθή είλαη δειαδή ε 

εθεχξεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ππνρξέσζεο ηνπ εξγαδφκελνπ. Γηα λα ραξαθηεξηζζεί ε εθεχξεζε σο ππεξεζηαθή, ζα πξέπεη απηφ λα πξνθχπηεη 

απφ ηε ζχκβαζε κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ. ηαλ ν εξγαδφκελνο έρεη πξνζιεθζεί κε ηελ ππνρξέσζε λα αλαπηχμεη εθεπξεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε 
εθεχξεζε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ζα είλαη ππεξεζηαθή (ΔΜΠ, 2008). Γηα ηηο ππεξεζηαθέο εθεπξέζεηο ηζρχεη, φηη: α. ε εθεχξεζε αλήθεη 

εθ ηνπ λφκνπ ζηνλ εξγνδφηε - ην δηθαίσκα θαηάζεζεο γηα ΓΔ έρεη ν εξγνδφηεο, β. ν εξγαδφκελνο εθεπξέηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηνλνκάδεηαη σο 

εθεπξέηεο, γ. εάλ ε εθεχξεζε είλαη ηδηαίηεξα επσθειήο γηα ηνλ εξγνδφηε, ν εθεπξέηεο δηθαηνχηαη κηα πξφζζεηε εχινγε ακνηβή (Ν. 1733/1987). 
257

 Δμαξηεκέλε είλαη ε εθεχξεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ εξγαδφκελν κε ηε ρξήζε πιηθψλ, κέζσλ ή πιεξνθνξηψλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία εξγάδεηαη. 

Γηα λα ραξαθηεξηζζεί κηα εθεχξεζε σο εμαξηεκέλε, πξέπεη λα ππάξρεη ελεξγφο ζχκβαζε εξγαζίαο, ε εθεχξεζε λα κελ είλαη ππεξεζηαθή, θαη ε εθεχξεζε λα 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο εξγαζίαο απφ ηνλ εξγαδφκελν κε ηε ρξήζε πιηθψλ, κέζσλ ή πιεξνθνξηψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ εξγνδφηε 

(ΔΜΠ, 2008). Γηα ηηο εμαξηεκέλεο εθεπξέζεηο ηζρχεη, φηη α. ε εθεχξεζε αλήθεη ζηνλ εξγαδφκελν θαηά 60% θαη ζηνλ εξγνδφηεο θαηά 40%, β. ν εθεπξέηεο έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνλ εξγνδφηε ηνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθεχξεζεο. Ο εξγαδφκελνο πξέπεη λα παξέρεη 

ζηνλ εξγνδφηε ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ ππνβνιή απφ θνηλνχ αίηεζεο ρνξήγεζεο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. Ο λφκνο δίλεη ρξνληθφ πεξηζψξην ηεζζάξσλ 
κελψλ ζηνλ εξγνδφηε λα απαληήζεη ζηελ παξαπάλσ εηδνπνίεζε, γ. αλ ν εξγνδφηεο δειψζεη εκπξφζεζκα φηη ελδηαθέξεηαη λα πξνρσξήζεη ζε θνηλή αίηεζε γηα 

ρνξήγεζε δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο καδί κε ηνλ εξγαδφκελν, ηφηε ην δηθαίσκα πάλσ ζηελ εθεχξεζε θαζίζηαηαη θνηλφ θη ν εξγνδφηεο απνθηά πνζνζηφ 40% 

πάλσ ζηελ εθεχξεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα λα εθκεηαιιεπηεί ηελ θνηλή εθεχξεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα, έλαληη ακνηβήο πξνο 
ηνλ εθεπξέηε, αλάινγεο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αμία ηεο εθεχξεζεο θαη ηα θέξδε πνπ απνθέξεη, δειαδή ν εξγαδφκελνο δελ κπνξεί λα παξαρσξήζεη ζε ηξίηνλ 

άδεηα εθκεηάιιεπζεο ηεο εθεχξεζεο, αιιά εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ην πνζνζηφ ηνπ 60% επί ηνπ δηπιψκαηνο θαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε απηνχ ηνπ πνζνζηνχ 

δηθαηνχηαη πξφζζεηεο ακνηβήο απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ, δ. ζε αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή αλ ν εξγνδφηεο δελ δειψζεη εγγξάθσο ζε ηέζζεξηο κήλεο φηη 
ελδηαθέξεηαη λα πξνρσξήζεη ζε θνηλή αίηεζε, ην δηθαίσκα θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε ΓΔ αλήθεη ζηνλ εξγαδφκελν (Ν. 1733/1987). 
258

 χκθσλα κε ην λφκν ν θαλφλαο είλαη φηη ε εθεχξεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ εξγαδφκελν αλήθεη ζ’ απηφλ, είλαη δειαδή ειεχζεξε εθεχξεζε, εθηφο εάλ 
πξφθεηηαη γηα ππεξεζηαθή εθεχξεζε, νπφηε αλήθεη εμ νινθιήξνπ ζηνλ εξγνδφηε, είηε γηα εμαξηεκέλε, ζηελ νπνία δεκηνπξγείηαη κηα εθ ηνπ λφκνπ θνηλσλία 

δηθαηψκαηνο ζηελ εθεχξεζε, ε νπνία αλήθεη θαηά πνζνζηφ 40% ζηνλ εξγνδφηε θαη θαηά 60% ζηνλ εξγαδφκελν (Ν. 1733/1987, άξζξν 6 παξ.4). χκθσλα κε 

ην πθηζηάκελν λνκηθφ θαζεζηψο, ‘εμαξηεκέλε εθεχξεζε είλαη εθείλε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ εξγαδφκελν κε ηε ρξήζε πιηθψλ, κέζσλ ή πιεξνθνξηψλ ηεο 
επηρείξεζεο ζηελ νπνία εξγάδεηαη. Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα εθκεηαιιεπηεί ηελ εμαξηεκέλε εθεχξεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα έλαληη ακνηβήο, πξνο ηνλ εθεπξέηε, 

αλάινγεο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αμία ηεο εθεχξεζεο θαη ηα θέξδε πνπ απνθέξεη. Ο εθεπξέηεο εμαξηεκέλεο εθεχξεζεο γλσζηνπνηεί, ακειεηί, εγγξάθσο ζηνλ 

εξγνδφηε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθεχξεζεο θαη παξέρεη ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ ππνβνιή απφ θνηλνχ αίηεζεο ρνξήγεζεο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. Αλ ν 
εξγνδφηεο δελ δειψζεη εγγξάθσο ζηνλ εξγαδφκελν κέζα ζε ηέζζεξηο κήλεο απφ ηελ παξαπάλσ γλσζηνπνίεζε, φηη ελδηαθέξεηαη λα ζπλππνβάιιεη ηελ αίηεζε, απηή 

ππνβάιιεηαη κφλνλ απφ ηνλ εξγαδφκελν, νπφηε ε εθεχξεζε αλήθεη εμ νινθιήξνπ ζηνλ εξγαδφκελν’ (Άξζξν 6, Ν. 1733/1987). 
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δειαδή πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα κέιε ΓΔΠ ζηα παλεπηζηήκηα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ‘ππεξεζηαθέο’ ή 

‘εμαξηεκέλεο’ (ΔΜΠ, 2008). χκθσλα κε ην παιηφηεξν πιαίζην, ε εθεχξεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ κέινο 

ΓΔΠ παλεπηζηεκίνπ είλαη εμαξηεκέλε, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ε εθεχξεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα 

έξγνπ ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηξίην, πξνο ηνλ νπνίν ππάξρνπλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην Παλεπηζηήκην, γηα λα κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ 

ρξεκαηνδφηε, πξέπεη λα δεζκεχζεη ηνλ εξγαδφκελν πνπ δηαηεξεί  ζπκβαηηθή ζρέζε κε ην Παλεπηζηήκην, κε ηελ 

παξάκεηξν φηη νη εθεπξέζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, είλαη πξντφλ ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο 

θαη επνκέλσο είλαη ππεξεζηαθέο (φπ.π.). Δληνχηνηο, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηξνπνπνηείηαη κε ην λφκν 2919/2001. 

χκθσλα κε απηφλ νξίδεηαη φηη ην άξζξν 6 ηνπ λφκνπ 1733/1987 πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ΓΔ θαη 

πεξηιακβάλεη θαη ηηο εθεπξέζεηο εξγαδνκέλσλ, ηζρχεη θαη γηα ηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο. Με άιια ιφγηα 

εθαξκφδεη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζαθήλεηα πιένλ θαη  ζηα κέιε ΓΔΠ. Χζηφζν, απηφ πνπ έσο θαη 

ζήκεξα δελ είλαη μεθάζαξν είλαη ν νξηζκφο αλάκεζα ζην πεξηερφκελν ηεο ζρέζεο εξεπλεηή θαη Ηδξχκαηνο, ήηνη 

πφηε κηα εθεχξεζε είλαη ππεξεζηαθή ή εμαξηεκέλε, ηδηαίηεξα φηαλ απηή πιένλ πξαγκαηνπνηείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ζε ζπλεξγαζία.  

 

ήκεξα δηαπηζηψλνληαη δηαθνξνπνηεκέλεο ηάζεηο ζηηο ηδξπκαηηθέο πνιηηηθέο θαηνρχξσζεο δηθαησκάησλ ζε 

παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ηεο ρψξαο. Κάπνηα απφ απηά πξνρσξνχλ ζε πεξηζζφηεξν ζεηηθέο 

ξπζκίζεηο πξνο ηνλ εξεπλεηή, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξαρσξνχλ  δηθαηψκαηα ζηελ εθεχξεζε θαη πέξαλ ηνπ 

60% (ή θαη 100%) αλάινγα θαη κε ηελ πεξίπησζε θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. ε άιια Ηδξχκαηα 

εθαξκφδεηαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία, ελψ δηαπηζηψλνληαη θαη πεξηπηψζεηο φπνπ νη εξεπλεηέο-εθεπξέηεο θαηαζέηνπλ 

δηθαίσκα ρσξίο ηελ αλαθνξά ηνπ Ηδξχκαηνο. Σέινο, ζην πιαίζην ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ 

πξνγξακκάησλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνθχπηεη θαη ε πεξίπησζε ad hoc δηακνηξαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ζην 

πιαίζην ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εθάζηνηε εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη. 

εκεηψλεηαη σζηφζν φηη ε βαζηθή εξκελεία γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο ζην επίπεδν ησλ παλεπηζηεκηαθψλ εθεπξέζεσλ, πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ πηπρή ηεο πεξηνξηζκέλεο 

ζαθήλεηαο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο απνπζίαο εμεηδηθεπκέλεο εζληθήο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο γηα ηα 

αλψηαηα Ηδξχκαηα, φζν θαη ηε δηάζηαζε απνπζίαο εμεηδηθεπκέλεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο ζε αξθεηά Ηδξχκαηα. Μηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δπν κέξε: α) 

εθείλν ησλ ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ ζην πιαίζην ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ην νπνίν ζα παξέρεη θίλεηξα ηνπο 

εξεπλεηέο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο αιιά θαη ζα ππνρξεψλεη ζε ππνρξεσηηθή ελεκέξσζε ηνπ 

Ηδξχκαηνο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο θαη β) ην κέξνο ησλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο ησλ εξεπλεηψλ θαη 

ζα αθνξά ζε αλάπηπμε πξνηππνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ελεξγεηηθή ππνζηήξημε πξνηάζεσλ 

θαη ππεξεζίεο αλαδήηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη αμηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ πνπ λα ππεξβαίλνπλ ην ηνπηθφ 

επίπεδν. Ζ αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ απνηειεί πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία σζηφζν ζήκεξα γηα ηα 

Ηδξχκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζεκεηψλεηαη φηη ειάρηζηα Ηδξχκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά 

θαηνρπξσκέλεο επξεζηηερλίεο θαη ηδηαίηεξα ζε βάζνο ρξφλνπ. Δληνχηνηο, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξνχλ ηα 

δηθαηψκαηα ηνπο επί ησλ απνηειεζκάησλ. πλεπψο, απηφ πνπ θαίλεηαη σο αλαγθαίν είλαη φρη απιά ε ξχζκηζε ελφο 

επλντθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αιιά ε αλάπηπμε κεραληζκψλ ζε εζληθφ θαη Ηδξπκαηηθφ επίπεδν -ζπλδεδεκέλσλ ζε 

κηα θνηλή πνιχ-επίπεδε νξηδφληηα βάζε- πνπ ζα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηερλνινγίεο θαη λα αλαδεηνχλ πιαίζηα 

αμηνπνίεζεο δηεζλψο, ψζηε απηέο λα κελ παξακέλνπλ θαηνρπξσκέλεο αιιά αλαμηνπνίεηεο (γεγνλφο ην νπνίν 

επηθπιάζζεη νηθνλνκηθφ θφζηνο δηαηήξεζεο ηνπ ΓΔ).  

 

7.2.1. To ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

 

H αλάπηπμε θαη ε πινπνίεζε κηαο θξαηηθήο πνιηηηθήο ζπλαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο λα παξεκβαίλεη 

ζε ηνκείο θξίζηκνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή παξαγσγή θαη αλαπαξαγσγή, ηφζν ζε επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζεζκηθήο νξγάλσζεο φζν θαη ζε επίπεδν εηδηθήο θαη γεληθήο ζπλδηάηαμεο θαη 

ηεξάξρεζεο ζηφρσλ θαη κέζσλ. Μηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή ΔΣΚ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ βαζηθή, εθαξκνζκέλε θαη ηερλνινγηθή έξεπλα, ζηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο, ζηελ ηερλνινγηθή θαη κε 

ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. Μηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή ΔΣΚ παξάιιεια, ζηνρεχεη ζηε ξχζκηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηψλ ζρέζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηακφξθσζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ 

ζπλζεθψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζε επξχηεξεο κεηαβνιέο θαη ηάζεηο ηνπ δηεζλνχο 
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θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ κεραληζκψλ βειηίσζεο ηεο ηθαλφηεηαο κεηαζρεκαηηζκνχ 

ηεο εγρψξηαο παξαγσγηθήο βάζεο. 

 

πρλά, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ δηαπιέθνληαη θαη ζπλαξηψληαη ηεο κνξθηθφηεηαο θαη ηεο ηζηνξηθφηεηαο άιισλ πνιηηηθψλ 

φπσο ε βηνκεραληθή πνιηηηθή, φπσο απηή πεξηιακβάλεη πηπρέο ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, ηεο πνιηηηθήο θξαηηθψλ 

πξνκεζεηψλ θαη ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο. Ζ ζρέζε βηνκεραληθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηελ Διιάδα δελ 

απνηειεί κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο αιιά αθνξά ζε έλα πιέγκα ππνθαηάζηαζεο. Δλ πξψηνηο, κηα βαζηθή ππφζεζε 

γηα ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, είλαη ε δηαρξνληθή απνπζία ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ απφ ην θπξίαξρν πιέγκα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ Διιάδα, σο απνηέιεζκα ηεο άζθεζεο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο έκκεζεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο (Λπκπεξάθε θαη Σξαπιφο, 1993: 42), ηεο νπνίαο νη ζπληζηψζεο 

απνηέιεζαλ ηα ππνθαηάζηαηα κηαο ελεξγεηηθήο ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο. Σα 

ππνθαηάζηαηα ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ γηα ρξφληα αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζε κηα δέζκε πνιηηηθψλ κέηξσλ πνπ 

ζηνρεχνπλ καθξννηθνλνκηθά ζηνλ πξνζηαηεπηηζκφ ηεο εγρψξηαο βηνκεραληθήο δνκήο απέλαληη ζηηο δπλακηθέο πνπ 

εθδειψλνληαη ζε επίπεδν δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Δπηπιένλ 

ζηνρεχνπλ ζε κηθξννηθνλνκηθά κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ έκκεζε ππνζηήξημε ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο θαη 

θεξδψλ (Γηαλλίηζεο 1993, Μεηζφο 1989, ΗΝΔ/ΓΔΔ 2005, ΗΝΔ/ΓΔΔ 2008) θαη φρη ‘ζηελ ππνζηήξημε ησλ εγγελψλ 

κεραληζκψλ ελίζρπζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

νηθνλνκίαο ζπλνιηθά’ (Γηαλλίηζεο, 1993: 24). Έηζη δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά έλα ηερλνινγηθά εμαξηεκέλν, σο επί 

ην πιείζηνλ, εγρψξην παξαγσγηθφ ππφδεηγκα κε πςειφ βαζκφ ηερλνινγηθήο εμάξηεζεο.  

 

ζνλ αθνξά ζηα κέηξα πξνζηαζίαο, απηά πεξηιακβάλνπλ ηα εξγαιεία ηεο δαζκνινγηθήο πνιηηηθήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα έλαλ αληίζηξνθα πξνο ηηο ηερλνινγηθέο εηζξνέο δηαξζξσκέλν θαλφλα. πσο ζεκεηψλεηαη απφ 

έξεπλεο γηα ηελ πεξίνδν έσο ηε δεθαεηία ηνπ ‘80  (Βαΐηζνο θαη Γηαλλίηζεο, 2001, Μεηζφο  1989), φζνη θιάδνη 

δηαθξίλνληαη απφ κεγαιχηεξε έληαζε ηερλνινγηθψλ εηζξνψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (φπσο κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο θαη ελδηάκεζα πξντφληα) εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο. Οη 

παξαδνζηαθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα θαηαλαισηηθά είδε αλαπηχζζνληαη καθξνρξφληα ζε έλα 

πεξηβάιινλ πςειφηαηεο δαζκνινγηθήο, θαη κε-δαζκνινγηθήο αξγφηεξα, πξνζηαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, ε πνιηηηθή 

πξνκεζεηψλ θαη ν επηιεθηηθφο πξνζηαηεπηηζκφο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε έληαζεο ηερλνινγίαο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο κέζα απφ ηνπο επλντθφηεξνπο νηθνλνκηθά φξνπο γηα ηελ εηζαγσγή 

εμνπιηζκνχ (φπ.π.). Παξφια απηά, ε ηάζε απηή ππέζθαςε ηελ αλάπηπμε κνξθψλ παξαγσγήο πνπ βαζίδνληαη ζε 

ηερλνινγηθά βαζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ θαη καθξνπξφζεζκα ζηέξεζε ηε δπλαηφηεηα γηα 

ηε βαζηθή πξνυπφζεζε ζπγθξφηεζεο ελφο ελδνγελνχο ππνδείγκαηνο αλάπηπμεο: ηελ ηερλνινγηθή ζπζζψξεπζε. Ζ 

πνιηηηθή πξνκεζεηψλ ζηελ Διιάδα θηλείηαη παξαδνζηαθά πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ απηήλ πνπ ζα 

ππαγφξεπε ε αλάπηπμε κηαο ζαθνχο θαη ελδνγελψο πξνζαλαηνιηζκέλεο αλαπηπμηαθήο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο θαη 

ιεηηνπξγνχζε γηα ρξφληα σο ππνθαηάζηαην ηεο ηειεπηαίαο (Μεηζφο, 1989: 14). Ζ δαζκνινγηθή πξνζηαζία ησλ 

εηζαγφκελσλ πξντφλησλ
259

 έσο ηα κέζα ηνπ 1980, ε άληζε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε πνπ αθνινχζεζε ηελ 

θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ θαη θπξίσο ε κεδεληθή δαζκνινγηθή πξνζηαζία ησλ ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

επεξέαζε αξλεηηθά ην ελδηαθέξνλ ηνπ εγρψξηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ αλάπηπμε θιάδσλ ‘έληαζεο ηερλνινγίαο’. 

Βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα έζηξεςε ηε ηερλνινγηθή δήηεζε πξνο ην εμσηεξηθφ, πεξηνξίδνληαο ην 

ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ζε θαηαθεξκαηηζκφ θαη ζε ρακειφ βαζκφ εγρψξηαο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ρακειφ βαζκφ 

αλάπηπμεο ελδνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ θαη πεξηνξηζκέλνπο δεζκνχο έξεπλαο θαη βηνκεραλίαο.  

                                                      
259 Ζ πκθσλία χλδεζεο ηεο Διιάδαο κε ηελ ΔΟΚ ην 1961 πξνέβιεπε ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαζκψλ. Γηα φζα πξντφληα δελ παξάγνληαλ 

ζηελ Διιάδα πξνβιέπεηαη ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ κέζα ζε κηα 12εηία, ελψ γηα ηα πξντφληα πνπ ππήξρε εγρψξηα παξαγσγή πξνβιέπεηαη ζηαδηαθή 

θαηάξγεζε ζε 22 ρξφληα (1984) (Μεηζφο, 1989: 21). Παξφια απηά ην ίδην ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα απνηειεί ην βαζηθφηεξν κεραληζκφ κε δαζκνινγηθήο 
πξνζηαζίαο, είηε ξεηά κε ζέζπηζε δηαθνξεηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή είηε κε δηαθνξνπνηεκέλν ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο θνξνινγεηέαο βάζεο (νπ.π: 37). 

Αξγφηεξα, ζεζπίζηεθε ν ιεγφκελνο ‘ξπζκηζηηθφο θφξνο’ (1981), γηα ηε ξχζκηζε απηψλ ησλ έκκεζσλ ηξφπσλ πξνζηαζίαο, ν νπνίνο φκσο ‘απνηεινχζε κηα 

κεηαηξνπή φισλ ησλ άληζσλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ζε πνζνζηφ ηεο ζπλαιιαθηηθήο αμίαο ηνπ πξντφληνο’ (νπ.π: 39). Σν ζεκαληηθφ εδψ πάλησο είλαη φηη ε 
άληζε θνξνινγηθή πξνζηαζία ησλ εηζαγνκέλσλ θαη ησλ εγρψξησλ απνηέιεζε γηα ρξφληα ηζρπξφ αληη-θίλεηξν γηα ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ, γηα 

δηαθνξνπνίεζε κέζσ ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ζπλεπψο θιεξνδφηεζε καθξνπξφζεζκα, ζε αξθεηνχο απφ ηνπο παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο, πνπ είραλ 

αλαπηπρζεί ππφ παζεηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο. ε ζπλδπαζκφ κε ην αληίζηξνθα 
δηαξζξσκέλν πξνο ηηο ηερλνινγηθέο πξνυπνζέζεηο θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ε πνιηηηθή πξνκεζεηψλ δελ παξείρε πξαγκαηηθά θαλέλα θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ ηερλνινγηθήο βάζεο, γηα ηελ παξαγσγή ηερλνινγηθά αλαβαζκηζκέλνπ θεθαιαηνπρηθνχ ή ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, γηα ηε δεκηνπξγία έζησ 

δήηεζεο ΔΣΚ ζηξακκέλεο πξνο ην εζσηεξηθφ (Βαΐηζνο & Γηαλλίηζεο 2001: 102).    
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Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ βηνκεραληθψλ κεραληζκψλ επηδηψρζεθε επίζεο κέζα απφ ηελ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηε ζπκπίεζε ησλ ακνηβψλ εξγαζίαο ζε επίπεδα θάησ απφ ηνλ πιεζσξηζκφ ζρεδφλ ζε φιε ηελ 

πεξίνδν ηνπ ’80 θαη κεηά (Γηαλλίηζεο, 1993: 22). Αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο φκσο πνπ ε εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή 

πεξηιακβάλεη πξαγκαηηθέο απμήζεηο (π.ρ. 1982-1985), απηέο δηακνξθψλνληαη ζε έλα πιαίζην πνπ ε επίπησζε ηνπο 

ζην θφζηνο παξαγσγήο είλαη αξθεηά θξίζηκε, ηδηαίηεξα ζε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο έληαζεο εξγαζίαο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο. Παξάιιεια κε ηε ζπκπίεζε απηή, ν δεχηεξνο άμνλαο ηεο ηφηε βηνκεραληθήο 

πνιηηηθήο πέξα απφ ηελ εηζνδεκαηηθή ζπκπίεζε, ήηαλ ε έκκεζε επηδφηεζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Απνηέιεζκα είλαη ε νξζνινγηθφηεηα ηεο λα ζπγθξνηείηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ θφζηνπο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο θνξνινγίαο θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ θεξδψλ. Ζ κείσζε ηεο δήηεζεο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε ζπκπίεζε ηνπ εηζνδήκαηνο, πξνθάιεζε ηελ 

αζέκηηε ζπλέπεηα ηεο κείσζεο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Αληίζηνηρα, ε πξνθχπηνπζα κείσζε ηνπ θφζηνπο δελ 

θαηέζηε δπλαηή λα εληζρχζεη ηελ εμαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο.  

 

Δπηπξνζζέησο, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιηηηθήο εμαγσγψλ, σο ππνθαηάζηαηνπ βηνκεραληθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη πξνζαξκνγήο, είλαη ε ζηξαηεγηθή ησλ εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ. Οη επηδνηήζεηο σζηφζν 

δε δηαθνξνπνίεζαλ ηελ παξαγσγηθή βάζε ηεο νηθνλνκίαο αιιά νχηε θαη ηνπο ξπζκνχο ησλ εμαγσγψλ (Λπκπεξάθε 

θαη Σξαπιφο 1993: 79). Σν γεγνλφο απηφ απνηππψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηνπο ξπζκνχο εμαγσγψλ κεηά ηε 

δεθαεηία ηνπ ’80 θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ άκεζσλ κεηαβηβάζεσλ (φπ.π.). Δληνχηνηο, αθφκα θαη θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ ’80 ππήξμαλ θιάδνη νη νπνίνη δηαηήξεζαλ ηελ εμαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα, φπσο θάπνηα γεσξγηθά πξντφληα, 

είδε ξνπρηζκνχ, νηθνδνκηθά πιηθά (Μεηζφο, 1989: 281). Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ε ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή 

δηαηεξεί σο ζηφρν ηε ‘ηερλεηή’ δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ κέζα απφ ινγηθή 

‘αληαγσληζηηθφηεηαο ηηκήο’ θαη φρη ‘δηαξζξσηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο’ (π.ρ. λέεο κνξθέο παξαγσγήο, πνηφηεηα 

πξντφλησλ), κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ λνκηζκαηηθψλ ππνηηκήζεσλ (ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2005). Οη ζπλερείο 

ππνηηκήζεηο σζηφζν επηθπιάζζνπλ βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ εγρψξηα 

παξαγσγηθή δνκή θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ πνιηηηθή ππνηίκεζεο ηεο δξαρκήο, δε δηακνξθψλεη ηα αλάινγα 

θίλεηξα γηα ηελ αληηθεηκεληθή αλαβάζκηζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ (Λπκπεξάθε θαη Σξαπιφο, 1993: 56), κε 

απνηέιεζκα ηελ καθξνπξφζεζκε ππνβάζκηζε ηεο εγρψξηαο ηερλνινγηθήο θαη παξαγσγηθήο δηάξζξσζεο. ην ίδην 

επίπεδν, ε ρακειή ηζνηηκία απνηειεί κεζνπξφζεζκα εκπφδην γηα ηελ εηζαγσγή ‘ελζσκαησκέλεο γλψζεο’, θαζφηη νη 

ηηκέο ησλ εηζαγφκελσλ θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ αλέξρνληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα (φπ.π.). Δπηπιένλ, απηφ 

πξνθαιεί κεζνπξφζεζκα πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά εληέιεη ζηηο επελδπηηθέο ηάζεηο θαη ηε 

ζπλνιηθή νηθνλνκία.     

 

Ζ πηζησηηθή πνιηηηθή νινθιεξψλεη ην πιέγκα ηεο έκκεζεο ή ‘πξνζηαηεπηηθήο’ βηνκεραληθήο πνιηηηθήο. Σελ 

πεξίνδν 1975-1979 πξαγκαηνπνηείηαη ε ιεγφκελε δεκνζηνλνκηθή επέθηαζε, ε νπνία απνηέιεζε έλα βαζηθφ 

πξναπαηηνχκελν αλάπηπμεο λέσλ επελδχζεσλ θαη επέθηαζεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κηα κεηαβαηηθή, 

πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά, γηα ηε ρψξα πεξίνδν. Σα ρακειά θαη ηα αξλεηηθά επηηφθηα απνηέιεζαλ έλα βαζηθφ 

εξγαιείν ππνζηήξημεο ηεο ‘αληαγσληζηηθφηεηαο’ ησλ εγρψξησλ, παξαδνζηαθψλ θπξίσο, δνκψλ. Οη δηακνξθσκέλεο 

βέβαηα εγρψξηεο νιηγνπσιηαθέο δνκέο δξνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ πθηζηάκελσλ 

παξαγσγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ‘παγησκέλσλ βηνκεραληθψλ ηζνξξνπηψλ’ (Γηαλλίηζεο 1993: 26, 34, 

Βαΐηζνο θαη Γηαλλίηζεο, 2001). Σελ πεξίνδν 1979-80, ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα απμάλνληαη, ελψ απφ ην 1981 ε 

πηζησηηθή πνιηηηθή πεξηνξίδεηαη ζρεηηθά. Παξάιιεια, ζεκεηψλεηαη κηα ηδηαίηεξε αχμεζε ησλ ειιεηκκάησλ (16% 

ην 1985). Δληνχηνηο, ε αμηνπνίεζε ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο σο κέζν ηφλσζεο ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

κέζα απφ ρακειά επηηφθηα θαίλεηαη λα πεξηνξίδεηαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ δαλεηζκνχ, ηεο 

νιηγνπσιηαθήο δηάξζξσζεο ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ θαη ηεο αλάγθεο ζπγθξάηεζεο θεθαιαίσλ 

(Γηαλλίηζεο, 1993: 22) -ιφγσ θαη ηεο έληαμεο ζηελ Κνηλφηεηα θαη ηνλ πεξηνξηζκφ αξθεηψλ εξγαιείσλ πξνζηαζίαο- 

κε απνηέιεζκα ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα λα θηλνχληαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’90 

ηνπιάρηζηνλ (φπ.π.).     

 

Ζ παξαπάλσ ζηξαηεγηθή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα παξάιιεια ππνθαηάζηαηα πνιηηηθήο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηφζν 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζα απφ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ παξαγσγήο, φζν θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηαο αλάπηπμεο λέσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα θαη απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη κνξθψλ. Αξθεηά απφ ηα κέηξα ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (849/78, 1116/81, 1262/82, 

1892/90) έσο ηε δεθαεηία ηνπ ’90, ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηελ ελίζρπζε ησλ πεξηνρψλ πνπ ήδε δηαζέηνπλ 
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βηνκεραληθέο ππνδνκέο (κε εμαίξεζε ηελ Αηηηθή ζε αξθεηέο δηαηάμεηο, φπσο ν Ν.1262/82, φηαλ νη επελδχζεηο δελ 

αθνξνχλ πςειή ηερλνινγία) θαη ηελ πεξαηηέξσ ησλ πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ θιαδηθήο εμεηδίθεπζεο (Λπκπεξάθε 

θαη Σξαπιφο, 2003: 68). Δλ νιίγνηο, ηα βαζηθά γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λφκσλ αθνξνχζαλ ζηε κεγάιε θιαδηθή 

δηαζπνξά, ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο πθηζηάκελεο πνηνηηθήο θαη παξαγσγηθήο ζχλζεζεο ηνπ εγρψξηνπ θεθαιαίνπ, θαη 

ζηε κε κεηαβνιή ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ ζπζζψξεπζεο θαη ηεο ηερλνινγηθήο δηάξζξσζεο ησλ εζσηεξηθψλ ηεο 

δηαδηθαζηψλ. Απνηέιεζκα είλαη ε αχμεζε ηεο εηζαγσγηθήο δηείζδπζεο, ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε ηελ ζηαδηαθή 

αλαγθαζηηθή κείσζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη ηελ επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή (φπ.π.). Ζ ηειεπηαία δελ 

επηθέξεη εληέιεη αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηα πξντφληα ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, σο ζπλέπεηα ηφζν ηεο 

δηεζλνπνίεζεο θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ αιιά θαη θπξίσο ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ εγρψξηνπ θεθαιαίνπ λα 

παξαθνινπζήζεη θαη λα πξνζαξκνζηεί ζε λέα παξαγσγηθά πξφηππα (ΗΝΔ/ΓΔΔ, 2008). Άκεζε ζπλέπεηα είλαη κηα 

ζπλερήο αξλεηηθή επίδξαζε ζην εμσηεξηθφ ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ, φπσο είδακε παξαπάλσ, ζχκθσλα 

κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ηδηαίηεξα αξλεηηθφ.  

 

Ζ νξζνινγηθφηεηα ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα θηλείηαη απφ ηελ άκεζε θαη ελεξγεηηθή ζηήξημε θαη 

πξνζηαζία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παξαγσγηθνχ ππνδείγκαηνο, πξνο ηελ έκκεζε ππνζηήξημε ηνπ ίδηνπ ππνδείγκαηνο 

κέζσ εηζνδεκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ, πηζησηηθψλ ξπζκίζεσλ, ζπλαιιαγκαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη άληζεο κεηαρείξηζεο 

εηζαγφκελσλ θαη εγρψξησλ πξντφλησλ
260

 (Μεηζφο, 1989: 36). Δληφο ηεο επξσπατθήο πξννπηηθήο εκθαλίδεηαη κηα 

κεηαηφπηζε ζην θπξίαξρν πξφηππν καθξννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζηελ Δπξψπε, ην νπνίν πεξηφξηζε ηα εξγαιεία 

δεκνζηνλνκηθήο παξέκβαζεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη αλέδεημε ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζε θπξίαξρε 

ζπληζηψζα ησλ επξσπατθψλ καθξννηθνλνκηθψλ ππνδεηγκάησλ πνιηηηθήο. Σν γεγνλφο απηφ απνηππψζεθε ζεζκηθά 

θαη ζην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο αξγφηεξα. Ο ζπληνληζκφο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

εξγαιείσλ ηνπο ζπλαξηάηαη ζηαδηαθά απφ ππεξ-εζληθέο ξπζκίζεηο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο -θαη ηδηαίηεξα 

κε ηελ έλαξμε ησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο ηεο έξεπλαο, ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο- γεγνλφο πνπ επηδξά ζηελ αλάπηπμε ησλ αλάινγσλ εζληθψλ πνιηηηθψλ, ζε επίπεδν 

ηνπιάρηζηνλ ζρεδηαζκνχ θαη πιαηζίνπ εθαξκνγήο. Έπεηηα, ην ίδην πιαίζην αξγφηεξα θαη κε ηελ αλάπηπμε (απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2000) ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο
261

.  

 

Σν ηζηνξηθφ θαη ε νξζνινγηθφηεηα ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα θαηαδεηθλχεη θάπνηνπο απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηε κε αλάπηπμε, έσο ηε δεθαεηία ηνπ ’80, πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη 

θαηλνηνκίαο. Απηνί αθνξνχλ ηφζν ζην θπξίαξρν θαζεζηψο θνηλσληθψλ δπλακηθψλ πνπ θαζφξηδε ηηο πνιηηηθέο 

                                                      
260 Ζ άληζε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε, φπσο αλαθέξεη ν Μεηζφο, είλαη είηε άκεζε κέζσ ηεο ζέζπηζεο δηαθνξεηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, είηε έκκεζε κέζσ 

ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο θνξνινγεηέαο βάζεο (Μεηζφο, 1989: 37).   

261 Σν Μάξηην ηνπ 2000 ζηε Ληζζαβφλα, νη Δπξσπαίνη εγέηεο απνθάζηζαλ λα θαηαζηήζνπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κέρξη ην 2010, ηελ πην δπλακηθή θαη 

αληαγσληζηηθή, βαζηζκέλε ζηε γλψζε νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ, ηθαλή λα ζπλδπάδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε µε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, 
µε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. πσο δηαηππψζεθε απφ ηνπο Δπξσπαίνπο εγέηεο, ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο πεξηιακβάλεη 

δέθα βαζηθέο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο θξίλνληαη σο θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη νη νπνίεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ ρψξνπ 

γλψζεσλ, ε αλάπηπμε κηαο επξσπατθήο πεξηνρήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο θηιηθνχ γηα ηηο λέεο θαη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο, 
ηδηαίηεξα γηα ηηο κηθξνκεζαίεο, νη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ε δεκηνπξγία 

απνηειεζκαηηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ, ε εθαξκνγή πγηψλ καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, ε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε, ε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ε ελίζρπζε ηεο 
θνηλσληθήο ζπλνρήο (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 2005). Σν 2005 παξά ηελ ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε νξηζκέλσλ ρσξψλ, ηδηαίηεξα ζε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο, ε ζπλνιηθή αληαπφθξηζε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζαβφλαο ππήξμε αλεπαξθήο. Απηή ε απνγνεηεπηηθή επίδνζε, 

ζχκθσλα θαη κε ηελ Έθζεζε Κνk, νθείινληαη θπξίσο ζην κεγάιν εχξνο ηεο αηδέληαο, ζηνλ αλεπαξθή ζπληνληζκφ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ γηα ηελ εθαξκνγή 
ηεο, ζηηο αληηκαρφκελεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ίδηαο ηεο αηδέληαο θαη ζηελ έιιεηςε ηζρπξήο πνιηηηθήο βνχιεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε 

έλα λέν μεθίλεκα γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο, επηθεληξψλνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηεο Δ.Δ. ζε δχν θχξηνπο ζηφρνπο–επίηεπμε ηζρπξφηεξεο, βηψζηκεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Οη λέεο ελέξγεηεο πνπ ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν πνπ 
πεξηιήθζεθαλ ζηελ αλαζεσξεκέλε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο ήηαλ νη ειθπζηηθφηεξεο επελδχζεηο θαη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ε αλάπηπμε ζε έθηαζε θαη ζε 

βάζνο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ε βειηίσζε ησλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ ξπζκίζεσλ, ε εμαζθάιηζε αλνηθηψλ θαη αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ εληφο θαη εθηφο 

Δπξψπεο, ε επέθηαζε θαη βειηίσζε ησλ επξσπατθψλ ππνδνκψλ, ε γλψζε θαη θαηλνηνκία, ε αχμεζε θαη βειηίσζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη 
ηεο αλάπηπμεο, ε δηεπθφιπλζε ηεο θαηλνηνκίαο, εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη βηψζηκε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ, ε 

ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία ηζρπξήο επξσπατθήο βηνκεραληθήο βάζεο, ε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο (πξνζέιθπζε 

πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο, βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 
θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αχμεζε ηεο επειημίαο ησλ αγνξψλ εξγαζίαο, πεξηζζφηεξε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην κε ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ησλ δεμηνηήησλ). ηελ αλαζεσξεκέλε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο θαζνξίζζεθε δηαθνξεηηθά θαη ν ξφινο ησλ νξγάλσλ ζηελ Δ.Δ. ε επίπεδν ΔΔ, ε Δπηηξνπή 

δηαδξακαηίδεη ηνλ θεληξηθφ ηεο ξφιν ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηελ εθπφλεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. ην έξγν ηεο απηφ 
εκπιέθεηαη επίζεο ην Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, θαη ζα βαζηζηεί ζηελ εκπεηξνγλσκνζχλε άιισλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. φπσο ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλσληθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ή ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (φπ.π.).  
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πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο, φζν θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζζψξεπζεο θαζεαπηήο, πνπ θαζφξηζαλ θαη ηηο 

παξαπάλσ αληίζηνηρεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηινγέο. πσο θαίλεηαη, ε θξαηηθή δξάζε δε ηαπηίδεηαη κε ηελ 

θνηλσληθή απνηειεζκαηηθφηεηα αιιά κε ηε δηαθνξηθή δπλακηθή, επηξξνή θαη νξγάλσζε δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ. Σν ηζηνξηθφ, ε νξζνινγηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο απηήο θαη νη ζπλέπεηεο ηνπο, δε δηακφξθσζαλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κεραληζκψλ δεκηνπξγίαο λέσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο παξαγσγηθήο βάζεο. Παξφηη ην επξσπατθφ ππφδεηγκα (απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80) ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ, 

δεκηνπξγεί εκπινθέο ζηηο δηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο ηεο ‘δηαξζξσηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο’, νη επξσπατθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο κέζα απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία θπξίσο, ελζάξξπλαλ θάπσο ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ ΔΣΚ κε 

επίδξαζε ηφζν ζην επίπεδν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, φζν θαη ζην επίπεδν ησλ πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ. Παξφια απηά, 

ε ηάζε πεξηνξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ δε ζπλάδεη κε ζηνρεχζεηο αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. 

Δκπεηξηθά παξαηεξείηαη -ζηα αλεπηπγκέλα θαη ζε αξθεηά αλαπηπζζφκελα εζληθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο- ν 

ζρεδηαζκφο κηαο ελεξγεηηθήο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο λα δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ ελεξγεηηθή ελίζρπζε ησλ 

πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη ηεο απηνηέιεηαο ηνπο ζην πιέγκα ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ.  

 

Ο ξφινο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Ηζηνξηθά σζηφζν ηα 

πξψηα βήκαηα γηα κηα πνιηηηθή ΔΣΚ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 (ην 1964 ε ηφηε θπβέξλεζε 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΟΟΑ γηα ηε κειέηε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηελ εθπφλεζε ελφο πξψηνπ πιάλνπ 

δξάζεο) (Tsipouri & Papadakou, 2005: 17). Σν 1971, έξρεηαη ε ζχζηαζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Έξεπλαο θαη 

Αλάπηπμεο θαη ε Γεκφζηα Τπεξεζία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο & Αλάπηπμεο (ΤΔΔΑ εθεμήο) ηνπ ηφηε Τπνπξγείνπ 

Δπηζηήκεο θαη Πνιηηηζκνχ. Σν 1976 ζπζηήλεηαη Γηα-ππνπξγηθή Δπηηξνπή γηα Έξεπλα & Σερλνινγία θαη Δζληθή 

πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή πνπ καδί κε ηελ ΤΔΑΑ ινγνδνηνχλ ζηνλ Τπνπξγφ πληνληζκνχ, ελψ πηνζεηείηαη ην 

πξψην Δζληθφ Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα απεπζπλφκελν ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Σν 1982 ε ΤΔΔΑ 

κεηεμειίζζεηαη ζε  Τπνπξγείν Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο (φπ.π.). Σελ ίδηα πεξίνδν, ζπζηήλεηαη ε Δζληθή Δπηηξνπή 

Καηλνηνκίαο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ Τπνπξγείσλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο, ηεο Διιεληθήο Σξάπεδαο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο
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 (ΔΣΒΑ), ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Μηθξψλ-

Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο (ΔΟΜΜΔΥ) (ηδξχεηαη ην 1977 απφ ζπγρψλεπζε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ 

Υεηξνηερλίαο θαη ηνπ Κέληξνπ Βηνηερληθήο Αλάπηπμεο) θαη ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Παξαγσγηθφηεηαο (ΔΛΚΔΠΑ) 

(πθίζηαηαη απφ ην 1953). Ρφινο ηεο επηηξνπήο είλαη ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο (γηα 2 ρξφληα), απφ φπνπ 

πξνέθπςε θαη ε Γηεχζπλζε Καηλνηνκηψλ θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΓΗΚΣΑ εθεμήο) θαη πέληε Γξαθεία 

Καηλνηνκίαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε εθεπξεηψλ, βηνηερλψλ θαη ηερληθψλ ζπκβνπιψλ (Γεληφδνο, 1993: 230). Ζ 

ΓΗΚΣΑ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζε ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, αμηνιφγεζεο εθεπξέζεσλ θαη 

αμηνπνίεζεο πξνγξακκάησλ (φπ.π.). Σν 1985, ην ίδην Τπνπξγείν κεηνλνκάδεηαη ζε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & 

Σερλνινγίαο θαη ππάγεηαη πιένλ ζην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο, ζεκεξηλφ Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο.  

 

Κπξίαξρν φξγαλν γηα ηελ πνιηηηθή ΔΣΚ ζηελ Διιάδα είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ 

εθεμήο), ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζηξαηεγηθή αιιά θπξίσο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ, ελψ 

δηαρεηξίδεηαη πεξίπνπ ην 1/3 ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ γηα ΔΣΚ (βι. Πίλαθα 3, Παξάξηεκα Η). πκβνπιεπηηθφ φξγαλν 

ηεο ΓΓΔΣ είλαη ην Δζληθφ πκβνχιην Έξεπλαο & Σερλνινγίαο, ππεχζπλν γηα ζέκαηα ζηξαηεγηθήο. Παξάιιεια 

ιεηηνπξγεί ην Δζληθφ πκβνχιην Αληαγσληζηηθφηεηαο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ζηνλ Τπνπξγφ 

Αλάπηπμεο θαη απνπεηξάηαη λα ζπκπεξηιάβεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ζθαίξα ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο. ξγαλα κε 

κε ζεζκηθή επζχλε θαη ρσξίο απνθαζηζηηθή ιεηηνπξγία είλαη: α) ε Μφληκε Δπηηξνπή Έξεπλαο & Σερλνινγίαο, 

φπνπ ζπκκεηέρνπλ κέιε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, θαη ε νπνία ζπλεδξηάδεη κε αθξνάζεηο απφ θνξείο ζε ζρεηηθά ζπρλή 

βάζε (ην 2010 θαηαγξάθνληαη 36 ζπλεδξηάζεηο), β) ε Δζληθή Αζηξνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία δηνξίδεηαη απφ ηε 

ΓΓΔΣ θαη ε γ) Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ε νπνία επίζεο επνπηεχεηαη απφ ηε ΓΓΔΣ (Tsipouri & Papadakou, 

2005). Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, σο βαζηθνχ ρξεκαηνδφηε 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη σο αξκφδηα δνκή ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ, θαζψο θαη ν ξφινο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (θαη 

                                                      
262 Ζ Διιεληθή Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΒΑ) ηδξχζεθε ην 1964, κε ηε ζπγρψλεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο (ΟΒΑ), ηνπ 

Οξγαληζκνχ Υξεκαηνδφηεζεο Οηθνλνκηθήο Αλαπηχμεσο (ΟΥΟΑ) θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Πίζηεσο (ΟΣΠ). 
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ζπγθεθξηκέλσλ δνκψλ, φπσο ε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο), ην νπνίν ζήκεξα ρεηξίδεηαη κεγάιν ηκήκα ηνπ 

Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ 2007-2013). εκαληηθφ ξφιν θαηέρνπλ επίζεο ζεκαηηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλνη κεραληζκνί (Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο 

Δ.Δ.), φπσο ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (ζήκεξα Φεθηαθή χγθιηζε), ε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε θαη ε Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, κέζσ ησλ νπνίσλ εηζάγνληαη ζεκαληηθέο νξηδφληηεο ηερλνινγηθέο θαη δηνηθεηηθέο αιιαγέο 

ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα, ε πεξίπησζε ηνπ ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ηνπ ξφινπ ηεο ζηελ πξνψζεζε ηερλνινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ ππνδνκψλ 

αιιά θαη ηεο έθηαζεο πνπ νη παξεκβάζεηο ηεο ζήκεξα ιακβάλνπλ ζηελ ‘θνηλσλία ηεο επξπδσληθφηεηαο’. Σν 

ζπγθεθξηκέλν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα απνηειεί ζήκεξα ην βαζηθφ εξγαιείν δηακφξθσζεο ελφο ζεκαληηθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, θαη αληίζηνηρα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ, απηφ ηεο 

ςεθηαθήο δηάζηαζεο θαη ππνδνκήο.               

 

Σα ζεκεία θακπήο ηζηνξηθά ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ ζηε ρψξα μεθηλνχλ κε ην λφκν 706/77 νπφηε θαη γηα πξψηε θνξά 

εθπνλείηαη έλα εζληθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο (Γηαλλίηζεο θαη Βαΐηζνο, 2001: 73). Καηά ηελ 

πεξίνδν 1979-1982 αλαπηχζζεηαη ε έλλνηα ησλ πξνγξακκαηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ καδί κε ηελ ίδξπζε ησλ 

Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ζηνπο εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο, ζεζκφο ν 

νπνίνο κέζα απφ ην νηνλεί ηδησηηθφ λνκηθφ θαζεζηψο παξείρε πιένλ ηε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο δηαρεηξηζηηθήο 

επειημίαο. Ζ άκεζε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λέσλ απηψλ ζεζκψλ απνηέιεζε γηα ρξφληα ηε βαζηθή κέζνδν 

ρξεκαηνδφηεζεο (GSRT, 2007: 38). Έθηνηε αλαπηχζζεηαη έλα πιήζνο λνκνζεζίαο, άιινηε κε ζεηηθέο θαη άιινηε 

κε αληηλνκηθέο δηαηάμεηο. Ο Νφκνο 1514/85 δηακνξθψλεη έλα επξχ βαζηθφ λνκηθφ πιαίζην γηα ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ ην 

νπνίν ζε αξθεηά ζεκεία ηξνπνπνηήζεθε απφ κεηέπεηηα ξπζκίζεηο
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.  

 

Ο Νφκνο 1514/1985, θαζηεξψλεη κηα λέα νξγάλσζε γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο κε δηαρσξηζκφ ζε: α) 

αθαδεκατθά εξεπλεηηθά θέληξα, β) εζληθά εξεπλεηηθά θέληξα, γ) θέληξα ηερλνινγηθήο έξεπλαο, δ) αλεμάξηεηα 

εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, ε) αλεμάξηεηα αθαδεκατθά εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη ζη) εηδηθά εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα. ε 

έλα επίπεδν πην θάησ, δεκηνπξγείηαη ε δνκή νξγάλσζεο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ην λέν θαζεζηψο 

εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ. Αξγφηεξα, ν Νφκνο 1771/1988 ζα ελζσκαηψζεη κέξνο 

ησλ εξεπλεηηθψλ κεραληζκψλ θαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζην Τπνπξγείν Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ελψ πξνβιέπεη ρξεκαηνδφηεζε ησλ αθαδεκατθψλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ ηφζν ζε 

επίπεδν πάγησλ δαπαλψλ θαη πξνζσπηθνχ, φζν θαη ζε επίπεδν πξνγξακκάησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζεζκνπνηείηαη 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη ηελ εξεπλεηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα έσο θαη ζήκεξα θαη αθνξά ζηε δηάθξηζε 

ηεο επζχλεο αλάκεζα ζε εξεπλεηηθνχο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο (Γηα Βίνπ, ζήκεξα) θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη ζηε ΓΓΔΣ (ηφηε Τπνπξγείν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο). Απφ ην 2010, ε ΓΓΔΣ ππάγεηαη ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο. Οη ξπζκίζεηο απηέο νδεγνχλ ζην λέν λνκηθφ πιαίζην ηνπ Ν. 2083/1992, φπνπ δεκηνπξγνχληαη 

πιένλ ηα Δξεπλεηηθά Παλεπηζηεκηαθά Ηλζηηηνχηα (Δ.Π.Η. εθεμήο), ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία  ζα επαλαθαζνξηζηεί 

ην 2008, απφ ην Νφκν 3685/2008.  

  

Ο Νφκνο 3685/2008 επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο ζρέζεηο ησλ Δ.Π.Η. κε ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, ηηο ζρέζεηο κε ην 

δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. Γεληθφηεξα, ζεζπίδεη έλα εληζρπκέλν θαζεζηψο απηνηέιεηαο (εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα) γηα ηα ηλζηηηνχηα ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο, εζφδσλ (κε ππνρξέσζε θαηαβνιήο πνζνζηνχ 

εζφδσλ ζηα ζπλδεδεκέλα Παλεπηζηήκηα γηα θάπνηεο θαηεγνξίεο, π.ρ. θξαηηθή ή θνηλνηηθή επηρνξήγεζε), παξνρήο 

αγαζψλ, ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο
264

. Ο ίδηνο Νφκνο νξίδεη ην αξρηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ Δ.Π.Η., ζε αλαθνξά πξνο ην ππαγφκελν παλεπηζηήκην ή ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 
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 Σηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο θαηαγξάθεηαη πιήζνο κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη ζην επξχηεξν επίπεδν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, φπσο νη Νφκνη 

Πιαίζην θαη Μεηαξξπζκίζεηο απφ ηνλ Ν. 5343/1932 έσο ηηο άθαξπεο πξνζπάζεηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ’50, ηα Ν.Γ. 3837/58 θαη 3974/59, ηνλ Ν.4379/ 64 θα 

ηελ δσξεάλ παηδεία, ηα ζεζπίζκαηα ηεο δηθηαηνξίαο, ηνπο Ν.118/75 θαη Ν.587/77, ηνλ Ν.1268/82 (Παπαδάθεο, 2004) θαη ηηο πξφζθαηεο αιιαγέο (Νφκνο 
3549,ΦΔΚ Α 69/20.3.2007 γηα Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, Νφκνο Τπ’ 

αξηζκφλ 3653 , λένο ππφ δηαβνχιεπζε Νφκνο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, 2011). εκεηψλεηαη φηη ν Νφκνο 3653 γηα ην Θεζκηθφ Πιαίζην έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, 21 Μαξηίνπ 2008, Αξ. Φχιινπ 49, δελ εηέζε ζε ηζρχ ιφγσ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ θαη κεηαβνιψλ, σζηφζν πξνέβιεπε αθελφο 
κηα λέα νινθιεξσκέλε γεληθή αξρηηεθηνληθή δηνίθεζεο ηεο έξεπλαο, αθεηέξνπ δελ εμεηδίθεπε λέα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ζεζκηθήο ιεηηνπξγίαο ζην επίπεδν 

ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο παξνρήο ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηα αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα.   
264

 πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1. ‘α) Σα Δξεπλεηηθά Παλεπηζηεκηαθά Ηλζηηηνχηα (Δ.Π.Η.) είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.), ηα νπνία 

ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ έξεπλα ζε κηα θαζνξηζκέλε πεξηνρή ηεο επηζηήκεο ή 
ηεο ηερλνινγίαο. Σα Δ.Π.Η. ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Σκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιισλ Παλεπηζηεκίσλ θαη κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη κε 

θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη κε επηζηεκνληθέο ελψζεηο θαη ζπιιφγνπο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. Σα Δ.Π.Η. δελ αλήθνπλ ζην δεκφζην 
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ε επίπεδν πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο, ην 1987 πηνζεηείηαη ε πξψηε ξχζκηζε πνπ πξνβιέπεη ηελ θνξνινγηθή 

ειάθξπλζε γηα εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξήζεσλ κε αλαθνξά σζηφζν κφλν ζε εμνπιηζκφ. Σν 1985 επίζεο 

ζπγθξνηείηαη ην πξψην Πξφγξακκα γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Βηνκεραληθήο Έξεπλαο (ΠΑΒΔ) ην νπνίν απνηέιεζε θαη 

ηελ πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο 

(Tsipouri & Papadakou, 2005). πσο πξναλαθέξζεθε, ελ είδεη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο ιεηηνπξγνχζε έσο ηφηε 

ππνθαηάζηαηα ε πνιηηηθή πξνκεζεηψλ θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο απφ ην εμσηεξηθφ, ε νπνία ππφ ηνλ αληίζηξνθα 

δηαξζξσκέλν πξνο ηε ηερλνινγία θαλφλα απνηεινχζε νπζηαζηηθά ππνθαηάζηαην αλαπηπμηαθήο βηνκεραληθήο ή 

ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο. Έρεη πξνεγεζεί ε ζέζπηζε εηδηθψλ θηλήηξσλ γηα ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη ηελ ίδξπζε (ή 

επέθηαζε) εξγαζηεξίσλ εθαξκνζκέλεο βηνκεραληθήο έξεπλαο θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο πξντφλησλ 

πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο (Ν. 1262/82, Ν. 1382/83) (Γεληφδνο, 1993: 227). Αξγφηεξα, ηδξχνληαη απφ ηε ΓΓΔΣ θαη 

ηνλ ΔΟΜΜΔΥ, ηα θιαδηθά ηλζηηηνχηα βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη παξνρήο ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

επηρεηξήζεηο αληίζηνηρσλ θιάδσλ. Οη θιάδνη απηνί είλαη ηα κέηαιια, ηα θεξακηθά-ππξίκαρα, ε λαπηηιία, ε 

θισζηνυθαληνπξγία θαη ηα ηξφθηκα (φπ.π.). πσο θάλεθε σζηφζν, ε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ απηψλ απεπζχλζεθε 

ζε ζπγθεθξηκέλεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ ΜΜΔπ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζηελ αγνξά ησλ 

ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ.      

 

Πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο γηα ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ πινπνηήζεθαλ κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο Κνηλφηεηαο. Ζ 

έλαξμε ηνπ Α’ ΚΠ ζπλνδεχηεθε απφ ηελ εθπφλεζε ησλ ΔΠΔΣ
265 

Η (1989-1993, 100 εθ.ECU) θαη ΔΠΔΣ ΗΗ (1994-

1999, 400 εθ.επξψ) ηα νπνία είραλ σο θχξην ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο (θάγηαλλεο, 1998: 

225). Παξάιιεια, πινπνηείηαη θαη ην STRIDE
266

 (1991-1993, 100 εθ. ECU), ην νπνίν ζηνρεχεη ζηε ζχλδεζε 

έξεπλαο-παξαγσγήο (φπσο θνηλνπξαμίεο επηρεηξήζεσλ-εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο) (Γεληφδνο, 

1993). Αξρηθά δίδεηαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζε ππνδνκέο, ελψ αξγφηεξα ζεκεηψλεηαη κηα κεηαηφπηζε πξνο 

πεξηζζφηεξν ‘ήπηεο’ δξάζεηο, θαη σο επί ην πιείζηνλ πξνο ηελ θηλεηνπνίεζε θαη εκπινθή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αιιά 

θαη ζηελ επέθηαζε ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ. 

 

Ζ πνιηηηθή ΔΣΚ ζην Γ’ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (ΚΠ εθεμήο) (2000-2006) αλαπηχρζεθε κέζα απφ ην 

πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα, ην νπνίν  αθηέξσλε 497.1 εθ. € (43.28%), απφ ηα νπνία ηα 215.17 εθ. επξψ 

απνηέιεζαλ ηελ θνηλνηηθή ζπλεηζθνξά, ηα 86.29 εθ. επξψ (17.35%) ηελ εζληθή δεκφζηα ζπλεηζθνξά θαη ηα 195.64 

(39.35%) εθ. επξψ ηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή. Σν 2001, ν Νφκνο 2919/2001 ηξνπνπνίεζε ην Ν.1514/85 ζε αξθεηά 

ζεκεία πνπ αθνξνχζαλ ζηε ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηε βηνκεραλία, ζηελ αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ-

ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ (φπσο ηερλνβιαζηνί, γξαθεία κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ηδησηηθέο ζεξκνθνηηίδεο) θαη 

ζηε ζχλδεζε ησλ ηλζηηηνχησλ κεηαμχ ηνπο. Ο Νφκνο 2919/2001 γηα ηε ζχλδεζε έξεπλαο θαη παξαγσγήο
267

, 

αλαγλψξηδε λέεο θαηεγνξίεο παξέκβαζεο θαη λέεο ζεζκηθέο δπλαηφηεηεο.  
                                                                                                                                                                                 

ηνκέα, φπσο έρεη νξηνζεηεζεί απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Αθφκε, β) Ζ ίδξπζε ελφο Δ.Π.Η. απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπο Σνκείο ηνπο, φπσο επίζεο απφ ηα Δξγαζηήξηα θαη ηηο Κιηληθέο. Δηδηθφηεξα, ε ίδξπζε ελφο Δ.Π.Η. 

απνζθνπεί θαη ζηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θπξίσο δηεπηζηεκνληθνχ, δηαηκεκαηηθνχ ή δηαπαλεπηζηεκηαθνχ ραξαθηήξα, πεξηθεξεηαθήο ή εζληθήο 
εκβέιεηαο, ή ζε πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ εζληθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο θαη πξνηεξαηφηεηεο ή ζηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ ππνδνκέο 

κεγάιεο θιίκαθαο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ίδξπζε ελφο Δ.Π.Η. απνζθνπεί θαη ζηελ εξεπλεηηθή ππνζηήξημε ηνπ επηηεινχκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηδίσο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, κε δηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη έξεπλαο γ) Ζ ίδξπζε ελφο Δ.Π.Η. εληάζζεηαη ζην 
ζπλνιηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ έξεπλαο ηνπ νηθείνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Παλεπηζηεκίσλ (Ν. 3685/2008, Άξζξν 11). 

265 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Έξεπλαο & Σερλνινγίαο. 

266 Science and Technology for Regional Innovation and Development.  

267 χκθσλα κε ην άξζξν 4,  Ν. 3440/2006, ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 πεξίπησζε γ' ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2919/2001 (ΦΔΚ 128 Α) πξνζηίζεληαη ηα 

αθφινπζα εδάθηα πνπ έρνπλ σο εμήο: ‘Ζ ζπκκεηνρή κειψλ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ Παλεπηζηεκίσλ  θαη T.E.I, ζηηο παξαπάλσ 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηηξέπεηαη κεηά ηε  ζπκπιήξσζε ηξηεηίαο απφ ην δηνξηζκφ ηνπο θαη κεηά απφ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ή  ηεο πλέιεπζεο, 
αληηζηνίρσο. Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ε  έθηαζε ζπκκεηνρήο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ ζηηο αλσηέξσ επηρεηξήζεηο. Γελ επηηξέπεηαη ε 

ζπκκεηνρή κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιεο αλάινγεο ζέζεο ζηα 

φξγαλα δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο’. εκεηψλεηαη φηη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε επηκέξνπο ζεζκηθά πιαίζηα γηα ηελ ζχζηαζε 
ηερλνβιαζηνχ πνπ πνιιέο θνξέο πξνυπνζέηνπλ ηε ζχζηαζε spin-off σο Α.Δ. ή Δ.Π.Δ.(Ν.2919.2001, ΠΓ 17/2001, ‘Γηα ηελ ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε λέσλ 

επηρεηξήζεσλ έληαζεο γλψζεο’ - SPIN OFF), νη επηινγέο γηα ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ θαίλεηαη λα πεξηνξίδνληαη, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο κηαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο.  χκθσλα κε ηνλ 2843/2000, άξζξν 34, θαζνξίδεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, νη 
ζπκβάζεηο εθρψξεζεο, ε παξνρή ππεξεζηψλ, θαη ε ίδξπζε ή ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο αμηνπνίεζεο είηε κέζσ ζπγαηξηθήο είηε κε ζπκκεηνρή ζε απφ θνηλνχ 

εθκεηάιιεπζε. πγθεθξηκέλα, ε ζπκκεηνρή κειψλ ΓΔΠ ζε ηερλνβιαζηνχο ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 11 ηνπ λφκνπ 2929/2001. χκθσλα κε ην άξζξν απηφ ε 

ζπκκεηνρή εξεπλεηψλ, κειψλ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η., σο θαη εξεπλεηψλ ΑΔΗ θαη πξνζσπηθνχ εξεπλεηηθψλ θαη 
ηερλνινγηθψλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο γλψζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο δελ αληίθεηηαη πξνο ηελ ηδηφηεηά ηνπο πνπ έρνπλ ζηνλ εξεπλεηηθφ, ηερλνινγηθφ ή εθπαηδεπηηθφ θνξέα. πγθεθξηκέλα γηα ην 
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Σν 2002, ν Ν.2992 εηζήγαγε θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο (50% ησλ δαπαλψλ ΔΣΚ απφ ηα θνξνινγεηέα θέξδε) ελψ 

ηξνπνπνηήζεθε αξγφηεξα απφ ηνλ Ν.3296/2004 (GSRT, 2007: 39). Δίλαη γεγνλφο εληνχηνηο φηη ελεξγεηηθή 

επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα -κε ηελ έλλνηα ελφο πνιπεηνχο ζρεδίνπ αλάπηπμεο ππνδνκψλ 

θαη ππνζηήξημεο πξνγξακκάησλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο ή θαηλνηνκίαο- δελ πθίζηαηαη έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980. Δπηθξαηνχζα ηδέα ήηαλ γηα ρξφληα φηη ‘ε επέλδπζε ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΑ δελ έρνπλ πξνζηηζέκελε αμία γηα 

ρψξεο φπσο ε Διιάδα’ (Βαΐηζνο θαη Γηαλλίηζεο, 2001: 71). Αμίδεη λα ζεκεησζεί βέβαηα φηη ζεκεηψλνληαη έζησ θαη 

ππφ απηή ηε κνξθή θάπνηεο θεηδσιέο κεηαηνπίζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο επξχηεξεο πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο 

ηεο θαηλνηνκίαο, πνπ ιακβάλεη ππφςε κηα νπζηαζηηθή παξάκεηξν: ηηο πξνυπνηηζέκελεο ζεζκηθέο ζπλζήθεο ηεο 

θαηλνηνκίαο. Έλαο πην πξφζθαηνο Νφκνο γηα ηελ έξεπλα πνπ δελ ηέζεθε ζε ηζρχ (Ν. 3685/2008), πξνέβιεπε άιινλ 

έλα νξγαληζκφ γηα ηελ έξεπλα (Δζληθφο Οξγαληζκφο Έξεπλαο & Σερλνινγίαο), θαζψο θαη Δζληθφ Πξφγξακκα 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Δ.Π.Δ.Σ.).  

Ζ πνιηηηθή ΔΣΚ ζήκεξα, αθνξά ζε πεξηζζφηεξν απφ έλα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΔΠ εθεμήο), θαη 

ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 2007-2013 εληάζζεηαη ζηα Σνκεαθά 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013, φπσο απηά εγθξίζεθαλ επίζεκα απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην δηάζηεκα Οθησβξίνπ-Ννεκβξίνπ 2007: ΔΠ Πεξηβάιινλ-Αεηθφξνο Αλάπηπμεο, ΔΠ 

Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο, ΔΠ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε, ΔΠ 

Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ΔΠ Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠ Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε θαζψο θαη 

ζε πέληε Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ): ΠΔΠ Μαθεδνλίαο–Θξάθεο, ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο - 

Πεινπνλλήζνπ-Ηνλίσλ Νήζσλ, ΠΔΠ Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ, ΠΔΠ Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο–Ζπείξνπ, ΠΔΠ 

Αηηηθήο. εκεηψλεηαη σζηφζν φηη απνπζηάδεη έσο ζήκεξα κηα νξηδφληηα δηνίθεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, 

απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλν ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνιηηηθψλ. Παξφηη ηα πεξηζζφηεξα ΔΠ 

πεξηιακβάλνπλ πηπρέο θαη ζηνηρεία ελίζρπζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ν ζπληνληζκφο νξγαλψλεηαη αλά 

Τπνπξγείν θαη φρη αλά ζεκαηηθή, κε απνηέιεζκα λα δηαπηζηψλνληαη ζπρλά επηθαιχςεηο θαη απνπζία 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ελεξγεηψλ (Tsipouri & Papadakou, 2005). ε επίπεδν ΔΣΚ, ε δηακφξθσζε ησλ ζεκαηηθψλ 

αθνινπζεί ηελ θαζνδήγεζε ηεο ΓΓΔΣ, ε νπνία ζπλζέηεη δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο, φπσο ε 

ζπλεξγαζία κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηε Γ.Γ. Έξεπλαο θαη ηελ Γ.Γ. Πεξηθεξεηαθήο 

Πνιηηηθήο, νη πξαθηηθέο ζε επξσπατθφ επίπεδν (π.ρ. Πφινη Καηλνηνκίαο θαη ΔΛΔΤΘΧ παιηφηεξα, πλεξγαζία θαη 

πκπξάμεηο Ηλζηηηνχησλ πξφζθαηα), θαη εηζξνέο απφ ζπιινγηθέο ή επηκέξνπο παξεκβάζεηο εξεπλεηηθψλ 

ηλζηηηνχησλ (π.ρ. χλνδνο Πξνέδξσλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ, 2007), παλεπηζηεκίσλ (π.ρ. χλνδνο Πξπηάλεσλ) θαη 

άιισλ θνξέσλ. ε κηθξφηεξν βαζκφ δηαηππψλνληαη εηζξνέο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Οξηζκέλεο 

ελδεηθηηθέο ζπζηεκηθέο δξάζεηο ηεο ΓΓΔΣ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, πεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε ηνκέσλ έληαζεο 

γλψζεο, ηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ αθαδεκίαο θαη βηνκεραλίαο, ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο εξεπλεηψλ ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ εηζαγσγή κεηαζρεκαηηζκψλ κέζα απφ ηελ εηζαγσγή ηερλνινγίαο απφ εξεπλεηηθά ηδξχκαηα 

θαη παλεπηζηήκηα (π.ρ. Κνππφληα Καηλνηνκίαο). Δληνχηνηο, ε εκπινθή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

πνιηηηθήο ΔΣΚ είλαη αζχκκεηξε θαη απνδηαξζξσκέλε, ελψ ζηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ε ζπκκεηνρή θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ αλάγθε ελίζρπζε ησλ γεληθψλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ, ηελ ξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο (φπ.π.) θαη ηε 

δηαηήξεζε πθηζηάκελσλ πξαθηηθψλ. 

Δλεξγά ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ζην δηάινγν γηα ηελ θαηλνηνκία, απνηεινχλ: ν χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ, ν χλδεζκνο 

Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδαο, ν χλδεζκνο Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΔΠΔ), ν χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Β. Διιάδαο 

(φπ.π.: 25), ε Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ, Βηνηερλψλ θαη Δκπφξσλ Διιάδαο (ΓΔΒΔΔ), ε Δζληθή 

πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (ΔΔΔ) θαζψο θαη ζε έλα βαζκφ, ηα θαηά ηφπνπο Δπηκειεηήξηα. Έλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά σζηφζν ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξναλαθέξζεθε, είλαη ε ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ θαη νη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο ζρέζεηο 

                                                                                                                                                                                 
εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. θαη ζχκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ απηνχ κε ην Νφκν 3440/2006, ε ζπκκεηνρή 
κειψλ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ Παλεπηζηεκίσλ θαη T.E.I, ζηηο παξαπάλσ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηηξέπεηαη κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηξηεηίαο απφ ην δηνξηζκφ ηνπο θαη κεηά απφ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Α.Δ.Η. ή ηεο πλέιεπζεο ησλ Σ.Δ.Η. αληηζηνίρσο. Με ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ηνπο, ηα αλψηαηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ ηδξπκάησλ, θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηελ έθηαζε ζπκκεηνρήο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ ζηηο αλσηέξσ 
επηρεηξήζεηο. Με ηελ ίδηα ηξνπνπνίεζε δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ Α.Δ.Η ή Σ.Δ.Η. κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ή 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιεο αλάινγεο ζέζεο ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο (ΔΜΠ, 2008). 
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αλάκεζα ζηηο εηεξνγελείο θνηλσληθέο νκάδεο παξαγσγήο θαη ρξήζεο (ή δπλεηηθήο ρξήζεο) ηερλνινγίαο. 

ζεκεηψλεηαη φηη αξθεηέο παξαγσγηθέο κνλάδεο εληάζζνληαη ζην πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο αξθεηψλ πξνγξακκάησλ 

ΔΣΚ, είηε κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο φπσο ζα θαλεί θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή πεξίπησζε, είηε 

απηφλνκα σο παξαγσγνί ηερλνινγηθψλ αγαζψλ ζε ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη απηή ηεο 

Διιεληθήο Πξσηνβνπιίαο Σερλνινγηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ (Corrallia)
268

. Ζ ηειεπηαία απνηειεί δίθηπν 

επηρεηξήζεσλ ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο θαη έληαζεο γλψζεο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ εθαξκνγήο επηζηεκνληθψλ θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ κέζσ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, παξνρήο 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ κειψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ζρεκαηηζκνχ. Ζ 

Διιεληθή Πξσηνβνπιία Σερλνινγηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ απνηειεί Μνλάδα ηνπ Δ.Κ. Αζελά, ελψ ηειεί ππφ 

ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο θαη  Αληαγσληζηηθφηεηαο
269

.  

 

Μειεηψληαο ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο πνιηηηθψλ, απηή κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ειιηπψο ζεζκνπνηεκέλε ζηελ 

Διιάδα. Ζ ηππηθή ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρα ζπκβνχιηα θαη επηηξνπέο  κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

θνξέσλ απφ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα (παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα). Δληνχηνηο, ν βαζκφο 

ζπκκεηνρήο θαη επίδξαζεο επί ησλ πεξηερνκέλσλ πνιηηηθήο πνηθίιεη. Ζ πνιηηηθή ΔΣΚ γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

ζπλήζσο ηαπηίδεηαη κε ηηο ίδηεο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ, ή ηνπιάρηζηνλ ησλ δνκψλ πνπ ηνλ εθπξνζσπνχλ, 

θαη αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ ελίζρπζε παξαδνζηαθψλ κνξθψλ παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν  εθ ζέζεσο 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο ζηα ζέκαηα ΔΣΚ ηελ θαζηζηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηππηθά θαη 

άηππα, πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθή ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηερνκέλσλ πνιηηηθήο. Ζ έλλνηα ηεο δηακφξθσζεο ησλ 

πεξηερνκέλσλ άιισζηε απφ κφλε ηεο δελ ζπλεπάγεηαη φηη νη ζρέζεηο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη δηνηθεηηθψλ δνκψλ 

δηαπλένληαη κφληκα απφ πλεχκα ζπλεξγαζίαο, θαζφηη ζεζκηθά ζέκαηα θαη ηξέρνπζεο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο, θαζψο θαη ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο απνηεινχλ κφληκεο αδπλακίεο πνιηηηθήο θαη θαηά ζπλέπεηα 

κφληκεο πεξηνρέο έληαζεο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε ηζρπξή ζέζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δνκψλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο πνιηηηθήο 

ΔΣΚ -πνπ ελ κέξεη βαζίδεηαη ζηελ θεληξηθή ζέζε ηνπο ζηνλ επηζηεκνληθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο- δελ επηθπιάζζεη 

θαηά αλάγθε νκνηνγέλεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο κε ηελ έλλνηα φηη δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο δνκέο δηαηεξνχλ 

δηαθνξεηηθά ζεκεία θαη ζέζεηο ηζρχνο αλάινγα κε ηελ ζεζκηθή ππφζηαζε, ηνλ ρσξηθφ θαηακεξηζκφ, ηηο ad hoc 

πξνζσπηθέο ζρέζεηο αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο ηζνξξνπίεο θαη ηηο θπξίαξρεο θάζε θνξά επηινγέο θαη αξρέο. πλεπεία 

ηνχησλ, δπν απφ ηα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο πνιηηηθήο 

ΔΣΚ κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη πεξηιακβάλνπλ: (1) ηελ αδπλακία έσο ζήκεξα δηακφξθσζεο κηαο 

εζληθήο ζηξαηεγηθήο ΔΣΚ, αθνχ ε ζεζκηθή αλεπάξθεηα ηνπ πεξηβάιινληνο δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ 

δελ απνηειεί ηνλ ηδαληθφηεξν φξν γηα ηελ εθπφλεζε καθξνπξφζεζκσλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα ζπλδένπλ 

παξάιιεια δηαθνξεηηθά ζεκαηηθά (δηεπηζηεκνληθφηεηα) θαη ιεηηνπξγηθά (νξηδφληηνο ζπληνληζκφο) ηκήκαηα ηεο 

ΔΣΚ θαζψο θαη (2) ηελ αδπλακία ηζφθπξεο ελζσκάησζεο θνηλσληθψλ εηζξνψλ απφ ζεζκηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

δξψληεο κε ελδηαθέξνλ ζηελ ΔΣΚ, γεγνλφο πνπ ζηξεβιψλεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηηο θπξίαξρεο επηινγέο ζε 

επίπεδν εξεπλεηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ. Οη ηειεπηαίεο θαίλεηαη λα θαζνξίδνληαη είηε αζχκκεηξα, είηε απιψο ζε 

ζπλάθεηα κε ην επξσπατθφ πεξηβάιινλ επηινγψλ (φπσο ζπκβαίλεη επί παξαδείγκαηη ζην Πξφγξακκα Πιαίζην). 

 

Βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ αλάδεημε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζε κέηξα κε νηνλεί θεληξηθή ζέζε ζην πιέγκα ησλ θξαηηθψλ 

πνιηηηθψλ ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη ε επηινγή ζχγθιηζεο πξνο επξσπατθά πξφηππα πνιηηηθήο ΔΣΚ, 

είηε γηα ιφγνπο πξνγξακκαηηθήο ελαξκφληζεο (ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο) κε ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ησλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ -νη νπνίεο δίδνπλ πιένλ κεγάιε ζεκαζία ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ– είηε κε ζθνπφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε αλαδπφκελσλ δπλεηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζην ηνκέα ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 

πσο θαίλεηαη απφ ηελ εμέηαζε ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, απηέο έσο ζήκεξα δελ απνηεινχζαλ 

κέξνο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ επξχηεξνπ ζπλφινπ ησλ εγρψξησλ παξαγσγηθψλ αιιά θαη πηζησηηθψλ κεραληζκψλ. 

Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε θξίζηκε παξάκεηξν εμαζζέλεζεο ησλ φπνησλ αξζξσκέλσλ θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ 
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 Διιεληθή Πξσηνβνπιία Σερλνινγηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ (Corrallia), δηθηπαθφο ηφπνο http://www.corallia.org/, 09/04/2011.  
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 Ζ Διιεληθή Πξσηνβνπιία Σερλνινγηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εζληθνχο πφξνπο, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2007-2013 αιιά θαη 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 2007-2013 (ΠΔΠ) γηα ηηο πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο. 

http://www.corallia.org/
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κε ελδηαθέξνλ ζηελ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Δλ πξνθεηκέλσ, ε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο απνηειεί ζήκεξα 

έλα ‘θνηλψο’ απνδεθηφ πιαίζην, απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπιάρηζηνλ, φζνλ αθνξά ζηελ αλάγθε 

αληηκεηψπηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δηαζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ νηθνλνκηψλ ηεο Έλσζεο (παξφιν ηνλ έληνλα 

εηεξνγελή αλαπηπμηαθά ραξαθηήξα ησλ ηειεπηαίσλ) (European Commission, 2008β). Ζ απνδνρή ηεο πάλησο 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αλάγθε ζχγθιηζεο πξνο ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηε κνξθή ηνπο. 

Χο εθ ηνχηνπ, πνιηηηθέο φπσο ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαη ε πνιηηηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζεκεηψλνπλ κηα ζαθή 

ζηξνθή πξνο ζηφρνπο ζρεηηδφκελνπο κε θαηλνηνκία θαη πξνψζεζε δηαδηθαζηψλ γλψζεο ζε παξαγσγηθέο θαη 

θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο. εκεηψλεηαη ελδεηθηηθά φηη γηα ην ζρεηηθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα & Καηλνηνκία 

(CIP) αθηεξψλνληαη 3.6 δηο επξψ ηελ πεξίνδν 2007 -2013. Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο 

επελδχζεθαλ γηα έξγα θαηλνηνκίαο κέζσ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ πεξίπνπ 10.5 δηο επξψ ζε εξεπλεηηθέο ππνδνκέο, 

έξγα, κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη θαηάξηηζε, γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006
270

.  

 

ήκεξα, ε πνιηηηθή ΔΣΚ επαλαδηαηππψλεηαη κέζα απφ ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ  αλάπηπμε ηεο Έξεπλαο, Σερλνινγίαο 

θαη Καηλνηνκίαο  ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 2007-13 (ΓΓΔΣ, 2010β), ε νπνία 

δηαηεξεί σο δηαθεξπθηηθφ ζηφρν ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνο πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηε κεηάβαζε ζηελ ‘νηθνλνκία ηεο γλψζεο (ΓΓΔΣ, 2007). πγθεθξηκέλα 

αλαθέξεηαη φηη ε δεκφζηα δαπάλε κέζσ ησλ δηαθφξσλ Σνκεαθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 

2007-13 γηα δξάζεηο Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο ζα αλέιζεη ζηα 1.300 εθ. επξψ (θνηλνηηθή ζπλδξνκή 

πάλσ απφ 1000εθ. επξψ, πνζνζηφ ζρεδφλ 5% ηεο ζπλνιηθήο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο)
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. Να ζεκεησζεί -θαη παξά ηηο 

θαζπζηεξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο σο ζπλέπεηα ηεο απνπζίαο ελφο απηνηεινχο 

εζληθνχ ππιψλα πνιηηηθήο ΔΣΚ- φηη νη ζρεδηαδφκελεο δξάζεηο ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο ΔΣΚ πξνζαλαηνιίδνληαη 

ζαθψο πιένλ πξνο κηα επί ηεο αξρήο ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηθψλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο 

πεξηιακβάλνληαο δξάζεηο ηφζν Αξηζηείαο (π.ρ. ζπλεξγαζία παξαγσγηθψλ θαη Δ&Σ θνξέσλ, δεκηνπξγία 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ: α) έληαζεο γλψζεο, β) θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγία εζληθψλ ηνκεαθψλ 

πφισλ ΔΣΚ), φζν θαη Αμίαο (π.ρ. δηακεζνιαβεηέο θαηλνηνκίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζηα ΑΔΗ, ΑΣΔΗ θαη 

Γεκφζηα Δξεπλεηηθά Κέληξα, πεηξακαηηθέο Γξάζεηο Σερλνινγηθήο Καηλνηνκίαο, ππνζηήξημε Θεξκνθνηηίδσλ 

Δπηρεηξήζεσλ) (ΓΓΔΣ, 2007). 

 

Σελ ηξέρνπζα πεξίνδν (Ννέκβξηνο 2010) βξίζθεηαη ζε δηαβνχιεπζε επίζεο ην ρέδην Γξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο (ΓΓΔΣ, 2010β). Απηφ πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο 

‘ελνπνηεκέλνπ ρψξνπ έξεπλαο’ πνπ ζα ζηνρεχεη παξάιιεια ‘ζηελ παξαγσγή, ηε κεηάδνζε θαη ηε δηάρπζε ηεο 

γλψζεο’, κε ξεηή αλαθνξά ζηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο εζληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ. Με άιια ιφγηα, θαίλεηαη ζε δηαθεξπθηηθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν λα 

ζθνπεχεηαη πιένλ ε ζχλδεζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ κε ην δήηεκα ηεο εγρψξηαο παξαγσγηθήο βάζεο, ελψ γίλεηαη 

πιένλ ζαθήο αλαθνξά θαη ζε ζέκαηα ‘ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο’ θαη ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εξεπλεηηθνχο θαη 

παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο κέζα απφ έλα πνιπεηέο ζρέδην έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. ην ζπγθεθξηκέλν ρέδην 

γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζε αξθεηέο αξρέο πνπ απνηππψλνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

δεκηνπξγία πκπξάμεσλ Ηλζηηηνχησλ, Θεκαηηθψλ Γηθηχσλ, εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο. 

Δπηπιένλ, πξνβιέπεη αιιαγέο θαη ζην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ησλ Ηλζηηηνχησλ πνπ ζα θαηαβάιινπλ παξάιιεια 

εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη εηήζηα θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ. Ζ πξνθείκελε δηαβνχιεπζε παξφηη παξακέλεη 

αθφκε ζε έλα γεληθφ πιαίζην ζπλδέεη αθφκε πεξηζζφηεξν, ξεηά πιένλ, ηα πεξηερφκελα ησλ πνιηηηθψλ έξεπλαο, 

ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο.  

 

Παξάιιεια, έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηεο δηαβνχιεπζεο αθνξά ζηε ξεηή αλαθνξά γηα ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, γεγνλφο 

πνπ απνηππψλεη ηελ επηθείκελε ζέζε θαη ην ξφιν ηνπ θξάηνπο ζε ζέκαηα επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο. ε επίπεδν αξρηηεθηνληθήο, εληζρχεηαη ν ξφινο ηεο ΓΓΔΣ θαη ηνπ ΔΔΣ, ελψ ε πξψηε αλαιακβάλεη ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο. Σν πξνηεηλφκελν Πιαίζην απνζθνπεί ζηελ 

                                                      
270 Αθνξά ζην 97% ησλ δαπαλψλ κέζσ ΔΣΠΑ θαη ην 70% ζε πεξηθέξεηεο ηνπ ηφρνπ 1. Γηα ην 2007-2013 ππνινγίδνληαη δαπάλεο ηεο ηάμεσο ησλ 308 δηο 
επξψ κε ην 15% λα αθνξνχλ ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Σν 82% απηψλ ζα θαηεπζπλζνχλ ζηηο ‘πεξηθέξεηεο ζχγθιηζεο’.   

271 Σν θνλδχιη απηφ αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθηηκήζεηο ηεο ΓΓΔΣ πξνθεηκέλνπ νη αθαζάξηζηεο δαπάλεο γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (ΑΔΓΔΣΑ) λα πξνζεγγίζνπλ ην 

έηνο 2015, ην 1,5%  ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ ΑΔΠ, απφ ηηο νπνίεο ην 40% ζα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 
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αληηκεηψπηζε ζεκείσλ ειιείςεσλ πνπ αθνξνχλ: α) ζηε ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ, β) ζηελ ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο, γ) 

ζηελ αλάπηπμε πνιπεηψλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο, δ) ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

ε) ζηελ αμηνιφγεζε ηεο έξεπλαο θαη ζη) ζηε δηεζλνπνίεζε ηεο έξεπλαο. αθψο, ε αθξίβεηα θαη ην απνηέιεζκα ησλ 

αξρψλ απηψλ ζα θξηζεί απφ ην εμεηδηθεπκέλν πεξηερφκελν ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο δηαδηθαζίεο, ηηο αξρέο, 

ηηο επηζηεκνληθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ην πιαίζην εθαξκνγήο κέζα απφ ηα νπνία ζα πινπνηεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη 

ζηφρνη. Απηφ φκσο είλαη έλα ζεκείν πνπ ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο δηαδηθαζίαο ζα απνθαιπθζεί πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ.  

 

ε επίπεδν ηέινο πινπνίεζεο, ην λέν ρέδην ζέηεη γηα πξψηε θνξά έλα γεληθφ πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο θαη γεληθψλ 

αμφλσλ (ζε επίπεδν ππνδνκψλ, ζηνρεπκέλεο έξεπλαο, αιιειεπηδξάζεσλ, αμηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ θαη 

εμαηξεηηθήο αξηζηείαο), ζηα πξφηππα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ. Οη άμνλεο απηνί αθνξνχλ ζε ζηνρνζεηεκέλα 

εξεπλεηηθά έξγα, άκεζε ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο, εληαίν εξεπλεηηθφ ρψξν, εξεπλεηηθέο ππνδνκέο θαη εξεπλεηηθφ 

δπλακηθφ. εκεηψλεηαη σζηφζν φηη, ελψ φζνλ αθνξά ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ, ην λέν ρέδην θαίλεηαη λα απνηειεί 

κηα ‘αιιαγή παξαδείγκαηνο’ -ε νπνία βεβαίσο πξνήιζε ζε κεγάιν βαζκφ ζπγθεληξσηηθά- ε ‘απνηειεζκαηηθή’ 

εθαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ δξάζεσλ νθείιεη: (1) λα ζπλνδεπηεί απφ αλάινγεο ξπζκίζεηο ζε επίπεδν 

ρξεκαηνδφηεζεο, δηαδηθαζηψλ, εθαξκνγήο, ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ, (2) λα δηαηεξήζεη ηζνξξνπίεο αλάκεζα ζηα 

δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά αληηθείκελα θαη ζηε δηαθνξηθή θχζε ηνπο (π.ρ. θνηλσληθέο επηζηήκεο), ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ειιείςεηο θαη ηηο επηκέξνπο ηδηαηηεξφηεηεο θαη (3) λα ζρεδηάζεη, αλαπηχμεη θαη εληζρχζεη ζπγθεθξηκέλνπο 

κεραληζκνχο πινπνίεζεο απηνχ ηνπ έξγνπ αλά άμνλα. Ζ θαζπζηεξεκέλε ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο 

ελ γέλεη γηα ηα αλαγθαία ζεκεία παξέκβαζεο ζην πεδίν ηεο ΔΣΚ, κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζε νινθιεξσκέλε πνιηηηθή 

πξάμε κέζα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη κεραληζκψλ πινπνίεζεο ησλ νξζά 

δηαπηζηνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ειιείςεσλ. Τπνγξακκίδεηαη σζηφζν ε αλάγθε ελίζρπζεο ησλ ζεζκψλ θαη 

ζηα ηξία επίπεδα κέζα απφ ηα νπνία πξνζεγγίδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία: ζε επίπεδν θαλφλσλ, κεραληζκψλ θαη 

νξγαληζκψλ.             

 

Ζ απνδνρή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο ζπλνδεχηεθε απφ ηελ πηνζέηεζε σο ζηφρνπ ηεο αχμεζεο ηεο 

ΑΔΓΔΣΑ
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απφ 0.67% (1999) ζε 1.5% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ έσο ην 2010, κε ηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή λα 

απμάλεηαη ζε 40% απφ 24%. Δληνχηνηο, νη εκπινθέο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο δελ έρνπλ κφλν 

πνζνηηθή δηάζηαζε θαη δελ ζρεηίδνληαη κφλν κε ηνπο δηαζέζηκνπο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

πφξνπο αιιά ζπλδένληαη φπσο θαίλεηαη κε δηαξζξσηηθέο (κνξθνινγία θαη θαηεπζχλζεηο ζπζζψξεπζεο), 

ζπζηεκηθέο, ζεζκηθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο. Ζ επίδξαζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ δελ αθνξά κφλν ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάζηαζε. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ αθνινπζνχλ ζρεδφλ απφιπηα ηνπο θνηλνηηθνχο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θχθινπο, κε φηη απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη γηα ηε ζπλέρεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

επίπησζε ησλ πξνγξακκάησλ. Αθφκα πεξηζζφηεξν αθνξνχλ θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζηφρσλ 

θαη πιαηζίνπ κε δεδνκέλν κάιηζηα φηη  αθφκα δελ πθίζηαηαη νινθιεξσκέλν θαη απηνηειέο ζρέδην επηζηεκνληθήο 

θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο κε ζαθείο ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο, έηζη φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην λφκν 1514/85 

(GSRT, 2007: 46), αιιά νχηε θαη ζηαζεξφο απηνηειήο ρξεκαηνδνηηθφο εζληθφο ππιψλαο γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ 

Σερλνινγηθή Αλάπηπμε. Ζ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο άιισζηε ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα αθνινπζνχζε φρη 

κφλν ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θχθιν ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ (Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο) αιιά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο απηψλ ησλ θχθισλ, είηε απηέο αθνξνχζαλ πεξηζζφηεξν ζε ππνδνκέο, 

είηε ζε λέεο ηερλνινγίεο, ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία. Παξφια απηά, γηα ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη 

παξαθάησ, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ αδπλαηνχλ λα ζπγθιίλνπλ ζηα θπξίαξρα επξσπατθά παξαδείγκαηα, φζνλ αθνξά ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπο αιιά θαη ελίνηε ζηε κνξθή ηνπο.  

 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί εδψ φηη έλα απφ ηα ηζρπξά ζεκεία ηνπ θαηλνηνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζήκεξα ζεσξείηαη ην 

αλζξψπηλν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ (European Commission, 2009α, 2010α). εκεηψλεηαη φηη ν δείθηεο 

δεκνζηεχζεσλ ζηελ Διιάδα είλαη 1.53% αλά εξεπλεηή (2010) θαηαηάζζνληαο ηελ ρψξα ζηελ 9
ε
 ζέζε παγθνζκίσο 

(ΓΓΔΣ, 2010). Δληνχηνηο, απηφ πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη ην δπλακηθφ απηφ εμαξηάηαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα (Κξαηηθά Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη Σξηηνβάζκηα 

Ηδξχκαηα), ελψ ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζπλεηζθέξεη ειάρηζηα γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, κε εμαίξεζε ηελ 
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πεξηθέξεηα Αηηηθήο. πσο θαηαδεηθλχνπλ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία, νη εγρψξηεο παξαγσγηθέο δνκέο σο επί ην 

πιείζηνλ, ππφ ηα πθηζηάκελα ηερλνινγηθά θαη νξγαλσηηθά παξαδείγκαηα -θαη ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο ‘ρακειήο 

έληαζεο γλψζεο’- αδπλαηνχλ λα αμηνπνηήζνπλ επαξθψο ην παξαγφκελν αλζξψπηλν επηζηεκνληθφ θεθάιαην 

(Πίλαθαο 15) κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ θπξίσο απνηππψλνληαη ζηελ ππν-απαζρφιεζε, ηελ ππν-αμηνπνίεζε θαη 

ηε δηαξξνή ηνπ πξνο ην εμσηεξηθφ (Λακπξηαλίδεο, 2011). Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί θαη ηεθκήξην γηα ην δπλεηηθφ 

ξφιν πνπ νθείινπλ λα δηαδξακαηίζνπλ ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα ζην πιαίζην κηαο λέαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο 

ΔΣΚ.   

 

Ζ ρσξηθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο ππνδνκέο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ηδηαίηεξα 

έπεηηα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, αλαπηχρζεθαλ αξθεηέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ίδξπζε εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ (35 

εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί) θαη επηζηεκνληθψλ-ηερλνινγηθψλ πάξθσλ (Πάηξα, Θεζζαινλίθε, Κξήηε, Θεζζαιία, 

Ήπεηξνο, Λαχξην, Γεκφθξηηνο). Δληνχηνηο, ε θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δαπαλψλ ΔΣΚ είλαη άληζα 

θαηαλεκεκέλε ζηε ρψξα. Οη πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζπγθεληξψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

δαπάλεο (58.21%, 14.52% αληίζηνηρα) θαη αθνινπζεί ε Κξήηε κε 7.58% (GSRT, 2007: 29). Δπηπιένλ, δελ 

πθίζηαηαη πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή γηα έξεπλα, ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία. Σα Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα αθνινπζνχλ 

ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο, ρσξίο λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ. 

Μφλν ην 1999 ππήξμε κηα πξσηνβνπιία ελζάξξπλζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ, χζηεξα απφ παξαίλεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Era-Watch, 2006: 11), γηα ηελ αλάιεςε επζχλεο ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ κέζα απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ 

2000-2006). Δληνχηνηο, θακία απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο δελ πέηπρε ηε δηακφξθσζε κηαο πεξηθεξεηαθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ΔΣΚ, σο απνηέιεζκα θπξίσο ηεο απνπζίαο πεξαηηέξσ ππνζηήξημεο πξνο ηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο 

γηα ηελ πεξαίσζε ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο. Δμαίξεζε ππήξμε ε απνζπαζκαηηθή ζηήξημε ππνδνκψλ ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
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. Σν πνζνζηφ γηα δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ εληφο ησλ ΠΔΠ 2000-2006 άγγηδε ην 1.15% 

ζπλνιηθά κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά λα αθνξνχλ ζηα ΠΔΠ Β. Αηγαίνπ (3.92%), Κελ. Μαθεδνλίαο (2.81%) θαη  

Κξήηεο (1.49%). Δληέιεη, κε αθνξκή ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ, ην 2003 ε ΓΓΔΣ 

αλέιαβε μαλά ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ.  

 

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη γεληθά ζηηο ‘βξαδππνξνχζεο’ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζνλ αθνξά ζε επίπεδν 

δεηθηψλ θαηλνηνκίαο, εηζξνψλ (ρξεκαηνδφηεζε ΔΣΚ, πξνζσπηθφ ΔΣΚ) θαη εθξνψλ (θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο, 

παηέληεο). χκθσλα κε ηελ επξσπατθή κεζνδνινγία κέηξεζεο ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο (European Innovation 

Scoreboard), ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 25ε ζέζε αλάκεζα ζηα 27 θξάηε κέιε, κεηά απφ Βνπιγαξία θαη 

Ρνπκαλία. Απηφ σζηφζν πνπ εθ πξψηεο φςεσο θαηλφηαλ γηα αξθεηά ρξφληα ‘παξάδνμν’ αθνξά ζηε κε ζπζρέηηζε 

ησλ ζεηηθψλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ησλ ηδηαίηεξα ρακειψλ θαηλνηνκηθψλ επηδφζεσλ (Κνκλελφο 

2008: 2), ηάζε ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζήκεξα ζηηο έληνλεο ηάζεηο απνβηνκεράληζεο, ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ησλ εμαγσγψλ θαη ηηο ζπλεπαθφινπζεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ απνηππψλνληαη 

ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Σν ηζνδχγην αλέξρεηαη γηα ην 2011, ζε πνζνζηφ 14% ηνπ ΑΔΠ θαη 

θαηαδεηθλχεη ηε ζρέζε εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ θαη ηε ζέζε ησλ εγρψξησλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ ζην 

επξχηεξν πεξηβάιινλ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηάζε εξκελεχεηαη σζηφζν ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε 

ζπζρέηηζε ηνπ θπξίαξρνπ κνληέινπ αλάπηπμεο θαη ηεο νξζνινγηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηελ Διιάδα, φπσο 

απηέο πεξηιακβάλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, ησλ πνιηηηθψλ κέηξσλ ΔΣΚ θαη ηηο 

αληηλνκίεο ηνπ δηακνξθνχκελνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θξαηνχζα εγρψξηα ηάζε σο επί ην πιείζηνλ γηα ηηο αζθνχκελεο βηνκεραληθέο 

πνιηηηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ ήηαλ νη πξνζπάζεηεο ‘πξνζηαηεπηηζκνχ’, παξά κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εγρψξηαο 

ηερλνινγηθήο θαη παξαγσγηθήο βάζεο, κε φηη ζπλέπεηεο ην αθνινπζνχλ απηφ ζήκεξα. Απηφ πνπ αλαδεηθλχεηαη 

κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηκέξνπο δηεξγαζηψλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο αθνξά ζε 

επηκέξνπο (θαη θαηά πεξηφδνπο) ηάζεηο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, νη νπνίεο σζηφζν δελ ηξνθνδνηήζεθαλ απφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο ίδηαο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ εγρψξησλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ, φπσο ζα 

ήηαλ πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε κηαο δνκεκέλεο, πνιπεηνχο θαη νινθιεξσκέλεο πεξηθεξεηαθά 

πνιηηηθήο ΔΣΚ. Ζ ίδηα ε πνιηηηθή θαηλνηνκίαο θαίλεηαη φηη γηα ρξφληα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ ελίζρπζε ησλ 
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ζηνηρείσλ θφζηνπο ησλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο κέζσ είηε ηεο κείσζεο 

θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ (Γηαλλίηζεο, 1993: 23) είηε ηεο επέθηαζεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ εξγαιείσλ κε 

ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ ηερλνινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Σν γεγνλφο απηφ ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ αδπλακία ησλ 

(εζσζηξεθψλ) παξαγσγηθψλ δνκψλ –ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο- λα αμηνπνηήζνπλ ηελ θαηά πεξηφδνπο 

ζπγθξάηεζε ησλ ακνηβψλ εξγαζίαο (φπ.π.), ιφγσ ηεο εμάξηεζεο ηνπο απφ ηελ ίδηα ηελ εζσηεξηθή δήηεζε (ε ζρέζε 

ηεο νπνίαο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηηο ακνηβέο απαζρφιεζεο). Ζ νηθνλνκηθή απηή κεγέζπλζε, δελ 

επεθχιαζζε σο επί ην πιείζηνλ πεξηερφκελα ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εγρψξηαο παξαγσγηθήο βάζεο θαη 

εκθάληδε ινηπφλ γηα ρξφληα ζηνηρεία κεγέζπλζεο θαη ππεξ-ζπζζψξεπζεο πνπ βαζίδνληαλ ζε παξάγνληεο 

πεξηζζφηεξν φπσο ε εζσηεξηθή δήηεζε, ε εηζξνή θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, ε αλάδπζε ηνπ εγρψξηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ.  

 

πλεπεία ηνχησλ, ε κειέηε ησλ δεηθηψλ κεγέζπλζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηχπσλε γεληθέο κεηαβνιέο ζηα 

παξαγσγηθά πεξηερφκελα, ηηο παξαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο, ηηο εγρψξηεο παξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο ή ηηο ζεζκηθέο 

πξνυπνζέζεηο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Οη ζπλέπεηεο απφ ηελ απνπζία απηψλ ησλ παξακέηξσλ, γίλνληαη 

εκθαλείο πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ κέζα απφ ηελ πξντνχζα βηνκεραληθή πζηέξεζε, ηε ζπλερή ππνβάζκηζε ηεο 

παξαγσγηθήο θαη θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηε ζπλεπαθφινπζε εκθάληζε θαηλνκέλσλ  παξαγσγηθήο 

απνδηάξζξσζεο θαη αλαπηπμηαθήο θαζπζηέξεζεο. Αθφκε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε αχμεζε ησλ θεξδψλ ζε 

αξθεηνχο θιάδνπο κεηά ην 1985, δε ζπλνδεχηεθε απφ πεξηφδνπο κεηαζρεκαηηζκψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεγνξεί 

ππέξ ηνπ επηρεηξήκαηνο γηα κηα βαζχηεξε παξάιιεια θξίζε ππεξ-ζπζζψξεπζεο ζηε ρψξα, φπνπ γηα ρξφληα 

απνπζηάδνπλ ‘λένη ηνκείο πνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηηο επελδχζεηο, παξά θέξδε γηα λα 

επελδπζνχλ’ (Κνκλελφο, 2005: 219). Καηά ζπλέπεηα, εθδειψλνληαη ζε αξθεηέο πεξηφδνπο θαηλφκελα επελδχζεσλ 

ζε κε παξαγσγηθνχο ηνκείο, φπσο ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο (φπ.π.). Γεληθφηεξα πάλησο, βαζηθφο παξάγνληαο 

ζηελ πξνθείκελε παξαγσγηθή θαηεχζπλζε ππήξμε θαη ε θξαηνχζα νξζνινγηθφηεηα βηνκεραληθήο πνιηηηθήο θαη 

πνιηηηθήο ΔΣΚ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη αθφκε θαη ζήκεξα, ε ΑΔΓΔΣΑ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ είλαη πνιχ 

ρακειφηεξε απφ ην κέζν φξν ησλ 25 θξαηψλ-κειψλ. Πξφζθαηα ζηνηρεία θαηαηάζζνπλ ηελ Διιάδα ζηελ 20ε ζέζε 

αλάκεζα ζηνπο 25 θαη ζηε 15ε ζέζε αλάκεζα ζηα παιηφηεξα 15 θξάηε κέιε (ΓΓΔΣ, 2007: 22). Ζ ΑΔΓΔΣΑ 

ζπληζηά ην 0.61-0.63% ηνπ ΑΔΠ φπσο είδακε, ελψ νη δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ, σο ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο, αθνξά 

ζε 0.20% ηνπ ΑΔΠ, ήηνη 32% ηεο ΑΔΓΔΣΑ.  

 

7.2.2. Η Οξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηελ Διιάδα: εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, πξνθιήζεηο θαη 

πξνυπνζέζεηο 

 

Χο ζπλάγεηαη εθ ησλ αλσηέξσ, ε πνιηηηθή ΔΣΚ αλαπηχζζεηαη θπξίσο ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ηδηαίηεξα 

απφ ηα ηέιε ηνπ ’80 (ΔΠΔΣ Η, STRIDE), ελψ αθνινπζεί κηα νξζνινγηθφηεηα πνπ μεθηλάεη απφ ηελ ελίζρπζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απνπεηξάηαη δεηιά θαη απνζπαζκαηηθά λα εληζρχζεη ζρέζεηο, 

αιιειεπηδξάζεηο, ζεζκνχο (φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ΠΡΑΞΔ, ΔΛΔΤΘΧ γηα ζεξκνθνηηίδεο, Πφινη 

Καηλνηνκίαο γηα ζπλεξγαηηθή έξεπλα θαη ζηξαηεγηθέο θαηλνηνκίαο). Παξφια απηά, δε δηαπηζηψλεηαη ξηδηθή αιιαγή 

νχηε ζην επξχηεξν πξνγξακκαηηθφ πιαίζην, νχηε ζε επίπεδν απνηειεζκάησλ ή ζπλέρεηαο ησλ πξσηνβνπιηψλ 

απηψλ. Παξφια απηά, αξθεηέο απφ ηηο δξάζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη βξίζθνληαη ζε ζσζηή θαηεχζπλζε φζνλ αθνξά ηελ 

ζπζρέηηζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Βαζηθφο ιφγνο 

γηα ηελ ηάζε απηή, είλαη ε απφιπηε ζρεδφλ εμάξηεζε απφ ηνπο πξνγξακκαηηθνχο (θαη ρξεκαηνδνηηθνχο) θχθινπο 

ησλ θνηλνηηθψλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ε απνπζία ελφο ζπλνιηθνχ εζληθνχ ζρεδίνπ ζηξαηεγηθήο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ.  

 

ηαρπνινγψληαο ηα ρξφληα πξνβιεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, θαηαγξάθνληαη: α) ε πεξηνξηζκέλε 

ρξεκαηνδφηεζε (απφ €162 εθ. ην 1993 ζε €418 εθ. ην 2001, κε πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ 0.6% απφ 0.4%, φηαλ ν 

κέζνο φξνο ζηελ Δ.Δ.-15 είλαη 1.8% πεξίπνπ), β) ε απνπζία κέηξσλ αλαζχληαμεο ηεο εζσηεξηθήο ηερλνινγηθήο 

παξαγσγηθήο βάζεο (πνιηηηθέο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, κνλάδεο παξνρήο ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ), γ) ε κε 

αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ αιιά νη ζηνρεχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο (π.ρ. ελίζρπζε πξν-αληαγσληζηηθήο έξεπλαο θαη πξσηνηχπσλ αιιά απνπζία εξγαιείσλ αλάπηπμε 

πξντφλησλ), δ) ε απνπζία ελφο εγρψξηνπ πνιπεηνχο απηνηεινχο ζηξαηεγηθνχ ππιψλα πνιηηηθψλ ΔΣΚ πνπ ζα 

δηαζθαιίδεη ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο αζζελψλ ηδησηηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ ή ηθαλνηήησλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε πιαηζίνπ 
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ζπλεξγεηψλ, ε) ε απνπζία ζεκαηηθνχ ζπληνληζκνχ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο επζχλεο θαη θξαηηθνχο 

θνξείο πνιηηηθήο ζρεηηθήο κε ηα κέηξα ΔΣΚ (Tsipouri & Papadakou, 2005), ζη) ε απνπζία κεγάισλ ζπζηεκηθψλ 

θαη νξγαλσηηθψλ παξεκβάζεσλ αλαζχληαμεο ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ ή ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ ζε επίπεδν κειέηεο ηνπ επηζηεκνληθνχ, ηερλνινγηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ θαηλνκέλνπ. 

 

ε ζρέζε κε ηελ νξζνινγηθφηεηα ηνπο, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ θαίλεηαη λα θαζίζηαληαη αλεπαξθείο λα απνηειέζνπλ 

απηνηειή θαη νινθιεξσκέλα κέηξα πνιηηηθήο. Ζ ζρέζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ κε άιιεο πνιηηηθέο είλαη είηε 

αληηλνκηθή είηε ζρέζε ππνθαηάζηαζεο. Απφ ηε κηα πιεπξά, κέηξα πνιηηηθήο φπσο ε πνιηηηθή πξνκεζεηψλ θαη 

εηζαγσγήο ηερλνινγίαο, ε βηνκεραληθή πνιηηηθή αιιά θαη ε πνιηηηθή αληαγσληζκνχ δελ παξείραλ επαξθή θίλεηξα 

γηα ηελ αλάπηπμε ελδνγελψλ ηερλνινγηθψλ πφξσλ. Ζ εξεπλεηηθή θαη ηερλνινγηθή δξαζηεξηφηεηα πεξαηψλεηαη ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απφ θνξείο παξαγσγήο γλψζεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλα απφ ηα πην ηζρπξά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηνλ θεληξηθφ άμνλα 

κεηεμέιημεο ηνπ. Ζ ειιηπήο σζηφζν ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ θαη ε απνπζία 

ζηαζεξψλ ζεζκηθψλ παξακέηξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία εηεξνγελψλ θνξέσλ πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα επξχηεξεο 

ηερλνινγηθήο δηάρπζεο ζε εηεξνγελείο θνηλσληθέο νκάδεο.  

 

ηνλ ίδην βαζκφ, απνπζηάδνπλ ρξεκαηνδνηηθνί αλαπηπμηαθνί κεραληζκνί θαη κνλάδεο παξνρήο ηερλνινγηθψλ 

ππεξεζηψλ, ζηα πξφηππα ηεο πεξηφδνπ 1982-1986. πσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, ζηελ πεξίνδν εθείλε -

ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1982 έσο 

ην 1985 (Γεληφδνο, 1993: 227)- θαίλεηαη λα αλαπηχζζνληαη πξφζθαηξα κέηξα, ηα νπνία πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

επέθηαζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ, ζηελ πξνψζεζε ησλ ηερλνινγηθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηε βηνκεραλία θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα 

επηρεηξεκαηνινγήζεη φηη θάπνηα βαζηθά πεξηερφκελα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθξνηήζνπλ θαη 

ζήκεξα ζεκαληηθά κέξε κηαο λέαο ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο. Απνηέιεζκα ησλ κεηέπεηηα εμειίμεσλ είλαη ε κε 

δηακφξθσζε δνκψλ αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε εγρψξηα ηερλνινγηθή παξαγσγή θαη εγρψξηα ηερλνινγηθή δήηεζε 

θαη ζπλεπαθφινπζα ε κε ζπζρέηηζε θαηλνηνκηθψλ επηδφζεσλ θαη καθξν-νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο (Komninos & 

Tsamis, 2008: 2), δεδνκέλνπ φηη ε κνξθνινγία ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο δε ζπζρεηίδεηαη κε θαηλνηνκηθέο 

δηαδηθαζίεο. πλεπψο, ελψ ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν παξαηεξείηαη κηα ηάζε πξνο κνληέια ζπζηεκηθνχ 

ραξαθηήξα, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ ζηελ Διιάδα θηλνχληαη πεξηζζφηεξν πξνο έλα πξφηππν κηληκαιηζηηθνχ ηχπνπ, 

απφζπξζεο απφ ελεξγεηηθέο παξεκβάζεηο.   

 

Αλαθνξηθά κε ηε κεηαθνξά πνιηηηθψλ εξγαιείσλ θαη ιχζεσλ, απηή κπνξεί λα πξνζεγγηζζεί δηηηψο. Απφ ηε κηα 

πιεπξά, σο πηνζέηεζε δνθηκαζκέλσλ πξαθηηθψλ κεησκέλνπ ‘νξηαθνχ θφζηνπο εθαξκνγήο’ (σο απνηέιεζκα ηεο 

κεηαθνξάο γλψζεο, εκπεηξίαο θαη απνθπγήο θφζηνπο πηινηηθήο εθαξκνγήο) ζε έλα αλακνξθνχκελν θαη 

δηεπξπλφκελν νηθνλνκηθά θαη ξπζκηζηηθά ρψξν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά κπνξεί, φπσο πξναλαθέξζεθε, λα ζπλδεζεί 

κε δεηήκαηα θξαηηθήο απηνηέιεηαο, θνηλσληθήο λνκηκνπνίεζεο θαη ελδνγελνχο δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ 

πεξηερνκέλσλ. ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζπλεπψο δηαζηάζεηο ειάρηζησλ 

απαηηνχκελσλ λνκηκνπνηεηηθψλ εηζξνψλ, νξζνινγηθφηεηαο πνιηηηθψλ ηεο θξαηηθήο δξάζεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ κέηξσλ. Γεληθφηεξα, ε ειιεληθή πεξίπησζε επαλαθέξεη  ην θεληξηθφ πνιηηηθφ 

δήηεκα ηεο ζπκκφξθσζεο κε εμσγελείο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο  σο βαζηθή πεγή πνιηηηθήο πξσηνβνπιίαο ζε 

ζπγθεθξηκέλα πεδία θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, ην νπνίν θαη κεηαθξάδεηαη ζε πηνζέηεζε κηκεηηθψλ πξαθηηθψλ.  

 

Ζ ηάζε απηή αλαδεηθλχεη εθδειψζεηο ηεο θξαηηθήο ξχζκηζεο πνπ απνζθνπνχλ είηε ζε εμηζνξξφπεζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ή δπλεηηθά εκπιεθνκέλσλ νξγαλσκέλσλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ, είηε απνηππψλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα απνθάιπςεο πξαγκαηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη άζθεζεο ad hoc θαη αζχκκεηξσλ πηέζεσλ πνπ 

ελδερνκέλσο εθδειψλνληαη. Με άιια ιφγηα, ε εθδήισζε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο κπνξεί λα ηδσζεί ζε 

ζπλάξηεζε ηφζν ηνπ δεηήκαηνο ηεο θπξηαξρίαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο απηνηέιεηαο ηνπ θξάηνπο φζν θαη ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο (αηεινχο) λνκηκνπνίεζεο ηνπ θξαηηθνχ πξάηηεηλ. Καη ζηα δπν απηά επίπεδα δηαπηζηψλεηαη κηα 

πνιπζχλζεηε ζρέζε πνπ δε ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα εμαζζέλεζε ή ππνθαηάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ξφισλ 

ηνπ θξάηνπο, παξφια απηά ππαηλίζζεηαη κεηαβνιέο ζηε κνξθή ζχλδεζεο ησλ ηειεπηαίσλ κε ηνπο απνδέθηεο ηεο 

δξάζεο ηνπ θαη κεηαβνιέο ζηε κνξθή πξαγκάησζήο ηεο.  
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Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα ζπληζηνχλ κηα πεξίπησζε ηξηπιήο ππνθαηάζηαζεο, σο πξνο α) ηνλ ίδην 

ην ξφιν ηνπο (ζπζζψξεπζε θαη λνκηκνπνίεζε), β) ηε ζρέζε αλάκεζα ηνπο (πνιηηηθή αλάπηπμεο έξεπλαο, 

ηερλνινγίαο, θαηλνηνκίαο) θαη γ) ηε ζρέζε ηνπ κε ηα πεξηερφκελα άιισλ πνιηηηθψλ. Πην αλαιπηηθά, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, θαίλεηαη λα πθίζηαηαη κηα πξσηνγελήο ζρέζε ππνθαηάζηαζεο αλάκεζα ζηηο 

πνιηηηθέο θαηλνηνκίαο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο. Πνιηηηθά κέηξα θαηλνηνκίαο πνπ ζπρλά απεπζχλνληαη θαη ζηελ 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα γηα παξάδεηγκα, επηρεηξνχλ κε έλα αηειή ηξφπν λα ζπκπιεξψζνπλ αλεπάξθεηεο ηεο 

εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, ε ππνθαηάζηαζε απνθηάεη έλαλ επηπιένλ ραξαθηήξα, φπνπ νη ίδηεο 

πνιηηηθέο ιεηηνπξγνχλ ππνθαηάζηαηα σο πξνο ηνλ ιεηηνπξγηθφ ηνπ ξφιν (σο δαπάλεο ζπζζψξεπζεο), 

ιεηηνπξγψληαο πεξηζζφηεξν σο δαπάλεο λνκηκνπνίεζεο. ε έλα ηξίην επίπεδν ηέινο, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ θαίλεηαη λα 

ππνθαζηζηνχλ, κε ζηξεβιφ ηξφπν, αλεπάξθεηεο άιισλ πνιηηηθψλ φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζεσξεηηθή πξνβιεκαηηθή θαη εμεηάδνληαο ηε κνξθή ησλ πνιηηηθψλ απηψλ αιιά θαη ηηο 

επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο, νη δαπάλεο γηα επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε, θαίλεηαη λα ζπληζηνχλ 

εληέιεη ζηελ Διιάδα φρη ηφζν δαπάλεο ζπζζψξεπζεο φπσο ζεσξεηηθά πξνζεγγίδνληαη, φζν δαπάλεο 

λνκηκνπνίεζεο. Λεηηνπξγνχλ σο εθ ηνχηνπ ππνθαηάζηαηα, φρη κφλν ζε ζρέζε κε άιιεο πνιηηηθέο (π.ρ. σο εξγαιείν 

άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο) ζην γεληθφηεξν πιαίζην ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, αιιά πξσηίζησο σο πξνο ην 

ίδην ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο ξφιν. Καηά ζπλέπεηα, ε θεληξηθή ηνπο νξζνινγηθφηεηα δελ αθνξά νχηε ζε αμίεο 

‘θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο’ νχηε ζε ζθνπνζεζίεο αλαδηάξζξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο δεκνζίσλ αγαζψλ 

θαη κεγηζηνπνίεζεο ηεο θαηαλνκήο ηνπο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αηειή αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ηνπ εγρψξηνπ 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, ε νξζνινγηθφηεηα απηή ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα αθελφο επξχηεξεο αλαδηάηαμεο ησλ 

βαζηθψλ ηερλνινγηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ κεραληζκψλ, αθεηέξνπ δηακφξθσζεο ζπλζεθψλ 

αλάδεημεο κηαο ‘θνηλσλίαο ηεο γλψζεο’.  

 

Με άιια ιφγηα, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ θαίλεηαη λα απνηπγράλνπλ κέρξη ηνχδε ζε πςειφ βαζκφ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο 

βαζηθνχο ζθνπνχο ηφζν ηεο αλαγθαίαο θνηλσληθά παξαγσγήο δεκνζίσλ αγαζψλ, φζν θαη ηεο αλαγθαίαο θνηλσληθά 

θαηαλνκήο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεζκεχνπλ θαη ηα ίδηα ηα θνηλσληθά ππνθείκελα -πνπ νχησο ή άιισο δελ 

ζπληζηνχλ πεγέο δηακφξθσζεο πεξηερνκέλσλ-, ζε έλα εγρψξην πεξηβάιινλ αηειψλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, 

αηεινχο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο δηαξζξψζεσο θαη αηεινχο θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, ήηνη ζε κηα 

εμαξηεκέλε ηερλνινγηθά νηθνλνκία θαη θνηλσλία ηεο γλψζεο. Δλψ νη πνιηηηθέο ΔΣΚ εκθαλίδνληαη λα επηηεινχλ ζηελ 

Διιάδα κηα ζχγρξνλε θξαηηθή παξαγσγηθή ιεηηνπξγία (ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ Offe), ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαηέρνπλ θπξίσο έλα ξπζκηζηηθφ ξφιν. Παξνκνίσο, ελψ ζεσξεηηθά νη δαπάλεο γηα ΔΣΚ απνηεινχλ δαπάλεο 

θνηλσληθήο επέλδπζεο -θαη ζπγθξνηνχλ κηα θξαηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία κέζσ ηεο πινπνίεζεο έξγσλ θαη πνιηηηθψλ 

(πιηθέο θαη άπιεο ππνδνκέο) ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαγσγηθή θαη αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ζηελ 

ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο-, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαίλεηαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο φηη επηηεινχλ απιψο κηα θνηλσληθά αλαγθαία 

λνκηκνπνηεηηθή ιεηηνπξγία.  

 

Σα ζπζηαηηθά αλάπηπμεο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ επηβεβαηψλνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ην έληνλα πεξηνξηζκέλν 

λνκηκνπνηεηηθφ πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, θαη θαη’ επέθηαζε ηελ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ησλ 

αληηπξνζσπεπηηθψλ κεραληζκψλ ζηε ζπλδηακφξθσζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο πνιηηηθήο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε 

ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη δηακφξθσζεο πξνηεξαηνηήησλ. Σα 

ζηνηρεία απηά νμχλνπλ ην θαηλφκελν πνπ ππνγξακκίζζεθε παξαπάλσ θαη αθνξά ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο 

εμσγελνχο δηακφξθσζεο εγρψξησλ πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη ζεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ 

Σν ηειεπηαίν ζεκείν ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αλάγθε ζπκκφξθσζεο ζε εμσγελείο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, ε νπνία 

κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί είηε ζε θνξκαιηζηηθνχ ηχπνπ κηκεηηθέο πξαθηηθέο ζηα αληίζηνηρα πνιηηηθά κέηξα θαη 

εξγαιεία είηε ζε αζχκκεηξεο ad hoc δηεπζεηήζεηο (θαη φρη πνιπεηείο ζρεδηαζκνχο) πνιηηηθήο. Ζ ηάζε απηή 

αλαπαξάγεη αθελφο κελ ηηο δηακνξθνχκελεο ηάζεηο ‘θαξηεινπνίεζεο’ ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ρψξσλ 

-κε ηηο αληίζηνηρεο πάληα εμηζνξξνπήζεηο αλάκεζα ζε εκπιεθφκελα θνηλσληθά ππνθείκελα-, εγείξνληαο αθεηέξνπ 

ζέκαηα ηφζν αληαπφθξηζεο ζε εγρψξηεο θνηλσληθέο αλάγθεο φζν θαη ιεηηνπξγηθήο απηνηέιεηαο ηνπ θξάηνπο θαη 

(αηεινχο) λνκηκνπνίεζεο ηεο θξαηηθήο δξάζεο.   
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7.3. Η πεξίπησζε ηεο Κξήηεο. πζζψξεπζε, ηερλνινγηθή δηάξζξσζε, αξηζηεία θαη αηειήο ζεζκηθή 

νινθιήξσζε 

πσο πξναλαθέξζεθε, ηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ζπγθξφηεζεο ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλνπλ 

ζεζκνχο, θίλεηξα θαη ηθαλφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ παξαγσγή, δηάρπζε θαη εθαξκνγή ηεο παξαγσγηθήο 

γλψζεο ζε κηα ρψξα (Nelson, 1993: 17). Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ εζσηεξηθέο 

θαη εμσηεξηθέο πξoππνζέζεηο. Οη εζσηεξηθέο πξνυπνζέζεηο πεξηιακβάλνπλ ηε δηάζηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λα εηζάγεη κεηαζρεκαηηζκνχο θαη αιιαγέο, είηε ζπλνιηθέο είηε ηκεκαηηθέο, ζε 

ηερλνινγηθφ ή ζεζκηθφ επίπεδν. Ζ δηάζηαζε απηή σζηφζν επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο αλαγθαίεο ζπλζήθεο πνπ 

αθνξνχλ: α) ζην βαζκφ ζπλνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο, β) ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, γ) ζην 

ζπληνληζκφ ησλ κεξψλ ηνπ, δ) ζην βαζκφ ηζνξξνπίαο ζπλαίλεζεο, ήηνη ζηελ χπαξμε ελφο επξχηεξα απνδεθηνχ θαη 

εθαξκνδφκελνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, ε) ζηελ χπαξμε ζεζκηθψλ κεραληζκψλ ζρεδηαζκνχ θαη εηζαγσγήο ησλ 

αλαγθαίσλ ηερλνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη δ) ζηηο εζσηεξηθέο ηζνξξνπίεο θαη αληηλνκίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

 

Δληνχηνηο, ε αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλνρήο θαη αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο δελ απνηειεί 

απφ κφλε ηεο επαξθή ζπλζήθε αλάπηπμεο ηνπ ηειεπηαίνπ, θαζφηη βαζηθή κεηαβιεηή απνηειεί ην είδνο ησλ 

ζρέζεσλ απηψλ θαη ην πεξηερφκελν ηνπο. Ζ αλάπηπμε ηππηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε 

δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο κπνξεί λα επηθπιάζζεη δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξσκέλεο ή δηαρεφκελεο ζπλέπεηεο, 

αλάινγα θαη κε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Άιισζηε, ε αλάπηπμε ησλ πξνθείκελσλ ζρέζεσλ επεξεάδεηαη απφ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ αλάιπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην επξχηεξν ππφδεηγκα θεθαιαηαθήο 

ζπζζψξεπζεο θαζψο θαη απφ ηηο ηζηνξηθφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (ε νπνία ζπλδπάδεηαη πξνθαλψο θαη 

κε ζρεηηθέο θξαηηθέο πνιηηηθέο).  

 

εκαληηθή κεηαβιεηή επίζεο ζπληζηά ε ηζηνξηθφηεηα θαη ε εθάζηνηε αλαπηπμηαθή ηξνρηά. Ζ ηζηνξηθφηεηα 

απνηειεί κεηαβιεηή πνπ θαζνξίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηφζν ησλ αιιαγψλ πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζζνχλ ζε επίπεδν εξεπλεηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ θαη ζην πεδίν ηεο ζπζζψξεπζεο 

ελ γέλεη, φζν θαη ησλ κέηξσλ πνπ κπνξνχλ λα ζρεδηαζζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ζε επίπεδν πνιηηηθψλ αλάπηπμεο 

ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ ηζηνξηθφηεηα ζπληζηά ην ππφζηξσκα ησλ νξίσλ παξέκβαζεο 

θαη απνηειέζκαηνο ησλ εθάζηνηε κέηξσλ, είηε αληηθεηκεληθά -φηαλ γηα παξάδεηγκα, ε αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλνπ 

ηχπνπ ππνδνκψλ θαη κε ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή δηάξζξσζε πξνζδηνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο- είηε ππνθεηκεληθά κε ηελ έλλνηα ησλ πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ.  

 

Οη εμσηεξηθέο πξνυπνζέζεηο ζπγθξφηεζεο θαη αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο φπσο πξναλαθέξζεθε 

αθνξνχλ θαηά βάζε: α) ζηελ ηθαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ην δηεζλέο πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη αλαδηαλνκήο 

ηερλνινγίαο, β) ζην ραξαθηήξα ηεο αιιειεπίδξαζεο απηήο θαη γ) ζην ηζνδχγην εηζαγσγήο ηερλνινγίαο θαη 

ελδνγελνχο παξαγσγήο ηερλνινγηθψλ πφξσλ. Σν είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην δηεζλέο ζχζηεκα θαηλνηνκίαο 

αθνξά ζην ραξαθηήξα ησλ ζρέζεσλ κε δηεζλείο ηερλνινγηθέο θαη παξαγσγηθέο δνκέο θαη ζηηο ζπλέπεηεο απηψλ. Ο 

ραξαθηήξαο ησλ ζρέζεσλ πεξηιακβάλεη ηα ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηχζζνπλ δηάδξαζε κε ην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ θαη ηε κνξθή απηήο ηεο δηάδξαζεο. Παξφια απηά, νη ζρέζεηο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ δηαθνξεηηθά 

ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα νπνία κπνξεί λα αλαπηχζζνπλ δηαθνξηθέο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλακηθέο 

δεκηνπξγψληαο αληζνβαξείο ή αηειείο ζπλδέζεηο θαη ζρέζεηο. Ζ ζρέζε κε ην δηεζλέο πεξηβάιινλ δχλαηαη λα 

επηθπιάζζεη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη βαζκνχ -βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα- απνηειέζκαηα γηα  δηαθνξεηηθά 

πεξηθεξεηαθά ππνθείκελα. Δπνκέλσο, ν βαζκφο εμσζηξέθεηαο ελφο πεξηνρηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξηθφο θαη λα παξαπέκπεη ζε αζχκκεηξε αλάπηπμε ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ζε ακθίδξνκεο εμαξηήζεηο.  

 

Γεληθά, ε κεηαβιεηή ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ απνηειεί 

θξίζηκν εξκελεπηηθφ πξίζκα, ηφζν σο κεζνδνινγηθφ θαη ελλνηνινγηθφ εξγαιείν, φζν θαη σο ππφζηξσκα 

δηακφξθσζεο ππνζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηελ εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ κειέηεο. Ζ έλλνηα ηνπ 

‘ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο’ δηαθξίλεηαη, φπσο ζεκεηψζεθε, απφ κηα ηξηζππφζηαηε θχζε· απνηειεί ηαπηφρξνλα 

δηαλνεηηθή θαη ελλνηνινγηθή αθαίξεζε, θνηλσληθή θαλνληθφηεηα θαη εξγαιείν αλάιπζεο ή ζρεδηαζκνχ θξαηηθψλ 

πνιηηηθψλ. Δληνχηνηο, ε πξνθείκελε αλάιπζε εμεηδηθεχεηαη  ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επίπεδα, ην θαζέλα απφ ηα 

νπνία ζπλαξζξψλεηαη πεξηζζφηεξν κε θάπνηα απφ ηηο ηξεηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο ηεο ζεκαζίαο ηεο έλλνηαο. Με 
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απηή ηελ έλλνηα, ε δηάζηαζε κέζα απφ ηελ νπνία εξκελεχεηαη έλα ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ζπλαξηάηαη άκεζα απφ ην 

βαζκφ σξηκφηεηαο θαη ηηο εκπξάγκαηεο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη ε αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ηεο 

Κξήηεο κε βάζε ηε κειέηε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηέπνπλ ην πθηζηάκελν πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα 

παξαγσγήο γλψζεο. Λακβάλεηαη επίζεο ππφςε ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη νη 

πξνζπάζεηεο κεηεμέιημήο ηνπ ζε θαζαπηφ πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. πγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη ν ξφινο 

θαη νη επηπηψζεηο ησλ αζθνχκελσλ ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ θαη πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 

φπσο απηφ θπζηθά ελζσκαηψλεηαη απφ ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο ΔΣΚ. Παξάιιεια, δηεξεπλψληαη νη 

εζσηεξηθέο ζεζκηθέο δηεξγαζίεο, ην επίπεδν ηεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ δξψλησλ θαζψο θαη νη 

επηδξάζεηο πνπ νη ηειεπηαίνη αζθνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ.  

ε απηφ ην πιαίζην, επηρεηξείηαη ε αμηνιφγεζε ησλ πεξηθεξεηαθά έλζεησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο γλψζεο σο πξνο 

ηηο επηπηψζεηο πνπ απηέο, είηε πξαγκαηηθά είηε δπλεηηθά, έρνπλ πάλσ ζην ππφ δηακφξθσζε πεξηθεξεηαθφ 

ππφδεηγκα θαηλνηνκίαο. Χο εθ ηνχηνπ, δηαηππψλεηαη ην επηρείξεκα πσο ε αλάπηπμε ελφο ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο 

ην νπνίν λα νινθιεξψλεη ηηο επηινγέο ησλ επηκέξνπο δξψλησλ ζηε βάζε ηεο θαηαξρήλ επηζπκίαο ηνπο γηα 

ζπλεξγαηηθέο δηεπζεηήζεηο, απνηειεί ζεκειηψδε πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαηλνηνκηθήο 

ηθαλφηεηαο, δηαπίζησζε ε νπνία (θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ) ζπλνδεχεη ηα πνξίζκαηα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, θαίλεηαη λα αλαδεηθλχεηαη κηα πεξίπησζε ελφο 

δηαθνξηθά δηαξζξσκέλνπ ζπζηήκαηνο, κε ακθίδξνκεο δηεξγαζίεο. Απηέο, αθελφο εκπεξηέρνπλ εηζαγσγή 

ελζσκαησκέλσλ ηερλνινγηθψλ αμηψλ σο βαζηθή κέζνδν ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ γηα ηνπο κεραληζκνχο 

ζπζζψξεπζεο, αθεηέξνπ πεξηιακβάλνπλ παξαγσγήο πςεινχ επηπέδνπ επηζηεκνληθψλ αμηψλ κε ηάζεηο αμηνπνίεζεο 

πέξαλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ νξίδνληα. Παξαθάησ, κειεηψληαη ηφζν νη δηαδηθαζίεο θαζαπηέο θαη ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο -πνπ παξάγνπλ αληίζηνηρα ακθίδξνκεο πεξηθεξεηαθέο εμαξηήζεηο- φζν ν ξφινο ησλ πνιηηηθψλ 

ΔΣΚ ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο. 

πσο δηαηππψλεηαη θαη παξαπάλσ αλαιπηηθφηεξα, ε ηερλνινγηθή αιιαγή θαη ε θαηλνηνκία δελ δηακνξθψλνληαη ελ 

θελψ αιιά εληφο ελφο επξχηεξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν κεηαμχ άιισλ 

πεξηιακβάλεη πνιπζζελείο δνκέο ζπλεξγαζίαο, δπλακηθέο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

δξψλησλ θαη ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο δηαηάμεηο ησλ ζρέζεσλ πνπ ππνηξέρνπλ ηελ δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ 

(Nelson, 1992, 1993, 1995, 2003, Freeman, 1998, Lundwall, 2000, Fagerberg, Srholec & Verspagen, 2009). Ζ 

κειέηε ησλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ, ζε ζρέζε θαη κε ην ελ γέλεη πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο ηεο 

γλψζεο, έρεη πιένλ άξξεθηα ζπλδεζεί κε ην εξκελεπηηθφ πξίζκα ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, εζληθψλ αιιά θαη 

πεξηθεξεηαθψλ. Με ηε ζεηξά ηνπο, ηα πξνθείκελα ζπζηήκαηα ζπλδένληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν κε πνιηηηθέο 

θαη ζηξαηεγηθέο δηακφξθσζεο πεξηθεξεηαθψλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, φζν θαη κε λέα ππνδείγκαηα 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Ζ εμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο αλαπξνζαλαηνιίδεηαη θαη ζέηεη έκθαζε φρη κφλν ζηηο πιηθέο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο (ππνδνκέο, 

εθαξκνζκέλε ηερλνινγία, ρξεκαηνδφηεζε) αιιά θαη ζηηο άπιεο (γλσζηαθέο δνκέο, δεμηφηεηεο) αιιά θαη ζηηο 

θνηλσληθέο ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίεο λα εμππεξεηεζνχλ ιεηηνπξγηθά (ζεζκηθή 

ππθλφηεηα, θνηλσληθφ θεθάιαην, ζπλεξγαηηθή λννηξνπία).  

ηηο παξαθάησ ζειίδεο δηεξεπλάηαη ε πεξίπησζε κηαο αλαπηπζζφκελεο, πεξηκεηξηθήο θαηά βάζε, πεξηθέξεηαο ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λα θαηαλνήζεη ηα ζηξαηεγηθά δηιήκκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην επξχηεξν παξαγσγηθφ ηεο ζχζηεκα 

ηφζν ζε ζρέζε κε ηηο πθηζηάκελεο δνκέο παξαγσγήο γλψζεο φζν θαη ζην πιαίζην εθείλσλ ησλ πξν-απαηηνχκελσλ 

ζεζκψλ πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηελ πηζαλφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο παξαγφκελεο γλψζεο ζε θαηλνηνκία. έλα δεχηεξν 

βαζηθφ επηρείξεκα ζπλνςίδεηαη ζην φηη ε αλάπηπμε εξεπλεηηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ απνζέκαηνο δελ ηαπηίδεηαη ζε 

θακία πεξίπησζε κε ηελ δηακφξθσζε πεξηθεξεηαθήο αξηζηείαο. Ζ έιιεηςε δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθά 

παξαγφκελσλ γλψζεσλ θαη ε αδπλακία κεηαζρεκαηηζκνχ απηψλ ζε λέεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο δεζκεχεη θαη 

πεξηνξίδεη ηελ πξννπηηθή δφκεζεο απηνχ πνπ ζήκεξα θαιείηαη ‘πεξηθέξεηα γλψζεο’. Πιένλ, σο βαζηθή 

πξνυπφζεζε ελίζρπζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ εκθαλίδεηαη ε αλάπηπμε ζεζκψλ 

θνηλσληθήο δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο. Οη ζεζκνί απηνί πεξηιακβάλνπλ κεραληζκνχο ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη 

δηακφξθσζε επξχηεξσλ ζπζηεκηθψλ παξακέηξσλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα πξνο θαηλνηνκία κέζα απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ηφζν ηεο παξαγφκελεο γλψζεο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Με πεξίπησζε κειέηεο ηελ Κξήηε, 
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επηρεηξείηαη ε απνθάιπςε ησλ ιφγσλ ειιηπνχο ή αζζελνχο παξνπζίαο ζπζηεκηθψλ πξνυπνζέζεσλ, ελψ 

δηεξεπλψληαη νη αζζελείο αιιειεπηδξάζεηο θαη πεξηνξηζκέλεο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα πθηζηάκελα κέξε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηα ηειεπηαία θαίλεηαη φηη αδπλαηνχλ λα αθνκνηψζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο παξαγφκελεο 

επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο ζε επίπεδν ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Καη’ αξράο, ηα πνξίζκαηα αθνξνχλ ζηα γεληθφηεξα ζεσξεηηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ, ηα 

πεξηερφκελα, ηηο ζθνπνζεζίεο θαη ηα θαζεζηψηα εθαξκνγήο. Δπηπιένλ αλαθέξνληαη θαη ζε εηδηθφηεξα ζέκαηα, 

φπσο νη ελδηάκεζνη ζεζκνί δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο (Amin & Thrift, 1995: 53, Cooke & Morgan, 2001), νη ‘κε 

εκπνξεχζηκεο αιιειεμαξηήζεηο’ (Storper & Walker, 1989, Storper & Scott, 1995), νη ελδνπεξηθεξεηαθέο 

εμαξηήζεηο θαη ζπζηεκηθέο ζηξεβιψζεηο αιιά θαη νη ιαλζάλνπζεο δπλακηθέο. Σα δεηήκαηα απηά πξνζεγγίδνληαη 

κέζα απφ ηελ εηδηθφηεξε πξνβιεκαηηθή ηεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο σο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο νπνίαο νη ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηα ππνθείκελα ελφο γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλνπ θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο -κε ζπγθεθξηκέλεο δνκέο 

παξαγσγήο γλψζεο θαη δεδνκέλν θαζεζηψο ξχζκηζεο- δηαβαζκίδνληαη θαη ηππνπνηνχληαη ζε ζπλεθηηθνχο, ππθλνχο 

θαη δηαξθείο δεζκνχο ειάρηζησλ, ακνηβαία δηακνξθνχκελσλ παξαλνκαζηψλ ζπλεξγαζίαο.  

Καηά δεχηεξνλ, ηα πνξίζκαηα ηεο κειέηεο ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο αθνξνχλ ζηηο εκπεηξηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

θαη αλαθέξνληαη θαηά βάζε ζηηο εγγελείο θαη ζπζηεκηθέο αδπλακίεο, ζηα ειιείκκαηα θαη ζην ξφιν ησλ 

αζθνχκελσλ ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ, ζηελ θαηαλφεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ παξαγσγηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη 

ζεζκηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ηέινο, ζηελ αλάπηπμε κηαο ζπλζεηηθήο θξηηηθήο αλαθαηαζθεπήο ηνπ ζπλνιηθνχ 

πεξηθεξεηαθνχ θαηλνηνκηθνχ ππνδείγκαηνο θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη. ε απηφ ην πιαίζην 

δηεξεπλψληαη επίζεο νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε αζθνχκελε εξεπλεηηθή-ηερλνινγηθή πνιηηηθή θαη ε πνιηηηθή 

θαηλνηνκίαο αδπλαηεί λα ζπλδεζεί κε ζέκαηα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

πλεπψο, γίλεηαη κηα απφπεηξα αλάιπζεο ησλ ιφγσλ πνπ πηζαλψο κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηελ αζζελή 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο, θαη ησλ επηκέξνπο κέηξσλ πνπ ηελ πινπνηνχλ, κε ηελ ζθνπνχκελε 

νξζνινγηθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο πνιηηηθήο.  

7.3.1. Παξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο 

 

ηηο παξαθάησ ζειίδεο ζα επηρεηξεζεί ε δηεξεχλεζε κηαο αλαπηπζζφκελεο, πεξηκεηξηθήο θαηά βάζε, λεζησηηθήο 

πεξηθέξεηαο (Κξήηε) ππφ ην αλαιπηηθφ πξίζκα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Παξάιιεια, ζα 

αλαδεηεζνχλ ηξφπνη ζπζρεηηζκνχ ηεο θαηλνηνκηθήο επίδνζεο ηεο πεξηθέξεηαο ηφζν κε ηηο πθηζηάκελεο δνκέο 

παξαγσγήο γλψζεο, φζν θαη κε ηηο επξχηεξεο δηεξγαζίεο ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ δηέπνπλ ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο. Αθνχ κειεηεζνχλ ηα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ζα αλαδεηρζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο δηαζπλδέζεηο ησλ κεξψλ ηνπ, ελψ ηέινο ζα 

παξνπζηαζζνχλ νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα κε ηα νπνία ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο έξρεηαη 

βαζκεδφλ αληηκέησπν ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηεμέιημήο ηνπ.  

Πέξα απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ επξχηεξα αζθνχκελσλ ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ θαη πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο, 

δηεξεπλψληαη νη εζσηεξηθέο ζεζκηθέο δηεξγαζίεο θαη εηδηθφηεξα ην επίπεδν ηεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ δξψλησλ. πσο ζα θαλεί, βαζηθή πξνυπφζεζε κηαο επηηπρνχο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο παξαγσγήο γλψζεο ζε βηψζηκν θαη θνηλσληθά απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο θαηλνηνκίαο είλαη 

ε ζεζκηθή νινθιήξσζε ησλ δξψλησλ ζε κνληκφηεξεο δνκέο ζπλεξγαζίαο. εκαληηθή επίζεο θξίλεηαη ηφζν ε άκεζε 

ελίζρπζε ησλ ζπζηεκηθψλ παξακέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αξηζηείαο αιιά θαη, κεζνπξφζεζκα, ε 

αλαδήηεζε λέσλ ζεζκηθψλ ιχζεσλ πνπ ζα αλαδεηθλχνπλ λένπο θαη πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

H πεξηθέξεηα Κξήηεο δηαηεξεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα νλνκαζηηθφ κέζν ξπζκφ αλάπηπμεο θνληά ζηνλ εζληθφ 

κέζν φξν θαη πςειφηεξν απφ ηνλ κέζν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ΔΔ-25, ελψ ζπκβάιιεη ζε πνζνζηφ κεηαμχ 5.2% 

(1995) θαη 5.5.% (2003) ζην εζληθφ αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (OECD, 2005β). Σν θαηά θεθαιήλ αθαζάξηζην 

πεξηθεξεηαθφ πξντφλ
274

 θπκαίλεηαη θαηά κέζν φξν ζην 99% ηνπ εζληθνχ πνζνζηνχ, γηα ηελ πεξίνδν 1995-2003 

                                                      
274 Σν Αθαζάξηζην Πεξηθεξεηαθφ Πξντφλ (ΑΠΠ) ηεο Κξήηεο ην 2001 αληηζηνηρνχζε ζην 5.5% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο (ΑΔΠ), παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε απφ ην πνζνζηφ ηνπ 5.1% ην 1990 (OECD, 2005β). 
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(Era-Watch, 2006). Δληνχηνηο, ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηθέξεηαο
275

 ζε ζπλάξηεζε κε ηζηνξηθέο δηεξγαζίεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη αζηπθνπνίεζεο δηακνξθψλνπλ έλα αλαπηπμηαθφ δπηζκφ αλάκεζα ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ 

απφ ηε κηα θαη ην λφηην ηκήκα θαη ηελ ελδνρψξα απφ ηελ άιιε
276

.  

Ζ Κξήηε δηαηεξεί πςειφ γεληθά πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ κέζν φξν, ελψ είλαη ε πεξηθέξεηα 

κε έλα απφ ηα ρακειφηεξα έσο ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ πνζνζηά αλεξγίαο, ηα νπνία γηα ηα έηε 2004, 2005 θαη 2006 

αλέξρνληαη ζε 7.7%, 7.1% θαη 7% αληίζηνηρα, φηαλ ηα εζληθά πνζνζηά ηηο ίδηεο ρξνληέο θπκαίλνληαη ζην 10.5%, 

9.8% θαη 8.9% (Era-Watch, 2006). ε φξνπο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ν ζεκαληηθφηεξνο ηνκέαο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο είλαη ν ηξηηνγελήο
277

 (79%) κε ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν ζε επίπεδν παξαγφκελνπ 

εηζνδήκαηνο ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ
278

, ελψ ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο αθνξά πεξίπνπ ζην 11% θαη ν πξσηνγελήο
279

 

ζην 10% (ICAP, 2007). ζνλ αθνξά ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, απηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ πςειφ βαζκφ 

θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ θιήξνπ (0.5559 εθηάξηα κέζνο φξνο) (φπ.π.), ηνλ ρακειφ βαζκφ νξγάλσζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζε παξαδνζηαθά πξντφληα θαη κεζφδνπο παξαγσγήο, ηηο πεξηνξηζκέλεο ζρέζεηο 

κε εξεπλεηηθά θέληξα, ηελ εηζαγσγή ελζσκαησκέλεο ηερλνινγίαο (θπξίσο εμνπιηζκνχ), θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο νινθιήξσζεο ηεο παξαγσγήο κέζα απφ δηαδηθαζίεο κεηαπνίεζεο, πξνψζεζεο θαη νξγάλσζεο.  

Παξάιιεια, παξά ηηο πξφζθαηεο θαηλνηνκηθέο ηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ ή πξντφλησλ (π.ρ. βηνινγηθή 

παξαγσγή), παξαηεξείηαη πεξηνξηζκέλε έληαζε θαη έθηαζε εηζαγσγήο θαηλνηνκηθψλ παξεκβάζεσλ ζε ηερλνινγηθφ 

θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν – φπσο νξγάλσζε ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ ζην επίπεδν ηεο 

κεηαθνξάο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ πξντφλησλ, εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο- πνπ ελ 

κέξεη νθείιεηαη ζηελ απνπζία πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο κε έκθαζε ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ηνκέα αιιά θαη ζηελ 

επηθξάηεζε δνκεκέλσλ ζπκθεξφλησλ θαη πξαθηηθψλ (π.ρ. ζχζηεκα εκπνξηθήο δηαθίλεζεο θαη ζπλεηαηξηζκψλ). 

ην επίπεδν ηεο βηνκεραλίαο, αλαπηχζζνληαη πεξηζζφηεξν δξαζηεξηφηεηεο ζην πεδίν ηεο κεηαπνίεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο θαηλνηνκηθέο ζπρλά δξαζηεξηφηεηεο ζε πιηθά 

θαηαζθεπψλ θαη πιαζηηθά. Γεληθά ζηελ Κξήηε ζπγθεληξψλεηαη πεξίπνπ ην 3% ησλ ζρεηηθά κεγάισλ βηνκεραληψλ 

ηεο ρψξαο (κε κέζν φξν 31 εξγαδφκελνπο, αξθεηά θάησ απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν), κε ηηο πεξηζζφηεξεο λα 

εληνπίδνληαη ζην Ζξάθιεην. Ζ ζπλνιηθή αμία ηνπ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο αθνξά πεξίπνπ ζηα 370 εθ. επξψ, 

πεξίπνπ ην 1.3% ηεο εζληθνχ πξντφληνο (OECD, 2005β).     

Ζ κειέηε ηεο δηάξζξσζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο ηεο Κξήηεο δελ εληνπίδεη θάπνηνλ εθηεηακέλν 

βηνκεραληθφ ηνκέα. Ζ βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη φηη απνηειεί δεπηεξεχνπζα παξαγσγηθή ιεηηνπξγία κε 

                                                      
275 Ζ πεξηθέξεηα Κξήηεο απνηειείηαη απφ ηνπο Ννκνχο Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ, Ρεζχκλεο θαη Υαλίσλ, έρεη έθηαζε 8.335 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, ήηνη 6,3% ηεο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Διιάδαο, ελψ γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξίδεηαη απφ δείθηε νξεηλφηεηαο πνπ αγγίδεη ην 49%.  

276 Ζ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ αλέξρεηαη ζην 50,6% ηεο Κξήηεο, κε ην Ν. Υαλίσλ λα αθνινπζεί θαη λα παξάγεη ην 24% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ 
λεζηνχ (ηξέρνπζεο ηηκέο 2004) (ICAP, 2007). 

277 Σν 1970 ην εμσηεξηθφ ζπλάιιαγκα απφ ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θηάλεη ηα 7.7 εθ. δνιάξηα θαη ην 1975 ζηα 17.1 εθ. δνι. Σν 1997, ην ζπλάιιαγκα απφ 

ηνλ ηνπξηζκφ θηάλεη ζηα 1.5 δηο δνιάξηα πνπ ηζνδπλακεί κε ην 58% ηνπ εγρψξηνπ ΑΔΠ απφ ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (OECD, 2005β). ήκεξα ππνινγίδεηαη 

φηη έσο θαη 40% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ λεζηνχ απαζρνιείηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο εληφο ή ζρεηηθέο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. Δληνχηνηο, ε εζσηεξηθή 
δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε κε ηνλ βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ λα αθνξά ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο ‘καδηθήο 

ζηξαηεγηθήο’ ρσξίο ηδηαίηεξεο εμεηδηθεχζεηο ζε ζεκαηηθφ ηνπξηζκφ, πέξα απφ κεκνλσκέλεο ζρεηηθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο 

ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηεο Κξήηεο απμήζεθε πεξίπνπ θαηά 12% ην δηάζηεκα 1991-2000, απφ 1.143 ην 1991 ζε 1.278 ην 2000, αληηπξνζσπεχνληαο ην 16% 
ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, ν αξηζκφο ησλ θιηλψλ απμήζεθε πεξίπνπ 39%, κε απνηέιεζκα ν κέζνο αξηζκφο θιηλψλ αλά κνλάδα λα 

απμεζεί απφ 73 ην έηνο 1991 ζε 90 ην έηνο 2000. Γεσγξαθηθά, νη πεξηζζφηεξεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο άλσ ησλ 100 θιηλψλ βξίζθνληαη ζηνλ Ννκφ Ζξαθιείνπ 

(πνζνζηφ 38.4%) θαη ζηνλ Ννκφ Υαλίσλ (23.9%). 

278 Ζ νξγάλσζε θαη ε πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε εμαίξεζε ηηο κεγάιεο θαη νξγαλσκέλεο κνλάδεο, είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε 
ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ ζχλδεζε ηνπο κε άιινπο θιάδνπο (π.ρ. ηξφθηκα, ΣΠΔ, βηνηερλνινγία), ηελ εηζαγσγή ζεκαηηθψλ ππνδεηγκάησλ, ηηο κεζνδνινγίεο 

πξνψζεζεο, ηηο ζπιινγηθέο θαη καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο θαη ηνπο δεζκνχο κε άιινπο θνηλσληθνχο θνξείο (π.ρ. αθαδεκατθά ηδξχκαηα). Σελ πεξίνδν πνπ 

ζπληάζζεηαη ην παξφλ θείκελν (επηέκβξηνο 2010) αλαθνηλψλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Ηδξχκαηνο Αξηζηείαο-Καηλνηνκίαο θαη Δθπαίδεπζεο 
γηα ηνλ Σνπξηζκφ ζηελ Κξήηε (δέζκεπζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. Γηψξγνπ Παπαλδξένπ θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Κξήηε ζην πιαίζην ηνπ Παγθνζκίνπ 

πλεδξίνπ Κξεηψλ) πνπ εθφζνλ επδνθηκήζεη ζα απνηειέζεη ην πξψην βήκα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ σο άλσ παξαγφλησλ ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο, εηζαγσγήο 

ζηνηρείσλ έληαζεο γλψζεο, εμεηδίθεπζεο ηνπ πξντφληνο θαη ζπλεξγεηψλ. Ζ εθπφλεζε ηεο  πξψηεο κειέηεο αλαηέζεθε απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο ζηα 
αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ηεο πεξηθέξεηαο.  

279 Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ράξε ζηελ κνξθνινγηθή θαη θιηκαηηθή πνηθηινκνξθία ηεο Κξήηεο θαιχπηεη κεγάιν εχξνο ησλ κεζνγεηαθψλ πξντφλησλ, σζηφζν 

επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζην ειαηφιαδν, ζηα εζπεξηδνεηδή θαη ζηελ ηπξνθνκία (ICAP, 2007). 
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βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε ζχλδεζε ηεο κε ηελ ηνπηθή αγνξά. Δμαίξεζε απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίεο πνπ 

ζηεξίρζεθαλ ελ πξψηνηο ζηελ ηνπηθή αγνξά θαη ελ ζπλέρεηα θαηέιαβαλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ ειιεληθή ή ηε δηεζλή 

αγνξά (ηαζάθεο, Aθνπμελίδεο, Γθιαβάλεο θ.α., 2000). Οη πην ζεκαληηθνί θιάδνη είλαη νη θαηαζθεπέο, ε 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην εκπφξην, νη κεηαθνξέο, ν θιάδνο μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ, θαζψο θαη ν 

θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ, ν νπνίνο εθδειψλεη έλαλ νξηζκέλν βαζκφ θαηλνηνκηθφηεηαο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζε ζχλδεζε θαη κε ηελ κεηαπνίεζε πξντφλησλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη λέεο κνξθέο ελαιιαθηηθήο 

γεσξγίαο (OECD, 2005β). Οη επελδχζεηο ζε ζηαζεξά θεθάιαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο 

αλά θιάδν δξαζηεξηνηήησλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, δηακνξθψλνληαη κε ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ λα θαηέρεη 

δηαρξνληθά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ. Χζηφζν  εκθαλίδεηαη λα ζπξξηθλψλεηαη ζηαδηαθά, ίζσο φκσο θαη 

σο ζπλέπεηα αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ επελδπηηθψλ δπλαηνηήησλ πέξα απφ ηελ θαηνηθία θαζψο θαη ηελ 

νινθιήξσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο θαηαλάισζεο (ηαζάθεο, Aθνπμελίδεο, Γθιαβάλεο θ.α., 2000: 151). 

χκθσλα κε πην πξφζθαηα ζηνηρεία, ε πξνζηηζέκελε αμία θάζε θιάδνπ ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο αθνξά ζε 19.9% 

γηα ηνλ θιάδν μελνδνρείσλ–εζηηαηνξίσλ, θαη αθνινπζνχλ ν θιάδνο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εθκίζζσζεο 

θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (13.1%). Ο αγξνηηθφο θιάδνο ζπλεηζθέξεη κε 8.7% θαη νη θαηαζθεπέο κε 

9.9%, ελψ ε κεηαπνίεζε θπκαίλεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 2.5% (ICAP, 2007).  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή σζηφζν ε απνζπζρέηηζε, φπσο ζα θαλεί θαη παξαθάησ, αλάκεζα ζηελ θαηλνηνκηθή επίδνζε 

θαη ζην κεξίδην ηεο θαηλνηνκίαο ζην ζπλνιηθφ παξαγφκελν πξντφλ. Σν ζεκείν απηφ έρεη απνηειεί γεληθφηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη ην εζληθφ ππφδεηγκα ζπζζψξεπζεο ζπλνιηθά
280 

(Komninos & Tsamis, 2008: 11). 

Παξακεξίδνληαο πξνο ζηηγκήλ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ παξαγσγηθψλ ππνζπλφισλ, ην 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θαίλεηαη λα παγηψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαζεζηψηνο 

ζπζζψξεπζεο είλαη απηφ ηεο δηρνζηαζίαο. Απφ ηε κηα πιεπξά, παξαηεξείηαη επηθεληξσκέλε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θιάδνπο θαη επηρεηξήζεηο πνπ δείρλνπλ κηα δπλακηθή αιιά εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλν πνζνζηφ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΠ. Απηέο νη δνκέο αθνξνχλ θπξίσο ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα πιαζηηθά, ηα ηξφθηκα θαη ηα πνηά, ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηηο επηθνηλσλίεο, ηελ ελέξγεηα, 

ηηο γξαθηθέο ηέρλεο θαη ηηο εθηππψζεηο, θαζψο θαη ηηο λέεο κνξθέο αγξνηηθήο θαιιηέξγεηαο, ηνπξηζκνχ θαη 

εκπνξίνπ (OECD, 2005β). Δληνχηνηο, ε θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπο λα κελ θαηαγξάθεηαη πάληα κε 

εηδηθφηεξν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηνκείο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κεγάια κεξίδηα ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηνξηζκέλεο θαηλνηνκηθέο ηθαλφηεηεο θαη αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε ρακειή 

ηερλνινγηθή έληαζε. Οη επηπηψζεηο απηνχ ηνπ ‘ελδνπεξηθεξεηαθνχ δπτζκνχ’ ζηνπο κεραληζκνχο ηεο ηνπηθήο 

ζπζζψξεπζεο είλαη πνιπζήκαληεο θαη αθνξνχλ ηφζν ζην γεληθφ επίπεδν ηερλνινγηθήο δηάξζξσζεο ηεο παξαγσγήο 

φζν θαη ζηελ αηειή δηακφξθσζε πξνυπνζέζεσλ ζπγθξφηεζεο ελφο ζπλεθηηθνχ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο. Ο δπτζκφο απηφο απνηειεί αξλεηηθή δηάζηαζε ζηνπο φξνπο ζπζζψξεπζεο πεξηνξίδνληαο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο. Ζ ηειεπηαία θαίλεηαη λα δηαηεξεί κελ θάπνηνπο δείθηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, νη νπνίνη φκσο κε ηε ζεηξά ηνπο ζπγθξνηνχληαη ζηε βάζε ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

καθξνπξφζεζκα ππνβηβάδνπλ ηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία ζηνλ εζληθφ θαη δηεζλή θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Ζ 

πξνθείκελε ηάζε ζπλδπάδεηαη φπσο απνηππψλεηαη ακέζσο παξαθάησ κε: α) ηηο πεξηνξηζκέλεο πεξηθεξεηαθέο 

ζεζκηθέο ηθαλφηεηεο, β) ηελ αδπλακία εηζαγσγήο ζπζηεκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ, γ) ηε ζηαζεξή αιιά 

αζπλερή αλάπηπμε πξνεγκέλσλ ππνδνκψλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ -φπνπ σζηφζν 

δηαπηζηψλεηαη κηα ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή ζπζζψξεπζε ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ ππνδνκψλ 

γλψζεο θαζψο θαη αξθεηέο πξσηνβνπιίεο επέθηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ- 

θαζψο θαη δ) ηελ απνπζία ελδνπεξηθεξεηαθψλ κεραληζκψλ αληαιιαγήο γλψζεο.  

Δπηπξφζζεηα, ε δηάξζξσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ‘βηνκεραληθνχ’ ζπζηήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα παξαδνζηαθή 

δνκή ζπγθξφηεζεο θαη νξγάλσζεο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ εηζαγσγή 

                                                      
280 ηελ Διιάδα ην ράζκα αλάκεζα ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ είλαη επξχηεξν απφ φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, ελψ ην πην 

ζεκαληηθφ είλαη φηη νη πεξηζζφηεξν θαηλνηνκηθνί ηνκείο ζηε ρψξα δηαηεξνχλ ηα ρακειφηεξα κεξίδηα ζην ζπλνιηθά παξαγφκελν πξντφλ θαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ νηθνλνκία είλαη ρακειφηεξνο επίζεο απφ ηηο αληίζηνηρεο επξσπατθέο ρψξεο (ΔΔ-15) (Komninos & Tsamis, 2008: 11). πσο επίζεο 
ζεκεηψλεηαη, ε επηθπξηαξρία ησλ κεηαπνηεηηθψλ θιάδσλ κε ρακειή έληαζε ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, νη νπνίνη ζπρλά βαζίδνληαη ζε εηζαγφκελε ηερλνινγία, 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ κε ζαθείο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ηεο εγρψξηαο ηερλνινγηθήο δήηεζεο θαζψο θαη ζην (πεξηνξηζκέλν) εχξνο θαη βάζνο ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο (φπ.π.).  
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θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ θαη ζηε ιεηηνπξγία κηθξψλ αλεμάξηεησλ κνλάδσλ κε αλαθνξά ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

(ιφγσ κεγέζνπο, ζέζεσο ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη νξγαλσηηθνχ πξνηχπνπ) ζηελ εζσηεξηθή πεξηθεξεηαθή 

αγνξά. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά πεξηνξίδνπλ ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ κεραληζκψλ ζε 

επίπεδν: α) αζζελψλ δηθηπψζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζε θιάδνπο κε δπλεηηθέο παξαγσγηθέο ζπλέξγηεο 

(π.ρ. ηνπξηζκφο, πεξηβάιινλ, εκπφξην) θαη αλάκεζα ζε θιάδνπο θαη ηνπηθνχο θνξείο γλψζεο (π.ρ. ηνπξηζκφο-

ηαηξηθή), β) ζπλεπαθφινπζεο απνπζίαο πιαηηψλ παξαγσγηθψλ ζπζπεηξψζεσλ, πνπ ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα 

κεγαιχηεξε θιίκαθα παξαγσγήο, ζπλέξγηεο θαη λέεο εμσζηξεθείο θπζηνγλσκίεο, γ) αδπλακίαο ζπγθξφηεζεο λέσλ 

νξγαλσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ ππνδεηγκάησλ ιεηηνπξγίαο ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ θαη ζε επίπεδν θιαδηθψλ θαη δηα-

θιαδηθψλ ζπζηεκάησλ. Δηδηθά νη ηειεπηαίεο δηαζηάζεηο, ζπρλά δηακνξθψλνπλ πξνυπνζέζεηο γηα εληαίεο 

εμσζηξεθείο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο, γηα αλάπηπμε εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπιινγηθψλ 

κεζφδσλ θαη ζεζκψλ δηαρείξηζεο αβεβαηφηεηαο θαη πεηξακαηηζκνχ, θαζψο θαη ζεζκψλ δηακφξθσζεο δνκψλ 

νινθιήξσζεο ιεηηνπξγηψλ θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ζπλεθηηθψλ θαη ζπζηεκηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ. Ηδηαίηεξα ζε 

πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο -κε πεξηνξηζκέλεο νξγαλσηηθέο, ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκέλε θιίκαθα 

δξαζηεξηνηήησλ- ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ θαη ε κεηάβαζε ζε ππνδείγκαηα πεξηζζφηεξν βαζηδφκελα 

ζηε δηθηχσζε αλάκεζα ζε ζπκπιεξσκαηηθνχο θιάδνπο (Saxenian, 1994), ζπληζηά βαζηθή πξνυπφζεζε 

πεξηθεξεηαθήο παξαγσγηθήο αλαδηάηαμεο θαη δηεπθνιχλεη ηελ πξνζαξκνγή ζηα κεηαβαιιφκελα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ δηεζλνχο θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, θαίλεηαη φηη –ελ κέξεη θαη σο ζπλέπεηα ησλ 

εξεπλεηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη θαηλνηνκηθψλ πνιηηηθψλ- κηα ηζρπξή παζνγέλεηα εληνπίδεηαη ζηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, είηε εληφο παξαγσγηθψλ θιάδσλ, είηε αλάκεζα ζε θιάδνπο, είηε αλάκεζα ζε κεραληζκνχο 

ζπζζψξεπζεο θαη δνκέο παξαγσγήο γλψζεο.   

Πίλαθαο 16: Δπηρεηξήζεηο βαζηδφκελεο ζε δξαζηεξηφηεηεο έληαζεο ηερλνινγίαο ζηελ Κξήηε, 2002 

  Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ Κχθινο εξγαζηψλ 

Μεηαπνηεηηθέο πςειήο ηερλνινγίαο 0,1% 0,1% 

Μεηαπνηεηηθέο κέζεο ηερλνινγίαο 0,8% 0,5% 

Μεηαπνηεηηθέο κέζεο-ρακειήο ηερλνινγίαο 2,9% 3,2% 

Μεηαπνηεηηθέο ρακειήο ηερλνινγίαο 7,1% 8,3% 

Τπεξεζίεο έληαζεο γλψζεο 0,7% 0,3% 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο έληαζεο 

γλψζεο 

0,5% 0,1% 

Τπεξεζίεο εκπνξίνπ έληαζεο γλψζεο 12,6% 7,4% 

Άιιεο ππεξεζίεο έληαζεο γλψζεο 3,0% 0,9% 

Τπεξεζίεο εκπνξίνπ ρακειήο έληαζεο 

γλψζεο 

68,0% 74,9% 

Άιιεο ππεξεζίεο ρακειήο έληαζεο γλψζεο  4,4% 4,3% 

Πεγή: Era watch, case, 2006: 53. 

ε επίπεδν θνξέσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 

δηάθνξνη νξγαληζκνί αιιά κε κε ζπλεθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη δξαζηεξηφηεηα, θαηαθεξκαηηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αδπλακία άξζξσζεο ή ηξνθνδφηεζεο επξχηεξσλ πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηλνηνκίαο. Ο 

Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Κξήηεο (Ο.Α.Ν.Α.Κ.) ιεηηνπξγνχζε σο θνξέαο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

κε κνλαδηθφ κέηνρν ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη Πξφεδξν Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ εθάζηνηε Γεληθφ Γξακκαηέα 

ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000 ιεηηνπξγεί σο Αλψλπκε Δηαηξία (Α.Δ) κε κεηφρνπο ηηο 
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Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ηηο ΣΔΓΚ θαη ηηο Δλψζεηο πλεηαηξηζκψλ  ησλ Ννκψλ Ζξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ο.Α.Ν.Α.Κ. αθνξά θπξίσο ζε ζέκαηα κειέηεο θαη θαηαζθεπήο κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο κε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ). ην ίδην πιαίζην ιεηηνπξγεί θαη ν Οξγαληζκφο 

Αλάπηπμεο Γπηηθήο Κξήηεο (ΟΑΓΤΚ), παξφηη ε πεξηθεξεηαθή αλαπηπμηαθή κνξθνινγία, ε απνπζία ζπλεθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ε αλάγθε ζπγθέληξσζεο δξαζηεξηνηήησλ ζα απαηηνχζε ίζσο ηελ ελνπνίεζε ησλ δπν θνξέσλ θαη 

ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο πεξηθεξεηαθήο δνκήο επελδχζεσλ θαη ππνδνκψλ.  

Παξάιιεια ιεηηνπξγεί ε Αλαπηπμηαθή Ννκνχ Λαζηζίνπ σο αζηηθή εηαηξία ηεο (ηέσο) Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

Λαζηζίνπ (1996) θαη αξρηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θνηλνηηθφ πξφγξακκα Leader, ε Αλαπηπμηαθή Ννκνχ Ζξαθιείνπ 

(Α.Δ.) κε έδξα ηηο Αξράλεο ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ κε ηδηαίηεξε εκπινθή ζε δηα-πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα 

ηνπηθήο αλάπηπμεο κέζα θαη απφ ηνπηθέο ζπλεξγαζίεο, ην Αλαπηπμηαθφ Κέληξν Οξεηλνχ Μπινπνηάκνπ–Μαιεβπδίνπ 

(ΑΚΟΜ-Μ ΑΔ) (έδξα Αλψγεηα Ρεζχκλνπ), ε Αλαπηπμηαθή Κξήηεο (Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία κε έδξα ην 

Ζξάθιεην). εκεηψλεηαη εδψ φηη ε αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ θαη αζχλδεησλ δνκψλ είλαη ζεκηηή θαη εθθξάδεη 

ηνπηθέο δπλακηθέο θαη ζπκθέξνληα αλάπηπμεο. Παξφια απηά απνηειεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξντφλ αδπλακίαο 

ζχλζεζεο ππεξ-ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη πξνηηκήζεσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε απνηππψλεη κηα γεληθφηεξε 

πεξηθεξεηαθά ηάζε (απηή ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ) θαη γηα ηνπο θνξείο παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο γλψζεο θαη ζε 

έλα βαζκφ ζπληζηά κηα έλδεημε εξκελείαο –σο κηα απφ ηηο πνιιέο παξακέηξνπο θαη φρη θπζηθά ε θαζνξηζηηθή- 

ηφζν ηεο αδπλακίαο δηακφξθσζεο ζπλνιηθψλ ζηξαηεγηθψλ, φζν θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο απνπζίαο κεγάισλ 

επελδχζεσλ πεξηθεξεηαθήο θιίκαθαο ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο.  

Αλαθνξηθά κε ηα ηνπηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα, παξφιν πνπ νη θιαδηθέο κεηξήζεηο ηεο παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο εκπεξηέρνπλ κεγάιν εχξνο απφ έηνο ζε έηνο, απηφ πνπ έρεη πεξηζζφηεξε ζεκαζία είλαη νη 

εηδηθφηεξεο ηάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην πεξηθεξεηαθφ πξντφλ θαη ηε ζχλζεζή ηνπ κε φξνπο ηερλνινγηθήο 

δηάξζξσζεο, εηζξνψλ θαη εθξνψλ γλψζεο θαη εθπαηδεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. H πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία 

γεληθά θαίλεηαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο έληαζεο ηερλνινγίαο (Πίλαθαο 16), 

κε ηηο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πςειήο ηερλνινγηθήο έληαζεο λα αθνξνχλ κφιηο ζην 0.1% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θχθινπ εξγαζηψλ, ηηο ππεξεζίεο έληαζεο γλψζεο ην 0.3%, ελψ ην 74.9% αθνξά ζε ππεξεζίεο εκπνξίνπ κε ρακειή 

έληαζε γλψζεο (Era-Watch, 2006: 53).        

Κπξίσο ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο -ην νπνίν δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά (φπσο ε θιίκαθα παξαγσγήο, ε θιαδηθή εμεηδίθεπζε, ε απνπζία ηνκέσλ κε νξγαλσκέλα ηκήκαηα 

ΔΣΚ, θαη ε απνζπαζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηερλνινγηθνχο θνξείο) -παξαηεξείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο γλψζεο λα είλαη πνιχ κηθξή, αλ φρη ακειεηέα – ραξαθηεξηζηηθά πνπ σο έλα βαζκφ 

ζπλαληψληαη θαη ζην εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. Καηά κέζν φξν, ε ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ζηελ αθαζάξηζηε πεξηθεξεηαθή δαπάλε γηα ΔΣΚ αθνξά ζε πνζνζηφ 3.7% ηεο πεξηθεξεηαθήο αθαζάξηζηεο δαπάλεο 

γηα ΔΣΚ ζηελ πεξίνδν 1995-2003 (Era-Watch, 2006: 9). Σν έηνο 2003, αλέξρεηαη ζε 2,8%, ή 0,02% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πεξηθεξεηαθνχ πξντφληνο. χκθσλα κε πην πξφζθαηα ζηνηρεία, ε δαπάλε γηα ΔΣΚ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο NUTS I 

(Κξήηε θαη Ν. Αηγαίν) αλέξρεηαη ζε 1.39% (GSRT, 2007: 3). Αλ βέβαηα θαλείο ιάβεη ππφςε ηνπ ην γεγνλφο φηη 

κέξνο απηήο ηεο δαπάλεο αθνξά ζηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα ETΚ -ε νπνία φκσο ζε έλα βαζκφ 

δηνρεηεχεηαη ζε πάγηεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απιψο ελζσκαηψλνληαη σο πξνγξακκαηηθή 

ζπκκεηνρή ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο- θαζίζηαηαη ζαθέο ην πφζν ρακειφ είλαη ην ηειηθφ θαζαξφ πνζνζηφ ηεο 

πξαγκαηηθήο ηδησηηθήο δαπάλεο γηα ΔΣΚ. 

Παξάιιεια, φπσο είλαη αλακελφκελν ε απαζρφιεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε επηζηεκνληθνχο θαη 

ηερλνινγηθνχο ηνκείο ππνζηεξίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηα ηξηηνβάζκηα ηδξχκαηα θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο 

πεξηθέξεηαο (Πίλαθαο 17). Ο ηδησηηθφο ηνκέαο απαζρνιεί έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ (2%), 

παξά ην γεγνλφο φηη ε Κξήηε θαηαηάζζεηαη ζηηο πξψηεο ηέζζεξηο πεξηθέξεηεο κε θξηηήξην ηελ απαζρφιεζε 

πξνζσπηθνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ. 
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Πίλαθαο 17. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ζηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγία σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηελ Πεξηθέξεηα
281

 

Πεξηθέξεηεο Έηνο 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Αλ. Μαθεδνλία & 

Θξάθε 

14,5 14,9 15,3 16,6 19 20,4 19 19,1 19,3 21,1 22,2 22,6 

Κεληξηθή 

Μαθεδνλία 

25,2 25,6 26,6 26 28,3 27,9 27,8 29,9 30,9 30,2 32,8 33,8 

Γπηηθή Μαθεδνλία 17,4 17,5 17,7 20,3 21,5 20,5 18,3 21,1 21,7 21,4 22,5 28 

Θεζζαιία 17,9 17 18,5 19,4 21,9 22,7 21 23,7 23,2 25,1 24,5 26,6 

Ήπεηξνο 19,8 20,3 22,5 22,4 23,2 24,1 22,3 24,9 26,3 28,9 28,6 29,8 

Ιφληα Νεζηά 12,3 11,5 13,5 13,6 18,1 16,3 19,7 17,8 15,1 16,5 19,2 17,6 

Γπηηθή Διιάδα 13,8 14,7 12,7 13 18,6 19,1 19,4 19,6 18,4 22,5 25,8 25,2 

ηεξεά Διιάδα 13,2 13,4 15,2 16,2 13,3 14,2 16,6 15,5 13,9 16,6 21,1 22 

Πεινπφλλεζνο 13,1 13,1 14,4 14,7 18 16,7 17,3 18,8 19,9 17,4 22,9 23,8 

Αηηηθή 36,9 36,2 38 38,5 39,1 37,5 37,9 37,9 39,9 41,6 43,5 42 

Βφξεην Αηγαίν 19,4 18,8 19,3 21,8 24,1 20,4 23,2 22,1 22,2 23,5 29,1 27 

Νφηην Αηγαίν 14,8 14,7 14,9 14,6 13,7 15,7 16,2 16,6 16,7 17,8 20,2 20,7 

Κξήηε 17,5 17,8 17,9 17,9 18,1 18,4 18,4 19,2 23,5 22,9 28,8 28,7 

Διιάδα 25,1 25,1 26,1 26,6 27,6 27 27,2 28 29,1 30,2 32,8 32,7 

Πεγή: Era-Watch, 2006.  

7.3.2. Γνκέο θαη πνιηηηθέο έξεπλαο, ηερλνινγίαο, θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο 

 

Ζ πεξηθέξεηα Κξήηεο ζπγθεληξψλεη έλαλ απφ ηνπο πεξηζζφηεξν ππθλνχο εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο ηζηνχο 

ζηε ρψξα. Οη ππνδνκέο γλψζεο ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο δηακνξθψζεθαλ ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηξία ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά-εξεπλεηηθά ηδξχκαηα (Παλεπηζηήκην Κξήηεο
282

, Πνιπηερλείν 
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 Σα πνζνζηά αλαθέξνληαη ζηνπο απφθνηηνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ παξφιν φηη δελ έρνπλ αληίζηνηρα ηππηθά πξνζφληα 

απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηηο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγία. 

282 Σν Παλεπηζηήκην Κξήηεο απνηειεί ην κεγαιχηεξν αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο πεξηθέξεηαο. Ηδξχεηαη ην 1973 θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 
1977-78. Μέζα θαη γχξσ απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο δεκηνπξγείηαη ζηαδηαθά έλα πιέγκα νξγαληζκψλ, ηδξπκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ κε αμηνζεκείσηε 

δξαζηεξηφηεηα ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν φπσο ην Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (Η.Σ.Δ.), ην Ηλζηηηνχην Θαιάζζηαο Βηνινγίαο Κξήηεο (Η.ΘΑ.ΒΗ.Κ.), ην 

Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο, ην Αζηεξνζθνπείν ηνπ θίλαθα, ηηο Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, ην Σερλνινγηθφ Πάξθν Κξήηεο, ελψ ζηελ 
παλεπηζηεκηνχπνιε Βνπηψλ πνπ ζήκεξα (2011) επεθηείλεηαη γηα λα θηινμελήζεη ην ζχλνιν ησλ ζρνιψλ ηνπ Ζξαθιείνπ δηακνξθψλεηαη κηα ‘νηθνλνκία 

ζπγθέληξσζεο γλψζεο’ κε ην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ (ΠΑ.Γ.Ν.Ζ.). Ζ επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηθαλφηεηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο απνηππψλεηαη ζήκεξα ζηηο δηεζλείο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, ην χςνο ησλ αληαγσληζηηθά δηεθδηθνχκελσλ εξεπλεηηθψλ 
πξνγξακκάησλ, ηεο ίδηαο ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ αλαπηχζζεηαη εληφο ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

αλάπηπμεο δηεζλψο ζπλεξγαζηψλ ζε ηνκείο φπσο  ε ηαηξηθή, ε βηνινγία, ε ρεκεία, ε θπζηθή, ηα λέα πιηθά, ε κηθξνειεθηξνληθή, νη λεπξνεπηζηήκεο, ε 

πιεξνθνξηθή θαη νη λέεο ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ, ε πεξηβαιινληηθή ρεκεία θαη νη θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Ήδε απφ ην 1999 έρνπλ 
θαηαγξαθεί 885 ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα αμίαο 16.5 δηο δξαρκψλ, ελψ φπσο θαηαγξάθεηαη παξαθάησ ην ζχλνιν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

Ηδξχκαηνο εληζρχεηαη πιένλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηδησηηθνχο πφξνπο (Έθζεζε Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ, 2000). Οη ρνιέο ηνπ Ηδξχκαηνο είλαη: ρνιή 

Δπηζηεκψλ Αγσγήο, ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο, ρνιή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Φηινζνθηθή ρνιή, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ. 



295 

 

Κξήηεο
283

, ΣΔΗ
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 Κξήηεο) κε κεξίδην 8% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπφκελνπ πιεζπζκνχ (ERΑ-

Watch, 2006: 8) θαζψο θαη πέληε εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα (ΗΣΔ
285

, Δζληθφ Κέληξν Θαιάζζησλ Μειεηψλ (Παξάξηεκα 

ΗΗ), Μεζνγεηαθφ Αγξνλνκηθφ Ηλζηηηνχην Υαλίσλ, Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο, Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ & 

Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ). ε επίπεδν επίζεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ιεηηνπξγεί Δπηζηεκνληθφ & Σερλνινγηθφ 

Πάξθν ζην ΗΣΔ, Βηνηερληθφ Πάξθν ζηα Υαληά, Γξαθεία Γηακεζνιάβεζεο ζε αξθεηά ηδξχκαηα ηεο πεξηθέξεηαο 

(ΣΔΗ, ΗΣΔ, Παλεπηζηήκην, Πνιπηερλείν) θαζψο θαη δίθηπν κεηαθνξάο ηερλνινγίαο (ΗΣΔ-Πξάμε).  

Ζ Κξήηε ζπγθεληξψλεη ην έηνο 2003, ην 18% (20% ην 1995) ηεο αθαζάξηζηεο θξαηηθήο δαπάλεο γηα εξεπλεηηθά 

ηλζηηηνχηα θαη θαηαιακβάλεη ηε  δεχηεξε ζέζε αλάκεζα ζηηο ειιεληθέο πεξηθέξεηεο (GSRT, 2007). Παξάιιεια, 

είλαη ιήπηξηα ηνπ 8.06% (6.4% ην 1995) ηεο αθαζάξηζηεο δαπάλεο ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ ην νπνίν ηελ 

θαηαηάζζεη ζηελ ηέηαξηε ζέζε ζε εζληθφ επίπεδν, κεηά απφ ηελ Αηηηθή (43.66%), ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία 

(18.78%) θαη ηε Γπηηθή Διιάδα (11.92%). Γηα ην έηνο 2003, εθηηκάηαη φηη νη δαπάλεο γηα ΔΣK αλήιζαλ ζε 76.1 

εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2.06 εθαη. επξψ αληηπξνζσπεχνπλ (ηππηθά ηνπιάρηζηνλ) ηδησηηθή ζπκκεηνρή. Οη 

ζπλνιηθέο θξαηηθέο δαπάλεο γηα ηε ρξνληά απηή αληηπξνζσπεχνπλ ην 97.2% ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο 

πεξηθεξεηαθήο δαπάλεο, πνζνζηφ πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο δαπάλεο γηα ΔΣΚ ζην 0.87% ηνπ ζπλνιηθνχ πεξηθεξεηαθνχ 

αθαζάξηζηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. Έηζη, ε Κξήηε θαηαηάζζεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε κε ηελ Αηηηθή λα πξνεγείηαη 

κε πνζνζηφ 0.96% (GSRT, 2007: 30).  

Οη επηδφζεηο ησλ ηδξπκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο θαηαγξάθνληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ εθξνψλ νη νπνίεο 

απνηππψλνληαη ζε αξθεηέο επίζεκεο κειέηεο αμηνιφγεζεο (βι. ΓΓΔΣ, ΔΚΣ) θαη αθνξνχλ ζε δείθηεο 

δεκνζηεχζεσλ, θαηαρσξήζεσλ, δεκηνπξγίαο ηερλνβιαζηψλ, επξεζηηερληψλ, ζπλεξγαζηψλ ζε εζληθά ή επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα θαη εθπαηδεπφκελν αλζξψπηλν δπλακηθφ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην ΗΣΔ (κε δείθηε 0.88 φπσο θαη 

ην ΔΜΠ) θαη ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (ηέηαξηε ζέζε θαη δείθηε 0.76) θαηέρνπλ ζηελ πεξίνδν 1993-1999 δχν απφ 

ηηο πξψηεο ζέζεηο κε θξηηήξην ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε δεκνζηεχζεσλ
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, πιεζηάδνληαο έηζη ην ‘Γεκφθξηην’ 

ν νπνίνο δηαζέηεη δείθηε 0.9 (ERΑ-Watch, 2006: 10). (Παξάξηεκα ΗΗ, ζει. 437-439).   

πλεπεία ηνχηνπ, ε Κξήηε βειηίσζε ηελ ζέζε ηεο ζηελ εζληθή θαηάηαμε αλεβάδνληαο ηηο επηδφζεηο ηεο απφ 304 

δεκνζηεχζεηο/εθαη.πιεζπζκνχ, ην 1995, ζε 666 δεκνζηεχζεηο/εθαη.πιεζπζκνχ ην 2005 (GSRT, 2007: 25). 

χκθσλα επίζεο κε πξφζθαηε βηβιηνκεηξηθή κειέηε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο (ΔΚΣ, 2010) ηελ πεξίνδν 

1993-2008 ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα ζπγθεληξψλνπλ 74.530 δεκνζηεχζεηο (πνζνζηφ 80,8% επί ηνπ ζπλφινπ) 

(Γξάθεκα 3), ελψ αθνινπζνχλ ηα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (14.750, 

ήηνη 16%).  

 

                                                      
283 Σν Πνιπηερλείν Κξήηεο ηδξχεηαη ην 1977 θαη εθθηλεί ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην 1984. Σν Πνιπηερλείν Κξήηεο δίδεη έκθαζε ζηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα κέζα 
απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεζζάξσλ ηκεκάησλ Μεραληθψλ θαη ελφο Γεληθνχ Σκήκαηνο: Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο (ΜΠΓ), Σκήκα Μεραληθψλ 

Οξπθηψλ Πφξσλ (ΜΟΠ), Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (ΖΜΜΤ), Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (ΜΠ), Γεληθφ 

Σκήκα. εκεηψλεηαη φηη θαη ην Πνιπηερλείν Κξήηεο αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα ζε εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ελψ ζπλεξγάδεηαη ζε αξθεηέο 
πεξηπηψζεηο κε ηδησηηθνχο θνξείο. Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ ‘90 ην Πνιπηερλείν Κξήηεο δηαρεηξίδεηαη πφξνπο χςνπο 7,2 δηζεθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ κέζσ πεξίπνπ 

500 εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ (Era-Watch, 2006). 

284 Ζ έδξα ηνπ AΣΔΗ Κξήηεο βξίζθεηαη ζην Ζξάθιεην, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ παλεπηζηεκηνχπνιε Βνπηψλ ελψ ε βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη ε 
εθπαίδεπζε ηνπ Ηδξχκαηνο παξέρεηαη κέζα απφ ηηο ρνιέο: Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ (ΣΔΦ), Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (ΓΟ), Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο (ΔΤΠ), Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο (ΣΔΓ). Σν ΑΣΔΗ πξνζθέξεη παξάιιεια πξνγξάκκαηα πνπδψλ Δπηινγήο: Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο 

Σερλνινγίαο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ, Σερλνινγίαο Ηαηξηθψλ πζηεκάησλ θαη Γηεχζπλζεο Γεσξγηθήο Οηθνζπζηεκάησλ. πλνιηθά ιεηηνπξγνχλ 14 
Σκήκαηα ζην Ζξάθιεην 2 Σκήκαηα ζηα Υαληά, 1 ζην Ρέζπκλν, 2 ζηε εηεία θαη 1 ζηελ Ηεξάπεηξα.  

285 Σν Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (ΗΣΔ) είλαη έλα απφ ηα δχν κεγαιχηεξα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο ρψξαο κε ηλζηηηνχηα ζηελ Κξήηε θαη ηελ Πάηξα. Σν 

ΗΣΔ ηδξχεηαη ην 1987 απφ ηελ ζπλέλσζε ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ Κξήηεο κε ην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ (Θεζζαινλίθε) θαη ην 

Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Υεκηθήο Μεραληθήο θαη Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ Τςειήο Θεξκνθξαζίαο (Πάηξα). Έδξα ηνπ ΗΣΔ είλαη ην Ζξάθιεην Κξήηεο φπνπ θαη 
ιεηηνπξγεί ε Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ ΗΣΔ. Σν ΗΣΔ ζπγθξνηείηαη απφ 6 ηλζηηηνχηα. Απφ απηά ηα 4 βξίζθνληαη ζην Ζξάθιεην θαη 1 ζην Ρέζπκλν: Ηλζηηηνχην 

Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο (ΗΜΒΒ), Ηλζηηηνχην Πιεξνθνξηθήο (ΗΠ), Ηλζηηηνχην Ζιεθηξνληθήο Γνκήο θαη Λείδεξ (ΗΖΓΛ), Ηλζηηηνχην 

Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ (ΗΤΜ), Ηλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ (ΗΜ) (Ρέζπκλν) (Παξάξηεκα ΗΗ, ζει. 435-7). 

286 Σν ΗΣΔ έρεη απφ ην 2001 έλα δείθηε δεκνζηεχζεσλ πάλσ απφ 2.5 αλά εξεπλεηή ην ρξφλν. Σν Παλεπηζηήκην Κξήηεο, γηα ηελ πεξίνδν 1996-2006, 
θαηαγξάθεη 46 άξζξα αλά κέινο ΓΔΠ κε ζπληειεζηή επηζηεκνληθήο απήρεζεο 2.98 ζηε ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη 19 άξζξα αλά κέινο ΓΔΠ κε ζπληειεζηή 

επηζηεκνληθήο απήρεζεο 2.3 ζηε ρνιή Θεηηθψλ & Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ (Δ.Λ.Κ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 2007), ελψ ην Πνιπηερλείν Κξήηεο 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ νκάδα κε ηα ηδξχκαηα κε ηηο πςειφηεξεο δαπάλεο γηα ΔΣΚ (GSRT, 2007). 



296 

 

Γξάθεκα 3. πκκεηνρή εζληθψλ θνξέσλ ΔΣΚ ζε επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο  

 

Πεγή: ΔΚΣ, 2010. 

 

Δπί απηψλ, ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ην Αξηζηνηέιεην Θεζζαινλίθεο ζπγθεληξψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

δεκνζηεχζεηο ηελ πεξίνδν 1993-2008 (19.447 θαη 16.706 αληίζηνηρα). εκεηψλεηαη φηη ε αλάιπζε ησλ 

δεκνζηεχζεσλ θαη ησλ αλαθνξψλ ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα: α) γηα ην ζχλνιν ησλ 

ειιεληθψλ δεκνζηεχζεσλ, β) γηα 11 δηαθξηηέο θαηεγνξίεο θνξέσλ (Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, Δξεπλεηηθά Κέληξα πνπ 

επηβιέπνληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, Λνηπνί Γεκφζηνη Δξεπλεηηθνί Φνξείο, 

Γεκφζηνη Φνξείο Τγείαο, Ηδησηηθνί Φνξείο Τγείαο, Φνξείο ΤΠΔΘΑ, Μνπζεία, Σξάπεδεο, Λνηπνί Γεκφζηνη Φνξείο, 

Λνηπνί Ηδησηηθνί Φνξείο) θαη, γ) γηα 70 κεκνλσκέλνπο θνξείο πνπ αλήθνπλ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο. χκθσλα κε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, θαηά ηελ πεξίνδν 1993-2008, ν αξηζκφο ησλ ειιεληθψλ δεκνζηεχζεσλ αθνινπζεί 

ζπλερή αλνδηθή πνξεία, κε απνηέιεζκα ε Διιάδα λα παξνπζηάδεη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο αχμεζεο 

κεηαμχ ησλ 27 ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ 30 ρσξψλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) (φπ.π.). 

Δπηπξφζζεηα, απφ ην 1993 έσο ην 2008, ε απήρεζε ησλ ειιεληθψλ δεκνζηεχζεσλ ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα δηεπξχλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαζφηη ζεκεηψλεηαη αχμεζε, ηφζν ζηνλ αξηζκφ ησλ αλαθνξψλ πνπ 

έρνπλ νη ειιεληθέο δεκνζηεχζεηο, φζν θαη ζην πνζνζηφ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ ηειηθά ιακβάλνπλ αλαθνξέο 

(Γξάθεκα 4) (φπ.π.). Τπνγξακκίδεηαη εδψ φηη νη εξγαζίεο απφ ηα Παλεπηζηήκηα Κξήηεο, Ησαλλίλσλ θαη 

Υαξνθφπεην ζπγθεληξψλνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά κε 68.6%, 66.6% θαη 64.4% αληίζηνηρα (φπ.π.), ηελ ζηηγκή 

πνπ νη έμη ζηηο δέθα ειιεληθέο παλεπηζηεκηαθέο δεκνζηεχζεηο πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ εξεπλεηψλ. 

Καηά κέζν φξν, ην 60.3% έρεη γίλεη αληηθείκελν αλαθνξάο ζηελ εξγαζία ηνπιάρηζηνλ ελφο μέλνπ εξεπλεηή ζηε 

δηθή ηνπ επηζηεκνληθή εξγαζία.  

εκεηψλεηαη επίζεο πσο νη δεκνζηεχζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (κε δείθηε 1.12), ηνπ Ησαλλίλσλ (1.05), ηνπ 

Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (1) θαη ηνπ Υαξνθφπεηνπ (0.97) θαηαγξάθνπλ επηδφζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ή πξνζεγγίδνπλ ηε 

κέζε απήρεζε (ην 1) πνπ έρνπλ νη δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν
287

 (φπ.π.). Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ηφζν 

                                                      
287 χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ ΔΚΣ, απφ ην 1993 έσο ην 2008 ηα Παλεπηζηήκηα, ηα ΣΔΗ, ηα εξεπλεηηθά θέληξα θαη άιινη εξεπλεηηθνί θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη 
ηδησηηθνχ ηνκέα έρνπλ δεκνζηεχζεη 92.456 επηζηεκνληθά άξζξα, ελψ ν εηήζηνο αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ ηεηξαπιαζηάζηεθε. πγθεθξηκέλα, ην 1993 

δεκνζηεχζεθαλ 2.654 εξγαζίεο θαη ην 2008 ν αξηζκφο αλέξρεηαη ζηηο 10.562 (ην 2008 ζηα κέιε ηεο Δ. Δ. έγηλαλ 425.647 επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο θαη ζηα 

30 κέιε ηνπ ΟΟΑ 848.904 δεκνζηεχζεηο). Ζ Διιάδα θαηέρεη ηελ 5ε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ κε ζπληειεζηή κεηαβνιήο ζε αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ 
3.98 (κε αληίζηνηρν κέζν φξν ηεο Δ.Δ. ζην 1,87 θαη ηνπ ΟΟΑ ζην 1.65) (ΔΚΣ, 2010). ηηο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ε Διιάδα 

είλαη 19ε κε 1.24%. ε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ, ε Διιάδα είλαη επίζεο ζηε 17ε ζέζε κε 820 δεκνζηεχζεηο αλά έλα εθαη. θαηνίθνπο, ζε θαιχηεξε ζέζε απφ 

ρψξεο φπσο ε Ηαπσλία, ε Ηηαιία θαη ε Ηζπαλία, ελψ ζηηο πξψηεο ζέζεηο (ην 2008) βξίζθεηαη ε Διβεηία (2.436), ε νπεδία (1.914) θαη ε Γαλία (1.751) (φπ.π). Ζ 
απήρεζε ησλ ειιεληθψλ δεκνζηεχζεσλ ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα βειηηψζεθε αηζζεηά, απφ ην 1993 έσο ην 2008, ζχκθσλα κε ηε κειέηε. Γηα ηελ 

πεξίνδν 2004-2008, ζε ζχλνιν 43.447 ειιεληθψλ δεκνζηεχζεσλ, νη 26.224 (60.3%) έιαβαλ 165.981 αλαθνξέο, ελψ ηελ πεληαεηία 1993-1997 ζε ζχλνιν 
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ηελ θιίκαθα αιιά θαη θπξίσο ηε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε πνηφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πεξηθεξεηαθά αλψηαηα ηδξχκαηα θαη ελ πξνθεηκέλσ ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο.  

Γξάθεκα 4. Αξηζκφο επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ θαη αλαθνξέο 

 

Πεγή: ΔΚΣ, 2010. 

χκθσλα επίζεο κε πξφζθαηε αμηνιφγεζε ηεο ΓΓΔΣ γηα ηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, πέληε Iλζηηηνχηα ηνπ ΗΣΔ 

βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο δψδεθα ζέζεηο (δεχηεξε, ηξίηε, πέκπηε, φγδνε θαη δσδέθαηε ζέζε) (GSRT, 2007: 83) 

(Παξάξηεκα ΗΗ, ζει. 437-439). Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ αξηζηεία ηνπ ηδξχκαηνο αιιά βεβαίσο θαη ζηηο 

νηθνλνκίεο ζπγθέληξσζεο θαη θιίκαθαο πνπ δηακνξθψλνληαη κε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ηνπ νπνίνπ κέξνο ηνπ 

αλζξψπηλνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ (πεξίπνπ 100 κέιε ΓΔΠ) ζπγθξνηεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

δπλακηθνχ ηνπ ΗΣΔ. Σν Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαηαηάζζεηαη ζηα πξψηα παλεπηζηήκηα ζηελ Διιάδα ζε εζληθέο θαη 

δηεζλείο ιίζηεο αμηνιφγεζεο (European Commission, 2003α), ηάζε ε νπνία θαίλεηαη λα έρεη δηακνξθσζεί ήδε απφ 

ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε επίπεδν ζπγθέληξσζεο εξεπλεηηθψλ δπλακηθψλ θαη πφξσλ (Έθζεζε 

Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ, 2000). Παξνκνίσο, ην Πνιπηερλείν Κξήηεο απνηειεί έλα απφ ηα πξψηα ηδξχκαηα 

ζηε ρψξα ζε επίπεδν δαπαλψλ γηα ΔΣΚ (European Commission, 2003). Μέξνο απηψλ ησλ πφξσλ αθνξνχλ ζε 

ζπλεξγαζίεο κε ηδησηηθνχο θνξείο
288

, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη εθηφο πεξηθέξεηαο Κξήηεο
289

 θαη 

αθνξνχλ ζε παξαρψξεζε δηθαησκάησλ ρξήζεο, ηερλνινγηθέο ζπλεξγαζίεο θαη παξνρή ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ.  

                                                                                                                                                                                 
16.869 ειιεληθψλ δεκνζηεχζεσλ νη 7.919 (πνζνζηφ 46,9%) έιαβαλ 35.044 αλαθνξέο (φπ.π.). εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο 92.456 ειιεληθέο δεκνζηεχζεηο ην 1993-

2008, νη 34.195 έγηλαλ ζε ζπλεξγαζία κε εξεπλεηέο απφ άιιεο ρψξεο (ΖΠΑ - 10.331, Βξεηαλία - 8.623, Γεξκαλία - 6.373, Γαιιία - 5.375, Ηηαιία - 4.188). 

288 χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ε Ηαηξηθή έρεη αλαιάβεη θαη νινθιεξψζεη ην δηάζηεκα 2001-2006 έξγα ζπλνιηθνχ χςνπο 

15.662.568€, πξνεξρφκελα απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο (Δπξσπατθή Έλσζε, ΓΓΔΣ, Τπνπξγείν Παηδείαο αιιά θαη ηδησηηθνχο πφξνπο κε 
έκθαζε ζηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα (πεξίπνπ ην 70% ησλ πξνυπνινγηζκψλ ζε εμέιημε ην 2008-9) (Δ.Λ.Κ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 2007). Σν Σκήκα 

Ηαηξηθήο είλαη ην κεγαιχηεξν Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη αλαπηχζζεη αθαδεκατθέο, εξεπλεηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν Σκήκα 

πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ηνκείο: Αθηηλνινγίαο, Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ, Δξγαζηεξηαθήο Ηαηξηθήο, Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο, Μεηέξαο-Παηδηνχ, Μνξθνινγίαο, 
Νεπξνινγίαο θαη Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ, Παζνινγίαο, Υεηξνπξγηθήο, Φπρηαηξηθήο θαη Δπηζηεκψλ πκπεξηθνξάο. 

289 Δλδεηθηηθά ζεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΓΓΔΣ, νη εηζξνέο ηνπ ΗΣΔ απφ ‘έξεπλεο γηα επηρεηξήζεηο’ θαη νη εηζξνέο απφ ‘πσιήζεηο πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ’ αλέξρνληαη γηα ηελ πεξίνδν 1998-2005 θαηά κέζν φξν ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 12% ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ (ελδεηθηηθά, ην 2005 νη 

εηζξνέο απφ πσιήζεηο πξντφλησλ αλήιζαλ ζε 4.1 εθαη. επξψ ελψ νη εηζξνέο απφ έξεπλεο γηα επηρεηξήζεηο ζε 0.8 εθαη. επξψ) (ΓΓΔΣ, 2006: 10). Σν 
Παλεπηζηήκην Κξήηεο επίζεο ζπκπιεξψλεη έλα ζρεηηθά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ηνπ απφ ζπλεξγαζίεο κε ηδησηηθνχο θνξείο (ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο 

– 21,5% (3.366.914 επξψ) γηα ηελ πεξίνδν 2001-2006 θαη 70% γηα ηξέρνληα έξγα, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ – 1.5% πεξίπνπ 
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Δπηπξνζζέησο, ηα αθαδεκατθά, εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο πεξηθέξεηαο έρνπλ πςειά πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα
290

. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζπκκεηείραλ ζε πνζνζηφ 7,4% ζην Έθην 

Πξφγξακκα Πιαίζην (ΠΠ-6 εθεμήο) (ERΑ-Watch, 2006: 10), έλα απφ ηα πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά 

πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. Δληνχηνηο, ζην πιαίζην ηνπ ΠΠ-6, φπσο θαη γεληθφηεξα, ε αιιειεπίδξαζε κε θνξείο εθηφο 

ηεο πεξηθέξεηαο θαίλεηαη λα είλαη ζπρλφηεξε απφ φηη κε επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ζηελ πεξηθέξεηα
291

.  

εκεηψλεηαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Αλψηαησλ Ηδξπκάησλ πξνέξρεηαη απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ζπρλά κέζα απφ έξγα θαη πξνγξάκκαηα πνπ δηεθδηθνχληαη ζε αληαγσληζηηθή βάζε θαη 

αμηνινγνχληαη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή αξηζηεία
292

. ηελ πεξίπησζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα παξάδεηγκα, 

νη θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο κε θζίλνπζα ζεηξά επίπησζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εγθξηζέλησλ έξγσλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2000-2006, αθνξνχλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζε ηδησηηθνχο θνξείο, ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο θαη ζε άιινπο θνξείο (π.ρ. Τπνπξγεία, Γήκνη). χκθσλα 

κε ηνλ απνινγηζκφ 2001-2006 ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ην έηνο 

2001, ε ζπκκεηνρή ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ ζηα έζνδα ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. αλέξρεηαη ζε 4.64 εθ. επξψ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο ζε 4.16 εθ. επξψ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ ηδησηηθψλ θνλδπιίσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ 

Τγείαο αλέξρεηαη ζηα 4.35 ε. επξψ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζπκκεηέρεη κε 2.35 εθ. επξψ θαη αθνινπζνχλ ε ΤΠΒΔΣ 

(ζήκεξα ΓΓΔΣ), δήκνη θαη άιινη θνξείο (π.ρ. Τπνπξγείν Τγείαο) (Δ.Λ.Κ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 2007). Σν 

Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο 

κε ην 45.6% ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ εηζξνψλ λα πξνέξρνληαη απφ απηφ θαη ην έηνο 2002. Μεγάιε επίπησζε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2002 έρνπλ ηα πξνγξάκκαηα Ζξάθιεηηνο (Τπνηξνθίεο Έξεπλαο) κε πξνυπνινγηζκφ 1.74 εθ. 

επξψ θαη ην πξφγξακκα Παηδεία Οκνγελψλ κε πξνυπνινγηζκφ 4.64. εθ. επξψ (φπ.π.).  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, ε ΓΓΔΣ θαη νη ηδησηηθέο εηαηξείεο ζπκκεηέρνπλ κε ην πνζφ ησλ 8.3 εθ. επξψ. Σν έηνο 2003 

πεξηνξίδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ηδησηψλ θαη ε ζπκβνιή ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ (912.000 γηα 16 ζπλνιηθά 

πξνγξάκκαηα κειψλ ΓΔΠ) ελψ απμάλεηαη ηδηαίηεξα ε ζπκκεηνρή ηεο ΓΓΔΣ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΛΚΔ. Σν 

έηνο 2004 παξνπζηάδεηαη θάκςε ζηηο εηζξνέο κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

λα ζπκκεηέρεη κε 39.5% (4.19 εθ. επξψ), ιφγσ θαη ηεο έλαξμεο ηνπ έξγνπ Ππζαγφξαο Η θαη άιισλ κεγάισλ 

πξνγξακκάησλ (π.ρ. Δπξπδσληθφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο). Οη εηζξνέο γηα ην 2004 ππνινγίδνληαη ζε 2.761 εθ. 

επξψ, εθ ησλ νπνίσλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλαινγεί ζηα έξγα Advanced analytical chemistry for determining 

metal species and their interactions in environmental biological systems (857.000 επξψ) θαη New generation of 

GaN based senior arrays for nano- and pico- fluidic systems for fast and reliable biomedical testing (269.000 

επξψ).  

Οη εηζξνέο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αλέξρνληαη ζε 1.55 εθ. επξψ, κε ην 40% λα αληηζηνηρεί ζε δπν πξνγξάκκαηα ηεο 

ρνιήο Δπηζηεκψλ πγείαο. Ζ ΓΓΔΣ ζπκκεηέρεη ην έηνο 2004 κε 1.28 εθ. επξψ, απφ ηα νπνία ην 39% αθνξά ζε 
                                                                                                                                                                                 

(Σκήκα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ, 3.44%, 117.166 επξψ, Σκήκα Υεκείαο 2.78%, 285.114 επξψ), γηα ηελ πεξίνδν 2001-2006) (Δ.Λ.Κ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο, 2007). 

290 Σα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ππεξβαίλνπλ ηα 3 ηειεπηαία έηε ηα 51 εθ. (2006-2009) επξψ θαη  απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 
1.000 εξεπλεηέο. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απνηειείηαη απφ 629 κέιε Γ.Δ.Π. θαη δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407, ελψ θνηηνχλ πεξίπνπ 

12.000 πξνπηπρηαθνί θαη 3.000 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο (Δ.Λ.Κ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 2007). 

291 Δλδεηθηηθά ζεκεηψλεηαη φηη ζην ίδην πξφγξακκα απφ ηα 64 έξγα, ηα 44 πεξηιάκβαλαλ ζπκκεηνρέο απφ εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο πεξηθέξεηαο ζε ζρήκαηα κφλν 

κε επηρεηξήζεηο ή θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ (Era-Watch, 2006: 12). 

292 H θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ πξνθχπηεη απφ δπν πεγέο: ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ηξέρνληα έμνδα θαη 
πιεξσκέο θαη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ην νπνίν παξέρεη πφξνπο ζηε βάζε πξνγξακκάησλ. Παξάιιεια, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο 

κέζα απφ θνηλνηηθέο πεγέο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ έξεπλα κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ, ην νπνίν θαιχπηεη ζήκεξα έσο θαη ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ 

γηα έξεπλα (GSRT, 2007), ζέηνληαο φκσο έλα ζέκα πξνηεξαηνηήησλ θαζφζνλ ηα πεξηερφκελα θαη νη ζηφρνη ησλ ΠΠ ζρεδηάδνληαη θεληξηθά γηα ηελ Δ.Δ., γεγνλφο 
πνπ δεκηνπξγεί έλα βαζκφ εμάξηεζεο ζε επίπεδν ζεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ. Παξάιιεια, ην ηδηαίηεξν δηαρεηξηζηηθφ θαζεζηψο ησλ νηθνλνκηθψλ θξαηήζεσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έρεη δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ζηα πεξηζζφηεξα Αλψηαηα Ηδξχκαηα ή εξεπλεηηθά θέληξα ζηε ρψξα πνπ είηε αδπλαηνχλ λα 

θαιχςνπλ κέζα κφλν απφ ηηο ακνηβέο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηδξπκάησλ ηηο αλάγθεο ζπκκεηνρήο θαη θξαηήζεσλ πνπ πξνυπνζέηνπλ ζπζηήκαηα 
αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ θη άιιεο θαηεγνξίεο ηδξπκαηηθήο ζπκκεηνρήο (ζπλήζσο ζηελ πεξίπησζε ησλ παλεπηζηεκίσλ), είηε φηαλ 

πθίζηαληαη νη ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο φπσο ζε αξθεηά εξεπλεηηθά ηδξχκαηα (π.ρ. ΗΣΔ) ην θξάηνο θαζπζηεξεί ή αδπλαηεί λα ζπκπιεξψζεη έζησ θαη ην ζρεηηθά 

κηθξφ πνζνζηφ ησλ αληαπνδνηηθψλ πνζψλ (ζπλήζσο ιηγφηεξν απφ 20%, σο εζληθή ζπκκεηνρή ζηα θνηλνηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα), ησλ ιεγφκελσλ 
‘matching funds’ πξνο Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε ζπκκεηνρή ειιεληθψλ 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ λα απνζχξεηαη απφ επηηπρψο αμηνινγεκέλεο πξνηάζεηο ιφγσ ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ πξνγξακκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ φζνλ αθνξά 

ζην θαζεζηψο θξαηήζεσλ θαη ζπκκεηνρήο απφ πιεπξάο αλψηαησλ ηδξπκάησλ.    
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πξνγξάκκαηα ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη ην 23% ζην Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

θαη ηελ ρνιή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ. Σν 2005, ην ΤΠΔΠΘ μεθηλάεη ην Ππζαγφξαο ΗΗ, ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε δπν 

δξάζεηο θαη ζπκκεηέρεη κε 2.64 εθ. επξψ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΛΚΔ. Οη ηδησηηθέο ζπκκεηνρέο αλέξρνληαη ζε 

1.5 εθ. επξψ ελψ ε Δ.Δ. ζπκκεηέρεη πεξίπνπ κε 2.5 εθ. επξψ κε έλα απφ κεγαιχηεξα πξνγξάκκαηα, ην Marie Curie 

Fellowships for Transfer of Knowledge (450.000 επξψ). Σέινο, ην έηνο 2006 ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 

αλέξρεηαη ζε 17 εθ. επξψ, πνπ απνηειεί ηνλ πςειφηεξν ηεο εμαεηίαο, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ λα αλέξρεηαη ζηα 6.17 εθ. επξψ (36.3%) κέζα απφ δηάθνξα κεγάια 

πξνγξάκκαηα φπσο ην Παηδεία Οκνγελψλ ΗΗΗ (4 εθ. επξψ). Ζ ΓΓΔΣ ζπκκεηέρεη κε 4.74 εθ. επξψ (27.8%), φπνπ 

δηαθξίλεηαη ην πξφγξακκα Πεξηθεξεηαθφο Πφινο Καηλνηνκίαο Κξήηεο, κε εηζξνέο 1.46 εθ. επξψ γηα ην Ίδξπκα 

(Δ.Λ.Κ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 2007). Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζπκκεηέρεη κε 2.86 εθ. επξψ θαη νη δήκνη κε 1.15 

εθ. επξψ.  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνθχπηνπλ ή επαιεζεχνληαη ηα εμήο βαζηθά ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ζηε 

θπζηνινγία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα νπνία αθνξνχλ: α) ζηε ζεκαζία ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θαηακεξηζκνχ θαη ηεο θχζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. ζεηηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηζηήκεο) φζνλ αθνξά ζηε απνξξφθεζε πφξσλ απφ πεγέο πέξαλ ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, β) ζην κέγεζνο 

ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη ζηελ αξηζηεία ή αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο, γ) ζηε ρσξνζέηεζε ηεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηελ αλάπηπμε αιιειεπηδξάζεσλ κε ζπλεξγαδφκελα Ηλζηηηνχηα ζηελ Κξήηε, νη νπνίεο ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο επηθέξνπλ ακθίδξνκεο αιιειεμαξηήζεηο, δ) ζηηο πνιηηηθέο έξεπλαο θαη ζηνπο ηαθηηθνχο (ή 

αζπλερείο) θχθινπο πξνγξακκάησλ θαη πξνθεξχμεσλ, ηα νπνία ζηελ Διιάδα δηαθξίλνληαη απφ κηα απνπζία 

καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ.  

Σν ηειεπηαίν γεγνλφο επηθπιάζζεη κάιηζηα επηπηψζεηο θαη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζην ρξεκαηνδνηηθφ αιιά θαη 

θπξίσο αληηθεηκεληθφ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο ζην επίπεδν ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαζψο ζπρλά επηθέξεη θαη 

αληζνξξνπίεο ζηε ζρέζε ηνπο κε ηδησηηθνχο θνξείο. Σν ζηνηρείν απηφ ηνπ ζρεδηαζκνχ δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ άκεζσλ θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ (π.ρ. Πξφγξακκα Πιαίζην), φπνπ αθνινπζείηαη έλαο καθξνπξφζεζκνο 

θαη πνιχ-επίπεδνο ζρεδηαζκφο, παξφηη ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα ηαθηηθψλ θχθισλ πξνγξακκαηηζκνχ 

(ρξεκαηνδφηεζε, δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε, έιεγρνο) ηείλεη λα επεξεάζεη θαη ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ 

εζληθά ζρεδηαδφκελσλ αιιά ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ζε επίπεδν έξγνπ. Δπηπξνζζέησο, έλαο 

παξάγνληαο ζρεηηθφο κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλαθέξεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ 

θνξέσλ ηδηαίηεξα ζε ηαηξηθέο θαη ζεηηθέο επηζηήκεο. Σν γεγνλφο απηφ απνηππψλεη ηηο εξεπλεηηθέο δπλακηθέο θαη 

ηελ πνηφηεηα θαη εθαξκνζηκφηεηα ηεο έξεπλαο εληφο ηνπ Ηδξχκαηνο, νη νπνίεο δηαπηζηψλνληαη θαη ζε αξθεηέο 

άιιεο πεξηπηψζεηο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Φαλεξψλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα θαη ηε ζεκαζία πνπ 

ιακβάλεη ν ζπλδπαζκφο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ έξεπλα. Απφ φηη δηαπηζηψλεηαη θαη 

εκπεηξηθά, ε ηζρπξή δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο δελ απνηειεί αλαζρεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ηδησηηθή, 

αιιά κάιινλ πξνυπφζεζε. Ο ζπλδπαζκφο απηφο θαίλεηαη πεξηζζφηεξν λα ζπληζηά εληζρπηηθή κεηαβιεηή ηεο 

εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δεκηνπξγψληαο θαηλφκελα ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, ηδηαίηεξα ζην επίπεδν ηεο 

επηζηεκνληθήο ζπλζεηφηεηαο θαη ηερληθήο πνιππινθφηεηαο πνπ δηαθξίλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα.    

ε επίπεδν επξεζηηερληψλ, νη αηηήζεηο απφ ηελ πεξηθέξεηα ζηνλ ΟΒΗ ζπληζηνχλ γηα ηελ πεξίνδν 1997-2003 ην 6.4% 

ησλ ζπλνιηθψλ αηηήζεσλ πξνο ηνλ νξγαληζκφ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ γεγνλφηνο φηη πνιιέο απφ ηηο αηηήζεηο 

θαηαηίζεληαη δίρσο αλαθνξά ηνπ ηδξχκαηνο ππνζηήξημεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. πσο θαηαδεηθλχνπλ ζε πξφζθαηε 

έξεπλα νη Μαξθάηνπ θαη θάγηαλλεο, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
293

, ην 58.88% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο πξνέξρεηαη απφ ηελ Αηηηθή (Αζήλα), ην 16.35% απφ ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία (θπξίσο 

Θεζζαινλίθε, 12.29%), θαη ην 6% απφ ηελ Κξήηε ιφγσ ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ (3.88%) (Μαξθάηνπ θαη 

θάγηαλλεο, 2010). ζνλ αθνξά ζηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πνπ θαηνρπξψλνληαη απφ εξεπλεηηθά θαη 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα, ζε έλαλ ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ (66 θαη 37 αληίζηνηρα γηα φιε ηελ πεξίνδν) -ν νπνίνο 

                                                      
293 πσο ζεκεηψλεηαη, απφ ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο ε Γπηηθή Διιάδα κε 3.98% θαη ε Θεζζαιία κε 3.74% είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο, ιφγσ ησλ λνκψλ Αραΐαο 
(2.88%), θαη Λάξηζαο θαη Μαγλεζίαο αληηζηνίρσο. ε επίπεδν επηρεηξήζεσλ ηα πνζνζηά ηεο Αηηηθήο, ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θεζζαιίαο είλαη 

πςειφηεξα, ελψ ην πνζνζηφ ηεο Κξήηεο είλαη πην πεξηνξηζκέλν (Μαξθάηνπ θαη θάγηαλλεο, 2010), γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη θαη ηελ πεξηθεξεηαθή ππφζεζε γηα 

ηελ Κξήηε θαη ηελ ‘δηαθνξηθή θαηλνηνκηθφηεηα’ αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο θαη θνξείο γλψζεο. ε επίπεδν Ννκψλ, ε Θεζζαινλίθε (12.29%), ην Ζξάθιεην 
(3.88%), ε Αραΐα (2.88%), θαη ε Λάξηζα- Μαγλεζία (1.43%, 1.51%) ζπκβάιινπλ ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο Κξήηεο, ηεο Γπηηθήο 

Διιάδαο θαη ηεο Θεζζαιίαο αληίζηνηρα. 
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εξκελεχεηαη θαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο θαηνρχξσζεο απφ ηνπο εξεπλεηέο σο βαζηθήο κεζφδνπ φπσο 

παξαηεξείηαη, ελ κέξεη ιφγσ θαη ηνπ ηδηφηππνπ θαζεζηψηνο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο-, ε γεσγξαθηθή ηνπο 

θαηαλνκή αλαδεηθλχεη σο θέληξα αξηζηείαο ηελ Αηηηθή (60.61%), ηελ Κξήηε (21.97%) θαη ηελ Γπηηθή Διιάδα 

(11.36%). 

ηελ πεξίπησζε ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ σο ζεκαληηθφηεξεο πεξηθέξεηεο αλαδεηθλχνληαη ε Γπηηθή Διιάδα 

(Παλεπηζηήκην Παηξψλ) (31,98%), ε Αηηηθή (ζπγθέληξσζε πνιιψλ Παλεπηζηεκίσλ αλάκεζα ζηα νπνία ην Δζληθφ 

Μεηζφβην Πνιπηερλείν) (29,28%) θαη ε Κεληξηθή Μαθεδνλία (Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην θαη Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο) (18,92%). ην ηειεπηαίν ζεκείν σζηφζν ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο αδπλακίαο παξαθνινχζεζεο 

απφ ηα ίδηα ηα Ηδξχκαηα, ιφγσ ηεο απνπζίαο πνιιέο θνξέο ζαθνχο θαη νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο), ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 

ππνδνκέο ηνπο. Σν πιαίζην απηφ νδεγεί ζπρλά είηε ζηελ θαηνρχξσζε κέζσ θάπνηνπ άιινπ εξεπλεηηθνχ ή 

ηδησηηθνχ θνξέα, είηε ζηελ αηνκηθή θαηνρχξσζε
294

. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηφζν ηελ αδπλακία 

παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ γηα αθαδεκατθνχο (π.ρ. αμηνιφγεζε) θαη νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο (π.ρ. έζνδα, 

ζηελ πεξίπησζε κηαο ηδξπκαηηθήο πνιηηηθήο δηακνηξαζκνχ ησλ εζφδσλ απφ ηελ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ), φζν 

θαη ηελ αδπλακία ζπγθέληξσζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ παξαγφκελσλ δεμηνηήησλ ζην πιαίζην δηακφξθσζεο κηαο 

ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ππεξεζηψλ ή ζπκπξάμεσλ
295

.  

Τπνγξακκίδεηαη βέβαηα απφ ηελ άιιε, ε δπζθνιία ρξεκαηνδφηεζεο κεγάινπ αξηζκνχ επξεζηηερληψλ απφ πιεπξάο 

ησλ Ηδξπκάησλ, ηδηαίηεξα ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα, κε ειιηπή θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ειιηπή ζηξαηεγηθή απφ 

ηνπο αθαδεκατθνχο νξγαληζκνχο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη απνπζία ζεζκηθψλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο, φπσο 

δεκηνπξγία εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο (νξηδφληησλ ή ζεκαηηθψλ, φπσο ην LU Food Science AB 

πνπ παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Lund University) κε ζπκκεηνρή ελδερνκέλσο θαη θνηλσληθψλ 

πεξηθεξεηαθψλ ή δηεζλψλ θνξέσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εκθαλίδεη ηε ζεκαζία αλάδεημεο κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ 

ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζα δηακνξθψλεη ηελ εθηθηφηεηα θαη ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο αξθεηψλ επξεζηηερληψλ, ε ππνζηήξημε ησλ νπνίσλ ζε βάζνο ρξφλνπ θαη εχξνπο 

θαζίζηαηαη αξθεηά θνζηνβφξνο δηαδηθαζία
296

.  

Οη δηαδηθαζίεο απηέο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε έλα ‘κεραληζκφ κφριεπζεο’ θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζε 

δηεζλέο επίπεδν πνπ λα αλαδεηεί, πξνζεγγίδεη θαη ζπλαξζξψλεη παξαγφκελεο επηζηεκνληθέο αμίεο κε αληίζηνηρα 

επηζηεκνληθά, παξαγσγηθά ή επελδπηηθά ελδηαθέξνληα. Μηα ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζεο παξαγφκελσλ επηζηεκνληθψλ 

αμηψλ νθείιεη επίζεο λα ζπλδπάζεη ζηνηρεία ζεζκηθήο θαη νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο. Σέηνηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηηο παξεκβάζεηο ησλ γξακκηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ πνιηηηθψλ επξεζηηερληψλ, πνπ απφ κφλεο ηνπο 

ζήκεξα θαίλεηαη φηη δελ επαξθνχλ θαη δελ απνθέξνπλ αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν αμηνπνίεζεο θαη 

αληαπνδνηηθφηεηαο (ιφγσ ησλ λέσλ ηαρχηεξσλ ηερλνινγηθψλ θχθισλ, ησλ δηαθνξεηηθψλ δηεζλψλ ζεζκηθψλ 

ξπζκίζεσλ, ηνπ θφζηνπο θαη ησλ λέσλ ‘επηζεηηθψλ’ επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πξφζθηεζεο δηθαησκάησλ).  

                                                      
294 Ζ θπζηνγλσκία ησλ θαηνρπξψζεσλ γηα ηα ειιεληθά δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην κεγάιν κεξίδην ησλ δηπισκάησλ πνπ θαηνρπξψλνληαη 
απφ θπζηθά πξφζσπα (φπ.π.). Δληνχηνηο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΓΓΔΣ γηα ηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, ζε αξθεηά απφ ηα νπνία νη δηαδηθαζίεο θαηνρχξσζεο 

θαη αμηνπνίεζεο είλαη ζρεηηθά πην αλεπηπγκέλεο, ην ΗΣΔ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2007 θαηαρσξεί 43 επξεζηηερλίεο θαη 10 ηερλνβιαζηνχο (GSRT, 2007). 

εκεηψλεηαη βέβαηα φηη ζην ζχλνιν απηφ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηάζηαζε ηεο ζπλέξγεηαο θαη ηεο γεηηλίαζεο κε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, κε αξθεηέο 
εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κειψλ ΓΔΠ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα Ηλζηηηνχηα ηνπ ΗΣΔ είηε ζην ζηάδην ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο είηε ζην ζηάδην ηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπο, ιφγσ ππνδνκψλ, ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο. Αθνινπζεί ζε εζληθφ επίπεδν ην ΔΚΔΣΑ κε 2 ηερλνβιαζηνχο γηα ηελ ίδηα 

πεξίνδν θαη 21 επξεζηηερλίεο.   

295 εκεηψλεηαη φηη ην κεξίδην ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηηο εζληθέο δξαζηεξηφηεηεο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο είλαη ζεκαληηθφ ζηελ πεξίπησζε πνιιψλ 
αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ελψ αξθεηνί, φπσο ν Penrose, ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ είλαη θαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ (Μαξθάηνπ θαη 

θάγηαλλεο, 2010). 

296 εκεηψλεηαη φηη γηα αξθεηέο εξεπλεηηθέο δνκέο θαη ζηελ Κξήηε εγείξεηαη ήδε ην ζέκα ρξεκαηνδφηεζεο παιηφηεξα θαηνρπξσκέλσλ επξεζηηερληψλ (επί 

παξαδείγκαηη ζην ΗΣΔ κφλν εληνπίδνληαη ην 2010, ηνπιάρηζηνλ 20 επξεζηηερλίεο κε ηζηνξηθφ θαηνρχξσζεο πάλσ απφ 5-6 έηε), έσο θαη δεθαεηίαο, δεδνκέλεο 
ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο πνπ ηηο ηνπνζεηεί θαηψηεξα απφ ηελ ζηάζκε ηερληθήο, ην πςειφ καθξνπξφζεζκα θφζηνο θαη ελίνηε ηηο επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηκέλνπλ ηελ ‘πηψζε’ κηαο επξεζηηερλίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εμαγνξά ηεο. ιεο απηέο νη παξάκεηξνη (φπσο 

ηαρεία ηερλνινγηθή εμέιημε, δηαθνξεηηθά ζεζκηθά πιαίζηα κε επλντθέο ή ιηγφηεξν επλντθέο ξπζκίζεηο, ηερλνινγηθφο αληαγσληζκφο, επηρεηξεκαηηθέο 
ζηξαηεγηθέο, θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ρακειέο αληαπνδνηηθφηεηεο), πξνυπνζέηνπλ ζήκεξα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηδξπκαηηθψλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ δηαρείξηζεο 

ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, ε νπνία πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ θαζίζηαηαη έλα ζεκαληηθφ επηζηεκνληθφ θαη ‘πεξηνπζηαθφ’ ζηνηρείν γηα ηνπο αλψηαηνπο 

εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο.   
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Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί έλα απφ ηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ζηελ Κξήηε. Οη δεκφζηνη  αθαδεκατθνί, εξεπλεηηθνί θαη ηερλνινγηθνί θνξείο απαζρνινχλ 

ην 98% ηνπ ζπλνιηθά απαζρνινχκελνπ ζηελ πεξηθέξεηα πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΣΚ. Σν έηνο 2005, ε 

απαζρφιεζε ζηελ ΔΣΚ ζηελ Κξήηε αληηπξνζψπεπε ην 28.7% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο 

πεξηθέξεηαο. Απφ ην πνζνζηφ απηφ, πεξίπνπ νη κηζνί απαζρνινχκελνη (13.5%) ήηαλ θαη απφθνηηνη ζρνιψλ κε 

επηζηεκνληθά αληηθείκελα πνπ αλήθνπλ ζην ζηελφ ππξήλα ηεο ΔΣΚ (Πίλαθαο 18).  

ην επίπεδν απηφ ε Κξήηε ππνιείπεηαη ειαθξψο ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ, φπνπ νη ζπλνιηθνί απαζρνινχκελνη ζηελ 

ΔΣΚ αληηπξνζσπεχνπλ ην 32.7% ηνπ ζπλνιηθνχ εζληθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. κσο ην πνζνζηφ απηφ 

δηακνξθψλεηαη πςειά ιφγσ ηεο Αηηηθήο (42%), ελψ νη πεξηθέξεηεο πνπ θαηαγξάθνπλ πνζνζηά πςειφηεξα ηεο 

Κξήηεο είλαη κφλν ε Κεληξηθή Μαθεδνλία (33.8%) θαη ε Ήπεηξνο (29.8%) (Era-Watch, 2006: 44-5). Σν πνζνζηφ 

επίζεο ησλ απνθνίησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ην νπνίν απαζρνιείηαη ζε ζπλαθείο κε ζέζεηο ΔΣΚ 

(13.5% ην έηνο 2005) κπνξεί κελ λα ζεσξεζεί ηθαλνπνηεηηθφ αιιά εληνπίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην δεκφζην 

εξεπλεηηθφ ηνκέα (98%).  

Πίλαθαο 18. Αξηζκφο Πξνζσπηθνχ Έξεπλαο & Αλάπηπμεο ην 2003 

 Ηδησηηθφο ηνκέαο  Κξαηηθφο 

ηνκέαο 

Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

Ηδησηηθφο κε 

θεξδνζθνπηθφο 

              χλνιν 

Δξ. χλνιν Δξ. χλ. Δξ. χλ. Δξ. χλ. Δξ.    χλνιν 

Διιάδα 4385 12259 3027 9148 20507 35088 139 213 28058 56708 

Αλ. Μαθεδνλία & 

Θξάθε 

115 360 72 277 853 1321     1040 1958 

Κεληξηθή 

Μαθεδνλία 

503 1350 308 1174 4328 7172 15 26 5154 9722 

Γπηηθή Μαθεδνλία 6 15 36 118 198 338     240 471 

Θεζζαιία 41 134 57 282 1199 2102     1297 2518 

Ήπεηξνο 5 25 37 127 996 1746     1038 1898 

Ηφληα Νεζηά 0 1 21 98 146 217     167 316 

Γπηηθή Διιάδα 94 231 256 457 1795 3377     2145 4065 

ηεξεά Διιάδα 97 291 67 273 12 24     176 588 

Πεινπφλλεζνο 51 142 94 436 20 36 2 11 167 625 

Αηηηθή 3414 9544 1663 4497 8639 14644 122 176 13838 28861 

Βφξεην Αηγαίν     36 166 392 621     428 787 

Νφηην Αηγαίν 25 82 65 321 168 265     258 668 

Κξήηε 34 84 315 922 1761 3225     2110 4231 

Πεγή: GSRT, 2007. 

Ζ αδπλακία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα ζπκβάιιεη ζηε δήηεζε γηα εηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ εληείλεη ηε 

δπλακηθή δηαθπγήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε απνηέιεζκα έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ επηζηεκνληθνχ 
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πξνζσπηθνχ
297

 λα εγθαζίζηαηαη ηειηθά εθηφο Κξήηεο (Πίλαθαο 18). Παξφηη ε ζπλνιηθή δπλακηθή ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ζε φιεο ηηο παξαπάλσ κνξθέο ηεο, απνηππψλεη ζαθψο ηελ ηθαλφηεηα, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ αξηζηεία αξθεηψλ 

δπλακηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο γλψζεο ζηελ πεξηθέξεηα, ην δηαθεχγνλ ηκήκα ηεο δπλακηθήο απηήο αλαδεηθλχεη 

θαη ηελ αδπλακία ηνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηθέξεηαο λα θεθαιαηνπνηήζεη θαη λα θαηεπζχλεη 

ελδνπεξηθεξεηαθά ζε θαηλνηνκηθέο αλαπηπμηαθέο δηεξγαζίεο ην παξαγφκελν γλσζηηθφ θαη ηερλνινγηθφ θεθάιαην.  

Ζ θαηλνηνκηθή επίδνζε ηεο Κξήηεο, φπσο απνηππψλεηαη ζηελ πεξηθεξεηαθή θαηαγξαθή ησλ θαηλνηνκηθψλ 

επηδφζεσλ (Regional Innovation Scoreboard), είλαη πεξηνξηζκέλε θαη αθνξά θπξίσο ζηε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε 

(ζπληειεζηήο 148/Σ_Σ-4) θαη ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγίαο -πνπ νθείιεηαη θαηά βάζε ζηα εξεπλεηηθά θαη 

ηερλνινγηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηθέξεηα- θαη ζηελ ζπλεπαθφινπζε αλάπηπμε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. πγθεθξηκέλα, ε Κξήηε κε βάζε ην Regional Innovation Scoreboard, θαηαηάζζεηαη ζηελ 174
ε
 ζέζε 

αλάκεζα ζε 208 επξσπατθέο πεξηθέξεηεο (Γξάθεκα 5), κε ζπληειεζηή 0.26/0.90, κεηά απφ ηελ Αηηηθή ζηελ 86
ε
 

ζέζε (0.46) θαη ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ 164
ε
 ζέζε (0.27) (Hollanders, 2006: 9). 

Δληνχηνηο ζεκεηψλεηαη φηη απηφ πνπ ελλνείηαη ‘πεξηθεξεηαθή θαηλνηνκηθφηεηα’ δελ απνηππψλεη ηηο ηνπηθέο 

παξαγσγηθέο θαη ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο, νχηε αληαπνθξίλεηαη απφιπηα απφ φηη θαίλεηαη ζε απηφ πνπ παξαπάλσ 

απνθαινχκε ‘θαηλνηνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα’ (ήηνη, δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο κε παξάιιειε 

ελίζρπζε ηεο ηερλνινγηθήο βάζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ εηζαγσγήο νξγαλσηηθψλ, ζεζκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ). Ζ έλλνηα ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο πεξηζζφηεξν αλαθέξεηαη ζηηο ζπγθεληξσκέλεο δπλαηφηεηεο 

ησλ ηνπηθψλ αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ είηε λα αμηνπνηνχλ επηηπρψο ηηο θξαηηθέο επελδχζεηο ζε 

ΔΣΚ, είηε λα πξνζειθχνπλ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζε δηεζλέο επίπεδν σο ζπλέπεηα ηεο αλεπηπγκέλεο αξηζηείαο.  

Με άιια ιφγηα, ε ζεκαληηθή δηαδηθαζία πνπ ζπληειείηαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο δελ αθνξά ηφζν ζηελ 

‘επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκηθφηεηα’ -θπζηθά κε ηηο εμαηξέζεηο θαηλνηνκηθψλ (ηερλνινγηθά ή νξγαλσηηθά) αιιά 

πεξηνξηζκέλσλ ζε αξηζκφ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ- αιιά ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή ζπζζψξεπζε ζε 

επίπεδν ππνδνκψλ παξαγσγήο γλψζεο θαη ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Ζ ηειεπηαία -παξφηη εληφο δηνηθεηηθψλ, 

ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ σο επί ην 

πιείζηνλ- επηηπγράλεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα νδεγήζεη, είηε ζε αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ επηζηεκνληθψλ 

νκάδσλ, εξγαζηεξίσλ θαη κνλάδσλ, είηε ζε αλάπηπμε δξάζεσλ εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο εγρεηξεκάησλ. εκεηψλεηαη 

φηη απφ φια πιένλ ηα αλψηαηα ηδξχκαηα ηεο πεξηθέξεηαο έρνπλ πξνθχςεη ελέξγεηεο αμηνπνίεζεο ή πξσηφηππα 

ηερλνινγηψλ θαη ππεξεζηψλ κε πξννπηηθή ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο.      

Γξάθεκα 5. Σαμηλφκεζε πεξηθεξεηψλ κε βάζε ηελ θαηλνηνκηθή επίδνζε  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Πεγή: Hollanders, 2006: 9. 

                                                      
297 Ζ θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ εθηφο Κξήηεο εθηηκάηαη πεξίπνπ ζην 65% ζπλνιηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 75% γηα ην Πνιπηερλείν Κξήηεο 

(Saitakis, 2006). 
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Μεηαμχ ησλ Διιεληθψλ Πεξηθεξεηψλ κάιηζηα ζηελ Κξήηε επελδχνληαη ηα κεγαιχηεξα πνζά κεηά ηελ Αηηηθή θαη 

ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη αληηζηνηρνχλ ζην 7.58% ηεο ζπλνιηθήο εζληθήο δαπάλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε 

επίπεδν θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ κεραληζκψλ, ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο έξρεηαη ζηελ 2ε ζέζε σο απνηέιεζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πςειήο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ ηλζηηηνχησλ ηεο 

πεξηθέξεηαο. Χζηφζν είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε εζληθή θξαηηθή δαπάλε γηα ΔΣΚ εληνπίδεηαη ζε πνζνζηφ 73-5% 

ζε Αηηηθή θαη Κεληξηθή Μαθεδνλία, ελψ ε ζπγθέληξσζε ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ ΔΣΚ αζξνηζηηθά αγγίδεη ην 85% 

ζηηο ίδηεο πεξηθέξεηεο (GSRT, 2007). Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ είλαη ζρεδφλ 

αλχπαξθηε, γεγνλφο πνπ δελ απνηειεί κεηνλεμία αμησκαηηθά, θαζφηη ν ηερλνινγηθφο θαη νξγαλσηηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο λα πξνθχπηεη κέζα απφ άιιεο κεζφδνπο. Ζ πξνβιεκαηηθή εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

θαηλνηνκηθέο επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο (OECD, 2005β) θαη πεξηνξίδνληαη 

ζπλήζσο κφλνλ ζηελ εηζαγσγή εμνπιηζκνχ θαη θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ.   

χκθσλα κε ην Regional Innovation Scoreboard φπσο αλαθέξζεθε ε Κξήηε βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε ζε εζληθφ 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (Γξάθεκα 5). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπγθεθξηκέλε θαηάηαμε πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα 

κέηξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ αιγνξηζκηθήο κεζνδνινγίαο θαη αθνξνχλ ζε επξεζηηερλίεο, θξαηηθή δαπάλε 

Δ&ΣΑ, ηδησηηθή Δ&ΣΑ, δηα βίνπ κάζεζε, απαζρνινχκελνπο ζε ηνκείο έληαζεο γλψζεο, κεζαίαο/πςειήο 

ηερλνινγίαο κεηαπνίεζε, ππεξεζίεο πςειήο ηερλνινγίαο. πσο γίλεηαη ζαθέο θαη ζηνλ Πίλαθα 19, ε θξαηηθή 

δαπάλε Δ&ΣΑ θαη ην απαζρνινχκελν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε ηνκείο έληαζεο γλψζεο είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο 

γηα ηελ ηειηθή ζηάζκηζε ησλ πνζνηηθψλ δεηθηψλ θαηλνηνκηθήο επίδνζεο
298

 ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

Πίλαθαο 19. Γείθηεο Καηλνηνκίαο ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο
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Κξήηε 

 Σ-4 Σ-3 Σ-2 Σ-1 Σ 

Κξαηηθή δαπάλε ΔΣΚ 148 148 148 148 148 

Ηδησηηθή ΔΣΚ 3 3 3 3 3 

Γηα βίνπ κάζεζε 23 29 29 14 18 

Τπεξεζίεο πςειήο ηερλνινγίαο 28 40 40 40 40 

Μεζαίαο/πςειήο ηερλνινγίαο κεηαπνίεζε 9 9 9 9 9 

Δπξεζηηερλίεο 14 6 4 6 2 

Απαζρνινχκελνη ζε ηνκείο έληαζεο 

γλψζεο 

104 78 78 73 69 

Πεγή: Hollanders, 2006: 31. 

Δληνχηνηο, ηα παξαπάλσ δελ ζπλεγνξνχλ απηνλφεηα ππέξ κηαο ππφζεζεο αλάπηπμεο κηαο ‘πεξηθέξεηαο ηεο 

γλψζεο’. πσο θαηαδεηθλχεηαη θαη ζηελ πξφζθαηε πεξηθεξεηαθή κέηξεζε θαηλνηνκηθφηεηαο -φπνπ ε Κξήηε έρεη 

ζπλελσζεί ζηαηηζηηθά βέβαηα κε ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ- σο βαζηθέο παξάκεηξνη ελίζρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο 

θαηαγξάθνληαη νη ιεγφκελνη ‘εληζρπηηθνί παξάγνληεο’. Απηνί αθνξνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

εληνχηνηο ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο νη αζζελείο πηπρέο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο  

                                                      
298 Οη έληεθα πξψηεο πεξηθέξεηεο ζχκθσλα κε ηελ πξνθείκελε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε-κέηξεζε είλαη νη Stockholm (SE), Vastsverige (SE), Oberbayern (DE), 
Etela-Suomi (FI), Karlsruhe (DE), Stuttgart (DE), Braunscheig (DE), Sydsverige (SE), Ile de France (FR), Ostra Mellansverige (SE), Berlin (DE). 

299 Οη ππφινηπεο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο κεηά ηελ 182ε φπνπ βξίζθεηαη ε πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο (0.23) (Hollanders, 2006: 

31). Ήπεηξνο, 191ε (0.19), ηεξεά Διιάδα 192ε (0.17), Αλ. Μαθεδνλία 197ε (0.13), Πεινπφλλεζνο 199ε (0.10), Θεζζαιία 200ε (0.10), Γπη. Μαθεδνλία 201ε 

(0.07), Β. Αηγαίν 202ε (0.04), Ν. Αηγαίν 203ε (0.01), Ηφληα Νεζηά 204ε (Ν/Α). 



304 

 

(Πίλαθαο 19), φζνλ αθνξά ζηε βειηίσζε ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ ηεο ‘πεξηθεξεηαθήο θαηλνηνκηθφηεηαο’ 

(Hollanders, 2009, Hollanders, Tarantola & Loschky, 2009).  

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία, αλ θαη θαηαδεηθλχνπλ κε ζαθήλεηα ηελ αμία κηαο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ησλ εξεπλεηηθψλ 

θαη ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ζε πεξηθεξεηαθή βάζε, απηή θαζαπηή ε πεξηθέξεηα θαίλεηαη λα αμηνπνηεί αηειψο ηελ 

ηνπηθά παξαγφκελε γλψζε ηελ νπνία θαη αδπλαηεί λα κεηαζρεκαηίζεη ζε πεξηθεξεηαθή θαηλνηνκηθή ηθαλφηεηα 

κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο ηερλνινγηθήο δηάξζξσζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο παξαγσγηθήο βάζεο. Ζ αδπλακία 

πεξηθεξεηαθήο εζσηεξίθεπζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ κάιινλ πςειή 

θαηλνηνκηθή επίδνζε ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ηνπ λεζηνχ, ζπλππάξρεη κε πςεινχο δείθηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο. κσο ε παξαηεξνχκελε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε είλαη θαηά βάζε εηεξνγελήο θαη πξνέξρεηαη απφ 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ νη επηδφζεηο νθείινληαη ζε κνξθέο παξαγσγήο πνπ εδξάδνληαη είηε ζηελ 

έληαζε εξγαζίαο, είηε ζηε κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο, είηε ζε ζπκβαηηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

(αγξνηηθή παξαγσγή, εκπφξην, ηνπξηζκφο), είηε ζε άιιεο κνξθέο κεγέζπλζεο πνπ δελ ηαπηίδνληαη κε βειηίσζε ησλ 

παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ζεζκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο.  

Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ επηβεβαηψλεη ηελ ππφζεζε κηαο αλάπηπμεο πνπ εμειίζζεηαη δίρσο δηαδηθαζίεο 

ηερλνινγηθήο αλαβάζκηζεο ησλ εζσηεξηθψλ κεραληζκψλ ζπζζψξεπζεο θαη πνπ κεζνπξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα 

ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη δεηήκαηα ππνβάζκηζεο ηεο παξαγσγηθήο ηεο βάζεο θαη ηεο ζέζεσο ηεο ηειεπηαίαο 

ζηνλ επξχηεξν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Δληζρπηηθνί παξάγνληεο ζε απηή ηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα είλαη νη ίδηνη νη 

θνξείο παξαγσγήο γλψζεο, εθφζνλ είηε ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κηα πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα ζέηεη ζέκαηα 

ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ κεραληζκψλ ζπζζψξεπζεο κέζα απφ ηελ 

αμηνπνίεζε παξαγσγηθψλ γλψζεσλ, είηε αλαιάβνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ έλα πνιπεπίπεδν ξφιν ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν (φπσο απηφο πνπ εκπεηξηθά απνηππψλεηαη ζηηο άιιεο δπν πεξηπηψζεηο θαη ηδηαίηεξα ζε εθείλελ ηνπ Lund 

University) πνπ ζα ππεξβαίλεη ηελ θιαζηθή νξγάλσζε ηεο αθαδεκατθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζα ελζσκαηψλεη 

ιεηηνπξγίεο: α) κεηαθνξάο γλψζεο πξνο ηα ηνπηθά πεξηθεξεηαθά ππνθείκελα, β) ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ 

παξαγσγηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζε παξαγσγηθψλ δπλακηθψλ θαη εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ θαη 

γ) δηακφξθσζεο ελφο ηνπηθνχ ζηξαηεγηθνχ νηθν-ζπζηήκαηνο αλαδηαλνκήο γλψζεο, κε ζπγθεθξηκέλνπο ζεζκνχο 

θαη κεραληζκνχο ππνζηήξημεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, ζε επίπεδν θιάδσλ, ηνπηθνηήησλ θαη ηερλνινγηθψλ 

ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ.  

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο εγείξνπλ απηνλφεηα εξσηήκαηα γηα ηνπο κεραληζκνχο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ 

παξαγφκελνπ ‘ηερλνινγηθνχ πινχηνπ’ θαη ηελ ηειηθή αδπλακία αμηνπνίεζήο ηνπ, αθνχ ε ηνπηθά παξαγφκελε 

εξεπλεηηθή θαη ηερλνινγηθή γλψζε δελ αμηνπνηείηαη απφ ηνπο επηρψξηνπο θνξείο αθήλνληαο ηελ νηθνλνκηθή ηεο 

ζπζζψξεπζε ζε καθξάλ ηεο πεξηθέξεηαο ππνθείκελα. Έηζη, νη θαηλνηνκηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη ζηελ 

πεξηθέξεηα ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ δηαθπγήο απφ ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν δηαηεξνχλ κηα 

ζεζκηθά ηζρπξή αιιά παξαγσγηθά πεξηνξηζκέλε παξνπζία. Ζ δηαπίζησζε απηή εληζρχεηαη πεξαηηέξσ απφ ηε 

ρακειή αιιειεπίδξαζε πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηηο δνκέο παξαγσγήο θαη ηηο δνκέο δήηεζεο θαηλνηνκηθψλ 

ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. πσο πξναλαθέξζεθε, ε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο 

ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ αθνξά κφιηο ζην 0.02% ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξντφληνο ηεο Κξήηεο.  

Δπηπξνζζέησο, νη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν ηερλνινγηθήο ή θαηλνηνκηθήο ζχκπξαμεο είλαη ακειεηέεο θαη 

εκβξπαθέο, φπσο άιισζηε θαη ζε εζληθφ επίπεδν
300

. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηθέξεηα 

δειψλνπλ σο βαζηθή κέζνδν εηζαγσγήο ηερλνινγίαο ηελ ‘ελζσκαησκέλε γλψζε’ (RITTS, 1999, GSRT 2007), ελψ 

ε ελδνπεξηθεξεηαθή κεηαθνξά ηερλνινγίαο βξίζθεηαη ζε ζηάδην πξσηνγελνχο ζρεδηαζκνχ. Οη ζπλεξγαζίεο ησλ 

αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη εληαηηθφηεξεο κε επηρεηξήζεηο ζηελ ππφινηπε ρψξα θαη ζην 

εμσηεξηθφ, γεγνλφο πνπ κάιινλ ζα πξέπεη λα απνδνζεί ηφζν ζηνλ εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ησλ ηδξπκάησλ φζν θαη ζηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Οη 

                                                      
300 ε εζληθφ επίπεδν, ην 4.8% ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ δειψλνπλ βαζηθή πεγή πξφζθηεζεο θαηλνηνκίαο ηα παλεπηζηήκηα-εξεπλεηηθά 
ηδξχκαηα θαη 3.8% ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε βηνκεραλία (GSRT, 2007: 10) θαη ην 6,4% αλαπηχζζεη ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκίαο. Παξάιιεια ην 

πνζνζηφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ αλψηαηα ηδξχκαηα θηάλεη ην 0.13%. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην αληίζηξνθν, 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηδξπκάησλ απφ δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο θαη εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο ηφζν εζληθφ φζν θαη ζε 
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν βξίζθνληαη ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν. 300 ηελ Διιάδα, ην πνζνζηφ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε παλεπηζηήκηα-

εξεπλεηηθά θέληξα βξίζθεηαη ζην κηζφ ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ (8.9%) (Komninos & Tsamis, 2008: 10), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ κπνξεί 

λα είλαη πεξηζζφηεξν πξνγξακκαηηθέο παξά νπζηαζηηθέο.   
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ηειεπηαίεο κάιινλ επηδεηθλχνπλ κηα ζρέζε αδηαθνξίαο πξνο ηηο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνθαινχλ 

αχμεζε ηεο ελδνπεξηθεξεηαθήο δήηεζεο γηα ηερλνινγηθνχο πφξνπο.  

Τπνγξακκίδεηαη ζε απηφ ην ζεκείν σζηφζν κηα επηπιένλ παξάκεηξνο ζηελ απνηχπσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο, ε νπνία αθνξά ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ίδησλ ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ ηεο 

ρψξαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αλάπηπμε αξθεηψλ εξεπλεηηθψλ δνκψλ ελζσκαηψλεη θαη πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλεπηπγκέλε ζρέζε ηνπο κε ηζρπξά παλεπηζηήκηα -φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ηνπ ΗΣΔ- γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηφζν ηε ζεκαζία ηεο εγγχηεηαο αλάκεζα ζε 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φζν θαη ηεο ζπζζψξεπζεο δπλακηθψλ, πφξσλ, αιιειεπηδξάζεσλ θαη δηαρπηηθψλ 

θαηλνκέλσλ γηα ηα νπνία έρεη ππάξμεη ζεσξεηηθή ζεκειίσζε παξαπάλσ. Παξφηη ε δηαδηθαζία κέηξεζεο ησλ 

επηδφζεσλ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ απνηειεί κηα απαξαίηεηε κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ κηαο 

εξεπλεηηθήο δνκήο, είλαη ζεκαληηθφ ζην πιαίζην απηψλ ησλ αμηνινγήζεσλ λα ελζσκαηψλεηαη ε έλλνηα ηεο 

‘αιιειεπίδξαζεο’ αλάκεζα ζηα κέξε ελφο ζπζηήκαηνο γλψζεο, ε απνπζία ηεο νπνίαο ζα επεθχιαζζε δηαθνξεηηθέο 

εξκελείεο γηα ηηο επηδφζεηο ακθφηεξσλ ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. ε απηφ ην πιαίζην, είλαη ζεκαληηθφ λα 

ππνγξακκηζζεί ε θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ ππνβάζξνπ κηαο παλεπηζηεκηαθήο δνκήο δίπια 

θαη πίζσ απφ ηελ αλάπηπμε αξθεηψλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ (φπσο δηεθάλε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Lund University 

αιιά θαη ησλ Ηξιαλδηθψλ Παλεπηζηεκίσλ, φπσο ην Trinity College) -ζε επίπεδν πφξσλ, ππνδνκψλ θαη θπξίσο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ- ρσξίο απηφ λα επηθαιχπηεη θπζηθά ηελ ίδηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ ίδησλ ησλ θνξέσλ θαη 

ηνπο ηερλνινγηθνχο, ζεζκηθνχο θαη νξγαλσηηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ζπρλά ηελ αλάπηπμε ελεξγεηψλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο πεξηζζφηεξν επλντθή σο πξνο ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε πξσηνβνπιηψλ. H δηάζηαζε ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο επηβεβαηψλεη ηελ πνιπδηάζηαζε ζεκαζία αλάπηπμεο εθηεηακέλσλ αθαδεκατθψλ δνκψλ ζε 

έλα ηνπηθφ πιαίζην, θαζψο θαη ηε ζεκαζία δηθηπψζεσλ αλάκεζα ζηνπο ρσξηθά εληνπηζκέλνπο εξεπλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο.  

 

Δπηζηξέθνληαο ζηελ ζρέζε  ππνδνκψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο θαη ησλ ίδησλ ησλ αθαδεκατθψλ 

ηδξπκάησλ, ζεκεηψλεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα πνπ δηαπηζηψλεηαη αλάκεζα ζηα δπν θαη νη εληζρπκέλεο 

ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη δνκέο απηέο ζπγθεληξψλνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ 

δεκηνπξγψληαο ‘πφινπο αξηζηείαο’, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Πάηξαο, ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Κξήηεο 

(Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ΗΣΔ, Πνιπηερλείν Κξήηεο, ΣΔΗ Κξήηεο). ε απηή ηε δηαδηθαζία ηδηαίηεξνο παξάγνληαο 

είλαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ε άξξεηε γλψζε, ε νπνία φρη κφλν ιεηηνπξγεί ζσξεπηηθά αιιά κεηαθεξφκελε 

κέζσ ηνπ αλζξψπηλνπ επηζηεκνληθνχ θεθαιαίνπ δεκηνπξγεί λέεο εμεηδηθεχζεηο θαη πξνεθηάζεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα ζεκεησζεί, ζπλεπεία ηνχηνπ, ε αιιειεπίδξαζε πνπ ζεκεηψλεηαη αλάκεζα ζε αξθεηέο απφ ηηο εξεπλεηηθέο θαη 

αθαδεκατθέο δνκέο ηεο ρψξαο, θαη ε νπνία ηξνθνδνηεί ζεηηθά ηφζν ην αθαδεκατθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν φζν θαη ηελ 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σαπηφρξνλα, ε γεηηλίαζε εξεπλεηηθψλ δνκψλ ζπλδέεηαη θαη κε ηηο ηερλνινγηθέο 

ππνδνκέο κηαο πεξηθέξεηαο. Ζ ζρέζε ακηγψο εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ εληνχηνηο 

δηαηεξεί αθφκα κηα ςεθηαθή θαη κηα νξγαλσηηθή-ζεζκηθή δηάζηαζε. Αλαθνξηθά κε ηηο ςεθηαθέο ππνδνκέο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε εγγχηεηα αλάκεζα ζε εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά ηδξχκαηα ζπληζηά κηα επθαηξία 

γηα ηελ νξγάλσζε λέσλ ςεθηαθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ ππνδνκψλ επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο, ππεξεζηψλ 

‘ππνινγηζηηθψλ λεθψλ’ θαη λέσλ εθαξκνγψλ πνπ ζπλδένληαη ηφζν κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

-φηαλ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο- φζν θαη κε ηελ ςεθηαθή θαη ηερλνινγηθή 

νξγάλσζε ησλ ηδξπκάησλ ζε επίπεδν δηνίθεζεο, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. 

 

ε έλα παξάιιειν επίπεδν, ε ζεζκηθή δηάζηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο αθνξά ζε δπν επίπεδα. Δλ πξψηνηο, πεξηιακβάλεη 

ην επίπεδν ηεο εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ βέιηηζηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζηψλ ή ηεο 

δηακφξθσζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζε εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά ηδξχκαηα απνθηάεη έλαλ πην εμεηδηθεπκέλν ραξαθηήξα, φηαλ εηζέξρεηαη ε 

ζπδήηεζε ζε ζέκαηα ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη δηνίθεζεο θαηλνηνκίαο. ηε δηάζηαζε απηή εληνπίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ αλάπηπμεο ελφο λένπ ‘ηερλνινγηθνχ πξσηνηχπνπ’ θαη ελ ζπλερεία κεηαηξνπήο θαη 

ηερλνινγηθήο θιηκάθσζεο ηνπ ζε ηερλνινγηθφ πξντφλ (‘scaling-up’) (φπσο θάλεθε θαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο 

απνηεινχλ ζηάδηα κε δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο). Ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνπο ίδηνπο 

ηερλνινγηθνχο ηνκείο, ε πξννπηηθή δηακφξθσζεο ‘ηνπηθψλ ηερλνινγηθψλ αιπζίδσλ αμίαο’ (ζηνρεπκέλε 

έξεπλα/αλάπηπμε πξντφληνο/ππεξεζία θαη αμηνπνίεζε) κπνξεί λα επηθπιάζζεη ζσξεπηηθά νθέιε γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο θαζαπηνχο αιιά θαη απνηειέζκαηα πνπ λα ππεξβαίλνπλ ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα φξηα ηεο ηππηθήο 
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εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο (π.ρ. πξνγξακκαηηθνχο θχθινπο). Ζ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο ζα κπνξνχζε 

λα απνηειέζεη κηα ηέηνηα πεξίπησζε ‘ηερλνινγηθνχ θπθιψκαηνο’, έρνληαο ιεηηνπξγήζεη θαη ζην παξειζφλ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (ζηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο ηερλνβιαζηνχ Forthnet). ε έλα 

επξχηεξν επίπεδν, ε δηάζηαζε ηεο ζεζκηθήο ζπλεξγαζίαο απνηειεί κηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζπιινγηθήο κάζεζεο, ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ θπθισκάησλ θαη ηε δηακφξθσζε 

πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηλνηνκίαο πνπ ζα πξνθχπηνπλ νξγαληθά κέζα απφ ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ησλ ίδησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππνθεηκέλσλ. Σα ίδηα ηα ππνθείκελα είλαη πνπ θαηέρνπλ ηελ βαζχηεξε 

‘πξννπηηθή αίζζεζε’ γηα ηελ εμέιημε, ηηο πξνεθηάζεηο θαη ηηο δπλαηέο νπίζζηεο θαη εκπξφζζηεο δηαζπλδέζεηο ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί σζηφζν φηη αξθεηά πεξηθεξεηαθά 

ππφ δηακφξθσζε ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο, φπσο θαη απηφ ηεο Κξήηεο, δηαηεξνχλ αξθεηέο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

αλάπηπμεο ελφο ηέηνηνπ πεξηνρηθνχ ‘ηερλνινγηθνχ θπθιψκαηνο’ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπλ ζπληξέμεη 

νη ζεζκηθνί, ρξεκαηνδνηηθνί θαη επηζηεκνληθνί θαηαιπηηθνί παξάγνληεο απηφ έρεη κεηαθξαζηεί ζε απνηειέζκαηα 

κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Αληίζεηα, ε ειιείπνπζα κεηαβιεηή αθνξά ζε ζεζκηθνχο, νξγαλσηηθνχο, 

ρξεκαηνδνηηθνχο (πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζε ηερλνινγηθέο αμίεο πιένλ) θαη επξχηεξα ζπζηεκηθνχο κεραληζκνχο. Ο  

ξφινο ησλ κεραληζκψλ απηψλ αλαιχεηαη ζε φια ηα κέξε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη φπσο πξνθχπηεη, ζε έλα 

πεξηνρηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ζπγθεληξψλνληαη νη αξρηθέο βαζηθέο ζπλζήθεο αιιά ηα ζηάδηα θεθαιαηνπνίεζεο θαη 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο αληίζηνηρα κπνξεί λα εκθαλίδνπλ έληνλε πζηέξεζε.   

 

Ζ δπλακηθφηεηα θαη ε εμσζηξέθεηα ελφο ζπζηήκαηνο έξεπλαο απνηππψλεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηηο θαηαηηζέκελεο 

επξεζηηερλίεο, ζηηο δεκνζηεχζεηο πξσηφηππσλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ζηελ εμέιημε ηνπ παξαγφκελνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηηο ζπλεξγαζίεο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ ζηε βάζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ. Δληνχηνηο, ην θπξίαξρν θαζεζηψο αμηνπνίεζεο 

ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ απνηειεί δήηεκα πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Γηα παξάδεηγκα, αξθεηνί 

απφ ηνπο ηερλνβιαζηνχο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηδξχκαηα ηεο πεξηθέξεηαο (δέθα γηα ην ΗΣΔ, ηέζζεξεηο γηα ην 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο
301

 ζηελ πεξίνδν 2002-2007 (GSRT, 2007: 87) έρνπλ έδξα καθξάλ ηεο Κξήηεο (π.ρ. Αζήλα, 

Κχπξνο). Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ ιφγνπο νη νπνίνη, ζε επίπεδν άξξεηεο θπξίσο 

αηηηνιφγεζεο, αθνξνχλ ζηε κε θαηαιιειφηεηα ηνπ ηνπηθνχ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ αλάγθε εγθαηάζηαζεο 

θνληά ζε ζρεηηθέο ή κεγαιχηεξεο αγνξέο θαη ζηελ απνπζία ηζρπξψλ πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ ιήςεο απνθάζεσλ.
302

 

πρλά παξαηεξείηαη επίζεο ην θαηλφκελν θαηνρχξσζεο επξεζηηερληψλ απφ εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ, κε θαηαζέηε 

φρη ην θνξέα ζηηο ππνδνκέο ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη σο επί ην πιείζηνλ ε έξεπλα, αιιά κε θαηαζέηε είηε ηελ 

επηρείξεζε είηε ηνπο κεκνλσκέλνπο εξεπλεηέο πνπ δηεμήγαγαλ ηελ έξεπλα
303

.  

Γεδνκέλεο ηεο πεξηθεξεηαθήο θαηλνηνκηθήο κνξθνινγίαο κε ηελ ηζρπξή φπσο ζα θαλεί ζέζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ζηελ πεξηθέξεηα, θαίλεηαη λα θαζίζηαηαη θξίζηκε κηα πνιχ-επίπεδε πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή 

                                                      
301 Σν 2002 ζπζηήλεηαη έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ηερλνβιαζηνχο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε ηελ θιαζηθή έλλνηα ηνπ φξνπ (Bionature), κε έκθαζε ζην πεδίν 

ηεο βην-ηαηξηθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ν νπνίνο δηαηεξεί σο έδξα ηελ Κχπξν.  

302 Ζ αλάπηπμε ηέηνησλ εγρεηξεκάησλ απνηειεί πνιχπινθε δηαδηθαζία, κε πςειφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο ηεο δηάζηαζεο θαη ηεο ζπρλήο 

εμάξηεζεο ηεο απφ ηνλ θχθιν δσήο θαη ηελ εθαξκνζηκφηεηα κηαο ηερλνινγίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζεκαζία ηεο ρσξνζέηεζεο ηεο θαη ηνπ θαηλνηνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο (ρξεκαηνδφηεζε, εηζξνέο γλψζεο, πξνκεζεπηέο, πξφζβαζε ζε αγνξέο, επλντθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ζπκβνπιεπηηθέο 

δνκέο ππνζηήξημεο, εγγχηεηα ζε δνκέο ιήςεο απνθάζεσλ), είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ελφο ηερλνβιαζηνχ.   

303 ε επεμεξγαζία πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ηνπ 2008, ζπγθεληξψζεθαλ νη ζπλνιηθέο επξεζηηερλίεο κεγάινπ εξεπλεηηθνχ ηδξχκαηνο φπνπ ζε ζχλνιν 60 

επξεζηηερληψλ ζε δηεζλέο επίπεδν (Δπξψπε ή ΖΠΑ) κία αίηεζε έρεη θαηνρπξσζεί κε θαηαζέηε ην ίδην ην Ίδξπκα. Πεξίπνπ ην 30% θαηαηέζεθε απφ 
επηρεηξήζεηο, ην 40% απφ κεκνλσκέλνπο εξεπλεηέο θαη ην 30% απφ άιια ηδξχκαηα ή θνξείο (European Patent Office, δηθηπαθφο ηφπνο 

http://worldwide.espacenet.com/, 09/04/2010). To γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη αθελφο ηελ πινχζηα παξαγσγή εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη αξηζηείαο, ζε 

αληίζεζε κε ηηο θξηηηθέο πνπ δηαηππψλνληαη θαηά θαηξνχο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζηα Παλεπηζηήκηα, αθεηέξνπ αλαδεηθλχεη μαλά ην 
πξφβιεκα ηεο απνπζίαο ζεζκψλ δηαρείξηζεο ηεο παξαγφκελεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, είηε ζε επίπεδν ππνζηήξημεο ησλ πςειψλ γεληθά νηθνλνκηθψλ 

απαηηήζεσλ γηα θαηνρχξσζε θαη εηήζηα ρξεκαηνδφηεζε (κηα επξεζηηερλία ζην EPO κπνξεί λα θνζηίζεη ζήκεξα έσο θαη 30.000 επξψ). Ζ απνπζία κεραληζκψλ 

πνπ ζα θαηαγξάθνπλ, ππνζηεξίδνπλ δηνηθεηηθά, αμηνινγνχλ, αλαδεηνχλ δνκέο αμηνπνίεζεο ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, θαη ζε έλα βαζκφ ίζσο εμεηάδνπλ 
ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο νξηζκέλσλ επξεζηηερληψλ, θαιχπηνληαο κε απηνχο ηνπο ηξφπνπο ην θελφ αλάκεζα ζηελ εξεπλεηηθή εθεχξεζε θαη ζην ηειηθφ 

πξντφλ (απφζηαζε ε νπνία γηα λα δηαλπζεί απαηηεί ηελ αλάιεςε ξίζθνπ απφ ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο θαζψο θαη έλα αλεπηπγκέλν ζεζκηθφ πιαίζην 

επηκεξηζκνχ δηθαησκάησλ αιιά θαη εξγαιεία αμηνιφγεζεο εκπνξηθψλ πξννπηηθψλ), απνηειεί ηε βαζηθή πξνυπφζεζε ελίζρπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνπνίεζεο 
ηεο παξαγφκελεο γλψζεο, ηφζν ζε επίπεδν εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο φζν φκσο θαη ζε επίπεδν πεξαηηέξσ ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο εξεπλεηηθψλ εθεπξέζεσλ. 

Με άιια ιφγηα, ε επηινγή θαηνρχξσζεο απφ πιεπξάο εξεπλεηή ή ην γεγνλφο φηη αξθεηά απνηειέζκαηα εθθεχγνπλ έζησ θαη ζε επίπεδν θαηαγξαθήο ηνπ 

αθαδεκατθνχ πιαηζίνπ φπνπ πξνθχπηνπλ, δελ αθνξά ηφζν ζε πξνζσπηθή επηινγή ησλ ίδησλ ησλ εξεπλεηψλ αιιά ζπληζηά απνηέιεζκα απνπζίαο ηφζν 
ηδξπκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αμηνπνίεζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο φζν θαη ζπλέπεηα ηεο δξακαηηθήο απνπζίαο ζεζκψλ θαη κεραληζκψλ ππνζηήξημεο ησλ 

απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ θαη αμηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ επηζηεκνληθψλ πφξσλ.   

http://worldwide.espacenet.com/
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επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο, ηδηαίηεξα ζηε δηάζηαζε ησλ ηζρπξψλ ππνδνκψλ γλψζεο. Ζ ζηξαηεγηθή 

απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζεζκηθφ θαη ηερλνινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο αλαθέξεηαη 

θαη’ αξράο ζην επίπεδν εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο: α) ην ζεζκηθφ επίπεδν θαη ηε δεκηνπξγία πξνηππνπνηεκέλσλ 

θαλφλσλ, β) ην ςεθηαθφ επίπεδν θαη ηελ ελνπνίεζε θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ κέζσ 

δηαδηθαζηψλ ελδνγελνχο παξαγσγήο γλψζεο, φζν θαη ην επίπεδν ηεο ζεζκηθήο θαη ηερλνινγηθήο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ δνκψλ, θαη γ) ην νξγαλσηηθφ επίπεδν θαη ην επίπεδν λέσλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο θαη 

εθθφιαςεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο.  

Δπηπξνζζέησο, θαίλεηαη λα θξίλεηαη αλαγθαία ε ελίζρπζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο -

ελίζρπζε ππνδνκψλ γλψζεο ζε βαζηθή έξεπλα, εθαξκνζκέλε έξεπλα, ζηνρεπκέλε έξεπλα, ζπλεξγαηηθή έξεπλα, 

έξεπλα αηρκήο, δηεπηζηεκνληθή έξεπλα- θαζψο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνπνίεζεο 

θαη δηάρπζεο ησλ παξαγφκελσλ ηερλνινγηθψλ αμηψλ. Ζ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζηελ εξεπλεηηθή 

θνηλφηεηα θαζψο θαη ε ελίζρπζε δηαδηθαζηψλ αμηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ κε ηε ζεηξά ηνπο, 

πξνυπνζέηνπλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο κηα πξνηππνπνηεκέλε ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ. Δπηπξφζζεηα, 

ε παξνρή ππεξεζηψλ απαηηεί ηελ ελίζρπζε ησλ ζρεηηθψλ κεραληζκψλ αμηνπνίεζεο, ηε δεκηνπξγία λέσλ αλνηθηψλ 

ζρεκάησλ ζπλεξγαζίαο κε θνηλσληθνχο θνξείο, ηε κειέηε θαη ην ζρεδηαζκφ πεξηνρψλ θαη κεζφδσλ παξέκβαζεο, 

ηελ ελίζρπζε νξηδφληησλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ θαη ηελ ππνζηήξημε δηαδηθαζηψλ αμηνπνίεζεο ππεξεζηψλ θαη 

ηερλνγλσζίαο. Δληζρπηηθφο παξάγνληαο ζε απηέο ηηο εζσηεξηθέο ησλ θνξέσλ επηζηήκεο θαη θαηλνηνκίαο 

δηεξγαζίεο, είλαη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα ηδξχκαηα ηεο πεξηθέξεηαο θαζψο θαη ε αλάπηπμε κεραληζκψλ 

ππνζηήξημεο ηεο δηεζλνπνίεζεο ηεο επηζηεκνληθήο πξνζθνξάο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θνξέσλ κε ηελ 

επέθηαζε πθηζηάκελσλ εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ δηα-πεξηθεξεηαθψλ ζρεκαηηζκψλ 

αληαιιαγήο γλψζεο (ρήκα 13). 

 

ρήκα 13. Οινθιεξσκέλν ππφδεηγκα πνιηηηθψλ επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο 

πγθεθξηκέλα φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ, ε εμέηαζε ηεο πεξίπησζεο ηεο Κξήηεο αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ησλ 

ζεζκψλ δηαρείξηζεο ηεο παξαγφκελεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, νη νπνίνη κπνξεί λα αθνξνχλ ζε: α) δνκέο 

ρξεκαηνδφηεζεο επξεζηηερληψλ -θάηη ην νπνίν βέβαηα είλαη εμαηξεηηθά θνζηνβφξν γηα έλα ίδξπκα εηδηθά φηαλ δε 

ζπλνδεχεηαη απφ εξγαιεία κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη επηηάρπλζεο ηεο αμηνπνίεζεο απφ ηδησηηθνχο θνξείο- β) 

δνκέο ‘αμηνπνίεζεο δηαλνεηηθήο πεξηνπζίαο’ κε έκθαζε ζηελ ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ κε ηελ ζπλεξγαζία 

θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ρξεζηψλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ ππνζηήξημε λέσλ θαηλνηνκηθψλ εγρεηξεκάησλ πνπ 
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πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα γ) ππνδνκέο εθθφιαςεο δξαζηεξηνηήησλ ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο (Tidd, Bessant & 

Pavitt, 2005), δ) αλάπηπμε ηζρπξψλ κεραληζκψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο πνπ λα αλαδεηνχλ ηνπηθά (αιιά θαη 

δηεζλψο) πεξηνρέο θαη δνκέο αμηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ ή λα ππνζηεξίδνπλ δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο γλψζεο θαη 

ζπλεξγαζίεο, ε) δνκέο αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ θαη ζπκπξάμεσλ θαη ζη) ςεθηαθά εξγαιεία ζπγθέληξσζεο, επθπνχο 

ηαμηλφκεζεο θαη ζπλάξζξσζεο εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

πσο ζα θαλεί θαη παξαθάησ, ε αλάπηπμε ηέηνησλ νινθιεξσκέλσλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ πιαηζίσλ απνηειεί 

ηελ ειάρηζηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθθίλεζε ζπλεθηηθψλ δηαδηθαζηψλ αμηνπνίεζεο ηνπ παξαγφκελνπ δηαλνεηηθνχ 

θεθαιαίνπ ησλ αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ. Ζ ζεζκηθή απηή θαηλνηνκία -ε νπνία πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε έλα 

επξχηεξν επλντθφ πξνο ηνπο εξεπλεηέο θαζεζηψο αμηνπνίεζεο ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ηφζν ζε επίπεδν 

ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ φζν θαη ζε επίπεδν παξερφκελσλ απφ ηα Ηδξχκαηα ππεξεζηψλ- αθνξά ζε έλα 

ελνπνηεκέλν ζεζκηθφ, ιεηηνπξγηθφ, ζηξαηεγηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ. Οη δηαδηθαζίεο πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη αλαθέξνληαη: α) ζηε δηαρείξηζε γλψζεο (δνκέο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη αμηνπνίεζεο δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο), β) ζηε δηαρείξηζε ζρέζεσλ ησλ εξεπλεηηθψλ δνκψλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο (δνκέο δηθηχσζεο) θαη γ) 

ζηε δηαρείξηζε ππνδνκψλ θαη εξγαιείσλ αμηνπνίεζεο (θπζηθέο, ςεθηαθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνδνκέο). Ζ 

πθηζηάκελε ππνηππψδεο θαη απνδηαξζξσκέλε παξνπζία νξηζκέλσλ απφ ηηο παξαπάλσ ζεκειηψδεηο ζπληζηψζεο -

ζην πιαίζην απνπζίαο νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ αμηνπνίεζεο πνπ λα ζπλδένπλ ηα αλαγθαία απηά ζηνηρεία- 

θαίλεηαη λα κελ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνπνίεζεο ηεο παξαγφκελεο γλψζεο, ζε 

επίπεδν εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο αιιά θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο εξεπλεηηθψλ εθεπξέζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, νη 

επηκέξνπο, απνκνλσκέλεο, ζεζκηθέο πξνζεγγίζεηο δελ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζην 

ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο εθεχξεζεο θαη ζηελ ηερλνινγηθή ή εκπνξηθή θαηλνηνκία. 

Σα ζπζηεκηθά κέηξα θαηλνηνκίαο ζηελ πεξηθέξεηα 

Ζ πνιηηηθή ΔΣΚ πινπνηείηαη ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο κέζα απφ κέηξα πνιηηηθήο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή πνιηηηθή. Ζ ηειεπηαία αθνξά: α) ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πθηζηάκελσλ εξεπλεηηθψλ 

κεραληζκψλ κέζα απφ πάγηεο ή πξνγξακκαηηθέο (π.ρ. πξνγξάκκαηα Θαιήο, Ζξάθιεηηνο) ρξεκαηνδνηήζεηο, β) ζηελ 

ηερλνινγηθή πνιηηηθή ζε επίπεδν ππνδνκψλ (π.ρ. ςεθηαθέο ππνδνκέο) θαη ζε επίπεδν πξνγξακκάησλ ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο κέζσ ηεο ΓΓΔΣ ή άιισλ Τπνπξγείσλ, γ) ζηελ πνιηηηθή θαηλνηνκίαο, δ) ζηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή 

κέζα απφ έξγα ππνδνκψλ θαη ρξεκαηνδνηήζεηο κέζσ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κξήηεο 

(2000-2006, 2007-2013). Πέξα απφ ην εζληθφ θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Κνηλφηεηα ζθέινο, νη πνιηηηθέο 

ΔΣΚ εληζρχνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ έξεπλα (π.ρ. Πξφγξακκα Πιαίζην, 

Γηα Βίνπ Μάζεζε), ελψ παξάιιεια έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί πιήζνο πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ησλ δηα-

πεξηθεξεηαθψλ ζπλεξγαζηψλ (π.ρ. INTERREG). ηελ παξνχζα ελφηεηα δίδεηαη έκθαζε ζηηο εκπεηξίεο ηεο 

πεξηθέξεηαο, φζνλ αθνξά ζε κέηξα πνιηηηθήο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηε δηακφξθσζε κηαο επξχηεξεο 

πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο θαηλνηνκίαο. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ πνξηζκάησλ ηνπο, επηρεηξείηαη ε εξκελεία 

ησλ παξαγφλησλ πνπ έσο ζήκεξα δελ έρνπλ θαηαζηήζεη κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή εθηθηή.     

H ζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο κε ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο παξακεηξνπνηεί ηελ 

ηειεπηαία κε λέα θαη δπλακηθά ελλνηνινγηθά ζρήκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ δξψλησλ, ηεο ζεκαζίαο ησλ παξαγσγηθψλ γλψζεσλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ δηάρπζεο γλψζεο, 

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ηεο ρσξηθήο εγγχηεηαο. Έηζη, πέξαλ ηεο ζηελήο ηεο ελλνηνιφγεζεο, ε 

θαηλνηνκία ζπλδέεηαη φρη κφλν κε ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο αιιά έξρεηαη λα 

εκπινπηίζεη ηα κέζα δεκφζηαο πνιηηηθήο κε κνξθέο παξέκβαζεο πνπ ξεηά αλαγλσξίδνπλ θαη ζεκαηνπνηνχλ ηελ 

θαηλνηνκία σο απηνηειή αμία πνπ ζα πξέπεη λα εγγξάθεηαη ζηνλ νξίδνληα ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ. Τπφ απηφ 

ην πιαίζην, ε εμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πξαθηηθψλ θαηλνηνκίαο αλαπξνζαλαηνιίδεηαη 

θαη ζέηεη έκθαζε, φρη κφλν ζηηο πιηθέο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο (ππνδνκέο, εθαξκνζκέλε ηερλνινγία, 

ρξεκαηνδφηεζε) αιιά θαη ζηηο άυιεο (γλσζηαθέο δνκέο, δεμηφηεηεο) θαζψο θαη ζηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο πνπ 

απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ νη πξνεγνχκελεο λα εμππεξεηεζνχλ ιεηηνπξγηθά (ζεζκηθή ππθλφηεηα, θνηλσληθφ 

θεθάιαην, ζπλεξγαηηθή λννηξνπία).  

Ζ ελλνηνινγηθή ζπλδηάηαμε θαη ε ζεσξεηηθή αλαθαηαζθεπή ησλ πξνθείκελσλ πξαθηηθψλ βξίζθεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο 

εξκελεπηηθέο επηζθνπήζεηο ησλ ‘ζπλεξγαηηθψλ νηθνλνκηψλ’ (Cooke & Morgan, 2001), ησλ θνηλνηήησλ θαη ησλ 

λέσλ αξρηηεθηνληθψλ γλψζεο, ηεο ‘ζεζκηθήο ππθλφηεηαο’ (Amin & Thrift, 1995: 53), ηεο ζεζκηθήο κεραληθήο, ηεο 

http://www.flipkart.com/author/joseph-tidd/
http://www.flipkart.com/author/john-bessant/
http://www.flipkart.com/author/keith-pavitt/
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‘θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο’ (Fagerberg, Srholec & Verspagen, 2009), ησλ ελδηάκεζσλ κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο 

(Freeman, 1998, Nelson 1993, Meier & Stiglitz, 2001) θαη ησλ ζπζηεκηθψλ κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο θαηλνηνκίαο. 

Σειηθά, φιν απηφ ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην αλαδεηθλχεη ηελ θνκβηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ε ‘ζεζκηθή ηθαλφηεηα’ ησλ 

θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία θαη πξνζεγγίδεη σο νπζηαζηηθά απηνζεζπηδφκελεο δνκέο θνηλσληθήο 

ζπλεξγαζίαο. Δλ πξνθεηκέλσ, ε έλλνηα ηεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο λνείηαη σο δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηα ππνθείκελα ελφο γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλνπ θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο -κε ζπγθεθξηκέλεο 

δνκέο παξαγσγήο γλψζεο θαη δεδνκέλν θαζεζηψο ξχζκηζεο- δηαβαζκίδνληαη θαη ηππνπνηνχληαη ζε ζπλεθηηθνχο, 

ππθλνχο θαη δηαξθείο δεζκνχο ειάρηζησλ, ακνηβαία δηακνξθνχκελσλ παξαλνκαζηψλ ζπλεξγαζίαο, νη νπνίνη θαη 

θαηαηείλνπλ πξνο ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη κηαο ζπκθπνχο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο.  Οη 

δεζκνί απηνί απνηεινχλ ηε βαζηθή πξνυπφζεζε ελίζρπζε; ηνπ ζεζκηθνχ απνζέκαηνο θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα 

επηλνεί ζεζκηθά θαηλνηφκεο ιχζεηο. 

Δπηζηξέθνληαο ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, θαη ζπλαξζξψλνληαο ηε ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ησλ επηθξαηνχλησλ 

πξαθηηθψλ ηεο θαηλνηνκίαο, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε κηαο πεξηθέξεηαο εξεπλεηηθνχ θαη 

ηερλνινγηθνχ απνζέκαηνο, δίρσο σζηφζν δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθά παξαγφκελσλ γλψζεσλ θαη 

αδπλακία κεηαζρεκαηηζκνχ απηψλ ζε λέεο παξαγσγηθέο κνξθέο. Πέξαλ απηνχ, ε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ησλ 

δνκεκέλσλ (ή εκη-δνκεκέλσλ) πξαθηηθψλ θαηλνηνκηθήο πνιηηηθήο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαίλεηαη λα 

αλαδεηθλχνπλ πεξηζζφηεξν έλα ζεζκηθφ πεξηβάιινλ ειιηπνχο νινθιήξσζεο θαη κε νινθιεξσκέλσλ 

ζπλαξζξψζεσλ, παξά κηα πεξίπησζε ελφο πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο κε ζπλεθηηθέο δνκέο ιεηηνπξγίαο. 

Σα κέηξα θαηλνηνκίαο πνπ εθαξκφζηεθαλ ηα ηειεπηαία δεθαπέληε πεξίπνπ ρξφληα ζηελ πεξηθέξεηα αθνξνχλ ζε 

δπν θαηεγνξίεο. Απφ ηε κηα πιεπξά είλαη ηα κέηξα πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ησλ νξίσλ κηαο ζπγθεληξσηηθά 

δνκεκέλεο αιιά κάιινλ αζπλερνχο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο. ην πιαίζην απηφ αλαπηχζζνληαη 

πηινηηθέο πξάμεηο θεληξηθήο πξνέιεπζεο θαη έκπλεπζεο, νη νπνίεο ζπρλά ζπληζηνχλ απιή κεηαθνξά κέηξσλ πνπ 

έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα θάπνηνπ επξσπατθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ππάξρνπλ κέηξα ηερλνινγηθήο θαηά βάζε πνιηηηθήο, ηα νπνία ζηαδηαθά απνθηνχλ εηδηθφ βάξνο θαη 

ζεκαζία θαζφηη ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο. Με ηνλ 

ίδην ηξφπν ηα κέηξα απηά ζπληζηνχλ πεδία δηακφξθσζεο εκβξπηθψλ ηνπηθψλ δηθηχσλ ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο 

θαη αλάπηπμεο - αλ θαη ζπρλά ζε ad hoc βάζε. Ζ πξψηε θαηεγνξία κέηξσλ θαη παξεκβάζεσλ εθηείλεηαη ρξνληθά 

σο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη σο απνηέιεζκα έρεη ηε δηακφξθσζε ησλ πξσηαξρηθψλ ζπλζεθψλ 

ηερλνινγηθήο πξνζθνξάο ζηελ πεξηθέξεηα νη νπνίεο θαη πξνηθνδνηνχλ ηελ πεξηθέξεηα κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξεπλεηηθή θαη ηερλνινγηθή ππνδνκή κε ηελ νπνία εηζέξρεηαη ζηε δεχηεξε θάζε. Ζ θάζε απηή δηαξθεί απφ ηα 

κέζα ηεο ίδηαο δεθαεηίαο έσο θαη ζήκεξα θαη ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ πεξίνδν πνπ αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνληαη 

ηα πξψηα εκβξπηθά κέηξα πνιηηηθήο.  

πλεπεία ηνχηνπ, ζηε δεχηεξε πεξίνδν αξρίδνπλ λ’ αλαπηχζζνληαη δξάζεηο κε ξεηφ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ 

επίηεπμε θαηλνηνκηθψλ απνηειεζκάησλ. Σα πην ελδεηθηηθά, θαη επξέσο γλσζηά, αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ (CRINNO), ζηελ αλάπηπμε κειεηψλ 

δηακφξθσζεο πεξηνρψλ πξννπηηθήο δξάζεο (RITTS, IN.TRACK) θαη πξφζθαηα, ζηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ, 

ηερλνινγηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ (Πεξηθεξεηαθφο Πφινο Καηλνηνκίαο). Δπηπιένλ ελψ 

επηδνηήζεθαλ δξάζεηο ππνζηήξημεο ηεο βηνκεραληθήο έξεπλαο (ΠΑΒΔ) θαη δεκηνπξγίαο ζεζκψλ ηερλνινγηθήο ή 

επηρεηξεκαηηθήο δηακεζνιάβεζεο-ππνζηήξημεο
304

. Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη σζηφζν ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ είλαη ε πξνγξακκαηηθή ηνπο αζπλέρεηα, ε κε ζχλδεζε ηνπο κε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη 

καθξφπλνν πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ πιαίζην εθαξκνγήο, νη πεξηνξηζκέλεο επηπηψζεηο ηνπο θαη ε 

απνζπαζκαηηθφηεηα ηεο παξεκβαηηθήο θηινζνθίαο πνπ ηηο θαζνδεγνχζε. Ζ εθαξκνγή αζχλδεησλ, κε 

θεθαιαηνπνηήζηκσλ κέηξσλ κε πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ νξίδνληα εθαξκνγήο θαη εχξνο θνηλσληθήο εκπινθήο κπνξεί 

κελ λα ιεηηνχξγεζε ηθαλνπνηεηηθά ζην πιαίζην κηαο θεληξηθήο πνιηηηθήο θαηαλνκήο πφξσλ αιιά αθφκε θη απηή 

ππνρξεψζεθε ηειηθά λα ιεηηνπξγήζεη εληφο ελφο πιαηζίνπ απνζπαζκαηηθνχ φζν θαη πξνζαλαηνιηζκέλνπ πξνο ηελ 

ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ κεκνλσκέλσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ. Ζ απνπζία ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ πνιηηηθήο -ε 

νπνία κφλν ζε εζληθφ επίπεδν ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη δεδνκέλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εζληθνχ 

                                                      
304 Απηέο αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία θέληξσλ πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΔΣΑ) θαη ζηε δεκηνπξγία Γξαθείσλ Γηακεζνιάβεζεο ζηα αθαδεκατθά θαη 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα.  



310 

 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο- ζηέξεζε ηειηθά ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο απνηειεζκάησλ απφ ηα πινπνηνχκελα κέηξα, 

θαζψο απηά ιεηηνχξγεζαλ πεξηζζφηεξν σο ππνθαηάζηαηα κηαο αλαδηαλεκεηηθήο ιεηηνπξγίαο παξά σο απζεληηθέο 

επθαηξίεο γηα ηε δηακφξθσζε ελφο λένπ, ζπιινγηθνχ, πιαηζίνπ άζθεζεο κηαο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο 

θαηλνηνκίαο. 

Σν πξφγξακκα Regional Innovation and Technology Transfer Strategies and Infrastructure (RITTS εθεμήο) ζηελ 

πεξίνδν 1997-2000 ήηαλ κία απφ ηηο πηινηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο 

θαηλνηνκίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
305

 Με ην RITTS έγηλε κηα πξψηε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κηαο θνηλήο 

πιαηθφξκαο γηα ηελ πνιηηηθή θαηλνηνκίαο. Υξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθφ εξγαιείν ηελ θνηλνηηθή κέζνδν, ην RITTS 

απνπεηξάζεθε λα εηζάγεη δνκέο δηαβνχιεπζεο θαη αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο δξψληεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ εληάζζνληαο ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπο ζ’ έλα πιαίζην νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ
306

.  

Ζ επίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχζε ζε δχν επίπεδα (RITTS, 2000). Απφ ηε κηα πιεπξά, απνηέιεζε ηελ 

πξψηε δνκή δηακφξθσζεο ζπιινγηθψλ πεξηθεξεηαθψλ πεξηερνκέλσλ. Aπφ ηελ άιιε πξνζπάζεζε λα πξνσζήζεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν φζκσζεο κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ πεξηνρψλ 

(πξσηνγελήο ηνκέαο, ηνπξηζκφο, βην-ηαηξηθή, πεξηβάιινλ), ην νπνίν φκσο κάιινλ δελ ηειεζθφξεζε ιφγσ ηεο 

απνπζίαο ζπζηεκαηηθψλ δνκψλ ππνζηήξημεο ηεο ελδνπεξηθεξεηαθήο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο αιιά θαη ηεο 

απφζηαζεο αλάκεζα ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο παξαγφκελεο 

γλψζεο
307

. 

Έλα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πάλησο ηνπ πξνγξάκκαηνο, απνηέιεζε ην πφξηζκα γηα ηελ αλάγθε ελίζρπζεο 

ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγηθήο 

βάζεο ηδηαίηεξα ζε ηνκείο ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο (φπσο ν ηνπξηζκφο, ε έξεπλα θαη ε εθπαίδεπζε, ε αμηνπνίεζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο) (OECD, 

2005β). Δληνχηνηο, ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη απνξξένληεο ζηφρνη δελ ζπλνδεχηεθαλ απφ ηελ αλάινγε 

ζηξαηεγηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ θξαηηθφ επίπεδν. Δπηπξφζζεηα, αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο 

δφκεζεο πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ επηβεβαίσζαλ φπσο θαίλεηαη ακέζσο παξαθάησ ηηο ππνζέζεηο ηεο θξηηηθήο 

θαη εμειηθηηθήο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο γηα ηελ αλαζρεηηθή ζεκαζία ησλ πεξηνξηζκέλσλ ζεζκηθψλ, νξγαλσηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ξφιν ησλ ηνπηθψλ 

‘θεθηεκέλσλ ζέζεσλ’ θαη ηελ ‘εμάξηεζε απφ ηελ πεπαηεκέλε’.  

πλέρεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαηλνηνκηθψλ ζηξαηεγηθψλ απνηέιεζε ην CRINNO
308

 (Crete Innovative Region), ην 

νπνίν πινπνηήζεθε απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006
309

 θαη αθνξνχζε ζ’ έλα επξχ θάζκα 

                                                      
305 Ζ δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη απφ ην ΗΣΔ. Σε δηνηθεηηθή δνκή ηνπ RITTS απνηέιεζε ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 
(Project Steering Committee) θαη ε Γηνηθεηηθή Μνλάδα (Management Unit). Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή πξνγξάκκαηνο πεξηιάκβαλε 21 κέιε απφ ην θεληξηθφ 

θξάηνο, ηηο ηνπηθέο αξρέο, ηα παλεπηζηήκηα θαη ηηο παξαγσγηθέο ελψζεηο (RITTS, 2000). 

 
306 Απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ ε ελζάξξπλζε ηεο δηάρπζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο απφ ηα ηνπηθά εξεπλεηηθά θέληξα ζηε βηνκεραλία θαη ε ελίζρπζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπηθψλ ΜΜΔπ. Ο πεξηνξηζκέλνο νξίδνληαο εθαξκνγήο, ηα πεξηνξηζκέλα κέζα εθαξκνγήο, ε έιιεηςε πξνεγνχκελνπ ηζηνξηθνχ 

παξφκνησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεδίσλ αιιά θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο απνηέιεζαλ παξάγνληεο πνπ ηειηθά πεξηφξηζαλ ην δπλεηηθφ 
εχξνο ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ.  

307 Δίλαη ζεκαληηθή ε παξαηήξεζε ζηελ Έθζεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο (Φάζε 0), φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ‘..αλ θαη ε Κξήηε έρεη πεηχρεη 

ζεκαληηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, ε ηειεπηαία ζηεξίρηεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηνπ λεζηνχ πνπ πξνζθέξνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνπξηζκφ, ελψ ζπγρξφλσο αλαπηχρζεθε κε θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο πφξνπο έλα αμηφινγν εξεπλεηηθφ δπλακηθφ…νη δπν πιεπξέο 
κπφξεζαλ ζην παξειζφλ λα πεηχρνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο αλεμάξηεηα ε κηα απφ ηελ άιιε, ελψ ε καθξνρξφληα έιιεηςε ζπλεξγαζίαο έρεη παγηψζεη έλα ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη έρεη νδεγήζεη ζε απνθιίλνπζεο ηάζεηο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ζεκαληηθή παξέκβαζε γηα λα αξζνχλ..’ (RITTS, 1999: 29,30).  

308 ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο CRINNO 2003-2005 πινπνηήζεθαλ νη εμήο δξάζεηο: 1. Βέιηηζηεο Καηλνηφκεο Πξαθηηθέο Υξήζεο Νεξνχ γηα ηελ Αεηθφξν 

Γηαρείξηζε ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ (BEWARE), κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο κεζνδνινγίαο απηφκαηεο ηειεθσλίαο πνπ παξείρε on-line 
πιεξνθνξίεο ζηνπο αγξφηεο ζρεηηθά κε ηελ αξδεπηηθή δφζε ιακβάλνληαο ππφςε ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα θαη ην δηαζέζηκν πδάηηλν δπλακηθφ ησλ 

ππφγεησλ πδάησλ, 2. CONCRED, κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηεο Κξεηηθήο δηαηξνθήο κέζα απφ έλα δίθηπν πηζηνπνηεκέλσλ εζηηαηνξίσλ, 3. Αλάπηπμε ελφο 

πζηήκαηνο γηα ηελ Παξαθνινχζεζε, Γηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνχ Σνπίνπ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο ηεο Κξήηεο (EMERIC – I), 4. Υάξηεο Κηλδχλσλ 
γηα ηηο Σνηρνγξαθίεο ησλ Βπδαληηλψλ Μλεκείσλ ηεο Κξήηεο (EMERIC – II), 5. Καηλνηφκεο Μέζνδνη ζηελ Παξαγσγή Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ (HEI-NET), 

κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ζηελ παξαγσγή παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ: θπηηθέο βαθέο, αηζέξηα έιαηα, μπιφγιππηα, κνπζηθά φξγαλα, 

θεληήκαηα, 6. Καηλνηφκεο Μέζνδνη Αεηθφξνπ Γηαρείξηζεο ησλ Θαιάζζησλ Βηνινγηθψλ Πφξσλ (INNOMAR), κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ 
γηα ηελ αμηνπνίεζε κε εκπνξεχζηκσλ ςαξηψλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ςαξηψλ κε πςειφ ξπζκφ αχμεζεο, 7. Πξνψζεζε ηεο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο κε ηε 

Υξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ (MUSIC–I), κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 8. Φεθηνπνίεζε θαη Γηάδνζε ηεο 
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δξάζεσλ κε θνηλφ παξαλνκαζηή ηελ ‘πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία βαζηζκέλε ζηελ γλψζε θαη ζηελ ηερλνινγηθή 

θαηλνηνκία’ θαζψο θαη ζηελ ‘πεξηθεξεηαθή ηαπηφηεηα θαη αεηθφξν αλάπηπμε’. Σν CRINNO πξνζαλαηνιίζηεθε ζ’ 

έλα πεξηζζφηεξν θάζεην ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηηο νξηδφληηεο δνκέο ηνπ RITTS θαη πξνέβιεπε παξεκβάζεηο ζε 

δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο, κε ηε ζπκκεηνρή κάιηζηα νχηε ιίγν νχηε πνιχ εηθνζηπέληε θνξέσλ. Ζ ζεκαζία 

σζηφζν ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ηνπο, δε ζπλνδεχηεθε απφ ζπλέρεηα ή ηελ απαξαίηεηε 

θεθαιαηνπνίεζε ηεο πξνθχπηνπζαο γλψζεο, παξφηη κεξηθέο εμ’ απηψλ βξήθαλ εθαξκνγή ζε παξφκνηεο 

πξσηνβνπιίεο πνπ αθνινχζεζαλ (π.ρ. Unistep
310

). Άιιεο δξάζεηο, δελ επηηέιεζαλ πνηέ ηνπο ζηφρνπο ηνπο (π.ρ. 

SPIN Crete).  

Σελ ίδηα πεξίνδν αλαπηχρζεθαλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο πξνγξάκκαηα φπσο ην NOVAREGIO (Innovative Network 

for Coordinated Actions on RTD Policies at Regional Level) ην νπνίν πινπνηήζεθε εθ κέξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο απφ ην Σερλνινγηθφ Πάξθν Κξήηεο
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 θαη είρε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε κηα απνδνηηθφηεξεο ρξήζεο ησλ 

δεκφζησλ θεθαιαίσλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο ΔΣΚ θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην εζληθφ 

ζρέδην πνιηηηθήο θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή εθαξκνγή ηνπ (Novaregio, 2007). Παξνκνίσο, ην IN.TRACK (Insular 

Regions Knowledge Tracker) αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ επξσπατθνχ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Regions of Knowledge 1, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ζηε δηακφξθσζε λέσλ 

πεξηθεξεηαθψλ ππνδεηγκάησλ πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο κέζα απφ αζθήζεηο ηερλνινγηθήο πξννπηηθήο 

δηεξεχλεζεο ζην πιαίζην ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεζζάξσλ λεζησηηθψλ επξσπατθψλ πεξηνρψλ (Καλάξηεο 

λήζνη, Μαδέξα, Κξήηε θαη ηθειία). 

Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν, εμειίζζεηαη ζηελ πεξηθέξεηα έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο έξγσλ ηα νπνία αλ θαη δελ 

εληάζζνληαη ξεηψο ζε θάπνηα δέζκε κέηξσλ πνπ έρεη σο δηαηππσκέλν ζηφρν ηελ αλάπηπμε κηαο πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο, ελ ηνχηνηο παξάγνπλ ζπλέξγεηεο πνπ αδηακθηζβήηεηα βειηηψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα 

δηαζέζηκα κέζα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαηλνηνκηθνχ δπλακηθνχ. Σα έξγα απηά είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα πεξηζζφηεξν 

ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θαη αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ (π.ρ. 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Φεθηαθή χγθιηζε) θαζψο θαη ησλ λέσλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ. εκαληηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ε αλάπηπμή ηνπο δηακεζνιαβείηαη απφ πιαηηέο ηερλνινγηθέο ζπλεξγαζίεο θαη δίθηπα 

ελδνπεξηθεξεηαθήο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, δηακνξθψλνληαο έηζη άηππεο θαη ηππηθέο δνκέο ζπλεξγαζίαο ηφζν 

αλάκεζα ζε εηεξνγελή ππνθείκελα ηεο πεξηθέξεηαο (παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, δήκνπο, επηρεηξήζεηο) 

φζν θαη αλάκεζα ζε εζληθνχο θνξείο. Δληνχηνηο, ε αλάπηπμε ησλ κέηξσλ απηψλ δελ έρεη αθφκε ζπλδεζεί νξγαληθά 

κε κηα εληαία πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή θαηλνηνκίαο, παξφηη ε πινπνίεζή ηνπο δηακφξθσζε κεραληζκνχο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαίνη γηα ηε ζπγθξφηεζε πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο312
 θαη δε γηα 

                                                                                                                                                                                 
Κξεηηθήο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο (MUSIC – II), 9. Παξαηεξεηήξην Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (OBINNE), κε ζηφρν λα απνηειέζεη κεραληζκφ 
ππνζηήξημεο γηα πνιηηηθέο αλάπηπμεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία, 10. Πεξηθεξεηαθφ Γίθηπν Σερλνινγηθήο Πξνζθνξάο (RENTS), κε ζηφρν ηελ 

θαηαγξαθή, αμηνιφγεζε θαη πξνβνιή ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ ηεο Κξήηεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο δηαζέζηκεο 

ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, 11. Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Καηλνηφκσλ Δπηρεηξήζεσλ (SPIN-CRETE), κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία δνκήο γηα ηελ 
ππνζηήξημε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, ε νπνία ζα πξνσζεί ηε δηαζχλδεζε ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη 

άκεζα ε έκκεζα κε ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, κε θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ, 12. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Φνηηεηψλ Παλεπηζηεκίσλ (UNISTEP), κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ ησλ Α.Δ.Η. ηεο Κξήηεο (ην Unistep+ εληάρζεθε σο δξάζε ζηνλ Πφιν Καηλνηνκίαο 2006-2008, κε ζπληνληζηή ην 

Πνιπηερλείν Κξήηεο θαη απνηειεί ζήκεξα κηα απφ ηηο επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν), 13. Πιεξνθφξεζε θαη 

Μεηαθνξά Σερλνινγίαο ζηηο Δπηρεηξήζεηο ηεο Κξήηεο (YPAITHROS), κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ χπαηζξν γηα ηάζεηο 
ηεο αγνξάο, εμέιημε ηερλνινγίαο θαη δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ (Πεξηθεξεηαθφο Πφινο Καηλνηνκίαο 

Κξήηεο, 2008). 

 
309 Σν CRINNO είρε πξνυπνινγηζκφ 4.918.000€, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηήζεθε θαηά 75% απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. 

310 Tν Unistep (University Students Entrepreneurship) ήηαλ έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο ηεο θνηηεηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη βαζηδφηαλ ζε κηα 

νινθιεξσκέλε δνκή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε ηδεψλ θαη ηελ έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. H ελέξγεηα 

απεπζπλφηαλ ζε θνηηεηέο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, πξνπηπρηαθνχο & κεηαπηπρηαθνχο, θαη πεξηιάκβαλε  δχν ζθέιε: α. ηελ αλάπηπμε πξσηνηχπσλ θαη 2. ηελ 
εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζε ηερληθά ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ρξεκαηνδφηεζεο, λνκηθνχ πιαηζίνπ επηρεηξήζεσλ, εθπφλεζεο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

ην πιαίζην ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πφινπ Καηλνηνκίαο Κξήηεο πινπνηήζεθε ην Unistep+.   

311 Σν πξφγξακκα εληάρζεθε ζην 6ν Πξφγξακκα Πιαίζην, Regions of Knowledge (2002-2006), θαη ζπκκεηείραλ αθφκε επηά επξσπατθέο πεξηθέξεηεο (Consorzio 

per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (Italy)-Coordinator; Innova SpA (Italy); SFG-Steiermärkische Forschungs- und 
Entwicklungsförderungs-ges.m.b.H.(Austria); Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia (Slovenia); Foundation For Research & Technology 

Hellas (Greece); Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (Spain); Länsteknikcentrum i Jönköpings län AB (Sweden); South-Transdanubian Regional 

Development Agency (Hungary).  
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ηε δηακφξθσζε ηεο ςεθηαθήο δηάζηαζεο απηψλ. Έηζη, ελψ πξάγκαηη ζηε βάζε ησλ δξάζεσλ απηψλ, δηακνξθψζεθε 

ην αλαγθαίν ‘ππφζηξσκα’ ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο κέλεη λα δηαπηζησζεί εάλ νη ζπλεξγαζίεο πνπ πξνέθπςαλ 

αλάκεζα ζηνπο δξψληεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα απνηειέζνπλ θαη ηε βάζε γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ νξίδνληα απηψλ ησλ 

ζπλεξγαζηψλ κε ηξφπν πνπ ζα νινθιεξψλεη ηνπο δξψληεο ζε έλα κνληκφηεξν πιαίζην ζεζκηθήο ή εκη-ζεζκηθήο 

ζπλεξγαζίαο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ ζηηο κεγαιχηεξεο 

πφιεηο ηεο Κξήηεο, φπνπ ην Πνιπηερλείν θαη ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο
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 απνηέιεζαλ ηνπο ζπκβνχινπο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο ζε έλα έξγν πνπ πινπνηήζεθε απφ ηδησηηθνχο θνξείο (ε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηελ CYTA θαη ηελ Sony Ericsson Hellas), κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ ησλ πφιεσλ (δαθηχιηνη 

νπηηθψλ ηλψλ) θαη κε απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε ελφο δηαδεκνηηθνχ ζρήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπο. Σν παξάδεηγκα 

απηφ παξαπέκπεη ζε έλα βαζκφ ζηα πξναλαθεξζέληα εκπεηξηθά ππνδείγκαηα αιιειεπηδξαζηηθήο ηερλνινγηθήο θαη 

θαηλνηνκηθήο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Σν έξγν πινπνηήζεθε ζε κηα απφ ηηο αξθεηέο πξνζθιήζεηο ηεο Κνηλσλίαο 

ηεο Πιεξνθνξίαο (π.ρ. Πξφζθιεζε 93) πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηελ Κξήηε. Αληηθείκελν ηνπ ήηαλ ε αλάπηπμε 

δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ ζε Γήκνπο άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ κε 6 ππν-έξγα θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 

8.5 εθ.επξψ. Με ζπλαθείο πξνζθιήζεηο (π.ρ. Πξφζθιεζε 105) θαη ην ίδην θαζεζηψο πινπνίεζεο αλαπηχρζεθαλ 

αζχξκαηα δίθηπα ζε Γήκνπο ηεο Κξήηεο, ελψ αλαπηχζζνληαη αξθεηά έξγα επξπδσληθφηεηαο ζε επίπεδν ππνδνκψλ 

θαη ππεξεζηψλ (π.ρ. Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν) κε ηε ζπλεξγαζία Παλεπηζηεκίνπ, Πνιπηερλείνπ, ΗΣΔ, 

Πεξηθέξεηαο θαη ηνπηθψλ αξρψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη επελδχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 

10 πεξίπνπ ρξφληα ζηελ Κξήηε κέζα απφ ηα ζρήκαηα παξέκβαζεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (ζήκεξα 

Φεθηαθή χγθιηζε) έρνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ αλαβαζκίζεη ηηο ςεθηαθέο ππνδνκέο ηνπ λεζηνχ, δεκηνπξγψληαο 

ηε βαζηθή ππνδνκή γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ ΣΠΔ ζηελ πεξηθέξεηα αιιά δηακνξθψλνληαο θαη 

πξνυπνζέζεηο παξαγσγηθφηεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππνθεηκέλσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηεο 

ελίζρπζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ
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 θαηέδεημαλ έσο ζήκεξα θαη ηελ ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηνπο ηνπηθνχο εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηδησηηθνχο 

θνξείο. Παξφια απηά, ε αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππνδνκψλ απνηειεί κηα δηαδηθαζία, ε νπνία ζήκεξα ρξήδεη ζπλέρεηαο 

ηφζν ζε επίπεδν λέσλ ππεξεζηψλ, φζν θαη ζε επίπεδν εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζε επίπεδν δεκηνπξγίαο κεγάισλ ππνινγηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη ‘ππνινγηζηηθψλ λεθψλ’. Σν γεγνλφο 

απηφ απνθηάεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο ηνπηθήο δηνηθεηηθήο αλαδηάξζξσζεο, ε νπνία 

ζθνπεχεη ζηε δεκηνπξγία ‘αζξνίζεσλ’ ππνδνκψλ θαη λέσλ απηφ-δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηα-ιεηηνπξγηθψλ 

ππεξεζηψλ. Ζ ιεηηνπξγία λέσλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ ίζσο λα απαηηεί θαη ηε δεκηνπξγία απηφλνκσλ αλνηθηψλ 

δηνηθεηηθψλ ζρεκάησλ δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε αξθεηψλ αλεπηπγκέλσλ επξπδσληθά θαη 

ςεθηαθά πεξηθεξεηψλ (επίζθεςε εξγαζίαο CSI-Piemonte, 2011). 

                                                      
313 ην επίπεδν ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζεκεηψλεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ (ΣΔΤ) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ επξπδσληθφηεηαο σο ηερληθφο ζχκβνπινο ζε κεγάια έξγα ηεο Κνηλσλίαο ηεο 
Πιεξνθνξίαο, ζηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζηελ κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο πξνο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο 

αιιά θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ θαη λέσλ ηερλνινγηθψλ 

ππνδεηγκάησλ ζε ζέκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο, λέσλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, επηρεηξεκαηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ππεξεζηψλ IP (video, ηειεθσλία), 
αζχξκαησλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ θ.α. εκεηψλεηαη επίζεο φηη απφ ην 2010 εγθξίλεηαη ην δηα-παλεπηζηεκηαθφ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ αλάκεζα 

ζην Σκήκα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ (ΣΔΤ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ην Παλεπηζηήκην Tilburg ηεο Οιιαλδίαο θαη ην Παλεπηζηήκην Stuttgard ηεο 

Γεξκαλίαο (πξφγξακκα Mundus) ζηελ κεραληθή ησλ ππεξεζηψλ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη παξάιιεια ηελ αξηζηεία θαη ηε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα πνπ 
αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ελ πξνθεηκέλσ  ηνπ ΣΔΤ. 

314 Σν Παλεπηζηήκην Κξήηεο απνηειεί ‘πηιφην’ ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ (e-University) απφ ην 2005, θαη επηιέγεηαη ιφγσ ηεο 

ηερλνγλσζίαο ηνπ θαη ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζε επίπεδν κεραλνγξάθεζεο θαη νξγάλσζεο (αλαιακβάλνληαο επίζεο κέζα απφ πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία 

κε ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ηε κειέηε εθαξκνγήο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ππν-ζπζηήκαηνο). Σν έξγν δηαθφπηεηαη ζην 
πιαίζην επηηειηθψλ θαη θπβεξλεηηθψλ αιιαγψλ, σζηφζν πξνκεζεχεη ην Ίδξπκα κε ζπγθεθξηκέλα ππν-ζπζηήκαηα πξνκεζεηψλ, ινγηζηηθήο, ηερληθψλ έξγσλ, 

πξσηνθφιινπ, δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη θνηηεηνινγίνπ, έζησ θαη ππφ ηε κνξθή πηινηηθψλ εθαξκνγψλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Σειηθά ηα ζπζηήκαηα, κέξνο 

ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ήδε ζε ιεηηνπξγία θαη ππφ θαζεζηψο ζπκβνιαίσλ ζπληήξεζεο, παξαδίδνληαη κε λέα ζχκβαζε ζηα ηέιε ηνπ 2010, ελψ κειεηάηαη ε 
ελζσκάησζε αξρψλ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα, γεγνλφο πνπ ζα πξνζθέξεη, πηζαλψο, ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπο απφ ην ίδην ην Ίδξπκα αιιά 

θαη κεηάπησζεο δεδνκέλσλ ζε λέεο ηερλνινγηθέο θαη ςεθηαθέο επεθηάζεηο. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ςεθηαθή αλαδηνξγάλσζε ηεο 

αθαδεκατθήο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππν-ζπζηεκάησλ, ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ επηρεηξεζηαθήο κλήκεο, 
ηελ αλάπηπμε ιεηηνπξγηψλ ζε δηθηπαθφ επίπεδν (web-based), ηελ ελνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ, ηελ εμαγσγή θαη αμηνπνίεζε ρξήζηκσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ίδηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πιένλ ζε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο γλψζεο γηα δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο (π.ρ. αλάπηπμε πεγαίνπ 

θψδηθα) θαζψο θαη ηελ εθπιήξσζε λέσλ απαξαίηεησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα θαζνιηθφηεηαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο ζε ππεξεζίεο. 



313 

 

εκεηψλεηαη φηη ζε επίπεδν ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ αλαπηχζζεηαη επίζεο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ην Διιεληθφ 

Γίθηπν γηα ηελ Δπξσπατθή Δξεπλεηηθή Τπνδνκή HiPER. Σν HiPER απνηειεί κηα εθηεηακέλε εξεπλεηηθή ππνδνκή 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ζπληζηά κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο ζηελ 

έξεπλα γηα ηελ παξαγσγή θαζαξήο ελέξγεηαο απφ ειεγρφκελε ζχληεμε πδξνγφλνπ, κέζνδνο αληίζηνηρε κε ηελ 

επηινγή ηεο θχζεο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηνλ ήιην. Οη δνκέο ηνπ HiPER κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζε άιινπο ηνκείο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ (κε αξρηθή αλαθνξά ζε 

Φπζηθή Πιάζκαηνο, Αηνκηθή, Μνξηαθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή, Δπηζηήκε Τιηθψλ, Οπηνειεθηξνληθή, 

Τπνινγηζηηθή Φπζηθή, Φπζηθή Τςειψλ Δλεξγεηψλ, Μεραληθή Δπηζηήκε αιιά θαη κε εθαξκνγέο ζηελ Ηαηξηθή, ηε 

Υεκεία θαη ηε Βηνινγία). Ζ θεληξηθή ππνδνκή ζα ζηεγάζεη ηα πξφηππα ζπζηήκαηα ιέηδεξ θαη ηνλ ζάιακν ηεο 

ζχληεμεο, ελψ νη δνξπθνξηθέο ππνδνκέο ζα ζπλεηζθέξνπλ κε πεηξάκαηα θιίκαθαο, κε αλάπηπμε δηαγλσζηηθψλ, κε 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κε εθπαίδεπζε λένπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ζηελ πινπνίεζε ηεο ζχληεμεο 

(Σαηαξάθεο, 2010). Ζ ζπκκεηνρή επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ απφ ηελ Διιάδα, απφ ηα αξρηθά ήδε ζηάδηα, ηνπ 

HiPER, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθήο ππνδνκήο ζηε ρψξα κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ πνπ ζα 

απνηειέζεη ηε δνξπθνξηθή ειιεληθή εγθαηάζηαζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ επξσπατθνχ HiPER. Ζ Διιεληθή Δζληθή 

Τπνδνκή Hi.P.E.R. ζπληνλίδεηαη θαη δεκηνπξγείηαη ζην ΣΔΗ Κξήηεο (ζην Κέληξν Φπζηθήο Πιάζκαηνο θαη Laser, 

ζην Ρέζπκλν) θαη πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ έξεπλα γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ειεγρφκελε ζχληεμε πδξνγφλνπ 

κε laser, κε ηε κέζνδν ηεο ηαρείαο αλάθιεμεο.  

Γηα ην ίδην έξγν ιεηηνπξγεί ην Διιεληθφ Γίθηπν HiPER-GR, κε επηθεθαιήο ην ΣΔΗ Κξήηεο. ηφρνο ηνπ Γηθηχνπ 

είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε πξνεηνηκαζία νξηδφληησλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. νηθνλνκνηερληθέο αλαιχζεηο, κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο, εκεξίδεο). Οη ζπκκεηέρνληεο θνξείο ζην Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ Δπξσπατθή Δξεπλεηηθή Τπνδνκή 

HiPER είλαη ην Πνιπηερλείν Κξήηεο, ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ην Δζληθφ & 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (ΗΣΔ), ε Αθαδεκία Αζελψλ, ην 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ, ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, ην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε 

Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ. θαη ε εηαηξεία Tropical ΑΔΒΔ. Σν δίθηπν απηφ, ιεηηνπξγψληαο ζηε βάζε απνθεληξσκέλεο (θαη 

φρη σο απνηέιεζκα θεληξηθνχ πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ) θαη ζπλεξγαηηθήο πξσηνβνπιίαο αξρηθψο, εληζρχεη ηελ 

ελδνπεξηθεξεηαθή θαη δηαπεξηθεξεηαθή κεηαθνξά ηερλνινγία, αλάκεζα ζε εηεξνγελή ππνθείκελα θαη πέξαλ ηεο 

πεξηθέξεηαο, ελψ δηακνξθψλεη κεραληζκνχο θαη αιιειεπηδξάζεηο ζε επίπεδν βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, 

θαη ζπλεξγαηηθήο επηζηεκνληθήο θαηλνηνκίαο, δεκηνπξγψληαο ζηαδηαθά κηα ηζρπξή ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη 

απφζεκα ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο. Ζ δεκηνπξγία ηεο ππνδνκήο, ρξεκαηνδνηήζεθε πξφζθαηα απφ ηε ΓΓΔΣ κέζα 

απφ ην Δ.Π. Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ΔΠΑ 2007-2013’
315

. 

ε επίπεδν ζπζηεκηθψλ κέηξσλ, ην 2006 μεθηλάεη ην έξγν ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πφισλ Καηλνηνκίαο (εθεμήο ΠΠΚ) 

ζηελ Διιάδα κε ηελ Κξήηε λα απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο πεξηθέξεηεο πνπ επέδεημαλ ελεξγφ ελδηαθέξνλ γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ
316

. Οη ΠΠΚ αθνξνχζαλ ζηελ αλάπηπμε θνηλνπξαθηηθψλ ελεξγεηψλ 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, πξν-αληαγσληζηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηφκσλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζα 

πξνέθππηαλ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θνξέσλ γλψζεο, επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ ηνπηθψλ δξψλησλ. πγθεθξηκέλα, ν 

Πεξηθεξεηαθφο Πφινο Καηλνηνκίαο Κξήηεο (εθεμήο ΠΠΚ-Κ)
317 

δνκήζεθε ζηε βάζε δέθα θνηλνπξαμηψλ έξεπλαο θαη 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο νη νπνίεο αλαθέξνληαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηθεξεηαθέο ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο, ελψ 

πξφβιεςε έγηλε γηα δξαζηεξηφηεηεο πξνεηνηκαζίαο εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη γηα δξάζεηο επηρεηξεζηαθήο 

                                                      
315

 εκεηψλεηαη φηη ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2010, ε Δηδηθή Μφληκε Δπηηξνπή Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηεο Βνπιήο, κε ηελ ζπκκεηνρή 25 Βνπιεπηψλ, εμέηαζε σο 

απνθιεηζηηθφ ζέκα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ην Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα θαη ηελ Δπξσπατθή Τπνδνκή HiPER γηα ηελ Παξαγσγή Καζαξήο Δλέξγεηαο, κέζσ ζχληεμεο 

πδξνγφλνπ κε ιέηδεξ, θαζψο θαη ηα αλακελφκελα εζληθά νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην Πξφγξακκα απηφ (Σαηαξάθεο, 2010).  

316  Οη ππφινηπεο πεξηθέξεηεο είλαη νη Κελ. Μαθεδνλία, Γπη. Μαθεδνλία, Θεζζαιία θαη Γπη. Διιάδα.  

317 Ο ΠΠΚ-Κ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε 

πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ πινπνηήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 2006-2008 κε δηάξθεηα 24 κήλεο. ηε θάζε απηή  ν ΠΠΚ-Κ ήηαλ κηα έλσζε 44 θνξέσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ 
θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, πνπ ζα άξρηδαλ λα αλαπηχζζνπλ δξάζεηο κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο 

ησλ εξεπλεηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο θνξείο ήηαλ ηα εξεπλεηηθά θαη ηερλνινγηθά ηδξχκαηα ηεο 

πεξηθέξεηαο, επηρεηξήζεηο, επηκειεηήξηα θαη άιινη θνξείο κε δξαζηεξηφηεηα ζην πεδίν ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο (Πεξηθεξεηαθφο Πφινο 
Καηλνηνκίαο Κξήηεο, 2008, ΔΣΑΜ, 2009). 

 

http://www.tuc.gr/
http://www.uoi.gr/gr/
http://www.ntua.gr/
http://www.uoa.gr/
http://www.uoa.gr/
http://www.uoa.gr/
http://www.forth.gr/
http://www.academyofathens.gr/
http://www.upatras.gr/
http://www.duth.gr/
http://www.eie.gr/
http://www.dei.gr/
http://www.dei.gr/
http://www.dei.gr/
http://www.tropical.gr/
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θαηάξηηζεο
318

. Παξάιιεια, φιεο νη δξάζεηο ζπλδέζεθαλ ζε έλα πιέγκα πέληε νξηδφληησλ δξαζηεξηνηήησλ319,
 
νη 

νπνίεο είραλ σο ζηφρν ηφζν ηελ πχθλσζε ησλ νξγαληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δηαζπλδέζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ΠΠΚ-Κ φζν θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ φινπ ζρεκαηηζκνχ. Ο ΠΠΚ-Κ απνηέιεζε ίζσο ηελ πην 

εθηεηακέλε θαη ζπληνληζκέλε σο ηψξα πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ελφο βηψζηκνπ, πνιπ-ζπκκεηνρηθνχ θαη 

νινθιεξσκέλνπ θαηλνηνκηθνχ ζρήκαηνο ζηελ πεξηθέξεηα.  

Οη έσο ηψξα δηαπηζηψζεηο απφ ηε αλάπηπμε ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΠΚ-Κ
320

, θαίλεηαη λα θηλνχληαη ζε δχν επίπεδα. Καη’ 

αξράο ππάξρεη ην δεδνκέλν ηεο παξαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ λέσλ ππεξεζηψλ, πξντφλησλ θαη κεζφδσλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηε βάζε ηνπ ΠΠΚ-Κ, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλνινγίαο, ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ θαη ζηελ ηαηξηθή ηερλνινγία. Οη εθξνέο απηέο είλαη ζε έθηαζε αλάινγεο -ή θαη ππέξηεξεο- ηεο 

πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο αιιά θαη ηνπ πηινηηθνχ ραξαθηήξα πνπ είρε ε δξάζε ησλ ΠΠΚ γεληθφηεξα.  

Πέξαλ φκσο ηνχηνπ ην εγρείξεκα ηνπ ΠΠΚ ζηελ Κξήηε, παξνπζηάδεη έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ην νπνίν έιθεη απφ 

ην γεγνλφο φηη απνηέιεζε ην πιαίζην κηαο κάιινλ ζπζηεκαηηθφηεξεο θαη πην νξγαλσκέλεο δνκήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ δξψλησλ. Έηζη, ζηελ πνξεία ηεο πινπνίεζήο ηνπ ην έξγν απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε 

δηακφξθσζε ελφο πεξηεθηηθνχ πιαηζίνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηα πεξηθεξεηαθά ππνθείκελα πνπ εκπιέθνληαη, είηε 

ζέζεη είηε δπλάκεη, ζηελ θαηλνηνκία.  

Ζ εκπινθή απηή αλέδεημε ζρεηηθά ζχληνκα ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο ζπιινγηθνχ ζηξαηεγηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ν νπνίνο ζα έπξεπε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ ζα ελίζρπε παξάιιεια ηνλ ππάξρνληα εξεπλεηηθφ θαη ηερλνινγηθφ 

ηζηφ αμηνπνηψληαο ηα παξαγφκελα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ απνηειέζκαηα. κσο νη αζζελείο (ή ζπρλά 

ζπγθξνπφκελεο) ζπλδέζεηο ησλ κεξψλ απηνχ ηνπ (αηεινχο ζε κεγάιν βαζκφ) πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ηα πεξηνξηζκέλα, θαηά εχξνο θαη βάζνο, δίθηπα ζπλεξγαζίαο ζχληνκα έθαλαλ αηζζεηή ηελ 

εκθάληζή ηνπο πεξηνξίδνληαο ζνβαξά ηηο πξνζδνθίεο ησλ εκπιεθφκελσλ δξψλησλ. Έηζη νη δηαδηθαζίεο 

ζπλαπφθαζεο πνπ ινγηθά ζπλνδεχνπλ έλα ζχζηεκα πνπ πξνθεηκέλνπ λα κεηεμειηρζεί πξέπεη πιένλ λα εηζέιζεη ζε 

κηα θάζε ψξηκεο, δηαβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο δε θαίλεηαη λα πξνέθπςαλ -γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεηαη θπξίσο 

ζηελ θαηάζεζε δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο απφ δηαθνξεηηθνχο ζπκκεηέρνληεο θνξείο- θπξίσο 

ιφγσ ηεο επηκνλήο θάπνησλ, ηζρπξψλ θαηά βάζε, δξψλησλ νη νπνίνη είραλ ηζηνξηθά δηακνξθψζεη ηθαλφηεηα 

αξλεζηθπξίαο εληφο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ  ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. Βέβαηα, ην γεγνλφο φηη απηνί νη αξλεζίθπξνη 

παίθηεο επέιεμαλ ηειηθά λα πξνζρσξήζνπλ ζε δνκέο δηαβνχιεπζεο θαη ζπλδηακφξθσζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ζηξαηεγηθήο καξηπξά θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο ησλ ΠΠΚ, φπσο επίζεο βέβαηα θαη ην 

αληίζηνηρα πςειφ επίπεδν ηφζν ησλ πξαγκαηηθψλ φζν θαη ησλ πξνζιακβαλφκελσλ δηαθπβεπκάησλ. Δληνχηνηο, ε 

άζθεζε δηθαηψκαηνο αξλεζηθπξίαο ζε θξίζηκεο επηινγέο δε ζπλδέεηαη θαη’ αλάγθε κε νξζνινγηθέο δνκέο 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζρέζεο θφζηνπο-νθέινπο πνπ γελλά ε αλαδφκεζε ηνπ status quo ante, θαζψο είλαη πηζαλφλ κηα 

ηέηνηα εθηίκεζε λα ζπλεγνξεί ππέξ ηεο αλαδφκεζήο ηνπ ηδηαίηεξα φηαλ ε ηειεπηαία νδεγεί ζηε δηακφξθσζε 

                                                      
318 πγθεθξηκέλα, ζε θάζε Πεξηθεξεηαθφ Πφιν Καηλνηνκίαο πεξηιακβάλνληαη νη θαηεγνξίεο: Η. Κνηλνπξαμίεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ζε ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, ΗΗ. Αλάπηπμε θαη δηθηχσζε MME θαη θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη 

θαηλνηνκίαο, ΗΗΗ. Δλίζρπζε ππνδνκψλ δεκφζησλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θνξέσλ, ΗV. Δληνπηζκφο θαη αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε 
δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ (spin-off), V. Πεξηθεξεηαθέο Σερλνινγηθέο Πιαηθφξκεο (ΠΣΠ), VΗ. Καηάξηηζε –Δθπαίδεπζε  θαη ‘Οξηδφληηεο Γξαζηεξηφηεηεο’ 

(Πεξηθεξεηαθφο Πφινο Καηλνηνκίαο Κξήηεο, 2008, ΔΣΑΜ, 2009). 

319 Οη νξηδφληηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΠΠΚ-Κ ήηαλ: 1. Σαπηφηεηα θαη πξνβνιή, 2. ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο, 3. Γξάζεηο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο 

θαηλνηνκίαο θαη δξάζεηο πξννπηηθήο δηεξεχλεζεο, ηερλνδηαγλψζεσλ, ηερλνινγηθήο παξαθνινχζεζεο, 4. Γξάζεηο ηερλνινγηθήο πξνψζεζεο θαη δηαρείξηζεο 
δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 5. Γξάζε Unistep+ (φπ.π.).    

320
 Σν Γεθέκβξην ηνπ 2010, δπν ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Πφισλ Καηλνηνκίαο, ε ΓΓΔΣ δεκνζηνπνηεί θείκελν δηαβνχιεπζεο (κε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 31/01/2010) γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ λέσλ Πεξηθεξεηαθψλ Πφισλ Καηλνηνκίαο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο επί ησλ αξρψλ αθνξνχλ 

ζχκθσλα κε ην αξρηθφ θείκελν ηνλ (έθαζηνο) κνλνζεκαηηθφ (ή έζησ δη-ζεκαηηθφ, ζε πεξίπησζε πνπ θαηαδεηθλχεηαη ζπλάθεηα αλάκεζα ζηνπο ηνκείο) 
πξνζαλαηνιηζκφ ησλ κειινληηθά ρξεκαηνδνηνχκελσλ Πφισλ, ηελ αθφκε πην θεληξηθή ζεκαζία ησλ ‘νξηδφληησλ’ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. ζηξαηεγηθή αλάπηπμε, 

ππεξεζίεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, ζπλεξγαζίεο θαη δηθηχσζε, πξνψζεζε θαη πξνβνιή) θαζψο θαη ηελ απμεκέλε δηαθεξπθηηθά ζεκαζία ησλ λέσλ αηξεηψλ 

πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζηελ επηινγή ηνπ ζεκαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζεκαηνπνηήζεσλ ζην εθάζηνηε πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. 
Μέλεη λα αλαδεηρζεί ε ηειηθή κνξθή ησλ ζρεκάησλ θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζα αμηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηα πνξίζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ Πφισλ. 

Δπηπξφζζεηα, κέλεη λα θαλεί ε κνξθή θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα λέα ζρήκαηα ζα αλαπηχμνπλ δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ηνπο, εμσζηξεθή θαη 

δηεζλνπνηεκέλε θπζηνγλσκία θαη θπξίσο ιεηηνπξγηθή θαη παξαγσγηθή ππθλφηεηα, ήηνη κνξθέο αιιειεπίδξαζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ 
επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζε παξαγσγηθέο δηεξγαζίεο θξίζηκεο γηα ηα ηνπηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα θαη κε πςειφ θνξηίν πεξηερνκέλσλ εμεηδηθεπκέλεο 

επηζηεκνληθήο ηερλνγλσζίαο. Έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 δελ έρεη θαηαγξαθεί θάπνηα δηνηθεηηθή εμέιημε αλαθνξηθά κε ηα πνξίζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο ή ηηο 

δηαδηθαζίεο πξνθήξπμεο ηνπ έξγνπ, ραξαθηεξηζηηθφ ζχλεζεο γηα κηα εζληθή πνιηηηθή ΔΣΚ πνπ δελ απηφ-δεζκεχεηαη απφ πνιπεηείο πξνγξακκαηηζκνχο.   
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παηγλίσλ κε κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο. Απηή εηδηθά ε ηειεπηαία δπλαηφηεηα, ε δηακφξθσζε δειαδή ελφο πιαηζίνπ 

ακνηβαίαο σθέιεηαο, κάιινλ δε ζπλεηδεηνπνηήζεθε θαη ζίγνπξα δελ αμηνπνηήζεθε απφ ηνπο δξψληεο θαη δε ηνπο 

ηζρπξνχο αξλεζίθπξνπο παίθηεο.  

Έηζη ε απφπεηξα ζπζηεκαηνπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δξψλησλ πξνζέθξνπζε, θαηά 

εηξσληθφ ηξφπν, ζε κηα ηδηφηππε ‘εμάξηεζε απφ ηελ πεπαηεκέλε’ πνπ νη ηζρπξνί δξψληεο θιεξνλφκεζαλ απφ ην 

ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ δχν πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ. Δληφο απηνχ είραλ ζεκεηψζεη ηηο αξρηθέο, θαη νκνινγνπκέλσο 

αμηνζεκείσηεο, επηηπρίεο ηνπο. Ζ εμάξηεζε απηή σζηφζν ηξνθνδφηεζε πεξηζζφηεξν ‘θαηλφκελα’ ζεζκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ‘αδξάλεηαο’ (κε ηνλ φξν ηεο θπζηθήο) παξά ‘ηνπηθήο δηαπνίθηιζεο γλψζεο’. Έηζη, ε πξφθιεζε ηνπ λένπ 

εγρεηξήκαηνο πξνζέθξνπζε ζηελ ηζηνξηθή εμάξηεζε απφ έλα επηηπρεκέλν ηφηε, αιιά κνλήξεο ζήκεξα, κνληέιν 

αλάπηπμεο ηεο πεξηθεξεηαθήο αξηζηείαο ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία δελ απαηηνχζε ηελ επίηεπμε επξχηεξσλ πνιηηηθψλ 

ζπλαηλέζεσλ ιφγσ βέβαηα θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ (νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ). ην 

πιαίζην απηφ έγηλε αξθεηά αηζζεηή ε αδπλακία ζχγθιηζεο ησλ επηκέξνπο δξψλησλ ζε κηα νινθιεξσκέλε δνκή 

δηαθπβέξλεζεο ηεο θαηλνηνκίαο. Ο ΠΠΚ-Κ έδσζε ηε δπλαηφηεηα κηαο πξψηεο απνθξππηνγξάθεζεο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ θνηλσληθψλ δπλακηθψλ πξνζθέξνληαο ρξήζηκα εξκελεπηηθά θιεηδηά αλάγλσζεο ησλ πξφδεισλ 

αιιά θαη ησλ ιαλζαλνπζψλ απνθιίζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

θαηλνηνκηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ππνδείγκαηνο. Ζ πνξεία απηή σζηφζν ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζα ππνρξεσζεί 

θαη ζηηο αληίζηνηρα απαηηνχκελεο ππεξβάζεηο ησλ εγγελψλ πξνζθνκκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε θαηνρχξσζε 

θεθηεκέλσλ ζέζεσλ. Δίλαη πνιχ πηζαλφλ φηη θαζψο ην θφζηνο ππεξάζπηζεο ηνπ status quo ante απμάλεηαη 

πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ -αιιά θαη ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ πνπ εγείξνπλ νη ιηγφηεξνη ηζρπξνί, αιιά αλεξρφκελνη, 

δξψληεο- νη ππεξβάζεηο ησλ νξίσλ ηνπ πξνηχπνπ πνπ θιεξνλφκεζε ε Κξήηε απφ ηε ‘ρξπζή πεξίνδφ’ ηεο λα 

πξνέιζνπλ κέζα απφ επξχηεξεο ζπκκαρίεο, παξά ζηε βάζε νιηγνπσιηαθά νξγαλσκέλσλ δνκψλ θαηαλνκήο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ηερλνινγηθήο ηζρχνο.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ΠΠΚ-Κ δηακνξθψζεθαλ δχν παξάιιεια θαη απνθιίλνληα 

ζηηο πξνηάζεηο ηνπο ζρέδηα ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο, γεγνλφο πνπ απνηππψλεη ηνλ αληηζεηηθφ, ελίνηε ζπγθξνπζηαθφ, 

ραξαθηήξα ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ ζπκθεξφλησλ. Αλ ην RITTS αλέδεημε ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηηο 

εμεηδηθεχζεηο ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ θαη ζηηο εξεπλεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

θνξέσλ, ν Πφινο Καηλνηνκίαο έθεξε ζηελ επηθάλεηα κηα άιιε πηπρή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία 

επίζεο γελλά γφληκνπο πξνβιεκαηηζκνχο. Αλ ππάξρεη θάηη ην νπνίν αλαδείρζεθε κε ηνλ πιένλ αλάγιπθν ηξφπν 

κέζα απφ ην πείξακα ηνπ ΠΠΚ-Κ απηφ αθνξά επζέσο ηηο δηαθνξεηηθέο εμαξηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα θάζε 

εξεπλεηηθφ θνξέα ρσξηζηά απφ ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο δνκέο ηνπ επηζηεκνληθνχ θαηακεξηζκνχ ηεο 

εξγαζίαο. Οη δνκέο απηέο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππεξβαίλνπλ ηνλ ζηελφ νξίδνληα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε καθξνζθνπηθή νξγάλσζε ηεο έξεπλαο ζην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ πιαίζην θαη 

ζπλαθφινπζα κε ηε ζπγθξφηεζε εξεπλεηηθψλ ζπλαζπηζκψλ. Γεγνλφο είλαη φηη νη πεξηνξηζκέλνη δηαζέζηκνη πφξνη 

αιιά θαη ε ζπγθέληξσζή ηνπο ζε φιν θαη κεγαιχηεξα πξνγξάκκαηα δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο εληεηλφκελεο 

νηθνλνκηθήο ζπγθέληξσζεο, νη νπνίεο πηζαλφλ λα έρνπλ σο παξάπιεπξε ζπλέπεηα κηα δηαδηθαζία ‘θαξηεινπνίεζεο’ 

ηεο έξεπλαο. Αλ κηα ηέηνηα ππφζεζε επαιεζεπζεί ηφηε ε αλάγθε δηακφξθσζεο κηαο θνηλήο ζηξαηεγηθήο 

θαηεχζπλζεο απέλαληη ζηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαηλνηνκίαο, ε νπνία λα ζπλαξκφδεη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο 

αληί λα ηηο απνδηαξζξψλεη γίλεηαη κάιινλ πην επηηαθηηθή.  

Παξάιιεια κε ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ζπζηεκηθψλ κέηξσλ ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο, κέζα απφ ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ θεληξηθψλ δνκψλ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία (ζήκεξα 

ηε ΓΓΔΣ), αλαπηχζζνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα νξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο ζηε βάζε ηεο ελίζρπζεο ησλ ζπλεξγαζηψλ 

αλάκεζα ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα κε θάζεην ζεκαηηθά πξνζαλαηνιηζκφ, ζε αληίζεζε κε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

Πφισλ Καηλνηνκίαο γηα ηελ αλάπηπμε επξχηεξσλ πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ. Φαίλεηαη σζηφζν κέζα απφ ηελ 

εμέηαζε ησλ έσο ηψξα πξνγξακκάησλ ζην πεδίν ηεο ΔΣΚ, φηη ε εκπεηξία ησλ θάζεησλ κέηξσλ θαλεξψλεη ηελ 

ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή ηθαλφηεηα ηνπ εγρψξηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζπλαξηήζεη ησλ αλεπηπγκέλσλ 

εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ (π.ρ. εξγαζηήξηα, εμνπιηζκφο, νξγάλσζε) πνπ ζπγθεληξψλνληαη πιένλ ζε θεληξηθφ αιιά 

θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο. Ζ απνπζία απφ ην εζσηεξηθφ ησλ πεξηερνκέλσλ 

πνιηηηθήο, νξηδφληησλ κέηξσλ ζεζκηθήο θαη επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο πξνζδίδεη επειημία ζηελ 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ. Παξφηη ε αλάπηπμε νξηδφληησλ κέηξσλ ζηξαηεγηθήο, ζπλνιηθήο πξνψζεζεο θαη  

πξνβνιήο ή ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο ηερλνινγίαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο 
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πξαθηηθέο ηειεπηαία ζε αξθεηέο φπσο ζα θαλεί παξαθάησ πξσηνβνπιίεο ΔΣΚ -ζε πνιιέο ρψξεο κε αλεπηπγκέλεο 

πνιηηηθέο ΔΣΚ- ε αλάπηπμε ηνπο ζηελ Διιάδα εκθαλίδεη ζπρλά επηπινθέο. Οη βαζηθνί ιφγνη γηα ην γεγνλφο απηφ 

εληνπίδνληαη -βάζεη ηεο εκπεηξίαο ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ- ζε κηα ζεηξά ζπζηεκηθψλ παξακέηξσλ: α) ζηελ 

χπαξμε απνθιίλνπζσλ επηκέξνπο ελδν-πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, β) ζηε ρακειή ζεζκηθή ηθαλφηεηα ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο (ζρεδηαζκφο, πξνγξακκαηηζκφο, πινπνίεζε, νινθιήξσζε), γ) ζηνλ 

πεξηνξηζκέλν βαζκφ θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ελδν-πεξηθεξεηαθψλ δηθηχσλ θαη 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, δ) ζηελ απνπζία πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηλνηνκίαο θαη ζπλεθηηθψλ θαη 

επέιηθησλ δνκψλ δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ε) ζηηο πεξηνξηζκέλεο ζρέζεηο θαη ζπλαξζξψζεηο αθαδεκατθψλ 

δνκψλ θαη παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ, πνπ δελ επηηξέπνπλ ζπρλά επξχηεξα ζρήκαηα ζπιινγηθήο κάζεζεο θαη 

ζπλεξγαηηθήο θαηλνηνκίαο. Δληέιεη, νη παξάκεηξνη απηέο νδεγνχλ ζηελ αδπλακία, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ππνθεηκέλσλ, είηε λα αλαγλσξίζνπλ ην ίδην ην θαιψο ελλννχκελν ‘ζπκθέξνλ’ ηνπο, είηε λα ην 

‘θνηλσληθνπνηήζνπλ’ κέζα απφ ηε δηακεζνιάβεζε ησλ επηινγψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππφινηπσλ 

ππνθεηκέλσλ.  

 

ηα κέζα ηνπ 2009 πξνθεξχζζεηαη απφ ηε ΓΓΔΣ (θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ ΔΤΔΓ–ΔΣΑΚ
321

) ην πξφγξακκα 

πλεξγαζία. Βαζηθφ ζηφρν ηεο δξάζεο πλεξγαζία απνηειεί ‘ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζσ ηεο πινπνίεζεο έξγσλ 

Δ&Σ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ: α) ελδηαθέξνπλ ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο θαη ζα 

ζπκβάινπλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ παξαγσγή λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζηε δηείζδπζε ζε λέεο 

αγνξέο, β) ππνζηεξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο πγεία, ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή, πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, γ) παξάγνπλ λέα γλψζε πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί’ (ΓΓΔΣ, 2009: 5). Ζ δξάζε 

επίζεο έρεη σο ζηφρνπο ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζχλδεζεο έξεπλαο θαη παξαγσγήο, ηελ πνιχ-επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, ηελ ελίζρπζε, εμεηδίθεπζε 

εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία κέζσ ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε θνξείο απφ 

επξσπατθέο θαη άιιεο ρψξεο (φπ.π.). ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ζηφρνο είλαη ε ηδησηηθή ζπκκεηνρή λα 

μεπεξάζεη ην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δξάζεο
322

. Οη Πξάμεηο
323

 ηεο δξάζεο απεπζχλνληαη ζε 

ζπκπξάμεηο επηρεηξήζεσλ θάζε κεγέζνπο, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ηλζηηηνχησλ, ΑΔΗ
324

, ηερλνινγηθψλ, δεκφζησλ, θαη 

άιισλ θνξέσλ, ελψ νη επηιέμηκνη ηνκείο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: πγεία, βηνηερλνινγία, ΣΠΔ, κεηαθνξέο, 

θισζηνυθαληνπξγία, λαλνηερλνινγία, ελέξγεηα-πεξηβάιινλ, θνηλσληθέο επηζηήκεο. εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε έξγν 

πξέπεη λα ππάξρνπλ δξάζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ή/θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο. Γηα ηα έξγα κηθξήο ή κεζαίαο 

θιίκαθαο πξέπεη λα ππάξρεη ε κία απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο δξάζεσλ, ελψ ζηα έξγα κεγάιεο θιίκαθαο κπνξεί λα 

ζπλππάξρνπλ δξάζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο. εκεηψλεηαη φηη νη βαζηθνί απνδέθηεο 

(νκάδεο ζηφρνη) ηεο δξάζεο είλαη νη επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη νη εξεπλεηηθνί θνξείο
325

 

(Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, Δξεπλεηηθά θέληξα, Ηλζηηηνχηα).  

                                                      
321 Δηδηθή Τπεξεζία (ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο απφ ην 2008) κε ηίηιν Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

ζηνπο ηνκείο ηεο Έξεπλαο, ηεο Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη ηεο Καηλνηνκίαο (Δ.Σ.Α.Κ.). 
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 ε επίπεδν έξγνπ, ην πνζνζηφ ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Ζ δξάζε 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΝ-ΗΗ), Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο (Α.Π.) 1 Γεκηνπξγία θαη 
Αμηνπνίεζε ηεο Καηλνηνκίαο Τπνζηεξηδφκελεο απφ Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε’ θαη απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) - ζηα 

νπνία αλήθνπλ νη 5 Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007 – 2013. 

323 Ζ πξνθήξπμε ηεο δξάζεο αθνξά δχν Πξάμεηο: Πξάμε Η: πλεξγαηηθά έξγα κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο (έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ 300.000 έσο 

1.000.000 €, ρξνληθήο δηάξθεηαο 24-36 κελψλ, ειάρηζηνο αξηζκφο θνξέσλ ηξεηο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ν έλαο ζα είλαη επηρείξεζε). 
Πξάμε ΗΗ: πλεξγαηηθά έξγα κεγάιεο θιίκαθαο (έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ 1.000.000 έσο 3.000.000 €, ρξνληθήο δηάξθεηαο 36-60 κελψλ, ειάρηζηνο 

αξηζκφο θνξέσλ πέληε, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ νη δπν ζα είλαη επηρεηξήζεηο) (ΓΓΔΣ, 2009).  

324 ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο κπνξεί λα ζεσξνχληαη σο δηαθνξεηηθνί θνξείο: 
o δηαθνξεηηθά Σκήκαηα ρνιήο ηνπ ίδηνπ ΑΔΗ (Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ ) 

o δηαθνξεηηθά Ηλζηηηνχηα ηνπ ίδηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ 

o δηαθνξεηηθά Δξγαζηήξηα ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο ΑΔΗ ή Ηλζηηηνχηνπ, εθφζνλ είλαη ζεζκνζεηεκέλα  
o δηαθνξεηηθνί Σνκείο ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο ρνιήο ηνπ ίδηνπ ΑΔΗ. 
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 Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηεο δξάζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, αλέξρεηαη ζε 76.1 εθ. €. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε 95 

εθ. €., ελψ ζεκεηψλεηαη φηη νη επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ησλ δχν πξάμεσλ είλαη νη εμήο: α. δξάζεηο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, νη νπνίεο 
εθθξάδνπλ ην θπξίσο αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζηνρεχνπλ ζε κηα ζεκαληηθή εμέιημε πέξαλ ηεο δεδνκέλεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο ζρεηηθήο 

ηερλνγλσζίαο, β. δξάζεηο πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο/επίδεημεο ψζηε λα απνδεηρζεί ε ‘εκπνξηθή’ βησζηκφηεηα λέσλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ θάπνην 

νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα, αιιά δε δχλαληαη λα δηαηεζνχλ ζην εκπφξην άκεζα, γ. Μειέηεο ηερληθήο ζθνπηκφηεηαο (θπξίσο γηα ηελ πξνεηνηκαζία δξάζεσλ 
πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο, δ. Καηνρχξσζε δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο γηα ΜκΔ θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο, ε) δξάζεηο πξνβνιήο, δηάρπζεο, 

ζπκκεηνρήο ζε δηεζλή ζπλέδξηα, εθζέζεηο θαζψο θαη δηθηχσζεο, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θπξίσο ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, ηεο 
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πσο θαίλεηαη ακέζσο απφ ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, ε ελίζρπζε ησλ έξγσλ ΔΣΚ ζπκπιεξψλεηαη, φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ Πφισλ Καηλνηνκίαο, απφ ελέξγεηεο ππνζηήξημεο ζε ζέκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κειεηψλ 

ζθνπηκφηεηαο. Ζ δηαθνξά πνπ δηαπηζηψλεηαη αθνξά ζην φηη νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο δεκηνπξγνχλ ηζρπξέο 

ζπλεξγαζίεο ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα -πνπ απφ φηη θαίλεηαη θαη απφ ηηο πξνηάζεηο θηλνχληαη ζε πςειά 

αληαγσληζηηθφ επίπεδν- αιιά θαη θηλεηνπνηνχλ ηδηαίηεξα εζληθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο ηζρπξνχο δεκφζηνπο θαη 

ηδησηηθνχο θνξείο. Οη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο αλ θαη εθαξκφδνπλ επηηπρψο ηελ ηδέα ηεο ζχκπξαμεο θαη ηεο 

ζπλάξζξσζεο αλάκεζα ζε επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο θαη παξαγσγηθέο αλάγθεο, ίζσο επηδέρνληαη κηαο επηκέξνπο 

θξηηηθήο ζην επίπεδν ηεο θνηλήο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο θαη αμηνιφγεζεο γηα δξάζεηο ζε πνιχ δηαθνξεηηθνχο 

κεηαμχ ηνπο ηνκείο θαη κε ηδηαίηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο, φζνλ αθνξά ζην θπζηθφ αληηθείκελν θαη ηηο ηερληθέο 

αλάγθεο ηνπο. Παξάιιεια, απνπζηάδεη ην επίπεδν ξεηψλ ρσξηθψλ θαη ζεζκηθψλ δηαζηάζεσλ ελνπνίεζεο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζε επξχηεξνπο ‘πφινπο’ θνηλψλ ή νκνηνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ πεξίπησζε ηεο θάζεηεο 

ππνζηήξημεο δξάζεσλ αλά ζεκαηηθφ πεδίν θαη εξεπλεηηθφ-ηερλνινγηθφ έξγν δηαθξίλεηαη ζηελ ειιεληθή εκπεηξία 

απφ έλα κεγαιχηεξν βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαζφηη δελ πξνυπνζέηεη ζέκαηα θνηλσληθψλ ζπλεξγαζηψλ, 

ζεζκηθψλ νινθιεξψζεσλ θαη ζηξαηεγηθήο (ηα νπνία ζε εκη-ψξηκα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο ζπλαληνχλ πιήζνο 

εκπνδίσλ θαη αλαζρεηηθνχο παξάγνληεο φπσο δηεθάλε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Πφινπ). Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε 

επηινγή απφ πιεπξάο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο -φηαλ απνηειεί ηε κνλαδηθή επηινγή θαη δε ζπλνδεχεηαη απφ 

αληίζηνηρα κέηξα ζεζκηθήο νινθιήξσζεο είηε απφ ην εζληθφ, είηε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν- ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα 

εθπιήξσζεο κηαο ειιείπνπζαο κεηαβιεηήο ζηνλ πεξηθεξεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ελ 

πξνθεηκέλσ, απηή ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο.      

χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

δξάζεο εζληθήο εκβέιεηαο πλεξγαζία- Πξάμε Η (πλεξγαηηθά έξγα κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο) θαη Πξάμε ΗΗ 

(πλεξγαηηθά έξγα κεγάιεο θιίκαθαο), νινθιεξψλεηαη πξφζθαηα (επηέκβξηνο 2010)  ε αμηνιφγεζε 620 

πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο. πλνιηθά εγθξίλνληαη 121 πξνηάζεηο κέγηζηεο ζπλνιηθήο 

δεκφζηαο δαπάλεο 66.651.127,27, εθ ησλ νπνίσλ νη 113 είλαη ζπλεξγαηηθά έξγα κηθξήο θιίκαθαο θαη νη 8  

ζπλεξγαηηθά έξγα κεγάιεο θιίκαθαο
326

. Σα έξγα πνπ εγθξίλνληαη γηα ηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο αλαδεηθλχνπλ ηηο 

πθηζηάκελεο εξεπλεηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη παξαγσγηθέο δπλακηθέο. ηνπο θνξείο πνπ ζπληνλίδνπλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πεξηιακβάλνληαη ηα κεγαιχηεξα ηδξχκαηα ηεο Κξήηεο: ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ην ΗΣΔ, 

ην Πνιπηερλείν Κξήηεο θαζψο επίζεο θαη θνξείο φπσο ν ΟΑΝΑΚ θαη ην ΜΑΗΥ. ην πιαίζην ησλ δξάζεσλ απηψλ 

ζπκκεηέρνπλ δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο, ελψ δπν αθφκε έξγα ζπληνλίδνληαη απφ δπν ηδηαίηεξα θαηλνηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο ηεο Κξήηεο: α) ηα Πιαζηηθά Κξήηεο, πνπ αλαπηχζζνπλ ηδηαίηεξα θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ΔΣΚ 

θαη εθηεηακέλε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. Κίλα, Ρνπκαλία) θαη ε β) Virtual Trip
327

, κηα εηαηξεία-ηερλνβιαζηφ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ πνπ μεθίλεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ΗΣΔ, κε έδξα ην Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν 

Κξήηεο. πλνιηθά εγθξίλνληαη 14  έξγα
328

 γηα ηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο, φζνλ αθνξά ζηελ έδξα ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ζπληνληζηή-θνξέα, ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ζε ηνκείο βηνινγίαο, ρεκείαο, λέσλ πιηθψλ θαη πεξηβάιινληνο. 

                                                                                                                                                                                 
παξαθνινχζεζεο ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ ζε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ησλ έξγσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε αληίζηνηρα δηεζλή δίθηπα (ΓΓΔΣ, 

2009).  

326
 Παξάιιεια εθθξεκεί ε αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ ζε αλακνλή, νη νπνίεο ζα επηιεγνχλ κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο ελφηεηαο 10.1 ηνπ  Οδεγνχ εθαξκνγήο ηεο 

πξνθήξπμεο. 

327 Ζ Virtual Trip απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο επηηπρεκέλνπο ηερλνβιαζηνχο θνηηεηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο 

& ησλ επηθνηλσληψλ θαη απνηειεί κέινο ηνπ Virtual Trip Group. Αλαπηχρζεθε κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο ειιεληθήο εηαηξείαο πιεξνθνξηθήο πςειήο 

ηερλνινγίαο πνπ ζα αλαπηχζζεη πξντφληα ινγηζκηθνχ γηα ηελ ειιεληθή θαη ηελ δηεζλή αγνξά παξέρνληαο παξάιιεια εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πςειήο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

328 Οη εγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο κε ζπληνληζηέο θνξείο ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο είλαη: Πξφηαζε κε α.π. 832, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 
Μεηαιινπξσηεΐλσκα: Σαπηνπνίεζε, Μειέηε Γνκήο θαη Αιιειεπηδξάζεσλ Μέζσ Αλάπηπμεο Νέσλ Σερληθψλ Φαζκαηνκεηξίαο Μάδαο, Πξφηαζε κε α.π. 902, 

ΗΣΔ, Biology of Circulating Tumour Cells, Distal Metastasis & Development of Liquid Biopsy Methods, Πξφηαζε κε α.π. 897, ΗΣΔ, ηνρεπκέλεο ζηξαηεγηθέο 

γηα λέεο ζεξαπείεο θαξδηαγγεηαθψλ θαη θιεγκνλσδψλ λνζεκάησλ πνπ ζα βαζίδνληαη ζηηο πξνζηαηεπηηθέο δξάζεηο ηεο ιηπνπξσηετλεο πςειήο ππθλφηεηαο 
(HDL), Πξφηαζε κε α.π. 901, ΗΣΔ, Αλαπηπμε Δζληθνχ Γηθηχνπ Γνληδησκαηηθήο Έξεπλαο: Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζηε Βηνινγία πζηεκάησλ, Πξφηαζε κε 

α.π. 617, ΗΣΔ, Παξαγσγή ππαίζξησλ θαη ππφ θάιπςε ιαραληθψλ κε κεησκέλεο εηζξνέο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ρεκηθψλ: ρξήζε βηνηερλνινγίαο γηα 

νινθιεξσκέλε κειέηε ηεο αλζεθηηθφηεηαο θπηψλ ζε αιεπξσδνκεηαδηδφκελνπο ηνχο ηνπ γέλνπο Crinivirus, ηεο αλάπηπμεο αλζεθηηθφηεηαο αιεπξσδψλ ζε 
ρεκηθά ζθεπάζκαηα θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο θνξέα-ηνχ, Πξφηαζε κε α.π. 580, ΗΣΔ, Αλάπηπμε Φηιηθψλ πξνο ην Πεξηβάιινλ Ναλν-δηαζπνξψλ Ππξήλα-

Κειχθνπο (core-shell) γηα ηε Βηνκεραλία Δπηζηξσκάησλ, Πξφηαζε κε α.π. 1181, ΗΣΔ, Αλάπηπμε λέσλ ηξαλδίζηνξ θαη αληηζηξνθέα ηζρχνο θσην-βνιηαηθψλ 
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Ζ αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη εληνχηνηο θαη ζην πιαίζην πξσηνβνπιηψλ πνπ 

δελ ζρεδηάδνληαη εληφο κηαο δνκεκέλεο πξσηνβνπιίαο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ή πνιηηηθήο ΔΣΚ. Σν Παλεπηζηήκην 

ησλ Οξέσλ (Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία) πνπ μεθίλεζε απφ κηα πξσηνβνπιία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

θαη ηνπ Πξχηαλε, Καζεγεηή Η. Παιιήθαξε, ηδξχζεθε κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο πξνο ηελ θνηλσλία. Οη  ηέζζεξηο ππιψλεο δξάζεο ηνπ αθνξνχλ ζε α) Τγεία, β) Κνηλσλία/ Πνιηηηζκφο, 

γ) Οηθνλνκίεο/Πεξηβάιινλ θαη δ. Παηδεία. Οη παξεκβάζεηο πεξηιακβάλνπλ νξγάλσζε δεκνζίσλ δηαιέμεσλ, 

ζπλαληήζεηο, εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα θαη ηαηξηθέο εμνξκήζεηο. Ζ πξσηνβνπιία επεθηείλεη επίζεο ηε δξάζε ηεο 

ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, ησλ ζπλεξγεηψλ, ελψ ζε εμέιημε βξίζθνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε 

δηεμαγσγή εξεπλψλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο (Παλεπηζηήκην ησλ Οξέσλ, 2011)
329

. Κάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

παξέκβαζεο, κέρξη ηνχδε θαηαγξάθνπλ παξεκβάζεηο ζε ζρνιεία νξεηλψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνγξάκκαηα ζπλδηδαζθαιίαο καζεηψλ νξεηλψλ ζρνιείσλ θαη 

αζηπθψλ πεξηνρψλ, επηζθέςεηο θηλεηψλ κνλάδσλ ηαηξηθψλ εηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ έσο θαη ζε ηξηηνβάζκην 

επίπεδν ζηηο απνθιεηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο. Σν Παλεπηζηήκην ησλ Οξέσλ απνηειεί κηα πξφζθαηε 

πξσηνβνπιία ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ζεζκηθήο θαη θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο, πνπ παξεκβαίλεη ζηηο ζπλζήθεο δφκεζεο 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ κέζα απφ ηελ ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ βαζηδφκελσλ ζε αθαδεκατθή 

γλψζε. Οη πηπρέο πνπ αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηε δξάζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Οξέσλ θαη ζρεηίδνληαη κε ην 

παξφλ ζεσξεηηθφ πιαίζην πεξηιακβάλνπλ: α) ηε ζεκαζία ησλ θαηλνηνκηθψλ ζπζηεκηθψλ θαη ζεζκηθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ, ε νπνία ππεξβαίλεη ηηο γξακκηθέο δηεξγαζίεο 

ηππνπνηεκέλεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, β) ηνλ πνιχ-επίπεδν ξφιν ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ πνπ ππεξβαίλεη 

πιένλ ηε δηάζηαζε ηεο εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ θαη ελζσκαηψλεη δξάζεηο άηππεο κεηαθνξάο 

γλψζεο ή πξνζπάζεηεο αλαζπγθξφηεζεο ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ, γ) ηελ πνιπζζελή ζεκαζία ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηε δπλαηφηεηα έγρπζεο εμεηδηθεπκέλσλ αιιά θαη δη-επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ, 

κεζφδσλ θαη ππεξεζηψλ ζε ηνπηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα, πνπ (αηπρψο) αληηκεησπίδνληαη εθ πξψηεο φςεσο 

ζπρλά σο δνκέο πεξηνξηζκέλεο απνξξνθεηηθήο ηθαλφηεηαο, φζνλ αθνξά ζε επηζηεκνληθά πεξηερφκελα. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία απνηππψλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαηλνηνκηθψλ παξεκβάζεσλ ‘έληαζεο 

ζπλεξγαζίαο’ κέζα απφ ηελ πξσηνβνπιία ηνπηθψλ ππνθεηκέλσλ θαη πέξα απφ ηα ηππηθά φξηα κηαο ηερλνινγηθήο ή 

αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο. Ο νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο κηαο πνιηηηθήο ΔΣΚ απνηππψλεηαη επνκέλσο, ηφζν ζηε 

δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζεη λέα κέηξα παξέκβαζεο (πνπ ζπρλά ην πξάηηεη κε αλαθνξά ζε έμσζελ εκπεηξίεο 

πνιηηηθήο), φζν θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνπηθά πξνθχπηνπζεο θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο 

εληάζζνληαο ηηο ζε επξχηεξα πιαίζηα εθαξκνγήο.  

 

ην πιαίζην απηφ ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ζήκεξα ησλ ππνδνκψλ γλψζεο γηα ηα ηνπηθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο. 

Ζ ζεκαζία απηή πξψηηζηα πξνθχπηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ, είηε ζην πιαίζην 

πξνγξακκάησλ πνιηηηθήο, είηε κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ίδησλ εξεπλεηηθψλ πφξσλ θαη αξηζηείαο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. ηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο αλαδεηθλχνληαη πηπρέο θαη παξαδείγκαηα πξσηνβνπιηψλ ηφζν 

ζε επίπεδν δηακφξθσζεο πεξηερνκέλσλ πνιηηηθήο
330

, φζν θαη ζε επίπεδν αλάπηπμεο εξγαζηεξηαθψλ ππνδνκψλ 

κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε δηαζέζηκσλ αλαπηπμηαθψλ πιαηζίσλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν
331

.   
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Γηαδξαζηηθά Ζρεηηθά Μέζα, Πξφηαζε κε α.π. 831, Πιαζηηθά Κξήηεο, Δθαξκνγή θαηλνηφκσλ αλφξγαλσλ λαλνδνκψλ γηα ηελ αλάπηπμε λαλνζχλζεησλ πιηθψλ 
πνιπκεξηθήο κήηξαο κε βειηησκέλεο ηδηφηεηεο, Πξφηαζε κε α.π. 607, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ηεκεηξηθνχ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθή 
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789, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Ναλνζχλζεηα εκπλεπζκέλα πιηθά γηα ζηεξέσζε δνκηθψλ πιηθψλ, Πξφηαζε κε α.π. 797, ΜΑΗΥ, Βειηηζηνπνίεζε ειέγρνπ 

πεξηβάιινληνο ζε θαιιηέξγεηεο ππφ θάιπςε γηα δηαρείξηζε ηεο αιαηφηεηαο κε αμηνπνίεζε δνκηθψλ ηερλνινγηψλ, Πξφηαζε κε α.π. 711, ΟΑΝΑΚ, Αλάπηπμε 
λέσλ κεζφδσλ γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζηηο αλαηνιηθέο Αθηέο ηεο Νήζνπ Κξήηεο (ΓΓΔΣ, 2010γ). 
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 Παλεπηζηήκην ησλ Οξέσλ, δηθηπαθφο ηφπνο: http://www.panoreon.gr/, 09/04/2011. 
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 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε πεξίπησζε ηνπ Καζ. Λ. Οηθνλφκνπ θαη ν ξφινο ηνπ ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ ΗΣΔ ζηελ Κξήηε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 

(επί πξσζππνπξγίαο Α. Παπαλδξένπ θαη ηφηε Τπνπξγίαο ηνπ θ. Γηψξγν Ληάλε). 

331 Σελ πεξίνδν πνπ ζπληάζζεηαη ην παξφλ θείκελν (Ηνχιηνο 2010), πινπνηείηαη ην πξφγξακκα ηνπ Δληαίνπ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (eea-Grants), Κέληξν 

Καηλνηνκίαο Κξήηεο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ην Πνιπηερλείν Κξήηεο (ζπληνληζηήο), ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ην ΣΔΗ Κξήηεο, ην ΜΑΗΥ θαη ην ΔΘΗΑΓΔ θαη 
ην νπνίν θηινδνμεί λα δεκηνπξγήζεη ζηα Υαληά έλα θέληξν έξεπλαο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο πξνο ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο κε έκθαζε ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα. Σν Παλεπηζηήκην Κξήηεο ζπκκεηέρεη κε ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζε α. Γ2.3.5 Δπίδεημε ζπζηήκαηνο θξνθίδσζεο/πξνζξφθεζεο απνβιήησλ απφ 

ειαηνπξγεία (Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Καζ. Ζιίαο Καζηαλάο, Ηαηξηθή, β. Γ3.1 Δπίδεημε ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο παξαγσγήο & εληνπηφηεηαο 
αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ ηεο Κξήηεο (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Καζ. Υαξάιακπνο Καηεξηλφπνπινο, Σκήκα Υεκείαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο), 

γ. Γ3.4 Σππνπνίεζε– έιεγρνο πνηφηεηαο πξντφλησλ ηπξνγάιαθηνο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Καζεγεηήο Η. 
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Μηα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε κνλάδαο αξηζηείαο ζην πιαίζην κηαο αθαδεκατθήο δνκήο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο, απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οπηηθήο θαη ξαζεο (ΗΟΟ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ην νπνίν 

ηελ πεξίνδν πνπ ζπληάζζεηαη ην παξφλ θείκελν βξίζθεηαη ζε αλαδήηεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε ζχζηαζε Δζληθνχ 

Κέληξνπ Αζιεηηθήο ξαζεο, κέζσ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κξήηεο & Νήζσλ Αηγαίνπ 

2007-2013, θαη ην νπνίν ζα απνηειέζεη έλα δηεζλνχο εκβέιεηαο θέληξν, κεηαθξαζηηθήο έξεπλαο. Σν Ηλζηηηνχην 

Οπηηθήο θαη ξαζεο (ΗΟΟ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο έρεη σο αληηθείκελν ηηο επηζηήκεο ηεο φξαζεο θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ηεο Έξεπλαο, ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο παξνρήο εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο, ζπληζηψληαο κηα νινθιεξσκέλε αθαδεκατθή νληφηεηα. Σν Ηλζηηηνχην Οπηηθήο θαη ξαζεο, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ππφ ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ηνπ ηδξπηή θαη δηεπζπληή ηνπ ΗΟΟ Καζεγεηή θ. Η. Παιιήθαξε, 

Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, αλαδεηθλχεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε κηα εξεπλεηηθή δνκή δηεζλνχο 

αξηζηείαο θαη πξσηνπνξίαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Οθζαικνινγίαο
332

. Δπηπξφζζεηα, ην ΗΟΟ αλαδεηθλχεη ηε 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ελφο ππνδείγκαηνο έξεπλαο πνπ ζα ζπλδπάδεη ηελ θξαηηθή ππνζηήξημε κε ηελ αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ θαη ηελ ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε (ζπλέληεπμε θ. Πξχηαλε, Η. Παιιήθαξε, Δθεκεξίδα Παηξίο 

23/02/2010). Σν γεγνλφο απηφ πεξηιακβάλεη θαη’ αξράο ηε δηάζηαζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν, σο άκεζε έθβαζε ηεο αλάπηπμεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εκβάζπλζεο θαη 

πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο επηζηεκνληθήο αξηζηείαο κέζα απφ δεκφζηνπο πφξνπο θαη ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Ζ 

πεξίπησζε ηνπ ΗΟΟ αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά, κε ζθνπφ θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο αλάκεζα ζηα 

απνηειέζκαηα κηαο πνιηηηθήο ΔΣΚ θαη ηελ παξνπζία ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ζε αληίζεζε κε επηρεηξήκαηα πνπ 

ζέινπλ ηελ πξψηε λα εθηνπίδεη ηελ ηειεπηαία. Δληνχηνηο, ε αλάπηπμε ηνπ ΗΟΟ ζηελ Κξήηε αλαδεηθλχεη ην δήηεκα 

ηεο δηαθνξηθήο εμέιημεο δηαθνξεηηθψλ κεξψλ ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. Ζ ηάζε απηή ζπλδέεηαη κε ηελ 

απνπζία ζπζηεκηθψλ θαη ζεζκηθψλ παξακέηξσλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηλνηνκίαο πνπ ζα 

ππνζηεξίδνπλ ζηνρεπκέλα ηηο κνλάδεο αξηζηείαο, ζε ζπλάθεηα κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Δπηπξφζζεηα, επαλαθέξεη ην 

θξίζηκν δήηεκα ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζηηο ηνπηθέο επηζηεκνληθέο εμεηδηθεχζεηο θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ 

θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο, ηδηαίηεξα φηαλ ηα ηειεπηαία είηε πξνζαλαηνιίδνληαη πεξηζζφηεξν πξνο δξαζηεξηφηεηεο 

ρακειήο έληαζεο γλψζεο, είηε ζηεξνχληαη κεραληζκψλ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ ζα αμηνπνηνχλ νξηδφληηα ηηο 

πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο αξηζηείαο. Παξφκνηα παξαδείγκαηα αλαδεηθλχνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ επί 

ησλ δηαδηθαζηψλ δφκεζεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη αθνξνχλ φρη κφλν ζηηο ζπζηεκηθέο 

παξακέηξνπο αιιά θαη βαζχηεξα ζηα ίδηα ηα πεξηερφκελα ησλ δνκψλ θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο θαη ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο. 

 

Με ηνλ ίδην ηξφπν, αξθεηέο απφ ηηο πεξαηηέξσ ππνδνκέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ησλ αθαδεκατθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ λεζηνχ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ζρεηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πιαηζίσλ
333

, ελψ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο έρνπλ 

                                                                                                                                                                                 
Σζειέληεο θαη Γξ. Α. Φαξνπιάθε, Σνκέαο Δπηζηεκψλ Τγείαο, Μνλάδα Σξνθίκσλ, Τδάησλ θαη Πεξηβαιινληηθήο Μηθξνβηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο), 
ελψ παξάιιεια ζπκκεηέρεη θαη ην Κέληξν Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο & Αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ ζε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηερλνινγηθήο πξνψζεζεο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζχζηαζεο λέσλ εγρεηξεκάησλ (Κέληξν Καηλνηνκίαο Κξήηεο, 

2008).  
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 Σν ΗΟΟ απαξηίδεηαη απφ ην Βαξδηλνγηάλλεην Δξγαζηήξην Μηθξνρεηξνπξγηθήο ηνπ Οθζαικνχ (ΒΔΜΜΟ)332, ελψ ιεηηνπξγνχλ ηα αθφινπζα εξγαζηήξηα: ην 

Κέληξν Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Οθζαικνινγία (ΚΔΔΟ), ην Δζληθφ Κέληξν Αζιεηηθήο ξαζεο (ΔΚΑΟ) θαη ην ΔΜΚ (Δξγαζηήξην Μεραληθψλ 

Καηαζθεπψλ). Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ΗΟΟ αθνξά ζε έλα επξχηαην θάζκα ηεο νθζαικνινγίαο, ηεο νπηηθήο ηνπ νθζαικνχ, ηεο ηερλνινγίαο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε δηαζιαζηηθψλ αλσκαιηψλ ηνπ νθζαικνχ θαη ηελ πξφιεςε, δηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ παζήζεσλ πνπ πξνζβάινπλ ηελ 

φξαζε, ελψ πξφζθαηα έκθαζε δίδεηαη ζηελ εξγνλνκία ηεο φξαζεο. Ζ εθπφλεζε ζεηξάο εξεπλεηηθψλ θαη θιηληθψλ πξσηνθφιισλ έρεη θαηαιήμεη ζε 
πεξηζζφηεξεο απφ 180 δεκνζηεχζεηο ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά δηεζλνχο θχξνπο, ελψ ζεκαληηθφο αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ 

πξνέξρεηαη απφ δηεζλείο ζπλεξγαζίεο κε Παλεπηζηήκηα, Κιηληθέο θαη Ηλζηηηνχηα ηνπ εμσηεξηθνχ. ην πιαίζην επίζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ΗΟΟ πεξηιακβάλνληαη ε δηεμαγσγή εξγαζηεξηαθήο θαη θιηληθήο έξεπλαο ζε ηνκείο φπσο ε κηθξνρεηξνπξγηθή, ε ηαηξηθή απεηθφληζε, νη ζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο 
ησλ αθηηλψλ ιέηδεξ ζηελ νθζαικνινγία, ε εκβηνκεραληθή ηνπ νθζαικνχ, ε κνξηαθή/θπηαξξηθή θαη γελεηηθή βάζε ησλ νθζαικηθψλ παζήζεσλ, ε νπηηθή 

κεηξνινγία, ε αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ νθζαικηθψλ παζήζεσλ332 (ζπλέληεπμε θ. Πξχηαλε, Η. 

Παιιήθαξε, Δθεκεξίδα Παηξίο 23/02/2010). Σν παξάδεηγκα ηνπ ΗΟΟ ζπλδέεηαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ζηελ Διιάδα θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηζρπξήο 
βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ελψ νη εξεπλεηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο332 ηνπ Ηλζηηηνχηνπ παξαπέκπνπλ ζηνπο πνιιαπινχο 

ξφινπο πνπ κπνξεί ζήκεξα λα δηαδξακαηίζεη έλα παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα, ηφζν ζε επίπεδν εκβάζπλζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ φζν θαη ζε 

επίπεδν θνηλσληθήο ζπλεηζθνξάο. Σν ΗΟΟ απνηειεί επίζεο παξάδεηγκα γηα ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηεο δηεζλνχο εκβέιεηαο, αθφκε 
θαη ζε έλα πεξηβάιινλ θαηλνηνκίαο πνπ δελ είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηειεπηαίαο, νχηε ζε πνζνηηθνχο φξνπο απφ άπνςε θξαηηθήο πνιηηηθήο 

νχηε ζε επίπεδν εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο ζπζηεκηθήο νξγάλσζεο. 

333 Απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Capacities, ε ίδξπζε ηνπ Κέληξνπ Θεσξεηηθήο Φπζηθήο Κξήηεο (Crete Center 

for Theoretical Physics). Ζ ρξεκαηνδφηεζε, χςνπο 1.200.000 επξψ γηα ηξία ρξφληα, γίλεηαη κέζσ έπεηηα απφ αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ηελ αίηεζε ηεο 
Οκάδαο Φπζηθήο Τςειψλ Δλεξγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο βαζκνινγήζεθε κε άξηζηα. Ζ Οκάδα Φπζηθήο Τςειψλ Δλεξγεηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο δεκηνπξγείηαη πξηλ απφ 30 πεξίπνπ ρξφληα. Οη αξρηθέο εμεηδηθεχζεηο αθνξνχλ ζηε θπζηθή ησλ ηζρπξψλ θαη 
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πξνθχςεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πέξα απφ ηνλ νξίδνληα κηαο ‘θιαζηθήο’ πνιηηηθήο ΔΣΚ θαη πέξα απφ ηα φξηα ησλ 

ζθνπνζεζηψλ ηεο. Με άιια ιφγηα, παξφηη ε πνιηηηθή ΔΣΚ ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο 

κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο, νη κνξθέο πνπ ιακβάλεη ζην πιαίζην ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο πξνθχπηνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φρη απφ κηα νινθιεξσκέλα ζρεδηαζκέλε 

πνιηηηθή αιιά απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, ηηο ηδέεο θαη ηελ ηεθκεξησκέλε θαη 

αλαπηπζζφκελε αξηζηεία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Forthnet, ν πξψηνο θαη κεγαιχηεξνο 

ηερλνβιαζηφο ζηελ Διιάδα, ε νπνία αλαπηχρζεθε κέζα απφ ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηελ επίπνλε πξνζπάζεηα κειψλ 

ηνπ αθαδεκατθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ηνπ ΗΣΔ, πξνέθπςε ζε κηα πεξίνδν πνπ 

απνπζίαδε κηα ελεξγεηηθή πνιηηηθή γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία -κε ηελ έλλνηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ 

ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ-, φπσο απνπζίαδε θαη ην αληίζηνηρν επλντθφ πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηε δηνίθεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

7.3.3. πλζεηηθή επηζθφπεζε πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο – ραξαθηεξηζηηθά, αδπλακίεο, 

δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο 

 

πσο δηεθάλε παξαπάλσ, ην εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη αθφκα ζε θάζε δηακφξθσζεο 

αξρηθψλ ζπλζεθψλ, ελψ κεηαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ειιηπνχο ππνζηήξημεο αιιά θαη απφθιηζεο ησλ κεξψλ ηνπ γηα 

δηαξζξσηηθνχο (κνξθνινγία ζπζζψξεπζεο) θαη ζπζηεκηθνχο ιφγνπο. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ θηλνχλην έσο ζήκεξα ζε 

κηα θαηεχζπλζε εγγχηεξε πξνο ηε δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ πιαηζίνπ (π.ρ. βαζηθέο ππνδνκέο, 

βαζηθή ππνζηήξημε έξεπλαο, λνκηθφ πιαίζην θαη δηαλνεηηθή ηδηνθηεζία, πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο) 

(Lundwall & Borras, 2005: 611), παξά πξνο έλα ζπζηεκηθφ πξφηππν (φπσο απηφ κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη απφ αξρέο 

ελεξγεηηθήο ππνζηήξημεο ησλ επηκέξνπο δνκψλ ΔΣΚ αιιά θαη ζεζκνχο, κεραληζκνχο θαη κέηξα αιιειεπίδξαζεο 

ησλ θνξέσλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηερλνινγηθήο πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη πνιηηηθέο ΔΣΚ εκθαλίδνπλ απφθιηζε -ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία πνπ απνηππψλνληαη παξαθάησ -απφ ηα επξσπατθά παξαδείγκαηα ΔΣΚ. Μέξνο απηήο ηεο απφθιηζεο αθνξά 

ζηελ αδπλακία ζχλδεζεο ηνπο κε ζέκαηα ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο ελ γέλεη. Παξφιν πνπ ν ζρεηηθφο ελαξκνληζκφο κε ηηο επξσπατθέο θαηεπζχλζεηο έρεη σζήζεη ζε δεηιά 

βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε αλάηαμεο ησλ εκπινθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ εμαθνινπζνχλ λα 

δηαθξίλνληαη είηε απφ ην ρακειφ επίπεδν επηπηψζεσλ ηνπο, είηε απφ ηνλ πηινηηθφ θαη αζπλερέο ραξαθηήξα ησλ 

πξνγξακκάησλ. Αθεχθησο, θχξηα αηηία γηα ηελ αλαπαξαγσγή απηψλ ησλ εκπινθψλ απνηειεί φπσο είδακε ν κε 

απηνηειήο ραξαθηήξαο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θαζνξίδνπλ, εληεχζελ ελφο 

ζπζηήκαηνο ΔΣΚ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αδπλακίεο ζεζκηθήο ηζρλφηεηαο, θαηαθεξκαηηζκνχ  ιεηηνπξγηψλ θαη 

θνξέσλ θαη εμάξηεζεο απφ ηελ αλαπηπμηαθή πεπαηεκέλε. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε θαη ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ πνιηηηθψλ 

ΔΣΚ, απηέο ζπγθεληξψλνπλ φπσο είδακε ζπγθεθξηκέλεο παζνγέλεηεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζε: (1) εμαηξεηηθά ειιηπή 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηα ηξία επίπεδα ηεο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο, ηεο έξεπλαο, ηεο θαηλνηνκίαο, (2) ειιηπή 

ζεζκηθή νινθιήξσζε ζε επίπεδν πιαηζίνπ αμηνπνίεζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, παξνρήο ππεξεζηψλ απφ 

εξεπλεηηθνχο θαη αθαδεκατθνχο θνξείο θαη ελίζρπζεο ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο, (3) απνπζία πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ηεο εγρψξηαο ηερλνινγηθήο δήηεζεο, πηζαλφλ κέζα απφ κηα πνιηηηθή 

πξνκεζεηψλ, (4) απνπζία ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ φζνλ αθνξά ζηελ γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε, ηε ζεκαηηθή δηάηαμε 

θαη ηε ιεηηνπξγηθή ζπλάξζξσζε ηερλνινγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ηελ ελζήθεπζε ηεο 

                                                                                                                                                                                 
ειεθηξαζζελψλ αιιειεπηδξάζεσλ ελψ ζηαδηαθά ζπκπεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ Τπεξελνπνηεκέλσλ Θεσξηψλ ηνηρεησδψλ σκαηηδίσλ, ηε κειέηε ηνπ 
ξφινπ ησλ ζνιηηνλίσλ ζηε θπζηθή ησλ ζσκαηηδίσλ θαη ηεο ζπκππθλσκέλεο χιεο, ηελ κειέηε ηεο ππεξζπκκεηξίαο, θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ 

ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ ζηε θπζηθή ηεο ζπκππθλσκέλεο χιεο θαη πξφζθαηα ηελ κειέηε ηεο θνζκνινγίαο ηνπ λεαξνχ ζχκπαληνο, ηελ ζεσξία ησλ ππεξρνξδψλ 

θαη ηελ θβαληηθή βαξχηεηα, ηελ κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Καζηεξσκέλνπ Πξνηχπνπ, ηελ κειέηε ζην LHC/CERN θαη αιινχ, ηεο θπζηθήο ηεο ηζρπξά 
αιιειεπηδξψζαο χιεο (φπσο ην πιάζκα ησλ θνπάξμ) θαη ηελ θπζηθή θαη αλίρλεπζε ησλ λεηξίλσλ. Αληίζηνηρα, ζην 7ν Πξφγξακκα Πιαίζην επίζεο, κέζα απφ 

αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, εγθξίλεηαη ην 2009 απφ ην πξφγξακκα Regpot 2009 (FP7 Regional Potential Program) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην Αξρηκήδεην 

Κέληξν Μνληεινπνίεζεο, Αλάιπζεο θαη Τπνινγηζκψλ (ACMAC), κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο αθαδεκατθήο αξηζηείαο ζηα εθαξκνζκέλα καζεκαηηθά θαη ηελ 
ελίζρπζε ηεο δηαζχλδεζεο ηεο κνληεινπνίεζεο, ηεο αλάιπζεο θαη ησλ ππνινγηζκψλ (http://acmac.tem.uoc.gr/index.html). Σν Σκήκα Δθαξκνζκέλσλ 

Μαζεκαηηθψλ απνηειεί Σκήκα ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1999-2000 κε ζθνπφ ηε 

κειέηε ησλ εθαξκνγψλ ησλ καζεκαηηθψλ ζε πξνβιήκαηα ηερλνινγίαο, θπζηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ. Σν Σκήκα δηαηεξεί (ην 2010) 17 κέιε ΓΔΠ κε 
ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο θπξηφηεξεο πεξηνρέο ησλ εθαξκνζκέλσλ καζεκαηηθψλ. Παξάιιεια εγθξίλεηαη ην 2009 απφ ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην Έξεπλαο (European Research Council Starting Fund 2009, κέζα απφ αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

ADAPTIVES (Algorithmic Development and Analysis of Pioneer Techniques for Imaging with waVES).  

http://acmac.tem.uoc.gr/
http://acmac.tem.uoc.gr/
http://acmac.tem.uoc.gr/
http://acmac.tem.uoc.gr/index.html
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‘θαηλνηνκίαο’ ζηνλ ρψξν, (5) ζαθή αιιά κνλνκεξή πξνζαλαηνιηζκφ ζε πνιηηηθέο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ 

πξνζθνξά γλψζεο θαη πεξηνξηζκέλεο δξάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπλάξζξσζεο δεμηνηήησλ, πφξσλ θαη 

αλαδηαλνκήο θαη αμηνπνίεζεο παξαγφκελσλ επηζηεκνληθψλ αμηψλ (6) απνπζία ελφο καθξνπξφζεζκνπ θαη 

πνιπεηνχο ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο, πξνηεξαηνηήησλ, ρξεκαηνδφηεζεο θαη εξγαιείσλ πνιηηηθήο, (7) 

πςειφ βαζκφ εμάξηεζεο απφ ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη ηα ζεκαηηθά πεξηερφκελα ησλ επξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη ησλ αληίζηνηρσλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ θαηλνηνκία, (8) ρακειφ βαζκφ 

αιιειεπίδξαζεο, ζχλδεζεο θαη νινθιήξσζεο κε ζρεηηθέο πνιηηηθέο φπσο θνξνινγηθή, πξνκεζεηψλ, πεξηθεξεηαθή, 

ςεθηαθή, ρσξνηαμηθή, εθπαηδεπηηθή, αληαγσληζκνχ, πξνζέιθπζεο θεθαιαίσλ, ελέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο, (9) 

επηθξάηεζε γξακκηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη απνπζία ζπζηεκηθψλ πνιηηηθψλ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν πνπ 

ζα νινθιεξψλεη ζεζκηθά θαη ηερλνινγηθά, δξψληεο, δηαδηθαζίεο, ιεηηνπξγίεο, ππεξεζίεο, ζεζκνχο θαη απφ ηε κηα 

ζα δεκηνπξγεί αζξνίζεηο αιιά θαη λέεο δπλαηφηεηεο, (10) απνπζία πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

ζηξαηεγηθψλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο πνπ αλ φρη λα ρξεκαηνδνηνχλ, λα ζπληνλίδνπλ θαη λα ζπλαξζξψλνπλ ηνπηθέο 

πξνηηκήζεηο, αλάγθεο θαη δεμηφηεηεο ζε ηνπηθά ζρέδηα ‘θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο’.  

Οη παζνγέλεηεο θαη ζηξεβιψζεηο απηέο επηδξνχλ θαζνξηζηηθά θαη ζρεδφλ απφιπηα ζην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα 

θαηλνηνκίαο, νξίδνληαο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηε κνξθή ελζσκάησζεο ζην εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο θαη ηνλ 

αλαπηπμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. Έηζη, ε ηξέρνπζα πεξηθεξεηαθή δπλακηθή πξνζθξνχεη ζε ζπγθεθξηκέλα 

ειιείκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ηνπηθέο δνκέο δηαθπβέξλεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, ηηο πεξηνξηζκέλεο πεξηθεξεηαθέο 

ζεζκηθέο ηθαλφηεηεο, ηηο ίδηεο ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο ΔΣΚ, ηα πεξηερφκελα θαη εξγαιεία ηνπο. Ζ Κξήηε θαίλεηαη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε εμαηξεηηθά δπλακηθψλ δνκψλ εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο πξνζθνξάο σο 

ζπλέπεηα ησλ ππνδνκψλ θαη θνξέσλ παξαγσγήο γλψζεο πνπ ηζηνξηθά δηακνξθψζεθαλ ζην λεζί ηηο δχν ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. Δληνχηνηο, ε εμέηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ηεο πεξηθέξεηαο 

αλαδεηθλχεη πιένλ ηελ έιιεηςε ή αζζελή ζπγθξφηεζε ζεκαληηθψλ ‘ζπζηεκηθψλ’ ζηνηρείσλ. ην επίπεδν απηφ 

παξαηεξνχληαη εηδηθφηεξα ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: α) ηζρλή πεξηθεξεηαθή ηερλνινγηθή δήηεζε θαη ρακειφο 

βαζκφο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη ησλ πεξηνρψλ εηδίθεπζεο 

ησλ ππνδνκψλ γλψζεο, β) αζζελήο δνκή δηαθπβέξλεζεο ηεο θαηλνηνκίαο γ) απνπζία νινθιεξσκέλσλ θαη 

εθηεηακέλσλ κεραληζκψλ ελδνπεξηθεξεηαθήο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, θαη δ) απνπζία κεραληζκψλ δηακφξθσζεο 

ηππηθψλ θαη άηππσλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο. Δπηπιένλ, δηαπηζηψλνληαη αζζελείο αιιειεπηδξάζεηο θαη πεξηνξηζκέλεο 

δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα πθηζηάκελα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ηειεπηαία αδπλαηνχλ λα αθνκνηψζνπλ θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο παξαγφκελεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο ζε επίπεδν ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Καηά ζπλέπεηα, ε ηξέρνπζα πεξηθεξεηαθή δπλακηθή θαίλεηαη λα πξνζθξνχεη ζηα παξαθάησ βαζηθά 

ειιείκκαηα.    

Καη’ αξράο, νη ζεζκηθέο δνκέο πεξηθεξεηαθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, ηππηθέο θαη άηππεο, είλαη ειιηπείο 

θαη ζην ζεκεξηλφ πιαίζην κάιινλ αηειέζθνξεο. Απηφ ελ κέξεη νθείιεηαη ζηνλ παξαδνζηαθά ζπγθεληξσηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ θεληξηθνχ ππνδείγκαηνο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο. Οη ηππηθέο πεξηθεξεηαθέο δνκέο (Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο) 

επηηεινχλ έλαλ πνιηηηθφ ξφιν, ν νξίδνληαο ηνπ νπνίνπ πεξηνξίδεηαη απφ ηελ απνζπγθεληξσηηθή ζχζηαζε ηνπ 

ζεζκνχ κε απνηέιεζκα ε δξάζε ηνπ ζπρλά λα αλαπαξάγεη ηνπηθά δνκέο θαη ζρέζεηο θεληξηθήο πξνέιεπζεο. κσο, 

ηα ζπγθεληξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο νθείινληαη θαη ζηελ ηζρπξή ζέζε πνπ έρνπλ 

αλαπηχμεη νη πεξηθεξεηαθνί ζεζκνί παξαγσγήο γλψζεο ζηε βάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο ηνπο ζπγθξφηεζεο. 

Σν γεγνλφο φηη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο δελ πθίζηαηαη θαλέλαο επίζεκνο θνξέαο δηαρείξηζεο θαη δηαθπβέξλεζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο απνηειεί κηα φρη απηνλφεηε έιιεηςε, ε νπνία φκσο επηδέρεηαη εμήγεζεο ζηε βάζε ησλ αδηεμφδσλ πνπ 

ε ζχζηαζε ησλ ίδησλ ησλ ζεζκψλ γελλά ζην εζσηεξηθφ ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ απνπζία ζεζκηθψλ δνκψλ 

δηαθπβέξλεζεο ζπλδέεηαη θαη εξκελεχεη ελ κέξεη θαη ηελ απνπζία πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηλνηνκία 

θαη ηελ ειιηπή δφκεζε εθηεηακέλσλ δνκψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Σέηνηεο δνκέο νθείινπλ ζήκεξα λα 

αλαπηπρζνχλ φρη κε ηε κνξθή απνζπαζκαηηθψλ δξάζεσλ αιιά ζηα πξφηππα ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, φπσο ην παξάδεηγκα ησλ αλαπηπμηαθψλ πιαηθφξκσλ ζηo Öresund πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 

εκεηψλεηαη, φηη ε πξφζθαηε κεηαξξχζκηζε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο 

ζπζηήλεη αηξεηέο πιένλ πεξηθεξεηαθέο αξρέο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Μηα απφ ηηο πξψηεο πξσηνβνπιίεο ηεο λέαο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο είλαη ε ζχζηαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Καηλνηνκίαο -κε αλνηθηή πξφζθιεζε ζηνπο 

θνξείο ηεο πεξηθέξεηαο- κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία νξηδφληησλ ππνδνκψλ ζηήξημεο ηεο θαηλνηνκίαο (Πεξηθέξεηα 

Κξήηεο, 2011). Αλαθέξεηαη ξεηά δε, ζηα θείκελα δηαβνχιεπζεο, ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη ν ζπκβνπιεπηηθφο, πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ξφινο ηνπ λένπ 
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Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ αηξεηή πεξηθεξεηαθή αξρή. Μέλεη λα θαλεί σζηφζν -δεδνκέλσλ θαη ησλ 

αζπκκεηξηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηνπ λεζηνχ θαη αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ ζηελ 

θαηαθεξκαηηζκέλε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηνπ, ζηνλ πεξηνξηζκέλν βαζκφ αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζηα πεξηθεξεηαθά ππνθείκελα θαη ζηελ αζχκκεηξε γεσγξαθηθά θαη θπξίσο ιεηηνπξγηθά ζπγθέληξσζε 

ηερλνινγηθψλ θαη ζεζκηθψλ ηθαλνηήησλ -ε κνξθή κε ηελ νπνία ζα πινπνηεζνχλ νη ζθνπνζεζίεο ησλ λέσλ ζεζκψλ. 

Βαζηθφο παξάγνληαο απνηειεζκαηηθήο ζεζκηθήο παξέκβαζεο ζην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα είλαη ν πεξηθεξεηαθφο 

ζρεδηαζκφο θαη ν πεξηθεξεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο εξγαζίεο ησλ λέσλ αξρψλ απηψλ. Τπφ 

απηφ ην πιαίζην, είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ, ε πνζνηηθή, 

πνηνηηθή θαη ζεκαηηθή ηνπο εμεηδίθεπζε θαη πξνγξακκαηηζκφο θαζψο επίζεο θαη νη κνξθέο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα 

ζπλδπαζηνχλ θαη ζα αμηνπνηεζνχλ θεθηεκέλεο δεμηφηεηεο, πθηζηάκελνη κεραληζκνί θαη δνκέο αξηζηείαο, κε 

αλαδπφκελεο ή ιαλζάλνπζεο θαηλνηνκηθέο δπλακηθέο ζε ηνκείο ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. Αθφκε, ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο ζπληζηά ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο λέσλ θνηλσληθψλ θαη γεσγξαθηθψλ ηζνξξνπηψλ εληφο ηεο 

πεξηθέξεηαο -ηδηαίηεξα κέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο αηξεηήο πιένλ αξρήο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη είηε γηα ηελ 

πεξηθεξεηαθή ηεο λνκηκνπνίεζε είηε φκσο θαη γηα ηελ εθινγηθή ηεο δπλακηθή- θαζψο θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ λέσλ 

ζεζκηθψλ ζρεκάησλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ην λέν απηφ ζπζηεκηθφ πεξηθεξεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ.   

Καηά δεχηεξνλ, νη θξαηηθέο πνιηηηθέο -σο απνηέιεζκα ηεο απνπζίαο ελεξγεηηθψλ ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ αιιά 

θαη εμαηηίαο κηαο πνιηηηθήο ΔΣΚ πνπ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά πξνζαλαηφιηζε ην ζχζηεκα ζηελ 

αλάπηπμε ππνδνκψλ ηερλνινγηθήο πξνζθνξάο-, ζπγθξνηνχληαη απφ απνζπαζκαηηθά κέηξα πνπ ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ζπλζέηνπλ νινθιεξσκέλεο θαη απηνηειείο πνιηηηθέο. Ζ αλάπηπμε επηκέξνπο κέηξσλ πνιηηηθήο δελ 

ζπληζηνχλ πνιηηηθή θαη ηδηαίηεξα κε δεδνκέλε ηελ απνπζία καθξνπξφζεζκνπ θαη ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ άζθεζεο 

ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ θαηλνηνκία. ε εζληθφ επίπεδν νη πνιηηηθέο ΔΣΚ δηαηεξνχλ έλα ρακειφ βαζκφ απηνηέιεηαο –

πνπ δηαθξίλεηαη φπσο είδακε απφ κηα κνξθή ηξηπιήο ππνθαηάζηαζεο: α) σο πξνο ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο ξφιν, εθφζνλ 

εκθαλίδνληαη εληέιεη φρη σο δαπάλεο ζπζζψξεπζεο αιιά σο δαπάλεο λνκηκνπνίεζεο, β) σο πξνο ηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο, ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ππνθαηάζηαηα σο έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο θαη γ) σο πξνο ηε ζρέζε 

ηνπο, σο πνιηηηθέο ΔΣΚ, ζε ζρέζε κε άιιεο θξαηηθέο πνιηηηθέο πνπ ππνθαζηζηνχλ κε ζηξεβιφ ηξφπν (π.ρ. 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή). Ζ ηξηπιή απηή ππνθαηάζηαζε ζπλδπάδεηαη θαη κε κηα επξχηεξε ζπζηεκηθή εμάξηεζε, ε 

νπνία αλαθέξεηαη: α) ζηε δηεζλνπνηεκέλε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε ζπλεπαθφινπζε ‘εμάξηεζε’ απφ 

ηελ εμσγελή εξεπλεηηθή δήηεζε, β) ζηελ εμσγελψο εμαξηεκέλε ηερλνινγηθά παξαγσγηθή βάζε θαη ζηελ 

παξάιιειε εμάξηεζε ηεο απφ ηελ ελδνπεξηθεξεηαθή δήηεζε γ) ζηνπο αζζελείο ζεζκηθνχο κεραληζκνχο ππεξεζηψλ 

θαη κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ζηελ εμάξηεζε ηνπο απφ ηα πεξηερφκελα πνιηηηθήο ΔΣΚ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ 

επίπεδν. Ζ φπνηα απηνηέιεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ηα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο πξνθχπηεη ζηε βάζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εμεπξσπατζκνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ επηινγψλ πνπ γίλνληαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. εκαληηθφ ξφιν επίζεο δηαδξακαηίδνπλ ηα ίδηα ηα ππνθείκελα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ πνπ απνθηνχλ 

βαζκεδφλ ζπλείδεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ αιιά θαη αλαπηπμηαθνχ ηνπο ξφινπ, πξνσζψληαο αηηήκαηα είηε 

αλαπαξαγσγήο ηνπο σο ηέηνηα, είηε επξχηεξνπ ζπζηεκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Δληνχηνηο, νη εθάζηνηε ξπζκίζεηο 

δελ ελζαξξχλνπλ θαηά βάζε ηελ αλάπηπμε κηαο ελεξγνχο πνιηηηθήο ζχγθιηζεο κεηαμχ ηεο κνξθνινγίαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θιάδσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ δνκψλ. Καηά ζπλέπεηα, ζήκεξα δελ πθίζηαληαη νχηε νη ζηξαηεγηθέο 

πξνυπνζέζεηο (ζπλεηδεηνπνίεζε, επηινγέο, ηζηνξηθφ, πιαίζην ακνηβαίαο σθέιεηαο), νχηε νη ζεζκηθνί κεραληζκνί 

ελίζρπζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ γηα φζν παξακέλνπλ αδξαλείο (ζρέζεηο, αιιειεπηδξάζεηο, 

ιεηηνπξγίεο), επηδεηλψλεηαη κεζνπξφζεζκα θαη ε ‘ηερλνινγηθή ηθαλφηεηα’ (κε ηελ έλλνηα ησλ δπλαηνηήησλ 

εηζαγσγήο κεηαζρεκαηηζκψλ) ησλ ηνπηθψλ θαζεζηψησλ ζπζζψξεπζεο θαη ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

ησλ ‘εζσζηξεθψλ’ ζπρλά αθαδεκατθψλ δνκψλ.      

Δπηπξφζζεηα, ε δφκεζε ησλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαίλεηαη λα αθνινπζεί αζχκπησηε ηξνρηά ζε 

ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ δηακνξθψλεηαη ε ηερλνινγηθή πξνζθνξά. Ζ ελδνπεξηθεξεηαθή δήηεζε γηα ηερλνινγηθνχο 

πφξνπο θηλείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαη θαίλεηαη λα κέλεη αλεπεξέαζηε απφ ηελ ηνπηθά παξαγφκελε ηερλνινγηθή 

θαηλνηνκία. Με ηε ζεηξά ηνπο, νη πεξηθεξεηαθέο δνκέο παξαγσγήο θαηλνηνκίαο δελ έρνπλ ζεκαηνπνηήζεη ηε 

ζχδεπμή ηνπο κε ηνλ πεξηθεξεηαθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο σο πξνηεξαηφηεηα, ελψ παξαηεξείηαη πιήξεο 

απνπζία εθείλσλ ησλ ελδηάκεζσλ ζεζκψλ πνπ πξνάγνπλ ηε ζπλάξζξσζε γλψζεο θαη παξαγσγήο. Σν πεξηθεξεηαθφ 

ζχζηεκα -κε δεδνκέλε ηελ απνπζία ηέηνησλ κεραληζκψλ ελδνπεξηθεξεηαθήο κεηαθνξάο γλψζεο θαη παξνρήο 

ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ- πξνζαλαηνιίδεηαη ηειηθά ζε ιχζεηο πνπ ζπληεξνχλ κηα αλαπαξαγσγή ησλ πθηζηάκελσλ 

παξαγσγηθψλ δνκψλ, απμάλνληαο έηζη ηνπο καθξνπξφζεζκνπο θηλδχλνπο, αιιά θαη ηηο ζρεηηθέο βξαρππξφζεζκεο 
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αζθάιεηεο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξνζήισζε ζηελ πεπαηεκέλε. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηε κε ζπκκεηνρή ησλ 

παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ, ηελ ειιηπή ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαθηηθά πξνγξάκκαηα, ηα ρακειά 

πνζνζηά θαηνρχξσζεο επξεζηηερληψλ, ηνπο πεξηνξηζκέλνπο δείθηεο απαζρφιεζεο ζε ηνκείο κεζαίαο θαη πςειήο 

εμεηδίθεπζεο. Παξάιιεια, ε εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο παξαγσγηθήο δνκήο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα 

ππθλέο νξηδφληηεο θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο ή ηελ χπαξμε ηζρπξψλ ‘ζπκπιεγκάησλ παξαγσγήο’, νχηε απφ 

εθηεηακέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζεζκνχο ππνζηήξημεο, ελψ ε παξαγσγηθή δηάξζξσζε δε δηαθξίλεηαη απφ ηελ 

παξνπζία ηνπηθψλ δπλακηθψλ ηνκέσλ έληαζεο ηερλνινγίαο ή ηελ εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ηερλνινγηθήο 

έληαζεο κέζσ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. πλεπψο, ε κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ ηεο δήηεζεο γηα ηερλνινγηθνχο 

πφξνπο ζπλαξηάηαη απφ νινθιεξσκέλεο θιαδηθά θαη ζπλερείο ρξνληθά παξεκβάζεηο θαζψο θαη απφ ζηαζεξέο δνκέο 

αλίρλεπζεο δπλεηηθψλ πεγψλ δήηεζεο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο αθφκε, ζπρλά ππνζηεξίδνληαη απφ εθηεηακέλνπο 

ζεζκνχο παξνρήο ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίνη απνπζηάδνπλ γεληθφηεξα απφ ην εζληθφ ζχζηεκα 

θαηλνηνκίαο. Ζ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ζηελ Κξήηε επηβεβαηψλεη ηφζν ηελ ππφζεζε ηεο κε επάξθεηαο 

ησλ ‘κεραληζκψλ ηεο αγνξάο’ λα δηακνξθψζνπλ ηηο ζπλζήθεο αλαπαξαγσγήο ηνπο, φζν θαη ηε ζεκαζία ελφο 

ηξφπνπ ξχζκηζεο πνπ ζα πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ παξαγσγήο, αλαδηαλνκήο θαη 

αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο.     

Μηα θαζνξηζηηθή έιιεηςε ζηε δηαδηθαζία δφκεζεο ηνπηθψλ ζπζηεκηθψλ ζηνηρείσλ αθνξά ζηνλ ξφιν ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θεθαιαίνπ, είηε ζηελ ελίζρπζε αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ είηε ζηελ πξνζέγγηζε ησλ θαηλνηνκηθψλ 

θαη ηερλνινγηθψλ εγρεηξεκάησλ ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπο δηαζηάζεηο (Bernal, 1939). πσο αλαθέξεη θαη ν Bernal 

βέβαηα ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ην ‘παξάδνμν’ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζπληζηά έλα εγγελέο θαη δηαρξνληθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ ζρέζε ρξεκαηνδνηηθψλ ζεζκψλ θαη ηερλνινγίαο, κε ηελ έλλνηα φηη ελψ αξθεηέο απφ ηηο 

επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο επηθπιάζζνπλ καθξνπξφζεζκα πςειή αληαπνδνηηθφηεηα, εληνχηνηο ην πςειφ αξρηθφ 

ξίζθν ιεηηνπξγεί αλαζρεηηθά φζνλ αθνξά ζηηο επηινγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο. Μεραληζκνί γηα ηελ εμαζθάιηζε 

θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ δελ πθίζηαληαη ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο δηφηη πξφθεηηαη γηα ζεζκφ πξφζθαην 

γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα (GSRT, 2007) -θαη άιισζηε πθίζηαληαη θαη κε ειιηπή ηξφπν θαη ζε εζληθφ επίπεδν- 

αιιά θη επεηδή νη κέρξη ζήκεξα απφπεηξεο έγηλαλ κε παξαδνζηαθνχο φξνπο ηξαπεδηθήο εκπινθήο. Δλδεηθηηθά, κηα 

ζπκκεηνρηθή πξνζπάζεηα πνπ δελ αμηνπνηήζεθε (χςνπο πεξίπνπ 6 εθαη. επξψ) -θπξίσο δηφηη ιεηηνχξγεζε κε φξνπο 

κεγηζηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ εμαζθαιίζεσλ- είλαη απηή ηνπ SPIN-CRETE πνπ πξναλαθέξζεθε θαη ε νπνία 

πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ CRINNO (Era-Watch, 2006). Απφ ηηο 200 πεξίπνπ πξνηάζεηο νη νπνίεο θαηαηέζεθαλ, 

θακία δελ θξίζεθε θαηάιιειε γηα ρξεκαηνδφηεζε θαζφζνλ φια ηα πξνηεηλφκελα ζρήκαηα ζεσξήζεθαλ απφ ηα 

ζπκκεηέρνληα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα σο εγρεηξήκαηα πςειήο αβεβαηφηεηαο. εκαληηθφ εληνχηνηο είλαη ην γεγνλφο 

φηη ελψ δηαηππψζεθαλ επηκέξνπο παξαηεξήζεηο (π.ρ. κηζζνδνζίεο) θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο -πνπ 

αθνξνχζαλ φρη ηφζν ζην πεξηερφκελν, ζηελ εθηθηφηεηα ή θαηλνηνκηθφηεηα ησλ πξνηάζεσλ αιιά ζε 

ηερλννηθνλνκηθά ζέκαηα-, δελ επειέγε σο κέζνδνο ε ηξνπνπνίεζε θαη ε βειηίσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ 

αιιά ε ίδηα ε αθχξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζρήκαηνο θαη ε επηζηξνθή ησλ θνλδπιίσλ ζηηο εζληθέο αξρέο. Παξφηη θαλείο 

δελ ζα πεξίκελε ζε κηα ρψξα κε κε αλεπηπγκέλεο δνκέο θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ λα πθίζηαληαη 

αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθέο δνκέο, εληνχηνηο ε πεξίπησζε ηεο Κξήηεο ζα κπνξνχζε λα πξνζειθχζεη ελδηαθέξνλ 

ηέηνησλ κεραληζκψλ (θαη ην έρεη θάλεη ήδε ζε πεξηπηψζεηο ηερλνβιαζηψλ
334

). Χο εθ ηνχηνπ, κηα θαηλνηνκηθή 

ζεζκηθή πξσηνβνπιία ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε δεκηνπξγία γηα παξάδεηγκα ελφο πξψηνπ ηακείνπ 

‘ρξεκαηνδφηεζεο ηερλνινγηθψλ πξσηνηχπσλ’ ζηα πξφηππα παιαηφηεξσλ πξσηνβνπιηψλ (π.ρ. Unistep).     

Ζ δηακφξθσζε ρσξηθνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο δελ απνηειεί κηα απηφκαηε δηαδηθαζία αιιά απαηηεί 

ζπγθεθξηκέλεο εκπξφζεηεο παξεκβάζεηο. πσο ζεκείσλε ν Alexander Gerschenkron ήδε απφ ην 1962 -κε αθνξκή 

ηελ επαλεθθίλεζε ηεο Γεξκαληθήο νηθνλνκίαο- ε κεηαθνξά ηερλνινγίαο είλαη κηα πνιπζχλζεηε, πνιχπινθε θαη 

απαηηεηηθή δηαδηθαζία ‘γηα λα παξακείλεη ζηηο απνθάζεηο θαη ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο’ (παξαηίζεηαη ζην Fagerberg 

& Godinho, 2005: 516). Ζ απνπζία εθδεισκέλεο δήηεζεο γηα ηερλνινγία θαη ε αλεμάξηεηε πνξεία ησλ 

παξαγσγηθψλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ κεραληζκψλ (RITTS Κξήηεο, 1999, 2000) απνηειεί βαζηθή ζπλέπεηα ηεο 

απνπζίαο ηζρπξψλ θαη εθηεηακέλσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζε κνληκφηεξνπο ζεζκνχο 

                                                      
334 Ζ εηαηξεία ηερλνβιαζηφο ‘Bionature’, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο ηερλνβιαζηνχο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο βην-ηαηξηθήο έξεπλαο. πζηήλεηαη ην 2003 απφ ηνπο Καζεγεηέο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Γξ. Ζ. Καζηαλά θαη 
Γξ. Α. Γξαβάλε, κε έδξα ηελ Κχπξν. Ο ηερλνβιαζηφο Bionature πξνζαλαηνιίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ 

αλαδήηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηε δηάγλσζε, ηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία ζεκαληηθψλ αζζελεηψλ (Βionature, δηθηπαθφο ηφπνο 

http://www.bionature.com.cy/, 30/11/2010).   

http://www.bionature.com.cy/
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ηερλνινγηθήο δηάρπζεο. ηελ πεξηθέξεηα ιεηηνπξγνχλ είηε πξσηαξρηθέο δνκέο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, εληφο 

ηδξπκάησλ -κε ειιηπή φκσο ζεζκηθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ δελ επηηξέπεη ηελ ππέξβαζε ησλ 

πξνγξακκαηηθψλ θχθισλ θαη ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ θαη ζπλερψλ ζρεδίσλ παξέκβαζεο- είηε δίθηπα 

κεηαθνξάο κε έκθαζε ζηηο ζηελά δηεπηρεηξεζηαθέο δξάζεηο. Απφ ηε κηα πιεπξά, απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ απνπζία 

κέηξσλ δηακφξθσζεο ηππηθψλ ή άηππσλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε, ε ζεζκηθή απηή πζηέξεζε, απνηειεί 

έλδεημε ηεο ζρεηηθήο ζχγρπζεο πνπ επηθξαηεί γχξσ απφ ηε δηαρείξηζε ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ 

αληίζηνηρε παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ηδξπκάησλ, θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απνπζία 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θηλήηξσλ θαη αζθάιεηαο, γηα ηελ εξεπλεηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα αληίζηνηρα
335

. 

ηε βάζε ησλ παξαπάλσ γίλνληαη θαηαλνεηνί αξθεηνί απφ ηνπο ιφγνπο πνπ εξκελεχνπλ ηελ αηειή αλάπηπμε ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη δηεξγαζίεο ζεζκηθήο 

νινθιήξσζεο ζηα ζπζηεκηθά κέξε. Ο ζπλνιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ηζηνχ θαίλεηαη λα θηλείηαη 

πεξηζζφηεξν πξνο έλα ππφδεηγκα ‘ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ’ θαη ιηγφηεξν πξνο έλα ζχγρξνλν ‘πξφηππν δηάρπζεο ηεο 

παξαγφκελεο γλψζεο’. πλέπεηα ηνχηνπ είλαη φηη νη θιεξνλνκεζείζεο ππνδνκέο γλψζεο έρνπλ κηα δπζρέξεηα 

πξνζαξκνγήο ζην λέν πιαίζην παξαγσγήο θαηλνηνκίαο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ κηα λέα 

‘πεξηθεξεηαθή νηθνινγία’ ηεο θαηλνηνκίαο, φπσο απηή πνπ αλαπηχζζεηαη ζε πεξηνρηθά ζπζηήκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ 

ηνλ ηερλνινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ή ηελ εηζαγσγή θαη κεηαθνξά ηερλνινγίαο κε ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο θαη ζεζκηθέο 

παξεκβάζεηο (π.ρ. Ηαπσλία, Κνξέα, Γαλία), είηε ζε επίπεδν θνηλσληθφ θαη επηρεηξεζηαθφ, είηε ζε επίπεδν 

εθπαηδεπηηθψλ, βηνκεραληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ‘πνιηηηθψλ κάζεζεο’ (Fagerberg, Srholec & Verspagen, 2009, 

Christensen, Gregersen, Johnson θ.α., 2008).  

Αλ θαη ε Κξήηε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε αξθεηά δπλακηθψλ  εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο γλψζεο, ε εμέηαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο δείρλεη φηη θπξίαξρε πνιηηηθή επηινγή 

ήηαλ, θαη παξακέλεη, ε ηερλνινγηθή ζπζζψξεπζε παξά ε θαηλνηνκία θαζαπηή. Οη ηερλνινγηθέο θαη γλσζηαθέο 

εθξνέο πνπ αδηακθηζβήηεηα θαηαγξάθνληαη ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθψλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ δε κεηαηξέπνληαη 

ζε θαηλνηνκηθέο εηζξνέο πξνο ηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία. Παξνκνίσο, ε ηερλνινγηθή ζπζζψξεπζε δελ 

αμηνπνηείηαη ζην βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζε. Αληηζέησο δηαθεχγεη, κε απνηέιεζκα λα κελ ηξνθνδνηεί ηηο δηαδηθαζίεο 

ηερλνινγηθήο αλαβάζκηζεο ησλ εζσηεξηθψλ κεραληζκψλ ζπζζψξεπζεο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ εληζρχεηαη απφ 

ηελ (εζληθά) αζθνχκελε εξεπλεηηθή-ηερλνινγηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή θαηλνηνκίαο, ε νπνία αληηκεησπίδεη 

δπζθνιίεο ζην λα ζπλδεζεί νξγαληθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Οη βαζηθνί ιφγνη αθνξνχλ ζηελ αζζελή θαη ηδηφηππε αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη θπξίσο ζηε ρακειή δηαζχλδεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ηεο θαηλνηνκίαο κε ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Οη δπζιεηηνπξγίεο απηέο επηδεηλψλνληαη 

εμαηηίαο ηεο επηθξάηεζεο πεπαηεκέλσλ κνξθψλ ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ (εηζαγσγή ελζσκαησκέλεο 

ηερλνινγίαο) αιιά θαη ιφγσ ηεο επηθξάηεζεο κέηξσλ πνιηηηθήο ηα νπνία δηέπνληαη απφ επηκεξηζκέλεο 

νξζνινγηθφηεηεο.  

ε πνιχ ιίγα ρξφληα, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, αλαπηχζζνληαη ζηελ Κξήηε εξεπλεηηθέο ππνδνκέο πςειήο 

ζηάζκεο θαη λέα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα κε εμεηδίθεπζε ζε ηνκείο αηρκήο θαη δξαζηεξηφηεηα θνληά ζην επίπεδν ηεο 

‘ζηάζκεο ηερληθήο’. Δπηπξφζζεηα, ε αλάπηπμε απηψλ ησλ ππνδνκψλ ζηαδηαθά εληάζζεηαη ζηνλ ηνπηθφ θνηλσληθφ 

ηζηφ, φρη ηφζν ηερλνινγηθά θαη παξαγσγηθά ζε πξψηε θάζε, φζν ζε επίπεδν σζηφζν απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ, 

πξνζέιθπζεο επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη αλάπηπμεο ζρέζεσλ πξνκεζεηψλ. ηαδηαθά βέβαηα, ε επηζηεκνληθή 

δξαζηεξηφηεηα ζπλαληάεη ηελ θνηλσληθή ηφζν ζε επίπεδν θνηλσληθψλ επηζηεκψλ -κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ 

πξψησλ ζπλεξγαζηψλ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, ελεκέξσζεο θαη έπεηηα παξεκβάζεσλ ζε πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο 

γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο- φζν θαη ζε επίπεδν ζεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ επηζηεκψλ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ζηελ 

αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη ηελ -έζησ θαη πεξηνξηζκέλε- κεηαθνξά ηερλνινγίαο ζε ζέκαηα αλαιπηηθψλ γλψζεσλ (π.ρ. 

ρεκεία ηξνθίκσλ, πηζηνπνίεζε ηξνθίκσλ, βηνινγία, ηαηξηθή, νθζαικνινγία, θνηλσληθή ηαηξηθή θαη παξεκβάζεηο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θ.α.). Παξάιιεια δηακνξθψλνληαη ζπλνιηθφηεξεο παξεκβάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο 

πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην εζληθψλ ή επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ.  
                                                      

335 Σν ειιηπέο ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ γηα παξάδεηγκα, νδεγεί ελίνηε ζε θαηνρπξψζεηο 
εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδξχκαηνο σο θαηαζέηε, αιιά κε αλαθνξά εθεπξέηε ή αλαθνξά ζπλεξγαδφκελεο επηρείξεζεο, κε 

απνηέιεζκα ηδξχκαηα κε πινχζηα εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα λα απνπζηάδνπλ απφ ηηο παγθφζκηεο ιίζηεο επξεζηηερληψλ, κε αλάινγεο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ 

‘αμηνιφγεζε’ ηνπο, φζν θαη ζηα δηθαηψκαηα επί εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο. 
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Παξφια απηά, ε πεξίπησζε ηεο Κξήηεο αλαδεηθλχεη κε ηνλ ίδην ηξφπν, ηε ζεκαζία ηεο νινθιήξσζεο κηαο 

πνιηηηθήο ΔΣΚ (ελ ηε απνπζία ηεο έζησ) θαη ην ξφιν ησλ ζπζηεκηθψλ ζηνηρείσλ ζηα πεξηερφκελα θαη ηνπο 

ζηφρνπο κηαο πνιηηηθήο ΔΣΚ. Παξφηη ν εξεπλεηηθφο ηζηφο, ε αξηζηεία θαη ε πνηφηεηα ηεο δηεμαγφκελεο έξεπλαο 

αιιά θαη ε ππθλφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλαδεηθλχνπλ ηελ Κξήηε ζε ππνδεηγκαηηθή πεξηθέξεηα 

ζηελ Διιάδα -φζνλ αθνξά ζηε ζπγθέληξσζε ππνδνκψλ γλψζεο πςεινχ επηπέδνπ- ε απνπζία ελφο δνκεκέλνπ, 

ζπλερνχο, ελεξγεηηθνχ θαη ζπζηεκηθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο ΔΣΚ πνπ ζα νινθιεξψλεη ηηο επηζηεκνληθέο 

ιεηηνπξγίεο ζε κεραληζκνχο ζεζκηθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο ππνζηήξημεο πεξηνξίδεη ηηο δπλεηηθέο δπλακηθέο 

ζπζηήκαηνο. Ζ πνιηηηθή ΔΣΚ -θαζφηη φπσο θάλεθε δελ απνηέιεζε πνηέ κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε αιιά απιά 

ην ζπκππθλσκέλν απνηέιεζκα ηεο αξηζηείαο δηαθνξεηηθψλ πνιιέο θνξέο κεηαμχ ηνπο πξσηνβνπιηψλ ζην πιαίζην 

ησλ δηακνξθσκέλσλ ππνδνκψλ ΔΣΚ- εμαθνινπζεί λα δηαθξίλεηαη απφ αηειή πεξηερφκελα ηα νπνία δελ 

πξνζθέξνπλ: (α) ηα εξγαιεία γηα ηελ πεξαηηέξσ αλαγθαία αλάπηπμε ησλ επηζηεκνληθψλ ππνδνκψλ, (β) ηνπο 

κεραληζκνχο γηα ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ αλάκεζα ζε επηζηεκνληθά αληηθείκελα θαη ηε δηακφξθσζε λέσλ θνηλψλ 

πιαηζίσλ θαη ζπλδπαζκψλ (γ) ην επλντθφ θαη επέιηθην ζεζκηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην πνπ ζα θαηαζηήζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθέο θαζψο θαη ζα πξνζθέξεη έλα θνηλφ θαη 

πξνηππνπνηεκέλν επλντθφ ζεζκηθφ πεξηβάιινλ παξνρήο ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ, αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ, 

ζχζηαζεο λέσλ εγρεηξεκάησλ θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ελ γέλεη θαη (δ) ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ ‘ελζήθεπζεο 

ηεο έξεπλαο ζηνλ ρψξν’, νη νπνίνη ζα ζπκππθλψλνπλ ιεηηνπξγίεο, αλάγθεο, δεμηφηεηεο θαη πξνηηκήζεηο θαη ζα 

εκβαζχλνπλ ζε ‘ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο’ θαη ‘ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο’.  

Ο εκηηειήο απηφο ραξαθηήξαο απνηειεί ζήκεξα βαζηθφ ιφγν πεξηνξηζκνχ θαη ππν-αμηνπνίεζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ 

δπλακηθνχ θαη ηεο παξαγφκελεο πεξηθεξεηαθά ηερλνγλσζίαο. Ζ απνπζία ηεο έλλνηαο ηνπ ‘ζεζκηθνχ ζρεδηαζκνχ’ -

φπσο απηή αλαιχεηαη παξαθάησ θαη πεξηιακβάλεη απφ ζέκαηα εζσηεξηθήο νξγάλσζεο έσο δεηήκαηα δεκηνπξγίαο 

λέσλ νξγαληζκψλ θαη ζεζκψλ κάζεζεο, ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ, ζπλεξγαζίαο, ρξεκαηνδφηεζεο θ.α.- απφ ηα 

πεξηερφκελα ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο απιά ζηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ, πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα 

γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πξφηππνπ αθαδεκατθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή κε 

δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ. Δπηπξνζζέησο, θαζίζηαηαη δπζρεξήο, ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ πνπ ζα εζηηάδνπλ -ή θαη ζα ππεξβαίλνπλ- ζηνλ θιαδηθφ ή επηζηεκνληθφ ζεκαηηθφ νξίδνληα θαη ζα 

δεκηνπξγνχλ ζπζπεηξψζεηο θαη ‘θαηλνηνκηθέο  νηθνλνκίεο πεδίνπ’, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηθεξεηαθέο 

επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ αιιά ηελ αλάγθε λέσλ 

ζπλδπαζκψλ θαη ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ.  

Ζ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ γλψζεο ζηελ πεξηθέξεηα βαζίζηεθε έσο ηψξα ζε έλα κνλήξεο γηα ηνπο θνξείο κνληέιν 

ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ, είηε ζε επίπεδν επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ είηε ζε επίπεδν  ζεκαηηθψλ. ήκεξα, νη 

γεληθφηεξεο κεηαβνιέο ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ γλψζεο -φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

γηα θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, καδηθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, λέεο ηερλνινγίεο θαη λέεο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, 

αθαδεκατθφο αληαγσληζκφο ρξεκαηνδνηήζεσλ- ζε επίπεδν παξαγσγήο (φπσο αλάγθε γηα πεξηζζφηεξεο εηζξνέο 

έληαζεο γλψζεο θαη θαηλνηνκία) θαζψο θαη ζε επίπεδν θνηλσληθήο αλάπηπμεο, θαίλεηαη λα απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε 

λέσλ ζπγθεληξψζεσλ θαη λέσλ ζπλεξγαζηψλ. Ζ πεξηθέξεηα Κξήηεο, βάζεη θαη ησλ λέσλ καθξν-νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ δηακνξθψλνληαη γηα ηελ ρψξα γηα ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, ίζσο είλαη ζθφπηκν λα κεηαβεί απφ έλα 

κνλήξεο κνληέιν δηακφξθσζεο αθαδεκατθψλ ππνδνκψλ ζε έλα κνληέιν αλάπηπμεο, δηεχξπλζεο θαη εκβάζπλζεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Έλα ηέηνην ππφδεηγκα ζα κπνξνχζε λα πξνζδψζεη έλαλ ππεξ-πεξηθεξεηαθφ, αλ φρη δηεζλή, 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, δεδνκέλεο ηεο ζπγθεληξσκέλεο αξηζηείαο θαη ηεο δπλεηηθήο 

ζπγθεληξσκέλεο δπλακηθήο ζε αξθεηά επηζηεκνληθά πεδία. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη θαζνξηζηηθφο ν ξφινο 

ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ επηζηεκνληθψλ δπλακηθψλ, θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

ηνπηθψλ status quo θαη ησλ ηνπηθψλ αληαγσληζκψλ. Ζ δηαρείξηζε απηή πξνυπνζέηεη ηε δηακφξθσζε ελφο 

δεκηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο κε ζπκπιεξσκαηηθέο ππνδνκέο θαη ζπλεξγαζίεο θαη ηελ απνζαθήληζε 

ζπκπιεξσκαηηθνηήησλ κέζα απφ κεραληζκνχο άηππσλ ή ηππηθψλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη ηε δφκεζε 

ζρεκαηηζκψλ αλαδηάηαμεο ξφισλ θαη ζρέζεο επηζηήκεο θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο. Πάλσ απφ φια φκσο, απαηηείηαη 

κηα εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ΔΣΚ, ε νπνία ζα νινθιεξψλεη ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο θαη ζα 

δηακνξθψλεη ζπκπιεξσκαηηθνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, κε αλαθνξά ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο, νη 

νπνίεο κέρξη ηνχδε δελ ζπλαξζξψλνληαη αιιά απιά ζπγρσλεχνληαη άληζα, άλαξζξα θαη κε αζπλέρεηα. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν, ζα δηακνξθψλεηαη έλα ‘πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο’ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζηε βάζε ελφο 

‘θπθιψκαηνο ζπλερνχο ηερλνινγηθήο θαη ζεζκηθήο κάζεζεο’ θαη ζα εληζρχεη: (α) ηηο ππάξρνπζεο νξγαλσηηθέο, 
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ζεζκηθέο θαη ηερλνινγηθέο αλεπάξθεηεο ζηα ζπζηαηηθά ηνπο ζηνηρεία, (β) ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηα κέξε 

θαη (γ) ηηο ίδηεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. 

πσο θαίλεηαη απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κειεηψληαη παξαπάλσ, αξθεηέο αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο αθνινχζεζαλ 

πεξηερφκελα πνιηηηθήο ΔΣΚ πνπ νινθιήξσλαλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζηε βάζε ησλ σο άλσ παξακέηξσλ θαη ππφ ην 

πξίζκα θαη ηνπ αλαγθαίνπ ‘ζεζκηθνχ ζρεδηαζκνχ’. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηακνξθψζεθαλ πεξηθεξεηαθά 

πιενλεθηήκαηα, κε ιεηηνπξγίεο απνξξφθεζεο θαη ζχλζεζεο θνηλσληθψλ αλαπηπμηαθψλ αηηεκάησλ αιιά θαη 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. πσο πξνθχπηεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο -ε 

νπνία θαηαξξίπηεη εθ ηνπ αληηζέηνπ ηα επηρεηξήκαηα κηληκαιηζηηθνχ ηχπνπ- ε αλάπηπμε κηαο πνιηηηθήο ΔΣΚ δελ 

αθνξά ζηελ θαηαλνκή πφξσλ, ζηε δηακφξθσζε ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο θαη ζηε ζηήξημε ελφο βαζηθνχ επηπέδνπ 

έξεπλαο. Ζ αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ΔΣΚ, φπσο ζα αλαθεξζεί θαη αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ, 

πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε ζπγθξνηεκέλεο κεηαβνιέο ζε ζεζκηθφ, νξγαλσηηθφ, παξαγσγηθφ θαη 

θνηλσληθφ επίπεδν. θνπφο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη λα κεηαβάιινπλ πιένλ ην ζπλνιηθφ ‘πεξηβάιινλ 

δεκηνπξγηθφηεηαο’ εληφο ηνπ νπνίνπ παξάγεηαη ε γλψζε, πξνζθέξνληαο ηεο φιεο ηηο απαξαίηεηεο θαη 

πνιπζχλζεηεο εηζξνέο. 

Ζ θπζηνγλσκία ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ηεο Κξήηεο -φπσο απηφ ζπληίζεηαη ζηε βάζε 

δηαθξηηψλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ππνζπζηεκάησλ- θαηαδεηθλχεη πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ζπλνιηθψλ 

ζπζηεκηθψλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο (κεηαθνξά ηερλνινγίαο, δνκέο ζπλεξγαζίαο, ζεζκνί θαη δίθηπα δηαρείξηζεο 

θαηλνηνκίαο, παξνρή ηερλνινγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ππεξεζηψλ). Σαπηφρξνλα, πξνθχπηεη ε αλάγθε δηακφξθσζεο 

κηαο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο θαηλνηνκίαο πνπ ζα πξνζαλαηνιίδεηαη: α) ζε κέηξα νξηδφληηαο νινθιήξσζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ δνκψλ (π.ρ. ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί), β) ζε κέηξα ππεξεζηψλ (π.ρ. ηερλνινγηθέο ππεξεζίεο ζε 

ηνπηθνχο παξαγσγηθνχο ηνκείο) θαη γ) ζε κέηξα θάζεηεο ζηήξημεο παξαγσγηθψλ ηνκέσλ κε θξηηήξηα ην επίπεδν ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ θιίκαθα, ηε ζπζρέηηζε κε άιινπο ηνπηθνχο ηνκείο θαη ηελ χπαξμε πνιιαπιαζηαζηψλ, 

θαζψο θαη ηελ απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα.  

ηνλ νξίδνληα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Κξήηεο θαίλεηαη λα δηαγξάθεηαη έλαο, κέηξηαο έληαζεο, 

θίλδπλνο λα κεηαηξαπνχλ νη ηζρπξέο δνκέο παξαγσγήο γλψζεο ζε ‘θαζεδξηθνχο ηεο εξήκνπ’. Δληνχηνηο, 

καθξνπξφζεζκα, ε αδπλακία ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ησλ δξψλησλ - είηε ιφγσ επηινγψλ, είηε ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ 

εγγελψλ εμαξηήζεσλ- κε ην πεξηθεξεηαθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί εηο βάξνο θαη ησλ ίδησλ ησλ 

‘θαζεδξηθψλ’, δεδνκέλνπ φηη ε εξεπλεηηθή θαη ηερλνινγηθή αξηζηεία δελ ζπληζηά απιψο έλαλ ηερληθφ δείθηε αιιά 

θπξίσο δξαζηηθή παξάκεηξν δηακφξθσζεο θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ζπληεξνχλ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

δπλακηθή  πνπ αλαδεηθλχεη ηνπο φπνηνπο ‘θαζεδξηθνχο’ αξηζηείαο. Ο παξαπάλσ θίλδπλνο απνηειεί ηκήκα κηαο 

επξχηεξεο πνιπεπίπεδεο ζπζηεκηθήο εμάξηεζεο, ε νπνία ζπλνςίδεηαη: α) ζηε δηεζλνπνηεκέλε επηζηεκνληθή 

δξαζηεξηφηεηα (θαη ζηε ζπλεπαθφινπζε ‘εμάξηεζε’ απφ ηελ εμσγελή δήηεζε, ηηο δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

πηζαλέο κεηαβνιέο), β) ζηελ εμαξηεκέλε (εμσγελψο) ηερλνινγηθά παξαγσγηθή βάζε θαη ζηελ παξάιιειε εμάξηεζε 

ηεο απφ ηελ ελδνπεξηθεξεηαθή δήηεζε γ) ζηνπο αζζελείο ζεζκηθνχο κεραληζκνχο ππεξεζηψλ, ζπλεξγαζίαο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ζηελ εμάξηεζε ηνπο απφ ηα πεξηερφκελα θαη εξγαιεία πνιηηηθήο ΔΣΚ ζε εζληθφ θαη 

επξσπατθφ επίπεδν. Ζ επφκελε θάζε -φπσο θάλεθε θαη ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο- απφ ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ 

ππνδνκψλ ζην ρψξν, νθείιεη λα είλαη ε ίδηα ε ρσξηθή ελζήθεπζε απηψλ ησλ ππνδνκψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο 

Κξήηεο, ε ελζήθεπζε απηή πξνυπνζέηεη ηελ αληηζηξνθή ησλ σο άλσ θπξίαξρσλ ηάζεσλ θαη ακθίδξνκσλ 

εμαξηήζεσλ: ηεο δηαθπγήο ή ππν-αμηνπνίεζεο ηεο επηζηεκνληθήο αξηζηείαο, ηεο εηζαγσγήο ηερλνινγηθψλ αμηψλ, σο 

βαζηθήο κεζφδνπ ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηεο απνπζίαο πεξηθεξεηαθά ελζεθεπκέλσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. 

πσο ζηα βηνινγηθά νηθνζπζηήκαηα, έηζη θαη ζηα πεξηθεξεηαθά νηθνζπζηήκαηα γλψζεο, νη επηκέξνπο δνκέο 

κνηξάδνληαη καθξνπξφζεζκα ηελ εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ νξγαληζκνχ. 
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Μέπορ ΙΙΙ. Δμπειπικά και θευπηηικά ποπίζμαηα 

 

Κεθάλαιο 8. Σςγκπιηική πεπιθεπειακή ανάλςζη 

 

 

8.1. πγθξηηηθή εμέηαζε ζηνηρείσλ θαη πνξηζκάησλ ησλ ππφ εμέηαζε πεξηθεξεηψλ θαη ζπζηεκάησλ  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ -φζνλ αθνξά ζηελ αλάιπζε ησλ 

πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη ηελ πεξηθεξεηαθή θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε-, ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

ζρεδηαζκέλεο ‘θαηαζθεπήο’ πεξηθεξεηαθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο (σο θαλνληθφηεηεο) πνπ δηέπνπλ 

ηε δηαδηθαζία απηή. Οη θαλνληθφηεηεο απηέο αθνξνχλ: α) ζηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο, β) ζηελ αλάπηπμε δηεξγαζηψλ ‘ζεζκηθνχ ζρεδηαζκνχ’, γ) ζηελ ελίζρπζε ησλ δηεξγαζηψλ 

ζπζζψξεπζεο ηνπηθψλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ, δ) ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ 

ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ησλ δξψλησλ θαζψο θαη δηαδηθαζηψλ ζπιινγηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηερλνινγηθήο κάζεζεο.  

πσο πξναλαθέξζεθε, έλα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ δηαθνξηθήο αθνκνίσζεο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δπλακηθψλ ζε δηαθνξεηηθά ρσξηθά 

πιαίζηα. ε απηφ ην πιαίζην, εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ζεζκψλ θαη πνιηηηθψλ λα επλνήζνπλ (ή λα 

απνζαξξχλνπλ) ηελ ελζσκάησζε ησλ απηψλ δπλακηθψλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Δπηπιένλ κειεηψληαη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ ελζήθεπζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ζηηο 

θνηλσληθέο θαη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε βαζηθή ππφζεζε εξγαζίαο ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο αθνξά ζηε ζεκαζία πνπ δηαδξακαηίδνπλ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε, νη 

δηαδηθαζίεο ησλ απνζεκάησλ γλψζεο θαη ησλ ζεζκηθψλ παξακέηξσλ πνπ ξπζκίδνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία.   

Δπηζθνπψληαο θξηηηθά ηε ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε πνπ πξνεγείηαη ζηηο παξαπάλσ ζειίδεο -θαη εμεηάδνληαο ηηο 

εζσηεξηθέο δπλακηθέο ησλ σο άλσ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ζε ζπλάθεηα θαη κε ηηο εθάζηνηε 

πνιηηηθέο ΔΣΚ- θαίλεηαη, αλάκεζα ζε άιια, λα επαιεζεχεηαη ε ζεσξεηηθή αξρή πνπ ζπλνδεχεη ηηο βαζηθέο 

ππνζέζεηο ηεο εξγαζίαο θαη αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ηεο εκπξφζεηεο παξαγσγήο θαη ελίζρπζεο ησλ παξαγσγηθψλ 

δπλάκεσλ κέζα απφ ζεζκηθέο θαη ζπζηεκηθέο ιχζεηο. Ζ δηακφξθσζε ‘πεξηθεξεηαθψλ πιενλεθηεκάησλ’ 

ζπλαξηάηαη αλαγθαία ζήκεξα απφ ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηφζν γεληθέο 

θαλνληθφηεηεο -ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο, ππνδνκέο γλψζεο, ππνδνκέο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, δνκέο αμηνπνίεζεο 

θαη κάζεζεο, ζπζηεκηθέο πνιηηηθέο ΔΣΚ, νη νπνίεο δηεξεπλψληαη παξαπάλσ εκπεηξηθά- φζν θαη εηδηθά 

πξνζαξκνζκέλεο θαηά πεξίπησζε παξεκβάζεηο (Hollingsworth & Hollingsworth, 2010). Οη θαλνληθφηεηεο απηέο 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο εηδηθέο νξγαλσηηθέο, ζεζκηθέο, θνηλσληθέο, επηζηεκνληθέο, ηερλνινγηθέο θαη 

παξαγσγηθέο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε ηνπηθφηεηαο, ηα εηδηθά θαη ηνπηθά ζπκθέξνληα θαη ζηξαηεγηθέο θαη ηηο 

πθηζηάκελεο αλαπηπμηαθέο ηξνρηέο. 

Ζ δηακφξθσζε πεξηθεξεηαθψλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζπληζηά κηα εκπξφζεηε θαη δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία, φπνπ ν ξφινο ηνπ θξάηνπο αλαδεηθλχεηαη θαζνξηζηηθφο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζεζκηθψλ ηνπο 

παξακέηξσλ, ηε δηακφξθσζε ησλ γεληθψλ ζπζηεκηθψλ θαη ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, 

θαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη επξχηεξα ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ζπλαξηάηαη απφ ηε δηάζηαζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αλαδηαλνκήο επηζηεκνληθψλ θαη παξαγσγηθψλ αμηψλ θαη 

http://www8.umu.se/research/hollings_bio.shtml
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γλψζεσλ, ελψ παξάιιεια νη ζεζκνί πνιηηηθήο ΔΣΚ, ζπλεξγαζίαο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ απνηεινχλ θξίζηκεο 

δηαδηθαζίεο. Οη ελεξγεηηθέο, απηνηειείο, ζπζηεκηθέο θαη νινθιεξσκέλεο πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ζπληζηνχλ πξσηαξρηθέο πξνυπνζέζεηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο.  

πκπιεξσκαηηθά ππνγξακκίδεηαη φηη νη πνιηηηθέο ΔΣΚ δελ ζπζρεηίδνληαη κε ζεηηθφ ηξφπν, αμησκαηηθά, κε 

ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη βειηίσζε ησλ παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ ή ησλ επηπέδσλ επεκεξίαο. Σα 

εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιηηηθψλ απηψλ (ζχιιεςε, ελλνηνινγηθφ πιέγκα, νξζνινγηθφηεηα, ιφγνη εθαξκνγήο, 

ζρεδηαζκφο, θάζκα παξέκβαζεο) είλαη πνπ ηείλνπλ λα εληζρχνπλ ή λα επηβξαδχλνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαη 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηηο επξχηεξεο δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο, κε αξλεηηθά ή ζεηηθά, αληίζηνηρα, 

βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα. πσο αλαθέξνπλ νη Cimoli, Dosi & Stiglitz, δηαπηζηψλεηαη 

δηαθνξνπνίεζε ζε απηφ πνπ θαιείηαη ‘θαηαλεκεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα’ -θαη ε νπνία αθνξά ζηελ θαηαλνκή 

πφξσλ πνπ αλαπαξάγνπλ ‘απνηειεζκαηηθά’ αιιά ζε βξαρππξφζεζκε βάζε ηα ζηνηρεία ζπγθξφηεζεο ηνπ 

θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο- θαη ζε απηφ πνπ νξίδεηαη σο ‘θαηλνηνκηθή θαη αλαπηπμηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα’ θαη ε 

νπνία λνεκαηνδνηεί ηηο δηαδηθαζίεο ηερλνινγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη καθξνπξφζεζκεο 

ηθαλφηεηαο παξαγσγήο νηθνλνκηθψλ αμηψλ κε απμεκέλε ‘πξνζηηζέκελε αμία’ θαη ελζσκαησκέλε θαηλνηνκηθή 

δπλακηθή (Cimoli, Dosi & Stiglitz, 2009: 30).  Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ ελίζρπζεο ηεο παξαγσγήο επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ελίζρπζεο ηεο αθνκνίσζεο ηνπ δπλακηθνχ ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο απφ ηηο 

παξαγσγηθέο δνκέο. ηελ ίδηα αλαιπηηθή θαηεχζπλζε, δηεξεπλψληαη εξσηήκαηα πνπ αλαζθεπάδνπλ θαη δηεπξχλνπλ 

ηελ έλλνηα ηεο ‘θαηλνηνκίαο’ σο βαζηθνχ ζπληειεζηή αλαδηάξζξσζεο ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, δίδνληαο 

πιένλ έκθαζε ζε θαηλνηφκεο νινθιεξσκέλεο, ζπζηεκηθέο θαη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ 

ηερλνινγηθφ ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο. 

πσο αλαδεηθλχεηαη απφ ηε κειέηε ησλ πεξηθεξεηαθψλ πεξηπηψζεσλ, ε ρσξηθή θίλεζε ζπληζηά κηα ζπλερή αιιά 

θαη δπλακηθή δηαδηθαζία, ε νπνία επηθπιάζζεη ηφζν αζπλέρεηεο, παξαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο, θαη πεξηνξηζκνχο ή 

ζηξεβιψζεηο φζν θαη αμηνγελεηηθέο θαη κνξθνγελεηηθέο δηεξγαζίεο. Ζ πεξηθέξεηα -σο δηνηθεηηθή, ρσξηθή θαη 

αλαπηπμηαθή δηάζηαζε- ζήκεξα θαιείηαη λα ζπκπεξηιάβεη εηεξνγελή κεηαμχ ηνπο αζηπθά (θαη κε αζηπθά) ζηνηρεία 

ζε δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνπλ λένπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ρψξνπο, λέεο αζηπθέο ζπιινγηθφηεηεο, λέεο 

κνξθέο νξγάλσζεο θαη λέεο ρσξηθέο ππεξβάζεηο. Με ηελ έλλνηα απηή, ε ηζηνξηθή θαη ρσξηθή απηή δηαδηθαζία είλαη 

δεπηεξεπφλησο δηνηθεηηθή θαη πνιηηηθή (κε ηελ έλλνηα ηνπ θξαηηθνχ πξάηηεηλ) θαη πξσηίζησο θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή. Αθνξά ζηελ επέθηαζε ηνπ νξίδνληα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζεζκηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη 

παξαγσγηθψλ αλαγθψλ ησλ ηνπηθψλ αζηπθψλ, παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζπκθεξφλησλ θαζψο θαη ζηελ 

αλάδπζε λέσλ ‘αληηθεηκέλσλ ξχζκηζεο’ -ησλ πεξηθεξεηψλ ελ πξνθεηκέλσ’- ηα νπνία επηθπιάζζνπλ λέα 

ζπκθέξνληα, λέεο θιίκαθεο θαη λέεο ρσξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλδέζεηο.  

Ζ ίδηα ε αθαίξεζε ησλ κνξθψλ γέλλεζεο ησλ λέσλ αληηθεηκέλσλ απφ ηα ηζηνξηθά απνηειέζκαηα ηνπο, δεκηνπξγεί 

λένπο ρσξηζκνχο εληφο ηνπ ίδηνπ ηνπ ξπζκηδφκελνπ αληηθεηκέλνπ, ηεο ‘δηαζηειιφκελεο ιεηηνπξγηθά πεξηθέξεηαο’. 

Οη ρσξηζκνί απηνί αλαδηαηάζζνπλ φρη κφλν ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο αλάκεζα ζηνλ εγγπεηή ησλ θνηλσληθψλ 

δηεξγαζηψλ θαη ζηνπο θνξείο πξαγκάησζεο ησλ ηειεπηαίσλ, αιιά θαη αλάκεζα ζηα ίδηα ηα ππνθείκελα 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ. Έηζη φπσο αλαδεηθλχεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο κειέηεο -άιινηε πεξηζζφηεξν έσο 

θαη αλαζηαιηηθά θαη άιινηε ζε βαζκφ ξπζκηδφκελν πνιηηηθά ή θνηλσληθά- ε αλάδεημε λέσλ κνξθψλ ρψξνπ θαη 

λέσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ε δηαζηνιή ησλ πθηζηάκελσλ αζηπθψλ κνξθψλ ζε λέεο ρσξηθέο δηαηάμεηο επηθπιάζζεη ηε 

δηεπζέηεζε θαη αλαδηάηαμε θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ, πξνηηκήζεσλ θαη επηινγψλ.  

Ζ δπλακηθή απηή θνηλσληθν-ρσξηθή δηεξγαζία γελλά κε ηε ζεηξά ηεο λένπο θαηακεξηζκνχο εξγαζίαο θαη 

κεηαηνπίζεηο θαζψο θαη ηελ αλάγθε γηα λέεο κνξθέο ξχζκηζεο θαη λέα πεξηερφκελα πνιηηηθήο. Ζ δηαδηθαζία κέζα 

απφ ηελ νπνία νη λέεο (είηε ζηελ ζχζηαζε ηνπο είηε ζηηο ζθνπνζεζίεο ηνπο) ρσξηθέο θαη θνηλσληθέο κνξθέο 

θνηλσλνχλ θνηλά ή ζπκπιεξσκαηηθά πεξηερφκελα – ελψ ξπζκίδνληαη θαη ζπλδηαηάζζνληαη απηφβνπια ή 

δηακεζνιαβεηηθά- θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ ‘θνηλσληθή ηθαλφηεηα’ επηκέξνπο ή ζπιινγηθψλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ δηακφξθσζεο ζπλεθηηθψλ θαη ζπιινγηθψλ πεξηθεξεηαθψλ πιενλεθηεκάησλ. Με άιια ιφγηα, ε 

δηαζηνιή ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ρψξνπ θαη νη εθάζηνηε ρσξνρξνληθέο θηλήζεηο ζπληζηνχλ δηεξγαζίεο, ζηηο 

νπνίεο ε εμππεξέηεζε ησλ επηκέξνπο ή ζπιινγηθψλ ζθνπνζεζηψλ νθείιεη λα ξπζκίδεηαη απφ αληίζηνηρεο 
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εμνπζηαζηηθέο αλαδηαηάμεηο. Οη ηειεπηαίεο είλαη απηέο πνπ ζα ξπζκίζνπλ ηηο λέεο ζρέζεηο θαη ζα δηακνξθψζνπλ 

λέεο αμίεο θαη δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο, κάζεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ. Ζ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ηδσκέλε φρη 

ζην ζηελφ πεξηερφκελν ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο αιιά κέζα απφ κηα επξχηεξε καθξν-ηζηνξηθή θαη ρσξν-

θνηλσληθή ζθνπηά -πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή νηθνλνκηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ θαζψο θαη 

ηελ αλαθαηαλνκή ηνπο ζε έλα πιαίζην ζπζηεκηθήο νξγάλσζεο- δηακνξθψλεη θαηά αλάγθελ έλα δηαθνξεηηθφ 

πξίζκα αλάιπζεο ησλ εξγαιείσλ παξέκβαζεο, ησλ νξίσλ, ησλ ζηξεβιψζεσλ αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ.  

Τπφ ην παξαπάλσ πξίζκα -θαη αθνινπζψληαο κε θξηηηθφ ηξφπν καζήκαηα θαη αξρέο ηεο θξηηηθήο νηθνλνκηθήο 

γεσγξαθίαο, ηεο λενζνπκπεηεξηαλήο πξννπηηθήο θαζψο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάιπζεο κέζα απφ ηηο γξακκέο ηεο 

ζεσξίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο- ε παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί ηε ζεκειίσζε: α) ησλ θαλνληθνηήησλ πνπ 

δηέπνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηακφξθσζεο κηαο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο βαζηζκέλεο ζε δηεξγαζίεο ‘έληαζεο 

γλψζεο’ (κε ηελ επξχηεξε έλλνηα) θαη β) ησλ πξνυπνζέζεσλ δφκεζεο ζπζηεκάησλ κεγηζηνπνίεζεο ησλ 

δηεξγαζηψλ παξαγσγήο θαη αλαθαηαλνκήο ησλ ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ αμηψλ. Σα πνξίζκαηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο ππνβνεζνχλ ηελ θαηαλφεζε ησλ δηεξγαζηψλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο 

κειεηψληαο ηηο δπλακηθέο κάζεζεο θαη νξγάλσζεο ζπγθεθξηκέλσλ ‘ζπζηεκάησλ γλψζεο’, βαζηδφκελσλ βέβαηα ζε 

δηαθνξεηηθά ππνδείγκαηα αξρψλ. Μέζα απφ απηή ηελ ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε αλαδεηθλχνληαη κνξθέο θαη ζηνηρεία 

πνπ είηε απνπζηάδνπλ ζε θάπνηεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο, είηε εληνπίδνληαη ζε ηζρπξφ βαζκφ ζε θάπνηεο άιιεο.  

εκεηψλεηαη φηη ζθνπφο ηεο εξγαζίαο δελ είλαη ε δηακφξθσζε ελφο ζπλνιηθνχ ηδενηχπνπ αλάπηπμεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ (σο ηδαληθή πεξίπησζε) αιιά ν εληνπηζκφο ησλ ζεκαληηθψλ ζπζηεκηθψλ, ζεζκηθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ θαλνληθνηήησλ θαη ησλ αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ ζε θάζε πεξίπησζε θαζψο θαη ε αλάδεημε ησλ 

θαζνξηζηηθψλ ελδερνκέλσο ειιείςεσλ θαη ζηξεβιψζεσλ. Βαζηθφο ζηφρνο κέζα απφ ηελ ζπγθξηηηθή απηή 

ζεκαηνπνίεζε είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ην ζεζκηθφ πιαίζην, έηζη 

φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ, επηδξά ζηελ θαηλνηνκηθή δηαδηθαζία θαη πσο απηή ε επίδξαζε κπνξεί λα εθπιεξσζεί 

κέζα απφ αληίζηνηρα εξγαιεία πνιηηηθψλ ΔΣΚ. πσο πξναλαθέξζεθε, θάζε μερσξηζηφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο 

ελζσκαηψλεη επηκέξνπο παξαγσγηθά, επηζηεκνληθά ή ηερλνινγηθά ππν-ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζπλήζσο απαηηνχλ 

δηαθνξηθέο ζπλζήθεο ξπζκίζεηο. ην ίδην πιαίζην εμεηάδεηαη, ν ηξφπνο κέζα απφ ηνλ νπνίν ε εθάζηνηε 

νξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ δηαρεηξίδεηαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ (ζε φπνηα 

δηαθνξεηηθή θάζε βξίζθνληαη απηά), ηηο ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο, ηηο εμσηεξηθφηεηεο, ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπο θαη δηακνξθψλεη (ή φρη) ηηο αλαγθαίεο θαη ‘εληζρπηηθέο ζπλζήθεο’ αμηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ 

επηζηεκνληθψλ ή ηερλνινγηθψλ αμηψλ.  

Ζ αλάπηπμε ελζεθεπκέλσλ ηνπηθά ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ζπληζηά φπσο θαίλεηαη απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα ηελ 

επαξθή παξαγσγή θαη αλαθαηαλνκή επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ. Δληνχηνηο, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε 

αλάπηπμε κηαο πνιηηηθήο απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί επαξθή ζπλζήθε αλάπηπμεο -παξά κφλν φηαλ απηή 

πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία νξζνινγηθφηεηαο φπσο είδακε- έηζη θαη ε αλάπηπμε ελφο ‘πεξηθεξεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο’ δελ επηθπιάζζεη απαξαίηεηα ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο αμίαο 

θαη ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο πεξηθέξεηαο ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Σν θξίζηκν 

ζεκείν αθνξά ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη ζηελ ίδηα ηελ νξζνινγηθφηεηα ηνπ. Ζ 

νξζνινγηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο νθείιεη λα ελζσκαηψλεη ηα αλαγθαία ζηνηρεία, λα νινθιεξψλεη ηηο ζρέζεηο ησλ 

κεξψλ ηνπ θαη λα δηακνξθψλεη ζπλζήθεο αλάπηπμεο ‘θαηλνηνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο’ θαη ‘αλαπηπμηαθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο’.  

Να ζεκεησζεί φηη ε ζθνπνζεζία ηεο εξγαζίαο δελ αθνξά ζηελ αλάδεημε ελφο ‘κνληέινπ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο’, 

θαζφηη θάηη ηέηνην ζα ππεξέβαηλε ηηο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο. Ζ ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε ησλ πεξηπηψζεσλ -κέζα απφ ηελ αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο- 

εκθαλίδεη σο απαχγαζκα γεληθέο αξρέο θαη θαλνληθφηεηεο πνπ δελ αθνξνχλ ζηελ εηδηθή νξζνινγηθφηεηα κηαο 

ζπζηεκηθήο παξέκβαζεο αιιά ζηελ αλάδεημε ησλ πξναπαηηνχκελσλ ζπλζεθψλ ‘γεληθά’, δειαδή ησλ ζηνηρείσλ θαη 

ζρέζεσλ πνπ απνηεινχλ θαλνληθφηεηεο (πέξαλ ησλ ηδηαίηεξσλ  ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εθάζηνηε πεξίπησζεο). Ζ 

έθηαζε, ε κνξθή θαη ε εκβάζπλζε θάζε δηαδηθαζίαο θαη ζρέζεο ζε έλα ζχζηεκα θαηλνηνκίαο απνηειεί κέξνο ηεο 

εηδηθήο θαη ζηξαηεγηθήο νξζνινγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία νθείιεη λα ζπλαξηάηαη ηνπ γεληθνχ πιέγκαηνο 

ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, ησλ ηδηαίηεξσλ θνηλσληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ζπλζεθψλ, 

ησλ ηδηαίηεξσλ ηνπηθψλ δεμηνηήησλ θαη πξνθιήζεσλ. πσο θαίλεηαη, ε δπζηνθία ή ‘απνηειεζκαηηθφηεηα’ (ζε 
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ζρέζε βέβαηα κε ην πψο απηή νξίδεηαη) κηαο πνιηηηθήο ή ελφο ζπζηήκαηνο ζπλαξηάηαη απφ ηηο δηαθνξηθέο 

‘ξπζκίζεηο’ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο επεξεάδνπλ ζεηηθά 

ή αξλεηηθά ηηο γεληθέο ηερλνινγηθέο ή νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο. Με απηή ηελ έλλνηα, ε εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ ΔΣΚ ζε επίπεδν θξαηηθνχ πξάηηεηλ 

θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο ξπζκίδνπλ ή επαλαθαζνξίδνπλ πηζαλέο δπζιεηηνπξγίεο ή εληζρχνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία ηζρχνο.  

Τπνγξακκίδεηαη πάλησο φηη βαζηθέο κεηαβιεηέο θαη θαλνληθφηεηεο ζηε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο 

νξζνινγηθφηεηαο ησλ πεξηπηψζεσλ κειέηεο αθνξνχλ (1) ζηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ησλ θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ, ζε επίπεδν παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο γλψζεο αιιά θαη ζπζηεκηθήο νξγάλσζεο θαη ελεξγνπνίεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηνπηθψλ πεξηβαιιφλησλ θαηλνηνκίαο, (2) ζην ξφιν ησλ ζπζηεκηθψλ, νινθιεξσκέλσλ θαη 

απηνηειψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, ε εζσηεξηθφηεηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ζα αλαιπζεί ακέζσο παξαθάησ, (3) 

ζηε ζεκαζία ηεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο –θαη ησλ ζεζκηθψλ απνζεκάησλ- ησλ ηνπηθψλ δξψλησλ κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ ή άηππσλ θαη ηππηθψλ δηθηχσλ (4) ζην ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

ησλ ζεζκψλ ελίζρπζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ (5) ζηε ζεκαζία ησλ ζεζκψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ελίζρπζεο ηεο 

ηερλνινγηθήο θαη ζηξαηεγηθήο ζπιινγηθήο κάζεζεο ζε επίπεδν επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο θαη 

ζεζκηθψλ ηθαλνηήησλ θαη (7) ζην ξφιν ησλ ζπλνιηθψλ ζπζηεκηθψλ θαηλνηφκσλ θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ 

ζεζκψλ ζπλάξζξσζεο ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη πξνηηκήζεσλ.    

Οη πεξηθεξεηαθέο πεξηπηψζεηο ζε ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε: απφ ηα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο ζηα ‘θπθιψκαηα γλψζεο’ 

χκθσλα κε ηελ θιαζηθή ζεψξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη ηελ πην πξφζθαηε εθδνρή θαη ηαμηλφκεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, απφ ηνλ Charles Edquist (Edquist, 2010), νη ηειεπηαίεο 

αλαθέξνληαη: (1) ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ λέα γλψζε ζε 

θξίζηκνπο επηζηεκνληθνχο θαη ηερλνινγηθνχο ηνκείο, (2) ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζην πεδίν ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο θαη ζηελ αμηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαηλνηνκίαο, (3) ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ πξντφλησλ, (4) ζηε δηακφξθσζε απαηηήζεσλ κε ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο ζε ζέκαηα λέσλ πξντφλησλ, (5) ζηε δεκηνπξγία νξγαληζκψλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε 

λέσλ πεδίσλ θαηλνηνκίαο, φπσο δνκψλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ, θνξέσλ 

πνιηηηθήο, (6) ζηε δηθηχσζε αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο, νξγαληζκνχο θαη κεραληζκνχο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο κάζεζεο, (7) ζηε δεκηνπξγία θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ζεζκψλ, φπσο 

δηαλνεηηθή ηδηνθηεζία, θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο, θίλεηξα θαηλνηνκίαο, (8) ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εθθφιαςεο, φπσο 

πξφζβαζε ζε ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο, (9) ζηηο δνκέο ρξεκαηνδφηεζεο θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

αμηνπνίεζεο εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ θαη (10) ζηελ αλάπηπμε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζρεηηθψλ κε ζέκαηα δηνίθεζεο θαηλνηνκίαο θαη κεηαθνξά ηερλνινγίαο.  

Οη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο ιεηηνπξγίεο ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο 

γεληθά θαη ζηηο ‘θαλνληθφηεηεο’ πνπ δηέπνπλ απηήλ ηε ιεηηνπξγία. εκεηψλεηαη εληνχηνηο φηη ε ζεκαζία θαη ε ζέζε 

θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν πιέγκα ιεηηνπξγηψλ αιιά θαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζε απηέο, ζπλαξηψληαη 

απφ ηελ νξζνινγηθφηεηα θαη ην ζηάδην αλάπηπμεο θαη ‘νινθιήξσζεο’ ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. 

Καηά ζπλέπεηα, ζε θάζε πεξηθεξεηαθή πεξίπησζε δηαπηζηψλνληαη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηδηαίηεξε 

αλάπηπμε ή ιεηηνπξγίεο πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ ελίζρπζεο. Ζ ζπλνιηθή εμέηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο αλαδεηθλχεη σο απνηέιεζκα: (1) ηνλ ίδην ηνλ ραξαθηήξα θαη ην βαζκφ ‘σξηκφηεηαο’ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, (2) ην πεξηερφκελν θαη ηηο αξρέο ηεο νξζνινγηθφηεηαο ή ησλ επηκέξνπο νξζνινγηθνηήησλ ηνπ θαζψο 

θαη (3) ηνλ αλαπηπμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο γεληθέο πξννπηηθέο θαη θαηεπζχλζεηο γηα 

ηα κέξε ηνπ, ην ζχλνιν ησλ κεξψλ ηνπ θαζψο θαη ηηο ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο θαη ηθαλφηεηεο. Γηα ηνπο αλαιπηηθνχο 

ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ αμηνπνηνχληαη παξάιιεια ζηνηρεία αληίζηνηρσλ αλαιπηηθψλ ηαμηλνκήζεσλ ηεο 

ζρνιήο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο (Asheim, Boschma & Cooke, 2007) θαη κεηαβιεηψλ δηακφξθσζεο ηνπ 

ραξαθηήξα, ηεο νξζνινγηθφηεηαο θαη ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ζε: α) 

βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ παξαγσγή γλψζεο, β) δηα-πεξηθεξεηαθέο κνξθέο αληαιιαγήο γλψζεο, γ) βαζηθέο 

ηθαλφηεηεο ζην πεδίν ηεο αμηνπνίεζεο γλψζεσλ, δ) δηαπεξηθεξεηαθέο ζρέζεηο ζε επίπεδν αμηνπνίεζεο γλψζεσλ, ε) 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ θαη ζεζκψλ θαηλνηνκίαο, ζη) νξζνινγηθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ 

θαζψο θαη δ) ελδπλακσηηθέο ή αλαζηαιηηθέο ζπζηεκηθέο ζπλζήθεο.  
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Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία αμηνπνηνχληαη ζπλζεηηθά, ηφζν γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά φζν θαη 

γηα ηελ εμέηαζε επηκέξνπο δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ. Με βάζε ηηο παξαπάλσ εξκελεπηηθέο θαηεγνξίεο 

ζθνπεχεηαη ζηηο παξαθάησ ζειίδεο ε δηεξεχλεζε ηνπ ραξαθηήξα, ηεο νξζνινγηθφηεηαο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

ησλ ζπζηεκάησλ κε αλαθνξά ζηηο θξίζηκεο πθηζηάκελεο θαη πεξαηηέξσ απαηηνχκελεο ζπλζήθεο. Δπηπξφζζεηα, ε 

παξαθάησ αλάιπζε θηινδνμεί λα ιάβεη ππφςε ηηο πξνθείκελεο αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα 

δνκηθά θαη αιιειεπηδξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Δπηπιένλ, ε δηάζηαζε εθαξκνγήο 

ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ δηακνξθψλεη ηε δπλαηφηεηα εκβάζπλζεο ζε πεδία ηεο ίδηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ, 

ζην ‘θχθισκα γλψζεο’ ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνκνχληαη θαη πξαγκαηψλνληαη 

νη εζσηεξηθέο ζπλδέζεηο ησλ κεξψλ ηνπο θαη πινπνηνχληαη νη ζθνπνζεζίεο ηνπο.  

Γνκέο παξαγσγήο θαη αληαιιαγήο γλψζεο θαη αλάπηπμεο λέσλ δεμηνηήησλ 

Δλ ζπλφςεη, βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ δνκψλ θαη κεραληζκψλ παξαγσγήο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσληθνχ αγαζνχ ηεο ‘γλψζεο’, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζε επηζηεκνληθή αλάπηπμε, ηερλνινγηθή 

ζπζζψξεπζε ή αλάπηπμε δεμηνηήησλ, αμηνπνίεζε επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ γηα αλαπηπμηαθνχο 

ζθνπνχο. Οη ππφ εμέηαζε πεξηθεξεηαθέο πεξηπηψζεηο ζπγθεληξψλνπλ φπσο θάλεθε αξθεηά δηαθνξνπνηεηηθά 

ζηνηρεία φζνλ αθνξά ζην ραξαθηήξα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπο, ηηο νξζνινγηθφηεηεο ηνπο θαη ηηο ζθνπνζεζίεο ηνπο. 

Σα εηδηθά ζηνηρεία ησλ πεξηθεξεηψλ, ηηο θαηαηάζζνπλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα αλαθνξηθά κε ηελ κνξθνινγία ηνπο 

θαη ηελ παξαγσγηθήο ηνπο επάξθεηα. πγθεθξηκέλα -θαη φπσο ζα αλαδεηρζεί κέζα απφ ηελ παξαθάησ επηζθφπεζε 

ησλ θαηά πεξίπησζε πνξηζκάησλ- ε πεξηθέξεηα Skåne, βξηζθφκελε ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν θιίκαθαο θαη 

εκβάζπλζεο ησλ δνκψλ ηεο -ζε επίπεδν παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη αμηνπνίεζεο επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

πφξσλ θαζψο θαη αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκηθφηεηαο ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ θαη θιαδηθψλ ζπζηεκάησλ- ζπληζηά 

κνξθνινγηθά κηα πεξίπησζε νξγάλσζεο κε ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζε ηνπηθά ελζεθεπκέλεο δπλακηθέο θαη ζε 

πξνεγκέλνπο ζεζκνχο κάζεζεο θαη δηθηχσζεο. Δληφο απηψλ ησλ ζεζκψλ, ν ξφινο ησλ εκπιεθφκελσλ δξψλησλ 

θαζίζηαηαη θαζνξηζηηθφο ηφζν ζηε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπο, φζν θαη ζηελ ίδηα ηνπο ηελ ζχζηαζε. Σν γεγνλφο 

απηφ θαζηζηά ηελ πεξηθέξεηα Skåne ηδηαίηεξε φζνλ αθνξά ζηηο ηθαλφηεηεο ηεο λα απηφ-νξγαλψλεηαη ζην επίπεδν 

ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ή ηερλνινγηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη λα πινπνηεί πξσηνβνπιίεο ηνπηθήο αλαδηνξγάλσζεο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηνπηθνχ ηερλνινγηθνχ θαζεζηψηνο θαη ηνπ θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο, εληφο ελφο εζληθνχ πάληα 

πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο.  

Ζ πεξηθέξεηα Southern-Eastern αλαπηχζζεηαη κέζα απφ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία νξγάλσζεο. Απηά, πεξηιακβάλνπλ 

δηεξγαζίεο ηνπηθήο νξγάλσζεο, ζπλεξγαζίαο θαη πξσηνβνπιίαο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε δφκεζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ 

θαη ησλ δνκψλ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο. Ζ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδηθήο πεξηθέξεηαο σζηφζν θαηαγξάθεηαη σο 

έλα ζχζηεκα ‘εζληθά’ νξγαλσκέλν, ζην νπνίν ελζσκαηψλνληαη εηεξνγελείο κεραληζκνί παξαγσγήο, εζληθνί θνξείο 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πνιηηηθήο θαη πνιχ-δηαξζξσκέλεο δνκέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φπνπ ζε εζληθφ θαη 

ππν-πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζπγθεληξψλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξα εξγαιεία παξέκβαζεο απφ φηη ζην πεξηθεξεηαθφ 

(ζπλέληεπμε Forfas, 2010). Με άιια ιφγηα, ε Ηξιαλδηθή πεξίπησζε ζπληζηά έλα ζχζηεκα εζληθήο δηαρείξηζεο θαη 

πινπνίεζεο πνιηηηθψλ, φπνπ ε πεξηθεξεηαθή απηφ-νξγάλσζε είλαη πεξηζζφηεξν πεξηνξηζκέλε απφ φηη εκθαλίδεηαη 

ζηε Skåne θαη απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν θεληξηθά ζηηο εζληθέο δνκέο πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Ζ ππφ δηακφξθσζε 

δηνηθεηηθή πεξηθεξεηαθή δνκή δελ είλαη ζε ζέζε αθφκα λα ζρεδηάζεη θαη λα θαζνξίζεη πνιηηηθά πεξηερφκελα. Καηά 

ζπλέπεηα, εληζρχεηαη ε ππφζεζε δηακφξθσζεο ελφο ηδηφηππνπ εζληθν-πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, ην 

νπνίν απνηειεί κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδν δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο -δεδνκέλεο ηεο καθξνζθνπηθήο γεσγξαθηθήο 

θαη θνηλσληθήο δηάξζξσζεο ηεο ρψξαο- αιιά επηθπιάζζεη πξνθιήζεηο γηα ηα δηαθνξηθά αλαπηπζζφκελα κέξε ηεο 

ίδηαο ηεο πεξηθέξεηαο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, δε δηαπηζηψλεηαη αλάπηπμε ηδηαίηεξσλ δνκψλ πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο θαη 

κεραληζκνί ζπιινγηθήο κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Αληίζεηα -φπσο αλαδεηθλχνπλ αξθεηέο απφ ηηο πξσηνβνπιίεο 

πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο αλαπηπρζεί- ε θνηλσληθή αδπλακία ζπλάξζξσζεο ησλ πθηζηάκελσλ ζπκθεξφλησλ θαη 

πξνηηκήζεσλ, ζε επίπεδν παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο γλψζεο, ζπληζηά αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρή 

έθβαζε ζπιινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ, φηαλ απηέο αλαιακβάλνληαη. Σν πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ηεο 

Κξήηεο αζζελεί ηφζν ζηε δηάζηαζε ησλ ζπγθξνηεζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ (δνκέο, νξγαληζκνί, ζεζκνί) -ηα νπνία είηε 

απνπζηάδνπλ είηε επηθπιάζζνπλ εζσηεξηθέο νξγαλσηηθέο ή ηερλνινγηθέο αλεπάξθεηεο- φζν θαη ζηε δηάζηαζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ησλ κεξψλ ηνπ, νη νπνίεο είλαη ακειεηέεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο κειέηεο. Οη 
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παξάγνληεο γηα ηελ πεξηνξηζκέλε ‘θνηλσληθή ηθαλφηεηα’ ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, ζε αλαθνξά κε ηηο 

επηιεγείζεο αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο, αθνξνχλ ζπλνπηηθά: α) ζε ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά ζηνηρεία, φπσο νη 

δηαθνξεηηθέο ελδν-πεξηθεξεηαθέο θαη δηα-πεξηθεξεηαθέο εμαξηήζεηο ησλ δνκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε αδπλακία 

δφκεζεο κηαο ζπιινγηθήο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο ζπλείδεζεο ζε ζέκαηα ΔΣΚ, β) ζε ζηνηρεία δηαθνξάο 

αλάκεζα ζε ζηνηρεία ηνπ θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο θαη ησλ επηζηεκνληθψλ εμεηδηθεχζεσλ θαζψο θαη γ) ζε ζέκαηα 

ζπζηεκηθήο νξγάλσζεο θαη πνιηηηθήο ΔΣΚ πνπ δηακνξθψλνπλ γηα ηελ πεξηθέξεηα κηα αλαπηπμηαθή ηξνρηά έληνλεο 

‘θαηαλεκεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο’, παξά ζε έλα ππφδεηγκα πνπ αμηνπνηεί ηνπο παξαγφκελνπο ηερλνινγηθνχο 

πφξνπο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ. Ζ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο αθνξά, απφ 

άπνςε πνιηηηθψλ ΔΣΚ, έλα ζχζηεκα ακηγψο εζληθά θαζνξηδφκελν ζε επίπεδν πεξηερνκέλσλ θαη πινπνίεζεο. Θα  

κπνξνχζε επίζεο λα ραξαθηεξηζηεί σο ιεηηνπξγηθά, νξγαλσηηθά θαη ηερλνινγηθά απνδηαξζξσκέλν, νδεχνληαο πξνο 

έλα πξφηππν ‘θαζεδξηθψλ ηεο εξήκνπ’, βαζηζκέλν ζε ζηνηρεία εκη-δνκεκέλσλ επηκέξνπο ζπλεξγαζηψλ, 

πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη ζεζκηθψλ εξγαιείσλ. Ζ απηή ζεζκηθή δηάξζξσζε νμχλεη 

επάιιεια ηνλ ζπγθξνπζηαθφ ραξαθηήξα ησλ ζρέζεσλ θαη ηνλ νξγαλσηηθφ θαη ζεζκηθφ ελδν-πεξηθεξεηαθφ 

αληαγσληζκφ. Ζ έιιεηςε δε πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο πεξηνξίδεη ηηο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζρέζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, παξφηη ε παξνπζία εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθψλ επηζηεκνληθψλ 

θαη ηερλνινγηθψλ κνλάδσλ κε έληνλα ζηνηρεία εμσζηξέθεηαο, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ αξρηθφ απφζεκα γηα ηελ 

ελζάξξπλζε δηεξγαζηψλ βειηίσζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ηζηνχ. 

ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ, ε αλάιπζε ησλ ηξηψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο αλαδεηθλχεη 

αληίζηνηρα δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλάπηπμεο θαη αληίζηνηρα  δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο αλαπαξαγσγήο ησλ 

ηειεπηαίσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, νη παξαγσγηθνί κεραληζκνί γεληθά θαίλεηαη λα δηακνξθψλνπλ έλα 

πεξηθεξεηαθφ ππφδεηγκα, ζπλεπεία ησλ σο άλσ θνηλσληθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ παξακέηξσλ. Σν 

ππφδεηγκα απηφ δε βειηηψλεη νχηε ηελ παξαγσγηθή ηνπ επάξθεηα -σο ηηο γλσζηηθέο θαη νξγαλσηηθέο κνξθέο 

ζηαδηαθήο βειηίσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ θαη πξντφλησλ- νχηε ηηο ηερλνινγηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, σο ηε 

δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο γλψζεο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ νξγαλσηηθψλ κεζφδσλ ελίζρπζεο ηεο ηερλνινγηθήο 

αιιαγήο (Cimoli, Dosi & Stiglitz, 2009: 546). Σν γεγνλφο εκθαλίδεη ηε ζεκαζία -ζην πιαίζην ησλ πνξηζκάησλ θαη 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο- ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Οη ηειεπηαίεο, ηδσκέλεο 

ζπζηεκηθά θαη φρη γξακκηθά (σο δνκέο θαηαλνκήο πφξσλ), ζα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ‘δηφξζσζεο’ 

θαη ελίζρπζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ζπζηεκηθψλ ειιείςεσλ θαη ηνπ ζεζκηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ επλνεί ηελ πεξηθεξεηαθή ηερλνινγηθή θαη θαηλνηνκηθή αδξάλεηα.  

ηελ πεξίπησζε ηεο Southern-Eastern, δηαπηζηψλεηαη έλαο απμεκέλνο βαζκφο παξαγσγηθήο επάξθεηαο φηαλ ην 

πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηδσζεί ζπλνιηθά ζε αλαθνξά κε ηνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο ‘έληαζεο γλψζεο’. Ζ 

επάξθεηα απηή ηξνθνδνηείηαη ζηαδηαθά απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κε ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ παξαγσγήο 

γλψζεο. Οη ζρέζεηο απηέο δελ αθνξνχλ πιένλ κφλν ζηελ αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε επηζηεκνληθψλ πφξσλ παξαγφκελσλ απφ ηα ηνπηθά αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαη ηλζηηηνχηα ή θαη ηελ 

ζχκπξαμε ζε δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο γλψζεο θαη λέσλ πξντφλησλ ή δηαδηθαζηψλ. Ζ εληζρπφκελε παξαγσγηθή 

επάξθεηα -ε νπνία βέβαηα δηαθνξνπνηείηαη θιαδηθά- ηξνθνδνηείηαη απφ άιια δχν ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

αθνξνχλ: α) ζηε καδηθή εηζαγσγή ηερλνινγίαο κέζα απφ ηελ κέζνδν ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ –γεγνλφο 

σζηφζν πνπ επηθπιάζζεη πξνθιήζεηο γηα ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο- θαη β) ζηε ζηαδηαθή κεηαηφπηζε ηεο 

νξζνινγηθφηεηαο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία πξνο ελεξγεηηθέο παξεκβάζεηο.  

Οη παξεκβάζεηο απηέο φπσο δηεθάλε πεξηιακβάλνπλ: α) ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο, β) αχμεζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, γ) πξνηππνπνίεζε ηνπ θαζεζηψηνο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη 

δηαρείξηζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, δ) αλακφξθσζε ησλ θνξνινγηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη θηλήηξσλ, ε) ελίζρπζε 

ησλ ζπζηεκηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπκπξάμεηο θνξέσλ θαη πξνζπάζεηεο ελζήθεπζεο ησλ 

εηζεξρφκελσλ ηερλνινγηθψλ κεραληζκψλ ζηα ηνπηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα θαη ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο 

γλψζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε ελίζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ γεληθά, ζπλνδεχεηαη φπσο θαίλεηαη θαη απφ κηα 

ζηαδηαθή ελίζρπζε ζηηο ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε βειηίσζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηα 

θπξίαξρα νξγαλσηηθά ππνδείγκαηα ελζάξξπλζεο ηνπ ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Οη ηθαλφηεηεο απηέο 

εηζάγνληαη κέζα απφ ηηο νξγαλσηηθέο αξρέο θαη ηα παξαγσγηθά πεξηερφκελα -δειαδή κέζα απφ θαηλνηνκίεο 

πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ, νξγάλσζεο- ησλ εηζεξρφκελσλ κέζσ επελδχζεσλ παξαγσγηθψλ δνκψλ (θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ησλ εκεδαπψλ δνκψλ, φηαλ εθείλεο αθνξνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ‘πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο’). 
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Δπηπιένλ, νη ηθαλφηεηεο απηέο εηζέξρνληαη κέζα απφ ηελ πξφζθαηε αλάπηπμε πνιηηηθψλ ΔΣΚ κε ηζρπξή έκθαζε 

ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ αλάπηπμε επηζηεκνληθά βαζηδφκελσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

πλνπηηθά, ε Ηξιαλδηθή πεξίπησζε θαίλεηαη λα βειηηψλεη ηφζν ηελ παξαγσγηθή ηεο επάξθεηα φζν ηηο ηερλνινγηθέο 

ηεο ηθαλφηεηεο -ρσξίο λα παξαβιέπνληαη νη επηκέξνπο ζηξεβιψζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο ή θιαδηθέο ππεξ-

ζπγθεληξψζεηο- σο ζπλέπεηα ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ έληνλν 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηελ πξνέιθπζε θεθαιαίσλ. 

ηελ πεξηθέξεηα Skåne, νη έλλνηεο ηεο παξαγσγηθήο επάξθεηαο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ είλαη πεξηζζφηεξν 

ίζσο αλεπηπγκέλεο ζπλεπεία παξαγφλησλ πνπ αλαγλσξίδνληαη θάπσο θαη ζηε Southern-Eastern. Οη παξάγνληεο 

πνπ ηελ αλαδεηθλχνπλ ζε ηδηαίηεξε πεξίπησζε ζπζηεκηθήο ζεζκηθήο αλάπηπμεο πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα ηνπηθήο 

απηφ-νξγάλσζεο, πνιχ-εηαηξηθψλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ζχκπξαμεο, δηαδηθαζηψλ ζπιινγηθήο κάζεζεο, 

πιεγκάησλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ζεζκψλ ζπλάξζξσζεο ζπκθεξφλησλ θαη δεμηνηήησλ. Ζ ελίζρπζε ηφζν ηεο 

παξαγσγηθήο επάξθεηαο φζν θαη ησλ ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ απνηεινχλ δηαζηάζεηο ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο πνπ εκπξφζεηα δηακνξθψζεθαλ θαη ηξνθνδνηήζεθαλ κέζα απφ: α) ηελ αλαδηακνξθσκέλε εζληθή 

πνιηηηθή ΔΣΚ, ηα ηειεπηαία έηε, β) ηε ζηνρεπκέλε θαη νινθιεξσκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπηθψλ ηζρπξψλ θνξέσλ, 

φπσο ηνπ Lund University, γ) ηελ αλάπηπμε ππεξ-δνκψλ κεηαθνξάο θαη εθθφιαςεο ηερλνινγίαο, φπσο ηνπ Ideon 

Science Park), θαη νη νπνίεο δνκέο δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ ζπλέξγεηα ηνπηθψλ θνξέσλ, επηρεηξήζεσλ θαη 

Παλεπηζηεκίνπ θαη δ) ηελ αλάπηπμε ζπιινγηθψλ νληνηήησλ θαη ζπιινγηθψλ δηεξγαζηψλ κάζεζεο θαη ζεζκηθήο 

νινθιήξσζεο δξψλησλ, αλά παξαγσγηθφ θιάδν αιιά θαη ζπζηεκηθά.  

πσο αλαδεηθλχεηαη ζηηο παξαθάησ ζειίδεο, ηα καζήκαηα απφ ηελ πεξίπησζε ηεο Skåne αλαθνξηθά κε ηελ 

ελίζρπζε ησλ δπν ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ, πεξηιακβάλνπλ: (1) ηε ζεκαζία ηεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ησλ 

ηνπηθψλ δξψλησλ, (2) ηε ζεκαζία αλάπηπμεο πνιηηηθψλ ΔΣΚ κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηεκηθφηεηαο, (3) ηε 

ζεκαζία ελφο πιέγκαηνο ζεζκψλ θαη νξγαληζκψλ κεηαθνξάο θαη αμηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη (4) ηελ αλάπηπμε ελφο 

πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο πνπ ππεξβαίλεη ην ζηάδην ηεο ζχζηαζεο ησλ αλαγθαίσλ 

ζπζηαηηθψλ θαη φπνπ ην ζηάδην ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ηνπο αλέξρεηαη ζηε δφκεζε κηαο ζηνρεπκέλεο 

ηνπηθά νξζνινγηθφηεηαο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο νξζνινγηθφηεηαο επηρεηξεί ηε ζπλάξζξσζε 

επηκέξνπο ζπκθεξφλησλ θαη πξνηηκήζεσλ, ελ κέζσ ζπρλά θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ αλάκεζα ζε πεπαηεκέλεο 

ηξνρηέο θαη αλαδπφκελεο ζθνπνζεζίεο. Παξάιιεια, ην πεξηερφκελν ηεο νξζνινγηθφηεηαο ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε 

ζεζκηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ελεξγνπνηεί έλα ηνπηθφ ‘θχθισκα θαηλνηνκίαο θαη γλψζεο’. Δληέιεη, νη ππθλέο απηέο 

ζεζκηθέο δηεξγαζίεο δηακνξθψλνπλ πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα βαζηζκέλα ζε δηεξγαζίεο έληαζεο 

γλψζεο θαη ‘θαηλνηνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο’.  

ε επίπεδν κεραληζκψλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο γλψζεο ζε ελδνπεξηθεξεηαθφ θαη δηα-πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε 

ζπγθξηηηθή παξάζεζε αλάκεζα ζηηο ηξεηο πεξηθέξεηεο εκθαλίδεη ζεκαληηθά ζηνηρεία εμέηαζεο. πσο θαίλεηαη ζηελ 

παξαπάλσ αλάιπζε, ε πεξηθέξεηα ηεο Skåne θηινμελεί ην Lund University, ην νπνίν δηαηεξεί έλα επξχ θάζκα 

επηζηεκνληθψλ εμεηδηθεχζεσλ θαη ζπληζηά έλα απφ ηα πεξηζζφηεξν δπλακηθά Ηδξχκαηα ηεο νπεδίαο. Ζ ζεκαζία 

ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηελ πεξηθέξεηα Skåne πεξηιακβάλεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαη άιισλ ηδξπκάησλ φπσο θάλεθε, 

φπσο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Malmö. Δληνχηνηο, ν ξφινο ηνπ Lund University ππεξβαίλεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

επηζηεκνληθή δηάζηαζε -ε νπνία είλαη πςεινχ επηπέδνπ φπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ζε 

επίπεδν εηζξνψλ θαη επελδχζεσλ, ππνδνκψλ θαη απνηειεζκάησλ ιεηηνπξγίαο- θαη αθνξά ζε κηα θαηλνηνκηθή 

αλαπηπμηαθή ζεκαζία. Ο ξφινο απηφο εληζρχεηαη θαη απφ ην εζληθφ πιαίζην πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα. Ο πνιχ-επίπεδνο ξφινο απηφο πεξηιακβάλεη: (1) ηε 

κεηαθνξά επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ πξνο ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο, (2) ηε ζπλεξγαζία κε παξάιιεια ιεηηνπξγνχζεο δνκέο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, παξνρήο 

ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ θαη εθθφιαςεο θαηλνηνκίαο πνπ ε ίδηα ζχζηαζε ηνπο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνέθπςε 

απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, (3) ηε δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηνπηθή αθαδεκατθή δξαζηεξηφηεηα θαη αξηζηεία (ελψ ρξεκαηνδνηνχληαη θαη 

απφ επξσπατθνχο, εζληθνχο θαη ηνπηθνχο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο πφξνπο), αιιειεπηδξνχλ κε ηηο ηνπηθέο 

εξεπλεηηθέο δνκέο θαη δηεπξχλνπλ ην επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ πεδίν ησλ δνκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

θαζηζηψληαο ην θφκβν πςειήο επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο ζηνλ επξχηεξν επξσπατθφ ρψξν (π.ρ. MAX IV, ESS) (4) 

ηελ πξνεηνηκαζία, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ζπζηεκηθψλ παξεκβάζεσλ κε ηελ ζπλεξγαζία θνηλσληθψλ 

θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ ή ηελ ζπκκεηνρή ζε ηνπηθά παξαγσγηθά δίθηπα (π.ρ. Skåne Food Network), κε θιαδηθφ ή 
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γεληθφηεξν ηερλνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (π.ρ. Ideon) θαη (5) ηε ζπγθξφηεζε λέσλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ζην 

ηνπηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, (6) ηε δηακφξθσζε λέσλ ξνψλ αιιειεπίδξαζεο θαη παξαγσγηθήο κάζεζεο θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ δηεξγαζηψλ ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ησλ ηνπηθψλ δξψλησλ. Δπηπξφζζεηα, νη ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ Lund University εληζρχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζην πεδίν ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαζψο επίζεο δηακνξθψλνπλ έλα ηνπηθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγηθφηεηαο θαη αμηνπνίεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ θαηλνηνκίαο, ζε επίπεδν ππνδνκψλ θαη ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ.  

ηελ πεξίπησζε ηεο Southern-Eastern, ζπγθεληξψλνληαη αθαδεκατθέο δνκέο κε εμεηδηθεχζεηο ζε αξθεηά 

επηζηεκνληθά πεδία κε θπξηφηεξεο ην Παλεπηζηήκην ηνπ Γνπβιίλνπ, ην Παλεπηζηήκην ηνπ Cork, ην Παλεπηζηήκην 

ηνπ Limerick θαη ην Trinity College. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο θαη ζην επίπεδν ησλ 

ππνδνκψλ γλψζεο, αθνξά ζηηο αλαπηπζζφκελεο δπλακηθέο αλάκεζα ζηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαη αλάκεζα ζηα 

ηειεπηαία θαη ηηο παξαγσγηθέο δνκέο, ηδηαίηεξα ζε ηνκείο φπσο νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ε 

ηαηξηθή-θαξκαθεπηηθή ηερλνινγία θαη ε βηνηερλνινγία, νη λέεο ηερλνινγίεο πεξηβάιινληνο. Δπηπξφζζεηα αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ιεηηνπξγνχλ ηα Ηλζηηηνχηα Σερλνινγίαο (Institutes of Technologies), ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη ζε 

ηνκείο αηρκήο, εκπιέθνληαη ζε αξθεηέο πξσηνβνπιίεο θαη αιιειεπηδξνχλ κε ην αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ. 

Παξάιιεια ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα ηδησηηθά θνιιέγηα θαη εθπαηδεπηηθά θνιιέγηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πηζηνπνίεζεο
336

 (Higher Education and Training Awards Council-HETAC). Οη ππνδνκέο 

παξαγσγήο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηε Southern-Eastern γεληθά, θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηα αθαδεκατθά θαη 

ηερλνινγηθά ηδξχκαηα, είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα δηαπηζηψλεηαη επίζεο κηα ηάζε 

ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη παξαγσγηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Ζ ηάζε απηή ηξνθνδνηείηαη ηφζν απφ εζσηεξηθέο 

δπλακηθέο, ζε εξεπλεηηθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν -κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ πφξσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

δηεξγαζηψλ αμηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλεξγαζηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ ελίζρπζε ησλ 

επηκέξνπο αθαδεκατθψλ δπλακηθψλ- φζν θαη θπξίσο ιφγσ ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ΔΣΚ. Ζ ηειεπηαία, πξνσζεί πιένλ 

ζηαδηαθά ζπζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο πνιηηηθήο ζε επίπεδν ζπλεξγαζίαο ηνπηθψλ δξψλησλ, ζπλεξγαζίαο 

παξαγσγηθψλ δνκψλ θαη αθαδεκίαο, αλάπηπμεο θνηλψλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη 

αλάπηπμεο δνκψλ κε αλαθνξά ζηε δηεζλνπνηνχκελε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ζπλέληεπμε UCD, Trinity, 2010). Σν 

ηειεπηαίν ζεκείν ησλ ζεζκψλ θαη ησλ ππνδνκψλ αληαπφθξηζεο ζε δηεζλείο αλάγθεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

απνηειεί άιινηε ξεηά θαη άιινηε άξξεηα θεληξηθφ ζηνηρείν ζηελ εζληθή πνιηηηθή ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία (φπσο θαη 

ζηε νπεδία) ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν σζηφζν. ηε κελ πξψηε αθνινπζείηαη θαηά θάπνηνλ 

ηξφπν, ε πξνζέγγηζε ηεο πξνζέιθπζεο θνηηεηηθψλ ξνψλ θαη θπζηθά πςεινχ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ. ηε νπεδία 

θαίλεηαη λα έρεη πξνηεξαηφηεηα ην δεχηεξν, δειαδή ε αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη ε πξνζέιθπζε ψξηκσλ εξεπλεηηθψλ 

δπλακηθψλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ εζληθνχ -

θαη πεξηθεξεηαθνχ- ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ηεο Διιάδαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαίλεηαη φηη θακία 

απφ ηηο δπν αξρέο δελ απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν πνιηηηθήο, κέρξη ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ.  

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ησλ πνιιαπιψλ ξφισλ ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ Ηξιαλδία θαη ζηε Southern-

Eastern, ζεκεηψλεηαη φηη ιεηηνπξγνχλ ηα ηειεπηαία έηε δνκέο ηερλνινγηθήο δηακεζνιάβεζεο εληφο ησλ ηδξπκάησλ 

κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηε δηακφξθσζε επξχηεξσλ παξεκβάζεσλ. Παξάιιεια, ηα Ηδξχκαηα 

ζπκκεηέρνπλ ζε αξθεηέο πξσηνβνπιίεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο κε ηζρπξή επίπησζε ζην ηνπηθφ ζχζηεκα 

θαηλνηνκίαο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ην National Institute for Bioprocessing Research and Training (ΝΗΒRΣ), 

ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη ελ κέξεη απφ ηνλ εζληθφ νξγαληζκφ επελδχζεσλ IDA θαη ζπληζηά θνηλνπξαμία αλάκεζα 

ζηα Dublin City University, Institute of Technology Sligo, Trinity College Dublin θαη University College Dublin 

(ζπλέληεπμε ΝΗΒRΣ, 2010). ήκεξα θαίλεηαη φηη ηα πεξηερφκελα ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ΔΣΚ δηακνξθψλνληαη ηφζν 

ζε αλαθνξά κε ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ αθαδεκατθνχ ηνκέα αιιά θαη ζε ζπλάθεηα κε ηελ ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο 

θαη πξνζέιθπζεο ζπγθεθξηκέλσλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ ‘πςειήο έληαζεο γλψζεο’ θαη θαηά ζπλέπεηα σο 

αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηεο 

θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο, ε νπνία ην 2008 ζπγθεληξψλεη ην 50% (44 δηο επξψ) ησλ εμαγσγψλ ηεο Ηξιαλδίαο, κε 

ηηο πεξηζζφηεξεο δνκέο ηεο λα είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε Southern-Eastern. Ο θαξκαθεπηηθφο ηνκέαο ππνινγίδεηαη 

φηη ζπλεηζθέξεη κε πεξίπνπ 1 δηο θφξν επηρεηξήζεσλ εηεζίσο ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη απαζρνιεί άκεζα 

πεξίπνπ 24.000 εξγαδνκέλνπο (ζπλέληεπμε NIBRT, 2010). Δληνχηνηο, ην πςειφ ξίζθν ζηελ αλάιεςε 

επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ηα πςειά θφζηε επέλδπζεο ή δηαηήξεζεο επξεζηηερληψλ (κηαο θαη κηιάκε γηα 
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έλαλ θιάδν πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη εμεηδίθεπζεο) θαζψο θαη ν απμαλφκελνο δηεζλήο αληαγσληζκφο, 

απνηεινχλ πξνθιήζεηο πνπ εληαηηθνπνηνχλ ηηο πηέζεηο ζηηο εγρψξηεο βηνκεραληθέο δνκέο θαη δεκηνπξγνχλ ηελ 

αλάγθε πξσηνβνπιηψλ ζε επίπεδν πνιηηηθήο ΔΣΚ. Σα πεξηερφκελα ησλ πνιηηηθψλ ζα πξέπεη λα εληζρχνπλ πιένλ 

ηελ παξαγσγηθή βάζε κέζα απφ ηελ εηζδνρή επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ, ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ 

νξγάλσζεο θαη ηελ παξαγσγή πςειά θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Τπφ απηή ηελ νπηηθή, ε αλάπηπμε κέηξσλ πνιηηηθήο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο -παξάιιεια κε ηηο 

ζθνπνζεζίεο ελίζρπζεο ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ, σο δνκψλ δηεζλνχο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο- ζπληζηνχλ 

εκκέζσο θαη βηνκεραληθή πνιηηηθή, δηακνξθψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ. Με άιια ιφγηα, θαίλεηαη φηη νη ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ 

ζπγθιίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε ηηο ζθνπνζεζίεο ηεο εζληθήο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο, ε νπνία νινθιεξψλεηαη 

ζην πιαίζην βειηίσζεο ησλ πθηζηάκελσλ θξαηηθψλ ή ηδησηηθψλ ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πφξσλ. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη, νη πνιηηηθέο ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο ηερλνινγηθήο βάζεο -θαη νη νπνίεο ζηε ζχιιεςε, ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε απνηεινχλ θεληξηθέο εζληθά πξσηνβνπιίεο- απνηεινχλ ηκήκα ηεο πξφζθαηεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα εζληθήο ζηξαηεγηθήο ελίζρπζεο ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Ηξιαλδία. 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή έρεη επηθέξεη ηα ηειεπηαία ρξφληα δηπιαζηαζκφ ησλ επελδπφκελσλ θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ 

πφξσλ γηα έξεπλα. Σν γεγνλφο απηφ εληζρχεη ηηο παξαηεξνχκελεο δηαδηθαζίεο πξνζέιθπζεο εξεπλεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη δνκψλ θαη δηακνξθψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο έξεπλαο αηρκήο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία 

εμεηδηθεπκέλσλ ππνδνκψλ θαη ηε ζπγθέληξσζε πςειά θαηαξηηζκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (ζπλέληεπμε IDA, 

UCD, 2010). πγθεθξηκέλα, ηα ηειεπηαία ρξφληα φλησο παξαηεξείηαη αχμεζε ζηελ απνλνκή δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ 

θαη ηδηαίηεξα ζε θαηεπζχλζεηο  ζεηηθψλ επηζηεκψλ (δηαθεξπθηηθφ ζηφρν απνηειεί ν δηπιαζηαζκφο κέζα ζε 8 ρξφληα 

ησλ δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ, έσο ην 2013), ελψ ν δείθηεο δεκνζηεχζεσλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ επίζεο 

βειηηψζεθε δηεζλψο ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηελ 34ε ζέζε ζηελ 19ε (Forfas, 2010).  

εκεηψλεηαη γεληθά φηη αθφκε ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο ζεηηθέο κεηαβνιέο θαη ηηο απμήζεηο ζηνπο επελδπφκελνπο 

ζηελ έξεπλα πφξνπο, είλαη ε αλάπηπμε νξγαλσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ πξσηνβνπιηψλ εληφο θαη γχξσ απφ ην 

πεξηβάιινλ ηεο παξαγσγήο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε κνξθή νξγάλσζεο ησλ 

εξγαζηεξίσλ, ηελ εζσηεξηθή δηνίθεζε γλψζεο ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ, ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ θαη 

ζεζκηθψλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο ηεο γλψζεο, ηε δηεχξπλζε ησλ βηνκεραληθψλ, ζεζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δπλαηνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ παξεκβάζεσλ θαη θνηλσληθψλ θαηλνηνκηψλ. πσο θαίλεηαη ακέζσο 

παξαθάησ, ε πνιηηηθή ΔΣΚ ζηελ Ηξιαλδία ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνσζεί κέηξα ηα νπνία θηλνχληαη αξθεηά πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηφζν ηεο πξνηππνπνηεκέλεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο (θαη αμηνπνίεζεο ηεο παξαγφκελεο γλψζεο), φζν 

θαη ηεο δηακφξθσζεο ηερλνινγηθψλ ζπκπξάμεσλ γηα ηελ επίιπζε ηερλνινγηθψλ πξνθιήζεσλ θαη αλαγθψλ 

(ζπλεληεχμεηο Forfas, IDA, SFI, 2010).       

Ζ πεξηθέξεηα Κξήηεο ζπγθεληξψλεη φπσο θάλεθε ζηελ κειέηε πεξίπησζεο έλαλ ηδηαίηεξα ππθλφ ηζηφ εξεπλεηηθψλ 

θαη αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ θαη απνηειεί κηα ηηο πξψηεο πεξηθέξεηεο ζηελ ρψξα (δεχηεξε αλαινγηθά, κεηά ηελ 

Αηηηθή) ζηηο επελδχζεηο ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ, παξφηη ην ζχλνιν ζρεδφλ απηψλ αθνξνχλ ζε θξαηηθέο δαπάλεο. 

Ο ξφινο ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο πεξηιακβάλεη έλα ζχκπιεγκα ζηνηρείσλ πνπ ηνλ 

δηαθνξνπνηεί αξθεηά απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ κειεηήζεθαλ παξαπάλσ. ε επίπεδν ππνδνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

γλψζεο, ε κειέηε ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία πνπ κπνξεί λα επηθπιάζζεη κηα ελεξγεηηθή 

θξαηηθή εξεπλεηηθή πνιηηηθή, παξφια ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αζπκκεηξίεο πνπ ζπλαληψληαη ζηηο επφκελεο 

ηζηνξηθέο θάζεηο. Πξνζεγγίδνληαο ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ζηε βάζε ησλ αξρηθψλ ζπζηεκηθψλ πεξηθεξεηαθψλ 

ζπλζεθψλ -απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80- κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη κηα πεξηθέξεηα κε ειάρηζηεο ππνδνκέο λα 

αλαπηχζζεη ξαγδαία κέζα ζε ιίγα ρξφληα ην αλζξψπηλν θεθάιαην ηεο, ην εξεπλεηηθφ ηεο δπλακηθφ θαη ηηο 

αλχπαξθηεο έσο ηφηε εξεπλεηηθέο θαη αθαδεκατθέο ππνδνκέο.  

Οη αθαδεκατθέο ππνδνκέο αλαπηχζζνληαη ζε βαζκφ πνπ έσο ηα κέζα ηνπ ’90,  δεκηνπξγνχλ κεξηθά απφ ηα 

κεγαιχηεξα αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ζηε ρψξα, κε ηδηαίηεξε δξαζηεξηφηεηα ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ηδξπκάησλ ηεο Κξήηεο -κέζα θαη απφ ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ 

πνπ πξνζέξρεηαη πιένλ θαη απφ ην εμσηεξηθφ πξνζδνθψληαο ή δηαβιέπνληαο ηελ απαξρή κηαο αληίζηνηρεο κε ηα 

δηεζλή εξεπλεηηθά δεδνκέλα δπλακηθήο- πξνζδίδνπλ ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηθέξεηαο (ήδε απφ ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80) έλα δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ. Απηφο βαζίδεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο έξεπλαο πνπ 
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δηεμάγεηαη, ζηηο επθαηξίεο (ρξεκαηνδνηηθψλ, ζεζκηθψλ) πνπ πξνζειθχνληαη ζπλεπεία ηεο ηειεπηαίαο θαη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε αθαδεκατθψλ δηθηχσλ θαη ζπλεξγαζηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ αιιά θπξίσο ζε δηεζλέο επίπεδν.  

Ζ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο αλαδεηθλχεη ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη γηα κηα πεξηθέξεηα -αθφκε θαη 

ππαλάπηπθηε φπσο ήηαλ ε Κξήηε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70- ε αλάπηπμε ηζρπξψλ επηζηεκνληθά θαη 

εθηεηακέλσλ ζεκαηηθά επηζηεκνληθψλ ππνδνκψλ θαζψο θαη ε ζηειέρσζε ηνπο κε θαηαξηηζκέλν επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ. εκεηψλεηαη βέβαηα φηη ε αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ απηψλ δελ απνηέιεζε απαξαίηεηα κηα ζπλνιηθά 

ζρεδηαζκέλε πξνζέγγηζε νχηε κηα θεληξηθά εκπλεπζκέλε πξσηνβνπιία, ηνπιάρηζηνλ ζην ζχλνιν ηεο. εκαληηθή 

γηα ηε δεκηνπξγία ή θαη ηελ αλάπηπμε αξθεηψλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο είλαη ε 

δξαζηεξηφηεηα -ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80- αξθεηψλ εμερνπζψλ επηζηεκνληθψλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ 

ζπλέβαιαλ ηφζν ζηελ έκπλεπζε δνκψλ θαη πξσηνβνπιηψλ φζν θαη ζηελ πινπνίεζε ή αλάπηπμε ηνπο. Με ηνλ ίδην 

ηξφπν αξθεηέο απφ ηηο πεξαηηέξσ ππνδνκέο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηφηε ζην πιαίζην ησλ αθαδεκατθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ λεζηνχ, πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ζρεηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πιαηζίσλ. πρλά, αθφκε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο 

έρνπλ πξνθχςεη πέξα απφ ηνλ νξίδνληα κηαο ‘θιαζηθήο’ πνιηηηθήο ΔΣΚ θαη πέξα απφ ηα φξηα ησλ ζθνπνζεζηψλ 

ηεο.  

Με άιια ιφγηα, παξφηη ε πνιηηηθή ΔΣΚ ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο κέζα απφ ηελ 

εμέηαζε ησλ ζεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο, νη ζχλζεηεο κνξθέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο πξνθχπηνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φρη απφ κηα νινθιεξσκέλα ζρεδηαζκέλε πνιηηηθή αιιά απφ 

ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ηεθκεξησκέλε αξηζηεία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο. 

Καηά ζπλέπεηα, θαίλεηαη φηη ε πνιηηηθή ΔΣΚ δηακνξθψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή  

πξσηνβνπιία ησλ ίδησλ ησλ νηνλεί ππνθεηκέλσλ ηεο θαη ηελ επηηπρή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έθβαζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπο, είηε αξρηθά ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο- γηα ηε ζχζηαζε θαη αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ 

εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ζηελ Κξήηε- είηε έπεηηα ζε επίπεδν αμηνπνίεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ πιαηζίσλ κέζα απφ 

ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηαδηθαζίεο (ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ ή θαη δηεζλέο πιαίζην). 

Δπνκέλσο, παξφηη ε θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ δηαπηζηψλεηαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο -θαζφζνλ 

κεηακφξθσζε κηα πεξηθέξεηα ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο γλψζεο θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο- ην 

ζεηηθφ ζηνηρείν απηφ κάιινλ δελ πηζηψλεηαη κφλν ζηελ νξζνινγηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο θαζεαπηήο (θαη ζηε φπνηα 

ζρεδηαζηηθή ηεο δεμηφηεηα), θαζφηη πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ πξνέθπςαλ εθ ηεο θάησζελ επηζηεκνληθήο 

πξσηνβνπιίαο.   

Ο κνξθνινγηθφο ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο γλψζεο ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο δηαθξίλεηαη ζήκεξα απφ 

ηε ζρέζε ηνπ κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ην δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ, ν νπνίνο θπζηθά δηαθνξνπνηείηαη 

αλά νκάδα θαη επηζηεκνληθφ πεδίν. Σν πεξηερφκελν ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ -πέξαλ ησλ επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ- αθνξά σο επί ην πιείζηνλ ζε αξρέο θαη απνηειέζκαηα αληαιιαγήο θαη παξαγσγήο ηερλνγλσζίαο 

κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Παξφια απηά, ν πξνζαλαηνιηζκφο απηφο σο επί ην πιείζηνλ δελ είλαη ζεζκηθφο ή 

ζπλνιηθφο -πνπ ζα κπνξνχζε λα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο δηεζλνχο εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο 

ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή- αιιά πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ αλά εξεπλεηηθφ αληηθείκελν, 

δξαζηεξηφηεηα ή νκάδα. Αλαδεηθλχεηαη ζε απηφ ην ζεκείν, κε ζαθέο ηξφπν, ε αλάγθε αλάιπζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο -ε νπνία ππνγξακκίδεηαη θαη εηζαγσγηθά- ζε επίπεδν επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ (θαη 

φρη κφλν ζπλνιηθά) θαζφηη δηαθνξεηηθέο δνκέο, θνξείο θαη θιάδνη εληφο ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο δχλαηαη λα 

αθνινπζνχλ απνθιίλνπζεο ή δηαθνξεηηθέο έζησ δπλακηθέο.   

ε επίπεδν ζρέζεο κε ην ηνπηθφ παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ δηαπηζηψλεηαη κηα ‘δπζρέξεηα’ ελζήθεπζεο ησλ 

επηζηεκνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ‘πεξηθεξεηαθφ ρψξν’, ε νπνία ηξνθνδνηείηαη ηφζν απφ ηηο απνθιίλνπζεο 

ηερλνινγηθέο θαη νξγαλσηηθέο εμεηδηθεχζεηο αλάκεζα ζηα επηζηεκνληθά θαη παξαγσγηθά αληηθείκελα φζν θαη απφ 

ζπζηεκηθά ζηνηρεία. Αλαθνξηθά κε ηηο απνθιίλνπζεο εμεηδηθεχζεηο, θαίλεηαη φηη νη κεραληζκνί παξαγσγήο γλψζεο 

ππεξβαίλνπλ ζε έλαλ βαζκφ ηνλ νξίδνληα εθαξκνγήο ζην ηνπηθφ επίπεδν θαη ηδηαίηεξα ζε νξηζκέλνπο πςειά 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο. Οη παξαγσγηθνί κεραληζκνί αληίζεηα, σο επί ην πιείζηνλ αλαδεηνχλ κνξθέο κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο πέξαλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πιαηζίνπ (‘ελζσκαησκέλε γλψζε’).  

Οη ηάζεηο απηέο αθνξνχλ ελ κέξεη ζηελ απνπζία νξγαληζκψλ ή ζεζκψλ πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ζπλεξγαζίεο θαη 

‘νηθνλνκίεο πεδίνπ’ (π.ρ. κεηαθνξά ηερλνινγίαο, κνλάδεο ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ). Ζ κειέηε ησλ εηδηθψλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ζπζζψξεπζεο πάλησο θαηαδεηθλχεη φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο, ε ζέζε, ην κέγεζνο, ε πξνεγνχκελε 

εκπεηξία θαη ε ΄θαηλνηνκηθφηεηα΄ ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξφζεζε γηα κνξθέο 

ζπλεξγαζίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζηελ πεξηθέξεηα. Καη ηα δπν επίπεδα απηά πάλησο (ζπζζψξεπζεο θαη 

ζπζηήκαηνο), δηακνξθψλνπλ έλα ζπλνιηθφ ππφδεηγκα ιεηηνπξγίαο γηα ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν νδεγεί 

κεζνπξφζεζκα πεξηζζφηεξν ζε απνδηάξζξσζε θαη θαηαθεξκαηηζκφ παξά ζε νινθιήξσζε, κε ζπλέπεηεο γηα ην 

ζχλνιν ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ είηε απηά επηιέγνπλ λα νινθιεξσζνχλ ζε επηκέξνπο ζρεκαηηζκνχο θαη ζρέζεηο, είηε 

αλαπαξάγνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ ππνδείγκαηνο κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ‘ζηξαηεγηθψλ ζέζεσλ’.  

Οη ζπλέπεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο είλαη δηηηέο θαη θαίλεηαη λα είλαη ήδε νξαηέο ηφζν ζην γεληθφ 

ηερλνινγηθφ θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο -θαη ζηε 

ζηαδηαθή αιιά ζηαζεξή ππνβάζκηζε ηεο ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο- φζν θαη ζην επίπεδν 

αδπλακίαο άξζξσζεο κηαο ζηξαηεγηθήο κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηθεξεηαθά 

δηαζέζηκεο θαη απνηειεζκαηηθέο ηερλνινγηθέο ιχζεηο. Δλ αληηζέζεη κε ηελ εκπεηξία άιισλ πεξηθεξεηψλ κε 

πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο θνηλσληθέο θαη ζεζκηθέο ηθαλφηεηεο -θαη παξφηη ε Κξήηε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί 

παξαδφμσο ιφγσ ηεο εκη-αζηπθήο ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ έληνλσλ θαη ελνπνηεηηθψλ παξαδνζηαθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

γεσγξαθηθψλ ζηνηρείσλ σο πεξηθέξεηα κε ‘πςειφ δείθηε’ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ- ηα ππνθείκελα ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο αδπλαηνχλ λα ζπιιάβνπλ, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ κηα πνιηηηθή 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαη δφκεζεο ‘ηνπηθψλ πιενλεθηεκάησλ’.  

Ηδηαίηεξα ζην παξφλ αληαγσληζηηθφ πιαίζην ησλ ‘νηθνλνκηψλ ηεο γλψζεο’, ηέηνηνπ ηχπνπ ζηξαηεγηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζα ηνπνζεηνχζαλ ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ ζε ζέζε πςειήο πξνηεξαηφηεηαο. Αληίζεηα, κέρξη ζηηγκήο 

θαίλεηαη φηη νχηε ε δηαδηθαζία ‘θαηαζθεπήο λέσλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ’ είλαη εθηθηή -σο πξντφλ 

θνηλσληθήο δηεξγαζίαο θαη ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ δξψλησλ- νχηε ην πεξηερφκελν ηεο (σο πξνο 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθά παξαγφκελσλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ) θαζίζηαηαη νξαηφ, απφ ην 

ζχλνιν ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδηακνξθψζνπλ κηα ηέηνηα πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή.       

εκεηψλεηαη φζνλ αθνξά πάλησο ζηε ζπζηεκηθή δηάζηαζε, φηη ζεκαληηθφ ζηνηρείν αλάζρεζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ 

δνκψλ γλψζεο θαη παξαγσγήο, απνηειεί θαη ε ζρεηηθή απνπζία απφ ηα πεξηερφκελα ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ -

θαη απφ ηηο (άηππεο) ζηξαηεγηθέο ησλ επηκέξνπο δνκψλ γλψζεο- ηεο ‘έλλνηαο’ ηνπ ηνπηθνχ αλαπηπμηαθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, φπσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα ησλ δπν άιισλ πεξηπηψζεσλ (π.ρ. ν ‘ηξίηνο’ ξφινο ζηελ 

νπεδία). πλεπεία ηνχηνπ, νη δνκέο ησλ ηδξπκάησλ φπσο θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα σο επί ηνλ πιείζηνλ δε 

δηαηεξνχλ ηδηαίηεξε νξγάλσζε θαη κεραληζκνχο γηα ζέκαηα κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ή παξνρήο ηερλνινγηθψλ 

ππεξεζηψλ, ελψ δηαπηζηψλεηαη κηα ειιηπήο ππνζηήξημε ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη θαλφλσλ. Ζ απνπζία 

απηή αλαδεηθλχεη γηα ην ζχλνιν ησλ ηδξπκάησλ -φρη απαξαίηεηα θαη γηα ηηο επηκέξνπο δνκέο ησλ νπνίσλ ν ξφινο 

δηαθνξνπνηείηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη φπνπ αξθεηέο εξεπλεηηθέο νκάδεο αλαπηχζζνπλ έληνλε αλαπηπμηαθή 

πξνο ηελ πεξηθέξεηα δξαζηεξηφηεηα- έλαλ θπξίσο εξεπλεηηθφ, ιηγφηεξν αλαπηπμηαθφ θαη ειάρηζηα ζπζηεκηθφ 

ξφιν. 

Απηφ πνπ θαηαδεηθλχεηαη ζηελ Κξήηε (θαη πξνθχπηεη θαη απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ άιισλ δπν πεξηθεξεηψλ), αθνξά 

ζηελ αλάγθε ελφο ‘ππνδείγκαηνο αλάπηπμεο’ ησλ πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ γλψζεο: α) ζε επίπεδν εκβάζπλζεο (π.ρ. 

βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα, εμεηδίθεπζε), β) ζε επίπεδν αλάπηπμεο (π.ρ. παξεκβάζεηο ζε επίπεδν 

ηερλνγλσζίαο θαη απνηειεζκάησλ, ζπλζεηηθή, αλαιπηηθή θαη θνηλσληθή γλψζε, ζπζηεκηθέο θαη ζπλνιηθέο 

παξεκβάζεηο αλαδηνξγάλσζεο ζε επίπεδν ηνπηθήο αλάπηπμεο, παξεκβάζεηο ζηελ αλάπηπμε λέσλ νξγαλσηηθψλ ή 

ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ), γ) ζε επίπεδν εζσηεξηθήο νξγάλσζεο (π.ρ. ςεθηαθή θαη ζεζκηθή νξγάλσζε), θαη ζε 

επίπεδν δηεζλνχο θαη ηνπηθήο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. δηα-ηδξπκαηηθφηεηα, δηα-πεξηθεξεηαθφηεηα, δηεζλνπνίεζε θαη 

ππέξβαζε ησλ εζληθψλ ζθνπνζεζηψλ κέζα απφ απεπζείαο δηθηπψζεηο κε αληίζηνηρεο δνκέο αξηζηείαο). Οη 

ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο εληνπίδνληαη ιηγφηεξν ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο. Αληίζεηα είλαη πην νξγαλσκέλεο ζηε 

Southern-Eastern θαη ζηε Skåne (ρήκα 14). εκεηψλεηαη, φηη ζηελ επφκελε ελφηεηα ζα εμεηδηθεπηνχλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο θαη πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο.     
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ρήκα 14: Τπφδεηγκα ελίζρπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνκψλ γλψζεο 

 

Γνκέο αμηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη βαζηθέο ηθαλφηεηεο δεκηνπξγίαο λέσλ αγνξψλ, πξντφλησλ θαη λέσλ πεδίσλ 

θαηλνηνκίαο  

Ζ πεξηθέξεηα Skåne, ζε επίπεδν θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο αλαπηχζζεηαη ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ -ηφζν ζε 

επίπεδν πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο-, ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ εκπνξίνπ θαη γεληθφηεξα ησλ 

ππεξεζηψλ. Σαπηφρξνλα ζπγθεληξψλεη ζπγθεθξηκέλνπο ηερλνινγηθνχο ηνκείο έληαζεο γλψζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, ηε βηνηερλνινγία, ηηο επηζηήκεο πγείαο, ηηο λέεο ηερλνινγίεο πεξηβάιινληνο, ηηο 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηλνηνκηθψλ δηεξγαζηψλ ζηελ 

πεξηθέξεηα Skåne αθνξνχλ ηφζν ζε ηερλνινγηθνχο φζν θαη νξγαλσηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο, φπσο θαίλεηαη απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ θιάδσλ ησλ επηζηεκψλ πγείαο, ησλ ηερλνινγηθψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη ησλ 

ηξνθίκσλ. Παξάιιεια, νη ηνπηθνί κεηαζρεκαηηζκνί αθνξνχλ ηφζν ζε πξνζαπμεηηθέο φζν θαη ζε ξηδηθέο 

θαηλνηνκίεο ζε πξντφληα ή δηαδηθαζίεο. Δπηπξνζζέησο, εληνπίδνληαη -ζε ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο παξαγσγήο θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο- ζηνηρεία ζπλεξγαηηθήο θαηλνηνκίαο, ηφζν ζηνπο ηνκείο έληαζεο γλψζεο (π.ρ. 

βηνηερλνινγία) κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Lund University θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, φζν θαη ζε πεξηζζφηεξν 

παξαδνζηαθνχο ηνκείο.  

Οη ηερλνινγηθέο ηξνρηέο θαη ηα θπξίαξρα ππνδείγκαηα ζηελ πεξηθέξεηα δηαθνξνπνηνχληαη θιαδηθά. ην επίπεδν 

ησλ ηνκέσλ έληαζεο γλψζεο παξαηεξείηαη έλαο πςειφο βαζκφο εμεηδίθεπζεο θαη κηα πςειή ‘εμάξηεζε’ απφ 

εηζξνέο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, νη νπνίεο ηθαλνπνηνχληαη -αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε θχζε ηνπ 

ηερλνινγηθνχ πεδίνπ- είηε ελδν-επηρεηξεζηαθά (εληφο ή εθηφο πεξηθέξεηαο), είηε ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ άιιν 

θνξέα ή παλεπηζηήκην. Δηδηθά ζε ππν-ηνκείο φπνπ ηξνθνδνηνχληαη (ή πξνέθπςαλ ηνπηθά) απφ ηε δξαζηεξηφηεηα 

θαη ηελ αξηζηεία ησλ αθαδεκατθψλ θνξέσλ (π.ρ. βηνηερλνινγία, ΣΠΔ), εληνπίδνληαη ηδηαίηεξα εληαηηθνπνηεκέλεο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζε αθαδεκία θαη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ βαζηθή κέζνδνο ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

γηα ηνπο ηνκείο απηνχο είλαη ε αλάπηπμε ηερλνινγίαο, ε ζπκπαξαγσγή ηερλνινγίαο, νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο 

ηερλνινγηθψλ πξσηνθφιισλ θαη ε κεηαθνξά ηερλνινγίαο ή πξνζσπηθνχ απφ εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο γλψζεο. ην 

επίπεδν ησλ πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθψλ ηνκέσλ, ε θπξίαξρε κέζνδνο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο είλαη ν εμνπιηζκφο 

θαη ε ελζσκαησκέλε γλψζε αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαδεηθλχνληαη σο ζεκαληηθέο θαη νη ζπλεξγαζίεο κε θνξείο 

γλψζεο θαη παξαγσγήο ηερλνινγίαο. Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο εληνχηνηο ζην επίπεδν ησλ παξαγσγηθψλ 

κεραληζκψλ -θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηνπο ππν-ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο κεηαπνίεζεο- είλαη ε αλάπηπμε 

εθηεηακέλσλ δη-επηρεηξεζηαθψλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη ε ζηαδηαθή δηακφξθσζε κηαο γεληθφηεξεο ηνπηθήο 

παξάδνζεο γχξσ απφ λέεο κνξθέο ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Σν γεγνλφο απηφ κεζνπξφζεζκα επηδξά θαη επί ησλ 

δηαδηθαζηψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, θαζφηη δηακνξθψλεη θξίζηκεο κάδεο θαη ζπζπεηξψζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηε 
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δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο ησλ επηινγψλ ζην επίπεδν ησλ κεζφδσλ ηερλνινγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ.  

Καηά ζπλέπεηα, ε ζρέζε αλάκεζα ζε ηνκείο θαη αλάκεζα ζε παξαγσγηθέο δνκέο θαη θνξείο γλψζεο 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ εμάξηεζε ηνπ απφ 

επηζηεκνληθέο εηζξνέο. Ο ηερλνινγηθφο αληαγσληζκφο ζηνλ νπνίν εηζάγνληαη ζηαδηαθά θαη νη παξαδνζηαθέο 

κνξθέο παξαγσγήο -φπσο ν επξχηεξνο θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ- απμάλεη ηηο αλάγθεο γηα αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη λέσλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο (φπσο θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηξνθίκσλ), λέσλ κεζφδσλ απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο, λέσλ κεζφδσλ πξνψζεζεο. Δπνκέλσο, νη δηεξγαζίεο απηέο 

εληείλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα εηζαγσγή λέσλ νξγαλσηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ππνδεηγκάησλ. Τπφ απηφ ην 

πιαίζην, εκθαλίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε αλάγθε αλάπηπμεο λέσλ νξγαλσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, νη 

νπνίεο ζα αληηκεησπίζνπλ ηηο πθηζηάκελεο, δηαθνξνπνηνχκελεο αλά θιάδν (Henning, Moodysson & Nilsson, 

2010), ζπζηεκηθέο ειιείςεηο ζε ζέκαηα δνκψλ δηακφξθσζεο ζπλεξγαζηψλ θαη ζε επίπεδν κεραληζκψλ ελίζρπζεο 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο.  

Τπφ ην ίδην πξίζκα ησλ αλαδπφκελσλ πξνθιήζεσλ γηα ην πεξηθεξεηαθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα, ζεκεηψλεηαη ε 

έληαζε ηνπ γεσγξαθηθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ αληαγσληζκνχ, ε νπνία εληείλεηαη σο απνηέιεζκα ηεο ζρεηηθήο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο Skåne. H επξχηεξε πεξηνρή είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, αλαθνξηθά κε ζέκαηα 

ζπκπιεγκάησλ παξαγσγήο, ζπγθέληξσζεο δνκψλ γλψζεο θαη απφζηαζεο απφ αλαδπφκελεο αγνξέο. Σν ίδην ην 

γεγνλφο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεσο ηνπνζεηεί ην πξνθείκελν πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ζην επίθεληξν πεξηθεξεηαθψλ 

αληαγσληζκψλ θαη ζε εγγχηεηα κε αλαδπφκελεο ή κεηαζρεκαηηδφκελεο ‘πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο γλψζεο’ (απφ 

ηελ Κνπεγράγε έσο ην Gothenburg θαη ηε ηνθρφικε, ην ζχλνιν ησλ θαλδηλαβηθψλ θαη ησλ Κάησ ρσξψλ θαη ηηο 

αλεπηπγκέλεο γεξκαληθέο πεξηθέξεηεο). Ζ ζρεηηθή γεσγξαθηθή απηή ζέζε -ε νπνία απνηέιεζε θη έλαλ απφ ηνπο 

παξάγνληεο ελδερνκέλσο γηα ηηο πξσηνβνπιίεο κεηαζρεκαηηζκψλ φπσο θάλεθε ζηελ πεξίπησζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ θιάδσλ θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ πνπ δηήιζαλ- αλαδεηθλχεη ζήκεξα πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε 

ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη αλάπηπμεο λέσλ πεδίσλ θαηλνηνκίαο, ηελ αλάγθε ελδνγελψλ ζπλεξγαζηψλ κε 

θνξείο γλψζεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζέιθπζεο θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (ζπλεληεχμεηο Region 

Skåne, Öresund IT, Food, Entrepreneurship, Logistics, 2010). Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο πνπ ην 

δηακνξθνχκελν ζχζηεκα θαηλνηνκίαο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη αθνξνχλ ζηνπο ζεζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ αλ 

θαη αλεπηπγκέλνη εκθαλίδνπλ ζρεηηθέο ειιείςεηο φζνλ αθνξά ζηνλ ξφιν ηνπο σο εξγαιεία αλάπηπμεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σέινο, κηα πθηζηάκελε πξφθιεζε αθνξά ζηηο εληνπηδφκελεο ηάζεηο ζπγθέληξσζεο 

δξαζηεξηνηήησλ ηφζν ζηνπο παξαδνζηαθνχο ηνκείο (ζπλέληεπμε Öresund Food Network, 2010), φζν θαη ζηνπο 

ηνκείο έληαζεο γλψζεο, ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη θαη νη πεξηζζφηεξεο επηινγέο γεσγξαθηθήο κεηαθίλεζεο 

(ζπλέληεπμε Region Skåne/Medicon Valley, 2010) ιφγσ γεηηλίαζεο κε αληίζηνηρα ‘πεξηβάιινληα θαηλνηνκίαο’.   

Ζ πεξηθέξεηα Κξήηεο, ζε επίπεδν θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο αλαπηχζζεηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κε αλαθνξά ζηε 

γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία θαζψο θαη ζηελ ελέξγεηα, ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ (κε θάκςε θπζηθά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα), ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ εκπνξίνπ. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία απφ ηελ 

ζθνπηά ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο είλαη ηα εηδηθά ηερλνινγηθά θαη νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνκέσλ 

απηψλ. Σν θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο παξνπζηάδεη νξηζκέλα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία ζα κπνξνχζαλ λα πξνζεγγηζζνχλ πεξηζζφηεξν θαη σο ζηξεβιψζεηο. Οη βαζηθέο κνξθέο εηζαγσγήο 

ηερλνινγίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο αθνξνχλ ζηελ ‘ελζσκαησκέλε γλψζε’ θαη ζηελ απφθηεζε εμνπιηζκνχ ή ηελ 

αγνξά ππεξεζηψλ. Δίλαη ειάρηζηεο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηεμάγνπλ δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο θαη ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο (π.ρ. εκπφξην) θαη ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο. Οη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ θάπνην είδνο εξεπλεηηθήο ή ηερλνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 

εμαγσγηθέο κνλάδεο ζηνπο ηνκείο ησλ πιαζηηθψλ, ησλ ηξνθίκσλ, ησλ θαηαζθεπψλ, ηνπ ειεθηξνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (π.ρ. πεξηβάιινλ, ΣΠΔ). Παξνκνίσο, ειάρηζηεο είλαη νη επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο αλαπηχζζνπλ θάπνην είδνο ζρέζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθά αθαδεκατθά Ηδξχκαηα θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο δελ είλαη ηφζν ην κέγεζνο, φζν ε ζέζε ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη νη 

πξνεγνχκελεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην θάπνηνπ ηδξχκαηνο (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηερλνβιαζηψλ).  

Με απηή ηελ έλλνηα, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηδησηηθήο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαίλεηαη λα είλαη ε 

ζπγθέληξσζε ηεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θαη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο. ε επίπεδν επίζεο θαηλνηνκηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο -ε νπνία θπζηθά δηαθξίλεηαη απφ ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαζφζνλ κπνξεί λα αθνξά γηα 

παξάδεηγκα ζε νξγαλσηηθέο αιιαγέο- εληνπίδεηαη κηα ζπγθέληξσζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θαη επηρεηξήζεηο, 

ελψ δηαπηζηψλεηαη κηα ηάζε πξνο ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, αλ σο ηέηνηα ζπκπεξηιεθζεί ε εηζαγσγή 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Παξάιιεια, ζεκεηψλεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φηη ελψ 

ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζπγθεληξψλνληαη ζην ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, νη πεξηζζφηεξν εμσζηξεθείο κεραληζκνί 

εληνπίδνληαη ζηελ κεηαπνίεζε (θπξίσο ζε ηξφθηκα, πιαζηηθά, ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ). Σν γεγνλφο απηφ 

πεξηνξίδεη ηηο πξννπηηθέο δηεχξπλζεο θαη εκβάζπλζεο ηεο ‘θαηλνηνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο’, δειαδή ηεο 

αλάπηπμεο ή κεγέζπλζεο παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ζε κεγάιε θιίκαθα, βάζνο θαη έκθαζε ζηελ ‘θαηλνηνκία’. Με άιια 

ιφγηα, αλ εμαηξέζεη θαλείο θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, νη πεξηζζφηεξν θαηλνηνκηθέο παξαγσγηθέο κνλάδεο δε 

ζπλδπάδνληαη πάληα κε ηνπο πεξηζζφηεξν εθηεηακέλνπο ζε θιίκαθα παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ απαληάηαη θαη ζην εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ελ γέλεη, φπσο δηεθάλε. ε γεσγξαθηθνχο 

φξνπο, ζεκεηψλεηαη φηη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ε θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο θπξίσο αζηπθέο θαη εκη-αζηπθέο πεξηνρέο, θπξίσο ζηα βφξεηα ηκήκαηα ηνπ λεζηνχ φπνπ εδξεχεη 

ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ν κεγαιχηεξνο φγθνο παξαγσγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

ζνλ αθνξά ζηελ ηερλνινγηθή ηξνρηά ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο, απηή ζην ζχλνιν ησλ 

θιάδσλ αθνξά -θαη κε εμαίξεζε ειάρηζηεο πάιη επηρεηξήζεηο κε εμσζηξεθή δξαζηεξηφηεηα- ζε παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο παξαγσγήο. Παξάιιεια, ζεκεηψλεηαη φηη κηα βαζηθή δηαθνξά ηνπ θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο ζηελ 

Κξήηε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο κειέηεο αθνξά ζηελ ζρεδφλ νινθιεξσηηθή απνπζία ηζρπξψλ 

παξαγσγηθψλ ηνκέσλ έληαζεο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο. ε αληίζεζε δειαδή κε ηελ πεξηθέξεηα Skåne θαη ηελ 

πεξηθέξεηα Southern-Eastern -φπνπ εληνπίδνληαη αλεπηπγκέλνη παξαγσγηθνί κεραληζκνί ζε ηνκείο φπσο 

βηνηερλνινγία, επηζηήκεο πγείαο, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο, ηερλνινγίεο πεξηβάιινληνο-, ε πεξηθέξεηα Κξήηεο 

δελ επηδεηθλχεη αλάπηπμε ζε ηερλνινγηθνχο παξαγσγηθνχο ηνκείο. πσο θάλεθε ζηε κειέηε ηεο Κξήηεο, δελ 

εληνπίδεηαη θαλέλαο παξαγσγηθφο ηνκέαο κε ηερλνινγηθή ή επηζηεκνληθή βάζε ζηελ πεξηθέξεηα, ζε αληίζεζε κε ηηο 

άιιεο δπν πεξηπηψζεηο. Παξφια απηά, ζήκεξα δηαπηζηψλνληαη ηζρπξέο δπλεηηθέο δπλακηθέο ζε αληίζηνηρεο 

πεξηνρέο -φπσο ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, νη ΣΠΔ, ηα λέα πιηθά, ε ελέξγεηα θαη ν ηνκέαο ηεο δηαηξνθηθήο 

ηερλνινγίαο-, ιφγσ ηεο ηζρπξήο παξνπζίαο ησλ δνκψλ παξαγσγήο γλψζεο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο.   

Δπηπξφζζεηα, ελψ ζε παξαδνζηαθνχο ηνκείο ζηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο δηαπηζηψλνληαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 

ηάζεηο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δνκψλ παξαγσγήο θαη θπθινθνξίαο ησλ παξαγφκελσλ αμηψλ -κε 

ραξαθηεξηζηηθφηεξε ηελ πεξίπησζε ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ ζηελ Skåne θαη ηνλ ξφιν ηνπ Lund University-, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Κξήηεο δελ εληνπίδεηαη νχηε απηή ε δπλακηθή εθηεηακέλα, γηα ηελ ελίζρπζε έζησ ησλ πθηζηάκελσλ 

παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζπλδέεηαη κε ην γεληθφηεξν αλαπηπμηαθφ ππφδεηγκα ηεο 

πεξηθέξεηαο αιιά θαη ηηο θπξίαξρεο πνιηηηθέο, νη νπνίεο αλαπαξάγνπλ κέζα απφ ηελ ειιηπψο θαηαλεκεηηθή (θαη φρη 

‘κεηαζρεκαηηζηηθή’) ηνπο νξζνινγηθφηεηα ηηο θχξηεο ζηξεβιψζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο απηνχ. Μεξηθέο απφ ηηο 

ζηξεβιψζεηο απηέο αθφκε θαη ζήκεξα αθνξνχλ: α) ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ, β) ζηε ζπγθέληξσζε ησλ θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γ) ζηελ απνπζία βαζηθψλ νξγαλσηηθψλ θαη 

ζεζκηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ ηερλνινγηθή δηάρπζε θαη ηηο ηνπηθέο ζπλέξγεηεο θαη δ) ζηελ εμάξηεζε 

απφ ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηερλνινγηθά θαη νξγαλσηηθά παξαδείγκαηα.  

Με άιια ιφγηα, δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πεξηερνκέλνπ, απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηηθήο 

αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη έιιεηκκα αλαπηπμηαθνχ πεξηερνκέλνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηελ αλάγθε 

ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ γηα ηνπο πθηζηάκελνπο ηνκείο, απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηεο 

θαηλνηνκίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε επαλαθέξεη ην θεληξηθφ δήηεκα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ‘ζεζκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ’, φπσο απηφο νθείιεη λα πεξηιακβάλεη ζέκαηα κεηαζρεκαηηζκνχ ζην επίπεδν ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ αιιά θαη ζέκαηα βηνκεραληθήο πνιηηηθήο θαη αλάπηπμεο κέηξσλ φρη 

αλαδηαλεκεηηθνχ ραξαθηήξα αιιά εληζρπηηθνχ ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σέηνηνπ ηχπνπ κέηξα, φπσο 

δηεθάλε ζηηο δπν άιιεο πεξηπηψζεηο κειέηεο, δε ζα δηαζθαιίδνπλ απιά ηνπο φξνπο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

αιιά θαη ηε δηαηήξεζε θαη ηε κε ππνβάζκηζε ηνπο ζε βάζνο ρξφλνπ, σο ζέζε ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαηακεξηζκφ 

εξγαζίαο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαίλεηαη φηη κέρξη ζηηγκήο δε δξνπλ εληζρπηηθά νχηε άιινη θξίζηκνη 

παξάγνληεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο, νη νπνίνη εθάπηνληαη βέβαηα ησλ πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο. Απηνί  

αλαθέξνληαη θπξίσο ζην ξφιν ηνπ ηξαπεδηθνχ θεθαιαίνπ, ζηνπο κεραληζκνχο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
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θαη ζηελ απνπζία θαηλνηνκηθψλ ηξαπεδηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα ππεξβαίλνπλ ηελ πεπαηεκέλε ησλ γξακκηθψλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ζα δηακνξθψλνπλ εξγαιεία ελίζρπζεο λέσλ κνξθψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ελ πξνθεηκέλσ 

κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο πςειήο αβεβαηφηεηαο ηερλνινγηθψλ εγρεηξεκάησλ. 

Ζ πεξηθέξεηα Southern-Eastern, ραξαθηεξίδεηαη φζνλ αθνξά ζην θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο απφ ηε δπλακηθφηεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ πνπ ζρεηίδνληαη: α) κε ηηο εμσηεξηθέο άκεζεο επελδχζεηο, β) ηηο πξνζπάζεηεο 

αλαλέσζεο ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, γ) ηελ αλάπηπμε άκεζσλ επελδχζεσλ πξνο ην εμσηεξηθφ, δ) ην 

ζρεηηθά πςειά θαηαξηηζκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Σαπηφρξνλα, κεηαθέξεη κηα αλνκνηνκνξθία αλαθνξηθά κε ηελ 

γεσγξαθηθή θαη θιαδηθή ζπγθέληξσζε ησλ θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα βαζηθά δηαθνξνπνηεηηθά ζηνηρεία 

απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ ζε ζρέζε κε ηελ πεξηθέξεηα 

Κξήηεο, κε ηελ νπνία σζηφζν ε Southern-Eastern κνηξάδεηαη πεξηζζφηεξα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ. ε 

ζχγθξηζε κε ηελ πεξηθέξεηα Skåne -ε νπνία αλαπηχζζεη έλα πεξηζζφηεξν ‘ελδνγελέο’ κνληέιν αλάπηπμεο κε 

έκθαζε ζηνλ ξφιν ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ γλψζεο, ησλ ζπλεξγαζηψλ, ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ ‘ζεζκψλ 

θαηλνηνκίαο’- ε Southern-Eastern είλαη πεξηζζφηεξν βαζηζκέλε ζε έλα ππφδεηγκα μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. 

Έπεηηα, ζηεξίδεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο δφκεζεο ελφο πεξηβάιινληνο θαηλνηνκίαο πνπ ζα είλαη παξάιιεια ειθπζηηθφ 

(ζε επίπεδν, θνξνινγίαο, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζεζκψλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο) αιιά θαη ζα αληηκεησπίδεη ηηο 

πξνθιήζεηο θαη ηα φξηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα (π.ρ. αλάγθε ελζήθεπζεο θαηλνηνκίαο 

ζην ρψξν). 

εκεηψλεηαη πάλησο φηη πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο, ε νπνία είλαη 

θαη ν θηλεηήξαο απηνχ πνπ πξνζεγγίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα σο ‘Κέιηηθνο Σίγξεο’, επηθπιάζζνπλ δηηηή ή θαη 

πνιπζχλζεηε ζεκαζία θαη γηα απηφ ην ιφγν απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο θξαηηθήο 

πνιηηηθήο. Γηα παξάδεηγκα, ε απμεκέλε εηζξνή μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ επηθπιάζζεη πςειφ βαζκφ εμάξηεζεο 

απφ ηηο αληίζηνηρεο ξνέο θεθαιαίσλ, νη νπνίεο ζπλαξηψληαη παξάιιεια θαη απφ ηηο εζσηεξηθέο δπλακηθέο 

εξγαηηθνχ θφζηνπο θαη γεληθνχ επηπέδνπ ηηκψλ, ηα νπνία ηξνθνδνηνχληαη απμεηηθά κέζα απφ ηελ αχμεζε ησλ 

επηπέδσλ FDI. Παξάιιεια, ην απμεκέλν επίπεδν μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ιεηηνπξγεί ηφζν ζπκπιεξσκαηηθά ζε 

επίπεδν δηάρπζεο γλψζεο θαη απαζρφιεζεο, φζν θαη αληαγσληζηηθά κε πθηζηάκελνπο εκεδαπνχο ηνκείο, αλάινγα 

ην ζεκείν δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ παξαγσγηθή αιπζίδα, ηα ηερλνινγηθά παξαδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

ηηο κνξθέο αμηψλ πνπ παξάγνληαη. Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα κάιηζηα έρεη επηζεκαλζεί κε θξηηηθφ ηξφπν ήδε απφ ην 

1982 (The Teletesis report on industrial policy), απφ ην National Economic and Social Council, φζνλ αθνξά ζηελ 

πςειή εμάξηεζε απφ ηηο μέλεο επελδχζεηο θαη ηελ απνηπρία ππνζηήξημεο ηεο εκεδαπνχο βηνκεραλίαο. 

Δπηπξφζζεηα, ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ άκεζσλ επελδχζεσλ απφ ηελ Ηξιαλδία πξνο ην εμσηεξηθφ -θπξίσο ζε 

ηνκείο κέηξηαο ή ρακειήο ηερλνινγηθήο έληαζεο (φπσο ρξεκαηηζηεξηαθά, θαηαζθεπέο, ηξφθηκα θαη αγξνηηθέο 

επηρεηξήζεηο
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, εθηππψζεηο)- εγείξεη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα ηνπηθήο απαζρφιεζεο (Barry, Görg & 

McDowell, 2003).  

ην επίπεδν επίζεο ησλ εηζεξρφκελσλ επηρεηξήζεσλ, ζέκαηα πνιηηηθήο πνπ ρξήδνπλ ξχζκηζεο απφ ηελ εζληθή θαη 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαηλνηνκίαο αθνξνχλ ζηελ ζχλζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. πσο πξναλαθέξεηαη, 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ελφο ‘ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο’ ζε φξνπο 

ζπζηαηηθψλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ, είλαη ε ζχλζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, έλα δήηεκα πνπ αλαδεηθλχεηαη αθνξά ζηηο ηδηαίηεξεο κνξθέο 

θαη θαηεγνξίεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζε ηνκείο φπσο ε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία. Με άιια ιφγηα, είλαη 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ε ίδηα ε ζχλζεζε θαη ε έκθαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ –πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο εληνπίδεηαη 

ζε δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο εμεηδίθεπζεο- θαη φρη απιά ε εγθαηάζηαζε θαη ε αλάπηπμε ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα. Ζ 

αλάπηπμε πνιιαπιαζηαζηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηέηνησλ δνκψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην επίπεδν 

θαη ηελ ζχλζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηηο δνκέο ελζήθεπζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζην ρψξν, ηε ζέζε ζηνλ θαηακεξηζκφ 

εξγαζίαο (π.ρ. πεξηζζφηεξε ‘έληαζε γλψζεο’-πεξηζζφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο κε θνξείο γλψζεο ) θαη ηε ζρεηηθή 

ζηαζεξφηεηα ησλ απνθάζεσλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ δνκψλ.   

 

                                                      
337 Ο ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ πνηψλ θαη ηνπ θαπλνχ αθνξά ζρεδφλ ζην 1/3 ηεο απαζρφιεζεο ζηελ κεηαπνίεζε ζηελ Ηξιαλδία θαη ζην πεξίπνπ πνζνζηφ ζηε 

S&E.  
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Γνκέο κεηαθνξάο γλψζεο, δξαζηεξηφηεηεο εθθφιαςεο θαη δεκηνπξγία θαη κεηαζρεκαηηζκφο ζεζκψλ  

πσο θαίλεηαη απφ ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη δηεξεχλεζε ησλ επηιεγκέλσλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο, νη ηξεηο πεξηθέξεηεο δηαθνξνπνηνχληαη ζε άιιν έλα ηκήκα ηνπο πνπ αθνξά ζε παξακέηξνπο ‘ζεζκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ’. Απηφ πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθθφιαςεο (πξφζβαζε ζε ππνδνκέο θαη ηερλνινγηθέο 

ππεξεζίεο), ηηο δνκέο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα δηνίθεζεο θαηλνηνκίαο θαη κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο θαη ηα κέηξα ζρεηηθά κε ζέκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ θαη θηλήηξσλ 

θαηλνηνκίαο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Skåne αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ησλ ζεζκψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ππνζηήξημεο ηεο 

θαηλνηφκνπ δξαζηεξηφηεηαο, ηφζν ζε επίπεδν ππνδνκψλ φζν θαη ζε επίπεδν ππεξεζηψλ θαη νξγάλσζεο. 

Οπζηαζηηθά, απηφ πνπ εληνπίδεηαη κε ηδηαίηεξν ηξφπν ζηελ πεξίπησζε ηεο νπεδηθήο πεξηθέξεηαο αθνξά ζηελ 

αλάπηπμε κηαο νιφθιεξεο ‘παξάιιειεο πξαγκαηηθφηεηαο’ ζεζκψλ θαη νξγαληζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζθνπφ ηελ 

αμηνπνίεζε θάζε δπλαηφηεηαο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Σν πεξηβάιινλ απηφ θαηλνηνκίαο, ην νπνίν ζεκεηψλεηαη φηη αλαπηχρζεθε δπλακηθά ζρεδφλ ζε δηάζηεκα 30 εηψλ, 

ζπγθξνηείηαη απφ: (1) ππνδνκέο εθθφιαςεο φπσο ηα κεγάια επηζηεκνληθά πάξθα ηεο πεξηνρήο κε κεγαιχηεξν απηφ 

ηνπ Ideon πνπ ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε ηηο ππνδνκέο γλψζεο θαη θηινμελνχλ παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πςειήο ηερλνινγίαο, (2) δνκέο κεηαθνξάο γλψζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη 

δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο αιπζίδαο κεηαθνξάο: ελεκέξσζε, αλαδήηεζε απνηειεζκάησλ θαη ηδεψλ, αλαδήηεζε 

εξγαιείσλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ, αμηνιφγεζε, ππνζηήξημε αλάπηπμεο εγρεηξεκάησλ, παξνρή ηερλνινγηθψλ 

ππεξεζηψλ, ζπκβνπιεπηηθή επηρεηξήζεσλ, (3) δνκέο ρξεκαηνδφηεζεο, κε εμεηδίθεπζε ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ζε 

αλάιεςε θηλδχλνπ, (4) ζηαζεξνχο θαη επλντθνχο πξνο ηνπο εξεπλεηέο ζεζκνχο δηαρείξηζεο ηεο δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη θπζηθά, (5) αλάπηπμε ad hoc κέηξσλ πνιηηηθήο ΔΣΚ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ αμηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν.  

Παξάιιεια κε απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο αλαπηχζζνληαη παξεκβάζεηο θαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε (ζπλέληεπμε 

Region Skåne, 2010), κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ δηακνξθνχκελσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. ην ίδην πιαίζην 

φπσο θάλεθε αλαιπηηθά, αλαπηχζζνληαη πξσηνβνπιίεο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ζε δηα-πεξηθεξεηαθφ κε ζθνπφ ηε 

δηακφξθσζε επξχηεξσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη ζηφρν ηε ζπλερή αληαιιαγή 

γλψζεο θαη δφκεζε ζπλεξγεηψλ κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία κεραληζκψλ ππνζηήξημεο θαη δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο 

ζε έλα ελδηάκεζν επίπεδν δξάζεο. Με απηή ηελ έλλνηα, ε πεξίπησζε ηεο Skåne απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα 

‘ππφδεηγκα’ πεξηθεξεηαθήο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο θαη έλα πξφηππν ‘ζεζκηθνχ ζρεδηαζκνχ’ θαη δεκηνπξγίαο 

‘ζεζκηθψλ απνζεκάησλ’. Ζ εκπξάγκαηε αλάπηπμε ησλ δνκψλ απηψλ ζίγνπξα επηθπιάζζεη εζσηεξηθέο 

πνιππινθφηεηεο, αληηλνκίεο, αληαγσληζκνχο θαη πξνθιήζεηο. Δληνχηνηο, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα 

αλαδείμεη -καδί κε ηα ηζρπξά ζεκεία θαη ηα φξηα ησλ πξνθείκελσλ ζπζηεκάησλ- ηηο ‘θαλνληθφηεηεο’ πνπ πέξαλ ησλ 

ηνπηθά πξνζδηνξηζκέλσλ ζηνηρείσλ θαζνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ελφο ππνδείγκαηνο ζπζηεκηθήο πεξηθεξεηαθήο 

νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνχ.          

ηελ πεξίπησζε ηεο Southern-Eastern, αλαπηχζζνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα πξσηνβνπιίεο πνπ ζθνπεχνπλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην ππφ δηακφξθσζε ζχζηεκα κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Σν ηειεπηαίν πεξηιακβάλεη εθηεηακέλα 

γξαθεία κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζηα Ηδξχκαηα παξαγσγήο γλψζεο, ηερλνινγηθά θαη επηζηεκνληθά πάξθα θαη 

πξφζθαηα έλα ζεζκηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο κε πεξηζζφηεξα θίλεηξα πξνο ηελ πιεπξά 

ηεο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Σν πιαίζην απηφ ξπζκίδεη θαη ηηο ζρέζεηο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

θνξέσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζπκπαξαγσγήο ηερλνινγίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο Southern-Eastern δε ζπλαληάκε ην 

βαζκφ αλάπηπμεο -φζνλ αθνξά ζην ‘πιέγκα κεηαθνξάο γλψζεο’- πνπ εληνπίδεηαη ζηε Skåne. Δληνχηνηο, αξθεηά 

απφ ηα βαζηθά ζεκεία είλαη αξθνχλησο αλεπηπγκέλα, ζε επίπεδν ππνδνκψλ, ζεζκψλ θαη ππεξεζηψλ.    

Ζ πξσηνβνπιία Technology Transfer Strengthening Initiative, ε νπνία κάιηζηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Enterprise 

Ireland, θαίλεηαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απνδψζεη θαξπνχο κε ηελ επαξθή ζηειέρσζε ησλ γξαθείσλ 

κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζηα αλψηαηα ηδξχκαηα κε έκπεηξν πξνζσπηθφ. Ζ εμέιημε απηή θαίλεηαη λα ελζαξξχλεη ηελ 

αχμεζε ησλ θαηνρπξσκέλσλ επξεζηηερληψλ θαη ησλ ηερλνβιαζηψλ (ζπλέληεπμε Trinity College, 2010), ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηηο γεληθφηεξεο κεηαηνπίζεηο ζηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ 

πνιηηηθψλ ΔΣΚ. ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Enterprise Ireland έρεη αλαπηπρζεί επίζεο ην Innovation 
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Partnership, ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε βηνκεραληθά πξνζαλαηνιηζκέλεο έξεπλαο ζε ζπλεξγαζία 

κε αθαδεκατθά ηδξχκαηα. Παξάιιεια, αλαπηχζζεηαη πιήζνο δξάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ 

αθαδεκίαο θαη βηνκεραλίαο θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ βαζηδφκελσλ ζε ηερλνινγηθέο βάζεηο. 

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ην Competence Centre programme, ην νπνίν ζπλαξζξψλεη νκάδεο 

επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθέο νκάδεο κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηθψλ πξνβιεκάησλ.  

πλνςίδνληαο ηελ Ηξιαλδηθή πεξίπησζε, νη πνιηηηθέο κνξθέο θαη πξσηνβνπιίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηε δφκεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, ην 

νπνίν δηαθξίλεηαη απφ έλαλ ηζρπξφ ηνκέα αληαιιαγήο θαη εθθφιαςεο γλψζεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, 

θξίζηκνο παξάγνληαο είλαη ηφζν ε εζσηεξηθή δφκεζε ησλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ ζηνπο νξγαληζκνχο 

παξαγσγήο γλψζεο θαη ε ηερλνινγηθή δηάξζξσζε ησλ παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ γχξσ απφ απηνχο, φζν θαη ε 

αλάπηπμε ελφο επλντθνχ πξνο ηηο δηαθνξεηηθέο ελίνηε πξνηηκήζεηο ησλ ηνπηθψλ ππνθεηκέλσλ ζεζκηθνχ θαη 

ρξεκαηνδνηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, νη ελδηάκεζεο δνκέο κεηαθνξάο γλψζεο εκθαλίδνληαη ειιηπψο αλεπηπγκέλεο ηφζν ζε 

επίπεδν ππνδνκψλ φζν θαη ζε επίπεδν ιεηηνπξγηψλ θαη απνηειεζκάησλ. Ηδσκέλεο απφ κηα ζπζηεκηθή ζθνπηά, νη 

παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ ή δελ εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο αθνξνχλ ηφζν ζε ζέκαηα πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

θαη πινπνίεζεο αληίζηνηρσλ κέηξσλ, φζν θαη ζηελ απνπζία ελφο αληίζηνηρνπ ζεζκηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζην εζσηεξηθφ ησλ θνξέσλ ιεηηνπξγίαο. Δπηπξφζζεηα, νη αλαζρεηηθέο απηέο ζπλζήθεο 

επηδεηλψλνληαη απφ ηελ ειιηπή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα ππφινηπα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνπο ζπζηεκηθνχο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην επίπεδν ησλ ππνδνκψλ παξαηεξείηαη ειιηπήο 

αλάπηπμε δνκψλ εθθφιαςεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, είηε ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο είηε ζε 

παξαδνζηαθνχο ηνκείο θαζψο θαη πεξηνξηζκέλεο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηηο πθηζηάκελεο δνκέο θηινμελίαο 

λέσλ εγρεηξεκάησλ. Οη ιφγνη γηα ηε ζπλερηδφκελε δηαηήξεζε απηήο ηεο απφζηαζεο πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηελ 

ειιηπή ρξεκαηνδφηεζε, ζηελ ειιηπή ζεζκηθή θαη νξγαλσηηθή δηακφξθσζε θαη ζηηο επηιεγφκελεο ζηξαηεγηθέο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ππεξβνιηθά ζηνρεπκέλεο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο θαη ζε απφζηαζε απφ ηνπηθνχο 

ζχιαθεο ελδηαθέξνληνο. Απφ φηη αλαδεηθλχεη ε εκπεηξία ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, νη 

ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο νθείινπλ λα αθνινπζνχλ έλαλ ελεξγεηηθφ, εθηφο ησλ ηεηρψλ πξνζαλαηνιηζκφ δηεξεχλεζεο 

θαη ελίνηε δηακφξθσζεο ηνπ ηνπηθνχ πιαηζίνπ παξά λα απνηεινχλ παζεηηθέο δνκέο απνξξφθεζεο ελδηαθεξφλησλ. 

Δπηπξφζζεηα, ν ελεξγεηηθφο απηφο ξφινο απαηηεί ηε ζεζκηθή ππνζηήξημε ησλ νξγαληζκψλ ζχζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ απηψλ, φζν θαη ηε δηακφξθσζε επξχηεξσλ ζρεκάησλ ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ ελεξγεηηθφηεξε ελζήθεπζε ηνπο ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε ελδηάκεζσλ δνκψλ απνηειεί κηα πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη 

γηα πεξηκεηξηθέο πεξηθέξεηεο φπνπ ην ελδηαθέξνλ ελζσκάησζεο ή απνξξφθεζεο ππεξεζηψλ είλαη πεξηνξηζκέλν θαη 

ίζσο θαη ηα νθέιε γηα έλα κεγάιν πιήζνο θνξέσλ είλαη ειάρηζην. Απηφο σζηφζν ν παξάγνληαο νθείιεη λα 

πξνζαξκφδεη ηηο αληίζηνηρεο εθθνιαπηηθέο δνκέο ζηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία ησλ ηνπηθψλ δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο 

θαη ησλ ηνπηθψλ παξακέηξσλ παξαγσγήο γλψζεο. Με άιια ιφγηα, επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε εξγαζίαο πνπ αθνξά 

ζηελ αλαγθαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζχλζεζεο, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζρεηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ παξά απιά ζηελ ζχζηαζε ησλ δνκψλ απηψλ. Ζ αλάπηπμε λέσλ δνκψλ θαη κνξθψλ παξέκβαζεο πνπ 

πεξηζζφηεξν απνηππψλνπλ κηκεηηθέο πξαθηηθέο παξά πξνζαξκφδνπλ ηε ζχλζεζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηηο παξαγσγηθέο θαη ηερλνινγηθέο αλάγθεο ηεο ηνπηθφηεηαο πνπ ππεξεηνχλ, κνηξαία κεηαβάιιεη 

ζηαδηαθά ην ξφιν ηνπο ζηελ ηνπηθφηεηα θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο.                    

Τπφ ην ίδην πιαίζην, ζα κπνξνχζε λα πξνζεγγηζζεί θαη ν ξφινο ησλ αληίζηνηρσλ δνκψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο 

ζηελ πεξηθέξεηα, φπσο απηφο αλαπηχζζεηαη ζε θάπνην βαζκφ ζην πιαίζην ηδξπκάησλ. Ζ αλάπηπμε ηέηνησλ δνκψλ, 

-πέξα απφ ηηο ηδηαίηεξεο νξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ νθείινπλ λα θέξνπλ εηο πέξαο θαη ηηο 

εζσηεξηθέο δνκέο πνπ νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ ζην πιαίζην ηεο ππνβνήζεζεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά 

θαη κηαο ελεξγεηηθήο παξέκβαζεο ηνπο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ- απαηηεί ηελ ζεζκηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

ππνζηήξημε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Πέξαλ απηνχ, ε αλάπηπμε ηέηνησλ κεραληζκψλ -νη 

νπνίνη εηξήζζσ ελ παξφδσ ζπληζηνχλ ζπγθξνηεζηαθά ζηνηρεία ζε θάζε αλεπηπγκέλε πεξηθέξεηα, ίζσο κε 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο- κπνξεί λα επδνθηκήζεη ζε έλα πεξηβάιινλ επλντθήο ζεζκηθήο ζπγθξφηεζεο πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, παξνρήο ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ, 



344 

 

ζπλεξγαζηψλ κε θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη 

αλάπηπμεο. Σφζν ε αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ πάξθσλ ή ζεξκνθνηηίδσλ φζν θαη ε αλάπηπμε κεραληζκψλ κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο -πέξα απφ ηηο εζσηεξηθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο ελεξγεηηθέο θαη πξνζαξκνζκέλεο ηνπηθά ζηξαηεγηθέο πνπ 

νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ- νινθιεξψλνπλ ην ξφιν ηνπο ζε έλα επξχηεξν ζεζκηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην. 

Δληνχηνηο, παξφια ηα πξνβιήκαηα πνπ νη δνκέο απηέο αληηκεησπίδνπλ ζην πιαίζην κηαο πεξηκεηξηθήο πεξηθέξεηαο -

πνπ απφ ηε κηα ζηεξείηαη παξάδνζεο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπιινγηθήο κάζεζεο, θαη απφ ηελ άιιε ραξαθηεξίδεηαη 

απφ θαηαθεξκαηηζκφ δξαζηεξηνηήησλ-, ην γεγνλφο φηη γηα κηα καθξά πεξίνδν ζπλερίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο 

σο κεραληζκνί, θαηαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη θαιχπηνπλ αλαγθαηφηεηεο νη νπνίεο ίζσο δελ αλαγλσξίδνληαη αθφκα 

ζεζκηθά θαη ιεηηνπξγηθά.     

πζηεκηθέο ζπλζήθεο, ζηξεβιψζεηο θαη πνιηηηθέο ΔΣΚ  

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε ζπλνιηθή εμέηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο αλαδεηθλχεη 

(1) ηνλ ίδην ηνλ ραξαθηήξα θαη ην βαζκφ ‘σξηκφηεηαο’ ηνπ ζπζηήκαηνο, (2) ην πεξηερφκελν θαη ηηο αξρέο ηεο 

νξζνινγηθφηεηαο ή ησλ επηκέξνπο νξζνινγηθνηήησλ ηνπ θαζψο θαη (3) ηνλ αλαπηπμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ, ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο γεληθέο πξννπηηθέο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηα κέξε ηνπ, ην ζχλνιν ησλ κεξψλ ηνπ θαζψο θαη 

ηηο ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο θαη ηθαλφηεηεο. Ζ νξζνινγηθφηεηα ελφο πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο 

πεξηιακβάλεη θαη ζπζρεηίδεηαη ζπλεπψο κε ηηο αλεπηπγκέλεο κνξθέο θαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ. Απηφ 

δηακνξθψλεηαη ζε ζπλάθεηα πάληα: α) κε ηελ νξζνινγηθφηεηα ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο ΔΣΚ, β) ηηο κνξθέο κέζα 

απφ ηηο νπνίεο επηρεηξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο αλαγλσξηζκέλεο θάζε θνξά αζπκκεηξίεο ή ζηξεβιψζεηο θαη γ) ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζα θιεζεί βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα λα δηαρεηξηζηεί.  

Σν ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ζηελ πεξηθέξεηα Skåne ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ελδνγελψλ πφξσλ, ηερλνινγηθψλ, παξαγσγηθψλ, νξγαλσηηθψλ, επηζηεκνληθψλ, θνηλσληθψλ. Παξάιιεια, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο νξγάλσζεο ελδηάκεζσλ δνκψλ νξγάλσζεο ζπκθεξφλησλ θαη 

ζπιινγηθήο κάζεζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ, ζε ζπλάθεηα κε ηηο ξεηά πιένλ εζληθέο ζπζηεκηθέο πνιηηηθέο ΔΣΚ. Οη 

ηειεπηαίεο ζπκπιεξψλνπλ ζηαδηαθά ην πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ζηηο επηκέξνπο ππνδνκέο θαη ζπζηαηηθά ηνπ, ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηνπ, ζηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηε 

ζπλάξζξσζε ησλ νξζνινγηθνηήησλ ηνπ.  

Σν πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηεο Skåne, ελζσκαηψλεη αλεπηπγκέλεο φιεο ηηο ηππηθέο δνκέο ελφο θιαζηθνχ 

πεξηθεξεηαθνχ ‘πεξηβάιινληνο θαηλνηνκίαο’. Αλεπηπγκέλεο ππνδνκέο γλψζεο, ππνδνκέο θαη νξγαληζκνχο 

κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, δνκέο δηακφξθσζεο ζπλεξγαζηψλ, δνκέο εθθφιαςεο, ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο, 

παξαδνζηαθνχο ηνκείο ζε ηερλνινγηθφ θαη νξγαλσηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ, ζπζηεκηθέο πνιηηηθέο ΔΣΚ, αλαδπφκελε 

πεξηθεξεηαθή δηαθπβέξλεζε, δηαπεξηθεξεηαθέο δνκέο ζπλεξγαζίαο θαη κεηαθνξάο γλψζεο. Χο ηζρπξά ζεκεία ηνπ 

πξνθείκελνπ ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ίζσο ην ζχλνιν ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, αλ θαη νη ηδηαίηεξα 

ηζρπξέο θαη δηακνξθσηηθέο δπλακηθέο ηνπ πξνθχπηνπλ απφ: α) ηηο ππνδνκέο παξαγσγήο γλψζεο (π.ρ. Lund 

University), β) ηηο δνκέο κεηαθνξάο θαη εθθφιαςεο (π.ρ. Ideon) θαη γ) ηηο δνκέο παξαγσγηθήο αμηνπνίεζεο 

ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ησλ ΣΠΔ, ησλ επηζηεκψλ πγείαο, ησλ ηερλνινγηψλ πεξηβάιινληνο, ησλ ηξνθίκσλ θαη δ) ηηο 

πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. ην επίπεδν ησλ πξνθιήζεσλ, ζεκεηψλεηαη ν 

εληεηλφκελνο πεξηθεξεηαθφο αληαγσληζκφο, ν νπνίνο νμχλεη θαηά ζπλέπεηα ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηνπηθψλ δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο κέζα απφ εηζαγσγή λέσλ γλψζεσλ θαη 

ηερλνινγηθψλ πφξσλ. εκαληηθή παξάκεηξνο αθφκε είλαη ε δπλαηφηεηα ζπγθξάηεζεο γεσγξαθηθά ησλ 

παξαγσγηθψλ δπλακηθψλ, ε ‘εμάξηεζε’ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κνλάδσλ πςειήο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ε 

ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη ε πεξηθέξεηα Skåne δελ ζπληζηά θεληξηθή 

δνκή γηα ηελ εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ηεο νπεδίαο.           

Ο ραξαθηήξαο ηνπ ζπζηήκαηνο, παξφηη ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο ραξαθηεξίδεηαη σο θαηαθεξκαηηζκέλνο (Henning, 

Moodysson & Nilsson, 2010), ζπλνιηθά απνηππψλεηαη σο νινθιεξσκέλνο θαη βαζηδφκελνο ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

πξσηνβνπιίεο ελδηάκεζνπ (ζε επίπεδν δηθηχσζεο ησλ δξψλησλ, εληφο εζληθψλ πνιηθψλ ΔΣΚ) επηπέδνπ θαη 

ηνπηθψλ δνκψλ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο -ν νπνίνο νινθιεξψλεη θαη ηνλ θχθιν αλάιπζεο ηεο 

νξζνινγηθφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ- αθνξά έλα πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα πνπ ζπγθεληξψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

πεξηθέξεηαο γλψζεο, ζηε βάζε: α) ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ησλ ηάζεσλ αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ επηζηεκνληθψλ 

πφξσλ, β) ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζηνηρείσλ ζχλζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ηνπ θαζεζηψηνο 
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ζπζζψξεπζεο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ππνδεηγκάησλ, γ) ζηηο ηάζεηο νινθιήξσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ κέζα απφ ζεζκηθέο θαη νξγαλσηηθέο παξεκβάζεηο θαη δ) ζηηο ηάζεηο βειηίσζεο ηεο ζέζεο 

ζηνλ επξχηεξν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο.  

ην πιαίζην ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο, αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη ε ηδηαίηεξε 

νξζνινγηθφηεηα ηνπο, ζε επίπεδν παξαγφλησλ δηακφξθσζεο ησλ πεξηερνκέλσλ, κνξθψλ πνιηηηθήο, λνκηκνπνίεζεο 

θαη νξίσλ (ρήκα 15). Χο ιφγνη δηακφξθσζεο ησλ πξφζθαησλ ππνδεηγκάησλ πνιηηηθήο ΔΣΚ -θαη έηζη φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ησλ πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη ηνπ πιαηζίνπ ηνπο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Skåne- εληνπίδνληαη: α) ε αλάγθε ππέξβαζεο ησλ ηνπηθψλ θξίζεσλ ζπζζψξεπζεο, β) ν πεξηθεξεηαθφο 

αληαγσληζκφο, γ) ηα ηνπηθά επηζηεκνληθά θαη παξαγσγηθά ζπκθέξνληα θαζψο θαη δ) ε αλάγθε (θαη δπλαηφηεηα) 

αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ ζεζκηθψλ απνζεκάησλ. Χο γεληθή παξάκεηξνο ελίζρπζεο ησλ θπξίαξρσλ επηινγψλ 

θαίλεηαη λα αλαδεηθλχεηαη ν εληεηλφκελνο ηερλνινγηθφο αληαγσληζκφο ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη 

γεληθφηεξα ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Οη κνξθέο ησλ πνιηηηθψλ ETK πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ πεξίπησζε 

ηεο νπεδίαο θαη ηεο Skåne ελ πξνθεηκέλσ ζπγθεληξψλνπλ ζηνηρεία ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο νινθιήξσζεο. Σα 

πεξηερφκελα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ πξνζαλαηνιίδνληαη ξεηά πξνο ζθνπνζεζίεο ζπζηεκηθψλ πεξηερνκέλσλ ελίζρπζεο 

ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο παξαγσγήο θαη αλαδηαλνκήο ηεο γλψζεο θαζψο θαη ελδνγελνχο αμηνπνίεζεο ησλ 

ηνπηθψλ ηερλνινγηθψλ πφξσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζεζκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ. 
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ρήκα 15: Οξζνινγηθφηεηα ζπζηήκαηνο θαη πνιηηηθψλ ΔΣΚ, Skåne 
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ην επίπεδν ηεο λνκηκνπνίεζεο, νη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο αληινχλ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ζηνλ νξίδνληα 

ζρεδηαζκνχ αιιά θπξίσο εθαξκνγήο κέζα απφ ζρήκαηα θαηαλεκεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζπκκεηνρηθψλ 

δηεξγαζηψλ θαη πξνγξακκάησλ θαζψο θαη κέζα απφ ίδηεο ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

επηδησθφκελσλ δξάζεσλ. ζνλ αθνξά ζην επίπεδν ησλ νξίσλ ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, απηά εληνπίδνληαη ζηελ 

απφζηαζε αλάκεζα ζηηο αλακελφκελεο θαη ζηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο ζεηηθέο επηπηψζεηο αιιά θαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο, ηα πεδία θαη ηα επίπεδα κεηαζρεκαηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αζπκκεηξίεο εληνπίδνληαη ζηα 

δηαθνξηθά ζηνηρεία θαη ζηηο δηαθνξηθέο κεηαβνιέο απφ παξαγσγηθφ ή επηζηεκνληθφ θιάδν ζε θιάδν θαη απφ 

παξαγσγηθή ή επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα ζε δξαζηεξηφηεηα. 

Σν ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ζηελ πεξηθέξεηα Southern-Eastern ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θαη ηηο 

πξνζπάζεηεο κεηάβαζεο ηνπ απφ ζηάδην βειηίσζεο ηεο 'παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο' -φπσο νξίζηεθε παξαπάλσ- πξνο 

έλα ζηάδην ελίζρπζεο ησλ ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ απνθξπζηαιισζεί ζηηο έλλνηεο 

ηεο πξνζέιθπζεο θεθαιαίσλ, ηεο βειηίσζεο ησλ ζηνηρείσλ ζχλζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, 

ζε κηα ζηαδηαθή ζεζκηθή νινθιήξσζε αλάκεζα ζε εηεξνγελείο (ηδησηηθφο ηνκέαο, αθαδεκία) αιιά θαη νκνηνγελείο 

θνξείο (ζπκκαρίεο παλεπηζηεκίσλ, φπσο ην Innovation Alliance αλάκεζα ζε UCD θαη Trinity College) θαη 

γεληθφηεξα, ζε κηα ζηαδηαθή βειηίσζε ζέζεο ζηνλ επξχηεξν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Δληνχηνηο, ε δηεξεχλεζε θαη 

αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο S&E, εληφο κηαο ρψξαο πνπ ζα κπνξνχζε ιεηηνπξγηθά λα πξνζεγγηζζεί θαη σο κηα 

πεξηθέξεηα ηφζν ζε επίπεδν θιίκαθαο, ζρέζεσλ θαη νκνηνγέλεηαο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δεμηνηήησλ -πέξαλ ησλ 

επηκέξνπο γεσγξαθηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαη ηεο ζηαδηαθήο δηακφξθσζεο ελφο ππνδείγκαηνο πφισλ αλάπηπμεο- 

αλαζχξεη ζηελ επηθάλεηα ηελ έληνλε αλάγθε δηαρείξηζεο ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ηειεπηαία αθνξνχλ ζε 

αληηλνκίεο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ, φπσο ε ζρέζε ρακειήο θνξνινγίαο, δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη αλάγθεο 

ρξεκαηνδφηεζεο κηαο ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο ΔΣΚ ζε βάζνο ρξφλνπ. Οη θξαηηθέο δαπάλεο γηα ΔΣΚ, σο δαπάλεο 

ζπζζψξεπζεο, ζπλδπάδνληαη κε έλα θνξνινγηθφ πιαίζην πνπ ζέηεη εξσηήκαηα γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο 

δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Αθφκε, νη δαπάλεο γηα ΔΣΚ πξνθχπηνπλ σο ‘θνηλσληθνπνίεζε’ δαπαλψλ κέζα απφ 

ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ θξάηνπο παξφηη δελ επηθπιάζζνπλ ηηο ίδηεο επηπηψζεηο γηα ηα θνηλσληθά ππνθείκελα. Με 

άιια ιφγηα, ε εθηεηακέλε ελίζρπζε πεδίσλ πςειήο ηερλνινγίαο επηθέξεη θαη’ αλάγθε ηελ χπαξμε κηαο ζεηηθήο 

δηάθξηζεο αλάκεζα ζηηο δνκέο πνπ είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζνπλ ηα κέηξα απηά (π.ρ. πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο) 

θαη ζε απηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παξαδνζηαθνχο θιάδνπο. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ νθείινπλ ίζσο λα 

εμηζνξξνπήζνπλ ηα πεξηερφκελα ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηλνηνκίαο γεληθά (π.ρ. ππνζηήξημε ζπζηήκαηνο, 

ηερλνινγηθέο ππεξεζίεο, κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία).     

Ο ραξαθηήξαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο S&E αθνξά ζπλνπηηθά ζε κηα ελεξγεηηθή θαη ζηαδηαθά νινθιεξσκέλε, θαη 

ζπλερή, εζληθή πνιηηηθή ΔΣΚ. Απηή πινπνηείηαη κέζα απφ έλα πιέγκα εμεηδηθεπκέλσλ εζληθψλ κεραληζκψλ θαη 

ζπληεξεί κηα δηηηή νξζνινγηθφηεηα, ε νπνία απνπεηξάηαη απφ ηε κηα κεξηά λα δηαηεξήζεη έλαλ εμσγελή 

πξνζαλαηνιηζκφ φζνλ αθνξά ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη απφ ηελ άιιε, λα δηακνξθψζεη έλαλ ππθλφ ζε 

παξαγσγή γλψζεο θαη ππεξεζίεο πεξηβάιινλ θαηλνηνκίαο. εκεηψλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ είλαη ηδηαίηεξα πςειή (2/3), ελψ ε απμεηηθή ηάζε πνπ ζεκεηψλεη ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα 

(ζπλεληεχμεηο Forfas, IDA, 2010) ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζε ΔΣΚ. Σν 

γεγνλφο απηφ δηακνξθψλεη έλα ηζρπξφ επηζηεκνληθφ θεθάιαην θαζψο θαη ηζρπξέο επηζηεκνληθέο ππνδνκέο νη 

νπνίεο βειηηψλνπλ ζηαδηαθά ηηο επηδφζεηο θαη ηνπο ζεζκνχο ηνπο. Παξάιιεια, αλαδχεηαη κηα λέα γεσγξαθία κε 

ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο, θπξίσο γχξσ απφ αζηπθά θαη αθαδεκατθά θέληξα (ζπλέληεπμε Trinity 

College, 2010). 

Ζ νξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ραξαθηεξίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ κηα αιιαγή παξαδείγκαηνο, ε 

νπνία μεθηλά απφ ηνλ ίδην ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ (βι. Forfas, IDA, SFI, EI) θαη 

εμεηδηθεχεηαη: α) ζηε δεκηνπξγία, αμηνπνίεζε θαη ελίζρπζε ππνδνκψλ γλψζεο (π.ρ. 7 Παλεπηζηήκηα, 15 Ηλζηηηνχηα, 

SFI, ΝΒRIT), β) ζηε δεκηνπξγία ελδηάκεζσλ δνκψλ (π.ρ. γξαθεία κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, θέληξα 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ‘ζεξκνθνηηίδεο’ επηρεηξήζεσλ θνληά ή κέζα ζε παλεπηζηήκηα), γ) ζηελ αλάπηπμε ελεξγεηηθψλ 

πνιηηηθψλ ελδπλάκσζεο ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε παλεπηζηήκηα 

θαη επηρεηξήζεηο, δ) ζηελ αλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ ξπζκίζεσλ θαη ζεζκψλ ελζάξξπλζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ 

θαη ε) ζηελ αλάπηπμε ζπλεθηηθήο θαη καθξνπξφζεζκεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο. Οη βαζηθνί ιφγνη γηα ηελ αλάδπζε 
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ησλ λέσλ κνξθψλ πνιηηηθήο θαη ηελ πξνθείκελε αιιαγή παξαδείγκαηνο αθνξνχλ ζηελ αλάγθε δηακφξθσζεο 

ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο, βαζηζκέλεο ζηελ ππάξρνπζα δπλακηθή μέλσλ επελδχζεσλ θαη ζηηο λέεο 

απαηηήζεηο γηα επηζηεκνληθνχο πφξνπο θαη ξπζκίζεηο. Σα ζηνηρεία απηά πιένλ θαίλεηαη λα ζπγθξνηνχλ κηα 

επξχηεξε λέα ‘βηνκεραληθή’ ή θαη αλαπηπμηαθή πνιηηηθή γηα ηελ Ηξιαλδία. Αθφκε, δηαδηθαζίεο φπσο ε ζηαδηαθή 

αλάδπζε ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ θαη ε ζπλεπαθφινπζε ζπγθξφηεζε ‘ζπιινγηθψλ’ ζπλεηδήζεσλ δηακφξθσζε ην 

πιαίζην γηα ηελ σξίκαλζε λέσλ ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη δηαθπβεπκαηηψλ, κε ελδηαθέξνλ ζηελ ελίζρπζε ησλ ήδε 

εληαγκέλσλ ζηελ πνιηηηθή αηδέληα ζεκάησλ ηεο ΔΣΚ. Δπηπξφζζεηα, ε ζηαδηαθή αλάπηπμε παξαγσγηθψλ ηνκέσλ 

‘έληαζεο γλψζεο’ ζην πιαίζην ηνπ εληζρπφκελνπ αθαδεκατθνχ ηνκέα, δηακφξθσζε ζηαδηαθά ζην πιαίζην ησλ 

ίδησλ ζπκθεξφλησλ ηελ αλάγθε ελίζρπζεο λέσλ ππν-ηνκέσλ ηερλνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αμηψλ, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηεο κηθξνειεθηξνληθήο, ησλ επηζηεκψλ πγείαο, ηεο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο θαη 

ηεο βηνηερλνινγίαο.  

Σν επξχηεξν απηφ πεξηβάιινλ, δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά πεξηζζφηεξν κέζα απφ εηεξνβαξείο θαη κεηαβαιιφκελεο 

αιιειεπηδξάζεηο πεδίσλ παξά σο κηα γξακκηθή δηαδηθαζία. Γεληθά, ζρεκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

αλαδπφκελσλ δξψλησλ ζην επίπεδν ησλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ, ηεο επηζηεκνληθήο ζθαίξαο, ησλ δνκψλ 

εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη αξηζηείαο, ησλ δνκψλ κεηαθνξάο θαη εθθφιαςεο γλψζεο, ησλ ζεζκψλ 

επέλδπζεο θαη ηξαπεδηθνχ θεθαιαίνπ. Ηδηαίηεξα ν ξφινο ησλ ηειεπηαίσλ, αλ θαη θξίζηκνο είλαη ηδηαίηεξα 

κεηαβαιιφκελνο -ηδηαίηεξα ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο- ιφγσ ηεο γεληθήο ηνπ επηθχιαμεο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

πςειήο αβεβαηφηεηαο. εκαληηθή παξάκεηξνο βέβαηα ζηε δηακφξθσζε ηνπ είλαη θαη ε ίδηα ε αλάπηπμε ησλ 

εκεδαπψλ εζληθψλ δνκψλ δηνίθεζεο ηεο θαηλνηνκίαο (DETI, Forfas, IDA, ΔΗ, SFI), νη νπνίεο ζηαδηαθά 

πξνζαλαηνιίδνληαη κέζα απφ δπλακηθέο ή πεξηζζφηεξν ξηδηθέο δηαδηθαζίεο, πξνο ηελ αλάπηπμε ελφο ‘ζπζηεκηθνχ 

ππνδείγκαηνο’ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο ην νπνίν φκσο αθφκε δελ έρεη ππεξβεί ηα φξηα ηνπ (ρήκα 16).    



349 

 

ρήκα 16: Οξζνινγηθφηεηα ζπζηήκαηνο θαη πνιηηηθψλ ΔΣΚ, Southern-Eastern 
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πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ηα φξηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ αθνξνχλ ζήκεξα ζηελ αλάγθε νινθιήξσζεο ησλ 

πεξηερνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, κε ζθνπφ λα ζπλδπάζνπλ αληηλνκηθέο ελίνηε ζηνρεχζεηο, φπσο ε ελίζρπζε 

ηνπηθψλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ θαη ε πξνζέιθπζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ εμσγελψλ ηερλνινγηθψλ παξαγσγηθψλ 

κεραληζκψλ. ην ίδην επίπεδν, ζεκεία αληηλνκίαο εληνπίδνληαη ζηελ αλάγθε δηαηήξεζεο πνιηηηθψλ πξνζέιθπζεο 

επηρεηξήζεσλ -νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ αλάκεζα ζε άιια ηζρπξά θνξνινγηθά θίλεηξα- γεγνλφο σζηφζν πνπ 

επηθπιάζζεη λέα φξηα γηα ηελ αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Σα απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ 

θαηά ζπλέπεηα απνηεινχλ επηπιένλ πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πξνειθπνκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Ηξιαλδία 

–κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ πεξηβάιινληνο θαηλνηνκίαο-, ηδηαίηεξα ππφ ηελ πίεζε ηνπ απμαλφκελνπ 

θφζηνπο απαζρφιεζεο θαη ηηκψλ πνπ επηθέξεη ε παξνπζία ησλ ίδησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ηάζεηο απηέο ζηαδηαθά 

θαζηζηνχλ ηνλ ‘Ηξιαλδηθφ ηίγξε’ φρη πηα έλα ‘θηελφ πξννξηζκφ’ αιιά έλαλ νηνλεί πξννξηζκφ ‘πξνζηηζέκελεο αμίαο’. 

Δπηπξφζζεηα, ε αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ειιηπψλ ζπζηαηηθψλ 

-φπσο νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο γηα θαηλνηνκηθέο πξσηνβνπιίεο- αιιά θαη ηελ αθφκε ελεξγεηηθφηεξε ελίζρπζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο. Κξίλεηαη ζεκαληηθή δε, ε ελίζρπζε ππν-ηνκέσλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζην πιαίζην θιάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ κε αλαδπφκελε δπλακηθή, φπσο νη ΜΜΔπ ζηε 

κηθξνειεθηξνληθή θαη ηε βηνηερλνινγία.  

Λακβάλνληαο ππφςε ην ζπλνιηθφ πξίζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ‘πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο’ ηεο 

Southern-Eastern -φπσο απηφ απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ θεληξηθή δνκή νηθνλνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο 

ζηελ Ηξιαλδία- αλαδεηθλχνληαη ζπλνιηθέο ζπζηεκηθέο πξνθιήζεηο θαη φξηα, ηα νπνία αθνξνχλ ηφζν ζε ζέκαηα 

εζσηεξηθψλ ηζνξξνπηψλ φζν θαη ζε ζέκαηα ζέζεο ζε ζρέζε κε ην δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. ζνλ αθνξά ζην 

ηειεπηαίν, ζεκεηψλεηαη ε δηαπηζηνχκελε απμαλφκελε εμάξηεζε απφ ηηο εηζεξρφκελεο ηερλνινγηθέο κνλάδεο 

ζπλνιηθά θαη ζε ζρέζε κε ηηο εζσηεξηθέο ηνπο δηεξγαζίεο αλά ηνκέα. Ζ ίδηα εμάξηεζε ζπλνδεχεηαη θαη απφ  ηελ 

αχμεζε θφζηνπο ιφγσ εηζξνήο θεθαιαίσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηάζε πνπ επηδξά αξλεηηθά ζηηο ίδηεο ηηο 

εηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο, ζε έλα καθξνπξφζεζκα ‘εχζξαπζην’ θχθιν ζπζζψξεπζεο. Ο ηειεπηαίνο ζίγνπξα νθείιεη 

λα εληζρπζεί απφ παξεκβάζεηο δηαηήξεζεο ‘ηζνξξνπίαο’ -κε θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλεο πνιηηηθέο ΔΣΚ-, αλάκεζα 

ζε: α) εηζεξρφκελεο επελδχζεηο θαη επίπεδα ηηκψλ, β) θνξνινγία θαη δεκνζηνλνκηθά έζνδα, γ) εηζεξρφκελεο θαη 

ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. ε έλα ρσξηθφ επίπεδν, νη πξνθείκελεο εζσηεξηθέο εληάζεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

θαινχληαη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ρσξηθέο αζπκκεηξίεο πνπ δηακνξθψλνπλ έλα αζχκκεηξν κσζατθφ κε ηνπηθνχο 

‘πφινπο αλάπηπμεο’ θαη εθηεηακέλεο εκη-αγξνηηθέο πεξηνρέο ή πεξηνρέο φπνπ επηθξαηνχλ νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ελδερνκέλσο επηηάζζεη κηα αλάγθε ξχζκηζεο απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα παξέκβαζεο 

(ηνπηθφ/εζληθφ), κε δηαθνξεηηθά εξγαιεία (επηζηεκνληθή/ηερλνινγηθή πνιηηηθή) θαη κε δηαθνξεηηθά πεξηερφκελα 

(ηερλνινγηθή/κε-ηερλνινγηθή θαηλνηνκία).  

Οη παξαπάλσ εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο θαη αληηλνκίεο απαηηνχλ κνξθέο ξχζκηζεο πνπ παξάιιεια ζα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο ηελ εληαηηθνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ηε ζπλεπαθφινπζε αλάγθε ζπλερνχο 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ‘έληαζεο γλψζεο’, είηε πξφθεηηαη γηα παξαγφκελε είηε γηα πηνζεηεζείζα 

ηερλνινγία. Οη ζπγθεθξηκέλεο παξάκεηξνη αθνξνχλ ζε πξνθιήζεηο πνπ ζηαδηαθά αζθνχλ επηδξάζεηο ζηηο αξρέο 

ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη θπξίσο ζηα ππνθείκελα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Δληέιεη, νη δπν γεληθέο πξνθιήζεηο 

πνιηηηθήο θαη πξννπηηθέο ηαπηφρξνλα νκαδνπνηνχληαη: α) ζηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ ηζρπξψλ θεθηεκέλσλ 

ζεκείσλ θαη β) ζηελ αλάγθε ζρεδηαζκνχ ελεξγεηηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη εηδηθφηεξα, ζηελ 

αλάγθε αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλσλ θαη ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ (θαη εξγαιείσλ) πνπ ζα απεπζχλνληαη 

ζηηο ηνπηθέο εληάζεηο, αζπκκεηξίεο θαη δεμηφηεηεο κε ηελ θαηάιιειε κέζνδν θαη ζηφρν.  

Ζ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο δηαθξίλεηαη γηα ηελ νκνηφηεηα ηεο κε ηελ Διιεληθή πεξίπησζε ελ γέλεη. Μεξηθά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ: α) ακειεηέα ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γλψζεο, β) 

πςειά εμεηδηθεπκέλα αθαδεκατθέο δνκέο, κε πξνζαλαηνιηζκφ σζηφζν πεξηζζφηεξν πξνο ην δηεζλέο πεξηβάιινλ 

παξά πξνο ην ηνπηθφ, γ) αζπλερείο θαη απνζπαζκαηηθέο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ΔΣΚ, δ) ρακειφ βαζκφ 

ζχλδεζεο αλάκεζα ζε πεξηερφκελα δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ πεδίσλ, ε) απνδηαξζξσκέλν ‘ζχζηεκα’ θαηλνηνκίαο θαη 

ρακειφηαην βαζκφο ζεζκηθήο ζπγθξφηεζεο, ζη) απνπζία ζηξαηεγηθήο θαηλνηνκίαο θαη δ) απνπζία θξίζηκσλ 

ζπγθξνηεζηαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνηρείσλ θαη ρακειφο βαζκφο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα πθηζηάκελα.  
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πσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 17, ζηελ πεξηθέξεηα ζπγθεληξψλνληαη ηζρπξέο δνκέο γλψζεο, ελψ ζε επίπεδν 

παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ επηθξαηνχλ πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθνί ηνκείο ή ηνκείο αλεπηπγκέλνη κε παξαδνζηαθά 

ππνδείγκαηα. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ζε θαλέλαλ απφ ηνπο θξηζηκφηεξνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο δελ εληνπίδεηαη ε 

αλάπηπμε θάπνηνπ αληίζηνηρνπ επηζηεκνληθνχ θέληξνπ πνπ λα ζπλδπάδεη ηελ ζηάζκε ηερληθήο θαη ηελ επηζηεκνληθή 

εμεηδίθεπζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ ηνκέσλ ηεο ηνπηθφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο βηνκεραληθήο 

κνξθνινγίαο ζηελ πεξηθέξεηα είλαη, φπσο αλαθέξζεθε, ε έιιεηςε ηνκέσλ πςειήο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ε έιιεηςε 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ πιενλεθηεκάησλ. Γεληθά, επηθξαηεί ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

πνιηηηθψλ ΔΣΚ πξνο ηελ γξακκηθή ζεψξεζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ κέζα απφ πεξηζζφηεξν 

αλαδηαλεκεηηθνχ ηχπνπ παξεκβάζεηο, πνπ είηε δε βξίζθνπλ ζπλέρεηα θαη νινθιήξσζε είηε δε ‘κεηαβάιινπλ’ ην 

εζσηεξηθφ θαη ηελ ζχλζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ηηο πινπνηνχλ
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. O γεληθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ππνδείγκαηνο ζηελ Κξήηε -ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη απηφο είλαη εκπξφζεηνο ζπλνιηθά αιιά σο ζπλάξηεζε πνιιψλ 

επηκέξνπο θαη επηκεξηζκέλσλ ζηξαηεγηθψλ- αθνξά ζε κηα ζηαδηαθή αλάπηπμε πξνζπαζεηψλ βειηίσζεο ηεο 

παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εληνπίδεη κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο 

ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ.  

Γεληθφηεξα δηαθξίλεηαη κηα ππνβάζκηζε ησλ ζηνηρείσλ ζχλζεζεο ηεο κεγέζπλζεο θαη κηα ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηεο 

ζέζεο ηεο πεξηθέξεηαο ελ γέλεη ζηνλ επξχηεξν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. πλ ηνηο άιινηο, πξνθχπηνπλ θξίζηκα 

δεηήκαηα, φπσο ε πεξηνξηζκέλε ζεζκηθή νινθιήξσζε θαη ε αλάγθε δηαρείξηζεο ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπλνιηθά. Βαζηθφ επηρείξεκα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο είλαη φηη κηα ζεηξά παξαγφλησλ φπσο: α) ε απνπζία ή 

αλεπάξθεηα ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, β) ε απνπζία κεραληζκψλ θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ δηακφξθσζεο ελφο 

πιαηζίνπ κάζεζεο ‘δηπινχ’ θαη ‘ηξηπινχ βξφρνπ’ θαη γ) ε αλάπηπμε κηαο ηζρπξήο εμάξηεζεο απφ ην θπξίαξρν  

ηερλνινγηθφ θαη παξαγσγηθφ ππφδεηγκα, ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηα επφκελα ρξφληα ηηο δηακνξθσκέλεο δεμηφηεηεο (π.ρ. 

ππνδνκέο γλψζεο, θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο, αλζξψπηλν δπλακηθφ) θαη επηβάιινπλ ηελ αιιαγή πεξηθεξεηαθνχ 

ππνδείγκαηνο. Άιισο, δηαθαίλεηαη έλαο κέηξηαο έληαζεο θίλδπλνο πεξαηηέξσ ππνβάζκηζεο ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ, ‘θαζεδξηθνπνίεζεο’ ησλ ππνδνκψλ γλψζεο, δηαθπγήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πεξηθεξεηαθήο 

ζεζκηθήο απνδηάξζξσζεο θαη φμπλζεο ησλ γεσγξαθηθψλ θαη αζηηθψλ αληζνξξνπηψλ. Καηά ζπλέπεηα, νη παξνχζεο 

ζπλζήθεο, θαίλεηαη λα νδεγνχλ ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ θπξίαξρσλ ακθίδξνκσλ ηάζεσλ. Απηέο ζπλνςίδνληαη: α) 

ζηε δηεζλνπνηεκέλε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα (θαη ζηε ζπλεπαθφινπζε ‘εμάξηεζε’ απφ ηελ εμσγελή δήηεζε θαη 

δπλαηφηεηεο), β) ζηελ εμαξηεκέλε (εμσγελψο) ηερλνινγηθά παξαγσγηθή βάζε θαη ζηελ παξάιιειε εμάξηεζε ηεο 

απφ ηελ ελδνπεξηθεξεηαθή δήηεζε γ) ζηνπο αζζελείο ζεζκηθνχο κεραληζκνχο ππεξεζηψλ, ζπλεξγαζίαο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ζηελ εμάξηεζε ηνπο απφ ηα πεξηερφκελα θαη εξγαιεία πνιηηηθήο ΔΣΚ ζε εζληθφ επίπεδν.    

Ο ραξαθηήξαο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζπλνςίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ θαη απφ 

ηελ αλάπηπμε πεξηνξηζκέλσλ θαηλνηφκσλ κνλάδσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο κεηαπνίεζεο, εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ. 

Κξίζηκν ζηνηρείν είλαη επίζεο ε απνπζία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ ηππηθέο δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ αιιά θαη ε 

γεληθφηεξε απνδηάξζξσζε ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ ζρεδηάδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν θαη 

πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο ζηε δηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ γλψζεο θαη ηελ (αλεπαξθή) ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπο ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο ελίζρπζεο άιισλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία δελ πθίζηαηαη αθφκε. Σν πιήζνο θαη ε πνηφηεηα ησλ ζπγθεληξσκέλσλ ππνδνκψλ γλψζεο 

ζηελ πεξηθέξεηα θαίλεηαη λα κελ ζπλεηδεηνπνηείηαη ζηνλ επαξθή βαζκφ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ηνπηθέο δνκέο 

εμνπζίαο θαη δηακφξθσζεο πνιηηηθήο, είηε ιφγσ αδπλακίαο θαηαλφεζεο ησλ δπλεηηθψλ πξννπηηθψλ, είηε ιφγσ 

δηαθνξεηηθψλ εμαξηήζεσλ, είηε ιφγσ έιιεηςεο εξγαιείσλ ππνζηήξημεο.  

                                                      
338 πσο ζα θαλεί παξαθάησ, κηα νινθιεξσκέλε ‘πνιχ-δηαβαζκηζκέλε’ κνληεινπνίεζε ησλ ζπζηεκηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζήκεξα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν 
ην επίπεδν ησλ ζπγθξνηεζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπο, φζν θαη ην εζσηεξηθφ (π.ρ. νξγάλσζε, ζεζκνί, δεμηφηεηεο, ςεθηαθή ππνδνκή) ησλ 

θνξέσλ/ζπζηαηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηα ad hoc κέηξα παξέκβαζεο πνπ ζα ζπλδένπλ παξαγσγή, κεηαθνξά θαη αμηνπνίεζε επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ πφξσλ θαη ηε ζπλάξζξσζε εηεξνγελψλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ζεζκψλ. Σν ίδην πιαίζην αλάγεηαη ελ ζπλερεία θαη ζε ρσξηθφ επίπεδν, 
αλαδεηθλχνληαο ηελ ζεκαζία δηαθνξηθψλ, παξάιιεισλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη παξεκβάζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ, δηα-πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν θαζψο θαη ηελ ζεκαζία θάζεησλ θαη νξηδφληησλ δηθηχσλ.   
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ρήκα 17: Οξζνινγηθφηεηα ζπζηήκαηνο θαη πνιηηηθψλ ΔΣΚ, Κξήηε 
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ε εζληθφ επίπεδν, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ είλαη αζπλερείο, ρσξίο ζπγθεθξηκέλν θαη πεξηθεξεηαθά πξνζαλαηνιηζκέλν 

ραξαθηήξα. Σα κέηξα πνιηηηθήο πνπ πξνθεξχζζνληαη ζε αληαγσληζηηθή βάζε, δελ επαξθνχλ ή απνθηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηε δηάζηαζε θαηαλνκήο παξά αξηζηείαο. Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο γηα ηηο ζπζηεκηθέο ηξνρηέο ηνπ 

εζληθνχ αιιά θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο, φηη πινπνηνχληαη πεξηνξηζκέλα πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζε αθαδεκία θαη επηρεηξήζεηο. Αθφκε, ηα κέηξα πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα δηαθξίλνληαη απφ πςειφ βαζκφ 

αζπλέρεηαο θαη ειιηπή αμηνιφγεζε, φρη κφλν ζηα απνηειέζκαηα ηνπο αιιά θαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπο. πλνιηθά, 

ε πνιηηηθή ΔΣΚ παξφηη απνθηάεη ζηαδηαθά θαη ζηελ Διιάδα θξίζηκν ραξαθηήξα, φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ην θαζεζηψο ηεο αλάπηπμεο ηεο ζε επίπεδν εθαξκνγήο, ζπληνληζκνχ θνξέσλ θαη 

επηπηψζεσλ είλαη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλν. Οη πεξηνξηζκνί απηνί αλαθέξνληαη ζην πεξηερφκελν (π.ρ. έιιεηςε 

θξίζηκσλ παξακέηξσλ, φπσο παξνρή ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ, κεηαθνξά γλψζεο), ζηελ αλαπαξαγσγή 

κηκεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ζηελ εθαξκνγή κηαο γξακκηθήο κε-αλαηξνθνδνηνχκελεο ζπλήζσο πνιηηηθήο 

δηαδηθαζίαο.     

Έλαο ζεκαληηθφο πφξνο γηα ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ ζηελ πεξηθέξεηα πξνθχπηεη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηηο 

επξσπατθέο πνιηηηθέο. ε απηφ ην ζεκείν σζηφζν είλαη ζεκαληηθφ λα δηαθξίλνπκε ηηο πνιηηηθέο έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία. ζνλ αθνξά ζηηο πξψηεο -νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ απφ πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο έσο πξνγξάκκαηα 

ηερλνινγηθήο ή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο κε βαζηθφ εξγαιείν ηα Πξνγξάκκαηα Πιαίζην (7 θχθινη έσο ηψξα)- 

είλαη γεγνλφο φηη ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή θάπνηαο ρξεκαηνδνηνχκελεο πξφηαζεο είλαη ηδηαίηεξα απζηεξά. 

ε απηφ ην πιαίζην, πνιιέο απφ ηηο εγρψξηεο εξεπλεηηθέο κνλάδεο θαη ζηελ Κξήηε ελ πξνθεηκέλσ 

θαηαδεηθλχνπλ ην επίπεδν ηεο αξηζηείαο, κέζα απφ ηα πνζνζηά πνπ θαηαιακβάλνπλ φπσο θάλεθε ζε αξθεηέο 

πξνθεξχμεηο.  

Ζ δηεθδίθεζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξακκάησλ βέβαηα δελ επαξθεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο 

εξγαζηεξίνπ ή κηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο, ελψ νη απαηηήζεηο ζηαδηαθά γηα ηελ επηηπρή δηεθδίθεζε κηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο -ιφγσ θαη ηνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ‘επαγγεικαηηθνπνίεζεο’ ηεο δηεθδίθεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ- απμάλνληαη ζε επίπεδν φρη κφλν εξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

πνηφηεηαο αιιά θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο. Καηά ζπλέπεηα ηίζεηαη άιιε κηα δηάζηαζε, ε νπνία αθνξά ζηνλ 

‘πςειφ βαζκφ εμάξηεζεο’ πνπ δηακνξθψλεηαη αλάκεζα ζηελ έιιεηςε εζληθψλ πφξσλ γηα ΔΣΚ θαη ζηε 

ζεκαζία γηα ηηο εκεδαπέο εξεπλεηηθέο δνκέο ησλ εξεπλεηηθψλ απηψλ πξνγξακκάησλ. Ζ εμάξηεζε απηή 

ηξνθνδνηεί κηα δεχηεξε εμάξηεζε απφ ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη ζε επίπεδν ΔΔ, νη νπνίεο 

ζπρλά είλαη πεξηνξηζηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο εγρψξηεο ζεκαηνπνηήζεηο. Με άιια ιφγηα, ε επξσπατθή πνιηηηθή 

έξεπλαο -παξφηη απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ ππν-ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνδνκψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ- ππνθαζηζηά φρη κφλν ηελ εζληθή ρξεκαηνδφηεζε (πνπ απνπζηάδεη) αιιά πεξηνξίδεη θαη ηνπο 

ηνκείο πνπ δηαθνξεηηθά ζα δηακνξθσλφληνπζαλ ζε εζληθφ επίπεδν (ίζσο κέζα απφ εζληθέο δηαδηθαζίεο 

απνξξφθεζεο πξνηηκήζεσλ). Με ηε κνξθή απηή, πνιιέο απφ ηηο ζεκαηηθέο εξεπλεηηθέο θαηεγνξίεο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν θαζνξίδνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν επξσπατθά -θαη φρη απαξαίηεηα κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο κνξθνπνίεζεο- παξφηη, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πιεπξά ηεο παξαγσγήο γλψζεο, πθίζηαληαη 

πιένλ εγρψξηα ηζρπξά εξεπλεηηθά θαη ηερλνινγηθά δηακνξθνχκελα ζπκθέξνληα ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΣΚ.  

ην επίπεδν ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο -ε νπνία ζε έλα κεγάιν βαζκφ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ 

‘θαηλνηνκία’ (π.ρ. Interreg)- ην πεξηβάιινλ είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφ, κε πνιιά απφ ηα πξνγξάκκαηα λα κελ 

θξίλνληαη κφλν απφ ηελ ‘αξηζηεία’ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο αιιά θαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ‘άξζξσζεο 

ζπκθεξφλησλ’ ζε θεληξηθφ επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. ηνλ ίδην βαζκφ, ε πινπνίεζε απνζπαζκαηηθψλ θαη 

αληαγσληζηηθψλ ζηε δηεθδίθεζε ηνπο πξνγξακκάησλ θαηλνηνκηθήο αλάπηπμεο, παξφηη βειηηψλεη πηπρέο ίζσο 

κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, δελ απνηειεί ελεξγεηηθή πνιηηηθή ΔΣΚ αιιά πνιηηηθή αλαδηαλνκήο (κε 

ραξαθηεξηζηηθά ‘πεξηθεξεηαθήο λνκηκνπνίεζεο’).       

Δπηζηξέθνληαο ζηελ κνξθνινγία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο, νη σο άλσ ζπλζήθεο θαίλεηαη 

λα κε κεηαβάιινπλ ηελ επηθξαηνχζα ‘ζεζκηθή αδξάλεηα’ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Απηή 

επηθπιάζζεη, φπσο αλαθέξζεθε, θαηλφκελα ζηαδηαθήο δηακφξθσζεο 'θαζεδξηθψλ' ηεο εξήκνπ γηα ηα ηδξχκαηα 

γλψζεο, ππν-αμηνπνίεζε θαη ζπζζψξεπζε επηζηεκνληθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, έιιεηςε θξίζηκσλ 
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νξγαλσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ παξακέηξσλ ζε επίπεδν ζπλεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ κεηαζρεκαηηζκνχ. Γεληθά, ε 

θπξίαξρε ηάζε ηξνθνδνηεί κηα ηξηπιή ζπζηεκηθή εμάξηεζε, ζε επίπεδν δνκψλ παξαγσγήο γλψζεο, παξαγσγήο 

νηθνλνκηθψλ αμηψλ θαη πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Ζ επηθξαηνχζα νξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ επηδξά θαηά 

ζπλέπεηα θαη επί ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ‘ζπζηήκαηνο’, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

ρήκα 17, ζέκαηα ππν-αμηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο επηζηεκνληθήο βάζεο θαη ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ, απνπζία 

εθηεηακέλσλ θνηλσληθψλ θαη παξαγσγηθψλ ζπλεξγαζηψλ, αδξαλείο παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο, ρσξηθέο 

αζπκκεηξίεο, απνπζία θξίζηκσλ ζπζηαηηθψλ θαη ιεηηνπξγηψλ θαη θαη’επέθηαζε ζπλερή ππνβάζκηζε 

παξαγσγηθήο βάζεο ζηνλ επξχηεξν ρσξηθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Σα ηζρπξά ζεκεία ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Κξήηεο, πεξηιακβάλνπλ παξάγνληεο πνπ έρνπλ απνηειέζεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θνξείο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη 

εηζαγσγήο ζπζηεκηθψλ, παξαγσγηθψλ ή ηερλνινγηθψλ βειηηψζεσλ. Απηνί αθνξνχλ ζε ππνδνκέο γλψζεο θαη 

κνλάδεο αξηζηείαο, αλζξψπηλα δίθηπα θαη άηππεο αιιειεπηδξάζεηο, επηζηεκνληθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη 

δπλακηθή -αλ θαη θαηαθεξκαηηζκέλε- επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη (πεξηνξηζκέλνπο) θαηλνηφκνπο ηνκείο. Δληνχηνηο, 

ηα ζπζηαηηθά απηά αλαπηχζζνληαη εληφο ελφο εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δε θαίλεηαη λα 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηε δηακφξθσζε παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ θαη αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ, αιιά πξνο ηε δηαηήξεζε ηζρλψλ ζεζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη αζζελψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ. 

Έλα άιιν ζεκείν, αθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ κέζα απφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο δηα-

πεξηθεξεηαθφηεηαο. Δίλαη ζρεδφλ πξνθαλέο φηη ε πθηζηάκελε δνκή δηνίθεζεο -αθφκε θαη κε αηξεηή πεξηθέξεηα- 

δε δηαζέηεη ηνπο πφξνπο γηα λα αλαπηχμεη πνιιέο απφ ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ζε επίπεδν πνιηηηθψλ (φπσο 

θάλεθε θαη κε ηελ απφζπξζε ηεο επζχλεο γηα ΔΣΚ). πλεπεία ηνχηνπ, πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε 

δηαπεξηθεξεηαθψλ ζπλεξγαζηψλ, ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηα πξφηππα ελφο θαηαλεκεκέλνπ θαη 

αθηηλσηνχ δηθηχνπ αξηζηείαο. Έλα ηέηνην δίθηπν ζα πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ρξεζηκνπνίεζεο ππνδνκψλ θαη 

γλψζεσλ γηα ηνπηθέο κνλάδεο θαη δξαζηεξηφηεηεο αιιά παξάιιεια ζα θέξλεη ζε επαθή πφξνπο θαη δεμηφηεηεο 

ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ αλάπηπμε ηέηνησλ ππνδεηγκάησλ ζπλδπάδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θιίκαθαο πνπ 

εληνπίδνληαη ζε ιηγφηεξν επλνεκέλεο πεξηθέξεηεο (φπσο νη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο), ηνπο πεξηνξηζκνχο ζε 

νξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο ηθαλφηεηεο (θαη ζε επίπεδν δνκψλ δηνίθεζεο ηεο θαηλνηνκίαο), ελψ παξάιιεια 

αμηνπνηεί ηηο κνλάδεο αξηζηείαο κε νξηδφληην ηξφπν, ελ είδεη δηα-πεξηθεξεηαθψλ πιαηθνξκψλ. πσο 

ππνζηεξίδεηαη θαη παξαθάησ ζηελ ζπλνιηθή απνηχπσζε ελφο ππνδείγκαηνο γηα ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ, θαίλεηαη φηη 

ε δηακφξθσζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο θαη κηαο πνιηηηθήο ΔΣΚ απνηειεί έλα ζθέινο ηεο δηαδηθαζίαο 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ζχλδεζεο ησλ ζεκάησλ ΔΣΚ κε ζέκαηα ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Έλα άιιν 

ζθέινο αθνξά ζην γεληθφηεξν θαηάιιειν γεσγξαθηθφ-δηνηθεηηθφ πιαίζην παξέκβαζεο. Κη φπσο αλαδεηθλχεηαη 

ζηελ πεξίπησζε κηθξψλ ζε θιίκαθα πεξηθεξεηψλ, φπσο απηή ηεο Κξήηεο, πνιιέο απφ ηηο πξσηνβνπιίεο 

ηνπηθνχ ραξαθηήξα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρεο πνιχ-δηαβαζκηζκέλεο πξνζεγγίζεηο ζε εζληθφ 

επίπεδν. Απηφ θξίλεηαη ηδηαίηεξα αλαγθαίν ζε ζέκαηα φπσο ε επηζηεκνληθή αλάπηπμε, ε αλαδηαλνκή 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ, ε ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε έκθαζε ζε αλαδπφκελνπο 

ηερλνινγηθνχο ηνκείο ή ζηελ αλαδηνξγάλσζε πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθψλ ηνκέσλ. Σέηνηνπ ηχπνπ πξνζεγγίζεηο 

ελζαξξχλνπλ θαη ηελ νξηδφληηα ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε πεξηθέξεηεο (ηδηαίηεξα ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα) φπνπ 

ηα πεξηνξηζκέλα εξγαιεία θαη ρξεκαηνδνηήζεηο ζε επίπεδν ΔΣΚ νδεγνχλ ζε ηδηφηππνπο δηα-πεξηθεξεηαθνχο 

θαη ελδν-πεξηθεξεηαθνχο αληαγσληζκνχο, καθξνπξφζεζκα επηβιαβείο γηα ηα ίδηα ηα ππνθείκελα ηεο πνιηηηθήο 

θαη ηνπο θνξείο ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ζπλέπεηα, νη κνξθέο απηέο παξέκβαζεο πέξαλ απφ ην βαζηθφ 

ραξαθηήξα δηεχξπλζεο ηεο θιίκαθαο, ηνπ θάζκαηνο θαη ελίζρπζεο ησλ δεζκψλ ζε εζληθφ επίπεδν, δηαηεξνχλ 

θαη κηα δπλεηηθή ιεηηνπξγία ξχζκηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, κεηαβάιινληαο ζηαδηαθά ηνλ ηειεπηαίν ζε νξηδφληηα 

ζπλέξγεηα ακνηβαίνπ ζπκθέξνληνο, πέξα απφ ην θιαζηθφ θάζεην θαη γξακκηθφ ππφδεηγκα ‘επηινγήο ησλ 

βέιηηζησλ’. 

Κιείλνληαο ηελ ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε, ίζσο είλαη ζθφπηκε ε αλάπηπμε κηαο απφζηαζεο απφ ην 

‘ζπγθεθξηκέλν’ θαη ε επαλαθνξά κηαο ζπλνιηθήο ζέαζεο ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ. 

Απηφ πνπ επηρεηξείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ζπλνπηηθά είλαη κηα ‘ραξηνγξάθεζε’ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ 

πεξηθεξεηψλ ζηελ Δπξψπε, κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή πνξηζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ζρέζε θαηλνηνκηθήο 

ηθαλφηεηαο, πεξηθεξεηαθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη πνιηηηθψλ ΔΣΚ. ε απηφ ην πιαίζην κειεηάηαη 
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ν ξφινο ηνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο επί απηψλ ησλ ζρέζεσλ θαη ν γεληθφηεξνο πεξηθεξεηαθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ ‘θαηλνηνκηθή’ ή ‘θαηαλεκεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα’, ηελ αλαπαξαγσγή ηεο 

‘παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο’ ή ηε βειηίσζε ησλ ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ. Ζ πνιπδηάζηαηε απηή 

‘ραξηνγξάθεζε’ -αμηνπνηψληαο κεζνδνινγηθά εξγαιεία ζπζηεκηθήο πεξηθεξεηαθήο αλάιπζεο- επηρεηξεί κέζα 

απφ ηελ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή εμέηαζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ λα αλαγλσξίζεη θαη λα αλαιχζεη ην 

ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ: ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ, ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, ην πεξηβάιινλ ππνδνκψλ 

παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο γλψζεο, ην πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ πφξσλ κέζα ζηα επξχηεξα 

ηερλνινγηθά, νξγαλσηηθά θαη παξαγσγηθά παξαδείγκαηα ζε θάζε πεξηθέξεηα θαζψο θαη ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ νη 

νπνίεο ηέκλνπλ νξηδφληηα, νξίδνπλ θαη επηδξνχλ επί απηψλ ησλ παξακέηξσλ. Δλ ζπλερεία, ε ίδηα ραξηνγξαθηθή 

εμέηαζε εκβαζχλεη ζην ίδην ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ παξακέηξσλ, εξκελεχνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο ζε θάζε 

πεξηθέξεηα εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ξπζκίζεηο αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεκαηνπνηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο 

θαη ηηο κνξθέο απηέο. Έπεηηα, ζε έλα ‘ηξηζδηάζηαην επίπεδν’ ε κεζνδνινγηθή ζπλέρεηα εζηηάδεη ζηελ 

αλαγλψξηζε πιένλ ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αζζελψλ ή εληαηηθνπνηεκέλσλ δπλακηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

αλάκεζα ζε απηέο ηηο παξακέηξνπο, πξνζπαζψληαο λα κειεηήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηφζν ηηο δηαθνξηθέο 

ζπλδέζεηο αλάκεζα ηνπο φζν θαη ην δηαθνξηθφ ηνπο πεξηερφκελν θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ην πξνζδηνξίδνπλ. ε κηα 

ηέηαξηε δηάζηαζε, ε παξνχζα κεζνδνινγία επηρεηξεί ηελ ηνπνζέηεζε φιεο απηήο  ‘ραξηνγξάθεζεο’ ζηνλ 

επξχηεξν (αληαγσληζηηθφ) ρσξηθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, ζην ζπγθείκελν εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο θαη 

ζηηο δηαθνξηθά αλαπηπζζφκελεο (αλάινγα κε ην κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο) ζπλεξγαηηθέο ή αληαγσληζηηθέο 

ζρέζεηο ηνπ ‘ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο’. πλεπεία ηνχησλ, ε παξνχζα αλάιπζε ππεξβαίλεη κηα ζηαηηθή 

ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη κειεηάεη έσο θαη ηηο επηκέξνπο κηθξν-ζεζκηθέο δπλακηθέο θαη παξακέηξνπο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο (ρήκα 18). Παξάιιεια, επηρεηξεί λα ‘ρσξνζεηήζεη’ φιε απηή ηε 

ιεηηνπξγία ζε έλα επξχηεξν ρσξηθφ, ζεζκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην δηεξγαζηψλ, επηξξνψλ, εμαξηήζεσλ θαη 

κεηαβνιψλ πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ην εζληθφ ‘ζπζηεκηθφ’ θαη παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ, θαη αλαθέξεηαη 

παξάιιεια ζηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή γεσγξαθία θαζψο θαη ζηε δπλακηθή δηάζηαζε ηνπ (ζπρλά ακεηάθιεηνπ 

αλαπηπμηαθά) γελεζηνπξγνχ αλαπηπμηαθψλ κνξθψλ θαη ζρέζεσλ εμνπζίαο, ρξφλνπ. 

 

 

 

  

ρήκα 18: Οη a priori δηαζηάζεηο 

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΣΚ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΙΣΟΡΙΚΟΣΗΣΑ 
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πλδένληαο ζπλνπηηθά φιε ηελ παξαπάλσ ζπζηεκηθή πεξηθεξεηαθή αλάιπζε κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, 

αλαδεηθλχνληαη νξηζκέλα ζεκεία πνπ πεξηζζφηεξν ζα αλαπηπρζνχλ ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα. Απηά αθνξνχλ 

αθελφο ζηελ ζρέζε ρψξνπ, επηζηήκεο θαη ζπζζψξεπζεο, αθεηέξνπ ζηνλ ξφιν ησλ ζεζκψλ θαη θαη’ επέθηαζε 

ησλ πνιηηηθψλ δηακφξθσζεο ηνπ ζπζηεκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο. θνπφο ηεο ζεσξεηηθήο 

δηεξεχλεζεο είλαη πάληα: α) ε νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ησλ δηεξγαζηψλ ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ, β) ε αλάιπζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη δηακνξθσηηθνχ ξφινπ ησλ πνιηηηθψλ εληφο ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ θαη γ) ε αλάδεημε ησλ παξακέηξσλ πνπ θαζηζηνχλ ην θαηλφκελν εθδήισζεο ηεο εμνπζίαο 

(ηηο πνιηηηθέο) είηε πεξηζζφηεξν απαξαίηεην είηε απιά πεξηζζφηεξν νξαηφ.  

Με άιια ιφγηα, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο είλαη πεξηζζφηεξν απφ φια λα αλαδείμεη ηηο 

θαλνληθφηεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο κηα πνιηηηθή νθείιεη λα δηακεζνιαβεζεί, εάλ πξφθεηηαη λα επηηειέζεη ηνλ 

δηαθεξπθηηθφ ηεο ξφιν. Βαζηθφο ζθνπφο είλαη λα απνθαιχςεη ηνπο ιφγνπο θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ή απνηξέπνπλ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία θαη ζπλήζσο αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαθνξεηηθά 

θνηλσληθά ζπκθέξνληα αξζξψλνληαη ή επηβάιινληαη. Αθφκε, δηαηεξψληαο ηελ αξρηθή κεζνδνινγηθή δέζκεπζε 

γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη εξκελεία ηνπ πνιηηηθνχ θαηλνκέλνπ, ε παξνχζα εξγαζία εμαθνινπζεί λα δηεξεπλά ηηο 

δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο πνιηηηθψλ κέηξσλ ιηγφηεξν ππφ ην πξίζκα ηεο ‘νπδέηεξεο’ 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη αλαπφθεπθηα πεξηζζφηεξν κέζα απφ ηνλ θαθφ ηεο ‘θνηλσληθήο ζχγθξνπζεο’ δηαθνξηθά 

δνκεκέλσλ θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ. πλεπεία ηνχηνπ, ε έλλνηα ηεο ‘απνηειεζκαηηθφηεηαο’ ή ηεο 

‘δπζηνθίαο’ απνθηάεη έλα δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν πξνζαλαηνιηζκέλν πεξηζζφηεξν πξνο ηελ επηβνιή 

θνηλσληθψλ πξνηηκήζεσλ έλαληη άιισλ, παξά πξνο ηελ αδπλακία εληνπηζκνχ ησλ απαξαίηεησλ δηαδξνκψλ, 

ησλ απαξαίηεησλ ζηφρσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ εθπιήξσζεο. Ζ δηάζηαζε ησλ θνηλσληθψλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ηεο ζχγθξνπζεο ή ζχλζεζεο δηαθνξεηηθψλ πξνηηκήζεσλ απνηειεί ζηαζεξή παξάκεηξν 

εξκελείαο, ηφζν ζε πεξηπηψζεηο απηνηειψλ πνιηηηθψλ φζν θαη ζε πεξηπηψζεηο αηειψλ πεξηερνκέλσλ θαη 

απνηειεζκάησλ. Με άιια ιφγηα, ζπρλά ν εληνπηζκφο κηαο ‘απνηπρεκέλεο’ νξζνινγηθφηεηαο κπνξεί λα 

ππνθξχπηεη κηα ιαλζάλνπζα ‘επηηπρεκέλε’ πξνηίκεζε, κε ηελ έλλνηα ηνπ δηαθνξεηηθνχ ή θαη αληηηηζέκελνπ 

θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο.  

Τπφ απηφ ην πξίζκα, εξκελεχνληαη ελ κέξεη νη θπξίαξρεο επηινγέο πνπ αλαπαξάγνπλ ηα θεληξηθά ζηνηρεία 

‘θαηαλεκεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο’ (ρσξίο λα παξαγλσξίδνληαη νη θαηλνηνκηθέο αιιά κεηνςεθνχζεο 

παξαγσγηθέο κνλάδεο θαη θπζηθά νη πςειήο αξηζηείαο αθαδεκατθέο δνκέο) ηνπ θπξίαξρνπ παξαγσγηθνχ status 

quo θαη ησλ θεθηεκέλσλ ζέζεσλ ηζρχνο ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο θαζψο θαη νη επηινγέο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηε δηαηήξεζε δηαθνξηθά δνκεκέλσλ ή εκη-δνκεκέλσλ ζρέζεσλ θαη ελδν-πεξηθεξεηαθψλ ή δηα-πεξηθεξεηαθψλ 

‘ακθίδξνκσλ εμαξηήζεσλ’. Με ηελ ίδηα ζπιινγηζηηθή επίζεο, εξκελεχνληαη ελ κέξεη νη θπξίαξρεο επηινγέο 

πξνο ηελ ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ (εμσγελψλ σο επί ην πιείζηνλ) θιάδσλ ‘έληαζεο γλψζεο’ ζηελ Ηξιαλδία 

θαζψο θαη νη αζχκκεηξεο -ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ πξψηεο πεξηφδνπο- κέζνδνη ζηήξημεο ηεο εηζεξρφκελεο 

βηνκεραλίαο ζε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο παξαγσγηθέο δνκέο. Παξνκνίσο, ε αλάπηπμε απηνηειψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ 

ζηε νπεδία δε κπνξεί παξά λα ζπλδεζεί, ηφζν ζηε δηακφξθσζε φζν θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπο, ηνπιάρηζηνλ κε 

ηξεηο δηαζηάζεηο ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο δπλακηθήο: α) ηελ αλάπηπμε θαη ζχλζεζε ζεκειησκέλσλ 

ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ ζην επίπεδν ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζχιιεςεο ηεο πνιηηηθήο θαη ελ ζπλερεία ηεο έκκεζεο 

ή άκεζεο επίδξαζεο επί ηνπ ζρεδηαζκνχ, β) ηελ απνθξπζηάιισζε ηζρπξψλ ηνπηθψλ θαη εζληθά 

δξαζηεξηνπνηεκέλσλ θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ θαηεχζπλζε δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ησλ 

δηεξγαζηψλ έληαζεο γλψζεο θαζψο θαη γ) ηελ σξηκφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ θαη θαηλνηνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπηθά θνξπνξαηηζηηθψλ ζρεκαηνπνηήζεσλ, πνπ επηηξέπνπλ ζήκεξα ζηε Skåne, ηελ αλάπηπμε 

εξγαιείσλ θαη πεξηερνκέλσλ ζπιινγηθήο κάζεζεο θαη ζπλεξγαηηθήο ηερλνινγηθήο θαη θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο.  

πσο αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ, κηα γεληθή νκαδνπνίεζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη θαηά βάζε εξκελεπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ φζνλ αθνξά ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάιπζε, πεξηιακβάλεη ηηο ζρνιέο θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο 

ησλ θαηλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ησλ απνζηάζεσλ, ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο, ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ησλ πνζνηηθνπνηεκέλσλ αζηπθψλ ιεηηνπξγηψλ, σο βαζηθψλ παξακέηξσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο. Οη ζρνιέο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζηελ έλλνηα’ ηεο ‘λέαο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο’ 

(Fujita & Thisse, 1996, 2002). Παξάιιεια, αξθεηνί ζεσξεηηθνί πξνζζέηνπλ ζηηο πξνεγνχκελεο δηνξάζεηο ηε 
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ζεκαζία ησλ εηζξνψλ γλψζεο, ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο θαη ησλ απμαλφκελσλ απνδφζεσλ, ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ηεο θαηλνηνκίαο (Romer, 1990, Helpman, 2004). H παξνχζα εξγαζία, παξφηη ιακβάλεη ππφςε 

ηεο θξηηηθά ην ζχλνιν ησλ φρη απαξαίηεηα ακνηβαία απνθιεηφκελσλ πξνζεγγίζεσλ, εληάζζεηαη ηνπιάρηζηνλ 

κεζνδνινγηθά ελ πξψηνηο ζην πιαίζην εξκελείαο πνπ θαηαλνεί ηνπο ‘ζεζκνχο’ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πνιηηηθψλ ΔΣΚ ελ πξνθεηκέλσ) σο ηε βαζηθή δπλακηθή θαη ηελ θξίζηκε ζπλζήθε πνπ θαζνξίδεη ηελ 

ηερλνινγηθή θαη θαηλνηνκηθή πεξηθεξεηαθή ηθαλφηεηα ζε βάζνο ρξφλνπ. Καη φπσο αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ 

παξαπάλσ αλάιπζε, νη ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο ελφο ζπζηήκαηνο δελ είλαη απιά κηα θξίζηκε κεηαβιεηή αιιά 

πξνυπνζέηνπλ κηα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ‘θαηλνηνκηθή ζεζκηθή πεξηθεξεηαθή ηθαλφηεηα’, ηα ζηνηρεία ηεο 

νπνίαο δηεξεπλψληαη ζηελ εκπεηξηθή ηνπο δηάζηαζε ζε αλαθνξά κε ζπγθεθξηκέλεο θαλνληθνηήηεο, 

πξνυπνζέζεηο θαη παξακέηξνπο ηνπ θξαηηθνχ πξάηηεηλ.  

πλεπεία ηνχηνπ, ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο θαίλεηαη κέζα απφ ηελ αλαηνκία ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο 

ηεο γεσγξαθίαο, φηη ε κεηαθνξά ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ απαληψληαη ζηηο άιιεο δπν πεξηπηψζεηο ζα 

αληηκεηψπηδαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζε κηα ελδερφκελε απφπεηξα αλάπηπμεο ηνπο. Απηφ πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ φηη 

νη παξαγσγηθνί κεραληζκνί δελ θαηαδεηθλχνπλ πξνζέζεηο ή αλεπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο κεηαζρεκαηηζκνχ φπσο 

ζε έλα βαζκφ παξαηεξείηαη -ιφγσ θαη πξφζζεησλ παξακέηξσλ- ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο. Παξνκνίσο, νη 

αηειείο ζεζκηθέο ζρέζεηο, ν ρακειφο βαζκφο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε νκνηνγελείο θαη εηεξνγελείο θνξείο 

θαη ε θαηαθαλήο έιιεηςε παξάδνζεο ζε επίπεδν ελδνγελνχο αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ δηθηχσλ δε ζπληζηνχλ 

ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο κηαο πξννπηηθήο αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθψλ κνξθψλ θαηλνηνκίαο. Χο απνηέιεζκα, νη 

ζεζκηθέο θαη ζπζηεκηθέο νξηδφληηεο παξεκβάζεηο, θαίλεηαη λα απνηεινχλ ηελ πεξηζζφηεξν ελδεδεηγκέλε ιχζε 

πνιηηηθήο ΔΣΚ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ αηειψο ζπλαξζξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ηεο Κξήηεο, πνπ αλ 

θαη ζπγθεληξψλεη αξθεηέο δεμηφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε ηνπ, ζηεξείηαη ζε θξίζηκα ζηνηρεία παξαγσγηθήο 

θαη ζεζκηθήο θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο.    

Δληνχηνηο, ε πεξίπησζε ησλ ζεζκηθψλ ιχζεσλ απνηειεί ζεκαληηθή δηάζηαζε ηφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Ηξιαλδίαο φζν θαη ηεο Skåne. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε αλάπηπμε κηαο αλεπηπγκέλεο ζεζκηθήο θαηλνηνκηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ε αλάπηπμε ζεζκψλ ζπλάξζξσζεο θαη ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ελ γέλεη, απνηειεί κηα 

παξάκεηξν πνπ επηρεηξεί λα δηαρεηξηζηεί ηηο ζπζηεκηθέο ζηξεβιψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ππνδείγκαηνο αλάπηπμεο. Παξνκνίσο, φπσο θάλεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Skåne -ε νπνία 

απνηειεί ηελ πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε (απφ ηηο παξνχζεο) πεξηθέξεηα ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο ‘ζεζκηθήο 

θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο’- ε αλάπηπμε ζεζκηθψλ ιχζεσλ απνηειεί ήδε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ αλαγθαία 

ζπκπιήξσζε ζηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο θαη ζπγθεληξσκέλεο ηερλνινγηθέο θαη επηζηεκνληθέο ππνδνκέο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπξνζζέησο, ε ζεζκηθή δηάζηαζε ζπληζηά ηε βαζηθή θηλεηήξην δπλακηθή παξαγσγηθνχ, 

ηερλνινγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ζεζκψλ νινθιήξσζεο αλάκεζα 

ζηελ ηνπηθή βειηηνχκελε επηζηεκνληθή ηθαλφηεηα θαη ηνπο ηνπηθνχο παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο.           

Ζ δηεξεχλεζε απηή -ζε έλα δεχηεξν καθξν-ηζηνξηθφ επίπεδν θαη ζε έλα επίπεδν γεληθφηεξσλ δηεξγαζηψλ 

θίλεζεο επξχηεξσλ θαη εηδηθφηεξσλ δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο θαη δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο- εληάζζεηαη ζε 

κηα δπλακηθή θαηαλφεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηα ζεζκηθά ηνπ 

ζηνηρεία, θαη αλαδεηεί εληέιεη εξκελεία κέζα απφ επξχηεξεο ζεκειηψζεηο ζεσξεηηθψλ ζρεκαηνπνηήζεσλ: α) 

ηνπ J.D. Bernal φζνλ αθνξά ζηνλ κεηαβαιιφκελν, εληζρπφκελν θαη δηαθνξεηηθφ (ρσξηθά θαη ρξνληθά) ξφιν ηεο 

επηζηήκεο ζηελ παξαγσγηθή θαη θνηλσληθή δηαδηθαζία, β) ηνπ David Harvey, φζνλ αθνξά ζηελ αζχκκεηξε 

εμέιημε ησλ δπλακηθψλ ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ζηε γέλεζε ή ππνβάζκηζε λέσλ γεσγξαθηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ ηνπίσλ θαη ζην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ σο δνκή πξνζέιθπζεο θαη δηεπθφιπλζεο ηεο 

αλαπαξαγσγήο ηεο θεθαιαηνθξαηηθψλ δνκψλ, γ) ηνπ Thorstein Veblen, φζνλ αθνξά ζηε ζεκαζία ησλ 

ζεζκηθψλ παξακέηξσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζηε δπλακηθή θαη ‘αληζφξξνπε’ θχζε ησλ παξαγσγηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζηε ζεκαζία πξαθηηθψλ κίκεζεο θαη κεηαθνξάο πξαθηηθψλ, δ) ηνπ Joseph 

Schumpeter, φζνλ αθνξά ζηελ εξκελεία ηνπ ‘θαηλνκέλνπ’ ηεο θαηλνηνκίαο, ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ, ζεζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο θαη ζηε ζρέζε ηερλνινγηθνχ αληαγσληζκνχ, 

ηερλνινγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε) 

ζηηο αλαιχζεηο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θνηλσληνινγίαο, πνπ επηρεηξεί ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
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ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο κέζα απφ ηε ζχλδεζε ηνπ κε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο 

(ζρέζε αλάκεζα ζε θξαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηδησηηθή παξαγσγηθή ιεηηνπξγία) θαη κέζα απφ ηε δηάθξηζε ζε 

ιεηηνπξγίεο πνπ θξνληίδνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θξαηηθήο νληφηεηαο (δαπάλεο λνκηκνπνίεζεο) θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ δπλακηθψλ θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο θαη ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (δαπάλεο ζπζζψξεπζεο).   

8.2. Η επξσπατθή εκπεηξία θαη νη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο.  

Ζ γεσγξαθία ηεο επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο θαη ε γεσγξαθία ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 

αλνκνηφκνξθε θαη ελ πξνθεηκέλσ ζην πιαίζην ηεο Δπξψπεο δηακνξθψλεη αλαπηπμηαθά ηνπία έληνλσλ 

ζπγθεληξψζεσλ, απνδηαξζξψζεσλ, αληζνηήησλ θαη αζπκκεηξηψλ ζε επίπεδν δηεξγαζηψλ θεθαιαηαθήο, 

ηερλνινγηθήο ή ζεζκηθήο ζπζζψξεπζεο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ ζπζζψξεπζε επηζηεκνληθήο 

γλψζεο, ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ, ηερλνινγηθψλ ή νξγαλσηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

θαηλνηνκηψλ -ηφζν ζε επίπεδν πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ φζν θαη ζε επίπεδν αλαδηνξγάλσζεο ζπζηήκαηνο- 

θαίλεηαη ζήκεξα αθφκε πεξηζζφηεξν λα απνηειεί φρη απιά πξνυπφζεζε αλάπηπμεο, αιιά θαη ην αληίζεην. Ζ 

αλάπηπμε θαη εκβάζπλζε δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε 

εθηεηακέλσλ, νινθιεξσκέλσλ θαη ζπλεθηηθψλ πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ελεξγεηηθψλ 

πνιηηηθψλ ΔΣΚ, νη νπνίεο ελ ζπλερεία εληζρχνπλ ηηο ίδηεο ηερλνινγηθέο θαη παξαγσγηθέο δηεξγαζίεο. Καηά 

ζπλέπεηα, ε ίδηα απηή άλαξζξε αιιά θαη δπλακηθή (κε ηελ έλλνηα θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο αλάκεζα ζηηο 

θάζεηο ηεο, αιιά θαη ηεο δηαθχκαλζεο) δηαδηθαζία, αλαδεηθλχεη σο θξίζηκε παξάκεηξν ηελ αλάπηπμε 

πεξηβαιιφλησλ παξαγσγήο θαη δηάρπζεο γλψζεο. Με άιια ιφγηα, ε αλάδεημε ηεο ζεηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηε 

ζεκαζία ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ απηφ θηινμελεί, αλαδεηθλχεη θαη ηε ζεκαζία 

ηνπ θξαηηθνχ πξάηηεηλ σο θαζνξηζηηθήο παξακέηξνπ θαη ζεκειηψδεο πξνυπφζεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο 

δηαδηθαζίαο, ζην πεδίν ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Χζηφζν, αλαδεηθλχεηαη ππφ απηφ ην πιαίζην ε αδπλακία αξθεηψλ 

πεξηθεξεηψλ -θαη ε δηαθνξνπνίεζε ζηηο ηθαλφηεηεο πνιιψλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ- λα δηακνξθψζνπλ ην 

πξνθείκελν αλαγθαίν πιένλ γηα ηε δηαηήξεζε θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζεζκηθφ πιαίζην.         

H επηζηεκνληθή επάξθεηα θαη ε επάξθεηα ηνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο ππνζηήξημεο ηεο θαηλνηνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζπληζηά βαζηθή κεηαβιεηή ζηηο πεξηθεξεηαθέο ζπλαξηήζεηο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο. Οη 

επηζηεκνληθνί πφξνη απνηεινχλ βαζηθή ζπληζηψζα ελφο αλεπηπγκέλνπ πεξηθεξεηαθνχ πεξηβάιινληνο, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο σζηφζν ηελ έληνλε γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε. ε επίπεδν εξεπλεηηθψλ εθβάζεσλ
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εληνπίδνληαη σο ηζρπξά επηζηεκνληθά αζηηθά θαη πεξηθεξεηαθά θέληξα ην Λνλδίλν, ην Παξίζη, ε Μφζρα, ε 

Οιιαλδία (Amsterdam, Hague, Rotterdam, Utrecht), ην Βεξνιίλν θαζψο θαη νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο, 

Κνπεγράγε, Lund θαη Stockholm-Uppsala θαη αθνινπζνχλ Μηιάλν, Ρψκε θαη Μαδξίηε, ελψ παξάιιεια 

εληνπίδνληαη ηζρπξέο αθαδεκατθέο πεξηνρέο φπσο ην Cambridge, νη Geneva±Lausanne (CERN), ην Μφλαρν, ε 

Lund, ε Βαξθειψλε.  

ε επίπεδν πεξηθεξεηψλ
340 

θαη ζε επίπεδν θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε άιιεο 

κεηξήζεηο φηη νη πεξηζζφηεξν θαηλνηνκηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εληνπίδνληαη ζηηο 

                                                      
339 Σα επηζηεκνληθά θέληξα ζηελ Δπξψπε κε βάζε ηηο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ήδε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 είλαη London 64.742, Paris 
45.752, Moscow 39.903, Amsterdam±Hague±Rotterdam±Utrecht 36.158, Copenhagen±Lund 21.631, Stockholm±Uppsala 20.195, Berlin 19.872, 

Oxford±Reading 18.876, Edinburgh±Glasgow 18.688, Manchester ±Liverpool 18.653, Cambridge 17.764, Madrid 16.230, Munich 15.947, 

Dortmund±Dusseldorf ±Cologne 15.716, Milan 15.120, Rome 15.088, Frankfurt±Mainz 14.512, Basel±Mulhouse±Freiburg 13.918, Sheffield±Leeds 
13.484, Geneva±Lausanne 13.405, Mannheim±Heidelberg 12.289, Zurich 11.951, Brussels±Antwerp 11.786, St Petersburg 11.506, Barcelona 11.467, 

Vienna 10.882, Bristol±Cardiff 10.633, Helsinki 10.287, Birmingham 9.882, Aachen±Maastricht±Lieage 9.705, Lyon 9.175, Warsaw 7.966, Prague 7.516, 

Hamburg 7.425, Gothenburg 7.378, Budapest 6.697, Oslo 6.466, Stuttgart 5.043, Dublin 5.043 (Matthiessen & Schwarz, 1999). 
340 Σν 2002 αλαπηχζζεηαη επίζεο ν Πίλαθαο Καηλνηνκίαο (European Commission 2003), ν νπνίνο αλέιπζε ζηνηρεία γηα ηηο επηδφζεηο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο 

Δ.Δ. ζηελ ‘νηθνλνκία ηεο γλψζεο’, κε ηελ ρξήζε θαη ηελ ζχλζεζε επηά δεηθηψλ (πιεζπζκφο ειηθίαο 25-64 εηψλ κε γλψζεηο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

πιεζπζκφο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηα βίνπ κάζεζε, απαζρνινχκελνη ζηε βηνκεραλία κέζεο /πςειήο ηερλνινγίαο, απαζρνινχκελνη ζηηο ππεξεζίεο πςειήο 
ηερλνινγίαο, δεκφζηα Δ&Α /ΑΔΠ, επηρεηξεκαηηθή Δ&Α / ΑΔΠ, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πςειήο ηερλνινγίαο ζην EPO / εθαη.πιεζπζκνχ., ελψ έηζη 

πξνέθπςε θαη ν ζχλζεηνο δείθηεο RRSII (Revealed Regional Summary Innovation Index) ν νπνίνο αλέδεημε ηηο δέθα πεξηθέξεηεο ηεο Δ.Δ. κε ηηο θαιχηεξεο 

επηδφζεηο: Stockholm (S), Uusimaa (F), Noord-Brabant (NL), Eastern region (UK), Pohjois-Suomi (Fin), Ile-de-France (F), Bayern (D), South East region 
(UK), Comunidadde Madrid (E), Baden-Wurttemberg (G).  
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πεξηζζφηεξν θαηλνηνκηθέο ρψξεο θαη ην αληίζεην
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 (Hollanders, Tarantola, Loschky, 2009). Παξάιιεια, 

δηαπηζηψλεηαη απφ έγθπξεο κεηξήζεηο κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο (Πίλαθαο 1, Παξάξηεκα Η) φηη 

αλαπηχζζεηαη κηα απμεκέλε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο εγρψξηεο πεξηθεξεηαθέο επηδφζεηο, κε φιεο ηηο ρψξεο 

λα δηαηεξνχλ πεξηθέξεηεο κε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαηλνηνκηθφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη θαη ηε 

ζεκαζία ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θαη ζηνρεπκέλσλ ρσξηθά παξεκβάζεσλ πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο 

ΔΣΚ.   

χκθσλα κε πεξηζζφηεξν πξφζθαηεο κεηξήζεηο (Wintjes & Hollanders, 2010), κε αλαθνξά ζε εηζξνέο θαη 

εθξνέο γλψζεο, νη επξσπατθέο πεξηθέξεηεο θαηαηάζζνληαη ζε: α) κεηξνπνιηηηθέο πεξηθέξεηεο ππεξεζηψλ 

έληαζεο γλψζεο (23 πεξηθέξεηεο ζηε Γ. Δπξψπε), β) πεξηθέξεηεο απνξξφθεζεο γλψζεο (76 πεξηθέξεηεο ζε 

Γαιιία, Β. Ηζπαλία, Αγγιία), γ) πεξηθέξεηεο κε ηζρπξέο ππνδνκέο γλψζεο (16 πεξηθέξεηεο ζε Γεξκαλία, Αλ. 

Δπξψπε), δ) βηνκεραληθέο πεξηθέξεηεο κε θαηαξηηζκέλν δπλακηθφ ζηελ Αλ. Δπξψπε, ε) πεξηθέξεηεο πςειήο 

ηερλνινγίαο (17 πεξηθέξεηεο ζε νπεδία, Φηλιαλδία, Οιιαλδία, Γεξκαλία), ζη) θαηαξηηζκέλεο ηερλνινγηθά 

πεξηθέξεηεο (38 πεξηθέξεηεο ζε Γεξκαλία, Απζηξία, Β. Ηηαιία) θαη δ) παξαδνζηαθέο λφηηεο πεξηθέξεηεο (39 

πεξηθέξεηο ζε Διιάδα, Ηηαιία, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία).  

ε εζληθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ην European Innovation Scoreboard (EIS) (2009), ρψξεο φπσο ε Γαλία, ε 

Φηλιαλδία, ε Γεξκαλία, ε νπεδία θαη ε Μ. Βξεηαλία αλαπηχζζνπλ εζληθή θαηλνηνκηθφηεηα αξθεηά 

πςειφηεξε απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (EU-27), ελψ ηδηαίηεξα ε Γεξκαλία θαη ε Φηλιαλδία θαίλεηαη λα 

αλαπηχζζνπλ ξαγδαίνπο ξπζκνχο βειηίσζεο. ε έλα ρακειφηεξν επίπεδν αθνινπζνχλ ρψξεο φπσο νη Απζηξία, 

Οιιαλδία, Κχπξνο, Βέιγην, Δζζνλία, Γαιιία, Ηξιαλδία ινβελία θαη Λνπμεκβνχξγν, κε επηδφζεηο θνληά ζηνλ 

επξσπατθφ κέζν φξν. Αθνινπζνχλ ρψξεο φπσο: Διιάδα, Σζερία, Οπγγαξία, Ληζνπαλία, Ηζπαλία, Πνισλία, 

ινβαθία, Πνξηνγαιία θαη Μάιηα, κε δηαθνξεηηθνχο σζηφζν ξπζκνχο θαη ηάζεηο βειηίσζεο ή θάκςεο. 

Σειεπηαίεο, βξίζθνληαη νη: Βνπιγαξία, Λεηνλία, Ρνπκαλία. εκεηψλεηαη σζηφζν φηη νη ζπγθεθξηκέλεο 

κεηξήζεηο πεξηζζφηεξν πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη ζρεηηθά παξά απφιπηα, πέξαλ ηνπ δφθηκνπ ηεο κεζνδνινγίαο 

ηνπο, θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο δίδνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Μεηξήζεηο 

επί παξαδείγκαηη ζε ζέκαηα ‘αληαγσληζηηθφηεηαο’, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

δηαθζνξάο, γξαθεηνθξαηίαο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο, δηακνξθψλνπλ δηαθνξεηηθέο θαηαηάμεηο αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

ηεο Δ.Δ. Έλα πξφζθαην παξάδεηγκα είλαη απηφ ηεο Διιάδαο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, φπνπ γηα ην 2010 

θαηαηάζζεηαη ηειεπηαία ζηηο ρψξεο ησλ 27, ρσξίο σζηφζν απηφ λα ζεκαίλεη φηη κέξε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο (φπσο νη ππνδνκέο γλψζεο ή ην αλζξψπηλν δπλακηθφ) δελ ππεξηεξνχλ αξθεηψλ αληίζηνηρσλ 

επξσπατθψλ εζληθψλ πεξηπηψζεσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ πάλησο πέξα απφ ηνλ ζρεηηθφ ραξαθηήξα ησλ κεηξήζεσλ, 

φηη κέζα απφ απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσζηνχλ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηάζεηο θαζψο θαη ζπγθξηηηθά επίπεδα.      

Δίλαη γεγνλφο φηη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο έξεπλαο, ησλ γλψζεσλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο είλαη 

άληζε, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ πφξσλ ζπγθεληξψλεηαη ζε 

έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πεξηθεξεηψλ ή θέληξσλ ηεο Δπξψπεο
342

. Απηφ ζαθψο δελ απνηειεί επξσπατθή 

ηδηνκνξθία, αιιά εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γεληθφηεξσλ άλαξρσλ θαη αζχκκεηξσλ δηαδηθαζηψλ ησλ θχθισλ 

ηεο ζπζζψξεπζεο, ‘νη νπνίνη νινθιεξψλνληαη κέζα απφ δηεξγαζίεο επέθηαζεο, αζηάζεηαο θαη 

δηαθνξνπνίεζεο’(Storper & Walker, 1986: 11). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ‘ελάξεησλ θχθισλ 

θαηλνηνκίαο’ -θαη θαη’ επέθηαζε νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο- ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ρσξηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο ζηαδηαθά αλαπηχζζνπλ θαη αλεπηπγκέλεο ζεζκηθέο δεμηφηεηεο. Χο εθ ηνχηνπ, 

αλαπαξάγνληαη αλνκνηφκνξθα ηνπία θαηλνηνκίαο εθφζνλ νη αλεπηπγκέλεο επηζηεκνληθέο, ηερλνινγηθέο θαη 

ζεζκηθέο απηέο ππνδνκέο πξνζειθχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο επηζηεκνληθνχο, αλζξψπηλνπο, ηερλνινγηθνχο, 

παξαγσγηθνχο θαη επελδπηηθνχο πφξνπο, φληαο ηθαλέο λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

επηιέγνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε απηέο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο θαζηζηνχλ αλαπφθεπθηα, δπζρεξέζηεξε ηε ζέζε 

                                                      
341 Δμαίξεζε απνηεινχλ πεξηθέξεηεο κε πςειφηεξε θαηλνηνκηθφηεηα ζε ρψξεο κε ζρεηηθά ρακειφηεξεο επηδφζεηο φπσο νη Noord-Brabant (Οιιαλδία), 

Πξάγα (Czech Republic), Pais Vasco, (Comunidad Foral de Navarra), Comunidad de Madrid and Cataluña (Spain), Lombardia and Emilia-Romagna 
(Italy), Zahodna Slovenija (Slovenia), Oslo og Akershus, Sør-Østlandet, Agder og Rogaland, Vestlandet and Trøndelag (Norway) θαζψο θαη νη 

πξσηεχνπζεο ζε Οπγγαξία θαη ινβαθία (Hollanders, Tarantola, Loschky, 2009). 
342 Γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη απφ άιιεο κειέηεο ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία, φπσο ε Archipelago Europe θαη ε νπνία παξνπζίαζε ηελ έληνλε 
γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ησλ ζπληειεζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηλνηνκίαο ζε έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο. 
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ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηθεξεηψλ λα αλαπηχμνπλ είηε ηηο βαζηθέο ππνδνκέο ελφο πεξηβάιινληνο 

θαηλνηνκίαο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ γλψζεσλ, είηε ηηο ζεζκηθέο ππνδνκέο. Ζ δηαδηθαζία απηή δεκηνπξγεί λένπο 

ρψξνπο αλαπαξαγσγήο ηεο ‘θαηλνηνκίαο’, νη νπνίνη ππεξβαίλνπλ ην επηρεηξεζηαθφ πεδίν θαη πξνζθέξνπλ ζηνπο 

παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο πξφζβαζε ζε επηζηεκνληθνχο, ηερλνινγηθνχο θαη ζεζκηθνχο πφξνπο, 

κεηαβάιινληαο έηζη θαη πνιιά απφ ηα θπξίαξρα ππνδείγκαηα παξαγσγήο.  

Με άιια ιφγηα, θαίλεηαη φηη -πέξα απφ ηηο επηκέξνπο ηερλνινγηθέο, νξγαλσηηθέο ή ζεζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

πνπ εληνπίδνληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππνδεηγκάησλ θαη ζηηο ζεσξεηηθέο απεηθνλίζεηο ηνπο- ε 

έλλνηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζπκππθλψλεη πιένλ ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηθψλ, 

ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ παξακέηξσλ θαη αληηζηξέθεη ηελ θιαζηθή γξακκηθή πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία, ε ζπγθέληξσζε θαηλνηνκηθψλ κνλάδσλ νδεγεί ζε θαηλνηφκεο ρσξηθέο ελφηεηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

αλαδεηθλχεηαη κάιινλ ην αληίζεην: νη θαηλνηνκηθέο επηζηεκνληθά, ηερλνινγηθά, ζεζκηθά θαη νξγαλσηηθά 

ρσξηθέο ελφηεηεο δηακνξθψλνπλ πεξηβάιινληα δεκηνπξγηθφηεηαο κε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πφξνπο, ηα νπνία πξνζειθχνπλ, παξάγνπλ, αλαδηαλέκνπλ, κεηαζρεκαηίδνπλ θαη αμηνπνηνχλ 

λέεο κνξθέο γλψζεο, λεσηεξηζκνχο θαη λέεο νηθνλνκηθέο αμίεο.   

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαίλεηαη λα πθίζηαηαη κηα κεηαηφπηζε φπσο θάλεθε θαη παξαπάλσ, ηφζν ζηηο εζληθέο 

πνιηηηθέο φζν θαη ζηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο γηα ηε βηνκεραλία, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αλάπηπμε. ε αληίζεζε 

κε ηηο θιαδηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο πνιηηηθέο ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα έκθαζε (κε πνιιέο θπζηθά δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ βαζκφ, ηελ 

κνξθή θαη ηελ νξζνινγηθφηεηα) ζηελ ελίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ 

πεξηθεξεηψλ, κε έκθαζε πεξηζζφηεξν ζε θαηλνηνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν γεγνλφο απηφ 

κεηαβάιιεη ζηαδηαθά θαη ην ξφιν αξθεηψλ εθ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ παξαγσγηθφ θαη 

επηζηεκνληθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, φπσο ηα παλεπηζηήκηα. ε έλα βαζκφ, κεηαβάιιεη επίζεο ηα εξγαιεία 

παξέκβαζεο (φρη πάληα σζηφζν ηα απνηειέζκαηα). Γπν βαζηθέο αξρέο πνπ νθείινπκε λα ιάβνπκε ππφςε 

σζηφζν ζε κηα ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο -σο παξακέηξνπ ζηηο 

δηαδηθαζίεο αλαδφκεζεο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ-, αθνξνχλ πξψηνλ, ζηε δξακαηηθή αλνκνηνγέλεηα πνπ 

παξνπζηάδεη ην επξσπατθφ ζεζκηθφ, παξαγσγηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηθεξεηαθφ πεξηβάιινλ, κε φηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη γηα ηηο εκβξπαθέο πξνζπάζεηεο δηακφξθσζεο εληαίσλ ζρεκαηνπνηήζεσλ πνιηηηθήο. Καηά 

δεχηεξνλ, παξαηεξείηαη κηα ηζρπξή επίδξαζε (παξφηη είηε πεξηνξηζκέλε είηε δηαθνξηθή) ησλ (παξφηη 

πεξηνξηζκέλσλ) πνιηηηθψλ εξγαιείσλ ηεο Δ.Δ. ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο, πεξηερνκέλσλ θαη πινπνίεζεο.  

Παξφηη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ππεξβαίλεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζεκεηψλεηαη φηη ζε επίπεδν επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο, νη πξψηεο πξνζπάζεηεο 

δφκεζεο επξχηεξσλ επηζηεκνληθψλ ππνδνκψλ εληνπίδνληαη ζηε δεθαεηία ηνπ ’50 θαη ηελ ίδξπζε ηνπ CERN 

(European Organisation for Nuclear Research) (1954), ελφο απφ ηα πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα 

κεγάισλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ. πγθεθξηκέλα, ην 1952 ζπζηήλεηαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Ππξεληθήο 

Έξεπλαο κε ηελ ζπκκεηνρή 12 θξαηψλ αλάκεζα ηνπο θαη ε Διιάδα θαη κε αληηθείκελν θπξίσο ηελ ζσκαηηδηαθή 

θπζηθή. Σν 1954 ηδξχεηαη επίζεκα ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Ππξεληθψλ Δξεπλψλ (CERN), κε έδξα ιίγν έμσ 

απφ ηε Γελεχε, θνληά ζηα ζχλνξα Γαιιίαο-Διβεηίαο (Lundwall & Borras, 2005: 622). ήκεξα ζην CERN 

ζπκκεηέρνπλ 20 ρψξεο (κε ζπκκεηνρή θαη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε, παξφηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπσο ε 

ειιεληθή ζεκεηψζεθε θάπνηα θαζπζηέξεζε), ελψ ζπγθεληξψλνληαη παξαηεξεηέο απφ δηάθνξα θξάηε εθηφο 

Δ.Δ. (ΖΠΑ, Ρσζία). Παξάιιεια ην CERN απαζρνιεί πεξίπνπ 3.000 εξεπλεηέο θαη εξγαδνκέλνπο ελψ ζηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ζπκκεηέρνπλ πεξίπνπ 6.5000 εξεπλεηέο θαη κεραληθνί, κε ζπκκεηνρή 500 Παλεπηζηεκίσλ 

απφ φιν ηνλ θφζκν θαη πάλσ απφ 80 δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο. Δθηηκάηαη φηη ζηα εξεπλεηηθά έξγα ηνπ CERN 

ζπκκεηέρεη ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ ηεο παγθφζκηαο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο ζην αληηθείκελν ηεο 

ζσκαηηδηαθήο θπζηθήο. Απφ ηφηε ζπζηήλνληαη ην Joint Research Center (αξγφηεξα Joint European Torus). 

Παξάιιεια ηδξχνληαη κεγάιεο ππνδνκέο φπσο to European Molecular Biology Laboratory (1974), ην 

European Space Agency (1975), ην European Science Foundation (1974). Σν 1971, ζπζηήλεηαη ην Cooperation 

in Science & Technology (COST) (φπ.π.) κε ζθνπφ ηε δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία θαη αξγφηεξα ηδξχεηαη ην 
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EUREKA ην νπνίν πξνσζεί επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο θαη κε ζπλεξγαζίεο εθηφο 

Δ.Δ.  

ε επίπεδν εξγαιείσλ, ζηηο αξρέο ηνπ ’80 εθπνλείηαη ην πξψην Πξφγξακκα Πιαίζην (1984), ην νπνίν ζήκεξα 

απνηειεί ηε βαζηθή πιαηθφξκα πνιηηηθήο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζε επίπεδν Δ.Δ θαη 

βξίζθεηαη ζηνλ έβδνκν θχθιν ηνπ
343

 (DG Research). Ζ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιαίζην θαζίζηαηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα αξθεηνχο εξεπλεηηθνχο θνξείο αλά ηελ Δπξψπε, παξφηη ν 

αληαγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηαδηθαζηψλ επηβξαβεχεη απνθιεηζηηθά ηελ αξηζηεία θαη φρη ηελ ‘αλάγθε’ 

(Morgan, 2001). Δληνχηνηο, ζε θακία πεξίπησζε ε έθηαζε ηνπ δελ είλαη αξθεηή γηα ηε ‘δηφξζσζε’ ηεο άληζεο 

θαηαλνκήο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γεσγξαθηθά
344

. Παξάιιεια, ζην επίπεδν ησλ ζηξεβιψζεσλ, ε 

δηακφξθσζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο -παξφηη ελζσκαηψλεη έλα πιήζνο ζεκαηηθψλ απφ 

θνηλσληθέο έσο θπζηθέο θαη ηαηξηθέο επηζηήκεο- ‘δεζκεχεη’ ηηο ζεκαηηθέο επηινγέο θαη ηελ εζληθή εξεπλεηηθή 

αηδέληα, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απνπζηάδεη κηα ελεξγεηηθή θαη αλεπηπγκέλε νξγαλσηηθά θαη 

ρξεκαηνδνηηθά εξεπλεηηθή πνιηηηθή (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην πνζνζηφ 

ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο επξσπατθέο πιένλ δηεπξπκέλεο αλάγθεο θαη ηα απμεκέλα ζε αξηζκφ 

ππνθείκελα θαζηζηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν κηα ζεκαληηθή κνξθή ελίζρπζεο, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί ζε 

θακία πεξίπησζε λα ραξαθηεξηζηεί σο νινθιεξσκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή παξά σο κηα ‘επηιεθηηθή’ 

επηβξάβεπζε θαη ελίζρπζε αληαγσληζηηθψλ κνλάδσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο πάλησο ιεηηνπξγεί σο 

ζηαζεξφ ππνθαηάζηαην ρξεκαηνδφηεζεο, ζην πιαίζην απνπζίαο ηζρπξήο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο,.          

εκεηψλεηαη φηη πνιχ ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Έξεπλαο 

πζηήλεηαη ην 2005, κε πξφεδξν ηνλ Καζ. Φ. Καθάην, ελψ επίζεκα ηδξχεηαη ην 2007 ζην Βεξνιίλν (European 

Research Council) θαη ρξεκαηνδνηεί πξσηνπφξεο επηζηεκνληθέο πξνζπάζεηεο ζε αληαγσληζηηθή βάζε. Έσο 

ζήκεξα (2007-2009) έρεη ρξεκαηνδνηήζεη έξγα πεξίπνπ χςνπο 1.728 εθ. επξψ (15.421 θαηαηεζεηκέλεο 

πξνηάζεηο, 1.069 εγθεθξηκέλεο: πνζνζηφ έγθξηζεο 14.42%). Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο 

πξνσζνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο (ζε επίπεδν θπζηθψλ, ηαηξηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ) αθνξνχλ ηα 

ERC Starting Independent Researcher grant scheme (ERC Starting Grants) (1/3 ηεο ρξεκαηνδφηεζεο) θαη ην 

ERC Advanced Investigator grant scheme (ERC Advanced Grants) (2/3 ηεο ρξεκαηνδφηεζεο).  

ε επίπεδν εξγαιείσλ, ε πνιηηηθή θαηλνηνκίαο πινπνηείηαη κέζα απφ δηαθνξεηηθά εξγαιεία ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο (DG Enterprise & Industry) θαζψο θαη ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα φπσο ην Competitiveness and 

Innovation Framework Programme (CIP εθεμήο)
345

. Παξάιιεια, νη πνιηηηθέο θαηλνηνκίαο πξνσζνχληαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηδηαίηεξα κέζα απφ δξάζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο (DG Regional 

Policy), ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα εκθαλίδεη κηα ξεηή ζηξνθή πξνο ηα ζέκαηα ‘θαηλνηνκίαο’. εκεηψλεηαη 

φηη γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006 δαπαλήζεθαλ γηα ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία πεξηζζφηεξα 

απφ 10.5 δηο επξψ κέζσ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ
346

, κε θχξηεο αξρέο ηελ ελίζρπζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη 

δηαπεξηθεξεηαθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ζρεκαηηζκψλ αξηζηείαο, ηελ ελίζρπζε εξεπλεηηθψλ θαη 

                                                      

343 Σν βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επξσπατθήο έξεπλαο ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ. είλαη ην Πξφγξακκα Πιαίζην, κε πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πεξίνδν 

2007-2013 πεξίπνπ 50.5 δηο επξψ. Σν ΠΠ ιεηηνπξγεί ζε αληαγσληζηηθή βάζε θαη πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο πλεξγαζία (ζπλεξγαηηθή έξεπλα ζε ΣΠΔ, 
ηξφθηκα, βηνηερλνινγία, πγεία, ελέξγεηα, πεξηβάιινλ, κεηαθνξέο, θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηζηήκεο, δηάζηεκα, λαλν-επηζηήκεο), Ηδέεο (ρξεκαηνδνηεί 

πςεινχ επηπέδνπ έξεπλα κέζσ ηνπ European Research Council), Άλζξσπνη (ρξεκαηνδνηεί πεξηζζφηεξν εξεπλεηέο, εξεπλεηηθέο αληαιιαγέο θαη 

ππνηξνθίεο) θαη ην Ηθαλφηεηεο (ρξεκαηνδνηεί εξεπλεηηθέο ππνδνκέο, έξεπλα ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο, δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ θ.α.).  

344 Τπνινγίδεηαη φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο ζε επξσπατθφ επίπεδν πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο (European Commission, 2008β). 

345 Σν CIP δηαηεξεί σο βαζηθή ζηφρεπζε ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, ρξεκαηνδνηψληαο θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξσηνβνπιίεο νηθν-

θαηλνηνκίαο, ελέξγεηαο θαη αμηνπνίεζεο ΣΠΔ, θαιχηεξε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Ζ επίπησζε ηνπ δελ έρεη 
αθφκα αμηνινγεζεί ζπζηεκαηηθά, νχηε φζνλ αθνξά ζηα εξγαιεία παξέκβαζεο νχηε αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πνιιέο 

πεξηθέξεηεο λα ην αμηνπνηήζνπλ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζηα 3.621 εθ. επξψ γηα ην 2007-2013 θαη πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο: The 

Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), The Information Communication Technologies Policy Support Programme (ICT-PSP), The Intelligent 
Energy Europe Programme (IEE).  

 

http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=65
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=66
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παξαγσγηθψλ ζπλεξγαζηψλ, ηελ ελίζρπζε ησλ δνκψλ ΔΣΚ θαη ησλ δνκψλ εθθφιαςεο ηεο θαηλνηνκίαο. Αξθεηά 

παξαδείγκαηα γηα ηε ζεηηθή επίπησζε θαη αμηνπνίεζε ζπλαθψλ εξγαιείσλ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πεξίπησζε 

ηεο ππεξ-πεξηθέξεηαο Öresund αιιά θαη ηνπ Medicon Valley, ζηελ πεξηθέξεηα Skåne (π.ρ. INTERREG), φπνπ 

εληζρχζεθαλ νη ηνπηθέο δηεξγαζίεο ελίζρπζεο ησλ δηα-πεξηθεξεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ε αλάπηπμε αξθεηψλ 

θαηλνηνκηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν νξγάλσζεο.    

πσο πξναλαθέξζεθε, ε επίδξαζε ησλ πνιηηηθψλ εξγαιείσλ ηεο Δ.Δ. αθνξά ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο, 

πεξηερνκέλσλ αιιά θαη πινπνίεζεο. ε επίπεδν πεξηερνκέλνπ θαη πινπνίεζεο, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’90 

εληνπίδεηαη κηα ζηαδηαθή κεηαηφπηζε ζηηο πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο θαηλνηνκίαο, νη νπνίεο αξρίδνπλ λα δίδνπλ 

πεξηζζφηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα ‘ηερλνινγηθήο δήηεζεο’ -πέξαλ ησλ ππνδνκψλ- θαζψο θαη ζε ζέκαηα 

δηακφξθσζεο λέσλ ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο ηνπηθνχο 

θνξείο  (Morgan, 1997). Παξάιιεια, ηα λέα απηά ζηνηρεία ζα κπνξνχζαλ λα πξνζεγγηζζνχλ σο κηα επξχηεξε 

κεηαθίλεζε ζηηο αξρέο ησλ πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο: απφ ηελ αλαδηαλνκή πξνο ηηο ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο, πξνο ηε δεκηνπξγία ‘αληαγσληζηηθψλ πεξηθεξεηψλ’ πνπ αμηνπνηνχλ ηνπο ηνπηθνχο 

θνηλσληθνχο, παξαγσγηθνχο θαη θνηλσληθνχο πφξνπο (OECD, 2007α). Σν γεγνλφο απηφ ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο ‘ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο’ θαη ησλ ζρεκάησλ ηνπηθήο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο 

θαζψο θαη κε ηελ αλάπηπμε ιηγφηεξν θάζεησλ κέηξσλ ελίζρπζεο θαη πεξηζζφηεξν νξηδφληησλ παξεκβάζεσλ γηα 

ηελ ππνζηήξημε ‘νκάδσλ επηρεηξήζεσλ’, ζπζπεηξψζεσλ θαη ζπγθεληξψζεσλ. Ηδηαίηεξα απφ ηα ηέιε ηνπ ’90, 

θαίλεηαη φηη ε βηνκεραληθή θαη ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαηλνηνκίαο πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν πξνο ηηο 

έλλνηεο ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ ηνπηθψλ ζπλεξγαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ κεηαηφπηζε απηή 

ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην ‘Άξζξν 10’ ηνπ Δπξσπατθνχ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο (European 

Regional Development Fund). Απηφ ζπληζηά ηελ πξψηε απφπεηξα αλάπηπμεο θαηλνηνκηθψλ πεξηθεξεηαθψλ 

πηινηηθψλ κειεηψλ απεπζείαο κε ηνπο πεξηθεξεηαθνχο θνξείο (Morgan, 2001: 8). Άκεζα απνηειέζκαηα ηνπ είλαη 

ηα έξγα STRIDE
347

, RTP
348

, RIS
349

, RITTS
350

 (Henderson & Morgan, 2001: 8). Ζ λέα απηή πξνζέγγηζε 

ελζσκαηψλεη φπσο θαίλεηαη ζηνηρεία ζπζηεκηθφηεηαο θαη ηνπηθήο αιιειεπίδξαζεο, ελψ πξνθχπηεη ελ κέξεη θαη 

απφ δηαπηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ ηδηαίηεξε ζπγθέληξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ
351

, φζν θαη ζηε ζεκαζία ησλ ηνπηθψλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή θαη αλάπηπμε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν αλαπηχζζνληαη απφ ην 1994, ηα 

Πεξηθεξεηαθά ρέδηα Σερλνινγίαο
352 

(Regional Technology Plans, RTP εθεμήο), ηα νπνία θηλνχληαη επίζεο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε δηακφξθσζεο ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο. Αθφκε 

εθαξκφδνληαη ηα Regional Innovation Strategies θαη RITTS (ηα νπνία εθαξκφδνληαη ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν θαη 

ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ εμεηάδνπκε), ηα νπνία εθπνλνχληαη σο ζπλέρεηα ησλ RTP θαη πεξηιακβάλνπλ πιένλ 19 

πεξηθέξεηεο
353

, ελψ δίδνπλ αθφκε πεξηζζφηεξε έκθαζε ζε κε-ηερλνινγηθέο, ζηξαηεγηθέο θαη νξγαλσηηθέο πηπρέο 

ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (φπ.π.).  

 

ήκεξα, νη πνιηηηθέο θαηλνηνκίαο ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ή πεξηθέξεηεο ζηνρεχνπλ πεξηζζφηεξν ζηα 

ελδηάκεζα πεδία ζχλδεζεο αλάκεζα ζηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ ηε ζχδεπμε 

                                                      
347 ηε δεθαεηία ηνπ ’90, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζπγθεθξηκέλα ε Γξακκαηεία Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ζπγθξνηεί ην STRIDE (Science and 

Technology for Regional Innovation in Europe), κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε παξακέηξσλ (ζε ππνδνκέο, ζεζκνχο θαη νξγάλσζε) πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ζπκκεηνρή ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ πεξηθεξεηψλ ζε επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Πέξα απφ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ππνδνκψλ, νη αμηνινγήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλνδεχνληαη απφ αξλεηηθέο δηαπηζηψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ ζηηο ιηγφηεξν επλνεκέλεο πεξηθέξεηεο αιιά θαη δηαπηζηψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ζεκαζία ησλ ζπλεξγαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 
θαη ησλ νξγαλσηηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ.  
348 Regional Technology Plan.  

349 Regional Innovation Strategies.  

350 Regional Innovation & Technology Transfer Strategies.  

351 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππνινγίδεη ην 1996 φηη ην 50% ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε 12 πεξηνρέο ηεο Έλσζεο 

(‘λήζνπο θαηλνηνκίαο’) ' (Amsterdam, Rotterdam, Ile de France, the Ruhr, Frankfurt, Stuttgart, Munich, Lyon, Grenoble and Turin) (Henderson & Morgan, 
2001: 9). 
352 Tν RTP μεθηλάεη επίζεκα ην 1994 ζε 8 πεξηθέξεηεο πηινηηθά: Limburg (Netherlands), Lorraine (France), Saxony-Anhalt (Germany), Wales (UK), Castilla 

y León (Spain), Central Macedonia (Greece), Norte (Portugal) and Abruzzo (Italy). 
353 Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ην RIS αλέξρεηαη ζηα 500.000 ECUs αλά πεξηθέξεηα, απφ ηα νπνία ην 50% ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 



363 

 

ηερλνινγηθήο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ηνπο. Απηφ ζπλδπάδεηαη 

ηφζν κε έλα γεληθφηεξν πέξαζκα ζε πνιηηηθέο ζηήξημεο ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο (νξηδφληηεο) θαη φρη 

θάζεησλ παξεκβάζεσλ, φζν θαη κε ηε ζεκαζία πνπ ε ηερλνινγηθή γλψζε θαηέρεη πιένλ σο θνηλσληθή θαη 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. Γεληθά, κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη ζηα πεξηζζφηεξν πξφζθαηα ζρήκαηα 

επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ ηελ ελίζρπζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζε θπζηθέο ππνδνκέο, φζν θαη 

ζε άπιεο ή θνηλσληθέο ππνδνκέο.  

Σα αλεπηπγκέλα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα ζήκεξα ζηελ Έλσζε δηαθξίλνληαη απφ ηελ ηδηαίηεξε αλάπηπμε ησλ 

δηθηχσλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηειεκαηηθήο θαη ησλ ςεθηαθψλ ρψξσλ, φπνπ καδί κε ηηο ζεζκηθέο θαη 

ηερλνινγηθέο παξακέηξνπο δηαζπλδένληαη θαη δηακνξθψλνπλ έλα πνιπ-επίπεδν ζχζηεκα θαηλνηνκίαο -πνπ 

πξνζεγγίδεηαη απφ αξθεηνχο ζεσξεηηθνχο σο ‘επθπήο πεξηθέξεηα’- (ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ, ζεζκηθψλ θαη 

ςεθηαθψλ παξακέηξσλ) (Κνκλελφο, 2004). Παξάιιεια ζε επίπεδν πνιηηηθήο ηα πεξηερφκελα θαη ηα πιαίζηα 

εθαξκνγήο έρνπλ κεηεμειηρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε κνξθέο, εζληθέο ή θαη επξσπατθέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Σέηνηεο κνξθέο αθνξνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ‘αλνηθηψλ εξγαζηεξίσλ’
354

, επθπψλ θνηλνηήησλ, πνιπκεξψλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ ζπλελψλνπλ λένπο ζεζκνχο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, φπσο ‘ζεξκνθνηηίδεο’ 

επηρεηξήζεσλ ‘έληαζεο γλψζεο’
355

 θαη ζπλεξγαηηθά εξεπλεηηθά θέληξα
356

.  

                                                      
354 πγθεθξηκέλα, ε ηδέα ηνπ Εσληαλνχ ή Αλνηρηνχ Δξγαζηεξίνπ (Living Lab) αθνξά ζηε δηακφξθσζε λέσλ κνξθψλ θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ 

ηελ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ, ξηδηθψλ ή πξνζαπμεηηθψλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη εθαξκνγψλ. Ζ κεζνδνινγία πινπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηελ 

επξεία ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη ηελ αλάπηπμε εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε εηεξνγελή 
θνηλσληθά ππνθείκελα θαη θνξείο, απνζθνπψληαο ηφζν ζηε δηαζχλδεζε θαη ζπγθεληξνπνίεζε παξάιιεισλ δπλακηθψλ φζν θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

επηπέδνπ εηζξνψλ ζηε δηαδηθαζία ηερλνινγηθήο ή θαηλνηνκηθήο αλάπηπμεο. Οη κεζνδνινγίεο ησλ αλνηθηψλ εξγαζηεξίσλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο 

πεξηζζφηεξν πξνο ην πεδίν ηεο αιιειεπίδξαζεο πξνο ηνπο ρξήζηεο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαζψο θαη  πξνο ηελ εθαξκνγή εξεπλεηηθψλ 
ή ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ ζε πξαγκαηηθέο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, ελψ ζπλήζσο απνηεινχλ ελψζεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο. Σα αλνηθηά 

εξγαζηήξηα ιεηηνπξγνχλ σο πεξηβάιινληα αλάπηπμεο, δνθηκήο, ειέγρνπ θαη ζπλ-δεκηνπξγίαο λέσλ ππεξεζηψλ, πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ ζε πιήζνο 
εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πεδίσλ φπσο ΣΠΔ, κηθξνειεθηξνληθή, βηνκεραληθά ζπζηήκαηα, ρεκηθέο δηεξγαζίεο, ηερλνινγίεο πγείαο, λέα πιηθά, 

επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο, δηνίθεζε δεκνζίνπ ηνκέα, εθπαίδεπζε θαζψο θαη ζε έλα επξχηαην πξίζκα εθαξκνγψλ ζε θιάδνπο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, 

ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ ππεξεζηψλ, ηεο ελέξγεηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο. Σα αλνηθηά εξγαζηήξηα απνηεινχλ ζπλεπψο κηα πιαηθφξκα θαηλνηνκίαο, ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πέξα απφ γεσγξαθηθνχο ή 

άιινπ είδνπο πεξηνξηζκνχο, λα εκπιέμεη φινπο ηνπο πηζαλνχο ελδηαθεξφκελνπο, παξαγσγνχο θαη ρξήζηεο ηερλνινγίαο, κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, θνξείο 

δηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζεη ζπλεθηηθέο θνηλσληθέο δπλακηθέο ζε αζηηθνχο ή εκηαζηηθνχο ρψξνπο. ε επξσπατθφ επίπεδν, ζηελ πξφζθαηε 
πξφζθιεζε  ππέβαιαλ  αίηεζε 300 πεξίπνπ Living Labs θαη ζηελ ζπλάληεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 ζηελ Μαδξίηε ζα γίλνπλ απνδεθηά  πεξίπνπ 119 λέα 

κέιε (European Network of Living Labs, 2010).   

355 Ζ έλλνηα ηεο ζεξκνθνηηίαζεο αθνξά ζηελ πιηθή (ππνδνκέο) θαη άπιε (ππεξεζίεο, γεηηλίαζε κε θνξείο γλψζεο) ππνζηήξημε θαηλνηφκσλ εγρεηξεκάησλ, 
σο επί ην πιείζηνλ ηερλνινγηθήο ή επηζηεκνληθήο βάζεο, ζπλήζσο ζην πξψην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο νπφηε θαη αληηκεησπίδνπλ, σο θαηλνηνκηθέο 

ηερλνινγηθέο πξσηνβνπιίεο, ζηνηρεία πςειήο αβεβαηφηεηαο (θαηψθιηα εηζφδνπ, θχθινο δσήο εθεχξεζεο, αλάπηπμε αγνξάο, αλεχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο 

γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε θ.α.) ιφγσ ηνπ έληνλα ηερλνινγηθνχ ραξαθηήξα ηνπο. πλεπψο, ε ζεξκνθνηηίαζε ζπληζηά κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 
παξνρή ρψξνπ, εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ-ηερλνγλσζίαο ζε λέα θαηλνηφκα εγρεηξήκαηα θαη ζπλδέεηαη κε ηνπο θνξείο παξαγσγήο γλψζεο. Ζ βαζηθή 

αξρή πνπ ηνπνζεηεί ην Παλεπηζηήκην ζηνλ ππξήλα ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο σο πεγή λέσλ ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ θαη εγρεηξεκάησλ κπνξεί λα 

αλαδεηεζεί αθφκα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ζηε Μαζαρνπζέηε (ΜΗΣ) θαη ζην Stanford, ησλ ΖΠΑ, κε ηελ πξψηε πεξίπησζε λα αθνξά ζε κηα 
ζηξαηεγηθή βηνκεραληθήο αλαδηάξζξσζεο θαη ηε δεχηεξε έλα πεξηθεξεηαθφ πξφηππν δφκεζεο ελφο ηερλνινγηθνχ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Μηα 

απφ ηηο πξψηεο ξεηέο πξσηνβνπιίεο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ ’80 ζην Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) ζηηο ΖΠΑ (Etzkowitz, 2002: 115). Παξφια 

απηά, νη κνξθέο πνπ ζηε ζπλέρεηα πήξαλ νη ζεξκνθνηηίδεο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο επηινγέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο ηεο 
θάζε ρψξαο θαη ηηο θπξίαξρεο κεζφδνπο ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ (π.ρ. ηερλνβιαζηνί ζηηο ΖΠΑ, θνηηεηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ θαλδηλαβία). 

ήκεξα, νη ζεξκνθνηηίδεο κπνξεί λα απνηεινχλ θξαηηθνχο θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ηδησηηθέο ζεξκνθνηηίδεο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, 

ζεξκνθνηηίδεο πνπ ζπλδένληαη κε παλεπηζηήκηα/εξεπλεηηθά θέληξα, ή θαη ζεξκνθνηηίδεο απφ ζπλεξγαζία θξαηηθνχ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (φπ.π.). Σα 
αληηθείκελα ηνπο κπνξνχλ λα είλαη εζηηαζκέλα θαηά θιάδν ή ιηγφηεξν εμεηδηθεπκέλα ελψ ηειεπηαία αλαπηχζζνληαη θαη νη ιεγφκελεο ‘εηθνληθέο 

ζεξκνθνηηίδεο’ πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε νξηδφληηα βάζε. Καηά θχξην ιφγν νη ζεξκνθνηηίδεο βαζίδνληαη ζηελ πςειή ηερλνινγία ή ηελ εηζαγσγή 

λέσλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ ζε παξαδνζηαθνχο ηνκείο (π.ρ. ηξφθηκα θαη ζπλζεηηθή γλψζε θ.α.). Παξάιιεια, πνιιέο απφ ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ 
αλαπηχζζνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην πεδίν εηζάγνπλ νξγαλσηηθέο θαηλνηνκίεο κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηα αληαγσληζηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα σο 

θνξείο εθθφιαςεο (π.ρ. dot.com incubators). Σν πην ελδεηθηηθφ απφ απηά είλαη νη δνκέο πξν-ζεξκνθνηηίαζεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε έλα ζεζκφ πνπ 

πξνζθαιεί εγρεηξήκαηα ρσξίο αξρηθέο νηθνλνκηθέο ή λνκηθέο δεζκεχζεηο (π.ρ. ζχζηαζε ηερλνβιαζηνχ, αλάπηπμε επηρεηξεζηαθνχ πιάλνπ θαη πξνβνιή 
θχθινπ εξγαζηψλ θ.α.) γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, κε ζθνπφ είηε λα εληζρχζεη πεηξακαηηθέο πξσηνβνπιίεο κηθξήο θιίκαθαο αιιά πςειήο 

ηερλνινγίαο πνπ δελ είλαη ζε ζέζε αθφκα λα πξνρσξήζνπλ ζε δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο επηρείξεζεο, είηε λα εθθνιάςεη ηερλνινγηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηελ 

πξνζέιθπζε θάπνηνπ εμσηεξηθνχ εηαίξνπ πνπ επηζπκεί λα δνθηκάζεη έλα πξσηφηππν κε θάπνην εξγαζηήξην ή άιιε εηαηξεία, είηε λα ιεηηνπξγήζεη σο 
πξν-ζάιακνο κηαο λέαο επηρείξεζεο ζηελ ίδηα ηελ ζεξκνθνηηίδα πξνζθέξνληαο έλα επέιηθην πεξηβάιινλ ηδηαίηεξα γηα πξσηνβνπιίεο θνηηεηηθήο ή 

λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο βαζηζκέλεο ζηε γλψζε.      
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ε επίπεδν ηερληθήο πινπνίεζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ζε αξθεηέο ρψξεο κε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλν δηνηθεηηθφ 

πιαίζην ζε ζέκαηα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, νη δηαδηθαζίεο ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο 

ΔΣΚ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ πξνθάιεζαλ κηα δηηηή ζπλέπεηα. Απφ ηε κηα κεξηά, βειηίσζαλ θαη 

ελίζρπζαλ ζε έλα βαζκφ ηηο δηαδηθαζίεο θαη εηζήγαγαλ λέα ζηνηρεία θξαηηθήο πνιηηηθήο κε ηελ αθξηβή έλλνηα 

ηνπ ζρεδηαζκνχ, ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηεο ηεθκεξίσζεο, ηεο πινπνίεζεο, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη 

ηεο αμηνιφγεζεο (ηδηαίηεξα κεηά ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 2001 θαη ην λέν πιαίζην Κνηλνηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

Βάζεη Γξαζηεξηνηήησλ). Απφ ηελ άιιε, ε πεξηνξηζκέλε εμνηθείσζε αξθεηψλ εγρψξησλ δηνηθεηηθψλ 

κεραληζκψλ θαίλεηαη λα επέθεξε επηπινθέο ζε αξθεηέο απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο απαηηνχλ 

θαηάιιεια ζεζκηθά πιαίζηα, επαξθή νξγάλσζε, ηαρχηεηα απνθξίζεσλ θαη ζρεηηθή ηερλνγλσζία. Δπηπξφζζεηα, 

ζε επίπεδν νξηδφληηνπ θξαηηθνχ ζπληνληζκνχ, ε ίδηα ηάζε νδεγεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζε αλάπηπμε 

κηκεηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ ζηεξνχκελσλ απφ νπζηαζηηθή κεηαβνιή ζηα εζσηεξηθά ζηνηρεία σλ 

δηαδηθαζηψλ επηινγήο ή αμηνιφγεζεο. ε θάζε πεξίπησζε σζηφζν -θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο Διιάδαο θαη 

Ηξιαλδίαο- ην επξσπατθφ πιαίζην θαλφλσλ (είηε θάπνηεο θνξέο ιεηηνπξγνχζε κε αθξίβεηα είηε πξνθαινχζε 

πξνβιήκαηα ελζσκάησζεο) αλαδηάξζξσζε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο αξθεηψλ εγρψξησλ 

δνκψλ δηνίθεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ αλέδεημε αλάγθεο θαη δηνηθεηηθέο αζπκκεηξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, αλέδεημε θαη ηε ζπλαθφινπζε ζεκαζία ησλ νξγαλσηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ 

ζην πιαίζην ηεο έλλνηαο ησλ ‘νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ’.     

Έλα άιιν πφξηζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, αθνξά ζην γεγνλφο φηη ε θαηλνηνκία δελ είλαη απηνζθνπφο 

θαη ζίγνπξα δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ηερλνινγίαο. Ο ζσξεπηηθφο ραξαθηήξαο ησλ 

παξαγσγηθψλ θαη θαηλνηνκηθψλ ηθαλνηήησλ δεκηνπξγεί επηπξφζζεηεο επηπινθέο ζηηο δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο 

ζρεκάησλ παξέκβαζεο -φηαλ απηά δνκνχληαη ζηε βάζε ηεο αξηζηείαο- ηελ ζηηγκή πνπ νη ιηγφηεξν επλνεκέλεο 

πεξηθέξεηεο ζπλαληνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα νξγάλσζεο θαη ζεζκψλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζπγθξφηεζεο ζηξαηεγηθήο ή δηεθδίθεζεο λέσλ εξγαιείσλ ρξεκαηνδφηεζεο. ε επίπεδν πνιηηηθήο, απηφ 

αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε πνιχ-δηαβαζκηζκέλσλ γεσγξαθηθά ζρεκάησλ πνιηηηθήο ζε επίπεδν εξεπλεηηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα, έλα αληίζηνηρν Πξφγξακκα Πιαίζην γηα ηηο πεξηκεηξηθέο 

πεξηθέξεηεο), αλ ζθνπφ εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ έλλνηεο φπσο θαηλνηνκία, επεκεξία ή θνηλσληθή ζπλνρή
357

. 

Αθφκε, κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε αθνξά ζην πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ, ζε αλαθνξά κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ εληνπίδνληαη ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο (π.ρ. ρακειή ζεζκηθή θαηλνηνκηθή 

ηθαλφηεηα, εμάξηεζε απφ ηελ αλαπηπμηαθή πεπαηεκέλε). Οη παξάγνληεο απηνί ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ ελάληηα 

ζε πξνζπάζεηεο ελδνγελνχο δηακφξθσζεο πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηλνηνκίαο
358

. Χο εθ ηνχηνπ, νη λέεο 

πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο θαηλνηνκίαο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο ζεζκηθέο θαη νξγαλσηηθέο 

αλεπάξθεηεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππνθεηκέλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε θαηλνηνκηθή αιιά θαη επηζηεκνληθή 

δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεηαη θαηαλνεηή πεξηζζφηεξν σο κηα επξχηεξα θνηλσληθή δηεξγαζία θαη παξέκβαζε 

ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ πνπ απνζθνπεί ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ πξψηηζηα ησλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, θαη 

ιηγφηεξν σο έλα πνιηηηθφ κέηξν ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ νξίδνληα κε θαζαξά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Με 

                                                                                                                                                                           
356 Χο ‘ζπλεξγαηηθφ εξεπλεηηθφ θέληξν’ νξίδεηαη (cooperative research center) έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, απηφλνκα ή ζην πιαίζην ελφο κεγαιχηεξνπ νξγαληζκνχ φπσο Παλεπηζηεκίνπ, ελψ παξάιιεια αλαπηχζζεη ιεηηνπξγίεο δηα-

ηνκεαθήο θαη δη-επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο, κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, εθπαίδεπζεο, ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ θαζψο θαη αλάπηπμεο 

θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ) θαη παξεκβάζεσλ. Δθηηκάηαη φηη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ ηνπιάρηζηνλ 16.000 ζπλαθή 

θέληξα ζηηο ΖΠΑ θαη Καλαδά κε έδξα παλεπηζηήκηα, 8.000 κε έδξα θξαηηθφ νξγαληζκφ θαη ππνινγίδεηαη φηη παγθνζκίσο ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 13.00ν 
θέληξα ζε 160 ρψξεο (Cooperative Research Centers, Australia, National Centres of Excellence, Canada, Centers of Excellence, US θ.α.) (Boardman & 

Gray, 2010: 452). εκεηψλεηαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζεηαη δηεζλψο έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζεκαζία παξφκνησλ θέληξσλ ζε 

πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο.   

357 χκθσλα κε αξθεηέο πξφζθαηεο κειέηεο νη δηα-πεξηθεξεηαθέο θαη ελδν-πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ηείλνπλ λα απμάλνληαη απφ ’80, ζε φξνπο 
απαζρφιεζεο θαη εηζνδήκαηνο θαη παξφηη ε απφθιηζε ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε κεηψζεθε ζηαηηζηηθά απφ 12.5 ζε 11.4, ε εγρψξηα 

απφθιηζε ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ απμήζεθε απφ 26.5 ζε 28.5 (Farole, Rodriguez & Storper 2010). πσο θαίλεηαη βέβαηα παξαπάλσ, ην δεηνχκελν 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζπλνρήο ηεο Έλσζεο είλαη πνιχ επξχηεξν απφ ην επίπεδν ηεο αλαδηαλνκήο πφξσλ θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζθέινο (πνπ 
νχησο ή άιισο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν ζε ζρέζε κε ηνπ εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο αιιά θαη ηηο αλάγθεο πνπ επηζπκεί λα αληηκεησπίζεη. Γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2013 έρνπλ πξνυπνινγηζηεί 347 δηο γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο ηεο Δ.Δ.-27) θαη αθνξά ζε ζεζκηθέο θαη νξγαλσηηθέο παξακέηξνπο θαη ηνπηθέο 

ζεζκηθέο θαηλνηνκηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ πεξηθεξεηψλ απαηηνχλ ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο.  

358 πσο ζεκεηψλνπλ νη Oughton, Landabaso & Morgan (2001) ‘φπνπ ε αλάγθε είλαη κεγαιχηεξε, ηφζν πςειά είλαη θαη ηα εκπφδηα – έλα πξφβιεκα γλσζηφ 
σο ην ‘πεξηθεξεηαθφ παξάδνμν’ (Oughton, Landabaso & Morgan, 2002). 
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άιια ιφγηα, παξφηη ζε επίπεδν αξρψλ νη πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο θαηλνηνκίαο θαίλεηαη λα 

πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ησλ ζπζηεκηθψλ ζρέζεσλ ησλ ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ, ε 

θιίκαθα, ν ρξνληθφο νξίδνληαο θαη ην πιαίζην εθαξκνγήο θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλα ζε ζρέζε κε 

ηηο αλάγθεο ησλ πεξηκεηξηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ζε ζρέζε κε ηελ ζηξαηεγηθή επίπησζε θαη ηηο ζθνπνζεζίεο 

βειηίσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαηλνηνκηθψλ ηθαλνηήησλ. Ζ δηακφξθσζε ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ, είλαη βέβαην 

φηη ζπληζηά κηα δηαδηθαζία πνπ απνηειεί κηα βαζηά ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν θαη εθηεηακέλε ζηνλ θνηλσληθφ ρξφλν 

δηεξγαζία. Σν γεγνλφο απηφ, ίζσο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

εθάζηνηε εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. 
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Κεθάλαιο 9. Σςνολικέρ διαπιζηώζειρ και ζςμπεπάζμαηα 

 

9.1. Η κνληεινπνίεζε ηεο νινθιεξσκέλεο ζρέζεο γλψζεο, πνιηηηθψλ, ρψξνπ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο 

αλαπαξαγσγήο: ηερλνινγηθέο θαη ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο πεξηθεξεηψλ βαζηζκέλσλ ζηε γλψζε  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην αληηθείκελν ησλ δηαθνξηθψλ κνξθψλ δηαρείξηζεο ησλ θαηλνκέλνπ ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ πφξσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζην πιαίζην ησλ εθάζηνηε 

δηαδηθαζηψλ θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο, κε αλαθνξά θαη εξκελεπηηθή αθεηεξία ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ. ην 

επίπεδν ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ κειεηάηαη ην πεξηερφκελν, ε νξζνινγηθφηεηα θαη νη ζθνπνζεζίεο ηνπο 

θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο (ή απνθιίζεηο) αλάκεζα ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ εθάζηνηε πεξηθεξεηαθψλ θαη -

θιαδηθά ή ηερλνινγηθά δηαθνξνπνηνχκελσλ- δηεξγαζηψλ ζπζζψξεπζεο θαη θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο. Τπφ 

απηφ ην πιαίζην, ε κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαιχεη ηηο ίδηεο ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

πνιηηηθέο ΔΣΚ ζε δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο ελφηεηεο θαη γεσγξαθίεο. Αθφκε, εληάζζεη ηελ αλάιπζε απηή ζην 

εθάζηνηε ρσξηθφ, ζπζηεκηθφ θαη παξαγσγηθφ πιαίζην, κε ζθνπφ ηελ νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ησλ 

πξαγκαηνπνηνπκέλσλ δηεξγαζηψλ. Παξάιιεια, αλάγεη ηα πνξίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ -βάζεη θαη ησλ 

πηνζεηεζεηζψλ επηζηεκνληθψλ εξγαιείσλ- ζε ζεσξεηηθέο ζεκειηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ θξαηηθή 

πνιηηηθή θαη ηελ αλάιπζε ηεο κνξθνινγίαο θαη ζεκηηψλ θαη αζέκηησλ επηπηψζεσλ ηεο, φζν θαη ζηηο επξχηεξεο 

ηερλνινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ρσξηθέο δηεξγαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ (ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν) αζπλερή 

παξαγσγή, ζπζζψξεπζε θαη θπθινθνξία νηθνλνκηθψλ αμηψλ. 

Πεπιοσικά ζςζηήμαηα καινοηομίαρ

Πολιηικέρ ΕΤΚ

Θεωπίερ κπάηοςρ, σώπος, 

ανάπηςξηρ

Οικονομικο-σωπικέρ δςναμικέρ

 

ρήκα 19. ρέζε πνιηηηθψλ, ζπζηεκάησλ, ρψξνπ, ζεζκψλ θαη ζεσξεηηθήο ζεκειίσζεο 
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Με άιια ιφγηα, ε ζπιινγηζηηθή ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνθαιχπηεη ηνλ αλαιπηηθφ ηεο νξίδνληα ζηα εμήο: (1) 

ζην επίπεδν ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο (δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο, κνξθέο, νξζνινγηθφηεηα, 

πεξηερφκελν, επηπηψζεηο, πξνζαλαηνιηζκφο), (2) ζην επίπεδν ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ αλάπηπμεο ηνπο, 

(3) ζην επίπεδν ησλ ρσξν-θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο θαη ζην πεξηερφκελν ησλ ίδησλ ησλ θχθισλ ηεο 

ζπζζψξεπζεο, (4) ζην επίπεδν ησλ ζεζκηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη φξσλ 

πξαγκάησζεο ησλ ηειεπηαίσλ θαη (5) ζην επίπεδν ηεο ζεσξεηηθήο ζεκειίσζεο θαη αλαθαηαζθεπήο ησλ 

ζηνηρείσλ ζπγθξφηεζεο κηαο θξηηηθήο ζεσξίαο θξάηνπο θαη κηαο ζεσξίαο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

(ρήκα 19).     

Ζ ζρέζε επηζηήκεο θαη παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ σζηφζν δελ είλαη κφλν κεηαβαιιφκελε θαη δπλακηθή αιιά 

εθηπιίζζεηαη θαη ζε έλα δπλακηθφ θαη αλνκνηφκνξθν ρσξηθφ πιαίζην. O David Harvey αλαθέξεη ζην Limits to 

Capital ην 1982 (Harvey, 2006) φηη ε έληαζε αλάκεζα ζηελ γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο απφ ηε 

κηα πιεπξά θαη ζηε γεσγξαθηθή εμεηδίθεπζε απφ ηελ άιιε, δε κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ηερλνινγηθφ δπλακηζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Παξνκνίσο, ν 

ηερλνινγηθφο αληαγσληζκφο -ν νπνίνο απνηειεί κηα παξάιιειε κε ηελ ρσξνζέηεζε επηινγή θαη ηαπηφρξνλα 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ νηθνλνκηθψλ αμηψλ- πξνθαιεί ηαπηφρξνλεο 

κεηαηνπίζεηο ζηηο ρσξηθέο δηαηάμεηο ηεο παξαγσγήο, ζηα ηερλνινγηθά παξαδείγκαηα, ζηε δηάξζξσζε ησλ 

ζρέζεσλ παξαγσγήο αμηψλ θαη ζηε ζπλνιηθή δπλακηθή ηεο ζπζζψξεπζεο (Harvey, 2006: 393).  

Καηά απηή ηελ έλλνηα, ε ρσξηθή δηάζηαζε ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο γεληθά κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο 

κηα δπλακηθή θαη αζπλάξηεηε δηαδηθαζία ‘κνπζηθψλ θαξεθιψλ’, φπνπ θξίλεηαη ζρεηηθά αδχλαηνο ν ηδαληθφο 

ρσξνζεηηθφο ζρεδηαζκφο, παξά κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη θαηάιιεια θάζε θνξά 

δηακνξθσκέλεο θνηλσληθέο θαη ζεζκηθέο ρσξηθά εληνπηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ή αιιηψο θνηλσληθέο ππνδνκέο 

(φπ.π.). Οη θνηλσληθέο ππνδνκέο πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπγθεθξηκέλα μεθηλάεη απφ: α) ηε 

ξχζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, β) ηε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ θαη ηελ εχξπζκε 

αλαπαξαγσγή ησλ παξαγσγηθψλ θαη εξγαηηθψλ δπλάκεσλ, αιιά θαη γ) ηελ θπξίαξρε καθξν-νηθνλνκηθή 

θξαηηθή παξέκβαζε θαη ηα ίδηα ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία, θαη ελ πξνθεηκέλσ ηνπο κεραληζκνχο παξαγσγήο 

θαη αλαθαηαλνκήο επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ (φπ.π.). Οη δηεξγαζίεο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ -

φπσο απηέο κειεηψληαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν- επηθπιάζζνπλ ηε δεκηνπξγία, ην κεηαζρεκαηηζκφ αιιά θαη 

ηελ ζπζρέηηζε φπσο θαίλεηαη, ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ζε βάξνο θάπνησλ άιισλ. πσο 

αλαδείρζεθε ζηηο παξαπάλσ ζειίδεο, νη παξάγνληεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο -θαη ηελ 

αλαδηάξζξσζε πξνηεξαηνηήησλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ππνδνκέο- εξκελεχνληαη ζε έλαλ βαζκφ 

απφ:  

(1) ην ίδην ην πεξηερφκελν ησλ θχθισλ ηεο ζπζζψξεπζεο, ησλ παξαγσγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

ππνδεηγκάησλ θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαδπφκελσλ θαζεζηψησλ ζπζζψξεπζεο θαη ησλ 

ηερλνινγηθψλ θαζεζηψησλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, είηε αθνξνχλ ζε παξαγσγηθνχο ηνκείο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο επέλδπζεο -σο ηνκείο πςειά εηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθήο 

βάζεο-, είηε πξνυπνζέηνπλ απμεκέλεο εηζξνέο ζε επηζηεκνληθνχο θαη ηερλνινγηθνχο πφξνπο ζε επίπεδν 

θιίκαθαο ή εμεηδίθεπζεο. Οη δηεξγαζίεο απηέο, εθηπιίζζνληαη εληφο ελφο πιαηζίνπ εληεηλφκελνπ 

ηερλνινγηθνχ αιιά θαη ρσξηθνχ αληαγσληζκνχ, αλάκεζα ζε παξαγσγηθέο δνκέο θαη ζε γεσγξαθηθέο, 

πεξηθεξεηαθέο θαη εζληθέο ελφηεηεο πνπ θηινδνμνχλ λα δηακνξθψζνπλ επλντθέο πξνυπνζέζεηο 

εγθαηάζηαζεο θαη αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ απηψλ,  

(2) ηε ζεκαζία ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ γηα ηηο δηεξγαζίεο ζπζζψξεπζεο θαη ηελ 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ γεληθά, γηα ηε ζπλνιηθή πξαγκάησζε ησλ θεθαιαηαθψλ 

θχθισλ. Οη δηεξγαζίεο απηέο θαζηζηνχλ ηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο, δαπάλεο θνηλσληθήο επέλδπζεο (φπσο ζα 

ζεκείσλε ν O’Connor), απαξαίηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ αλαπαξαγσγήο ηεο 

θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ηδηαίηεξα ζε ζπλζήθεο κε-ηζφξξνπσλ θαη αζπλάξηεησλ γεσγξαθηθά κνξθψλ 

ζπζζψξεπζεο,  
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(3) ηελ αλάιπζε ηφζν ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηνηέιεηαο ηνπο, φζν 

θαη ζπλνιηθά ηελ αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ζηελ νηθνλνκηθν-ρσξηθή ηνπο 

δηάζηαζε, εληφο θνηλσληθά θαη ρσξηθά εληνπηζκέλσλ ζπλζεθψλ ελίζρπζεο ησλ ηερλνινγηθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο ζρεηηθήο θαη πξφζζεηεο ππεξαμίαο. 

Με άιια ιφγηα, νη θνηλσληθέο ππνδνκέο θαη νη κεραληζκνί παξαγσγήο ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ αμηψλ 

γεληθά -πέξα απφ ηζηνξηθέο θαη ρσξηθέο δηαζηάζεηο φπνπ δηαθνξνπνηείηαη ε ζεκαζία, ην πεξηερφκελν, ν 

ραξαθηήξαο θαη ν ξφινο ηνπο-, ζπληζηνχλ βαζηθά πξναπαηηνχκελα αλαπαξαγσγήο ησλ φξσλ ηεο παξαγσγήο, 

ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, θαζφηη πξνζθέξνπλ ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία εηζξνέο θαη πξνυπνζέζεηο (απφ αλζξψπηλν δπλακηθφ έσο πξντφληα πςειήο 

ηερλνινγηθήο αμίαο). ην πιαίζην ηεο δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο, ε επέλδπζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο 

αμίαο, πέξα απφ ηνλ θαζαπηφ θνηλσληθφ ξφιν πνπ απνθηά ζην πιαίζην βειηίσζεο ησλ φξσλ επεκεξίαο –ν 

νπνίνο θαη πάιη δηαθνξνπνηείηαη ρσξηθά αλάινγα κε ηηο δηαθνξηθέο ζεζκηθέο, νξγαλσηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

παξαγσγηθέο δνκέο– αθνξά ζε κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία θνηλσληθήο επέλδπζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

ηξνθνδνηεί ηελ επηζηεκνληθή αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο γεληθά θαη εληζρχεη ηηο παξαγσγηθέο πξνυπνζέζεηο 

ζπζζψξεπζεο, αλάινγα κε ηελ ρσξηθή, ρξνληθή, παξαγσγηθή θαη ηερλνινγηθή θιίκαθα. Τπφ ην πξίζκα ησλ 

θπξίαξρσλ παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ππνδεηγκάησλ –ησλ πάληα αζπλάξηεηα δηαξζξσκέλσλ γεσγξαθηθά, 

νξγαλσηηθά, παξαγσγηθά- νη πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο απνθηνχλ 

ζπρλά απμεκέλε απηνηέιεηα ζε ζρέζε κε παξάιιειεο θνηλσληθέο ππνδνκέο θαη κνξθέο παξέκβαζεο. Χο εθ 

ηνχηνπ, κεηαβάιινπλ θαη ην ίδην ην πεξηερφκελν ηνπο, είηε ζε ζπλάθεηα κε ηηο ηνπηθά θαη εζληθά απαηηνχκελεο 

παξαγσγηθά θαη θνηλσληθά ζπλζήθεο, αλάγθεο ή πξνηηκήζεηο (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο νπεδίαο), είηε σο 

ζπλέπεηα (ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη) εμσγελψλ ξπζκίζεσλ θαη πξνηηκήζεσλ (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο), 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη κηκεηηθψλ πξαθηηθψλ (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο).  

Δληνχηνηο, φπσο είδακε νη θνηλσληθέο ππνδνκέο θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζηνηρεία αλαπηχζζνληαη 

δηαθνξνπνηεκέλα, άληζα θαη αζπλάξηεηα, ηφζν ιφγσ ησλ ίδησλ ησλ πεξηερνκέλσλ, ησλ ‘ηθαλνηήησλ’ θαη ησλ 

ζθνπνζεζηψλ ηνπο, φζν θαη εμαηηίαο ησλ ίδησλ ησλ δηεξγαζηψλ ζπζζψξεπζεο (Harvey, 2006: 403). Οη 

δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο παξάγνπλ θαη αλαπαξάγνπλ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κε κνξθέο θαη 

ηξφπνπο πνπ επηθπιάζζνπλ αληηθαηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ αληηθαηηθή απηή δηαδηθαζία κπνξεί λα αθνξά ηφζν 

ζηελ νξγαλσηηθή κνξθή κηαο παξαγσγηθήο δηεξγαζίαο, φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ελφο θιάδνπ ή ελφο 

παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά.  Οη πξνυπνζέζεηο, νη ζπλζήθεο αιιά θαη νη ίδηνη νη ζηφρνη κηαο δνκεκέλεο 

δηαδηθαζίαο ζπζζψξεπζεο -ή θαη νη ίδηεο νη θνηλσληθέο ππνδνκέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ηεο- 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα αξγφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κεηέπεηηα αλαπαξαγσγήο.  

Γεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία ηνπ ηερλνινγηθνχ, παξαγσγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ απαηηεί ηδηαίηεξεο ηνπηθέο 

θνηλσληθέο, παξαγσγηθέο, νξγαλσηηθέο, ζεζκηθέο θαη πνιηηηθέο (κε ηελ έλλνηα ηνπ θξαηηθνχ πξάηηεηλ) 

ηθαλφηεηεο -νη νπνίεο θαη κειεηήζεθαλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο παξαπάλσ, είηε ζηελ παξνπζία είηε ζηελ 

έιιεηςε ηνπο- θαζίζηαηαη ζπρλά δπζρεξήο ε αδηάιεηπηε αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

γεσγξαθηψλ. Δληνχηνηο, νη αληηθαηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζπζζψξεπζεο αλαπαξάγνπλ ή 

αλαθαηαλέκνπλ ηα ‘γεσγξαθηθά πιενλεθηήκαηα’, επηρεηξψληαο λα επηιχζνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπο θξίζεηο ή λα 

επηδηψμνπλ ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξαμηψλ κέζα απφ ηελ ρσξηθή ηνπο δηακεζνιάβεζε, 

επηδξψληαο έηζη ελίνηε ζηηο δηαδηθαζίεο δφκεζεο ηθαλνηήησλ.  

Ζ έλλνηα ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο -ε νπνία αμηνπνηείηαη εξκελεπηηθά αιιά θπξίσο αλαιπηηθά ζηελ 

παξνχζα εξγαζία- αθνξά αθξηβψο ζην επίπεδν ηεο πξνζπάζεηαο ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ζπζηεκάησλ λα δηακνξθψζνπλ επλντθέο -επηζηεκνληθά, ηερλνινγηθά, ζεζκηθά, νξγαλσηηθά θαη θνηλσληθά- 

ζπλζήθεο (κνξθέο θνηλσληθψλ ππνδνκψλ θαηά Harvey) πξνζέιθπζεο κεραληζκψλ ζπζζψξεπζεο ή ελίζρπζεο 

ηνπηθψλ κεραληζκψλ παξαγσγήο θαη θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ. ήκεξα απηφ ζπκβαίλεη ηδηαίηεξα κε έκθαζε 

ζηηο πνιηηηθέο θαη ηηο ξπζκίζεηο ελίζρπζεο ησλ κεραληζκψλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ πφξσλ. 
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Δπηπξφζζεηα, νη ζθνπνζεζίεο ησλ αλεπηπγκέλσλ ζήκεξα θνηλσληθψλ ππνδνκψλ πεξηθεξεηαθήο επηζηεκνληθήο 

θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, δηαρεηξίδνληαη ηαπηφρξνλα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ηεο ‘κε-ηζφξξνπεο 

αλάπηπμεο’ κέζα απφ ηελ ζθνπηά ηεο ‘θηλεηηθφηεηαο’ ησλ ίδησλ ησλ ζπληειεζηψλ ζηνπο νπνίνπο ηελ παξαγσγή 

ζπκβάιινπλ (π.ρ. αλζξψπηλν δπλακηθφ, επηζηεκνληθνί θαη ηερλνινγηθνί πφξνη)
359

. Καηά ζπλέπεηα, 

ζηαρπνινγψληαο ηνπο παξάγνληεο αλαπαξαγσγήο ηεο (άληζεο) θπθινθνξίαο θαη αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ 

ζπλζεθψλ θαη ππνδνκψλ, απηνί θαίλεηαη αθνξνχλ: α) ζηηο ίδηεο ηηο δπλακηθέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ζπζζψξεπζεο, ε νπνία ζήκεξα αλαπηχζζεη κνξθέο (επελδχζεηο, ζπζηήκαηα, θιάδνπο, δπλακηθφ) πνπ αχξην 

ελδερνκέλσο λα απνηεινχλ πξνζρψκαηα ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο επέθηαζεο ηεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή, β) ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ λα δηαρεηξίδνληαη απηέο ηηο αληηθαηηθέο δπλακηθέο 

ηνπ θεθαιαίνπ θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξηθά πιαίζηα, 

κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαη παξνρή δπλαηνηήησλ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη γ) ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ηνπηθψλ 

ππνδνκψλ ή ζπζηεκάησλ λα δηαρεηξίδνληαη ηα ίδηα ηα απνηειέζκαηα επηζηεκνληθήο, ηερλνινγηθήο ή ζεζκηθήο 

αμίαο, πνπ ελψ παξάγνληαη κε ηνπηθφ παξαγσγηθφ ή θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ κπνξνχλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

κεηαθνξάο γλψζεο (ζε δεμηφηεηεο, απνηειέζκαηα, δπλακηθφ) λα δηαθεχγνπλ πέξαλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο αλαπαξαγσγήο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε επηρεηξεί λα επαιεζεχζεη θαη ηελ ππφζεζε γηα ηηο κε-απηφκαηεο δηαδηθαζίεο δηάρπζεο 

γλψζεο, απέλαληη ζε έλα λενθιαζηθφ επηρείξεκα, ην νπνίν βαζίδεηαη θαη ζηα ζεηηθνπνηεκέλα ππνδείγκαηα 

ηζφξξνπεο αλάπηπμεο θαη θηλνχκελεο ηζνξξνπίαο. Παξάιιεια, θαηαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ησλ ελεξγεηηθψλ θαη 

ζπζηεκηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, δεδνκέλεο ηεο θχζεο ηνπ νηνλεί δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

αγαζνχ ηεο γλψζεο αιιά θαη ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ ζε επίπεδν ζεζκηθήο νξγάλσζεο θαη 

θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο (ηδηαίηεξα ζε έλα πιαίζην αζχκκεηξσλ δπλακηθψλ)
360

. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ φπσο θαίλεηαη 

ζηα εηζαγσγηθά θεθάιαηα δελ απνηεινχζαλ πάληα απηνηειείο ελφηεηεο παξέκβαζεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

λεσηεξηθνχ θξάηνπο. Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ην γεγνλφο απηφ θαζίζηαηαη ελ κέξεη, ε ίδηα ε ζρέζε επηζηήκεο 

θαη εθαξκνγήο, κηα ζρέζε ε νπνία κεηαβάιιεηαη δξακαηηθά ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα θαη ηδηαίηεξα απφ ηα ηέιε 

ηνπ 18νπ αηψλα (νπφηε ε επηζηήκε αξρίδεη λα πξνζθέξεη ζηε βηνκεραλία πεξηζζφηεξα, απφ φηη ε ηειεπηαία 

ζηελ πξψηε). Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία εληειψο λέσλ δηαδηθαζηψλ, λέαο θιίκαθαο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο πιένλ ησλ πξννπηηθψλ αμηνπνίεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ πφξσλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία (Bernal, 1971).  

πσο αλαδεηθλχεηαη παξαπάλσ, ε αλαγθαηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ σο κνξθψλ ελίζρπζεο ηεο παξαγσγήο θαη 

ηεο αλαδηαλνκήο επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ θαη σο κεραληζκνί δηακφξθσζεο ησλ ζεζκψλ 

αλαπαξαγσγήο ησλ δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο, εληζρχνληαη ηδηαίηεξα κέζα ζηνλ 20
ν
 αηψλα θαη εηδηθά θαηά ηελ 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Δληνχηνηο, ν ζρεδηαζκφο νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ νθείιεη λα ελζσκαηψλεη 

θαλνληθφηεηεο θαη λα δηακνξθψλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ απιά απφ ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ ΔΣΚ είλαη αθφκε ε ίδηα ε νξζνινγηθφηεηα θαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πνιηηηθψλ κέηξσλ, φπσο απηά πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, εξγαιεία θαη 

κεζφδνπο πινπνίεζεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, δηακνξθψλεηαη κηα πνιχ-επίπεδε πξνζέγγηζε ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

πνιηηηθψλ ΔΣΚ πνπ πεξηιακβάλεη έλα γεληθφ, έλα εηδηθφ, έλα ελδηάκεζν θαη έλα ρσξηθφ επίπεδν παξέκβαζεο.  

ην γεληθφ επίπεδν ε αλάπηπμε ζήκεξα ελφο νινθιεξσκέλνπ ππνδείγκαηνο πνιηηηθψλ ΔΣΚ πεξηιακβάλεη ηε 

δεκηνπξγία ηεο γεληθήο δνκήο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο, πνπ αλαθέξεηαη: α) ζηε 

                                                      
359

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε πεξίπησζε ηεο AstraZeneca ζηελ πεξηθέξεηα Skåne ελ πξνθεηκέλσ, ε νπνία κεηά απφ δεθαεηίεο αλάπηπμεο θαη παξακνλήο 
ζηελ πεξηνρή ηεο Lund κεηαθηλείηαη ζην Gothenburg. 

360 χκθσλα κε ην κνληέιν Vanek-Reinert, ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε δπν ρψξεο ή πεξηθέξεηεο κε δηαθνξεηηθφ 

ηερλνινγηθφ επίπεδν νδεγεί ζπλήζσο ζε έλα πξψην επίπεδν ζηελ απνξξφθεζε παξαγσγηθψλ  πφξσλ (π.ρ. επηζηεκνληθφ θεθάιαην, εθπαηδεπκέλν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, αληζνβαξέο ηζνδχγην εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ) πξνο ηελ πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε πεξηθέξεηα θαη έπεηηα ζηελ αξλεηηθή επίδξαζε 
πξνο ηα πεξηζζφηεξν θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηεο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηαο φπσο νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξφζθαηα επελδχζεη ζε ζρέζε κε 

πεξηζζφηεξν ψξηκεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη επηρεηξήζεηο κε πςειά πάγηα θφζηε (π.ρ. εηαηξείεο κε επελδχζεηο ζε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ), ην 

εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, νη πξσηνβνπιίεο ζχζηαζεο εγρεηξεκάησλ ζε ηνκείο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο νη νπνίεο πιήηηνληαη (είηε 
κεηαθηλνχληαη, είηε εμαγνξάδνληαη) ιφγσ ηεο πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο ζεζκηθήο θαη ηερλνινγηθήο δνκήο ηεο αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηαο θ.α (Reinert, 

2009).    
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δεκηνπξγία ππνδνκψλ γλψζεο, β) ζηελ ελίζρπζε ησλ ζπγθξνηεζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, γ) ζηελ ελίζρπζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ, δ) ζηε δηακφξθσζε ελφο ζρεηηθνχ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (π.ρ. δηαλνεηηθή ηδηνθηεζία, θνξνινγηθφ πιαίζην) θαζψο θαη ε) ζηελ ελίζρπζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κέζα απφ ζηαζεξέο δνκέο (π.ρ. κεραληζκνί αληαιιαγήο γλψζεο) θαη ad hoc κέηξα ζη) ζηελ 

ηζφξξνπε θαη νινθιεξσκέλε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ησλ ίδησλ ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ κεηαμχ ηνπο θαη ζε 

ζρέζε κε ζρεηηθέο πνιηηηθέο ζρεκαηνπνηήζεηο (πεξηθεξεηαθή, θνξνινγηθή, δεκφζηεο επελδχζεηο, ρσξνηαμηθή 

θ.α.) θαη δ) ζηελ αλάπηπμε θάζεησλ παξεκβάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο –παξάιιεια κε ηε ζπζηεκηθή 

παξέκβαζε αλάπηπμεο ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξεζηψλ γλψζεο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο- κε βάζε 

θξηηήξηα πνηφηεηαο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θιίκαθα δξαζηεξηνηήησλ, επίπεδν ηερλνινγηθήο 

απνξξνθεηηθφηεηαο θαη παξνπζία πνιιαπιαζηαζηψλ θαη ζπλδέζεσλ κε άιινπο ηνπηθνχο θιάδνπο. Tν γεληθφ 

επίπεδν αθνξά κε άιια ιφγηα, ζηε δηακφξθσζε ηνπ επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο 

θαη θαηλνηνκίαο θαη ησλ επηκέξνπο ζηαζεξψλ ή ad hoc ξπζκίζεσλ.  

ην εηδηθφ επίπεδν, ε πινπνίεζε πνιηηηθψλ ΔΣΚ αθνξά ζηα ζηαζεξά αιιά εηδηθφηεξα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ησλ 

ίδησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη εηδηθφηεξα ζηηο δνκέο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο γλψζεο, φπνπ 

ν ξφινο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο είλαη ελεξγεηηθφηεξνο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί, φηη νη κνξθέο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηα εζσηεξηθά ζεζκηθά θαη δηνηθεηηθά ππνδείγκαηα αλάπηπμεο ησλ ίδησλ ησλ ππνθεηκέλσλ, 

επεξεάδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθαξκνδφκελσλ κέηξσλ 

αθνχ ζπληζηνχλ ηνλ ‘ζεζκηθφ ρψξν’ εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλνπλ ππφζηαζε. Χο παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη ε 

πξνυπφζεζε αλάπηπμεο ηδξπκαηηθψλ πνιηηηθψλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, νη πνιχ-επίπεδνη κεραληζκνί 

ηερλνινγηθήο, ζεζκηθήο, ρξεκαηνδνηηθήο θαη ςεθηαθήο ππνζηήξημεο θαη ε δηακφξθσζε δηαθνξνπνηεκέλσλ 

νξγαλσηηθψλ κνληέισλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηερλνινγηθνχο ηνκείο κε δηαθνξεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο.  

Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα κεηαθνξάο γλψζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί -φπσο πξνθχπηεη θαη απφ 

ηηο παξαηεξνχκελεο παξαπάλσ ζεζκηθέο ππνδνκέο- φηη ε νινθιήξσζε ελφο αθαδεκατθνχ ζπζηήκαηνο κέζα 

απφ δνκέο αμηνπνίεζεο θαη θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ παξαγφκελνπ επηζηεκνληθνχ θεθαιαίνπ νθείιεη λα πξνβιέπεη 

θαη’ ειάρηζηνλ ηελ αλάπηπμε: (1) πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ, 

(2) κεραληζκψλ θαηαγξαθήο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη εθ ησλ θάησ κφριεπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο 

θαη ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο επθαηξηψλ, (3), κεραληζκψλ ππνζηήξημεο ηεο δηθηχσζεο ηεο αλαδήηεζεο 

επθαηξηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, (4) κεραληζκψλ δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ 

παξαγφκελνπ επηζηεκνληθνχ θεθαιαίνπ κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο, (5) 

δνκεκέλσλ ζρέζεσλ κε θνηλσληθνχο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε λέσλ εγρεηξεκάησλ 

κέζα απφ πξνηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, ίζσο θαη κε δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε αλάινγα κε ην 

ζεκαηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν, (6) ςεθηαθψλ κεραληζκψλ ζπγθέληξσζεο θαη δηαρείξηζεο 

απνηειεζκάησλ/δεδνκέλσλ θαη ζπλάξζξσζεο ηνπο κε θνηλσληθά θαη παξαγσγηθά ελδηαθέξνληα, αιιά θαη 

κεηαμχ ηνπο ζην πιαίζην ελίζρπζεο ησλ δη-επηζηεκνληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, (7) δνκψλ ζπγθέληξσζεο θαη 

θεθαιαηνπνίεζεο λέσλ εγρεηξεκάησλ ή απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (σο κνξθή ζεξκνθνηηίδαο), εληφο ησλ νπνίσλ ζα πξνζθέξνληαη θαη ζα αλαπηχζζνληαη 

ππνδνκέο, ππεξεζίεο δηαρείξηζεο γλψζεο θαη ζεζκνί αιιειεπίδξαζεο. Έλα άιιν παξάδεηγκα ζην επίπεδν ηεο 

εκβάζπλζεο ησλ εξεπλεηηθψλ πεξηερνκέλσλ πεξηιακβάλεη αθφκε: (8) ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ 

εξγαζηεξίσλ θαη ηε δηακφξθσζε αζξνίζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ πνπ λα εληζρχνπλ: α) ηελ επηζηεκνληθή 

δηαθνξνπνίεζε, β) ηελ εμεηδίθεπζε, γ) ηε δη-επηζηεκνληθφηεηα, δ) ηηο επηζηεκνληθέο δη-επηθάλεηεο, ε) ηνλ 

ηεξαξρηθφ θαη νξγαλσηηθφ ζπληνληζκφ (Hollingsworth & Hollingsworth, 2000), ζη) ηελ ελίζρπζε ζεκαληηθψλ 

θαη ζηξαηεγηθψλ εξεπλεηηθψλ ηνκέσλ ζην πιαίζην ηδξπκάησλ ή θαη αλάκεζα ζε εξγαζηήξηα δηαθνξεηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαζψο θαη δ) ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ νινθιεξσκέλσλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

παξεκβάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο θαη εμεηδίθεπζεο.   

ην ελδηάκεζν επίπεδν παξέκβαζεο εληνπίδνληαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκηθψλ 

παξεκβάζεσλ. Απηά ππεξβαίλνπλ ηνλ πνζνηηθφ θαη θαηαλεκεηηθφ ραξαθηήξα θαη πξνζαλαηνιίδνληαη ζηα 

εηδηθά ζηνηρεία θαη ζηελ νξζνινγηθφηεηα ηνπο, ηφζν ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ φζν θαη ζε επίπεδν εθαξκνγήο. 

ε επίπεδν πεξηερνκέλνπ, θαίλεηαη φηη βαζηθά ζηνηρεία κηαο πνιηηηθήο ΔΣΚ πέξα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

http://www8.umu.se/research/hollings_bio.shtml
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έξεπλαο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, νθείινπλ λα πεξηιακβάλνπλ ηε δηακφξθσζε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ηα ηειεπηαία ιακβάλνπλ ππφζηαζε θαη απηά ζπλνπηηθά αθνξνχλ: (1) ζηε 

ζπζηεκηθή δηακφξθσζε, (2) ζηα κέηξα ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ησλ ηνπηθψλ δξψλησλ, (3) ζηε δηακφξθσζε 

ηνπηθψλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη ζηηο ζπλεξγαηηθέο νηθνλνκίεο, (4) ζηελ ελίζρπζε ησλ δηεξγαζηψλ έληαζεο 

γλψζεο, ζε θάζε κνξθή ηνπο (ηερλνινγηθή, ζπζηεκηθή, νξγαλσηηθή, ζεζκηθή), (5) ζε θάζεηεο (νξηζκέλνπ 

ζθνπνχ θαη αξηζηείαο) θαη νξηδφληηεο (ζχζηεκα) παξεκβάζεηο, (6) ζηελ ελίζρπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ηνπηθψλ επηινγψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (Asheim, Boshma & Cooke, 2007) ζε αληίζεζε κε 

ηηο ακηγψο θαηαλεκεηηθέο πξνζεγγίζεηο, (7) ζηελ ελίζρπζε ησλ ζπλδέζεσλ κε άιιεο πνιηηηθέο, (8) ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζεκείσλ αξλεζηθπξίαο θαη ησλ ζεζκηθψλ αδπλακηψλ θαη (9) ζηε δηακφξθσζε ακνηβαίνπ 

νθέινπο ηνπηθψλ πιαηζίσλ.  

ε επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο, θαίλεηαη λα φηη απαηηείηαη ε δηάθξηζε αλάκεζα: (1) ζε κέηξα πξνο ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πςειήο θαη κέζεο ηερλνινγηθήο έληαζεο βάζεη πξνηεξαηνπνίεζεο, 

ηα νπνία δηαθξίλνληαη επίζεο ζε: (1α) κέηξα ακηγνχο ελίζρπζεο ηεο ΔΣΚ θαη ζε (1β) κέηξα δηάρπζεο, 

αλάπηπμεο θαη ζπλεξγαζηψλ θαζψο θαη ζε (2) κέηξα ελίζρπζεο ηεο ππνδνκήο ππνζηήξημεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ζε επίπεδν ππεξεζηψλ θαη επηζηεκνληθψλ πφξσλ γλψζεο (Bartzokas & Teubal, 2001) θαη (3) κέηξα ελίζρπζεο 

ησλ επηζηεκνληθψλ θαη (4) εκπεηξηθψλ-ηερληθψλ κεζφδσλ ηερλνινγηθήο αιιαγήο. Παξνκνίσο, ε ελίζρπζε πξνο 

ηνπο επηζηεκνληθνχο θαη ηερλνινγηθνχο ηνκείο πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη (1) ζηε ζηνρεπκέλε ελίζρπζε ηεο 

έξεπλαο (ζε ζεηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο) θαη (2) ζηελ ελίζρπζε δξαζηεξηνηήησλ δη-επηζηεκνληθφηεηαο 

θαη αμηνπνίεζεο.  

ε επίπεδν ηερληθήο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, αλαδεηθλχεηαη σο γεληθή πξνυπφζεζε ε αλάπηπμε 

ζπλεξγαηηθψλ δηεξγαζηψλ ζηξαηεγηθήο κάζεζεο κέζα απφ ηελ πξνηππνπνηεκέλε εκπινθή θνηλσληθψλ 

ππνθεηκέλσλ θαη ηελ απνθάιπςε πξνηηκήζεσλ. Μηα πνιηηηθή ΔΣΚ νθείιεη λα δηακνξθψλεη ηηο ζπλζήθεο γηα 

ηελ εθπφλεζε καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ αθξηβή ηεο εμεηδίθεπζε θαη ην 

ζρεδηαζκφ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο ζπλεθηηθψλ κεηαμχ ηνπο. Ζ πινπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ 

γίλεηαη κέζα απφ: α) δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, β) κάζεζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο, 

γ) ζπλέρεηαο, αμηνπνίεζεο θαη θεθαιαηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ, δ) θξηηεξίσλ αξηζηείαο θαη απνηειέζκαηνο 

αλάινγα κε ην επίπεδν παξέκβαζεο θαζψο θαη ε) εηζαγσγήο εξγαιείσλ παξαθνινχζεζεο, κέηξεζεο θαη 

ζχγθξηζεο, απφ αλαιπηηθή ινγηζηηθή κεζνδνινγία απνηχπσζεο ησλ ζπζηεκηθψλ ιεηηνπξγηψλ έσο κεηξήζεηο 

δεηθηψλ θαηλνηνκηθφηεηαο. Ο ζπλνιηθφο απηφο ζρεδηαζκφο νθείιεη λα κεηαβεί απφ ην επίπεδν ηεο 

αλαδηάξζξσζεο ησλ εθάζηνηε πθηζηάκελσλ δξάζεσλ, ζην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ λέσλ ζπλνιηθφηεξσλ 

πξνγξακκάησλ (δεχηεξν επίπεδν αιιαγήο) θαη ζε επίπεδν αξρηηεθηνληθήο, εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη 

νινθιήξσζεο (ηξίην επίπεδν αιιαγήο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο νπεδίαο).  

ην ρσξηθφ επίπεδν, ε αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαίλεηαη λα απνθηνχλ έλα ηδηαίηεξν ραξαθηήξα 

εθαξκνγήο αλάινγα κε ηνπο ηδηαίηεξνπο δηνηθεηηθνχο, ζεζκηθνχο θαη νξγαλσηηθνχο παξάγνληεο. Απφ φηη 

πξνθχπηεη, αλαδεηθλχνληαη αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο πνιηηηθήο ΔΣΚ θαη κέηξα πνπ πινπνηνχληαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα θαη δηαβαζκίδνληαη ζε ζπλέξγεηα θαη κε άιιεο ιεηηνπξγίεο ζε εζληθφ θαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. Δπί παξαδείγκαηη, θαίλεηαη φηη ε αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθά εμεηδηθεπκέλσλ θαη 

ελζεθεπκέλσλ ζεζκψλ δηαθπβέξλεζεο ηεο θαηλνηνκίαο πξέπεη λα δνκείηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Αθφκε 

πεξηζζφηεξν, είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ λα δηακνξθψλνληαη εξγαιεία εληφο ησλ ίδησλ ησλ ηνπηθψλ 

ππνθεηκέλσλ, είηε κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζπκκεηνρηθψλ ζεζκψλ είηε κε ηε δηακφξθσζε δη-επηθαλεηψλ, κέζα 

απφ θνηλά δηνηθεηηθά ζρήκαηα. Ζ πεξηνξηζκέλε θιίκαθα επίζεο, ζε αξθεηέο εξεπλεηηθέο, ηερλνινγηθέο θαη 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο -ηδηαίηεξα ζε κηθξέο ρψξεο φπσο απηέο πνπ κειεηψληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία- 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο ζήκεξα γηα ηελ ππνζηήξημε ελφο θιάδνπ πςειήο 

ηερλνινγίαο απαηηεί: α) ηελ εμεηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηνρεπκέλεο πεξηνρέο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ 

‘πφισλ αξηζηείαο’ θαη β) ηελ αλάπηπμε αθηηλσηψλ εζληθψλ πνιχ-ζεκαηηθψλ θαη πνιχ-ιεηηνπξγηθψλ 

ζπκπξάμεσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηερλνγλσζίαο, πέξα απφ ηνπο ρσξηθνχο 

θαη ζεζκηθνχο πεξηνξηζκνχο.  
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Ζ ζπλνιηθή αλάπηπμε ζηνηρείσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο (ρήκα 20) κέζα απφ κηα ελεξγεηηθή θαη 

ζπζηεκηθά πξνζαλαηνιηζκέλε πνιηηηθή ΔΣΚ, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο επθπνχο θαη 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. Απηφ, καδί κε ηε ζπλεπαθφινπζε ζεζκηθή νινθιήξσζε 

ησλ δξψλησλ ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο, απνηειεί ηελ ελδηάκεζε ζεζκηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

παξαγσγηθψλ θαη ζεζκηθψλ ηθαλνηήησλ θαζψο θαη ησλ ίδησλ ησλ φξσλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηεο 

ζπζζψξεπζεο, ηε βειηίσζε ηεο θαηλνηνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πξνθείκελεο ζέζεο ηνπ ζηνλ 

επξχηεξν πεξηθεξεηαθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. 
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ρήκα 20. Οινθιεξσκέλν Τπφδεηγκα Πνιηηηθψλ ΔΣΚ 
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9.2. πλζεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Πνιηηηθέο γλψζεο θαη θνηλσληθή-νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

πσο δηεθάλε παξαπάλσ, κηα βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ έλλνηα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο αθνξά 

ζηελ αλάδπζε ηεο πξψηεο πξσηνγελψο σο αλαδήηεζε ηξφπσλ θαηαλφεζεο θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ ελψ ηεο δεχηεξεο, σο αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ πφξσλ πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Μηα ηζηνξηθή δηαθνξά επίζεο πξνθχπηεη 

αλαθνξηθά κε ηηο ηερλνινγηθέο ή επηζηεκνληθέο εθεπξέζεηο, απφ ηνλ ζπζηεκαηηθφ ραξαθηήξα κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ζήκεξα απηέο επηδηψθνληαη ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ζπζηεκαηνπνίεζε απνθξπζηαιιψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα θαη έθηνηε πξνθαιεί ηφζν ηελ 

αλάδπζε θαη ηελ ζεζκνπνίεζε ζπζηεκάησλ επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, φζν θαη ηελ κεηαβνιή ηεο ζρέζεο 

ηερλνινγίαο, επηζηήκεο θαη παξαγσγήο. Ζ αλάιπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ θαηλνκέλνπ απφ ηελ 

ζθνπηά ηεο θνηλσληθήο ζεσξίαο θαη ε ζχλδεζε ηνπ κε ηηο επξχηεξεο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο απαηηεί ζήκεξα 

ηε δηεξεχλεζε ησλ εηδηθψλ ζεζκηθψλ, παξαγσγηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ παξακέηξσλ πνπ 

ηξνθνδνηνχλ ηε δηαθνξηθή αμηνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ ζε δηαθνξεηηθέο 

γεσγξαθηθέο ελφηεηεο θαη επηηείλνπλ ηα δηαθνξνπνηνχκελα πεξηερφκελα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.   

ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθνπκε, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, νξηζκέλεο δηεξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 

ηξφπνπο δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ γλψζεο, ζηηο κεζφδνπο αμηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ γλψζεσλ θαη ζηε 

δηαθπβέξλεζε ζεζκηθψλ θαη πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Παξάιιεια, πεξηγξάθεηαη ν θαζνξηζηηθφο 

ξφινο πνπ αλαιακβάλεη ε πνιηηηθή ΔΣΚ ζηελ αλαπαξαγσγή ζχγρξνλσλ λεσηεξηθψλ θνηλσληψλ. Οη δηεξγαζίεο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ πίζσ απφ ηηο πξνθείκελεο δηαζηάζεηο αλάιπζεο αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα:  

(1) ζηηο ίδηεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο απηή επηδηψθεηαη κέζα απφ ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν νξζνινγηθέο γηα ηα ίδηα ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ππνθείκελα κνξθέο παξαγσγήο θαη 

αλαδηαλνκήο αμηψλ -θαη εληεχζελ ζπλζεθψλ αλαπαξαγσγήο αιιά θαη αζηάζεηαο- ζε κηα θνηλσλία πνπ 

ζήκεξα απνηειεί θαη δελ απνηειεί ‘θνηλσλία ηεο εξγαζίαο’ (Γξάβαξεο, 2004),  

(2) ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηεο ηερλνινγηθήο ζπζζψξεπζεο θαζεαπηήο, φπσο απηή 

ηξνθνδνηείηαη απφ δηαθνξηθέο ζθνπνζεζίεο, πνπ αθνξνχλ: α) ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηδηαίηεξεο 

θνηλσληθήο θαη ηζηνξηθήο ζέζεο απφ κέξνπο ησλ επηζηεκνληθψλ ππνθεηκέλσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

αλαπαξαγσγήο θαη αλάπηπμεο ηνπο θαη β) ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο ζπζζψξεπζεο, ε νπνία επεθηεηλφκελε 

ηδηνπνηείηαη ζπρλά απνηειέζκαηα επηζηεκνληθήο δεκηνπξγίαο ή πξνθαιεί ηε δεκηνπξγία λέσλ ηερλνινγηθψλ 

πφξσλ κε ζηνρνζεζία ηελ ηδηνπνίεζε ηνπο κέζσ ηεο ‘θνηλσληθνπνίεζεο’ ηνπ θφζηνπο ηνπο,  

(3) ζηε κεηαβαιιφκελε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δπν πξνεγνχκελεο δπλακηθέο: α) ηελ θεθαιαηαθή ζπζζψξεπζε 

θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ αζηπθνχ θαπηηαιηζηηθνχ ππνδείγκαηνο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη παξαγσγήο θαη 

β) ηελ επηζηεκνληθή αλάπηπμε θαη εμέιημε ζε επίπεδν ππνδνκψλ, γλψζεσλ, απνηειεζκάησλ θαη αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Ζ ζρέζε απηή θαζνξίδεηαη αλά πεξίπησζε ηφζν απφ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο ηεο ζπζζψξεπζεο 

(αλάγθεο) θαη ηεο επηζηήκεο (δεμηφηεηεο) φζν θαη απφ ην εθάζηνηε ζεζκηθφ πιαίζην ζεκαηνπνίεζεο απηήο 

ηεο ζρέζεο,  

(4) ζηε γεσγξαθηθή δπλακηθή ηεο ζπζζψξεπζεο, ηε ζεκαζία ησλ αξρηθψλ αλαπηπμηαθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ θαζψο θαη ηελ ‘εμάξηεζε’ απφ ηελ αλαπηπμηαθή 

πεπαηεκέλε θαη,  

(5) ζην ξφιν ηνπ λεσηεξηθνχ αζηπθνχ θξάηνπο (ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ) θαη ηεο 

παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αλαθνξηθά κε: α) ηε ζεκαζία ησλ ζπλεθηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ κέηξσλ πνιηηηθήο ΔΣΚ ζηηο δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο, 

θαζψο θαη β) ηε ζεζκηθή δηακφξθσζε θαη ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο θαηλνηνκίαο ζε 

πεξηβάιινληα φςηκνπ θαπηηαιηζκνχ, είηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο (ηνπηθνχ ή θεληξηθνχ) θαζεαπηνχ, 

είηε φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πιεπξά ηεο ζπλείδεζεο θαη ησλ ζθνπνζεζηψλ ησλ ίδησλ ησλ ππνθεηκέλσλ.  
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Ζ αλάιπζε ησλ πξνθείκελσλ δηεξγαζηψλ νδεγνχλ ζε αληίζηνηρεο εξκελείεο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο γεληθέο 

έλλνηεο αλάιπζεο θαη ηηο αξρηθέο εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο θαζψο θαη ζε ηειηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο κειέηεο ζε αλαθνξά κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην. Σα πνξίζκαηα απηά αθνξνχλ ζε κεγάιν 

βαζκφ: α) ζηε ζεκαζία ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ΔΣΚ (Harvey, 2004) επί ησλ αζπλάξηεησλ θαη κε-

ηζφξξνπσλ δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο, β) ζηε ζεκαζία ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θνηλσληθήο επέλδπζεο ζε 

ζέκαηα επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, φζνλ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλαπαξαγσγήο ηνπ αζηπθνχ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη αλαδηαλνκήο αμηψλ θαη γ) ζηε 

ζνπκπεηεξηαλή παξάδνζε γηα ηε ζεκαζία ζπληνληζκέλεο κεηεμέιημεο ‘ησλ παξαγσγηθψλ γλψζεσλ, ησλ 

παξαγσγηθψλ δνκψλ θαη ηνπ δηαρξνληθά δηαθνξνπνηεκέλνπ ζεζκηθνχ ππνβάζξνπ δηαθπβέξλεζεο πνπ 

ραξαθηεξίδεη θάζε θνηλσλία’ (Βαΐηζνο θαη Μπαξηδψθαο, 2004: 43).  

πσο αλαθέξεηαη εηζαγσγηθά, βαζηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο θαη επξχηεξα ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζπλαξηάηαη βαζηά απφ ηε δηάζηαζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο αλαδηαλνκήο επηζηεκνληθψλ θαη παξαγσγηθψλ γλψζεσλ θαζψο θαη απφ ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ 

θαη ηηο ζεζκηθέο νινθιεξψζεηο ησλ δξψλησλ ζε ηνπηθέο ζηξαηεγηθέο. Οη ελεξγεηηθέο θαη ζπζηεκηθέο πνιηηηθέο 

αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ζπληζηνχλ πξσηαξρηθέο πξνυπνζέζεηο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο. πσο θάλεθε επίζεο παξαπάλσ, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ δε 

ζπζρεηίδνληαη αμησκαηηθά, κε ζεηηθφ ηξφπν, κε ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Αληίζεηα, ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιηηηθψλ απηψλ, αλά πεξίπησζε θαη ε νξζνινγηθφηεηα ηνπο ηείλεη λα επηηαρχλεη (ή φρη) 

ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε αιιά θαη ηηο επξχηεξεο δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο. 

πλεπεία ηνχησλ, κηα απφ ηηο θεληξηθέο ζηνρεχζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ ελίζρπζεο ηεο παξαγσγήο επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ θαη ηεο (δηαθνξηθήο ζπρλά) 

δηαδηθαζίαο αμηνπνίεζεο αθνκνίσζεο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δπλακηθψλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο 

ή πεξηθέξεηεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, δηεξεπλήζεθε ε δπλαηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ζεζκψλ θαη πνιηηηθψλ λα 

επλνήζνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ απηψλ δπλακηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

ν βαζκφο ζηνλ νπνίν απηή ε ελζσκάησζε εθπιεξψλεηαη. Μέζα απφ εκπεηξηθέο δηεξεπλήζεηο θαηαγξάθνληαη νη 

ζπλέπεηεο απφ ηελ ελζήθεπζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ζηηο θνηλσληθέο θαη 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ θάπνηεο πεξηθέξεηεο επηηπρείο ζηε βειηίσζε ησλ 

δηεξγαζηψλ θαζεαπηψλ θαη ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζε ζθνπνχο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Έηζη, αλαδχνληαη ζπγθεθξηκέλεο δεπηεξεχνπζεο ππνζέζεηο θαη ππν-

εξσηήκαηα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εξεπλεηηθήο ζπιινγηζηηθήο. 

Όπσο αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, αλάκεζα ζε άιια, ε θαηλνηνκία δελ απνηειεί ζπλψλπκν κε ηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ή ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ή απηφ πνπ ζήκεξα θαιείηαη ‘πεξηθεξεηαθή 

αληαγσληζηηθφηεηα’. ε απηφ ην πιαίζην, αληηπαξαβάιινληαο ηεο έλλνηεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζπκπεξαίλνπκε εκπεηξηθά φηη ε ζεκαζία ηεο πξνυπάξρνπζαο θνηλσληθήο θαη ζεζκηθήο 

δνκήο -δειαδή νη αξρηθέο ζεζκηθέο ζπλζήθεο θαη ε δπλακηθή ηεο ηνπηθήο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο, ησλ ζεζκψλ 

ζπλεξγαζίαο, ησλ ζεζκψλ θαη πνιηηηθψλ ΔΣΚ, ησλ ππνδνκψλ γλψζεο, ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ 

δνκψλ παξαγσγήο αμηψλ- είλαη θαζνξηζηηθά ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ κέηξσλ πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη λέσλ δηεξγαζηψλ παξαγσγηθνχ, ηερλνινγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Τπφ ηελ 

νπηηθή απηή, ηφζν ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο φζν θαη απηή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ιακβάλνπλ έλα πνιχ 

επξχηεξν πεξηερφκελν απφ απηφ πνπ, ζπρλά απφ νξνινγηθή ζχγρπζε, απαληνχκε. Με απιά ιφγηα, επαιεζεχεηαη 

ε ππφζεζε γηα ηελ αλαινγηθή ζρέζε αλάκεζα ζε αλάγθε θαη εκπφδηα, φπνπ φζν κεγαιχηεξε ε αλάγθε γηα 

αλάπηπμε παξεκβάζεσλ, ηφζν πην πεξηνξηζκέλνη νη δηαζέζηκνη ζεζκηθνί πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο 

(Oughton, Landabaso & Morgan, 2001). Καηά ζπλέπεηα, δελ είλαη κφλν νη θαηλνηφκεο πεξηθέξεηεο πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζηηθέο αιιά θαη νη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο πεξηθέξεηεο, πην θαηλνηφκεο. Σν γεγνλφο απηφ 

θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ελεξγεηηθψλ θαη ζπζηεκηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ κε ηζρπξή δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε, σο κέζν κεγηζηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ θαη αλαδηαλεκφκελσλ αμηψλ αιιά θαη κφριεπζεο 

ηδησηηθψλ θνξέσλ ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γλψζεο (ηδηαίηεξα ζε έλα δηεζλέο πιαίζην πνπ ε θαηλνηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζπγθεληξψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γεσγξαθηθά). Ζ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο 
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θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε κηα πεξηθέξεηα δελ νδεγεί λνκνηειεηαθά ζε απμεκέλν βαζκφ αληαγσληζηηθφηεηαο. 

πσο είδακε, ε ελζσκάησζε ηεο ‘θαηλνηνκίαο’ ζην ρψξν απαηηεί ελεξγεηηθφηαηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ξπζκίζεηο 

πνιηηηθήο απφ ην θεληξηθφ έσο ην νξγαλσζηαθφ επίπεδν πνπ ζα ελζαξξχλνπλ, ζα θεθαιαηνπνηνχλ, ζα 

ζπλδένπλ, ζα ζπζπεηξψλνπλ θαη ζα ππνβνεζνχλ γεληθφηεξα θαηλνηνκηθέο πξσηνβνπιίεο ή ζα ελζεθεχνπλ 

πξνεγκέλεο πξνζπάζεηεο πνπ ζπρλά αλαπηχζζνληαη κε ηξνρηά εθηφο πεξηθέξεηαο. 

πλεπεία ηνχηνπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο εκπεηξηθέο πεξηπηψζεηο, ζήκεξα νη ‘θαηλνηφκνη ρψξνη’ (ηερλνινγηθά θαη 

ζεζκηθά) είλαη απηνί πνπ πξνζειθχνπλ, παξάγνπλ, ζπλδένπλ θαη πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο θαηλνηνκηθέο δπλακηθέο. Ζ 

απνπζία επλντθψλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ παξακέηξσλ κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ζπζηεκηθψλ, απηνηειψλ 

θαη ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ δελ πξνθαινχλ αιιά επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ θαηλνηνκηθφηεηα ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ δηαβηνχλ εληφο ηνπο. Αληίζεηα, νη ζπζηεκηθέο, ζεζκηθέο θαη νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο θαη ε 

απνηειεζκαηηθή πεξηθεξεηαθή δηαθπβέξλεζε ηεο θαηλνηνκίαο εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη επηδξνχλ ζεηηθά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηξνρηψλ κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο ησλ λεσηεξηθψλ 

θνηλσληψλ. Απηφ ζπλαληάηαη ηδηαίηεξα φπνπ ε αλάπηπμε κηαο πεξηθεξεηαθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο θαηλνηνκίαο 

ζπλδπάδεηαη απφ ηε ζεζκηθή νινθιήξσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζεζκηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνηηκήζεσλ θαη θνξέσλ. 

Ζ απνπζία ζρεηηθψλ επλντθψλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ξπζκίζεσλ εξκελεχεη ζήκεξα ηελ εκθάληζε 

δπλακηθψλ ηνκέσλ ή κνλάδσλ ζε αδχλακεο αλαπηπμηαθά πεξηθέξεηεο: ην ιεγφκελν θαηλφκελν ησλ θαζεδξηθψλ 

ηεο εξήκνπ. Σαπηφρξνλα, ε ίδηα ζεζκηθή αδξάλεηα εξκελεχεη πεξηπηψζεηο φπνπ ηζρπξέο ηάζεηο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο (έζησ βξαρππξφζεζκα) δε ζπλδπάδνληαη κε θαηλνηνκηθέο επηδφζεηο θαη αλάπηπμε παξαγσγηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Αμίδεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη είλαη αξθεηέο νη πεξηπηψζεηο επίζεο φπνπ ηα θιαζηθά πιένλ 

κέηξα πνιηηηθήο δελ νδήγεζαλ ζηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Ζ παξαηήξεζε απηή ππνδειψλεη ηε ζεκαζία 

ηεο ελζήθεπζεο ησλ ίδησλ ησλ ζεζκψλ ζην ρψξν θαη ηελ ζηνρεπκέλε, ηνπηθά θαη ζπλεξγαηηθά, ζηξαηεγηθή 

δφκεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηελ πην απιή αλάπηπμε αζχλδεησλ κηκεηηθψλ πξαθηηθψλ.   

πσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ε έλλνηα ηεο αλάπηπμεο ζηελ παξνχζα εξγαζία ζπλδέεηαη κε δηαδηθαζίεο 

αλαπαξαγσγήο ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζε καθξννηθνλνκηθέο θαη 

κηθξννηθνλνκηθέο επηδφζεηο φζν θαη ζε ζεηηθέο κεηαβνιέο ζηηο παξαγσγηθέο, νξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο 

ηθαλφηεηεο κηαο θνηλσλίαο. Δπνκέλσο, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο αλάπηπμεο ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ππεξβαίλεη ηελ πεξηνξηζκέλε δηάζηαζε ηεο -ζην ξπζκφ κεηαβνιήο κηαο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο- θαη 

ελζσκαηψλεη θαη ηα πνηνηηθά ζηνηρεία απηήο ηεο κεηαβνιήο. Τπφ απηή ηελ νπηηθή, ε έλλνηα ηεο ελίζρπζεο ηεο 

‘θαηλνηνκίαο’ θαη νη πνιηηηθέο θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο δελ ηαπηίδνληαη εθ πξννηκίνπ κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο ‘θνηλσληθήο ζπλνρήο’ θαη επεκεξίαο, νχηε κε ηελ ηζφθπξε γεσγξαθηθά ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηνπ γεληθφηεξνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο. Αληίζεηα, ζε επίπεδν δηεζλνχο θαηακεξηζκνχ 

εξγαζίαο, ε αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο πξνθαιεί ζπρλά πξνβιήκαηα ζπλνρήο αθνχ ε θαηλνηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζπγθεληξψλεηαη ζε θαηλνηφκεο πεξηθέξεηεο. Παξάιιεια, ζε ελδνπεξηθεξεηαθφ επίπεδν ε 

ελίζρπζε θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φηαλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ζπκπιεξσκαηηθέο ξπζκίζεηο κπνξεί είηε λα 

δηαθεχγεη είηε λα ζπγθεληξψλεηαη, αθνχ φπσο δηαπηζηψλεηαη δελ πθίζηαηαη θάπνηνο αφξαηνο κεραληζκφο 

απηφκαηεο δηάρπζεο ηεο παξαγφκελεο γλψζεο ή ηεο παξαγφκελεο επηζηεκνληθήο θαηλνηφκνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη έλλνηεο θαηλνηνκία θαη ζπλνρή δελ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο αιιά αληηθξνπφκελεο, 

αθνχ ε θαηλνηνκηθή αλάπηπμε κηαο παξαγσγηθήο δνκήο κπνξεί λα ζηξέθεηαη απέλαληη ζηελ δηάξζξσζε κηαο 

άιιεο, νκνηνγελνχο ή κε. Με άιια ιφγηα, ε ζπζρέηηζε ηέηνησλ ελλνηψλ, ζην πιαίζην ηεο αζηπθήο θνηλσλίαο, 

αθφκε θαη ζε ελδνπεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα ηδσζεί σο ζεηηθή ζπλάξηεζε κφλν ππφ ην πιέγκα ζεζκψλ 

δηακφξθσζεο παηγλίσλ ακνηβαίνπ νθέινπο θαη φρη σο κηα θπζηθή θαη γξακκηθή δηαδηθαζία. 

Θεζμικέρ πποεκηάζειρ ηυν πολιηικών ΔΤΚ 

Ζ ζεκαζία ηεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ησλ δξψλησλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη κε 

ππφβαζξα γλψζεο αλάπηπμε ησλ ζεκεξηλψλ πεξηθεξεηψλ. πσο απνθαιχπηεηαη, ε ελίζρπζε ησλ δπλακηθψλ 

ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν ηππηθήο νινθιήξσζεο πξνθαιεί ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαηλφκελα ζπιινγηθήο 

κάζεζεο, επηηάρπλζεο ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη πξνζέιθπζεο επηζηεκνληθψλ, παξαγσγηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ πφξσλ. Ζ πεξηθέξεηα ηεο Skåne -θαη δε ην ηνπηθφ νηθν-ζχζηεκα γλψζεο γχξσ απφ ην Lund 

University- απνηειεί έλα θιαζηθφ παξάδεηγκα αλάπηπμεο δηθηχσλ κάζεζεο, αλαδηάξζξσζεο ζεζκηθνχ 
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πιαηζίνπ, ζπζηεκηθψλ παξεκβάζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ γλσζηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ απνζέκαηνο. 

Ζ αλάπηπμε απηήο ηεο ηαπηφρξνλεο ζεζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξνρή ηερλνινγηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνο ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ελ πξψηνηο, θαη θαηά 

δεχηεξνλ ζηνπο γχξσ απφ απηήλ δηαθπβεπκαηίεο, επηζεκαίλεη ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε επίπεδν ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ππνζηήξημε απηή 

απεπζχλεηαη είηε ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αλαδήηεζεο πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, είηε ζηα κεηέπεηηα ηεο 

θιηκάθσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Ζ επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα εηζέξρεηαη ηα 

ηειεπηαία ηξηάληα έηε πεξίπνπ φπσο είδακε, ζε κηα λέα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δελ παξάγεη κφλν 

επηζηεκνληθέο αμίεο, νχηε ηξνθνδνηεί κφλν ηελ παξαγσγηθή ζθαίξα κε εηζξνέο γλψζεο αιιά κεηαβαίλεη 

ξαγδαία ζηε γέλεζε λέσλ ηερλνινγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα ηεο ηε 

δξαζηεξηφηεηα. Έλα ηέηνην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηππψζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκψλ πγείαο θαη ηε 

βηνηερλνινγία. Ζ αλάδπζε ινηπφλ ηέηνησλ λέσλ κνξθψλ απαηηεί ζήκεξα ηελ αληίζηνηρε δηακφξθσζε 

νξγαλσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπο.     

Ζ ζεκαζία αλάπηπμεο κηαο απηνηεινχο (ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο), νινθιεξσκέλεο (ζε ζρέζε κε ην 

εζσηεξηθφ ηεο θαη ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλαθείο πνιηηηθέο ζην ζρεηηθφ πιέγκα θξαηηθψλ 

πνιηηηθψλ), ζπζηεκηθήο (ζε ζρέζε κε ηνλ ηαπηφρξνλα νξηδφληην θαη θάζεην ραξαθηήξα ηεο), αιιειεπηδξαζηηθήο 

ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο, πνιηηηθήο ΔΣΚ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ δφκεζε ‘πεξηθεξεηψλ έληαζεο 

γλψζεο’, κε έκθαζε ηφζν ζηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία αιιά θαη ζηελ νξγαλσηηθή, ζεζκηθή θαη ζπζηεκηθή 

πεξηθεξεηαθή θαηλνηνκηθή ηθαλφηεηα. Ζ πεξηθέξεηα ηεο Skåne γηα παξάδεηγκα ζπληζηά κηα θιαζηθή πεξίπησζε 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν πφξηζκα, κε δηαδηθαζίεο σζηφζν πνπ ηξνθνδνηήζεθαλ -φπσο απνπεηξάηαη λα ζπκβεί θαη 

ζηελ Ηξιαλδία- ζε εζληθφ επίπεδν θαη αθνξνχζαλ αιιαγή παξαδείγκαηνο, αιιαγή αξρηηεθηνληθήο, αιιαγή 

δνκψλ θαη εξγαιείσλ δηαθπβέξλεζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη κεηαβνιή ησλ πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ θαη 

ησλ ηνπηθψλ πιαηζίσλ εθαξκνγήο (κέζα απφ έλαλ ηνπηθά επηδησθφκελν λέν-θνξπνξαηηζκφ). Καη απηά, ππφ ην 

πξίζκα κηαο πξαγκαηηθά ηζρπξήο παξέκβαζεο κέζσ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, κε ζπζηεκηθά πιένλ θαη φρη 

απνδηαξζξσκέλα πεξηερφκελα.  

πσο αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ κειέηε δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθά-βαζηζκέλσλ ή πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθψλ 

παξαγσγηθψλ θιάδσλ, ε αληηκεηψπηζε ηνπο απφ κηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή ΔΣΚ νθείιεη λα είλαη 

νινθιεξσκέλε (απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε έσο ηα θαηάιιεια δηνηθεηηθά ππνδείγκαηα), εμεηδηθεπκέλε, ζηνρεπκέλε 

θαη πνιχ-δηαβαζκηζκέλε, ηφζν ζε επίπεδν ηδηαηηεξνηήησλ ζεκαηηθήο θαη ηνκέα (π.ρ. βηνηερλνινγία, ΣΠΔ, 

θνηλσληθή έξεπλα) φζν θαη ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο θαη θάζεο (π.ρ. βαζηθή έξεπλα, κεηαθξαζηηθή έξεπλα, 

ζηνρεπκέλε έξεπλα). Σν ίδην πφξηζκα κπνξεί λα εμαρζεί θαη απφ ηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, φπνπ ε αλάπηπμε 

ηζρπξψλ δνκψλ παξαγσγήο επηζηεκνληθήο γλψζεο βειηηψλνπλ κελ ην επηζηεκνληθφ θεθάιαην ηεο πεξηθέξεηαο 

αιιά δε ζπληζηνχλ απαξαίηεηα θαη επαξθείο (αλ θαη βαζηθέο) ζπλζήθεο κεηαβνιήο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

παξαδείγκαηνο. Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αζπκκεηξία απηή θαίλεηαη λα είλαη ε απνπζία ζεζκηθψλ θπξίσο 

θαη νξγαλσηηθψλ παξακέηξσλ, σο ζπλέπεηα ηεο ειιηπνχο πνιηηηθήο ΔΣΚ. Ζ απνπζία ζπζηεκηθήο θαη 

νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο, θαίλεηαη λα θαζηζηά πξνβιεκαηηθή ηε δηακφξθσζε ελφο πιέγκαηνο ζεζκψλ θαη 

ππεξεζηψλ γλψζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ελψ δεζκεχεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο ηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο 

γλψζεο κέζα απφ κηα ζεζκηθή νινθιήξσζε ησλ επηινγψλ ησλ δξψλησλ. Καηά ζπλέπεηα, αλαπαξάγνληαη 

κνλήξεηο ζηξαηεγηθέο (ζπρλά επηηπρείο θαηά ηα άιια), παξφηη έηζη δελ ακβιχλεηαη ε βαζχηεξε απφζηαζε 

αλάκεζα ζε παξαγσγηθέο θαη επηζηεκνληθέο εμεηδηθεχζεηο.   

Οη ζεζκνί αλαδηαλνκήο ησλ ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ αμηψλ θαη νη δνκέο κεηαθνξάο θαη αληαιιαγήο 

γλψζεο ζε θάζε ηνπο κνξθή, θαη ηδηαίηεξα πξνζαξκνζκέλνη ζηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζπλζήθεο, 

απνηεινχλ θξίζηκν παξάγνληα ηερλνινγηθήο θαη νξγαλσηηθήο αιιαγήο. Οη ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο -νη 

νπνίεο σζηφζν πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πνιχ-επίπεδεο κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ησλ ππνθεηκέλσλ έσο ηηο εζληθέο πνιηηηθέο θαη ηα ζεζκηθά πιαίζηα ζηαζεξψλ θαη δπλακηθψλ κέηξσλ- 

ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα σο θφκβνη κεηαθνξάο επηζηεκνληθψλ πφξσλ ηφζν ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο φζν θαη 

ζε παξαδνζηαθνχο ηνκείο ζε θάζε αλαδηάξζξσζεο.  
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Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεζκψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζπλαξηάηαη απφ ηελ αλάπηπμε θαη ελφο επξχηεξνπ 

ζεζκηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ κε-κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο αλάκεζα ζηα θνηλσληθά ππνθείκελα γλψζεο θαη 

θαηλνηνκίαο. Ζ εζσηεξηθή ζεζκηθή θαη ιεηηνπξγηθή πξαγκαηηθφηεηα ελφο ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο -

φπσο απηφ πεξηιακβάλεη ηνπο νξγαληζκνχο παξαγσγήο γλψζεο, ην θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο, ην ηερλνινγηθφ 

επίπεδν, ηηο δνκέο ρξεκαηνδφηεζεο, ηηο δνκέο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη θπζηθά ηηο ίδηεο ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ- 

δελ απνηειεί κηα νπδέηεξε ζθαίξα. Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέξε ελφο ζπζηήκαηνο -αιιά θαη ην ίδην ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ ίδησλ ησλ νξγαληζκψλ- δελ απνηειεί νκνηνγελή ελφηεηα αιιά αληίζεηα, πεξηέρεη 

πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ή θαη αληηηηζέκελσλ ζπκθεξφλησλ, εμαξηήζεσλ, αληηιήςεσλ, πξνηηκήζεσλ, επηξξνψλ, 

επηινγψλ θαη ζρέζεσλ εμνπζίαο (θαη δε φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε θνηλσλίεο κε ρακειφ βαζκφ ζπλεξγαηηθήο 

ζπλείδεζεο).  

Ζ ζπλεθηηθή ιεηηνπξγία θαη ν νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ελφο ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ θαιψο ελλννχκελσλ 

ζπκθεξφλησλ, αιιά απφ ηε ζεζκηθή ηνπ ηθαλφηεηα λα δηακνξθψλεη δηεξγαζίεο, πιαίζηα θαη ζρέζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηελ επηινγή επηθπξηαξρίαο αξλεζίθπξσλ πξνηηκήζεσλ θαη ηελ παξαγσγή απνηειεζκάησλ 

κεδεληθνχ ηειηθνχ αζξνίζκαηνο. Με άιια ιφγηα -ηδηαίηεξα ζε απνδηαξζξσκέλα πιαίζηα κε ειιηπείο θαη 

πεξηνξηζκέλεο δνκέο παξαγσγηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ επθαηξηψλ- ε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο ζπλαξηάηαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ ζπλεξγαηηθά 

(σο κε-αληαγσληζηηθά) πιαίζηα ιεηηνπξγίαο θαη παίγληα κε-κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο, ηα νπνία ζα ζηξέςνπλ ηηο 

αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο δπλακηθέο ζε αιιειεπηδξαζηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο ηξνρηέο.     

πλαθέο κε ην παξαπάλσ, είλαη φηη νη ίδηεο νη ξπζκίζεηο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ εκπεξηέρνπλ εζσηεξηθά φξηα πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ απάληεζε πνπ ζέηνληαη ζε δηιιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ‘θνηλσληθνπνίεζε’ ηνπ αγαζνχ ηεο 

γλψζεο θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε επελδχζεσλ ζην πεδίν ηεο ηερλνινγίαο. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ 

εκπεξηέρνπλ θαη’ αλάγθελ αληηθαηηθέο ιεηηνπξγίεο ή ζπλέπεηεο. Απηέο αθνξνχλ ελ πξψηνηο, ζηηο θπξίαξρεο 

ζεκαηηθέο ή ρσξηθέο επηινγέο ησλ πνιηηηθψλ, φπνπ γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα επηιέγεηαη (είηε κέζα απφ 

θξηηήξηα πνιιαπιαζηαζηψλ, είηε κέζα απφ ηε δξάζε αληίζηνηρσλ ππνθεηκέλσλ) ε ππνζηήξημε θιάδσλ πςειήο 

ηερλνινγίαο έλαληη ηεο αλαδηνξγάλσζεο παξαδνζηαθψλ ηνκέσλ. Καηά δεχηεξνλ, αληηθαηηθέο ζπλέπεηεο κπνξεί 

λα πξνθχπηνπλ απφ ηηο ξπζκηζηηθέο επηινγέο αμηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ ηερλνινγηθψλ αμηψλ. Μηα πνιηηηθή 

θαηλνηνκίαο πνπ πξνζθέξεη θίλεηξα γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηεο παξαηεηακέλεο θαη κε ρακειφ θφζηνο θαηνρήο 

δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, παξαηείλεη ην δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ έλα πξντφλ δηαλνεηηθήο πξνζπάζεηαο (κηα 

επηζηεκνληθή αμία) δηαηεξείηαη ζε ηδησηηθή ρξήζε. Παξφια απηά, ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηνπ αγαζνχ ηεο 

γλψζεο επηβάιιεη ζπρλά ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαηνρχξσζεο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ 

αλάιεςε επελδχζεσλ ή δηαλνεηηθήο πξνζπάζεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο 

θαηεπζχλζεηο κε πςειή αβεβαηφηεηα. Δπνκέλσο, ην πεξηερφκελν κηαο πνιηηηθήο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο πξέπεη 

ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε λα επηιχζεη ην δήηεκα θνηλσληθνπνίεζεο ηεο παξαγφκελεο γλψζεο θαη παξνρήο 

θηλήηξσλ (σο θαηνρχξσζε κηαο εθεχξεζεο) γηα αλάιεςε επελδχζεσλ. Ζ ηειηθή δηακφξθσζε ελφο ηέηνηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζπληζηά αληηθείκελν κειέηεο -γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ σο πξνο ηελ 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο- ελψ ζπλαξηάηαη ησλ επξχηεξσλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ 

κηαο θνηλσλίαο, θαη επνκέλσο απνηειεί αληηθείκελν θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο επηινγήο.  

Η ζημαζία ηυν θεζμών γνώζηρ για ηην αναπηςξιακή διαδικαζία και ηη ζύνθεζη ηηρ           

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη νινέλα θαη πην εληαηηθή, εθηαηηθή θαη ζπζηεκαηηθή, φπσο δηεθάλε, ζηνλ 20
ν
  

αηψλα θαη αλαπφθεπθηα ηξνθνδνηείηαη θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δηαζηάζεσλ 

ηεο νξγαλσκέλεο έξεπλαο αιιά θαη ηεο ηερλνινγίαο ελ γέλεη. Ζ νξγάλσζε θαη ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο  

εξεπλεηηθήο θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο νδεγεί κε ηα ρξφληα ζηελ αλάδεημε ξηδηθψλ θαη πξνζαπμεηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, νη νπνίεο αθνξνχλ ηφζν ζηνλ ρψξν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο φζν θαη ζηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε. πλεπψο, ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο εκπεξηέρεη ιεηηνπξγηθά θαη 

εκπεηξηθά πεξηζζφηεξεο κνξθέο, δηαηάμεηο, δηαδηθαζίεο θαη ζρέζεηο (π.ρ. επηζηεκνληθή θαηλνηνκία, ηερλνινγηθή 

θαηλνηνκία, ζεζκηθή θαηλνηνκία, θνηλσληθή θαηλνηνκία) απφ απηέο πνπ ζπλήζσο ηεο απνδίδνπλ κέζα απφ ηελ 

θαζαξά νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε. Ζ ηειεπηαία ζπλήζσο παξαπέκπεη ζε κηα απφ ηηο κνξθέο θαηλνηνκίαο, απηή 
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ηεο εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο, πεξηνξίδνληαο έηζη ην εχξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο. πσο ππνγξακκίζζεθε 

παξαπάλσ, ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο, έηζη φπσο πξνζεγγίδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία -ππφ κηα επξεία 

επηζηεκνινγηθή αιιά θαη εκπεηξηθή πξννπηηθή- αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο δπλαηέο κνξθέο θαηλνηνκίαο: ζηελ 

επηζηεκνληθή θαηλνηνκία, ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, ηελ νξγαλσηηθή θαηλνηνκία, ηελ εκπνξηθή θαηλνηνκία, 

ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία, ηελ ζεζκηθή θαηλνηνκία θαη ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο εκβάζπλζεο θαη δηεχξπλζεο 

ηεο θαηαλφεζεο ησλ κεραληζκψλ γέλλεζεο θαη ησλ ίδησλ κνξθψλ ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ.  

Ζ ζρέζε πνιηηηθψλ ΔΣΚ, ζεζκψλ θαη ηερλνινγίαο απνηειεί ίζσο ηελ πην ζεκαληηθή παξάκεηξν κειέηεο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Οη ζεζκνί, εληφο κηαο πνιηηηθήο ΔΣΚ, κπνξνχλ λα ιάβνπλ κνξθέο ελεξγεηηθήο 

παξέκβαζεο (π.ρ. εξεπλεηηθφ πξφγξακκα), ζπζηεκηθήο δηακφξθσζεο (π.ρ. δεκηνπξγία κνλάδαο ηερλνινγηθψλ 

ππεξεζηψλ) ή δηακφξθσζε θαλφλσλ (π.ρ. δηαλνεηηθή ηδηνθηεζία). Ζ κνξθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζεζκψλ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζχλζεζε ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε 

κηα θνηλσλία. πλήζσο, πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξν δηαθξηηέο 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο κνξθέο απηέο ιφγσ ηεο δηαθξηηήο παξνπζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ θαηλνηνκίαο αξρίδεη νξγαλσκέλα λα ‘ζεζκνπνηείηαη’ ζηηο ΖΠΑ κέζα απφ: α) 

ξπζκίζεηο ζηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ, β) ηε δηαρείξηζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο ηερλνινγίαο, 

γ) επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε λένπο ηνκείο φζν θαη ζηελ εηζαγσγή δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ησλ 

Ζ.Π.Α. θαη δ) ηελ αλαδηάηαμε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο θαη Παλεπηζηήκηα-εξεπλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο. Δπηπιένλ παξάγνληεο ελδπλάκσζαλ ηε ζρέζε απηή θαη κεηαπνιεκηθά, ηδηαίηεξα έπεηηα θαη απφ 

ηελ πνζνηηθή απνηχπσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
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αλαθεξφκαζηε ζε ζεζκηθέο ζπλζήθεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, κπνξνχκε λα ηηο αληηιεθζνχκε απφ ηε 

καθξνζθνπηθή δηαδηθαζία κηαο ελεξγεηηθήο ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ελφο εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

ζε έλα παλεπηζηήκην, έσο θαη κηα θξαηηθή ξχζκηζε πνπ σζηφζν κπνξεί λα επηδξά ζεηηθά επί ζρεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

Μηα βαζηθή ζπληζηψζα ησλ ζεζκψλ αλαδηαλνκήο ησλ ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ αμηψλ θαη ηεο 

κεηαθνξάο ηερλνινγίαο εκπεξηέρεηαη ζηε δηαδηθαζία ησλ αθαδεκατθψλ εθεπξέζεσλ θαη ζηηο αληίζηνηρεο 

πνιηηηθέο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εξεπλεηέο θαη εξγαδνκέλνπο ζηα 

αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. Έλαο απφ ηνπο πεξηζζφηεξν ραξαθηεξηζηηθνχο λφκνπο παγθνζκίσο 

φπσο αλαθέξζεθε ζην πεδίν ηεο θαηνρχξσζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηηο παλεπηζηεκηαθέο 

εθεπξέζεηο, είλαη φπσο πξναλαθέξζεθε ην Bayh Dole Act (ΖΠΑ). χκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν, ηα παλεπηζηήκηα 

δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο εθεπξέζεηο πνπ παξάγνληαη απφ ηε δεκφζηα ρξεκαηνδνηνχκελε 

έξεπλα. Σν ζπγθεθξηκέλν λνκνζέηεκα πξνθαιεί ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα απφ ηε ζέζπηζε ηνπ αχμεζε ησλ 

ακεξηθαληθψλ δηπισκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη ζε απηά θαζψο θαη ζηαδηαθή αχμεζε ησλ εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο 

ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο. Ζ ζέζπηζε ηνπ Bayh-Dole βέβαηα ζπληζηά απνηέιεζκα κηαο επξχηεξεο 

δηαδηθαζίαο δπκψζεσλ ζην πεδίν ησλ πνιηηηθψλ ηεο επηζηήκεο ζηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ζηηο ΖΠΑ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε ελδπλάκσζε αθφκα πεξηζζφηεξν ην ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ζηηο ΖΠΑ, θαζφηη ε Πξάμε 

Bayh-Dole ζηφρεπε ζηελ ελίζρπζε ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο πξνο ηε βηνκεραλία (Lester, 2005: 8). Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν επεηξάπε ζηηο νκνζπνλδηαθέο αξρέο λα παξαρσξνχλ έγθξηζε ζηηο αηηήζεηο θαηνρχξσζεο γηα 

επξεζηηερλίεο, ζε παλεπηζηήκηα θαη κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή πξάμε, παξά 

ηηο πηζαλέο αδπλακίεο πνπ ελείρε -βαζηδφκελε ζε κηα ζρεηηθά ‘γξακκηθή’ ή κνλνκεξή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο 

ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο (Μowery, 2005)- θαίλεηαη λα ελίζρπζε ηδηαίηεξα ην ξφιν ησλ παλεπηζηεκίσλ, 

δίδνληαο ηνπιάρηζηνλ ζε πξψηε θάζε θίλεηξα γηα πεξαηηέξσ ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Έηζη κάιινλ 

ελδπλακψζεθαλ αξρηθά νη ζρέζεηο βηνκεραλίαο θαη έξεπλαο. Δληνχηνηο, φζνλ αθνξά ζην ξφιν ησλ 

παλεπηζηεκίσλ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο αιιά θαη ηα φξηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, αμίδεη ελδεηθηηθά λα ζεκεησζεί φηη 

νη λέεο εηαηξίεο ηερλνβιαζηνί γχξσ απφ παλεπηζηήκηα απνηεινχλ ην 2% ησλ εηαηξηψλ πνπ ζπζηήλνληαη ζηηο 

                                                      
361 πσο νη Mowery & Rosenberg αλαθέξνπλ, κηα λέα νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απαηηεί ρξφλν γηα ηνλ απιφ ιφγν 
φηη πξνυπνζέηεη έλα λέν ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη κηα κεζνδνινγία θαζψο θαη καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία εηζξνψλ θαη εθξνψλ φπσο απηά ζπλεηέζεζαλ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950 ζηηο ΖΠΑ (Mowery & Rosenberg 1998: 5).    
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ΖΠΑ, ελψ νη θαηαηεζεηκέλεο επξεζηηερλίεο ησλ ακεξηθαληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαηαιακβάλνπλ αξθεηά κηθξφ 

πνζνζηφ (3.700 παηέληεο απφ ηηο 150.000 ζπλνιηθά ζηηο ΖΠΑ, ην 2001), κε ηα ηειεπηαία λα ιακβάλνπλ απφ 

ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ηερλνινγίαο ην 4% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ΔΣΚ ($1.3 δηο ην έηνο 2003) 

(Lester, 2005). Σα ζπγθεθξηκέλα ελδεηθηηθά ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο ηφζν αλεπηπγκέλνπ φζν απηφ ησλ ΖΠΑ 

(ην νπνίν παξεκπηπηφλησο, θαη φρη ηπραία, εκπεξηέρεη ζηνηρεία θαη ζέκαηα πνπ πξαγκαηεπφκαζηε παξαπάλσ γηα 

ηηο λέεο κνξθέο ΔΣΚ), απνηππψλνπλ: α) ηε ζεκαζία ηεο ζηαζεξήο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ ζεκαληηθνχ γηα απηά, πιελ φκσο ζπκπιεξσκαηηθνχ, νηθνλνκηθνχ ξφινπ ησλ 

πξσηνβνπιηψλ αμηνπνίεζεο ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ θαη β) ηα φξηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πνπ 

θαζηζηνχλ ηα παλεπηζηήκηα ζεκαληηθφ κέξνο αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ, ρσξίο φκσο απηφ λα 

ζπλεπάγεηαη ππνθαηάζηαζε ηνπ θεληξηθνχ δεκφζηα –ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο- ρξεκαηνδνηνχκελνπ (άκεζα, σο 

επηζηεκνληθή ή ηερλνινγηθή πνιηηηθή θαη έκκεζα, σο πνιηηηθή θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ) ραξαθηήξα ηνπο.    

Πέξαλ ησλ πεξηνξηζκέλσλ θαζαξψλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηα έζνδα ησλ δηθαησκάησλ 

εθκεηάιιεπζεο -ηα νπνία ζπληζηνχλ έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ παλεπηζηεκίσλ γηα έξεπλα, 

ζχκθσλα κε πεξηζζφηεξν πξφζθαηεο κειέηεο- ε ηάζε αξθεηψλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη 

πνιηηηθψλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο λα ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία ηνπ Bayh-Dole επηθπιάζζεη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο αζέκηηεο ζπλέπεηεο. Οη ζπλέπεηεο απηέο απνηππψλνληαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο θξηηηθέο  

(Mowery, Nelson, Sampat θ.α., 2004), αλαθνξηθά είηε  κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αθαδεκατθψλ ζηελ θαηνρχξσζε 

παλεπηζηεκηαθψλ εθεπξέζεσλ, είηε κε ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε θνξείο, είηε κε ηε δηάζηαζε ηεο 

πξνηεξαηφηεηαο ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ φζνλ αθνξά ζηε βαζηθή έξεπλα θαη ζηελ απξφζθνπηε δηάρπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. πσο γηα παξάδεηγκα δηαηππψλνπλ νη F. Valentin & R.L. Jensen, ε εηζαγσγή ηνπ 

LUP (Danish Law on University Patenting, January 2000) ζηε Γαλία αληηθαζηζηά ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα 

δηκεξή ζρέζε αλάκεζα ζε εξεπλεηέο θαη επηρεηξήζεηο, κε ex ante ηξηκεξείο ζπκθσλίεο (Valentin & Jensen, 

2007), γεγνλφο ην νπνίν πξνθαιεί ζπρλά επηπινθέο -ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζε ζέκαηα 

εκπηζηεπηηθφηεηαο- ζπλήζσο ζηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια, θαίλεηαη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

νη ξπζκίζεηο απηέο επηθέξνπλ αιιαγέο ζηα ππνδείγκαηα δξαζηεξηφηεηαο αξθεηψλ εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ. Απηά 

ζπρλά πεξλνχλ απφ ηελ αλαδήηεζε δηαλνεηηθψλ ζπλεξγεηψλ κε βηνκεραληθή ρξεκαηνδφηεζε ζηελ αλάπηπμε 

ζρέζεσλ ελίζρπζεο ησλ εηζθνξψλ. Ζ κεηαηφπηζε απηή ζπρλά πεξηνξίδεη ην εχξνο ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ αιιά ίζσο θαη ηελ ίδηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζε αθαδεκατθέο εθεπξέζεηο. πσο αλαθέξνπλ νη 

ζεσξεηηθνί, ε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηα δηθαηψκαηα πεξηνξίδεη ζρεηηθά ηα θίλεηξα γηα 

ηα δπν κέξε, νηθνλνκηθά θαη εξεπλεηηθά, ελψ ζήκεξα παξαηεξείηαη γηα παξάδεηγκα κείσζε ηεο ζπκβνιήο ησλ 

εξεπλεηψλ ζηηο εθεπξέζεηο ησλ Γαληθψλ επηρεηξήζεσλ βηνηερλνινγίαο.  

Αληίζεηα, ε πεξίπησζε ηεο νπεδίαο θαηαδεηθλχεη φηη έλα πιαίζην πξνζαξκνζκέλν ζηα θίλεηξα πξνο ηελ 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα (κε πιήξε δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο πξνο ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ), κπνξεί 

λα ζπλδπάδεη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ. Με άιια ιφγηα, ε αμηνπνίεζε ηεο 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηνπο θαλφλεο επηκεξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ (πνπ φπσο 

θαίλεηαη ζηε Γαλία θαη ζηελ επξχηεξε παξάδνζε ηνπ Bayh-Dole, ελέρεη αζέκηηεο ζπλέπεηεο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο) αιιά θαη απφ ην επξχηεξν ζεζκηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην αμηνπνίεζεο. Οη θαλφλεο 

επηκεξηζκνχ απφ κφλνη ηνπο κάιινλ δελ επαξθνχλ, σο εξγαιείν κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Σν θξίζηκν ζεκείν 

ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ζπλεξγεηψλ θαίλεηαη λα απνηππψλεηαη ζηνπο επξχηεξνπο ζεζκηθνχο, 

δηνηθεηηθνχο θαη ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ππνζηεξίδνπλ κε νινθιεξσκέλν ηξφπν ηελ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα (ρήκα 14) θαη πξνσζνχλ ηε ζχζηαζε θαηλνηνκηθψλ εγρεηξεκάησλ. ηελ πεξίπησζε ηεο 

νπεδίαο θαίλεηαη φηη, παξφηη ην πιαίζην θαλφλσλ είλαη πεξηζζφηεξν ‘πεξηνξηζηηθφ’ –ζε ζχγθξηζε κε ηε 

Γαλία- αλαθνξηθά κε ζέκαηα εκπνξεπκαηνπνίεζεο (θαζφηη νη επηινγέο αμηνπνίεζεο επαθίεληαη πιήξσο ζηνλ 

εξεπλεηή), ν ζπλδπαζκφο ελφο ζεζκηθνχ πιέγκαηνο εθθφιαςεο θαη κεηαθνξάο γλψζεο εληζρχεη θαζνξηζηηθά 

ηηο δηεξγαζίεο αμηνπνίεζεο εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή ζπλδπάδεηαη θαη κε ηηο 

γεληθφηεξεο δηαπηζηψζεηο γηα ηνλ πνιπεπίπεδν ξφιν ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ. Ο ξφινο απηφο ππεξβαίλεη 

ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ηερλνγλσζίαο θαη ηηο επξεζηηερλίεο θαη ελζσκαηψλεη ιεηηνπξγίεο άηππεο κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο, παξνρήο ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ ζε παξαδνζηαθνχο ηνκείο, ζχζηαζεο ζπλεξγαηηθψλ 

ηερλνινγηθψλ εγρεηξεκάησλ, έσο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζπζηεκηθήο νξγάλσζεο ησλ ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ 
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θαηλνηνκίαο. Δληέιεη, θαίλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηεπξπκέλε πξνζέγγηζε -κε έκθαζε ζηα θίλεηξα πξνο ζηνπο 

εξεπλεηέο θαη ην επξχηεξν ζεζκηθφ πιέγκα ππνζηήξημεο ηεο παξαγφκελεο αξηζηείαο- γηα ην ξφιν ησλ 

αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ, πνπ πεξηιακβάλεη θαλφλεο, ζεζκνχο, κεραληζκνχο, ππνδνκέο εθθφιαςεο, 

ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζπλερή ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπγθξνηεί έλα 

αλαζεσξεκέλν ελαιιαθηηθφ ππφδεηγκα αμηνπνίεζεο επηζηεκνληθψλ αμηψλ ζε ζθνπνχο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο.      

Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπκβνιή ελφο παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο φπσο δηεθάλε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

κειέηεο αθνξά ζε έλα επξχηεξν θαη πνιχ-επίπεδν πιέγκα δξαζηεξηνηήησλ θαη ξφισλ φζνλ αθνξά ζηελ ηνπηθή 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σν πιέγκα αλαπηπμηαθήο παξέκβαζεο ελφο αθαδεκατθνχ νξγαληζκνχ 

παξαγσγήο γλψζεο πεξηιακβάλεη ζέκαηα εθπαίδεπζεο, εηζαγσγήο ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πφξσλ 

πέξα απφ ηε ζηάζκε ηεο ηερληθήο, ζπζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελεξγνπνίεζε ηνπηθψλ ηερλνινγηθψλ δηθηχσλ, 

εηζαγσγή λέσλ κνξθψλ νξγάλσζεο, κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο κέζα απφ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη νξγάλσζεο. Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί φηη 

αλεμάξηεηα απφ ην εθάζηνηε θαζεζηψο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο -πνπ φπσο θάλεθε κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ απφιπηε θπξηφηεηα επί ησλ απνηειεζκάησλ ζηε νπεδία, έσο ηελ αμηνπνίεζε θηλήηξσλ απαιιαγήο 

απφ ηα έζνδα γηα επηρεηξήζεηο ή ππνρξεσηηθέο ηξηκεξείο (εξεπλεηήο-παλεπηζηήκην-βηνκεραλία) ζπκθσλίεο 

ζηελ Ηξιαλδία- ην πιαίζην ε αλαπηπμηαθή ιεηηνπξγία ελφο αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο είλαη ζήκεξα πνιπεπίπεδε 

θαη απαηηεί πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλεο πξνζεγγίζεηο (φπσο θαίλεηαη θαη ζην Lund University). Τπφ απηφ ην 

πξίζκα, ζθνπφο δελ είλαη ε δηακφξθσζε ελφο ηδαληθνχ πξνο φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππνδείγκαηνο, θαζψο απηφ 

αθαηξεί πάληα απφ ηα ηδηαίηεξα ζπζηεκηθά ζηνηρεία θαη ζηνρεχζεηο. Ζ ζεκαζία ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο 

δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ ησλ ζρεηηθψλ ζεζκψλ θαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ θαλνληθνηήησλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ κηα πνιηηηθή ξχζκηζεο ησλ παξαγφκελσλ αμηψλ 

νινθιεξσκέλε, φζνλ αθνξά ζηε δηάξθεηα ηεο θαη ηηο επξχηεξεο ζεηηθέο ηεο επηπηψζεηο επί ηεο πνηφηεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη επί ηεο θνηλσληθήο αλαδηαλνκήο ηνπο.    

Ζ πνιηηηθή δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ζήκεξα θαίλεηαη φηη δελ αξθεί λα πεξηνξίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θαλφλσλ θαηνρχξσζεο θαη ππνζηήξημεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο εζληθήο ή ηδξπκαηηθήο πνιηηηθήο 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο -παξφηη πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ηδηαίηεξα ζεζκηθά θαη ηερλνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδξχκαηνο, ησλ εξεπλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ηεο ηνπηθήο θαη εζληθήο ή ζπλεξγαδφκελεο 

βηνκεραλίαο θαη ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ- ζπλαξηάηαη απφ ηνπο κεραληζκνχο κεηαθνξάο θαη δηνίθεζεο 

ηερλνινγίαο. Απηφ πνπ αλαδεηθλχεηαη σο θξίζηκν ζήκεξα ζην επίπεδν ηεο  δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο αθνξά 

πξσηαξρηθψο ζε φιεο ηηο πξνυπνηηζέκελεο δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή θαηλνηνκηθψλ εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζηελ αλάγθε θαηνρχξσζεο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ππνζηήξημε ζε ζέκαηα 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαζψο θαη ζε επίπεδν αλαδήηεζεο πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, ζπλεξγαζηψλ, πφξσλ, 

θαηάιιεινπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ θαη αληαπφθξηζεο ζηα πνιχ-ζχλζεηα πιένλ δηαρεηξηζηηθά θαη δηνηθεηηθά 

πιαίζηα ρξεκαηνδφηεζεο ζε δηεζλέο επίπεδν. Δπηπιένλ, αθνξνχλ ζε ππεξεζίεο δηνίθεζεο ηερλνινγίαο, νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ ζηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ηα αλαγθαία εξγαιεία απνηειεζκαηηθήο αλάδεημεο ηνπ επηζηεκνληθνχ 

έξγνπ θαη δηαλνίγνπλ λέεο πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο θαη ζπλεξγαζηψλ ζε επίπεδν επηζηήκεο θαη ζε επίπεδν 

αλάπηπμεο λέσλ ‘ρψξσλ ηερλνινγίαο’. Σέηνηνη ρψξνη κπνξεί λα αθνξνχλ ζχδεπμε ηίηισλ επξεζηηερλίαο κε 

δπλεηηθνχο ελδηαθεξφκελνπο, επελδπηέο θαη ζπλεξγάηεο ή ζπλάξζξσζε παξαγσγηθψλ αλαγθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα, δηεχξπλζεο ηεο ηερλνινγηθήο βάζεο ζηηο αληίζηνηρεο ρσξηθέο 

ελφηεηεο. Ζ αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο νινθιεξσκέλεο θαη αθηηλσηήο (πνπ ζα ζπλδέεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

θαη ππνδνκέο) αξρηηεθηνληθήο ππεξεζηψλ πξνο ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ζε επίπεδν ηδξχκαηνο -θαη κε ηελ 

αληίζηνηρε εζληθή ππνζηήξημε θαη δηαζχλδεζε πνπ ζα δεκηνπξγεί πνιχ-επίπεδεο ρσξηθά ελέξγεηεο θαη αθηηλσηά 

δίθηπα (πνπ ζα δηακνηξάδεη πφξνπο αλάκεζα ζε θνξείο)- απνηειεί ζήκεξα πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε 

ησλ φπνησλ πνιηηηθψλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ νηθνζπζηεκάησλ 

γλψζεο πνπ ζα εηζάγνπλ, επεμεξγάδνληαη, παξάγνπλ θαη δηαρένπλ επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο αμίεο.       

Μηα πνιηηηθή δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο πέξα απφ ηελ αλαγθαία αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ κεραληζκψλ 

ππνζηήξημεο ησλ εξεπλεηηθψλ θνηλνηήησλ, νθείιεη λα ζπλνδεπηεί παξάιιεια απφ ξπζκίζεηο πνπ ζα 
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ζπκπιεξψλνπλ ηελ απιή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαηαλνκήο δηθαησκάησλ θαη ζα αθνξνχλ ζε ζεζκηθνχο 

κεραληζκνχο πνπ ζα ξπζκίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη αλαδηαλνκήο γλψζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Δπί παξαδείγκαηη, δεδνκέλνπ ηνπ θφζηνπο δηαηήξεζεο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ επξεζηηερληψλ -πνπ πξνθχπηνπλ 

πιένλ απφ ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαη δεδνκέλνπ ηνπ ζχληνκνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε 

κηαο επξεζηηερλίαο- θξίλεηαη ίζσο αλαγθαία, ε αλάπηπμε εζληθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ (ή πνιχ-δηαβαζκηζκέλσλ) 

κεραληζκψλ αλαδήηεζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηερλνινγηθψλ πεξηνρψλ αμηνπνίεζεο (ηδηαίηεξα ζε κηθξέο ρψξεο, 

ελ πξνθεηκέλσ), κε παξάιιειε δεκηνπξγία κεηθηψλ θνξέσλ (ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ) πνπ ζα δίδνπλ έκθαζε 

ζηα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ίδηνπο ηνπο εξεπλεηέο. Παξάιιεια, είλαη 

ζεκαληηθφ ε θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε επίπεδν επξεζηηερληψλ λα εληζρπζεί κέζα απφ θίλεηξα 

θνξνινγηθήο ειάθξπλζεο ησλ θεξδψλ ηεο ζπκκεηνρήο ζε λεντδξπφκελεο επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαζψο θαη κέζα απφ ηελ ίδηα ηε ρξεκαηνδφηεζε αλάπηπμεο επξεζηηερληψλ (είηε κε 

επηδφηεζε ηεο αγνξάο δηθαησκάησλ ζε ηερλνβιαζηνχο, είηε κε ηελ θνξνινγηθή δηεπθφιπλζε ζε εηαηξείεο 

ηερλνινγηθήο βάζεο, αθφκε θαη κεη’ επηζηξνθήο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ επηηπρεκέλσλ γεληθά 

πνιηηηθψλ ΔΣΚ ηνπ Ηζξαήι.  

Ο ξφινο ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ έξεπλα, εθπαίδεπζε, αλάπηπμε αλαδεηθλχεηαη ζήκεξα 

πνιχηηκνο, κέζα ζε έλα πιαίζην δεκφζηνπ ραξαθηήξα θαη ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο. Οη 

πεξηπηψζεηο κειέηεο, αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα πνπ πξνθαινχλ νη ‘καδηθέο’ 

δεκφζηεο επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Δπηπξφζζεηα, φπσο θάλεθε ζηηο παξαπάλσ ζειίδεο, 

ην Παλεπηζηήκην ζήκεξα δε δηαδξακαηίδεη ξφιν κφλν ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα αιιά θαη ζηελ επξχηεξα 

ελλννχκελε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κέζα απφ νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο αμηνπνίεζεο θαη 

αλαδηαλνκήο επηζηεκνληθψλ αμηψλ αιιά θαη πξσηνβνπιίεο ζπζηεκηθήο νξγάλσζεο ησλ δξψλησλ. Απηφ πνπ 

ζήκεξα σζηφζν απαηηείηαη γηα ηελ αλάιεςε ελφο επξχηεξνπ ξφινπ γηα ηα αλψηαηα ηδξχκαηα αθνξά -πέξαλ 

ησλ δεηεκάησλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο επαξθνχο νξγάλσζεο- ζηελ αλάπηπμε  ηδξπκαηηθψλ πνιηηηθψλ γηα 

ηελ επηζηεκνληθή θαηλνηνκία, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ηηο εξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο αλά ηνκέα, ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, ηηο ηνπηθέο ζπλεξγαζίεο, ηηο δηεζλείο ζηξαηεγηθέο, ηνπο κεραληζκνχο κφριεπζεο, ηε κεηαθνξά 

ηερλνινγίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δη-επηζηεκνληθφηεηαο.  

Παξάιιεια αλαδεηθλχεηαη θαη έλα πιήζνο κνξθψλ κέζα απφ ην νπνίν έλα αλψηαην Ίδξπκα κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηηο πεξηβάιινπζεο δηεξγαζίεο ζπζζψξεπζεο αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο 

ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ αμηνπνίεζεο 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηερλνγλσζίαο απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη εκπνξηθήο θαηλνηνκίαο. Ζ ζπκβνιή ελφο Παλεπηζηεκίνπ, ή ελφο δεκνζίνπ εξεπλεηηθνχ 

Ηδξχκαηνο, ζε δηαδηθαζίεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζήκεξα ππεξβαίλεη ηε δηάζηαζε ησλ ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ ρξήζεο ηερλνινγηψλ θαη ηνπο δνκεκέλνπο ηξφπνπο θαηνρχξσζεο θαη αμηνπνίεζεο 

απνηειεζκάησλ. Ζ ‘γξακκηθή’ πξνζέγγηζε ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ σο πεγψλ δεκηνπξγίαο θαηνρπξσκέλσλ 

απνηειεζκάησλ ή κεραληζκψλ δεκηνπξγίαο λέσλ ηερλνινγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαίλεηαη φηη κπνξεί λα 

εκπινπηηζζεί κέζα απφ κηα επξχηεξε επαπμεκέλε θαη πνιχ-επίπεδε πξνζέγγηζε γηα ηνπο πνιιαπινχο ξφινπο ελφο 

Παλεπηζηεκίνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζε επίπεδν: α) εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, β) 

δηαδηθαζηψλ εηζαγσγήο ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πφξσλ, γ) ζπζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζεζκηθήο 

νινθιήξσζεο ησλ ηνπηθψλ δξψλησλ, δ) άηππεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο κέζα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ή ζπλεξγαζίεο θαη ε) ελίζρπζεο ηνπ ηνπηθνχ αλαπηπμηαθνχ δηαιφγνπ. Πξέπεη σζηφζν λα 

ζεκεησζεί φηη ε πνιιαπιφηεηα θαη ε ηεξάξρεζε απηψλ ησλ ξφισλ δχλαηαη λα αλαπηπρζεί ζε αιιειεπίδξαζε κε 

ηηο εθάζηνηε ηδξπκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ζεζκνχο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε κνξθνινγία θαη νξζνινγηθφηεηα 

ησλ ηνπηθψλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο ηνπηθέο ηερλνινγηθέο ηξνρηέο θαη ‘εμαξηήζεηο απφ ηελ 

πεπαηεκέλε’, αιιά θαη ηηο επξχηεξεο εζληθέο πνιηηηθέο έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. πλεπψο, ζε 

θάζε πεξίπησζε ε ζπλεηζθνξά ελφο Ηδξχκαηνο ζπλαξηάηαη απφ ηελ ίδηα ηελ νξζνινγηθφηεηα ηνπ ηνπηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο.  

Οκαδνπνηψληαο ηηο κνξθέο κέζα απφ ηηο νπνίεο έλα αλψηαην Ίδξπκα κπνξεί λα παξέκβεη ζην ηειεπηαίν 

εληνχηνηο θαηαγξάθνληαη ηφζν νξηδφληηεο φζν θαη θάζεηεο κνξθέο παξέκβαζεο. Οη νξηδφληηεο κνξθέο 
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πεξηιακβάλνπλ ηηο επξχηεξεο κεζφδνπο κέζα απφ ηηο νπνίεο έλα Ίδξπκα -κε αλαθνξά θαη ζηελ εθάζηνηε 

πνιηηηθή δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο- επηιέγεη λα πξνρσξήζεη ζε δηαδηθαζίεο δηάρπζεο γλψζεο θαη απηέο αθνξνχλ 

ζε: α) ad hoc παξνρή ππεξεζηψλ, β) θαηνρχξσζε απνηειεζκάησλ, γ) ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ηερλνγλσζίαο, 

δ) αλάπηπμε ππνδνκψλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, ε) αλάπηπμε ππνδνκψλ γηα ηελ εθθφιαςε θαηλνηνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζη) ζπλεξγαηηθή έξεπλα, δ) ελίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ δξψλησλ, ε) εθπαίδεπζε. 

Οη θάζεηεο παξεκβάζεηο αθνξνχλ δξάζεηο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ζηνλ 

παξαγσγηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ, κε αλαθνξά θπξίσο, φπσο θαηεγξάθεζαλ παξαπάλσ: α) ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα (παξαγσγηθνί ηνκείο 

επηζηεκνληθήο βάζεο), β) ζηελ ππνζηήξημε κεηαζρεκαηηζκνχ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γ) ζηελ 

ππνζηήξημε πξνζαπμεηηθήο βειηίσζεο ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο νξγαληζκψλ κέζα απφ ηελ έγρπζε εηζξνψλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, δ) ζηνλ ηερλνινγηθφ θαη νξγαλσηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ε) ζηελ ππνζηήξημε εμσγελψλ παξαγσγηθψλ δνκψλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ελζήθεπζεο ηνπο ζε ηνπηθά παξαγσγηθά πιαίζηα.  

εκεηψλεηαη κέζα απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπησζηνινγηθέο αλαιχζεηο επίζεο, ε ζεκαζία ηεο έκκεζεο 

ζπλεηζθνξάο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηηο ηνπηθέο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο. Ζ ηειεπηαία πεξηιακβάλεη δηάρπζε 

ηδεψλ, γλψζεσλ θαη εμειίμεσλ ζε ζέκαηα παξαγσγήο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο κε ζθνπφ ηελ επίιπζε 

παξαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ. Σέινο, ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηάεη ζε πεξηθέξεηεο κε ηζρπξνχο νξγαληζκνχο 

παξαγσγήο γλψζεο, ε ‘ζηξαηεγηθή ζπκπεξηθνξά’ ησλ ίδησλ ησλ Ηδξπκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο 

βηνκεραληθέο θαη αλαπηπμηαθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο ηνπ.     

Ζ πεξίπησζε ηνπ πνιπ-επίπεδνπ ξφινπ ησλ αθαδεκατθψλ δνκψλ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ππνδειψλεηαη θαη 

απφ ηε γεληθή αξρή ηεο ζεκαζίαο παξνπζίαο ηζρπξψλ δνκψλ, είηε ζηελ αθαδεκατθή είηε ζηελ παξαγσγηθή ζθαίξα, 

θαη ζηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηζρπξψλ ζπζηεκηθψλ δξψλησλ 

απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν πεξηθεξεηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ηδηαίηεξα ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 

φπνπ αλαδεηνχληαη ζπρλά θαηλφκελα νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, πεδίνπ θαη δηαδηθαζίεο ελζσκάησζεο γλψζεο 

ζηνπο κεραληζκνχο ζπζζψξεπζεο, αιιά θαη ηαπηφρξνλεο κεηεμέιημεο γλψζεσλ ζεζκψλ θαη παξαγσγηθψλ 

δεμηνηήησλ. Απηφ αλαδεηθλχεηαη ηφζν ζηηο πεξηπηψζεηο εγθαηαζηάζεηο κεγάισλ παξαγσγηθψλ δνκψλ γχξσ απφ 

ηηο νπνίεο ζπζπεηξψλνληαη δίθηπα επηρεηξήζεσλ, φζν θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηζρπξψλ αθαδεκατθψλ δνκψλ πνπ 

ηξνθνδνηνχλ δηεξγαζίεο θαηλνηνκίαο, φπσο ζην Lund University.     

Τοπική θεζμική ικανόηηηα 

Ο ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη θαζνξηζηηθφο ζηηο δηαδηθαζίεο δφκεζεο πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ. Ο 

ξφινο απηφο κπνξεί λα πξαγκαηψλεηαη είηε σο ζρεδηαζηηθφο είηε σο ζπληνληζηηθφο φηαλ δελ ζπληξέρνπλ νη 

θαηάιιειεο πιηθέο θαη άπιεο πξνυπνζέζεηο. Δληνχηνηο, έλαο ηνπηθφο ξπζκηζηηθφο ξφινο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηακφξθσζεο ελφο ζπλεξγαηηθνχ, κε-αληαγσληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζπρλά 

απαληάηαη ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο αλάπηπμεο. Απφ φηη θαίλεηαη, νη 

ηειεπηαίεο νμχλνπλ ηδηαίηεξα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ ζπκθεξφλησλ θαη θαζηζηνχλ 

δπζθνιφηεξε ηε δηακφξθσζε πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ. εκεηψλεηαη εληνχηνηο φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο 

ππφ κειέηε πεξηπηψζεηο, ε ηθαλφηεηα παξέκβαζεο κηαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ζπλαξηάηαη ηφζν απφ ηηο 

νξγαλσηηθέο θαη γλσζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, φζν θαη απφ ηελ εκπινθή ηνπ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, ηα νπνία ζε κηα γεληθή ηνπο κνξθή πεξηιακβάλνπλ: α) ηε δηακφξθσζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη β) ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

πσο θαηαδεηθλχεηαη παξαπάλσ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε πεξηνξηζκέλν ξφιν πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ -φπσο 

ζηελ ειιεληθή θαη ηελ ηξιαλδηθή- νη ηειεπηαίεο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(φπσο ζε δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο πξνγξάκκαηνο, ζπληνληζκνχ κε ινηπά εζληθά ηνκεαθά θαη πεξηθεξεηαθά 

πξνγξάκκαηα θαη αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο, εθπφλεζεο πξνγξάκκαηνο, πξνζδηνξηζκνχ δνκψλ νξγάλσζεο ηεο 

εθαξκνγήο) θαη ιηγφηεξν ζηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ: ήηνη ζηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Δληνχηνηο, φπνπ ε ζπκβνιή ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ είλαη επαπμεκέλε, ε ζεκαζία ηεο ζηξαηεγηθήο 

δηακφξθσζεο θξίλεηαη θαζνξηζηηθή γηα ην πεξηερφκελν ηεο ζθνπνζεζίαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο 

δξάζεο.  
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Ζ ζεκαζία ηεο ζπλ-εμέιημεο παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ, ζεζκηθψλ δνκψλ θαη παξακέηξσλ θαη επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ αμηψλ, θαηαδεηθλχεη ην δπλεηηθά παξαγσγηθφ ζπλεξγαηηθφ θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα ησλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πθηζηάκελε κνξθή θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Σα θνηλσληθά ππνθείκελα εληφο 

κηαο αζηηθήο θνηλσλίαο -θαη ηδηαίηεξα ζηηο ιηγφηεξν φςηκεο θαη αλνινθιήξσηεο κνξθέο ηεο-, αδπλαηνχλ λα 

ζπιιάβνπλ ζπρλά ηηο ζηξεβιψζεηο ησλ κέγηζησλ δπλαηψλ επξχηεξσλ σθειεηψλ, θαηλφκελν πνπ πξνθχπηεη 

κέζα απφ ηελ εκπνηηζκέλε εμαηνκίθεπζε ηνπ θνηλσληθνχ πξάηηεηλ (ηακάηεο, 2005). Ζ θνηλσληθή 

αλαπαξαγσγή -παξφηη παξνπζηάδεηαη θαη πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ αληηηηζέκελα, αληαγσληζηηθά θαη βαζέσο 

εμνπζηαζηηθά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπκθέξνληα- κεηαθέξεη εληφο ηεο (σο φξν αλαπαξαγσγήο) ην 

ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο. Οη θαηεγνξίεο απηέο εκθαλίδνληαη εληέιεη σο 

αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ζηνλ θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, ζε παξαδείγκαηα φπσο ζπγθέληξσζεο 

θεθαιαίνπ, νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο, 

αληαιιαγήο θαη δηαλνκήο αμηψλ. Αθφκε, ε αλαγθαηφηεηα ησλ θαηεγνξηψλ ηεο θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο 

εκθαλίδνληαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απνηπρίαο πνιηηηθψλ κέηξσλ, ιφγσ αδπλακίαο ππέξβαζεο ηνπ επηκέξνπο 

θαιψο ελλννχκελνπ ζπκθέξνληνο ή παξνπζίαο ζέζεσλ αξλεζηθπξίαο. πρλά, ε αζηηθή θνηλσλία (ή κέξε 

απηήο) -ηδηαίηεξα ζε θαζεζηψηα αηεινχο ή ζηξεβινχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, φπσο θάλεθε ζε αξθεηά ζεκεία 

ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο- αδπλαηεί λα ζρεκαηίζεη κηα αλαζηνραζηηθή εηθφλα, ηφζν γηα ην εζσηεξηθφ θαη ηε 

δηάξζξσζε ηεο (ζε επίπεδν θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη ζχλζεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζπζζψξεπζεο), φζν θαη γηα 

ηελ πξφζιεςε θαη δηακφξθσζε πξνυπνζέζεσλ καθξνπξφζεζκεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο. Δληνχηνηο, κηα 

θνηλσλία ηεο γλψζεο πξνυπνζέηεη ζε θάζε έθαζηε πεξίπησζε, ηελ πξφηεξε ζπλεξγαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ 

αλαζηνραζηηθή θνηλσληθή απην-ζπλείδεζε ηεο θνηλσλίαο (φπ.π.), σο φξν ζεκαηνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο 

θνηλσληθψλ πξνηηκήζεσλ θαη νινθιήξσζεο πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο. Καηά 

ζπλέπεηα, έλα νινθιεξσκέλν ζεζκηθφ πιαίζην δηαθπβέξλεζεο ηεο θαηλνηνκίαο πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε 

κεραληζκψλ ελίζρπζεο ησλ ζπλεξγαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ ζα εμηζνξξνπνχλ, ζα ζπλζέηνπλ θαη ζα ακβιχλνπλ 

ηηο επηκέξνπο αληαγσληζηηθέο ζεκαηνπνηήζεηο. Ηδηαίηεξα ζε απνδηαξζξσκέλα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο, νη 

επηκέξνπο αληαγσληζηηθέο εληάζεηο ζπρλά νδεγνχλ, φπσο θάλεθε, είηε ζε κνλήξεηο πξνζδηνξηζκνχο ηνπ 

‘ηνπηθνχ ζπκθέξνληνο’ είηε ζε θνηλσληθή θαη ζεζκηθή αδξάλεηα (είηε θαη ζηα δπν).  

Με βάζε ηελ θξηηηθή ζχλζεζε ησλ ζεσξηψλ γηα ηνλ ηζηνξηθφ ξφιν ηεο επηζηήκεο θαη ηε ζεκαζία ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε -ζην πιαίζην αλάιπζεο ηεο νξζνινγηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ-, 

αλαδεηθλχνληαη βαζηθά δηαθπβεχκαηα αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνηηζέκελεο ζεζκηθέο κνξθέο γηα ηελ 

ελζεθεπκέλε ζρέζε ζπζζψξεπζεο, γλψζεο θαη ρψξνπ. πγθεθξηκέλα, έλα απφ ηα βαζηθά ζεκεία πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ σο άλσ αλάιπζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ζεζκηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο ηθαλφηεηαο αλάκεζα ζηα πεξηθεξεηαθά ππνθείκελα. Σν ζεκείν απηφ 

αλαιχεηαη ζηελ θαηλνηνκηθή ηθαλφηεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη θνξέσλ λα δηακνξθψλνπλ 

ζηξαηεγηθέο πνπ λα πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ ελζήθεπζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζην ρψξν θαη λα 

ζρεδηάδνπλ θαηλνηνκηθέο ζεζκηθέο ιχζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ηνπ ηνπηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ αλαδηάηαμε 

ηεο ζρέζεο γλψζεο, ζπζζψξεπζεο θαη ρψξνπ πξνυπνζέηεη ηελ ελζάξξπλζε ελφο ελδνγελνχο (ή έζησ ελδνγελψο 

ελζεθεπκέλνπ) ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Ο βαζκφο ηεο πεξηθεξεηαθήο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο, ν 

βαζκφο ηεο ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ησλ δξψλησλ, ν βαζκφο ηεο ελζήθεπζεο ηεο (επηζηεκνληθήο, εκπνξηθήο, 

νξγαλσηηθήο, ζεζκηθήο) θαηλνηνκίαο ζην ρψξν, θαη ε ελεξγεηηθή, ζπλζεηηθή θαη πεξηθεξεηαθά δηαβαζκηζκέλε 

νξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, ζπγθξνηνχλ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ελίζρπζεο ησλ παξαγσγηθψλ 

ηθαλνηήησλ κηαο θνηλσλίαο. Οη ηειεπηαίεο θαίλεηαη λα ζπλαξηψληαη βαζηά απφ ηε δηάζηαζε ηεο παξαγσγήο θαη 

ηεο αλαδηαλνκήο επηζηεκνληθψλ θαη παξαγσγηθψλ γλψζεσλ. πσο θάλεθε, νη ζεζκνί ζπλεξγαζίαο θαη 

ηερλνινγηθνχ, νξγαλσηηθνχ θαη ζεζκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ απνηεινχλ θξίζηκεο δηαδηθαζίεο εκπέδσζεο ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ ζηηο ηνπηθέο δηεξγαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ ή ζπζζψξεπζεο. Ο βαζκφο 

εμεηδίθεπζεο, ν βαζκφο ελζσκάησζεο, ν ραξαθηήξαο, ε θαηεχζπλζε θαζψο θαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζεζκηθέο 

απηέο κεηαβιεηέο -φπσο απηά κνξθνπνηνχληαη θαη θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο ΔΣΚ- ζπληζηνχλ 

ηνπο κεραληζκνχο γέλεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπηθψλ νηθν-ζπζηεκάησλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο θαη επεξεάδνπλ 

ην βαζκφ ζπζηεκηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη ην επίπεδν αθνκνίσζεο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

δπλακηθψλ ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ρσξηθέο ελφηεηεο.  
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Ανηινομίερ ηυν πολιηικών ΔΤΚ 

πσο είδακε παξαπάλσ, ζήκεξα θαίλεηαη λα δηαλχνπκε έλα λέν ηερλνινγηθφ θαη παξαγσγηθφ παξάδεηγκα, ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη ζπλνπηηθά απφ ηελ αλάδπζε λέσλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ βαζηζκέλσλ ζε πςειήο 

εμεηδίθεπζεο επηζηεκνληθέο εηζξνέο. Σν ζχλνιν ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο πιένλ δηαπεξλάηαη απφ 

νξηδφληηεο ηερλνινγίεο γεληθνχ ζθνπνχ, φπσο λέεο ηερλνινγίεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηψλ (ICT), λέεο 

ππνδνκέο, λέα ζπζηήκαηα κεηαπνίεζεο, ειεθηξνληθά θεθαιαηνπρηθά αγαζά θαζψο θαη λέεο δηεξγαζίεο 

κηθξνειεθηξνληθήο θαη βηνηερλνινγίαο (Freeman & Perez, 1991: 46). Ο ξφινο ηεο επηζηήκεο γηα ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία -έηζη φπσο απηφο αλαδνκείηαη απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα πεξίπνπ- θαίλεηαη ζήκεξα λα 

απνηειεί ηνλ πην ζεκειηψδε παξαγσγηθφ ζπληειεζηή. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηηο επελδχζεηο ζε ππνδνκέο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ΔΣΚ θξίζηκεο γηα έλαλ παξαπάλσ ιφγν, θαζφηη αλαγθαίεο γηα ηελ θεθαιαηαθή αλαπαξαγσγή. 

Οη δαπάλεο απηέο απνθηψληαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έλα θνηλσληθφ πεξηερφκελν πνπ ππεξβαίλεη ηελ 

θεθαιαηαθή κνξθή θαίλεηαη λα θνηλσληθνπνηνχληαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ κέζσ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ζεζκνχο, νξγαληζκνχο θαη ξπζκίζεηο νη νπνίεο απνζπψληαη απφ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ζπζζψξεπζεο θαζεαηήο θαη δηακνξθψλνπλ έλα επξχηεξν πεξηβάιινλ κεγαιχηεξεο ή 

κηθξφηεξεο απηνηέιεηαο (ή απηφ-ζπλείδεζεο), παξεκβαίλνληαο πιένλ, ππφ κηα έλλνηα, ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθάζηνηε θαηακεξηζκνχο εξγαζίαο θαη ζηε ζχλζεζε ηνπο. Οη παξεκβάζεηο απηέο σζηφζν -δεκηνπξγίαο ησλ 

φξσλ επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο, ελίζρπζεο ησλ ζπλζεθψλ αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαηηθήο 

δχλακεο θαη δεκηνπξγίαο ησλ επηπξφζζεησλ ζεζκηθψλ παξακέηξσλ ελζήθεπζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ- δε ζπληζηνχλ πάληα κηα ζπκκεηξηθή θαη ηζφξξνπε δηεξγαζία. Αληηζέησο, ε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο θαη θαηαλνκήο επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ, ηδηαίηεξα ζε έλα πιαίζην αηεινχο 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο (εηδηθφηεξα θαη γεληθφηεξα) θαη ζε έλα πεξηβάιινλ θνηλσληθψλ ρσξηζκψλ, ζπρλά 

δεκηνπξγεί ζηξεβιψζεηο. Οη ζηξεβιψζεηο απηέο έξρνληαη ζπλήζσο σο απνηέιεζκα ειιηπνχο ή κνλνκεξνχο 

ζρεδηαζκνχ, ηφζν ζηελ ειιηπή αλαπαξαγσγή ηνπ θχθινπ ηεο εξγαζίαο -ζηε κε-ζπλάξζξσζε ηνπ 

θαηαξηηδφκελνπ δπλακηθνχ κε ηηο ιεηηνπξγνχζεο παξαγσγηθέο δνκέο θαη ζηηο δξακαηηθέο θνηλσληθά ζπλέπεηεο 

απηνχ (ππν-αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ)- φζν θαη επξχηεξα ζηελ ίδηα ηελ νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ αλαπαξαγσγήο ηνπ.  

Ζ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο γλψζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ηνπο δελ είλαη ειεχζεξεο απφ 

ζηξεβιψζεηο θαη αληηλνκίεο. Μηα βαζηθή ζηξέβισζε πνπ εμαθνινπζεί λα ζπλνδεχεη ηα πεξηερφκελα ησλ 

πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζε πνιιά επίπεδα είλαη ε αληηλνκία αλάκεζα ζηελ ελίζρπζε πεηξακαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο ιεγφκελεο ‘ψξηκεο αξηζηείαο’. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηάζε έρεη πξφζθαηα απνηππσζεί –κε ηηο 

ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πηπρέο ηνπ- κάιηζηα σο ππφδεηγκα επηινγήο ησλ άξηζησλ (picking the winners). 

Γεδνκέλσλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ πξνγξακκαηηθψλ νξίσλ εθαξκνγήο κηαο πνιηηηθήο, -

εληεχζελ θαη ελφο ‘ζεηηθνχ’ θαη φρη ‘νπδέηεξνπ’ πιαηζίνπ δηαθπβέξλεζεο ηεο γλψζεο- ε επηινγή ελίζρπζεο ηεο 

αξηζηείαο είλαη ζεκηηή. Δληνχηνηο, σο ππφδεηγκα θξαηηθήο αλαπηπμηαθήο δξάζεο ελέρεη αξθεηά ζηνηρεία ζεηηθήο 

δηάθξηζεο (positive discrimination). Έηζη, επηθπιάζζεη ζηηο αθξαίεο κνξθέο ηεο, ηελ απνζηέξεζε εθηεηακέλσλ 

δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο ζε ιαλζάλνπζεο ή εκη-ψξηκεο πεγέο θαηλνηνκίαο. Ζ κνλνκεξήο επηβξάβεπζε ηεο 

αξηζηείαο νθείιεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπκπιεξσκαηηθέο κνξθέο παξέκβαζεο πνπ ζα αθήλεη πεξηζψξην ζηνλ 

λεσηεξηζκφ θαη ζηελ πεηξακαηηθή πξσηνβνπιία, ηελ πεγή θάζε δπλεηηθήο θαη εθπιεξσκέλεο ζήκεξα 

αξηζηείαο. Σέηνηα παξαδείγκαηα ζήκεξα αθνξνχλ, ηφζν ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν ηελ ππνβάζκηζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ -νη νπνίεο νχησο ή άιισο ‘ζηξεβιψλνληαη’ απφ ηηο ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθά αληαπνδνηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο- φζν θαη ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν, φπνπ ππν-ηνκείο 

ζηα πξψηκα ζηάδηα ηνπο δε ζπλαγσλίδνληαη επί ίζνηο φξνηο ηα ψξηκα ηερλνινγηθά παξαδείγκαηα. 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε ζχγρξνλε θξαηηθή ιεηηνπξγία ελζσκαηψλεη ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο ζε επίπεδν: α) 

ειεπζεξίαο ζπλαιιαγψλ, β) δεκηνπξγίαο γεληθψλ πιηθψλ φξσλ παξαγσγήο, γ) εμαζθάιηζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ηερλνινγηθήο αλαδηνξγάλσζεο, δ) δηαζθάιηζεο επεκεξίαο ε) ππνζηήξημεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζη) 

δηαρείξηζεο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ (Καξάγησξγαο, 1979). Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα αλάπηπμεο 

ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ αμηψλ, ην ζχγρξνλν θξάηνο αλαιακβάλεη αλαγθαία έλα ξφιν δεκηνπξγίαο 

γεληθψλ πιηθψλ φξσλ παξαγσγήο θαη δηαζθάιηζεο ησλ ζπλζεθψλ ηερλνινγηθήο αλαδηνξγάλσζεο κέζα απφ ηελ 
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ελίζρπζε ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο θαη αλαδηαλνκήο ησλ αμηψλ απηψλ. Δληνχηνηο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

παξαπάλσ, ην Κξάηνο δελ απνηειεί κηα ζπκπαγή δνκή νχηε πάληα κηα νξζνινγηθή δηαδηθαζία ζχλδεζεο 

νξζνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ ξνψλ εξγαζίαο. Οη θξαηηθνί θνξείο θαη ζεζκνί θαζψο θαη νη θξαηηθέο πνιηηηθέο 

ελ γέλεη δελ πξνθχπηνπλ κε αλαθνξά πάληα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα αιιά απνηεινχλ κνξθέο εμνπζίαο ζε 

ζπλάθεηα θαη αιιειεπίδξαζε κε θνηλσληθά ζπκθέξνληα, θνηλσληθέο πξνηηκήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά πιαίζηα. Παξνκνίσο, νη πνιηηηθέο απνθάζεηο δελ κπνξνχλ λα ηδσζνχλ κφλν ππφ ην πξίζκα ηεο 

επηδίσμεο κηαο νξζνινγηθήο επηινγήο ζε ζρέζε κε ην γεληθφ ηερλνινγηθφ επίπεδν ή ηελ επηζηεκνληθή αλάπηπμε 

γηα παξάδεηγκα, αιιά ζε ζρέζε κε ηελ άλαξζξε θαη αληηθαηηθή πνιιέο θνξέο δεκνζηνλνκηθή, ζεζκηθή, 

λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή, επηηειηθή θαη πξνγξακκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο. Με άιια ιφγηα, ην Κξάηνο -

ην νπνίν ζε θάζε ηνπ κνξθή δελ απνηειεί κηα νκνηνγελή νληφηεηα κε ζπληνληζκέλεο ιεηηνπξγίεο- αθελφο 

ξπζκίδεη θαη αλαπηχζζεη ιεηηνπξγίεο πνπ κεηαμχ ηνπο ελδερνκέλσο επηθπιάζζνπλ αληηθαηηθέο ζπλέπεηεο, 

αθεηέξνπ νη επηινγέο ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ πξνθχπηνπλ ζπρλά σο ζπλέπεηα θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ -άιινηε 

πεξηζζφηεξν θαη άιινηε ιηγφηεξν- αζχκκεηξα θαη άλαξζξα δηαξζξσκέλσλ. Παξφκνηεο ξπζκίζεηο 

δηαθπβέξλεζεο επηθπιάζζνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ππφ δηαθνξεηηθέο νξγαλσηηθέο, ζπζηεκηθέο, 

ζεζκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Ζ αλάπηπμε πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο δε ζπλεπάγεηαη απφζπξζε ηνπ Κξάηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε ελεξγνχο ζηήξημεο ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ή απμεκέλε ηδηνπνίεζε απφ ηηο επξχηεξεο δνκέο ηνπ θαζεζηψηνο 

ζπζζψξεπζεο. Αληίζεηα, κηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή ΔΣΚ φπσο δηεθάλε, πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ελεξγεηηθέο 

θαη ζπζηεκηθέο παξεκβάζεηο ζην πεξηβάιινλ ηεο θαηλνηνκίαο, ζπλνιηθέο ππνζηεξηθηηθέο επεκβάζεηο ζηνλ 

(θνηλσληθφ) ρψξν παξαγσγήο ηεο γλψζεο.   

Μηα άιιε ζηξέβισζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, αθνξά ζηελ αληηλνκία αλάκεζα ζηε δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηελ πξνθχπηνπζα ηδησηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ ηειεπηαία κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ιάβεη 

εκπνξηθέο κνξθέο πνπ λα ζηξαθνχλ απέλαληη ζηα ίδηα ηα ππνθείκελα, ηα νπνία κέζα απφ ηελ θνηλσληθνπνίεζε 

ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ηξνθνδφηεζαλ ηε δεκηνπξγία ησλ κνξθψλ απηψλ. Οη κνξθέο 

απηέο ιακβάλνπλ πεξηερφκελα θαη δηαζηάζεηο ζπρλά ζεηηθήο δηάθξηζεο (γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ ηερλνβιαζηψλ), θπξίσο κε αλαθνξά ζηα ππνθείκελα πνπ δηαβηνχλ ζην ίδην δπλεηηθφ 

πεξηβάιινλ αληαγσληζκνχ, ζηεξεκέλα σζηφζν απφ ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο θξαηηθήο ελίζρπζεο. Παξφηη 

ε ηερλνινγηθή πνιηηηθή -θαη ελ πξνθεηκέλσ ηα κέηξα ελίζρπζεο ηεο ηερλνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο πςεινχ 

βαζκνχ αβεβαηφηεηαο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηερλνβιαζηψλ- ζπληζηνχλ απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε 

δηακφξθσζε ελφο επλντθνχ πιαηζίνπ ελίζρπζεο ηεο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ηδηαίηεξα ζε θιάδνπο 

έληαζεο γλψζεο), νθείινπλ λα ζπλνδεχνληαη απφ έλα ζηαζεξφ θαζεζηψο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ λα ξπζκίδεη 

κε ζαθήλεηα ηηο πεξηπηψζεηο αθξαίαο ζεηηθήο δηάθξηζεο θαη δεκηνπξγίαο κνλνπσιηαθψλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ θξαηηθέο εληζρχζεηο.    

ε επίπεδν εζσηεξηθά ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο θαίλεηαη φηη ε δηαθνξηθή εμέιημε δηαθνξεηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε ζρέζε κε ηα ππνθείκελα θνηλσληθήο δηακεζνιάβεζεο 

δεκηνπξγνχλ ζηξεβιψζεηο ζην ίδην ην πεξηερφκελν θαη ηηο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο. πσο αλαδεηθλχεηαη απφ ην 

παξάδεηγκα ηεο αλάδπζεο ηνπ ζεηηθηζκνχ θαη ηεο γεληθήο επηβνιήο ζεηηθηζηηθψλ έλαληη ελαιιαθηηθψλ 

θνηλσληθψλ θαη ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ -αιιά φπσο θαίλεηαη θαη ζήκεξα, απφ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

ζεηηθέο επηζηήκεο, ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ην Κξάηνο- ε αληζνβαξήο ππνζηήξημε επηζηεκνληθψλ 

αληηθεηκέλσλ δελ ζηξεβιψλεη κφλν ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν θαζαπηφ (ζηε κέζνδν θαη ηνλ θαηακεξηζκφ) 

αιιά κεηαβάιιεη ζπρλά κε ζηξεβιφ ηξφπν θαη ηνλ ίδην ηνλ εθάζηνηε θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο.   

Μηα αληίζηνηρε ζηξέβισζε δηαπηζηψλεηαη ζήκεξα ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο φζνλ αθνξά ζηα πνιηηηθά 

πεξηερφκελα θαη ζηελ ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ αλαπαξαγσγήο, φπσο ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο. Ζ 

ηειεπηαία ζε θάζε πεξίπησζε επηθπιάζζεη, βξαρππξφζεζκα, πεξηζζφηεξν αληαπνδνηηθέο σθέιεηεο, φζνλ 

αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο ηνπιάρηζηνλ, ζε βάξνο σζηφζν άιισλ κνξθψλ θαηλνηνκίαο φπσο ε 

ζπζηεκηθή θαη ε ζεζκηθή θαηλνηνκία. Ζ ηερλνινγηθή πνιηηηθή νθείιεη σζηφζν ζήκεξα λα ζπλνδεχεηαη απφ 

παξεκβάζεηο ζε ζεζκηθφ επίπεδν θαη λα ζπκπιεξψλεηαη απφ αιιαγέο ζην ίδην ην παξαγσγηθφ θαη ζεζκηθφ 

ζχζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία αλαπηχζζεηαη. Ζ ζχγρξνλε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο 
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θαίλεηαη ζήκεξα λα ππεξβαίλεη ηελ ηερλνινγηθή κνξθή θαη λα αλαθέξεηαη ζε ζπλνιηθέο θαηλνηφκεο 

παξεκβάζεηο ζηα πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα. 

Ζ επίδνζε ελφο ζπζηήκαηνο δελ θαζνξίδεηαη απφ ηηο επηδφζεηο ησλ κεξψλ αιιά απφ ηηο ζρέζεηο απηψλ. Οη 

ηειεπηαίεο σζηφζν επεξεάδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ραξαθηήξα ησλ ηδίσλ ησλ κεξψλ. Ο ραξαθηήξαο δε ησλ 

ζρέζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα αμηνινγείηαη εθ πξννηκίνπ αιιά κφλν ζε ζπζρέηηζε κε ηνπο ίδηνπο ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπο. Μηα ζηξέβισζε αθνξά ζην θαηλφκελν ηνπ φηη, ελψ νη δαπάλεο θνηλσληθήο 

επέλδπζεο αθνξνχλ εγγελψο ζηελ ελίζρπζε ησλ ζπλζεθψλ αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ, ην γεγνλφο απηφ δελ 

πξνθαιεί πάληα ην έθδειν ελδηαθέξνλ ησλ ίδησλ ησλ αζηπθψλ νηθνλνκηθψλ ππνθεηκέλσλ. Ζ ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζε ζηνρεπκέλε θαη ειεχζεξε έξεπλα θαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 

εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα παξάδεηγκα, είλαη δπν δεηήκαηα φρη κφλν επηζηεκνληθήο αιιά θαη 

θνηλσληθήο ζεκαζίαο, κε ζπγθεθξηκέλεο πξνεθηάζεηο ζε επίπεδν αζθνχκελσλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Ζ ελίζρπζε 

ηεο ζηνρεπκέλεο έξεπλαο θαη ε αλάπηπμε ξπζκίζεσλ πνπ ζα επηιχζνπλ επηπινθέο, φζνλ αθνξά ζηε 

ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε ηεο, δελ απνηειεί εμ’ νξηζκνχ ππνθαηάζηαην θξαηηθήο πνιηηηθήο ζηήξημεο ηεο έξεπλαο. 

πσο θαηαδεηθλχεηαη, ε δηεζλήο θαη επξσπατθή πξαθηηθή θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ζπλδπαζκνχ ηεο 

ζθέςεο ηφζν ηνπ J.D. Bernal φζν θαη ηνπ M. Polanyi, ζην βαζκφ αζθαιψο πνπ ζήκεξα αθφκα επεξεάδεηαη απφ 

ζρεκαηηθέο λέν-θηιειεχζεξεο ζεσξήζεηο πεξί ππνθαηάζηαζεο ηεο δεκφζηαο απφ ηελ ηδησηηθή έξεπλα ή ηελ 

ππνθαηάζηαζε ηεο δεκφζηαο απφ ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ελ γέλεη. Ζ ζηαζεξή, απμεκέλε θαη ελεξγεηηθή 

δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο δελ είλαη αζχκβαηε κε ηελ αληαπφθξηζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο, ζην πιαίζην κηαο 

θαηνρπξσκέλεο αθαδεκατθήο αλεμαξηεζίαο θαη απηνλνκίαο.  

Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία εμαξηάηαη εληνχηνηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

αλαπηχζζεηαη απηή ε ζρέζε. Τπάξρεη κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηα πνιηηηθά κέηξα θαη ζηηο ζπλέπεηεο απηψλ, 

φηαλ σο ζηφρνο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο πξνζιακβάλεηαη ε ππνθαηάζηαζε ηεο δεκφζηαο ζηήξημεο θαη ε 

πεξηθνπή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ή φηαλ αληίζεηα, ν ζηφρνο αθνξά ζηελ παξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζηε κέγηζηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη αμηνπνίεζε ησλ επελδπφκελσλ πφξσλ. Ζ 

πξνζέγγηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηδησηηθνχ-δεκνζίνπ ζην επίπεδν επηζηήκεο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο -σο κηα 

ζρέζε ακνηβαίνπ θνηλσληθνχ νθέινπο- είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κηα πνιηηηθή απφθαζε (πέξα απφ ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζε ζηνηρεία ηνπ θαζεζηψηνο ζπζζψξεπζεο θαη ησλ επηζηεκνληθψλ εμεηδηθεχζεσλ), ε 

νπνία ζα θαζνξίζεη έλα ζαθέο, πνιππαξακεηξηθφ θαη ηζφθπξα ζρεδηαζκέλν ζεζκηθφ πιαίζην θαηνρχξσζεο θαη 

παξνρήο απνηειεζκάησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Μηα γεσγξαθηθή δηάζηαζε ζην επίπεδν ησλ ζηξεβιψζεσλ αθνξά ζηα αζχκκεηξα γεσγξαθηθά θαηλφκελα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζπρλά σο εμαξηήζεηο, ζπγθεληξψζεηο, απνκνλψζεηο θαη δηαξξνέο. Ζ παξέκβαζε ζηνλ θνηλσληθφ 

θαηακεξηζκφ -φηαλ ιείπεη ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο- πξνθαιεί ζπρλά ηελ αλάπηπμε ζπλζεθψλ πξνεγκέλσλ 

απνκνλσκέλσλ ζπζηεκάησλ ή ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ αδπλαηνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα 

παξαγφκελα επηζηεκνληθά απνηειέζκαηα. Ζ αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φηαλ δε ζπλνδεχεηαη απφ 

αληίζηνηρεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, κπνξεί λα επηθπιάζζεη ηνλ θίλδπλν δηαξξνήο επηζηεκνληθνχ θεθαιαίνπ, 

πφξσλ, απνηειεζκάησλ ή ηελ κεηαθίλεζε κνλάδσλ πνπ έρνπλ ιάβεη ππνζηήξημε κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

ηνπηθψλ ζπλζεθψλ κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν εγγελήο ραξαθηήξαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

γεσγξαθηθψλ δηαδηθαζηψλ θαζηζηά ην κεηαζρεκαηηζκφ ελφο ηνκέα απαξαίηεην καθξνπξφζεζκα, παξά ηηο 

δηακνξθσκέλεο αλαπηπμηαθέο εμαξηήζεηο απφ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο θχθισλ ζπζζψξεπζεο. Καηά ζπλέπεηα, νη 

ζηξεβιψζεηο ζε επίπεδν γεσγξαθίαο -είηε πξνθαινχληαη εγγελψο, είηε σο απνηέιεζκα ειιηπνχο ζρεδηαζκνχ- 

απαηηνχλ κηα αλεπηπγκέλε ζεζκηθή θαηλνηνκηθή ηθαλφηεηα, κε ζθνπφ ηε δπλακηθή ππέξβαζε ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ (κε ηελ έλλνηα ηεο 

ηθαλφηεηαο δεκηνπξγίαο ησλ ζπλζεθψλ κεηαζρεκαηηζκνχ) ηθαλνηήησλ.      

Τπφ απηφ ην πξίζκα πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί ε ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη ηελ κνξθή 

θαη ηε ζχλζεζε ηνπ εθάζηνηε θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο. Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ε θαηλνηνκία δε 

ζπζρεηίδνληαη κφλν ζεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ή αλάπηπμεο. Ζ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία 

θαη νη δηάθνξεο κνξθέο ηερλνινγηθνχ αληαγσληζκνχ επί παξαδείγκαηη, αθνξνχζαλ πάληα ζε κνξθέο πνπ 
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παξελέβαηλαλ, κεηαζρεκάηηδαλ θαη κεηέβαιιαλ ξηδηθά ή ζηαδηαθά ηελ ίδηα ηελ ζχζηαζε ηνπ εθάζηνηε 

θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο. Κάζε κνξθή ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο επηθπιάζζεη λέεο κνξθέο 

παξαγσγήο, λέεο κνξθέο εμεηδίθεπζεο θαη αλάπηπμε λέσλ παξαγσγηθψλ θαη επελδπηηθψλ θχθισλ. Δληνχηνηο, ε 

ίδηα δηαδηθαζία ελέρεη ηε δηάζηαζε ηεο ‘θαηαζηξνθήο’ ηκεκάησλ ηνπ θπξίαξρνπ έσο ηφηε παξαγσγηθνχ 

θεθαιαίνπ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθέο ηνπ κνξθέο. Με άιια ιφγηα, ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία  

θέξλεη ζην θσο λέεο κνξθέο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, λέεο γλσζηηθέο εμεηδηθεχζεηο θαη λέεο κνξθέο 

ζπζζψξεπζεο, αιιά ηαπηφρξνλα κεηαβάιιεη, απαμηψλεη ή αθφκε θαη θαηαξγεί άιιεο κνξθέο -πνπ κπνξεί λα 

αθνξνχλ ζε κνξθέο εξγαζηαθήο εμεηδίθεπζεο, ζε παξαγσγηθνχο ηνκείο ή νιφθιεξνπο θιάδνπο, θαζψο θαη ζηελ 

ίδηα ηε ζχζηαζε ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ- δεκηνπξγψληαο λέα πεδία νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζχγθξνπζεο.  

Σν θαηλφκελν απηφ θπζηθά δελ απνηειεί κφλν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παξνχζαο θάζεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ 

ηξφπνπ παξαγσγήο αιιά εγγελέο ζηνηρείν ηνπ ηξφπνπ ζχζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ή κεηεμέιημεο ηνπ. 

Απηφ φπσο είδακε, παξαηεξνχλ ππφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γηα παξάδεηγκα ν Karl Marx ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηερλνινγηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ν Joseph Schumpeter ζηνπο επηρεηξεζηαθνχο θχθινπο θαη ζηε δεκηνπξγηθή 

θαηαζηξνθή. Οη δηαδηθαζίεο απηέο νμχλνληαη δξακαηηθά ζε πεξηφδνπο εμάληιεζεο ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ 

νξγάλσζεο θαη κεηάβαζεο ζε λέα ηερλνινγηθά παξαδείγκαηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ηξέρνπζαο 

ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο. Απηφ πνπ ζε απηφ ην ζεκείν αλαδεηθλχεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πεξηιακβάλεη ην 

θνηλσληθφ θφζηνο πνπ επηθπιάζζεηαη ζε θάζε δηεξγαζία γέλεζεο κηαο λέαο ηερλνινγηθήο ππέξβαζεο. Σν θφζηνο 

απηφ, ζην πιαίζην κηαο νινθιεξσκέλεο θαη κε θνηλσληθέο (κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσλίαο ηεο εξγαζίαο) αλαθνξέο 

ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο, νθείιεη λα ιακβάλεηαη ππφςε.  

Ζ ‘θαηαζηξνθή’ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κέζα απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ ηερλνινγηθνχ αληαγσληζκνχ, 

κπνξεί λα ζπκπαξαζχξεη παξαγσγηθνχο θιάδνπο, γλσζηηθέο εμεηδηθεχζεηο θαη πεξηερφκελα ή αλαινγίεο θαη 

ειαζηηθφηεηεο ζρέζεσλ θεθαιαίνπ-εξγαζίαο. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί κηα αζέκηηε ζπλέπεηα, ίζσο ηε 

ζεκαληηθφηεξε, ησλ πεξηζζφηεξν ‘απνηειεζκαηηθψλ’ πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο. Ζ αζέκηηε απηή ζπλέπεηα κπνξεί 

λα αθνξά ελδνπεξηθεξεηαθά ζηε κεηαβνιή ησλ φξσλ ζπγθξφηεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο 

(π.ρ. θιαδηθή δηάξζξσζε) ή ηνπο φξνπο θαη ηε ζχλζεζε ηεο απαζρφιεζεο. Γηα-πεξηθεξεηαθά, δεκηνπξγεί λέεο, 

αζχκκεηξεο γεσγξαθίεο αλάπηπμεο θαη ππν-αλάπηπμεο, αλάκεζα ζε ρσξηθέο ελφηεηεο πνπ πξσηνπνξνχλ 

ηερλνινγηθά θαη ζε πεξηθέξεηεο ηερλνινγηθήο θαη νξγαλσηηθήο πζηέξεζεο. Οη ηειεπηαίεο, ζπκκεηάζρνπλ κελ 

ζηε κεηαθίλεζε πφξσλ –θαη ελίνηε ρσξίο ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο- πξνο ηηο πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο, κέζσ φκσο ηεο θαηαλάισζεο ή ηεο παξαγσγήο επηζηεκνληθνχ 

δπλακηθνχ. πλεπψο, ε νινθιήξσζε κηαο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο νθείιεη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηα πεξηερφκελα ηεο -πέξα απφ ηα κέηξα ελζάξξπλζεο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ κνξθψλ 

θαηλνηνκίαο- εθείλεο ηηο κνξθέο ξχζκηζεο πνπ ζα εμηζνξξνπνχλ θαη ζα ζπλζέηνπλ, αλά ρσξηθή πεξίπησζε, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπλακηθέο ηνπ εθάζηνηε θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο. Ζ ξχζκηζε απηή αλαθέξεηαη ηφζν ζην 

επίπεδν ηεο αλάπηπμεο λέσλ θιάδσλ, φζν θαη ζην επίπεδν ηεο αλαδηνξγάλσζεο εκπεδσκέλσλ παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζε αλαθνξά κε ηα θνηλσληθά πεξηερφκελα κηαο ρεηξαθεηεκέλεο θνηλσλίαο ηεο εξγαζίαο. 

πλαθήο απηνχ βέβαηα, είλαη θαη ε δηάζηαζε ηεο θαηαλνκήο ησλ επηζηεκνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν. Ζ 

παξαγσγή επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζήκεξα δηαθξίλεηαη 

απφ ηε δπλαηφηεηα ηεο λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ, νπνπδήπνηε γεσγξαθηθά (εθφζνλ θπζηθά 

πθίζηαληαη νη απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο), αδηακεζνιάβεηα ζρεδφλ απφ θνηλσληθέο 

παξακέηξνπο. πσο θάλεθε, κηα ηερλνινγηθή πνιηηηθή ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή δηάηαμε πνπ λα ππεξβαίλεη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο εγγχο ρσξηθέο 

δνκέο θαη λα απνηειεί κε απηφ ηνλ ηξφπν κέξνο ελφο επξχηεξνπ δηεζλνπνηεκέλνπ επηζηεκνληθνχ θαηακεξηζκνχ 

εξγαζίαο. Με ηνλ ίδην ηξφπν δειαδή πνπ κηα ηερλνινγηθή πνιηηηθή κπνξεί λα εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο κηαο 

άιιεο πνιηηηθήο (π.ρ. βηνκεραληθή, αλαδηαλεκεηηθά πεξηθεξεηαθή) εληφο ελφο εγρψξηνπ πιέγκαηνο θξαηηθψλ 

πνιηηηθψλ, ε ίδηα πνιηηηθή δχλαηαη λα ππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ελφο πιέγκαηνο πέξαλ ηνπ εζληθνχ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο, ε πξαγκαηνπνίεζε ελδν-επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΚ 

ρσξίο δηαζπλδέζεηο ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ, απνηεινχζε γηα ρξφληα κέξνο ησλ ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ άιισλ 

θξαηψλ (φπσο ησλ ΖΠΑ). Μεγάιν κέξνο ηεο ζχλζεζεο ηεο ηερλνινγηθήο ζπζζψξεπζεο θαη νηθνλνκηθήο 
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κεγέζπλζεο είηε δηέθεπγε ζε πξννξηζκνχο πέξαλ ηεο Ηξιαλδίαο, είηε αλαπηπζζφηαλ ζε απφζηαζε απφ ηνπο 

ηνπηθνχο κεραληζκνχο ζπζζψξεπζεο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη δεηνχκελν αλ ν ‘Ηξιαλδηθφο ηίγξεο’ –πνπ ήδε 

δηαηππψζεθαλ ακθηβνιίεο φζνλ αθνξά ζην δεχηεξν ζπλζεηηθφ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ- θαη ζε πνην βαζκφ, πεξηείρε 

ζηε ζχλζεζε ηα ζηνηρεία απηά πνπ ηνλ θαζηζηνχζαλ ακηγψο ‘Ηξιαλδηθφ’. Παξνκνίσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Κξήηεο –γηα άιινπο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηελ ειιηπή πνιηηηθή ΔΣΚ θαη φρη ηφζν ζηε κνλνκεξή 

ζηξαηεγηθή πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ πνπ ζπλαληάηαη γηα ρξφληα ζηελ Ηξιαλδία- ε αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο αλαπηχζζεηαη πέξαλ νηθνλνκηθψλ δηαζπλδέζεσλ ζην ηνπηθφ 

επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαίλεηαη λα δηαθεχγνπλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ, ηελ 

ίδηα ζηηγκή πνπ φπσο είδακε, κέζα απφ κηα αληίζηξνθε ξνή, ε θπξίαξρε κνξθή ηερλνινγηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ επηηειείηαη κέζσ εηζαγσγήο ηερλνινγίαο. Με άιια ιφγηα, ε 

ηερλνινγία πνπ παξάγεηαη ζην ηνπηθφ, πέξα απφ ηνπηθέο δηαζπλδέζεηο, δηαθεχγεη (κε φηη καθξνπξφζεζκεο 

ζπλέπεηεο επηθπιάζζεη απηφ γηα ηηο ηνπηθέο δηαδηθαζίεο ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ), ελψ ε ηερλνινγία 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, εηζάγεηαη. Ζ δηαθπγή απηή ηνπ παξαγφκελνπ 

ηερλνινγηθνχ θεθαιαίνπ -πνπ επηηειείηαη θπξίσο κέζα απφ ζρέζεηο παξαρψξεζεο ηερλνγλσζίαο θαη 

ππεξγνιαβηθψλ ζπλεξγαζηψλ- ππεξεηεί ζπλεπψο (κε παξφκνην ηξφπν, φπσο ζηελ Ηξιαλδία) ζηνρεχζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηελ νξζνινγηθφηεηα κηαο νινθιεξσκέλεο ηνπηθά πνιηηηθήο ΔΣΚ (απηφ-θαηαξγψληαο ηε δηάζηαζε 

ηνπ ηφπνπ, φρη φκσο θαη απηή ηνπ ρψξνπ) θαη αλαθέξνληαη ζε ηερλνινγηθέο πνιηηηθέο ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ 

πνπ δε δηαηάζζνληαη απαξαίηεηα ζε αλαθνξά κε ηνπηθέο δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο (φπσο ζε έλα ζπζηεκηθφ 

ππφδεηγκα θαηλνηνκίαο). Καηά ζπλέπεηα, ε απηνηέιεηα θαη ε νινθιήξσζε κηαο πνιηηηθήο ΔΣΚ αμηνινγείηαη 

εληέιεη ζε αλαθνξά θαη πξνο ηηο ίδηεο ηηο ρσξηθέο ηεο δηαβαζκίζεηο θαη ηηο ζεζκηθέο ή ζπζηεκηθέο ξπζκίζεηο 

πνπ νξίδνπλ ηηο δηαβαζκίζεηο απηέο.              

ε επίπεδν εθαξκνγήο, ε κεηαθνξά πνιηηηθψλ εξγαιείσλ θαη κνξθψλ (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο θαη 

ηεο Διιάδαο θπξίσο) δχλαηαη λα πξνζεγγηζζεί σο πηνζέηεζε δνθηκαζκέλσλ πξαθηηθψλ κεησκέλνπ νξηαθνχ 

θφζηνπο εθαξκνγήο (σο απνηέιεζκα ηεο κεηαθνξάο γλψζεο, εκπεηξίαο θαη απνθπγήο θφζηνπο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο), αιιά θαη σο δήηεκα θξαηηθήο απηνηέιεηαο θαη θνηλσληθήο λνκηκνπνίεζεο. ηελ ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζπλεπψο δηαζηάζεηο ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ 

λνκηκνπνηεηηθψλ εηζξνψλ, νξζνινγηθφηεηαο πνιηηηθψλ ηεο θξαηηθήο δξάζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

πνιηηηθψλ κέηξσλ. Σν ζεκείν απηφ επαλαθέξεη φπσο πξναλαθέξζεθε, ην θεληξηθφ πνιηηηθφ δήηεκα ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε εμσγελείο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο σο βαζηθήο πεγήο πνιηηηθήο πξσηνβνπιίαο ζε 

ζπγθεθξηκέλα πεδία θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε πηνζέηεζε κηκεηηθψλ πξαθηηθψλ, αιιά θαη ζε 

εθδειψζεηο θξαηηθήο ξχζκηζεο πνπ απνζθνπνχλ είηε ζε εμηζνξξφπεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ή δπλεηηθά 

εκπιεθνκέλσλ νξγαλσκέλσλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ, είηε απνηππψλνπλ ηα απνηειέζκαηα απνθάιπςεο 

πξαγκαηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη άζθεζεο ad hoc θαη αζχκκεηξσλ πηέζεσλ πνπ ελδερνκέλσο λα εθδειψλνληαη. 

Ζ εθδήισζε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο κπνξεί λα ηδσζεί ζε ζπλάξηεζε ηφζν ηνπ δεηήκαηνο ηεο θπξηαξρίαο θαη 

ηεο ιεηηνπξγηθήο απηνηέιεηαο ηνπ θξάηνπο, φζν θαη ηνπ δεηήκαηνο ηεο πξνεγκέλεο ή αηεινχο λνκηκνπνίεζεο 

ηνπ θξαηηθνχ πξάηηεηλ. Καη ζηα δπν απηά επίπεδα, δηαπηζηψλεηαη κηα πνιπζχλζεηε ζρέζε πνπ δε ζπλεπάγεηαη 

απαξαίηεηα εμαζζέλεζε ή ππνθαηάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ξφισλ ηνπ θξάηνπο. Παξφια απηά, 

ππαηλίζζεηαη κεηαβνιέο ζηε κνξθή ζχλδεζεο ησλ ηειεπηαίσλ κε ηνπο απνδέθηεο ηεο δξάζεο ηνπ θαη κεηαβνιέο 

ζηε κνξθή πξαγκάησζήο ηεο, ηδηαίηεξα φηαλ απηή απεπζχλεηαη ζε κηα θνηλσλία ρσξηζκψλ.  

Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ, ζπλδένληαη σζηφζν θαη κε έλα άιιε θξίζηκε πηπρή ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, 

απηφ ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ. πσο ππνγξακκίδεηαη θαη παξαπάλσ, νη πνιηηηθέο ηερλνινγηθήο 

θαη επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο ζπζρεηίδνληαη κε ηε ζχγρξνλε έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο κέζα απφ ηε δηάζηαζε 

ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλνκήο δεκνζίσλ αγαζψλ. Απηφ πξνθχπηεη σο ζπλέπεηα ηφζν ηεο δηακφξθσζεο 

πεξηερνκέλσλ πνιηηηθήο -είηε κέζσ ζπκκεηξηθψλ ή άλαξζξσλ δηαδηθαζηψλ είηε κέζσ αξρψλ ζπλδπαζκέλσλ κε 

εθπιήξσζε εμσγελψλ ή ελδνγελψλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ- φζν θαη σο απνηέιεζκα ηνπ θπξίαξρνπ 

απνθεληξσκέλνπ ή ζπγθεληξσηηθνχ πξνηχπνπ εθαξκνγήο πνιηηηθψλ κέηξσλ. Αθφκε πεξηζζφηεξν φκσο, ε 

δηάζηαζε ηεο ζχγρξνλεο έλλνηαο ηεο δεκνθξαηίαο ζπλδέεηαη κε ηε δηακφξθσζε κεραληζκψλ θνηλσληθήο 

θαηαλνκήο αμηψλ, πνπ παξάγνληαη κέζα απφ ηελ θξαηηθή ιεηηνπξγία. χκθσλα κε απηή ηελ πξνβιεκαηηθή -θαη 

εμεηάδνληαο ηε κνξθή ησλ πνιηηηθψλ απηψλ αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο- νη δαπάλεο γηα 
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επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε δχλαηαη λα ζπληζηνχλ είηε δαπάλεο ζπζζψξεπζεο (φπσο ζεσξεηηθά 

πξνζεγγίδνληαη) είηε δαπάλεο λνκηκνπνίεζεο, φηαλ πεξηνξίδεηαη ε απηνηέιεηα θαη νη δηαζηάζεηο ηεο 

παξέκβαζεο ηνπο. Χο δαπάλεο λνκηκνπνίεζεο, ζπρλά θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ σο εθ ηνχηνπ ππνθαηάζηαηα, φρη 

κφλν ζε ζρέζε κε άιιεο πνιηηηθέο ζην γεληθφηεξν πιαίζην ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, αιιά πξσηίζησο 

εζσηεξηθά σο πξνο ηνλ ίδην ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο ξφιν. Καηά ζπλέπεηα, ε θεληξηθή ηνπο νξζνινγηθφηεηα ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ αθνξά ζε αμίεο θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο, δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο δεκνζίσλ αγαζψλ 

θαη κεγηζηνπνίεζεο ηεο θαηαλνκήο ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ιεηηνπξγηθή ηνπο απηνηέιεηα αλαδεηθλχεηαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη πνιηηηθέο ΔΣΚ θαηαιακβάλνπλ θεληξηθφ ξφιν θαη πιαηζηψλνπλ πιέγκαηα πνιηηηθήο 

κε νξίδνληα ηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ ππνζηήξημε δηεξγαζηψλ γέλεζεο παξαγσγηθψλ 

ηερλνινγηθψλ θαη ζεζκηθψλ ηθαλνηήησλ. Παξφια απηά, θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζπρλά παξνπζηάδνληαη 

θαηλφκελα αδηακεζνιάβεηεο νηθεηνπνίεζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ αγαζνχ απφ ηηο δπλάκεηο ηεο ζπζζψξεπζεο.   

ε ζπλδπαζκφ κε κηα αηειή ή νινθιεξσκέλε αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ηνπ εγρψξηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, 

κηα νξζνινγηθφηεηα βαζηζκέλε ζε φξνπο δαπαλψλ λνκηκνπνίεζεο ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα επξχηεξεο 

αλαδηάξζξσζεο ησλ βαζηθψλ ηερλνινγηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ κεραληζκψλ θαη κεηαβνιήο ηεο 

νξγαληθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Έηζη, δεζκεχεη ηα ίδηα ηα θνηλσληθά ππνθείκελα ζε έλα πιαίζην απνπζίαο 

ζπλζεθψλ αλάδεημεο κηαο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, ε νπνία καθξνπξφζεζκα ζα ππεξβαίλεη ηηο ίδηεο ηηο δνκέο 

παξαγσγήο ηεο, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε επηζηήκε -σο γελεζηνπξγφο θνηλσληθή δχλακε- ππεξβαίλεη ζηαδηαθά 

ηηο ίδηεο ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο θαη ηζηνξηθέο κνξθέο αλάδπζεο ηεο. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ νθείινπλ ζήκεξα λα 

νινθιεξψζνπλ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηφζν ηεο αλαγθαίαο θνηλσληθά παξαγσγήο δεκνζίσλ αγαζψλ, φζν θαη 

ηεο αλαγθαίαο θνηλσληθά θαηαλνκήο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δχλαηαη λα εθπιεξψζνπλ κηα ζχγρξνλε 

θξαηηθή παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, εληζρχνληαο ην πεξηερφκελν κηαο απηνηεινχο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη κηαο 

θνηλσλίαο ηεο εξγαζίαο, ηφζν σο πξνο ηελ πιηθή ηεο δπλαηφηεηα, φζν θαη σο πξνο ηηο κνξθέο πνπ ηελ 

εθπιεξψλνπλ ζην πιαίζην δηεχξπλζεο ησλ θχθισλ ηεο γλψζεο θαη ησλ πξαθηηθψλ θνηλσληθψλ ηνπο 

πξνεθηάζεσλ. 

Το πλέγμα ηυν κπαηικών πολιηικών και η οπθολογικόηηηα ηυν πολιηικών ΔΤΚ 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ πνξίζκαηα θαη ζπλδένληαο ηα κε ηα αξρηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο, θαίλεηαη θαη’ 

αξράο φηη νη κεραληζκνί γέλεζεο νηθνζπζηεκάησλ γλψζεο αθνξνχλ ζε κηα ζχλζεζε παξαγφλησλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δνκέο ζπζζψξεπζεο, ηηο δνκέο παξαγσγήο γλψζεο θαη ηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο. Πέξαλ 

ησλ βαζηθψλ ζπλζεθψλ απηψλ σζηφζν, ε γέλεζε ελφο νηθνζπζηήκαηνο γλψζεο πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε κηαο 

παξάιιειεο ζεζκηθήο δηάζηαζεο πνπ ζα ελζσκαηψλεη εμεηδηθεπκέλνπο ηνπηθά θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, ζεζκνχο 

ππνζηήξημεο ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο γλψζεο, κεραληζκνχο ππνζηήξημεο ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, νξγαληζκνχο παξνρήο ηερλνινγηθψλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ (σο πξνο 

ηελ θαηλνηνκία) ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ παξάγνληεο δηακφξθσζεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη λα είλαη ε 

ηνπηθή ζπλεξγαηηθή ηθαλφηεηα θαη ε θαη’ αξρήλ πξφζεζε ησλ εθάζηνηε ηνπηθψλ θνξέσλ λα αμηνπνηήζνπλ κε 

ζπλζεηηθφ ηξφπν ηα ζεζκηθά, επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά απνζέκαηα ζε αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο. πσο 

δηαηππψλεηαη, ε αλάπηπμε ελφο ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν νινθιεξψλεη ηηο επηινγέο ησλ επηκέξνπο 

δξψλησλ ζηε βάζε ηεο θαηαξρήλ επηζπκίαο ηνπο γηα ζπλεξγαηηθέο δηεπζεηήζεηο, απνηειεί ζεκειηψδε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο. 

Ζ ζπλαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ εθπιεξψλεηαη εληέιεη, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ 

θαη ζπζηεκηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ην επίπεδν ηεο κηληκαιηζηηθήο παξέκβαζεο θαη 

παξεκβαίλνπλ (αλαπηπμηαθά) ζηε βάζε ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο. Ο ξφινο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη’ επέθηαζε, δελ αλαθέξεηαη γεληθά ζηελ εθπιήξσζε ζηνηρείσλ 

αλαδηαλνκήο θαη λνκηκνπνίεζεο αιιά ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεζκηθήο θαη ζπζηεκηθήο πζηέξεζεο 

πνπ ζπρλά δηαπηζηψλεηαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ. Μηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή ΔΣΚ 

θαηά ζπλέπεηα, βαζίδεηαη ζηηο παξαδνρέο ησλ εγγελψλ αληηλνκηθψλ θαη κε-γξακκηθψλ ηάζεσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο ζχλζεηεο θαη πνιχ-επίπεδεο θχζεο ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

αλαγθαίσλ ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Αθφκε, κηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή ΔΣΚ 

αλαγλσξίδεη ηε ζπρλή αδπλακία απηφκαηεο δηφξζσζεο ησλ ζεζκηθψλ αζπκκεηξηψλ ελφο πεξηθεξεηαθνχ 
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ζπζηήκαηνο, ελψ ιακβάλεη ππφςε ηηο πηζαλφηεηεο δηαθνξηθήο αλάπηπμεο ησλ δηαθνξεηηθψλ κεξψλ ελφο 

πεξηνρηθνχ ζπζηήκαηνο γλψζεο.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, κηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή ΔΣΚ πξνζαλαηνιίδεηαη θαηά βάζε ζηε βειηίσζε ηεο 

ίδηαο ηεο ζχλζεζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο, δίδνληαο ηαπηφρξνλα έκθαζε 

ζηε ζχλζεζε (θαη φρη απιά ζηελ θιίκαθα) ηεο θαηλνηνκηθήο αιιά θαη αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Μηα πνιηηηθή 

απηήο ηεο κνξθήο, δίδεη επίζεο έκθαζε ζηελ αλάγθε ζεζκηθήο νινθιήξσζεο ησλ επηκέξνπο πξνηηκήζεσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ, δεκηνπξγψληαο θνηλά πιαίζηα ζηξαηεγηθήο δξάζεο θαη δη-επηθάλεηεο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αλαγλσξίδνληαο ηε ζπζρέηηζε ζεζκηθήο ζπλεξγαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

θαηλνηνκηθήο επίδνζεο. Τπφ απηή ηελ νπηηθή, κηα πνιηηηθή ΔΣΚ θαζίζηαηαη νινθιεξσκέλε ιφγσ ηεο 

ελζσκάησζεο ζηνηρείσλ πνπ ηαπηφρξνλα πξνζαλαηνιίδνληαη ζε νξηδφληην επίπεδν ζπζηήκαηνο (π.ρ. δφκεζε 

ζπζηεκηθψλ δνκψλ, ιεηηνπξγηψλ, ζρέζεσλ θαη ππεξεζηψλ) θαη ζε θάζεην επίπεδν παξαγσγηθψλ θιάδσλ (κε 

αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνηφηεηαο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνιιαπιαζηαζηψλ, θιίκαθαο 

δξαζηεξηνηήησλ, επηζηεκνληθνχ απνζέκαηνο).  

Παξάιιεια, κηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή ΔΣΚ δηακνξθψλεη ππνδείγκαηα δξάζεο ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ 

πνιηηηθήο (γεληθφ επίπεδν, εηδηθφ επίπεδν, ελδηάκεζν επίπεδν, επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο, επίπεδν 

ηερληθήο εθαξκνγήο, ρσξηθφ επίπεδν) θαη ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο ησλ ίδησλ ησλ δνκψλ εθαξκνγήο ησλ 

επηκέξνπο κέηξσλ (θαλφλεο, κεραληζκνί, απνζέκαηα, ππνδνκέο, ζεζκνί εκβάζπλζεο, δηεχξπλζεο, αμηνπνίεζεο, 

θιηκάθσζεο, ζπλεξγαζίαο, δηεζλνπνίεζεο). (βι. ρήκα 20) Ηδηαίηεξα γηα ην ηειεπηαίν, θαίλεηαη φηη κηα 

ζπζηεκηθή πνιηηηθή ΔΣΚ πςειήο απηνηέιεηαο, ηνπνζεηεί αληίζηνηρα ζε θεληξηθφ ζεκείν ην ξφιν ησλ δνκψλ 

παξαγσγήο γλψζεο, πξνζδίδνληαο ηνπο έλα πνιπεπίπεδν αλαπηπμηαθφ ξφιν πνπ ππεξβαίλεη ηελ θιαζηθή 

πξνζέγγηζε γξακκηθήο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη αλάγεηαη ζε επξχηεξν πιέγκα ζπζηεκηθήο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ αλάπηπμε έπεηηα απηψλ ησλ ππνδεηγκάησλ δηακνξθψλεη θαη άιιε 

κηα νξίδνπζα ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη γλψζεο, πνπ αθνξά ζηελ ίδηα ηε ζπζηεκηθή νξζνινγηθφηεηα, 

δειαδή ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε κνξθηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο.  

Σα ππνδείγκαηα απηά απνηεινχλ θαη ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ησλ εηδηθψλ θαη γεληθψλ 

ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. Οη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηε 

δπλαηφηεηα ησλ δνκψλ θαη ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ λα αθνκνηψζνπλ ηα πεξηερφκελα ησλ 

νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ, κέζα απφ ηελ πνιπεπίπεδε πιένλ εζσηεξηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Οη γεληθέο 

πξνυπνζέζεηο αλαθέξνληαη δπλαηφηεηα ζπλάξζξσζεο ηνπ πνιπεπίπεδνπ ππνδείγκαηνο πνιηηηθήο ΔΣΚ κε ηε 

ζπζηεκηθή νξζνινγηθφηεηα. Με άιια ιφγηα, ε βαζηθή γεληθή ζεζκηθή πξνυπφζεζε είλαη ε ζχλδεζε ηεο 

ζπζηεκηθήο νξζνινγηθφηεηαο κε ηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, ζε θαηεχζπλζε πνπ 1) ζα 

ελζσκαηψλεη απνζέκαηα ηερλνινγίαο, γλψζεο θαη ζεζκψλ, 2) ζα εληζρχεη ηε ζπλεμέιημε ηνπο θαη 3) ζα νδεγεί 

ζε βειηίσζε ηφζν ησλ παξαγσγηθψλ, φζν θαη ησλ ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ κηαο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο.  

Οη ζπλέπεηεο ινηπφλ απφ ηελ ελζήθεπζε επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη πφξσλ ζηηο ηνπηθέο 

δηαδηθαζίεο ζπζζψξεπζεο αλαθέξνληαη: α) ζηελ ελίζρπζε ηφζν ησλ ηερλνινγηθψλ φζν θαη ησλ ζεζκηθψλ 

απνζεκάησλ κηαο πεξηθέξεηαο, β)  ζηελ ελίζρπζε ησλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα παξαγσγηθά 

θαη ηα επηζηεκνληθά ηεο κέξε, γ) ζηελ ελίζρπζε ηεο ζχλζεζεο ησλ δηεξγαζηψλ ζπζζψξεπζεο κε πεξηερφκελα 

επηζηεκνληθήο γλψζεο, δ) ζηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο αιιά θαη αλαδηαλνκήο επηζηεκνληθψλ 

θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε) ζηελ ελίζρπζε ησλ έλζεησλ ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο κέζα απφ δηεξγαζίεο έληαζεο γλψζεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο ‘θαηλνηνκηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο’ (Cimoli, Dosi & Stiglitz, 2009), δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο κηαο θνηλσλίαο φρη κφλν λα 

παξάγεη νηθνλνκηθέο αμίεο αιιά θαη λα βειηηψλεη ην πεξηερφκελν ησλ ηερλνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ απηψλ 

αμηψλ.  

Καηά ζπλέπεηα, ε γεληθψο αλαγθαία ζπλζήθε αλαβάζκηζεο ησλ δηεξγαζηψλ θαζαπηψλ θαη αμηνπνίεζεο ηνπο ζε 

ζθνπνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, είλαη ε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ 

θαη ζπζηεκηθψλ (έηζη φπσο νξίδνληαη παξαπάλσ) πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη ε ζπλάξζξσζε ηνπο κε εμεηδηθεπκέλα 

ηνπηθά αλαπηπμηαθά πεξηερφκελα. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ, σο δαπάλεο ζπζζψξεπζεο, ζπληζηνχλ ζρήκαηα 
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παξέκβαζεο πνπ πξνυπνζέηνπλ εληνχηνηο –φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ- απηνηειή πεξηερφκελα ζε ηξία 

επίπεδα. Καη’ αξράο, είλαη αλαγθαία ε εθπιήξσζε ησλ φξσλ παξαγσγήο κηαο πνιηηηθήο ΔΣΚ κέζα απφ ηνλ 

απηνηειή ξφιν ηεο ζε επίπεδν δαπαλψλ ζπζζψξεπζεο (θαη φρη ππνθαηάζηαηα, σο δαπάλε λνκηκνπνίεζεο πνπ 

ζπρλά εκθαλίδεηαη), νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ φξσλ παξαγσγηθφηεηαο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ 

φξσλ παξαγσγήο. Καηά δεχηεξνλ, κηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή  ΔΣΚ νθείιεη λα είλαη απηνηειήο σο πξνο ηηο 

ππφινηπεο πνιηηηθέο θαη θπξίσο ηελ αλαπηπμηαθή, ηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή, ζπλαξζξψλνληαο 

πεξηερφκελα θαη επηηειψληαο ζπκπιεξσκαηηθνχο (θαη φρη ππνθαηάζηαηνπο) ζηφρνπο. Δπηπξφζζεηα, κηα 

πνιηηηθή ΔΣΚ ζήκεξα –ζε έλα δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη επηζηεκνληθνχ θαηακεξηζκνχ 

εξγαζίαο- νθείιεη λα ελζσκαηψλεη κηα απηνηέιεηα, σο πξνο ην ξφιν ηεο ζηνλ επξχηεξν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο 

θαη ηε ζρέζε ηεο κε δηεζλνπνηεκέλεο πνιηηηθέο, πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο, επηηειψληαο έλαλ θαη’ αξράο 

εζληθφ θαη ηνπηθφ αλαπηπμηαθφ ξφιν. Ζ δηάζηαζε απηή, νθείιεη λα αληηκεησπίζεη ηηο ακθίδξνκεο εμαξηήζεηο 

πνπ ζπρλά δηακνξθψλνληαη γηα ηα ιηγφηεξν αλεπηπγκέλα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε 

ζπλάξζξσζε αλάκεζα ζηα (ζπρλά) αηειψο ζπλδεδεκέλα ηνπηθά ζεζκηθά θαη επηζηεκνληθά απνζέκαηα. Γεληθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ δηαζηάζεσλ απηνηέιεηαο είλαη ηέινο, ε αλάπηπμε απφ ην ίδην ην 

Κξάηνο κηαο νινθιεξσκέλεο θαη απηνηεινχο δεκνζηνλνκηθήο θαη καθξννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ε 

δηακφξθσζε ελφο αλαπηπμηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη κηαο ζχγρξνλεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, κε 

εληζρπκέλε έκθαζε ζηα ζεζκηθά θαη ζηα απνζέκαηα επηζηεκνληθήο γλψζεο.   

Αλαθνξηθά κε ηε γεληθφηεξε ζέζε απηνηέιεηαο θαη ην ξφιν ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζε έλα εζληθφ ζχζηεκα 

θαηλνηνκία, θαίλεηαη φηη απηή ζπλαξηάηαη απφ ηελ νξζνινγηθφηεηα, ηηο ηζνξξνπίεο θαη ηηο επηινγέο ζην εθάζηνηε 

πιέγκα θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. πσο δηαπηζηψλεηαη εκπεηξηθά ελ πξνθεηκέλσ, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο νη 

πνιηηηθέο ΔΣΚ εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν σο ππνθαηάζηαηα πνιηηηθψλ, πξνο άιιεο θξαηηθέο κνξθέο 

παξέκβαζεο, παξά σο νινθιεξσκέλα ζχλνια θξαηηθνχ πξάηηεηλ. Ζ έθηαζε, ην πεξηερφκελν, νη ζθνπνζεζίεο 

θαη θπξίσο ε ζχλζεζε ησλ εξγαιείσλ πνπ ππεξεηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

θαλεξψλνπλ έλα ξφιν πνπ ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηαζε πξνο ην ίδην ηνπ ην πεξηερφκελν, ιεηηνπξγψληαο 

πεξηζζφηεξν ζηελ πιεπξά ηεο λνκηκνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ιηγφηεξν ζην επίπεδν κηαο δαπάλεο 

ζπζζψξεπζεο.  

Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ ζηελ Διιάδα επηηεινχλ ιεηηνπξγίεο ππνθαηάζηαζεο σο πξνο εγγχο πνιηηηθέο κνξθέο, θαζφηη 

κειεηψληαο ηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο ηνπο δηαζηάζεηο δηαπηζηψλεηαη έλαο αλαδηαλεκεηηθφο ξφινο 

πεξηζζφηεξν πξνο πνιηηηθέο ρψξνπ θαη εθπαίδεπζεο. Με άιια ιφγηα, ε έθηαζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

πνιηηηθψλ κνξθψλ ΔΣΚ θαίλεηαη λα επλνεί ηηο ζθνπνζεζίεο κηαο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, ε νπνία πεξηζζφηεξν 

ραξαθηεξίδεηαη σο αλαδηαλεκεηηθή. Με ηελ έλλνηα δε ηεο αλαδηαλνκήο, πξνζεγγίδεηαη έλαο πεξηθεξεηαθφο 

πξνγξακκαηηζκφο, ν νπνίνο δελ πξνθχπηεη απαξαίηεηα απφ θξηηήξηα αλαπηπμηαθψλ (ρσξηθά δηαβαζκηζκέλσλ) 

πνιιαπιαζηαζηψλ ή θιαδηθψλ πνηνηηθψλ δεηθηψλ ζρεηηθψλ κε πξννπηηθέο ζπγθέληξσζεο ή απνηειεζκάησλ. 

Αληίζεηα, θαίλεηαη λα δηαθξίλεηαη απφ ζηνηρεία ελίζρπζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδεηγκάησλ, θαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ησλ ίδησλ ησλ ζηνηρείσλ ζχλζεζεο ηνπο, ζπρλά δίρσο έκθαζε ζε πεξηερφκελα ηερλνινγηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ή θιαδηθήο θαη δηα-θιαδηθήο ζπγθέληξσζεο. πλεπεία ηνχηνπ, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ θαίλεηαη 

εκκέζσο λα ππνζηεξίδνπλ κε ηνλ αηειή ραξαθηήξα ηνπο, ελ κέξεη, ηα αηειή πεξηερφκελα ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

πνιηηηθψλ θαη ησλ ζθνπνζεζηψλ ηνπο. Παξνκνίσο, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ θαίλεηαη λα απνηεινχλ κηα ιεηηνπξγηθή 

ππνθαηάζηαζε θαη πξνο ηα πεξηερφκελα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, ζην βαζκφ πνπ ζπκπιεξψλνπλ, ζπρλά 

κε αζχλδεην ηξφπν, ηηο ειιείςεηο πνπ αθήλεη ε ίδηα ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηα αηηήκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο. Με άιια ιφγηα, θαίλεηαη φηη ε εξεπλεηηθή πνιηηηθή κέζα απφ ηε ζπρλά 

αζχκκεηξε θαηεχζπλζε ησλ κέηξσλ ηεο, απνηειεί εξγαιείν ηθαλνπνίεζεο κε δηαξζξσκέλσλ αηηεκάησλ πνπ ελ 

κέξεη νμχλνληαη απφ ηελ απνπζία ελεξγεηηθήο θαη νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Καηά απηφ ηνλ 

ηξφπν νη πνιηηηθέο ΔΣΚ ππνθαζηζηνχλ ηα πεξηερφκελα άιισλ αηειψλ πνιηηηθψλ πεξηερνκέλσλ. Σαπηφρξνλα, 

ππνθαζηζηνχλ ην ίδην ηνπο ην πεξηερφκελν, κε έλαλ ξφιν πεξηζζφηεξν λνκηκνπνίεζεο παξά ελεξγεηηθήο 

ελίζρπζεο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ππνθαζηζηνχλ έηζη θαη ηελ ίδηα ηε ζχλζεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ ελίζρπζεο επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αμηψλ ηξνθνδνηψληαο κηα 

ζηξεβινχ πεξηερνκέλνπ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία.  
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Ζ νπεδία, θαίλεηαη λα απνηειεί κηα πεξίπησζε αλάπηπμεο απηνηειψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Απηφ θαηαδεηθλχεηαη 

απφ ηε ζέζε ησλ κέηξσλ πνιηηηθήο ζηα επξχηεξα αλαπηπμηαθά πεξηερφκελα θαη ζηε ζεκαζία πνπ δίδεηαη ζηε 

κεηαβνιή ηεο ζπλζέζεσο ησλ παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πεξηερνκέλσλ. Πέξα δειαδή απφ ηηο πξφζθαηεο, 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κεηαβνιέο ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ -νη νπνίεο κεηαβνιέο γέλλεζαλ θαη 

αξρέο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην αληηθείκελν θαζαπηφ- νη πνιηηηθέο ΔΣΚ ζηε ρψξα ζπλνδεχηεθαλ ηφζν απφ 

αθφκε πεξαηηέξσ ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε, φζν θαη απφ ηε ζχλδεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο κε επξχηεξνπο 

ηερλνινγηθνχο, νξγαλσηηθνχο θαη ζεζκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο. Οη ζηξαηεγηθέο πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ 

απηψλ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα –ελψ ην θαηαδεηθλχνπλ, φπσο είδακε, θαη εκπεηξηθά- ζηε κεηαβνιή ηεο 

ζχλζεζεο ησλ παξαγφκελσλ εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ αμηψλ, θαηά ην δπλαηφλ κέζα θαη απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πεξηερνκέλσλ. ε επίπεδν αθφκε ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο, είλαη ζαθήο ε 

κεηαηφπηζε πξνο ζεσξεηηθά ζρήκαηα πνπ παξαπέκπνπλ ζε ζπζηεκηθέο ζεσξίεο γηα ηε γλψζε αιιά θαη 

αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο πνπ βαζίδνληαη ηφζν ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο, φζν θαη ζηε δεκηνπξγία 

παξαγσγηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θαη γεσγξαθηθά εληνπηζκέλσλ θαηλνηνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ.  

Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αλαδεηθλχεη εκπεηξηθά αξθεηέο απφ ηηο πηπρέο ηνπ παξφληνο 

επηρεηξήκαηνο, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηε ζπλεμέιημε ζπζηεκηθψλ θαη ζηνρεπκέλσλ θάζεησλ παξεκβάζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, ε πεξίπησζε ηεο νπεδίαο θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ ζπλδπαζκνχ κέηξσλ πνιηηηθήο κε 

νξίδνληα: α) ηελ ελίζρπζε ηνπ επξχηεξνπ ζπζηεκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη β) ηελ ελδπλάκσζε θιαδηθψλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο κε πξννπηηθέο δηακφξθσζεο ζπγθέληξσζεο, παξαγσγήο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη παξαγσγήο πνιιαπιαζηαζηηθψλ ηνπηθά αλαπηπμηαθψλ απνηειεζκάησλ. πλεπψο, νη 

πνιηηηθέο ΔΣΚ εθδειψλνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηελ αλάπηπμε ελεξγεηηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ 

πνιηηηθψλ κε έκθαζε ζηνλ ηερλνινγηθφ αιιά θαη ην ζεζκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ, θαη ζηα πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο 

ζχλζεζε ηνπο. Οη πνιηηηθέο ΔΣΚ αλαιακβάλνπλ επνκέλσο έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζην εγρψξην πιέγκα θξαηηθψλ 

πνιηηηθψλ, φπσο θαη ζην θεληξηθφ κείγκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη δηαθπβέξλεζεο, αθνχ πιένλ ζπληζηνχλ 

βαζηθφ αλαπηπμηαθφ εξγαιείν βειηίσζεο ησλ ζηνηρείσλ ζχλζεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Τπφ ην 

πιαίζην απηφ, θαηαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία πνπ επηθπιάζζεη ν πνιπεπίπεδνο ξφινο ησλ ππνδνκψλ επηζηεκνληθήο 

γλψζεο γηα ηηο ηνπηθέο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο. Έλαο ξφινο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε επίπεδν παξαγσγήο 

επηζηεκνληθψλ αμηψλ, εθπαίδεπζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κεηαθνξάο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο θαζψο θαη 

ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ ζεζκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ ησλ ηνπηθψλ ππνθεηκέλσλ.                 

Ζ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο ζπληζηά κηα πεξίπησζε κεηάβαζεο, απφ ηελ παξαγσγή πξνυπνζέζεσλ νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο -πνπ έρεη αξρηθά σο ζηφρν ηζηνξηθά ηελ απνκάθξπλζε απφ πνιηηηθέο, γεσγξαθηθέο θαη 

αλαπηπμηαθέο εμαξηήζεηο δεθαεηηψλ- ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ παξαγσγήο λέσλ ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κεηαπνιεκηθή θπξίσο πνιηηηθή πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ -σο βαζηθφ εξγαιείν 

ελίζρπζεο ηνπ ηνπηθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη παξαγσγήο- εκπινπηίδεηαη ηηο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο απφ 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο πνπ ελζσκαηψλνπλ θαη ηνλ θξίζηκν ξφιν ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ. Οη κεηαβνιέο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ γηα ηελ πνιηηηθή ΔΣΚ: α) αιιαγέο αξρηηεθηνληθήο (κε ηε δεκηνπξγία λέσλ νξηδφληησλ θαη 

θάζεησλ νξγαληζκψλ πνιηηηθήο), β) αιιαγέο ζχλζεζεο ησλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο (κε ηελ εηζαγσγή ζπζηεκηθψλ 

ζηνηρείσλ) θαη γ) κεηαηνπίζεηο ζηα ίδηα ηα πεξηερφκελα, ηα νπνία ππεξβαίλνπλ πιένλ ηε κνλνδηάζηαηε 

πξνζέγγηζε ησλ εηζεξρφκελσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. Ζ ππέξβαζε απηή ζηα πεξηερφκελα πνιηηηθήο 

ζπλνδεχεηαη απφ: α) ηελ έκθαζε ζηελ αλάγθε ελζήθεπζεο ηεο εμσγελνχο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην 

ρψξν, β) ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο ζχλζεζεο ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ κε ζηνηρεία πςειφηεξεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (γηα παξάδεηγκα, πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο), γ) ηελ αλάγθε 

δηακφξθσζεο ππνδνκψλ γλψζεο πνπ ζα πξνζειθχνπλ, ζπκπιεξψλνπλ θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηηο εηζεξρφκελεο 

απηέο πεξαγσγηθέο δνκέο, δ) ηελ έκθαζε ζε κέηξα πνιηηηθήο πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα 

ελδνγελή ππνθείκελα παξαγσγήο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο θαη ηηο εμσγελείο κνλάδεο νηθνλνκηθψλ αμηψλ. Σν 

ζπλνιηθφ απηφ πιέγκα, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηδηαίηεξα επλντθέο ξπζκίζεηο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, ηνπνζεηεί 

ζην θέληξν ηνπ πιένλ θαη ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ κε ηε θηινδνμία λα ζπκπιεξψζνπλ ην κέρξη ηνχδε αλαπηπμηαθφ 

ππφδεηγκα θαη λα βειηηψζνπλ ηα ζηνηρεία ζχλζεζεο ηνπ κε πεξηερφκελα γλψζεο θαη πςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο. Ζ δεκνζηνλνκηθή δηάζηαζε βέβαηα (ζεκαληηθή πιένλ γηα ηελ Ηξιαλδία, φζν θαη γηα ηελ Διιάδα 

παξαπάλσ), απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε αλαπαξαγσγήο θαη επέθηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο. 
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Δληνχηνηο, ε αληηκεηψπηζε ηεο κέζα απφ ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο κεηαζρεκαηηζκνχ –ζε αληίζεζε κε ηηο πνιηηηθέο 

απφ-ξχζκηζεο- κε έκθαζε ζηελ πνηνηηθή ζχλζεζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ζηα πεξηερφκελα γλψζεο, 

ζπληζηά ίζσο ην πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλν πιαίζην αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο θαη θαη’ επέθηαζε ππέξβαζεο 

ηεο πξντνχζαο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο.   

Ζ ζπζρέηηζε ηεο εθάζηνηε νξζνινγηθφηεηαο πνιηηηθψλ ΔΣΚ κε ζρεηηθέο θξαηηθέο πνιηηηθέο ζπλαξηάηαη απφ ηηο 

κνξθέο πνπ ιακβάλνπλ ηα αληίζηνηρα θαηά ηελ νξζνινγηθφηεηα ηεο πεξηερφκελα. ηελ πεξίπησζε ησλ 

ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ γηα παξάδεηγκα, δηαθξίλνπκε δπν επξείεο νκαδνπνηήζεηο πνιηηηθψλ κνξθψλ θαη 

εξγαιείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ: (1) ηηο ζπζηεκηθέο παξεκβάζεηο ζην πεξηβάιινλ ηεο θαηλνηνκίαο θαη (2) ηηο 

θάζεηεο ή θιαδηθέο ηερλνινγηθέο πνιηηηθέο. Οη πξψηεο αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε θαη ελίζρπζε ησλ ζεζκηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκφ ηζρπξψλ θαη απηνηειψλ 

κεραληζκψλ παξαγσγήο θαη αλαδηαλνκήο ηερλνινγηθψλ αμηψλ θαζψο θαη ηε ζπκπιήξσζε ζεζκηθψλ 

παξακέηξσλ πνπ δξνπλ εληζρπηηθά πξνο απηή ηε δηαδηθαζία. Οη θιαδηθέο παξεκβάζεηο ζηνρεχνπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο ζχλζεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο κέζα απφ ηελ έγρπζε πεξηερνκέλσλ ζηηο παξαγφκελεο 

νηθνλνκηθέο θαη εκπνξεχζηκεο αμίεο. Σα πεξηερφκελα απηά, ηα νπνία αθνξνχλ ζε νξγαλσηηθέο, ζεζκηθέο, 

επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο κνξθέο, έρνπλ σο ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηηο παξαγσγηθέο θαη ηερλνινγηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηνηηθή ζχλζεζε ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ. Οη εθάζηνηε 

ζεκαηηθέο θαη θιαδηθέο επηινγέο ζπλαξηψληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηα εηδηθά αλαπηπμηαθά ζηνηρεία θαη 

θξηηήξηα πνπ αλαδεηθλχνπλ πξννπηηθέο πνιιαπιαζηαζηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη πξνεγκέλσλ παξαγσγηθψλ 

ζπζηαηηθψλ θαη ζπληειεζηψλ. πλεπεία ηνχησλ, κηα απηνηειήο σο πξνο ηελ νξζνινγηθφηεηα ηεο πνιηηηθή ΔΣΚ, 

επηθπιάζζεη κνξθέο θξαηηθήο παξέκβαζεο ηφζν ζε επίπεδν ζεζκηθνχ ζπζηήκαηνο -θαη θαηλνηνκηθψλ 

κεραληζκψλ ππνζηήξημεο (ζεζκηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ) γηα ην επξχηεξν θάζκα ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ΔΣΚ- φζν θαη ζε επίπεδν βειηίσζεο ηεο ίδηαο ηεο ζχλζεζεο θαη ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζπλδπαζκφο είλαη απηφο πνπ ηηο θαζηζηά νινθιεξσκέλεο, 

ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνλ ίδην ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο ξφιν.  

Ζ νινθιήξσζε πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ζπλεμέιημε ησλ παξάιιεισλ απηψλ θάζεησλ θαη νξηδφληησλ 

κνξθψλ ζεζκηθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο παξέκβαζεο, ζπζρεηίδεηαη θαηά ζπλέπεηα κε παξάιιειεο (ζπρλά εγγχο 

ζεκαηηθά) θξαηηθέο παξεκβάζεηο, ηφζν ιεηηνπξγηθά φζν θαη ρσξηθά. ζνλ αθνξά ζην ιεηηνπξγηθφ κέξνο, κηα 

νινθιεξσκέλε θαη απηνηειήο πνιηηηθή ΔΣΚ ιεηηνπξγεί ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, ηεο επξχηεξεο βηνκεραληθήο θαη αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, ηεο λνκηζκαηηθήο θαη πηζησηηθήο 

πνιηηηθήο, ηεο πνιηηηθήο απαζρφιεζεο θαη θπζηθά ησλ καθξν-νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ. Ζ 

ζπλάξζξσζε απηή ησλ νξζνινγηθνηήησλ αλάκεζα ζηα πνιηηηθά πεξηερφκελα δηαθνξεηηθψλ θξαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, πεξηιακβάλεη ηφζν ηε δηακφξθσζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζθνπνζεζηψλ θαη κε αληηλνκηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ λα κελ αλαηξνχληαη έλζελ θαθείζελ, φζν θαη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλσλ θαη 

κεραληζκψλ πνπ εμππεξεηνχλ ζηνρεχζεηο ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο θαηεχζπλζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα 

πιαίζην νινθιεξσκέλεο θαη απηνηεινχο πνιηηηθήο ΔΣΚ, νη ζρεηηδφκελεο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο νθείινπλ λα 

ππεξεηνχλ ηνπιάρηζηνλ ζε επηκέξνπο ζεκεία, ηηο ζθνπνζεζίεο ηεο ΔΣΚ δεκηνπξγψληαο λέα πεξηερφκελα θαη 

ξπζκίζεηο. Αληίζεηα, κηα εμαξηεκέλε πνιηηηθή ΔΣΚ αλαγλσξίδεηαη ζην επίπεδν πνπ απνπζηάδνπλ ηα 

απαξαίηεηα εξγαιεία ελίζρπζεο ηεο, ηφζν εληφο ηνπ ίδηνπ ηνπ νξίδνληα ηεο, φζν θαη ζην πιαίζην ησλ 

ππνινίπσλ πνιηηηθψλ. Δπί παξαδείγκαηη, ε απνπζία εμεηδηθεπκέλνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ γηα 

δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα -εληφο ή πέξαλ ησλ πθηζηάκελσλ 

θαηεζηεκέλσλ δνκψλ- ζπληζηά δείθηε αλαίξεζεο ησλ ζηφρσλ κηαο νηνλεί απηνηεινχο πνιηηηθήο ΔΣΚ. 

Δληνχηνηο, ε πινπνίεζε κέηξσλ ζηε νπεδία πνπ εληάζζνπλ ζηα πεξηερφκελα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο 

δηαζηάζεηο, φπσο ε πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νη πξννπηηθέο πνιιαπιαζηαζηηθψλ ζπλεξγεηψλ θαη ηα 

δηαζέζηκα επίπεδα ηνπηθά παξαγφκελσλ επηζηεκνληθψλ εηζξνψλ, ηνπνζεηνχλ ηηο πνιηηηθέο ΔΣΚ ζηνλ ππξήλα 

ησλ βηνκεραληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηηο αλάγνπλ ζε απηνηειή ζρήκαηα παξέκβαζεο.     

Αλαθνξηθά κε ηε ρσξηθή δηάζηαζε, νη παξεκβάζεηο απηέο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηηο πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο 

θαη ζηε ιεηηνπξγηθή θαη γεσγξαθηθή δηαβάζκηζε ηνπο. Ζ ζπλάξζξσζε ζηφρσλ αλάκεζα ζηηο κνξθέο απηέο, ησλ 

πνιηηηθψλ ΔΣΚ θαη ησλ πνιηηηθψλ κε ζπλάθεηεο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο ζηφρσλ, δηακνξθψλεη έλα πιαίζην 
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ζπλνιηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ηξνθνδνηψληαο πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα 

έλζελ θαθείζελ. Μέζσ ηεο δηακφξθσζεο ελφο ηέηνηνπ νινθιεξσκέλνπ πιέγκαηνο, επηηειείηαη ε νινθιήξσζε 

ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ σο πξνο ηνλ επξχηεξν ελεξγεηηθφ ξφιν ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία. Οη κνξθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ ππεξεηνχλ ηε ζπιινγηζηηθή ελφο νινθιεξσκέλνπ πιέγκαηνο 

αλαπηπμηαθήο παξέκβαζεο, κε θεληξηθφ ξφιν ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, δηακνξθψλνπλ θαη έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ 

ππφδεηγκα θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ δελ αθαηξεί απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηηο 

θνηλσληθέο κνξθέο θαη ηε ζχλζεζε ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε πξφηαζε αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ ελζσκάησζε ησλ σο άλσ αξρψλ, δηαηππψλεη έλα δηαθνξεηηθφ επηρείξεκα σο πξνο ηα πεξηερφκελα θαη ηηο 

ζθνπνζεζίεο ησλ πνιηηηθψλ ‘απφ-ξχζκηζεο’. Ζ ελίζρπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ δηακεζνιαβείηαη απφ 

ηε βειηίσζε ηεο ίδηαο ηεο ζχλζεζεο ησλ παξαγσγηθψλ κνξθψλ θαη εθξνψλ. ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο 

απηήο ν ξφινο ηνπ θξάηνπο είλαη θξίζηκνο φζνλ αθνξά ζηε δηαηχπσζε θαη πινπνίεζε ελεξγεηηθψλ θαη πνιπ-

επίπεδσλ (θάζεηα θαη νξηδφληηα) πνιηηηθψλ κνξθψλ. Ζ θνηλσληθή νινθιήξσζε θαηά ζπλέπεηα ησλ πνιηηηθψλ 

ΔΣΚ, εθπιεξψλεηαη κέζα απφ ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζε έλα επξχηεξν αλαπηπμηαθφ αίηεκα θαη παξάιιεια κε 

ηε ιεηηνπξγηθή θαη πνιχ-επίπεδε (ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θξαηηθέο παξεκβάζεηο), νινθιήξσζε ηνπο.  

Πίζσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα αλάδεημεο ησλ ζρέζεσλ θαη ηνπ ξφινπ ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ ζε κηα 

επξχηεξε αλαπηπμηαθή πξφηαζε πνιηηηθήο, αλαζχξνληαη φπσο θάλεθε ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ εξκελεχνπλ ην αλαπηπμηαθφ θαηλφκελν κε έκθαζε πξσηίζησο ζηε ζχλζεζε ησλ παξαγσγηθψλ 

θαη επξχηεξα αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν, θαη ζε ζπλάθεηα κε ηηο γεληθέο αξρέο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζεσξήζεσλ, ε παξνχζα εξγαζία απνπεηξάηαη λα αλαδείμεη πνηνηηθέο 

πηπρέο ηεο ζχλζεζεο ηφζν ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξηθά πιαίζηα, φζν θαη ηε ζεκαζία 

ηεο ζχλζεζεο ησλ πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. Καηά ζπλέπεηα, ην παξφλ επηρείξεκα 

επεθηείλεηαη πέξα απφ ηε ζεκαζία αλάπηπμεο κηαο ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο θαη αλαδεηθλχεη, κέζα απφ εκπεηξηθέο 

δηεξεπλήζεηο, ηηο ζεζκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ ΔΣΚ πνπ ζα ζπλδένληαη 

κε κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Με άιια ιφγηα, ζηηο παξαπάλσ ζειίδεο πεξηγξάθνληαη 

νη δηαζηάζεηο κηαο νξζνινγηθφηεηαο πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε κηα αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία πνηνηηθήο 

αλαβάζκηζεο ησλ εζσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο κεγέζπλζεο θαη ελίζρπζεο ησλ ίδησλ ππνθεηκέλσλ εθπιήξσζεο 

απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Σα σο άλσ δηακνξθνχκελα πνξίζκαηα ελζαξξχλνπλ θαη πεξηγξάθνπλ πνιηηηθέο κνξθέο 

θαη εξγαιεία πνπ δε ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε γεληθά, αιιά ζα πξνζαλαηνιίδνπλ ηα 

θνηλσληθά δηαθπβεχκαηα θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαθπβεπκαηίεο, ζε δξαζηεξηφηεηεο βειηίσζεο ησλ παξαγσγηθψλ 

ηνπο ηθαλνηήησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ παξαγφκελσλ αμηψλ, θαζψο θαη αλαβάζκηζεο ησλ γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ εληαία ρσξηθά, ιεηηνπξγηθά θαη αλαπηπμηαθά αηηήκαηα. Δληφο ηνπ ίδηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, κηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή ΔΣΚ δηακνξθψλεη αθελφο ηηο πξνυπνζέζεηο αλαβάζκηζεο ηεο 

ζχλζεζεο ησλ παξαγφκελσλ νηθνλνκηθψλ αμηψλ -κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε παξαγσγηθψλ δπλακηθψλ θαη 

πξννπηηθψλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη δηεξγαζηψλ θιίκαθαο θαη πεδίνπ- αθεηέξνπ δίδεη έκθαζε 

ζηελ ελίζρπζε ηεο ζχλζεζεο ησλ παξαγφκελσλ επηζηεκνληθψλ πεξηερνκέλσλ κε ελεξγεηηθέο ζπζηεκηθέο θαη 

ζεζκηθέο παξεκβάζεηο. Πξνζέηη, ε παξνχζα αλάιπζε επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηηο αλαγθαηφηεηεο θξαηηθήο 

παξέκβαζεο ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ελψ 

παξάιιεια εζηηάδεη εκπεηξηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία παξέκβαζεο πνπ εληζρχνπλ ηα 

πεξηερφκελα ηεο πνιηηηθήο θαζαπηά αιιά θαη ηηο ζεζκηθέο παξακέηξνπο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο.        

Ζ ζχλζεζε θαη ηα εηδηθά ζηνηρεία κηαο πνιηηηθήο έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο θαζνξίδνπλ κηα εηδηθή 

νξζνινγηθφηεηα γηα ηελ ηειεπηαία. Μηα κνξθή νξζνινγηθφηεηαο πνπ εμεηάδεηαη παξαπάλσ ζεσξεηηθά, θαη ζε 

έλα βαζκφ θαη εκπεηξηθά, πξνζαλαηνιίδεηαη ζε κηα αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ 

εζσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο κεγέζπλζεο θαη ελίζρπζεο ησλ ίδησλ ππνθεηκέλσλ εθπιήξσζεο ησλ δνκηθψλ απηψλ 

ζηνηρείσλ. Ζ εθπιήξσζε κηαο ηέηνηαο νξζνινγηθφηεηαο ζπλαξηάηαη φπσο πξναλαθέξζεθε απφ ην βαζκφ 

απηνηέιεηαο ηεο πνιηηηθήο ΔΣΚ ζην εθάζηνηε πιέγκα ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Ζ απηνηέιεηα απηή σζηφζν 

ζπλαξηάηαη ηφζν απφ ηε ζρέζε ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ κε ζπλαθείο πνιηηηθέο θαη θπξίσο ηε βηνκεραληθή θαη ηελ 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, φζν θαη απφ ην θπξίαξρν ππφδεηγκα καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. ε έλα κεγάιν βαζκφ, 

ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε πνιηηηθψλ ΔΣΚ κε πεξηερφκελα νινθιήξσζεο, ζπζηεκηθφηεηαο θαη ηνπηθά 

αλαπηπμηαθήο αλαθνξάο ζπλδπάδεηαη κε ππνδείγκαηα θξαηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ δηαθξίλνληαη απφ έληνλα 
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ελεξγεηηθέο αλαπηπμηαθέο ιεηηνπξγίεο. Αληίζεηα, ηα εηδηθά ζηνηρεία ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ κηληκαιηζηηθνχ ηχπνπ 

ζρεηίδνληαη, θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ, κε ππνδείγκαηα νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζε 

πεξηζζφηεξν θηιειεχζεξεο πξνζεγγίζεηο γηα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Απηφ 

εληνχηνηο πνπ θαηαδεηθλχεη ε εμέηαζε ησλ πεξηπηψζεσλ, αθνξά ζηε ζεκαζία ηεο αλαπηπμηαθήο παξέκβαζεο 

ηνπ θξάηνπο ζε επίπεδν θξαηηθήο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, θνηλσληθήο επέλδπζεο θαη ζεζκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Με άιια ιφγηα, νη πνιηηηθέο ΔΣΚ πνπ ζηα πεξηερφκελα ηνπο ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία ζχλδεζεο ηερλνινγηθήο 

θαη επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο κε κηα ηνπηθά νινθιεξσκέλε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο δηακφξθσζεο 

πεξηνρηθψλ νηθνζπζηεκάησλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, ηαπηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε αλαπηπμηαθέο (θαη ιηγφηεξν 

κε λενθηιειεχζεξεο) πξνζεγγίζεηο θξαηηθνχ πξάηηεηλ.  

Αληίζεηα, ε αλάπηπμε κηληκαιηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην πεδίν ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ –πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη 

ζηηο αξρέο ηεο ‘απνηπρίαο ηεο αγνξάο’-, ζπλδπάδεηαη κε πνιηηηθέο ειάρηζηεο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο θαη 

ππνδείγκαηα νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ‘απφ-ξχζκηζεο’. πλεπψο, κηα αθφκε ηδηαηηέξσο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ ΔΣΚ κε ζηνηρεία ζπζηεκηθήο θαη νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο αθνξά ζε κηα 

νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο πνπ δηαθξίλεηαη απφ ζηνηρεία θαη δπλαηφηεηεο δεκνζηνλνκηθήο επέθηαζεο 

θαζψο θαη ηθαλφηεηεο νινθιεξσκέλνπ επελδπηηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ (κε ηελ επξεία έλλνηα πνπ 

αθνξά ζηελ ηζφξξνπε αλαβάζκηζε ησλ ίδησλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο). Ζ αλάπηπμε 

ζπζηεκηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ κέηξσλ πνιηηηθήο ΔΣΚ αλαγλσξίδνπλ ηφζν ηηο εγγελείο αληηλνκίεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο, φζν θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ζεζκηθήο ζπγθξφηεζεο (θαη ηηο ζεζκηθέο ειιείςεηο) ηεο 

αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Δλ νιίγνηο, νη ζπζηεκηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο πνιηηηθέο ΔΣΚ 

πξνυπνζέηνπλ έλα αλαπηπμηαθφ θξάηνο, θαη ζπλεπαθφινπζα έλα νινθιεξσκέλν, κε αληζνβαξέο (σο πξνο ηηο 

δεκνζηνλνκηθέο θαη λνκηζκαηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο) θαη ελεξγεηηθφ (σο πξνο ηνλ νξίδνληα ησλ παξεκβάζεσλ 

ηνπ) πιέγκα καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ζ αλάπηπμε ελφο ππνδείγκαηνο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο κε 

δηεπξπκέλε αλαπηπμηαθή, παξαγσγηθή θξαηηθή ιεηηνπξγία (ελ αληηζέζεη κε ηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο κέζα 

απφ ηελ ‘απφ-ξχζκηζε’) επηθπιάζζεη, θαηά ζπλέπεηα, έλαλ αξθεηά πςειφ βαζκφ απηνηέιεηαο γηα ηηο ίδηεο ηηο 

πνιηηηθέο ΔΣΚ θαη ηε γεληθή ζέζε ηνπο ζην πιέγκα ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ.   

9.3. Πεξηνρέο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο 

Χο ζπλάγεηαη εθ ησλ αλσηέξσ, αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζπληζηά ε αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ ζηε ζχζηαζε θαη ζηελ νξζνινγηθφηεηα ηνπο πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο (Κξήηε, 

Southern-Eastern, Skåne). Ζ δηεξεχλεζε απηή βαζίδεηαη ζηε κειέηε ησλ βαζηθψλ (θνηλψλ ή δηαθνξεηηθψλ) 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηέπνπλ ηα πθηζηάκελα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο γλψζεο. Δπηπιένλ 

κειεηψληαη ηα ζεζκηθά πεξηβάιινληα εληφο ησλ νπνίσλ αλαπηχζζνληαη νη ηνπηθέο δηεξγαζίεο ζπζζψξεπζεο θαη 

νη δηεξγαζίεο επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο θαη νη αληίζηνηρεο πνιηηηθέο ζεκαηoπνηήζεηο. Τπφ απηή ηελ νπηηθή, 

κειεηήζεθαλ νη πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο θαηλνηνκίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πεξηθεξεηαθά έλζεηεο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο γλψζεο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο πνπ απηέο, είηε πξαγκαηηθά είηε δπλεηηθά, έρνπλ πάλσ ζηα ππφ 

δηακφξθσζε ή ππφ νινθιήξσζε πεξηθεξεηαθά ππνδείγκαηα θαηλνηνκίαο.  

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αμηνπνηήζεθαλ ζεσξεηηθά ζρήκαηα απφ ηηο ζρνιέο ηεο θξηηηθήο νηθνλνκηθήο 

γεσγξαθίαο, ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ 

ηεο, κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ θαηαλφεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ γηα 

ΔΣΚ. Δπηπξφζζεηε ζηφρεπζε ππήξμε ε αλάπηπμε ζεκειηψζεσλ πνπ ζα εκπινπηίζνπλ ηα αθεηεξηαθά ζεκεία 

επηινγήο, ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, ζε επίπεδν αθελφο αληηκεηψπηζεο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγηθνχ, ζεζκηθνχ ή παξαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πφξσλ, αθεηέξνπ 

ελεξγνπνίεζεο ιεηηνπξγηψλ γέλεζεο θαη αλαδηαλνκήο επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ. πλνιηθά, 

βαζηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ είλαη ε εμέηαζε θαη ε εκβάζπλζε ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζε κεραληζκνχο γέλεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπηθψλ νηθν-ζπζηεκάησλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, 

αλαγλσξίδνληαο -κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ επηζηεκνινγηθψλ πξνυπνζέζεσλ- θαλνληθφηεηεο θαη 

πξνυπνζέζεηο δφκεζεο λέσλ ρψξσλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο.  
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Παξάιιεια δηεξεπλψληαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν πξνβιήκαηα ζεσξίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε θαη 

κεζνδνινγηθή επεμεξγαζία ηεο ζρέζεο γλψζεο, ρψξνπ θαη πνιηηηθψλ. Μέζσ απηψλ ησλ ζηνρεχζεσλ, 

εμεηάδνληαη ν ξφινο θαη νη επηπηψζεηο ησλ αζθνχκελσλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ 

θαη πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο, ελψ δηεξεπλψληαη νη εζσηεξηθέο ζεζκηθέο δηεξγαζίεο, ην επίπεδν ηεο ζεζκηθήο 

νινθιήξσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ δξψλησλ θαζψο θαη νη επηδξάζεηο πνπ νη ηειεπηαίνη αζθνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

δηακφξθσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ. ε απηφ ην πιαίζην, δηαηππψλεηαη ην επηρείξεκα 

πσο ε αλάπηπμε ελφο ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν λα νινθιεξψλεη ηηο επηινγέο ησλ επηκέξνπο δξψλησλ 

ζηε βάζε ηεο θαηαξρήλ επηζπκίαο ηνπο γηα ζπλεξγαηηθέο δηεπζεηήζεηο απνηειεί ζεκειηψδε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο. ηνλ ίδην βαζκφ, θαηαδεηθλχεηαη ε πξνυπνηηζέκελε 

ζεκαζία πνπ επηθπιάζζεη ε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ, απηνηειψλ, ελεξγεηηθψλ θαη ζπζηεκηθψλ πνιηηηθψλ 

κνξθψλ ζην πεδίν ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ελφο 

αλεπηπγκέλνπ θαη ζπλεθηηθνχ ‘ζεζκηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ νηθν-ζπζηήκαηνο γλψζεο’ γηα ηηο παξαγσγηθέο θαη 

επηζηεκνληθέο θαηλνηνκηθέο δηεξγαζίεο θαη ηηο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπο.  

Ζ βαζηθή ππφζεζε πνπ δηεξεπλήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο θαη επξχηεξα ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζηε βαζηά ηεο ζπζρέηηζε κε ηε δηάζηαζε 

ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αλαδηαλνκήο επηζηεκνληθψλ θαη παξαγσγηθψλ γλψζεσλ. Δκπεηξηθά, παξαπάλσ 

αλαδεηθλχεηαη ε θαηαιπηηθή ζεκαζία ησλ ζεζκψλ, ζε επίπεδν θαλφλσλ θαη πνιηηηθψλ ΔΣΚ, δνκψλ θαη 

νξγαληζκψλ παξαγσγήο γλψζεο, ππνδνκψλ κεηαθνξάο γλψζεο θαη ζεζκηθήο ζπλεξγαζίαο γη ηηο δηαδηθαζίεο 

γέλεζεο, αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Πξνζέηη, έλα απφ ηα βαζηθά 

εξσηήκαηα πνπ δηεξεπλήζεθε αλαθέξζεθε ζηε δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ γέλεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπηθψλ 

νηθν-ζπζηεκάησλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, ησλ δηαπηζηνχκελσλ εκπεηξηθά θαλνληθνηήησλ θαη ησλ παξαγφλησλ 

δηαθνξηθήο αθνκνίσζεο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δπλακηθψλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ή 

πεξηθέξεηεο. 

Ζ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ πνξηζκάησλ, ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ ηειηθψλ δηαπηζηψζεσλ θαζψο θαη 

επξχηεξα ησλ πξνβιεκαηηθψλ πνπ ηίζεληαη ζηηο παξαπάλσ ζειίδεο, ζπκπεξηέιαβε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηνρέο κειέηεο: α) ηε δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο δηαθνξηθήο θαη 

αζχκκεηξεο εκθάληζεο θαη εμέιημεο θνηλσληθψλ κνξθψλ επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνκέλσλ 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζε δηαθνξεηηθά πεξηνρηθά ζπζηήκαηα, β) ηε δηάζηαζε ησλ νξγάλσζεο ηεο 

εξεπλεηηθήο, ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ ηερλνινγηθψλ πφξσλ θαη γ) ηε δηάζηαζε ησλ καθξν-ηζηνξηθψλ ηάζεσλ ζην πεδίν ηεο 

επηζηεκνληθήο εμέιημεο, ηεο δηαπιεθφκελεο ζρέζεο ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ θαη παξαδεηγκάησλ θαη ηεο 

αλάδεημεο λέσλ καθξν-επηζηεκνληθψλ δνκψλ, πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηελ ελεξγεηηθή παξέκβαζε ηνπ 

θξάηνπο ζηελ ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ φζν θαη απφ ηελ αλάδπζε λέσλ αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ κε 

έκθαζε ζε επηζηεκνληθέο ηερλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

ζνλ αθνξά ζην πξψην ζεκείν -θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δηάζηαζε ηεο δηαθνξηθήο θαηαλνκήο ηεο θαηλνηνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο αζχκκεηξεο εκθάληζεο θαη εμέιημεο θνηλσληθψλ κνξθψλ επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο ζε 

δηαθνξεηηθά πεξηνρηθά ζπζηήκαηα- θαίλεηαη φηη ε εμέηαζε δηαθνξεηηθψλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ησλ δηαθνξεηηθψλ θαη ζπρλά ηνπηθά 

εληνπηζκέλσλ ζεζκηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη πνιηηηθψλ (κε ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο) 

ηδηαηηεξνηήησλ. Ζ αλαγλψξηζε θαλνληθνηήησλ ζην επίπεδν ηεο ζεζκηθήο νξγάλσζεο ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο 

ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο δελ πεξηνξίδεη ηε ζεκαζία ησλ ηνπηθψλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ ή ζεζκηθψλ δεμηνηήησλ, ησλ ηδηαίηεξσλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ πξνηηκήζεσλ, 

επηινγψλ, ζπγθξνχζεσλ θαη ζπλζέζεσλ. πλεπψο, ε κειέηε δηαθνξεηηθψλ ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο 

ηξνθνδνηεί ηα πξνβιήκαηα ζεσξίαο ζηα αληηθείκελα: α) ησλ πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο, ηερλνινγίαο θαη γλψζεο, 

β) ησλ ρσξηθψλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο θαη γ) ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο ηεο γλψζεο κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε 

δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ παξέκβαζεο, ζηαζεξψλ ή δηαθνξηθά ζπκπεξηθεξφκελσλ ζεζκηθψλ παξακέηξσλ θαη 

νξίσλ πνιηηηθήο. Ζ επέθηαζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα κε άιια ιφγηα, νθείιεη λα 



398 

 

δηεξεπλήζεη ηδηαίηεξεο ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο θαη αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο ζε αληίζηνηρα πεξηνρηθά 

ζπζηήκαηα, κε δηαθνξεηηθά ή θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. 

Αλαθνξηθά κε ηε δηάζηαζε ηεο νξγάλσζεο ηεο εξεπλεηηθήο, ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο δηεθάλε παξαπάλσ, δηαθνξεηηθέο ηερλνινγηθέο εμεηδηθεχζεηο θαίλεηαη ζήκεξα λα 

απαηηνχλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο νξγάλσζεο θαη ζεζκηθήο ππνζηήξημεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ζεζκηθή θαη 

ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ηνκέα ηεο βηνηερλνινγίαο επηθπιάζζεη ζε αξθεηά ζεκεία δηαθνξεηηθέο ίζσο αλάγθεο, 

ζρεηηθά κε ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, κεραληζκψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, δηνίθεζεο ηερλνινγίαο θαη δνκψλ 

ππνζηήξημεο λέσλ εγρεηξεκάησλ, απφ εθείλεο πνπ δηαθξίλνπλ ηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζπλαξηψληαη ηφζν απφ ζεζκηθά θαη ζπζηεκηθά ζέκαηα -φπσο νη επηκέξνπο 

ξπζκίζεηο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, ην επηκέξνπο δηακνξθσζέλ θαζεζηψο ρξεκαηνδφηεζεο, ηα δηακνξθσκέλα 

‘θαηψθιηα εηζφδνπ’ θαη νη αξρηθέο ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο- φζν θαη απφ ηερλνινγηθά θαη επηζηεκνληθά 

δεηήκαηα, πνπ αθνξνχλ ζην βαζκφ ειαζηηθφηεηαο ηεο ππνθαηάζηαζεο εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ ζηνλ θιάδν, 

ηνπο δηαθνξεηηθνχο θχθινπο δσήο ησλ πξντφλησλ, ηνπο βαζκνχο ζπλάθεηαο θαη ηε κνξθή ησλ ζρέζεσλ κε 

πθηζηάκελεο παξαγσγηθέο θαη βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ εμεηδηθεπκέλε ηνπνινγία ζηνλ επξχηεξν 

επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο δηαπηζηψζεηο επηβάιινπλ ζήκεξα ηελ 

πεξαηηέξσ κειέηε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη 

ζεζκηθψλ παξακέηξσλ, πνπ αλαδεηθλχνληαη σο απαξαίηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ εθθφιαςε λέσλ 

εγρεηξεκάησλ ζε αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο βαζηζκέλεο ζε επηζηεκνληθνχο πφξνπο. Ζ ελίζρπζε λέσλ 

εγρεηξεκάησλ θαη ν ζρεδηαζκφο κεραληζκψλ εθθφιαςεο ηνπο, νθείιεη ζήκεξα λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηφζν ηo 

ρσξηθφ επίπεδν θαη ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηνπ, φζν θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο εθαξκνγήο (κε αλαθνξά ζε εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ αιιά 

θαη ζε δηαδηθαζίεο ηερλνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ ξήμεσλ ή ζπγθξνχζεσλ). Έλα βαζηθφ πεδίν κειέηεο θαηά 

ζπλέπεηα, αλαθέξεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ ελίζρπζεο ησλ νξγαλσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ (ηδηαίηεξα απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ακηγψο 

επηζηεκνληθέο δηεξγαζίεο) θαζψο θαη ζηελ ίδηα ηε κειέηε ησλ θιαδηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο.     

Σέινο, ζεκαληηθφ πεδίν πεξαηηέξσ κειέηεο ζπληζηά ε δηεξεχλεζε ηεο δηάζηαζεο ησλ καθξν-ηζηνξηθψλ ηάζεσλ 

ζην πεδίν ηεο επηζηεκνληθήο εμέιημεο, ηεο δηαπιεθφκελεο ζρέζεο ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ θαη 

παξαδεηγκάησλ θαη ηεο αλάδεημεο λέσλ καθξν-επηζηεκνληθψλ δνκψλ. Ηζηνξηθά, έλα βαζηθφ δηαθνξνπνηεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηηο βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο -αιιά θαη ζηηο πνιηηηθέο κνξθέο παξέκβαζεο γηα ηελ ελίζρπζε 

βηνκεραληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ- αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα ηε γέλεζε λέσλ κνξθψλ 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ζηνλ ίδην ην ξφιν ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζε απηέο. Με απιά ιφγηα, ζε 

αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, ην ηερλνινγηθφ θαη επηζηεκνληθφ παξάδεηγκα (σο ζχλνιν 

δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ππνδεηγκάησλ) πνπ δηαλχνπκε κεηαπνιεκηθά -θαη ηδηαίηεξα ηηο 

ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο- ραξαθηεξίδεηαη φρη απιά απφ ηελ αμηνπνίεζε επηζηεκνληθψλ πφξσλ γηα ηηο αλάγθεο 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά απφ ηε γέλεζε βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα θαζεαπηή, κέζα απφ ηα ‘ζπιάρλα’ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θαηλνκέλνπ. Ζ λέα απηή δπλακηθή εκθαλίδεηαη ξαγδαία ζηηο πεξηπηψζεηο αξθεηψλ πεδίσλ ησλ 

επηζηεκψλ πγείαο, ησλ ηερλνινγηθψλ πιεξνθνξηθήο, ηεο ελέξγεηαο. Ζ κεηεμέιημε απηή απνηειεί ίζσο κηα απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο καθξν-θαηλνηνκίεο ησλ ίδησλ ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο γλψζεο, κε δπλακηθή πνπ ηείλεη 

λα κεηαζρεκαηίζεη, ηφζν ην βηνκεραληθφ φζν θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

αλαπηχζζεηαη. Οη ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο δηεθάλε, πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηελ 

ελεξγεηηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, φζν θαη απφ ηελ 

αλάδπζε λέσλ αλαπηπζζφκελσλ εξεπλεηηθν-βηνκεραληθψλ ζπκπιεγκάησλ -ζε παξαδνζηαθά βηνκεραληθέο ή 

αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο- κε έκθαζε ζε επηζηεκνληθέο ηερλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν 

κειέηεο ζπλεπψο, επηθπιάζζεη ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ γέλεζεο, αλάπηπμεο θαη θπξίσο νξγάλσζεο ησλ 

λέσλ αλαδπφκελσλ καθξν-ηερλνινγηθψλ ππνδεηγκάησλ θαη ηεο αλαδφκεζεο ηεο ζρέζεο ηερλνινγίαο, 

επηζηήκεο θαη ζεζκψλ θαηλνηνκίαο. Σαπηφρξνλα ππνδεηθλχεη ηε ζεκαζία αλαδηάηαμεο ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο, 

γλψζεο, θαζεζηψησλ ζπζζψξεπζεο θαη ρσξηθήο θαηαλνκήο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ αλαδεηθλχεη 

ζέκαηα ζπλδπαζκνχ ηεο επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο κε ηελ αλάπηπμε λέσλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε 
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δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά αληηθείκελα (Ναλφπνπινο θαη Μπακπηληψηεο, 2010). πλεπψο, έλα επξχ πεδίν 

δηεξεχλεζεο παξακέλεη ε καθξν-ηζηνξηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο δνκέο παξαγσγήο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ, 

ζηηο δπλακηθέο ηνπ ρψξνπ θαη ζηηο δηεξγαζίεο θαηαλνκήο ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αμηψλ ζε απηφλ. 

Δπίινγνο  

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθαλ νη κεραληζκνί γέλεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπηθψλ νηθν-ζπζηεκάησλ γλψζεο 

ζε αλαθνξά κε ηηο επηζηεκνινγηθέο πξνυπνζέζεηο, θαλνληθφηεηεο θαη πξναπαηηνχκελα δηακφξθσζεο λέσλ 

νινθιεξσκέλσλ ρψξσλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη κέζα απφ ηελ 

εκπεηξηθή αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ζηελ ζχζηαζε θαη ζηελ νξζνινγηθφηεηα ηνπο 

πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, δηεξεπλήζεθαλ πξνβιήκαηα ζεσξίαο ζρεηηθά κε: α) ηε κεζνδνινγηθή 

επεμεξγαζία ησλ πθηζηάκελσλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο γλψζεο, β) ηα ζεζκηθά πεξηβάιινληα, 

εληφο ησλ νπνίσλ αλαπηχζζνληαη νη ηνπηθέο δηεξγαζίεο ζπζζψξεπζεο, γ) ηηο δηεξγαζίεο επηζηεκνληθήο 

αλάπηπμεο, δ) ηηο αληίζηνηρεο πνιηηηθέο ζεκαηνπνηήζεηο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηλνηνκίαο θαη ε) 

ηελ επξχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο γλψζεο, ρψξνπ θαη εμνπζίαο. Κπξίσο φκσο κειεηήζεθε ην εζσηεξηθφ ησλ 

νξζνινγηθνηήησλ πνιηηηθψλ ΔΚΣ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, θαη δηεξεπλήζεθαλ εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ: 1) ζηα εηδηθά ζηνηρεία ηεο ζχλζεζεο κηαο νινθιεξσκέλεο θαη απηνηεινχο πνιηηηθήο θαη 2) ζηηο 

ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο ζχλδεζεο ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ, γεληθά, κε ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία (κε ηελ επξεία 

έλλνηα). 

Ζ γλψζε αλάγεηαη ζήκεξα ζηελ πξσηαξρηθή θνηλσληθά κνξθή θαη δχλακε δηακφξθσζεο θνηλσληθψλ κνξθψλ, 

αληηθεηκέλσλ θαη ππνθεηκέλσλ, αξρψλ, δηαδηθαζηψλ θαη αμηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, φπσο δηεθάλε, νη ‘πνιηηηθέο 

γλψζεο’ ζε φιεο ηηο κνξθέο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ξεηέο ή άκεζεο, ζα απνηειέζνπλ ηα επφκελα ρξφληα 

ζεκειηψδε εξγαιεία παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο επηζηεκνληθνχ θεθαιαίνπ θαη θαη’ επέθηαζε βαζηθή 

ζπληζηψζα θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο θαη επεκεξίαο. ηηο παξαπάλσ ζειίδεο, επηρεηξήζεθε άιινηε ξεηά θαη 

άιινηε ζησπεξά, ε αλαδίθεζε, ε επεμεξγαζία, ε απνηχπσζε θαη εκπεηξηθή κειέηε ησλ πνιπθαηεπζπλφκελσλ 

δπλακηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζρέζεσλ αλάκεζα ζε ρψξν, εμνπζία, γλψζε θαη ζπζζψξεπζε. Ζ δηαηήξεζε ηεο 

θαηεπζπληήξηαο απηήο αξρήο απνηέιεζε θαη ην βαζηθφ κεζνδνινγηθφ πξίζκα αλάιπζεο ησλ θαηλνκέλσλ ησλ 

εμεηαδφκελσλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη ησλ έλζεησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη 

θαηλνηνκίαο. Οη ζρέζεηο απηέο δηαθξίλνληαη απφ  ηηο επηδξάζεηο ηνπ ρψξνπ επί ηεο δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο 

γλψζεο, ζην επίπεδν ηεο ζεκαζίαο ηεο εγγχηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ νηθνλνκηψλ ζπλεξγαζίαο θαη ησλ 

ηνπηθνπνηεκέλσλ δηεξγαζηψλ δηάρπζεο γλψζεο. Δπηπξφζζεηα, κέξνο απηψλ ησλ ζρέζεσλ απνηεινχλ νη ξνέο 

ηεο γλψζεο ζην ππφβαζξν ηνπ ‘ρψξνπ’, κέζα απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηηο αζηπθέο δνκέο, ηηο 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο δηεξγαζίεο ζπζζψξεπζεο θαη ηηο κνξθέο εμεηδίθεπζεο θαζψο θαη ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επαιεζεχεηαη θαη έλα βαζηθφ επηρείξεκα ζπγθεθξηκέλσλ 

θνηλσληθψλ ζεσξήζεσλ ησλ ρσξηθνχ δεδνκέλνπ, ην νπνίν εξκελεχεη ηηο δνκέο ηνπ ρψξνπ φρη απιά σο 

δηαζηάζεηο εληφο ησλ νπνίσλ δηελεξγείηαη ε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη σο ππφβαζξα δηακφξθσζεο ηεο 

ίδηαο ηεο αλαζηνραζηηθήο θαηαλφεζεο ηεο. Σα θνηλσληθά ππνθείκελα θαη θαηλφκελα δελ αλαπηχζζνληαη ζε έλα 

ζηαζεξφ θνηλσληθφ ρψξν θαη ρξφλν αιιά επηδξνχλ δπλακηθά ζηελ ίδηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ, εληφο 

ησλ νπνίσλ πξαγκαηψλνληαη. Ζ ρσξηθφηεηα κε άιια ιφγηα, ιακβάλεη κέξνο, σο κηα δσληαλή ηζηνξηθά θαη 

θνηλσληθά δηαδηθαζία, ηφζν ζηε δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ αληηθεηκέλνπ φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ θαηαλφεζε 

θαη πξφζιεςε ηνπ, κέζα απφ ηνπηθά ηδηαίηεξεο ζπλεηδεζηαθέο, ηζηνξηθέο, ζεζκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

ηξνρηέο. Ζ ρσξηθή απηή θίλεζε αλαπαξάγεη -κε δηαθνξηθφ γεσγξαθηθά ηξφπν- αληίζηνηρα θνηλσληθά, ζεζκηθά 

θαη παξαγσγηθά επίπεδα, φξηα θαη πξνυπνζέζεηο, ζε ζπλάθεηα πάληα κε δηελεθείο θαηεγνξίεο πνπ πεγάδνπλ 

απφ ηνλ θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ζπκθεξφλησλ 

ζηα δηάθνξα ρσξν-ηζηνξηθά επίπεδα θαη ηελ αλαπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Κξάηνπο. Δληφο θαη εθηφο απηψλ 

ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη νξίσλ εμεηάδεηαη ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο κειέηεο ην πεξηερφκελν, ν ραξαθηήξαο θαη ε 

δπλακηθή ησλ αληίζηνηρσλ ζεζκηθψλ θπξίσο κνξθψλ ζην επίπεδν θπξίσο ηεο παξαγσγήο θαη αλαδηαλνκήο 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αμηψλ, θέξλνληαο έηζη ζηελ επηθάλεηα ηε ζεκαζία ηνπ ρψξνπ, φρη απιψο σο 

ζεσξεηηθή θαηαζθεπή ή δηαζηαζηνινγηθή θαηεγνξία αιιά θαη σο κνξθνγελλεηηθή, θνηλσληθή δπλακηθή. 
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Οη δηαδηθαζίεο ηεο ‘γλψζεο’ επηδξνχλ επί ησλ ρσξηθψλ θαηλνκέλσλ κε δηαθνξεηηθφ ίζσο, αιιά ζηαζεξφ ηξφπν 

αλάινγα κε ηηο κνξθέο πνιηηηθήο θαη ηελ νξζνινγηθφηεηα ησλ εθάζηνηε ηζηνξηθψλ ζηηγκψλ, ζεζκηθψλ 

θαζεζηψησλ ή ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Ζ ηζηνξηθή δηαδξνκή γηα παξάδεηγκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ απφ 

ηηο θνηλφηεηεο ησλ ινγίσλ, ζην Υνπκπνιηηαλφ Παλεπηζηήκην ηνπ 19
νπ

 αηψλα -ηεο ζχλδεζεο κάζεζεο θαη 

έξεπλαο- θαη έπεηηα ε κεηαπνιεκηθή αλάδπζε ηνπ δηεπξπκέλνπ θαη αλνηρηνχ παλεπηζηεκίνπ ηεο καδηθήο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε ζρεκαηνπνίεζε ζήκεξα λέσλ κνξθψλ αθαδεκατθήο ιεηηνπξγίαο -κε 

ξφινπο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζε έξεπλα, εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε- επηδξνχλ κε 

δηαθνξεηηθνχο αιιά θαζνξηζηηθνχο ηξφπνπο ζηελ θνηλσληθή θαη ρσξηθή κνξθνινγία ησλ λεσηεξηθψλ 

θνηλσληψλ. Ζ επίδξαζε απηή θαηαγξάθεηαη ζήκεξα ζε επίπεδν έξεπλαο, εθπαίδεπζεο θαη παξαγσγήο 

θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, παξνρήο ππεξεζηψλ, κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, δεκηνπξγίαο 

νινθιεξσηηθά λέσλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ βαζηζκέλσλ  ζηελ επηζηήκε, ελίζρπζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

παξαγσγηθψλ ηνκέσλ αιιά θαη θπξίσο ελίζρπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαλφεζεο ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ. Ο ξφινο ησλ αθαδεκατθψλ θαη θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, φπσο θάλεθε, εθηείλεηαη αθφκε 

φκσο θαη ζε επίπεδν ζπλδηακφξθσζεο πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ επηζηεκνληθήο, ηερλνινγηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ζπζζψξεπζεο αιιά θαη ζπζηεκηθήο νινθιήξσζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε θαη ε θαηλνηνκία δε ζπλδένληαη λνκνηειεηαθά θαη απιντθά κε ηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο ή αλάπηπμεο. Ζ αλάπηπμε ηεο ζρέζεο απηήο κε ζεηηθφ ηξφπν απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο ζεζκηθέο 

πξνυπνζέζεηο, φπσο θάλεθε. Ζ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία (θαη ν ηερλνινγηθφο αληαγσληζκφο θαη’ επέθηαζε) επί 

παξαδείγκαηη ζπληζηά ζε κνξθέο πνπ παξεκβαίλνπλ, κεηαζρεκαηίδνπλ θαη κεηαβάιινπλ ηελ ίδηα ηελ ζχζηαζε 

ηνπ εθάζηνηε θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο (θαη ζηελ πιεπξά ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο), 

γελλψληαο λέεο κνξθέο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη λέεο κνξθέο ζρεηηθήο ππεξαμίαο, θαη θαηαξγψληαο 

άιιεο (πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ ζε κνξθέο εξγαζηαθήο εμεηδίθεπζεο, ζε παξαγσγηθνχο ηνκείο θαη θιάδνπο ή 

αθφκε θαη ζηελ ίδηα ηελ ζχζηαζε ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ). Ζ ζρέζε ινηπφλ γλψζεο θαη ρψξνπ, νθείιεη λα 

δηακεζνιαβεζεί απφ ηελ έλλνηα ησλ ζεζκψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ ΔΣΚ), σο βαζηθήο 

πξνυπφζεζεο ελίζρπζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ (κε ηελ παξαπάλσ έλλνηα).   

Με ηνλ ίδην ηξφπν, αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο αλάκεζα ζην δεχγνο ησλ κνξθψλ ηεο εμνπζίαο θαη ηεο γλψζεο. Οη 

επηδξάζεηο ηεο εμνπζίαο επί ηεο γλψζεο ζπλνςίδνληαη ζην επίπεδν ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ (θαη παξεκβάζεσλ) 

γηα έξεπλα, ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία. Οη θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ΔΣΚ, απνηεινχλ ζεκειηψδε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηδησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εξεπλεηηθήο θαη θαηλνηνκηθήο αλάπηπμεο. 

Παξάιιεια απνηεινχλ ζπγθξνηεζηαθφ φξν ζηε ζεζκηθή, ιεηηνπξγηθή θαη ρσξηθή δηάξζξσζε πνπ 

δηακνξθψλεηαη σο ζπλεπεία ησλ πνιηηηθψλ απηψλ. Παξνκνίσο, νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο γλψζεο ζπλδένληαη κε 

ηηο δνκέο εμνπζίαο, ηφζν ζε επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθψλ κνξθψλ παξέκβαζεο -

κέζα θαη απφ ρσξηθά πξνζδηνξηζκέλεο δηεξγαζίεο θαη ζηξαηεγηθέο- φζν θαη ζε επίπεδν απνθξπζηάιισζεο 

θνηλσληθψλ θαη ζεζκηθψλ ππνθεηκέλσλ ή ζπκθεξφλησλ (κε ηελ θαιψο ελλννχκελε έλλνηα), εληφο ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θαη επξχηεξνπ ρψξνπ παξαγσγήο, αλαδηαλνκήο θαη αμηνπνίεζεο ηερλνινγηθψλ ή επηζηεκνληθψλ 

πφξσλ. Ζ κνξθνγελλεηηθή απηή δηαδηθαζία -ε νπνία πξνθχπηεη κέζα απφ ηηο θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο θνηλσληθήο 

επέλδπζεο θαη δηακφξθσζεο θνηλσληθψλ ππνδνκψλ (Harvey, 2005)- πξνθαιεί θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

αλάδεημε θαη έπεηηα απηνλφκεζε λέσλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ θαη δηαθπβεπκαηηψλ. Σα ηειεπηαία εθθξάδνπλ 

ζηαδηαθά θαη ζπλ-ζεκαηνπνηνχλ λέα θνηλσληθά δηαθπβεχκαηα, ζε ζρέζε κε ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηεο επηζηήκεο 

θαη ηεο γλψζεο ζηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία, αιιά θαη αλαζηνραζηηθά ζε ζρέζε θαη κε ην ίδην πεξηερφκελν θαη 

ηνλ ηζηνξηθφ θαη πιηθφ ραξαθηήξα ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο.          

ηηο παξαπάλσ ζειίδεο αλαγλσξίζηεθαλ αξθεηέο απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα παξαπάλσ 

δεχγε ελλνηψλ, κέζα απφ ηελ εμέηαζε εκπξάγκαησλ κνξθψλ πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. 

Δληνχηνηο, ε παξαπάλσ αλάιπζε θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθέο πξνθιήζεηο. Μηα απφ 

απηέο πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, αλαθέξεηαη ζηνλ ίδην ην δπλακηθφ ραξαθηήξα ησλ 

εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εμεηάζζεθαλ, ζε επίπεδν ζεζκηθήο ζπγθξφηεζεο, ηερλνινγηθήο 

ζχζηαζεο αιιά θαη πνιηηηθψλ ΔΣΚ. Ζ εκπεηξηθή παξαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ κνξθψλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπο, αθνινχζεζε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηελ ίδηα ηελ εμέιημε ησλ πεξηερνκέλσλ, ησλ ζρέζεσλ θαη 

ησλ επηπηψζεσλ ηνπο. Ζ δηάζηαζε απηή επεθχιαζζε δηαξθψο εμειηζζφκελα απνηειέζκαηα θαη εξεπλεηηθά 
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πνξίζκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα θαηέζηεζε απαξαίηεηε ηε ζπλερή θαη ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ εκπξάγκαησλ 

δηαδηθαζηψλ.  

πλαθήο απηνχ, είλαη θαη ε δηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ ησλ εμεηαδφκελσλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ηνλ 

επξχηεξν επηζηεκνληθφ θαη παξαγσγηθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Ζ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο ελζσκαηψλεη ηε κειέηε απηψλ ησλ ζρέζεσλ, σο παξακέηξνπ πνπ επεξεάδεη ζε έλα βαζκφ ηελ 

πεξηθεξεηαθή θπζηνγλσκία. Δληνχηνηο, ε εκπεηξηθή παξαηήξεζε παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηνλ πεξηθεξεηαθφ νξίδνληα –δεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξεο γεσγξαθηθήο θπζηνγλσκίαο θαη ζηηο ηξεηο 

πεξηπηψζεηο- απνηέιεζε άιιε κηα εξεπλεηηθή πξφθιεζε, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηηο άηππεο κνξθέο ησλ 

ζρέζεσλ απηψλ. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ θαηέζηεζαλ, θαηά ζπλέπεηα, απαξαίηεηε ηελ εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε θαη ηελ αλάπηπμε πνηνηηθψλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, αθνξά ζηελ 

αλάγθε αλαγλψξηζεο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ (ηππηθψλ θαη άηππσλ) ζρέζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ησλ 

πξνθείκελσλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. 

Μηα αθφκε ζρεηηθή πξφθιεζε, αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξηθή (εζληθά) κεζνδνινγία θαηαγξαθήο αιιά θαη ζηε κε 

ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ζηνηρείσλ απφ αληίζηνηρνπο θνξείο, πνπ αθνξνχλ ζε νξηζκέλεο απφ ηηο παξαπάλσ 

εξεπλεηηθέο θαηεγνξίεο. ε έλα βαζκφ, ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε κνξθψλ πνιηηηθήο θιήζεθε λα ππεξβεί ηε κε 

ζπζηεκαηηθή ηεθκεξίσζε απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Δπηπξνζζέησο, ε ίδηα ε 

κειέηε (ζρεηηθά) δηαθνξεηηθψλ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπο πεξηθεξεηψλ ζπλάληεζε δηαθνξηθνχο βαζκνχο γέλεζεο 

πεξηερνκέλσλ –ζε επίπεδν ζεζκψλ, πνιηηηθψλ, ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο- γεγνλφο πνπ θαηέζηεζε απαξαίηεηε ηε 

δηεχξπλζε θαη εκβάζπλζε ηνπ πιαηζίνπ αλάιπζεο. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφθιεζεο 

επηρεηξήζεθε παξαπάλσ κέζα απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηα εζληθά, ζπζηεκηθά 

ηνπο πιαίζηα. Ζ κεζνδνινγηθή απηή επηινγή, δηεχξπλε ηνλ νξίδνληα ησλ εμεηαδφκελσλ κνξθψλ θαη 

θαηεγνξηψλ, ελψ ππνζηήξημε ηελ νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε δηαδηθαζηψλ (ηερλνινγηθψλ, παξαγσγηθψλ, 

ζεζκηθψλ, πνιηηηθψλ) πνπ ππεξέβαηλαλ ην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

Σέινο, ε αλάπηπμε ηεο σο άλσ επξχηεξεο κεζνδνινγίαο, ε νινθιήξσζε ηεο κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή κειέηε 

ηξηψλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνθείκελσλ εξεπλεηηθψλ 

πξνθιήζεσλ, πξνυπέζεηε ηελ ηζφξξνπε θαηαλφεζε ησλ ηξηψλ εμεηαδφκελσλ ζπζηεκάησλ. Ζ δηαηήξεζε απηήο 

ηεο εξεπλεηηθήο αξρήο, απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε δνκεκέλεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο θαη εμαγσγήο 

ζπλζεηηθψλ πνξηζκάησλ. Δλ πξνθεηκέλσ, ε ζπγθεθξηκέλε αξρή απνηέιεζε αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ησλ παξαηεξνχκελσλ κνξθψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε νκνηνγελή 

κεζνδνινγηθά, εκπεηξηθά, εξκελεπηηθά θαη ζεσξεηηθά πξίζκαηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε αξρή δηαηήξεζεο κηαο ‘ίζεο 

απφζηαζεο’ απφ ηα παξαηεξνχκελα πεξηθεξεηαθά θαηλφκελα, πξνυπέζεηε κε ηε ζεηξά ηεο, ηε δηαηήξεζε κηαο 

αλαζηνραζηηθήο ζέαζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Δπνκέλσο, κηα βαζηθή (άξξεηε θαηά βάζε) 

πξνυπφζεζε ηεο σο άλσ κεζνδνινγίαο ππήξμε, ε εθ ηνπ ζχλεγγπο επεμεξγαζία ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ ηεο 

εξγαζίαο αιιά θαη ηαπηφρξνλα, ε εμ’ απνζηάζεσο αλαζηνραζηηθή εηθφλα ηεο επεμεξγαζίαο απηήο.     

Ζ γλψζε, ζπληζηά κηα δηακνξθσηηθή θαη κεηαζρεκαηηζηηθή δηαδηθαζία πνπ δηαπεξλάεη ηηο πθηζηάκελεο 

πξνζιακβάλνπζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηφζν ζην επίπεδν ησλ ζηνηρείσλ ή ησλ θαηλνκέλσλ πνπ δελ θαηαλννχκε 

επαξθψο, φζν θαη ζην επίπεδν απηψλ πνπ γλσξίδνπκε φηη αγλννχκε ή θαη αθφκε, αγλννχκε φηη δελ γλσξίδνπκε. 

Ηδηαίηεξα ε εθπφλεζε κηαο δηαηξηβήο, ελέρεη ζηνηρεία θαη απφ ηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηνρέο θαη δε απφ ηελ 

ηειεπηαία, θαζφζνλ πνιιέο απφ ηηο αλαιπηηθέο, ηηο εκπεηξηθέο ή ηηο ζπκπεξαζκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο έξεπλαο 

δελ είλαη θαλ γλσζηέο ή νηθείεο ζηελ πξσηαξρηθή δηαδηθαζία δηαηχπσζεο ησλ αξρηθψλ εξσηεκάησλ θαη 

ππνζέζεσλ. Πξνζηίζεηαη βέβαηα ζε απηά, ην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία ηεο ‘γλψζεο’ πξνυπνζέηεη ηελ 

εζσηεξίθεπζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ππφ κειέηε αληηθεηκέλνπ, ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαζψο θαη ηελ 

καθξνπξφζεζκε παξακνλή εληφο ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ εξσηεκάησλ ηεο ίδηαο ηεο έξεπλαο. Δληνχηνηο, ε 

δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη πξνζσπηθψλ εξσηεκάησλ αιιά θαη αλαδήηεζεο ησλ 

εζσηεξηθεπκέλσλ, γηα ηνλ εξεπλεηή, αληηθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, αλάγεη ηηο θαηεγνξίεο απηέο (σο αλαγθαηφηεηα) 

ζε κηα ακθίδξνκε ζρέζε, φπνπ δελ αλαδεηείηαη κφλν ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο απφ ηνπο λνεηηθνχο 

αλαζηνραζκνχο αιιά ηαπηφρξνλα, νη πξνεγνχκελνη αλαδεηνχληαη απφ ην αληηθείκελν θαζαπηφ. 



402 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Δλληνόγλυζζη  

 

Βαΐηζνο, Κ. θαη Γηαλλίηζεο, Σ. (2001) Σερλνινγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, Αζήλα: 

Gutenberg. 

Βαΐηζνο, Κ. θαη Μπαξηδψθαο, A. (2004) Αλαπηπμηαθή Οηθνλνκηθή, Αζήλα: Δθδφζεηο Κξηηηθή. 

Γαβξφγινπ, Κ. (2004) Σν παξειζφλ ησλ επηζηεκψλ σο ηζηνξία, Ζξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο.  

 

ΓΓΔΣ (2003) Πξνο ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο: πξννπηηθέο θαη ξφινη, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αζήλα.  

 

ΓΓΔΣ (2004) Σερλνινγηθή Πξννπηηθή Γηεξεχλεζε ζηελ Διιάδα: ρσξηθά δεηήκαηα, ππνδνκέο θαη λέεο ηερλνινγίεο 

ζηελ Διιάδα, Έθζεζε Οξηδφληηαο Γξάζεο, Αζήλα. 

 

ΓΓΔΣ (2005) Οδεγφο Δθαξκνγήο Γξάζεο ‘ΠΡΑΞΔ-Τπνζηήξημε εξεπλεηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ πξνηππνπνίεζε 

θαη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Δληνπηζκφο θαη αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ κε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ έληαζεο γλψζεο (Spin off). Φάζε Β’. Γξαζηεξηφηεηεο 

εθθίλεζεο ηεο επέλδπζεο, 2
νο

 Κχθινο 2005-2008, Αζήλα.  

 

ΓΓΔΣ (2006) ηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη δείθηεο επνπηεπφκελσλ θνξέσλ έξεπλαο, Αζήλα.  

 

ΓΓΔΣ (2007) ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο ηεο Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 

2007-2013, Αζήλα.  

 

ΓΓΔΣ (2009) Οδεγφο Δθαξκνγήο-Γξάζε πλεξγαζία, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο.  

ΓΓΔΣ (2010α) Έθζεζε απνηειεζκάησλ δεκφζηαο ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο, ‘Γξάζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα’, http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6735, 09/04/2011.  

ΓΓΔΣ (2010β) ρέδην δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο,  

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6599, 09/04/2011. 

ΓΓΔΣ (2010γ) Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

δξάζεο εζληθήο εκβέιεηαο «πλεξγαζία»- Πξάμε Η (πλεξγαηηθά έξγα κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο) θαη Πξάμε ΗΗ 

(πλεξγαηηθά έξγα κεγάιεο θιίκαθαο), δηθηπαθφο ηφπνο http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6577, 

09/04/2011.  

Γεσξγαληάο, Ζ. (2002) Σνπηθφ Κξάηνο θαη Σνπηθφηεηα, ζηα ίρλε δχν ζπδεηήζεσλ, Αζήλα: Ίδξπκα άθε 

Καξάγησξγα.  

Γεσξγαληάο, Ζ. θαη Γθηνχξαο, Θ. (2010) Υψξνο, πφιε θαη εμνπζία ζηε λεσηεξηθφηεηα, Ίδξπκα άθε 

Καξάγησξγα, Αζήλα: Δθδφζεηο αββάια. 

Γηαλλίηζεο, Σ. (1993) (επηκ.) Βηνκεραληθή θαη Σερλνινγηθή Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα, Αζήλα: Δθδφζεηο Θεκέιην. 

 

Γηαλλίηζεο, Σ. (1993) Ζ Δπηηαγή κηαο Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο, Γηαλλίηζεο, Σ. (επηκ.) Βηνκεραληθή θαη 

Σερλνινγηθή Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα, Αζήλα: Δθδφζεηο Θεκέιην. 

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6735
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6599
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6577


403 

 

Γθηνχξαο, Θ. (2004) Immanuel Kant: Ζ Γηέλεμε ησλ ρνιψλ, Αζήλα: Δθδφζεηο αββάιαο.  

Γξάβαξεο, Γ (1997) Κξίζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη λεσηεξηθφηεηα, Αζήλα: Ίδξπκα άθε Καξάγησξγα.   

Γξάβαξεο, Γ (2004) εκεηψζεηο απφ Γηάιεμε ζην Μάζεκα ‘Κξαηηθέο Πνιηηηθέο’, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 

Ρέζπκλν.  

Γξακκαηηθάθεο, Γ. (2006) Ζ απηνβηνγξαθία ηνπ θσηφο, Ζξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο.  

Γεληφδνο, Γ. (1993) Σερλνινγηθή Πνιηηηθή, ζην Γηαλλίηζεο, Σ. (επηκ.) Βηνκεραληθή θαη Σερλνινγηθή Πνιηηηθή 

ζηελ Διιάδα, Αζήλα: Δθδφζεηο Θεκέιην.  

Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, (2007) Απνινγηζκφο 2001-2006, Μέξνο Α, 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ζξάθιεην.  

 

Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο (2010) Διιεληθέο Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο 1993-2008: Βηβιηνκεηξηθή αλάιπζε 

ειιεληθψλ δεκνζηεχζεσλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο/Δζληθφ Ίδξπκα 

Δξεπλψλ.  

 

Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (2008) Γηθαηψκαηα Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη Δθκεηάιιεπζε Δξεπλεηηθψλ 

Απνηειεζκάησλ, Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο θαη Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο, Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ, Αζήλα.  

Έθζεζε Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ (2000) Πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ ‘Απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ζξάθιεην. 

 

ΔΣΑΜ (2009) Παξνρή ππεξεζηψλ αμηνιφγεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ ‘Πεξηθεξεηαθφο Πφινο Καηλνηνκίαο 

Κξήηεο’, 2ε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο, Ζξάθιεην. 

   

Freeman, C. & Perez, C. (1991) Γηαξζξσηηθέο θξίζεηο πξνζαξκνγήο: νηθνλνκηθνί θχθινη θαη επελδπηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ζην Γηαλλίηζεο, Σ. (επηκ.) Οηθνλνκηθή Θεσξία θαη Σερλνινγία, Αζήλα: Gutenberg.  

Hirschman, A. (2004) Δπελδπηηθέο πνιηηηθέο θαη ‘δπηζκφο’ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ζην Βαΐηζνο, Κ. & 

Μπαξηδψθαο, Α. (επηκ.) Αλαπηπμηαθή Οηθνλνκηθή, Αζήλα: Δθδφζεηο Κξηηηθή. 

 

ICAP (2007) Γηεξεχλεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο: 

πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο-πξνηάζεηο, Ζξάθιεην.  

 

ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ (2005) Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε: ε αλάγθε ελφο λένπ Αλαπηπμηαθνχ 

Τπνδείγκαηνο, Αζήλα.   

 

ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ (2008) Ζ Διιεληθή νηθνλνκία θαη ε απαζρφιεζε - Δηήζηα Έθζεζε, Αζήλα.  

 

Καξάγησξγαο, . (1979) Οη Οηθνλνκηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ Κξάηνπο, Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε. 

Καπθαιάο, Γ. θαη Φνπηάθεο, Γ. (1998) Καηλνηνκία θαη κεηαθνξά ηερλνινγίαο ζηα παξαγσγηθά ζπζηήκαηα ησλ 

ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ, ζην εθεξηδή, Δ. Καηλνηνκία, Πεξηνρέο ζχζηεκα, κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη 

θαηλνηνκηθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, Αζήλα: Gutenberg. 

Κέληξν Καηλνηνκίαο Κξήηεο (2008) Μειέηε θνπηκφηεηαο Έξγνπ, Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο, Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ, Υαληά.   

Kaldor, N. (2004) Ζ αθαηαιιειφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ηζνξξνπίαο, ζην Βαΐηζνο, Κ. θαη Μπαξηδψθαο, Α., 

Αλαπηπμηαθή Οηθνλνκηθή, Αζήλα: Δθδφζεηο Κξηηηθή. 



404 

 

Κνκλελφο, Ν. (1986) Θεσξία ηεο αζηηθφηεηαο: θξίζε, κεηξνπνιηηηθή αλαδηάξζξσζε, λέα πνιενδνκία, 

Θεζζαινλίθε: χγρξνλα Θέκαηα.  

Κνκλελφο, Ν. (1990) Σνπηθή επειημία θαη ε θξίζε ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα, ΣΟΠΟ, 1/90, ζει. 

81-92. 

 

Κνκλελφο, Ν. (1998) Καηλνηνκία θαη γεσγξαθηθή αλαδηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο αλάπηπμεο ζηελ δεθαεηία ηνπ 

1980, ζην εθεξηδή, Δ. (επηκ.) Καηλνηνκία: πεξηνρέο ζχζηεκα, κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκηθή 

αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, Αζήλα: Gutenberg. 

 

Κνκλελφο, N. (2000) Ζ Καηλνηνκία είλαη Νεζί, Αλδξηθνπνχινπ Δ., Καπθαιάο Γ. (επηκ.) Ο λένο Δπξσπατθφο 

ρψξνο, Αζήλα: Δθδφζεηο Θεκέιην. 

 

Κνκλελφο, Ν. (2004) Πεξηθέξεηεο Αξηζηείαο ζηελ Δπξψπε: ην λέν πξφηππν πεξηθεξεηαθήο ηεξαξρίαο θαη 

αλάπηπμεο, ζην Καπθαιάο, Γ. (επηκ.) Εεηήκαηα ρσξηθήο αλάπηπμεο, Αζήλα: Κξηηηθή.  

Κνκλελφο, Ν. (2005) Σερλνπφιεηο θαη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ζηελ Δπξψπε, Αζήλα: Gutenberg. 

Κνπξιηνχξνο, Ζ. (2001) Γηαδξνκέο ζηηο Θεσξίεο ηνπ Υψξνπ. Οηθνλνκηθέο Γεσγξαθίεο ηεο Παξαγσγήο θαη ηεο 

Αλάπηπμεο, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.    

Λακπξηαλίδεο, Λ. (2007) Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία: ζηνηρεία ζεσξίαο θαη εκπεηξηθά παξαδείγκαηα, Αζήλα: 

Δθδφζεηο Παηάθε.   

Λακπξηαλίδεο, Λ. (2011) Δπελδχνληαο ζηε θπγή. Ζ δηαξξνή επηζηεκφλσλ απφ ηελ Διιάδα ηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, Αζήλα: Δθδφζεηο Κξηηηθή.  

Λπκπεξάθε, Α. θαη Σξαπιφο, . (1993) Κξαηηθέο παξεκβάζεηο ζηε βηνκεραλία: άκεζε θαη έκκεζε βηνκεραληθή 

πνιηηηθή ζηε δεθαεηία ηνπ ’80, ζην Γηαλλίηζεο, Σ. (επηκ.) Βηνκεραληθή θαη Σερλνινγηθή Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα, 

Αζήλα: Δθδφζεηο Θεκέιην.  

Lundwall, Β-Α. (1991) Ζ θαηλνηνκία σο δηαδηθαζία αιιειφδξαζεο: απφ ηελ αιιειφδξαζε ρξήζηε-παξαγσγνχ 

ζην εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκηψλ ζην Γηαλλίηζεο, Σ. (επηκ.) Οηθνλνκηθή Θεσξία θαη Σερλνινγία, Αζήλα: 

Gutenberg.  

Μαξθάηνπ, Μ. Δ. θαη θάγηαλλεο, Π. (2010) Σα Γηπιψκαηα Δπξεζηηερλίαο ζηελ Διιάδα: Γεσγξαθηθά θαη 

ηερλνινγηθά πξφηππα, Πεξηνδηθφ Αεηρψξνο 6 (2) [11] Δηδηθφ ηεχρνο-Αθηέξσκα Καηλνηνκία θαη Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε.   

Μαξμ, Κ. (2002) Σν Κεθάιαην. Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σφκνο Πξψηνο, (κεη. Μαπξνκκάηε, Π.) 

Δθδφζεηο Αζήλα: χγρξνλε Δπνρή.  

 

Μεηζφο, Α (1989) Ζ Διιεληθή Βηνκεραλία ζηε Γηεζλή Αγνξά: θξαηηθή πξνζηαζία θαη αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο πξηλ θαη κεηά ηελ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή θνηλφηεηα, Θεκέιην: Αζήλα. 

 

Monod, J. (2008) Σχρε θαη Αλαγθαηφηεηα: δνθίκην γηα ηε θπζηθή θηινζνθία ηεο λεφηεξεο βηνινγίαο, Αζήλα: 

Δθδφζεηο Κέδξνο.  

Μπαθαηζάθε-Μαλνπδάθε, M. θαη Ενπνπλίδεο, K. (2002) The venture capital investment process in Greece: 

Some evaluation aspects, 15
ν
 Δζληθφ πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπηρεηξεζηαθψλ Δξεπλψλ, Σξίπνιε 31 

Οθησβξίνπ-2 Ννεκβξίνπ.   

Ναλφπνπινο, Γ. θαη Μπακπηληψηεο, Γ. (2010) Απφ ηελ Κνζκνγνλία ζηελ Γισζζνγνλία. Μηα ζπλ-δήηεζε, 3
ε
 

έθδνζε, Αζήλα: Δθδφζεηο Καζηαληψηε.  



405 

 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο (2008) Μειέηε Καηαγξαθήο θαη Απνηχπσζεο Δξεπλεηηθψλ Γνκψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ΔΛΚΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

  

Παπαδάθεο, Ν. (2004) Ζ Παιίκςεζηε Δμνπζία. Κξάηνο, Παλεπηζηήκην θαη Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα, 

Αζήλα: Gutenberg.  

 

Perez, C. & Soete, L. (1991) Ζ θάιπςε ηνπ ηερλνινγηθνχ ράζκαηνο: εκπφδηα ζηελ είζνδν θαη επθαηξίεο, ζην 

Γηαλλίηζεο, Σ. (κεη.) Οηθνλνκηθή Θεσξία θαη Σερλνινγία, Αζήλα: Gutenberg.  

Πεξηθέξεηα Κξήηεο (2011) Δλεκεξσηηθφ εκείσκα κε ζέκα ‘χζηαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Καηλνηνκίαο 

Κξήηεο’, 18/01/2011.  

 

Πεξηθεξεηαθφο Πφινο Καηλνηνκίαο Κξήηεο–ΠΠΚΚ (2008) ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο: Οξηδφληηα 

Γξαζηεξηφηεηα 2, ΓΓΔΣ. 

Piketty, T. (2007) H νηθνλνκία ησλ αληζνηήησλ, κεη. Παπαδάθε, Δ., Αζήλα: Πφιηο.   

Prigozine, I. (2003) Σν Σέινο ηεο Βεβαηφηεηαο. Υξφλνο, Υάνο θαη νη Νφκνη ηεο Φχζεο, 2
ε
 έθδνζε, Αζήλα: 

Δθδφζεηο Κάηνπηξν.  

Rifkin, J. (2005) Σν Δπξσπατθφ φλεηξν, κεη. Αιαβάλνπ, Α., Αζήλα: Δθδφζεηο Ληβάλε. 

RITTS Κξήηεο (1999) Σειηθή Έθζεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο-Φάζε 0, Ζξάθιεην, Ηνχιηνο.   

 

RITTS Κξήηεο (2000) Σειηθή Έθζεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο-Φάζε I, Ζξάθιεην, Φεβξνπάξηνο.  

 

Schumpeter, J.A. (2004) Ζ αζηάζεηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ζην Βαΐηζνο, Κ. θαη Μπαξηδψθαο, A. (επηκ.) 

Αλαπηπμηαθή Οηθνλνκηθή, Δθδφζεηο Κξηηηθή: Αζήλα.  

θάγηαλλεο, Π. (1992) Καζεζηψηα ζπζζψξεπζεο θαη κεηαβνιή ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη ησλ 

ππνδνκψλ: ρσξηθέο δηαζηάζεηο, ΣΟΠΟ, ηφκνο 4, ζει.45-75.  

θάγηαλλεο, Π. (2000) Πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα θαηλνηνκία ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο επξσπατθέο πεξηθέξεηεο: 

δεηήκαηα πιαηζίνπ θαη πνιηηηθήο, ζην 17 Κείκελα γηα ην ρεδηαζκφ, ηηο Πφιεηο θαη ηελ Αλάπηπμε. Γέθα ρξφληα 

ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζει. 323-340, Βφινο: Παλεπηζηεκηαθέο 

Δθδφζεηο Θεζζαιίαο.  

θάγηαλλεο, Π. (2003α) Σερλνινγία, Καηλνηνκία θαη Αλαδηάξζξσζε ηνπ Υψξνπ, Πξαθηηθά 16νπ πλεδξίνπ 

Διιεληθήο Δηαηξίαο Δπηρεηξεζηαθψλ Δξεπλψλ, ΣΔΗ Λάξηζαο, 25-27 επηεκβξίνπ.  

θάγηαλλεο, Π. (2003β) Υσξηθά δεηήκαηα, ππνδνκέο θαη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ Διιάδα, παξνπζίαζε εηζήγεζεο 

Οξηδφληηνπ Σνκέα: Υψξνο θαη πεξηθέξεηεο, Σερλνινγηθή Πξννπηηθή Γηεξεχλεζε ζηελ Διιάδα, Γεληθή 

Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο, 25 Ννεκβξίνπ, Αζήλα.   

θάγηαλλεο, Π. (2003γ) Δζληθφ χζηεκα Καηλνηνκίαο θαη λέεο ππνδνκέο ηειεκαηηθήο ζηελ Διιάδα, ζην 

εθεξηδή, Δ. (επηκ.) Καηλνηνκία: πεξηνρέο ζχζηεκα, κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκηθή αλάπηπμε ζηελ 

Διιάδα, Αζήλα: Gutenberg. 

Solow, R. (2004) Οη πξννπηηθέο ηεο ζεσξίαο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, Βαΐηζνο, Κ. & Μπαξηδψθαο, A. 

(επηκ.) Αλαπηπμηαθή Οηθνλνκηθή, Αζήλα: Δθδφζεηο Κξηηηθή.  

ηαζάθεο, Γ., Aθνπμελίδεο A., Γθιαβάλεο Π., Kαξδάζεο B., Πεζκαδφγινπ B. θαη Kαλάο Ά. (2000) Οη 

πξννπηηθέο ηεο Κξεηηθήο νηθνλνκίαο ζην ρψξν ηεο Α. Μεζνγείνπ, ηειηθή έθζεζε, Ρέζπκλν. 



406 

 

ηακάηεο, Κ. (2005) Ζ αβέβαηε θνηλσλία ηεο γλψζεο, Αζήλα: Δθδφζεηο αββάιαο.  

 

ηακπνπιήο, Π. (2010) Πψο εκπεδψλεηαη ε θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα; Ζ αλάδπζε ησλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο ζην ρψξν, Πεξηνδηθφ Αεηρψξνο 6 (2) [11] Δηδηθφ ηεχρνο-Αθηέξσκα Καηλνηνκία θαη Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε.   

Σαηαξάθεο, M. (2010) Παξνπζίαζε εμειίμεσλ HiPER, Γηεκεξίδα ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ην HiPER, 17-18 

Γεθεκβξίνπ, Ζξάθιεην Κξήηεο.  

Υαηδεησζήθ, Υ. (1993) Ζ γεξαηά ζειήλε - Ζ βηνκεραλία ζηελ Διιάδα 1830-1940, Αζήλα: Δθδφζεηο Θεκέιην.  

Υξηζηνθάθεο, Μ. (2001) Tνπηθή αλάπηπμε θαη πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε.  

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο (2005) ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο: ζηφρνη θαη πνξεία επίηεπμεο ηνπο, Αζήλα. 

 

Ξενόγλυζζη 

Acemoglu, D., Johnson, S. & Robinson, J. (2005) Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth, 

ζην Aghion, P. & Durlauf, S., Handbook of Economic Growth, North Holland.  

 

Aghion, P. & Howitt, P. (1997) Endogenous Growth Theory, The MIT Press.  

 

Amin, A. & Thrift, N. (1995) Institutional issues for the European regions: from markets and plans to 

socioeconomics and powers of association, Economy and Society, 24:1, 41-66.  

 

Amin, A. (1998) An institutional perspective of regional economic development, paper presented at the 

Economic Geography Research Group Seminar, Institutions and Governance, Department of Geography, UCL, 

London.  

 

Amin, A. & Thomas, D. (1996) The negotiated economy: state and civic institutions in Denmark, Economy and 

Society, 25: 2, 255 -281. 

Amin, A. & Cohendet, P. (2004) Architectures of Knowledge: firms, capabilities and communities, Oxford 

University Press.  

Andersson, R., Quigley, J.M. & Wilhelmsson, M. (2004) University Decentralization as Regional Policy: the 

Swedish Experiment, Journal of Economic Geography. August 2004. Vol 4. No. 4. 371-388. 

Andreosso-O’Callaghan, B. & Lenihan, H. (2006) Is Ireland a Role Model for SME Development in the New 

Member States? Journal of European Integration, 28 (3): 277-303. 

 

Archibugi, D., Howells, J. & Michie, J. (1999) Innovation Systems and Policy in a Global Economy, ζην 

Archibugi, D. Howells, J. & Michie, J. (eds.) Innovation Policy in a Global Economy, Cambridge University 

Press.  

 

Arrow, K. (1962) The economic implications of learning by doing, Review of Economic Studies 29, 155-173. 

 

Arthur, Β. (1989) Competing Technologies, Increasing Returns and Lock-In by Historical Events, The 

Economic Journal, vol.99, no.394,116-131. 

Aschauer D.A. (1989) Is Public Expenditure Productive? Journal of Monetary Economics 23: 177-200. 



407 

 

Asheim, B. (2002) Regional innovation systems: the integration of local ‘sticky’ and global ‘ubiquitous’ 

knowledge, Journal of Technology Transfer 27, 77-86. 

Asheim, B. & Gertler, M. (2005) The Geography of Ηnnovation: Regional Innovation Systems, ζην Fagerberg, 

J., Mowery, D. & Nelson, R. (eds.) The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press.  

Asheim, B. Coenen, L. Moodysson, J. & Vang, J. (2005) Regional Innovation System Policy: a Knowledge-

based Approach, CIRCLE Working Paper Series, paper No. 2005/13. 

Asheim, B. Cooke, P. & Martin, R. (2006) Clusters and Regional Development: critical reflections and 

explorations, London & New York: Routledge. 

Asheim, B., Boschma, R. & Cooke, P. (2007) Constructing regional advantage: Platform policies based on 

related variety and differentiated knowledge bases, Papers in Evolutionary Economic Geography, Utrecht 

University, Section of Economic Geography. 

Asheim, B. (2008) Explaining spatial patterns of innovation: analytical and synthetic modes of knowledge 

creation in the Medicon Valley life-science cluster, Environment and Planning A 40 (5) 1040 – 1056. 

Asheim, B., Coenen, L. & Moodysson, J. (2009) The Life Science Cluster of Medicon Valley, Scadinavia, in 

‘Clusters, Innovation and Entrepreneurship’, OECD. 

Audretsch, D. & Feldman, M. (2004) Knowledge spillovers and the geography of innovation, ζην Henderson, 

J.V. & Thisse, J.F. (eds.) Handbook of Regional and Urban Economics, volume 4, Elsevier.   

Bakouros, Y., Mardas, D. & Varsakelis, N. (2002) Science Park, a high tech fantasy?: an analysis of the 

science parks of Greece, Technovation 22, 123-128.  

Barry, F., Bradley, J. & Hannan, A. (2001) The Single Market, the Structural Funds and Ireland’s Recent 

Economic Growth, Journal of Common Market Studies, 39 (3): 537-52. 

Barry, F. Görg, H. & McDowell, A. (2003) Outward FDI and the Investment Development Path of a Late-

industrializing Economy: Evidence from Ireland, Regional Studies, 37: 4, 341-349.  

Bartholomei, M. (2005) To Know is to Be: Three Perspectives on the Codification of Knowledge, SPRU 

Electronic Working Paper Series 131, University of Sussex, SPRU.  

 

Bartzokas, A. (2000) Policy Relevance and Theory Development in Innovation Studies, Discussion Paper 

Series, INTECH - The United Nations University.  

Bartzokas, A. & Teubal, M. (2001) A Framework for Policy-Oriented Innovation Studies in Industrialising 

Countries, Discussion Paper Series, INTECH - The United Nations University.  

Bell, Μ. & Pavitt, Κ. (1993) Technological Accumulation and Industrial Growth: contrasts between developed 

and developing countries, Industrial & Corporate Change, vol. 2, no.2, 157-210. 

Bengtsson, L & Lind J.I. (2004) Strategizing for regional advantage: a case study of Ideon Science Park in 

Lund, Sweden, ζην Creative Knowledge Environments: The Influences on Creativity in Research and 

Innovation (ed.) Hemlin, S., Allwood, C. & Martin, B., Edward Elgar, Cheltenham, UK • Northampton, MA, 

USA.  

Benko, G. & Lipietz, A. (1998) From the regulation of space to the space of regulation, GeoJournal 44, 275-

281. 

Benneworth, P. & Hospers, G.J. (2007) The new economic geography of old industrial regions: universities as 

global/local pipelines, Environment and Planning C: Government and Policy, Pion Ltd, London, vol. 25(6), 

779-802. 

http://ideas.repec.org/s/sru/ssewps.html
http://ideas.repec.org/s/sru/ssewps.html
http://ideas.repec.org/s/sru/ssewps.html


408 

 

Benneworth, P. Coenen L. Moodysson J. & Asheim, B. (2009) Exploring the Multiple Roles of Lund University 

in Strengthening Scania's Regional Innovation System: Towards Institutional Learning?, European Planning 

Studies, 17: 11, 1645-1664.  

Benneworth, P., Charles, D. & Madanipour, A. (2010) Building localized interactions between universities and 

cities through university spatial development, European Planning Studies, 18: 10, 161-1629. 

Bernal, J. D. (1939) The Social Function of Science, Routledge: London.   

Bernal, J.D. (1971) Science in History, Vol. 2: The Scientific and Industrial Revolution, The MIT Press.  

Bitard, P., Edquist, C., Hommen, L. & Rickne, A. (2008) Reconsidering the Paradox of high R&D input and 

low innovation: Sweden, ζην Edquist, C. & Hommen, L. (2008) Small Country Innovation Systems: 

Globalisation, Change and Policy in Asia and Europe, Cheltenham, UK: Edward Elgar.    

Boardman, C. & Gray, D. (2010) The new science and engineering management: cooperative research centers 

as government policies, industry strategies, and organizations, Journal of Technology Transfer 35: 445-459.  

Borrás, S. Chaminade, C. and Edquist, C. (2009) The Challenges of Globalization: Strategic Choices for 

Innovation Policy, ζην Göran Marklund, Nikνlas Vonortas and C. Wessner (eds.), The Innovation Imperative. 

National Innovation Strategies in the Global Economy, Cheltenham: Edward Elgar. 

Borts G.H., Stein J.L. (1964) Economic Growth in a Free Market, Columbia University Press, New York. 

Bramanti, A. (1998) From space to territory: relational development and territorial competitiveness: the 

GREMI approach within the contemporary debate, paper presented at the Conference ‘SME’s and districts: 

hybrid governance forms, knowledge creation and technology transfer, Castellanza, 5-7 November.  

Brennan, N. & Breathnach, P. (2009) The spatiality of Irish manufacturing linkages in the'Celtic Tiger' era, 

Irish Geography, 42: 1, 7-22. 

Brenner, N. et al (2003) State/Space, Blackwell. 

Breschi, S. & Lissoni, F. (2001) Knowledge Spillovers and Local Innovation Systems: a critical survey, 

Industrial & Corporate Change, vol. 10, no. 4, 975-1005.  

 

Brusco, S. (1982), The Emilian Model: Productive Decentralisation and Social Integration, Cambridge Journal 

of Economics 6, 167-84. 

Carlsson, B., Jacobsson, S., Holmen, M. & Rickne, A. (2002) Innovation systems: analytical and 

methodological issues, Research Policy 31, 233-245. 

 

Castells, M. (1977) The Urban Question. A Marxist Approach, London: Edward Arnold. 

 

Chaminade, C., & Edquist, C. (2005) From theory to practice: the use of systems of innovation approach in 

innovation policy, CIRCLE Working Paper Series paper No 2005/02, Lund University.  

Chaminade, C., Lundvall B-A., Vang-Lauridsen J., & Joseph, K. (2010) Innovation policies for development: 

towards a systemic experimentation based approach, CIRCLE Working Paper Series, paper No. 2010/01, Lund 

University.  

Chaminade, C. Zabala J.M. & Treccani, A. (2010) The Swedish national innovation system and its relevance for 

the emergence of global innovation networks, CIRCLE Working Paper Series, paper No 2010/09, Lund 

University.  



409 

 

Chandler, A. D., Jr. (1980) Managerial Hierarchies, Harvard University Press. 

Chandler, A. D., Jr. (2005) Shaping the Industrial Century, Harvard University Press. 

Christensen, J.L., Gregersen, B., Johnson, B., Lundwall, B-A. & Tomlinson, M. (2008) An NSI in transition? 

Denmark, ζην Edquist, C. & Hommen, L. (eds.) Small Country Innovation Systems: globalization, change and 

policy in Asia and Europe, Cheltenham, UK: Edward Elgar. 

Cimoli, M. Dosi, G. & Stiglitz, J. (2009) Industrial Policy and Development: the political economy of 

capabilities accumulation, Oxford.  

Coccia, Μ. (2005) Economics of scientific research: origins, nature and structure, ζην Proceedings of 

Economic Society of Australia. 

Coenen, L. Moodysson, J. Ryan, C. Asheim, B. & Phillips, P. (2005) Knowledge Bases and Spatial Patterns of 

Collaboration: Comparing the Pharma and Agro-Food Bioregions Scania and Saskatoon, CIRCLE Working 

Paper Series, paper No. 2005/12, Lund University.  

 

Coenen, L. and Asheim, B.T. (2006) Constructing Regional Advantage at the Northern Edge, ζην Cooke, P. 

and Piccoluga, A. (eds.), Regional Development in the Knowledge Economy. Routledge, London, 84-110. 

 
Coenen, L. & Moodysson, J. (2009) Putting Constructed Regional Advantage into Swedish Practice, European 

Planning Studies, volume 17, n. 4, 587-604. 

 

Collins P. & Pontikakis D. (2006) Innovation systems in the European periphery: the policy approaches of 

Ireland and Greece, Science and Public Policy vol. 33, number 10, December, 757-769. 

 

Cooke, P. & Morgan, K. (2001) The Associational Economy: firms, regions and innovation, OUP: Oxford.  

Cooke, P. (2001α) Regional Innovation Systems, Clusters and the Knowledge Economy, Industrial & Corporate 

Change, vol. 10, n. 4, 945-974. 

Cooke, P.  (2001β) From Technopoles to Regional Innovation Systems: the evolution of localized technology 

development policy, Revue Canadienne des sciences regionales, XXIV: 1, pp. 21-40.  

Cooke, P., Heidenreich, M. & Braczyk, H.J. (2004) Regional Innovation Systems: the role of governance in a 

globalised world, London: Routledge. 

Cooke, P. & Leydesdor, L. (2006) Regional Development in the Knowledge-Based Economy: The Construction 

of Advantage, Journal of Technology Transfer, 31: 5–15.  

Dasgupta, P. (1988) The Welfare Economics of Knowledge Production, Oxford Review of Economic Policy, 

Vol.4, No.4.  

Dasgupta, P. & David, P. (1994) Towards a new economics of science, Research Policy 23, 487-521. 

Doloreux, D. & Parto, S. (2005) Regional innovation systems: current discourse and unresolved issues, 

Technology in Society 27, 133-153. 

Domar, E. (1957) Essays in the Theory of Economic Growth, New York. 

Dosi, G. (1982) Technological Paradigms and Technological Trajectories: suggested interpretation and the 

determinants and directions of technical change, Research Policy 11, 147-162.  

Dosi, G. (1988) Sources, procedures and microeconomic effects of innovation, Journal of Economic Literature 

26, 120-171.  

http://www.hup.harvard.edu/catalog/CHAMAH.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University_Press
http://www.hup.harvard.edu/catalog/CHASHI.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University_Press


410 

 

Dosi, G. (1991) Οη ηάζεηο ηεο θαηλνηνκίαο θαη νη πξνζδηνξηζηηθνί ηεο παξάγνληεο: ηα ζπζηαηηθά ηεο θαηλνηφκνπ 

δηαδηθαζίαο, ζην Γηαλλίηζεο, Σ. (επηκ.) Οηθνλνκηθή Θεσξία θαη Σερλνινγία, Αζήλα: Gutenberg.  

Dosi, G. & Nelson, R. (1994) An introduction to evolutionary theories in economics, Journal of Evolutionary 

Economics, 4: 153-172.  

Dosi, G. (1999) Some notes on national systems of innovation and production, and their implications for 

economic analysis, ζην Archibugi, D., Howells, J. & Michie, J. (eds.) Innovation Policy in a Global Economy, 

Cambridge University Press. 

Dunford, M. (2003) Theorizing Regional Economic Performance and the Changing Territorial Division of 

Labour, Regional Studies, vol. 37.8, 839–854.  

Edquist, C. & Lundwall, B-A (1993) Comparing the Danish and Swedish Systems of Innovation, Nelson, R. 

(eds.), National Innovation Systems. A Comparative Analysis, Oxford University Press, New York/Oxford. 

Edquist, C. (1997) Systems of Innovation, London: Pinter. 

Edquist, C. (2001) The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: an account of the state of the 

art, paper presented at the DRUID Conference ‘National Systems of Innovation, Institutions and Public 

Policies, Aalborg June 12-15. 

Edquist, C. (2005) Systems of innovation: perspectives and challenges, ζην Fagerberg, J., Mowery, D. & 

Nelson, R. (eds.) The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press.  

Edquist, C. (2006) The Role of Universities in the System of Innovation, Summary of Presentation at UNESCO 

Forum on Higher Education, Research and Knowledge, November 29-December 1. 

Edquist, C. & Hommen, L. (2008) Small Country Innovation Systems: Globalisation, Change and Policy in 

Asia and Europe, Cheltenham, UK: Edward Elgar.    

Edquist, C. (2010) The Swedish Paradox –Unexploited Opportunities! CIRCLE Working Paper Series 2010/05, 

Lund University.  

ERA Watch network (2006) RIP-WATCH, Analysis of the Regional Dimensions of Investment in Research, case 

study regional report: Crete, European Communities. 

 

Etzkowitz, H. (2002) Incubation of incubators: innovation as a triple helix of university–industry–government 

networks, Science and Public Policy, volume 29, number 2, 115–128, 

Etzkowitz, H. (2003) Innovation in Innovation: the Triple Helix of university-industry-government relations, 

Social Science Information, 42(3), 293-337. 

European Commission (2003) European Trend Chart on Innovation, 2003 European Innovation Scoreboard: 

Technical Paper No3, Regional Innovation Performance. 

 

European Commission (2008α) Constructing regional advantage: principles–perspectives- policies, Regions of 

Knowledge, DG Research.   

European Commission (2008β) A more research intensive and integrated European Research Area: science, 

technology and competitiveness key figures report 2008/9, Brussels.    

 

European Commission (2009α) European Trend Chart on Innovation, Country Report: Greece, Brussels.  

 



411 

 

European Commission (2009β) European Trend Chart on Innovation, Country Report: Ireland, Brussels.  

 

European Commission (2009γ) European Trend Chart on Innovation, Country Report: Sweden, Brussels.  

 

European Commission (2010α) European Trend Chart on Innovation, Country Report: Greece, Brussels.  

European Commission (2010β) European Trend Chart on Innovation, Country Report: Ireland, Brussels.  

European Commission (2010γ) European Trend Chart on Innovation, Country Report: Sweden, Brussels.  

Elliot, J. (1980) Marx and Schumpeter on Capitalism’s Creative Destruction: a comparative restatement, The  

Quarterly Journal of Economics, vol. 95, n.1, 45-68. 

Enterprise Ireland (2007) Seed and Venture Capital Report 2006, July. 

 

Egeraat, C. & Barry, F. (2009) The Irish Pharmaceutical Industry over the Boom Period and Beyond, Irish 

Geography (Special Issue on Geographies of the Celtic Tiger), 42, 1, 23-44. 

 

Egeraat, C. (2010) The scale and scope of process R&D in the Irish pharmaceutical industry, Irish Geography, 

43: 1, 35-58. 

Expert Group on Future Skills Needs (2010) Monitoring Ireland's Skills Supply-Trends in Education and 

Training Outputs 2010, Dublin. 

Fagerberg, J., Mowery, D. & Nelson, R. (eds.) The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press.  

 

Fagerberg, J. & Godinho, M. (2005) Innovation and Catching-up, ζην Fagerberg, J., Mowery, D. & Nelson, R. 

(eds.) The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press.  

 

Fagerberg, J. (2005) Innovation: a guide to the literature, ζην Fagerberg, J., Mowery, D. & Nelson, R. (eds.) 

The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press.  

 

Fagerberg, J., Srholec, M. & Verspagen, B. (2009) Innovation and Economic Development, UNU-MERIT 

Working Paper Series, 2009-032.   

Farole, Σ. & Rodríguez-Pose, Α. & Storper, Μ. (2010) Cohesion policy in the European Union: Growth, 

geography, institutions, Working Papers 2010-14, Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) 

Ciencias Sociales. 

Fine, B. (2000) Endogenous growth theory: a critical assessment, Cambridge Journal of Economics, 24, 245-

265.  

  

Florida, R. (1995) Toward the learning region, Futures, vol. 27, no. 5, 527-536. 

Freeman, C. (1994) Innovation and Growth, in Dodgson, M & Rothwell, R, The Handbook of Industrial 

Innovation, Cheltenham: Edward Elgar. 

Freeman, C. (1998) Innovation Systems: city-state, national, continental and sub-national, Instituto de 

Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro-IE/UFRJ, Rio de Janeiro.   

Freeman, C. (1995) The ‘National Systems of Innovation’ in historical perspective, Cambridge Journal of 

Economics, 19, 5-24.  

 

http://ideas.repec.org/p/imd/wpaper/wp2010-14.html
http://ideas.repec.org/p/imd/wpaper/wp2010-14.html
http://ideas.repec.org/p/imd/wpaper/wp2010-14.html
http://ideas.repec.org/s/imd/wpaper.html


412 

 

Freeman, C. (1998) Innovation Systems: city-state, national, continental and sub-national, Instituto de 

Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro-IE/UFRJ, Rio de Janeiro. 

   

Freeman, C. & Louca, F. (2001) As time goes by: from the industrial revolutions to the information revolution, 

Oxford University Press.  

Freeman, C. (2003α) Policies for developing new technologies, SPRU Electronic Working Paper Series, 

University of Sussex, SPRU.  

 

Freeman, C. (2003β) A Schumpeterian Renaissance, SPRU Electronic Working Paper Series, University of 

Sussex, SPRU.  

 

Freeman, C. (2004) Technological infrastructure and international competitiveness, Industrial and Corporate 

Change, vol. 13, n. 3, 541-569.  

Freitas, I. & Verpagen, B. (2009) The motivations, organization and outcomes of university-industry interaction 

in the Netherlands, UNU MERIT working paper series 2009-011. 

 

Forfás (2000), Enterprise 2010: A New Strategy for the Promotion of Enterprise in Ireland in the 21st Century, 

Dublin: Forfás. 

 

Forfás and the Irish Council for Science, Technology and Innovation (2004) National Code of Practice for 

Managing and Commercialising IP from Public Funded Research, Dublin. 

 

Forfás, and the Advisory Council for Science, Technology and Innovation (2005) National Code of Practice for 

Managing and Commercialising IP from Public-Private Collaborative Research, Dublin. 

 

Forfas (2006) Research and Development Statistics in Ireland, 2006 - at a glance, Dublin.  

 

Forfas (2009α) Science, Technology and Innnovation: Delivering the Smart Economy, Dublin. 

 

Forfas (2009β) Health Life Sciences in Ireland – an enterprise outlook, Dublin.  

 

Forfas (2010) Review of supports for  exploitation of  Intellectual Property from Higher Education Research, 

Dublin. 

 

Forfas (2011) Analysis of Ireland’s Innovation Performance, Dublin. 

Foucault, Μ. (1987) Ζ αξραηνινγία ηεο γλψζεο, κεη. Παπαγηψξγεο, Κ. Αζήλα: Δμάληαο. 

Foucault, M. (2003) The Order of the Things [Les mots et les choses], London: Routledge.  

Foucault, M. (2007) Security, territory, population: lectures at the College de France 1977-1978, Palgrave 

Macmillan.  

Fujita, M. & Thisse, J.F. (1996) Economics of Agglomeration, Journal of the Japanese and International 

Economies 10, 339-378. 

Fujita, M & Thisse, J.F. (2002) Economics of Agglomeration: cities, industrial location, and regional growth, 

Cambridge University Press.  

 

http://ideas.repec.org/s/sru/ssewps.html
http://ideas.repec.org/s/sru/ssewps.html


413 

 

Georgantas, E. & Psyharis, I. (1999) Patterns of Spatial Resource Allocation in Greece, 1976- 1997, πλέδξην 

Regional Studies Association 5th International Conference: Regional Potentials In An Integrating Europe. 

Bilbao: 18-21 September.    

 

Geuna, A. & Nesta, L. (2003) University Patenting and its Effects on Academic Research, SPRU Electronic 

Working Paper Series 99, University of Sussex, SPRU.  

 

Gregory, D. (2006) Troubling Geographies, sto Castree, N. & Gregory, D., David Harvey: a critical reader, 

Blackwell. 

 

Grimes, S. & Collins, P. (2009) The contribution of the overseas ICT sector to expanding R&D investment in 

Ireland, Irish Geography, 42: 1, 45-67. 

Grotewold, A. (1959) Von Thunen in Retrospect, Economic Geography, vol. 35, no. 4, 346-355. 

 

GSRT (2007) The Greek Innovation System: review of Greece’s Innovation Policy, by the OECD - Background 

report, S&T Policy Planning Directorate, Ministry of Development Athens.    

 

Gunasekaran, A. (2001) Agile Manufacturing: the 21st century competitive strategy, Elsevier.  

 

Gunasekara, C. (2006) Reframing the Role of Universities in the Development of Regional Innovation Systems, 

Journal of Technology Transfer, 31: 101–113. 

 

Harvey, D. (2006) The Limits to Capital, London: Verso.  

Hawking, S. & Mlodinow, L. (2010) The Grand Design, Bantam Press. 

 

Helpman, E. (2004) The mystery of economic growth, The Belknap Press of Harvard University Press. 

 

Henderson, D. & Morgan, K. (2001) Regions as Laboratories. The rise of regional experimentalism in Europe, 

Gertler, M. & Wolfe, D. (eds) Innovation and Social Learning, Macmillan Press. 

  

Hendersson, V. & Thisse, J.F. (2004) Handbook of regional and urban economics. Volume 4: Cities and 

Geography, Elsevier.  

 

Henning, M., Moodysson, J. & Nilsson, M. (2010) Innovation and Regional Transformation: from clusters to 

new combinations, Region Skane. 

 

Hilliard R. & Green, R. (2005) Governance and institutional Change in Ireland, ζην OECD, Governance of 

Innovation Systems: case studies in innovation policy, OECD: Paris.   

 

Hirschman, A. (1958) The Strategy of Economic Development, New Haven, Conn.: Yale University Press. 

 

Hodgson, G. (1995) The evolution of evolutionary economics, Scottish Journal of Political Economy, vol. 42, 

no. 4, 469-484. 

 

Hodgson, G. (1998) On the evolution of Thorstein Veblen’s evolutionary economics, Cambridge Journal of 

Economics 22, 415-431. 

 

Hoff, K. & Stiglitz, J. (2001) Modern Economic Theory & Development, ζην Meier, G. & Stiglitz, J. (ed.), 

Frontiers of Development Economics, Oxford University Press.  

http://ideas.repec.org/p/sru/ssewps/99.html
http://ideas.repec.org/s/sru/ssewps.html
http://ideas.repec.org/s/sru/ssewps.html
http://ideas.repec.org/s/sru/ssewps.html


414 

 

Hollanders, H. (2006) European Regional Innovation Scoreboard, MERIT, European Trend Chart on 

Innovation.  

 

Ζνllanders, H. (2009) European Innovation Scoreboard (EIS): Evolution and Lessons Learnt, Innovation 

Indicators for Latin America Workshop, OECD, 19 March. 

Hollanders, H., Tarantola, S. & Loschky, A. (2009) Regional Innovation Scoreboard (RIS), MERIT, Maastricht 

Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology, Maastricht University.  

Hollingsworth, R. & Hollingsworth, Δ.J. (2010) Major Discoveries and Biomedical Research Organizations: 

Perspectives on Interdisciplinarity, Nurturing Leadership, and Integrated Structure and Cultures, University of 

Wisconsin, Madison, Lecture at CIRCLE, Lund University.  

Hospers, G-J. (2006) Borders, bridges and branding: The transformation of the Øresund region into an 

imagined space', European Planning Studies, 14:8, 1015-1033. 

Howells, J. (2002) Tacit knowledge, innovation and economic geography, Urban Studies, 39:5, 871-884. 

Huang, C. A. Arundel, A. & Hollanders, H. (2010) How firms innovative: R&D, non-R&D, and technology 

adoption, UNU-MERIT working paper series, 2010-027.   

 

ICT Ireland (2008) Why Ireland should be your location of choice, Dublin.  

 

Industrial Development Agency (2010) Horizon 2020, IDA Ireland Strategy.  

 

Jensen, M., Johnson, B., Lorenz, E. & Lundvall, B-A. (2007) Forms of knowledge and modes of innovation, 

Research Policy 36, 680-693.  

Johnson, B. (2010) Institutional Learning, ζην Lundwall, B-A (ed.) National Systems of Innovation. Toward a 

Theory of Innovation and Interactive Learning, London, New York, Delhi: Anthem Press.   

 

Kaldor, N. (1970) The case for regional policies, Scottish Journal of Political Economy 17, 337-348. 

 

Karaömerlioglu, D.C. & Jacobsson S. (2000) The Swedish venture capital industry: an infant, adolescent or 

grown-up?, Venture Capital, 2, 61–88. 

Keating, M. (2003) The Invention of Regions: Political Restructuring and Territorial Government in Western 

Europe, ζην Brenner, N. Jessop, B. Jones, M. & Macleod, G.(ed.), State/Space: A Reader, Wiley-Blackwell. 

Ketels C. (2004) European Clusters, Structural Change in Europe 3, Innovative City and Business Regions, 

Hagbarth Publications. 

Kolehmainen, J. (2002) Territorial agglomeration as a local innovation environment: the case of a digital 

media agglomeration in Tampere, Finland, MI—IPC-LIS-O3-002, MIT Industrial Performance Center. 

 

Komninos, N. & Tsamis, A. (2008) The system of innovation in Greece: structural asymmetries and policy 

failure, International Journal of Innovation and Regional Development, vol.1, no. 1.   

 

Krugman, P. (1991α) Increasing Returns and Economic Geography, Journal of Political Economy 99, 483-99.  

Krugman, P. (1991β) Geography and Trade, Cambridge: MIT Press. 

http://www8.umu.se/research/hollings_bio.shtml


415 

 

Kuhn, T. (1996) The Structure of Scientific Revolutions (3rd ed.), Chicago and London: University of Chicago 

Press.  

Lagnevik, M. Sjoholm, I. Lareke, A. & Ostberg, J. (2003) The dynamics of innovation clusters: a study of the 

food industry, New Horizons in the Economics of Innovation, Cheltenham UK: Edward Elgar.  

 

Langlois, R.N. & Mowery, D. (1996) The Federal Government Role in the Development of the U.S. Software 

Industry: An Assessment, ζην Mowery, D. (ed.), The International Computer Software Industry: A Comparative 

Study of Industry Evolution and Structure, Oxford University Press. 

Latour, B. & Woolgar, S. (1979) Laboratory life: the construction of scientific facts, New Jersey: Princeton 

University Press.   

Laursen, Κ. & Salter, Α. (2002) The fruits of intellectual production: economic and and scientific specialisation 

among OECD countries, DRUID working paper no. 2-3.  

Leborne, D. & Lipietz, A. (1988) L‘après-fordisme et son espace, Les temps Modernes 43, 501, 75-114.   

Leborne, D. & Lipietz, A. (1992) Conceptual Fallacies and Open questions on post-Fordism, Storper, M. & 

Scott, A. (eds.) Pathways to industrialization and Regional Development, New York: Routledge. 

Lefebvre, H. (1991) The Production of Space [Production de l’espace], Blackwell.  

Lefebvre, H. (2003) Space and the State, ζην Brenner, N. Jessop, B. Jones, M. & Macleod, G. (ed.), 

State/Space: A Reader, Wiley-Blackwell. 

Lester, R. (2005) Universities, Innovation and the Competitiveness of Local Economies: a summary report from 

the Local Innovation Systems Project-Phase I, working paper 05-010, Industrial Performance Center, 

Massachusetts Institute of Technology.  

Lipietz Α. (1977) Le Capital et son Espace, Paris, Editions de la Découverte. 

 

Lipietz, A. (1993) The local and the global: regional individuality or interegionalism?, Transactions of the 

Institute of British Geographers, New Series, vol. 18, no.1, pp. 8-18. 

 

Lipietz, A. (2003) The national and the regional: their autonomy vis-a-vis the capitalist world crisis, ζην 

Brenner, N. et al, State/Space, Blackwell. 

 

Lund University (2009) A magazine from Lund University, Lund.  

 

Lundwall, B-A. (2007) National Innovation Systems-analytical concept and development tool, Industry & 

Innovation, 14: 1, pp.95-119. 

 

Lundvall, B.A. (1992) National Systems of Innovation: towards a theory of innovation and interactive learning, 

London: Pinter.  

Lundwall,B-A. (1999) Technology policy in the learning economy, ζην Archibugi, D. et al. (eds.) Innovation 

Policy in a Global Economy, Cambridge University Press. 

Lundwall, B-A. et al (2002) National systems of production, innovation and competence building, Research 

Policy 31, 213-231.  

Lundwall, B-A & Borras, S. (2005) Science, Technology and Innovation Policy, ζην Fagerberg, J., Mowery, D. 

& Nelson, R. (eds.) The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press.  

 



416 

 

Lundwall, B-A. (2007) National Innovation Systems-analytical concept and development tool, Industry & 

Innovation, 14: 1, 95-119. 

Maddison, A. (1991) Dynamic Forces in Capitalist Development. A Long-Run Comparative View, Oxford: 

Oxford UP. 

Maddison, A. (2007) Contours of the World Economy, 1–2030 AD. Essays in Macro-Economic History, Oxford 

University Press.  

Malerba, F. (2002) Sectoral systems of innovation and production, Research Policy 31, 247-264. 

Marshall, A. (1919) Industry and Trade. 

Marshall, A. (1920) Principles of Economics, London: Macmillan. 

Martinez-Solano, L. E., Giblin, M. and Walshe, E. (2005) Knowledge-Intensive Service Activities (KISAs) in the 

Irish Software Sector, Directorate for Science, Technology and Industry, Committee for Scientific and 

Technological Policy, Paris: OECD. 

Martinez-Solano, L., Giblin, M. & Walshe, E. (2006) KISA in innovation of Irish software firms, International 

Journal of Services, Technology and Management, 7(2), 137-145. 

Maskell, P. and Gunnar T. (1999) Building a Cross-Border Learning Region: Emergence of the North 

European Öresund Region, Copenhagen Business School Press, Copenhagen. 

 

Massey, D.Β. (1978) In what sense a regional problem? Regional Studies, vol.13, no. 2, 233-243. 

Massey, D.B. (1984) Spatial divisions of labor: Social structures and the geography of production. New York: 

Methuen.  

Mathur, V. & Song, F. (2000) A labour market based theory of regional economic development, The Annals of 

Regional Science, 34: 131-145. 

Matthiessen, C. & Schwarz, Α. (1999) Scientific Centres in Europe: An Analysis of Research Strength and 

Patterns of Specialisation Based on Bibliometric Indicators, Urban Studies, Vol. 36, N. 3, 453-477.  

Mazzoleni, R. & Nelson, R. (2006) The Roles of Research at Universities and Public Labs in Economic Catch-

up, LEM Papers Series 2006/01, Laboratory of Economics and Management (LEM), Sant'Anna School of 

Advanced Studies, Pisa, Italy. 

Meier, G. & Stiglitz, J. (2001) Frontiers of Development Economics: the future in perspective, Oxford 

University Press.   

 

Ministry of Enterprise, Energy and Communications (2007) A national strategy for regional competitiveness, 

entrepreneurship and employment 2007-2013, Stockholm.  

 

Mokyr, J. (2005) Long-term economic growth and the history of technology, in the Aghion, P. & Durlauf, S., 

Handbook of Economic Growth, North Holland.  

Moodysson, J. Nilsson, M. & Svensson H. M. (2008) Clusters in Time and Space: Understanding the Growth 

and Transformation of Life Science in Scania, CIRCLE working paper series, paper no. 2008/4. 

Morgan, G. (2006) Images of Organisation, Sage Publications. 

http://www.nuigalway.ie/cisc/site/authors/researchers/24/
http://www.nuigalway.ie/cisc/site/authors/researchers/45/
http://www.nuigalway.ie/cisc/site/authors/researchers/68/


417 

 

Morgan, K. & Sayer, A. (1988) Microcircuits of Capital: Electronis Industry and Regional Development, Polity 

Press.  

Morgan, K. (1997) The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal, Regional Studies, vol. 

31.5, 491-503. 

Μorgan, Κ. (2001) The exaggerated death of geography: localized learning, innovation and uneven 

development, paper presented to The Future of Innovation Studies Conference, The Eindhoven Centre for 

Innovation Studies, Eindhoven University of Technology, 20-23 September.  

Mowery, D & Oxley, J (1995) Inward technology transfer and competitiveness: the role of national innovation 

systems, Cambridge Journal of Economics, 19, 67-93. 

 

Mowery, D. & Rosenberg, N. (1998) Paths of Innovation: technological change in 20th-century America, 

Cambridge University Press. 

Mowery, D. C., R. R. Nelson, B. N. Sampat, and A. A. Ziedonis (2004) Ivory Tower and Industrial Innovation, 

Stanford University Press: Palo Alto, CA. 

Mowery, D. (2005). The Bayh-Dole act and high-technology entrepreneurship in US universities: Chicken, egg 

or something else? In G. Libecap (Ed.), University entrepreneurship and technology transfer: Process design, 

and intellectual property (pp. 39–68). Oxford, UK: Elsevier. 

Murphy, E. & Redmond, D. (2009) The role of 'hard' and 'soft' factors for accommodating creative knowledge: 

insights from Dublin's 'creative class', Irish Geography, 42: 1, 69-84. 

Myrdal, G. (1957) Economic theory and underdeveloped regions, Duckworth .  

Nauwelaers, C. (2007) Regional Innovation Strategies, Taylor & Francis.  

Nelson, R. (1959α) The Simple Economics of Basic Scientific Research, Journal of Political Economy, 67, 297-

306. 

Nelson R. (1959β) The Economics of Invention: a survey of the literature, The Journal of Business, vol,32, 

no.2, 101-127. 

Nelson, R. & Winter, S. (1982) An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge: Harvard University 

Press. 

Nelson, R. (1992) National Innovation Systems: A retrospective on a study, Industrial & Corporate Change, 

vol.1, no.2, pp. 347-374. 

Nelson, R. (1993) National Systems of Innovation, New York: Oxford University Press.  

Nelson, R. (1995) Recent evolutionary theorizing about economic change, Journal of Economic Literature, 

vol.33, no.1, pp. 48-90.  

Nelson, R. (1999) The sources of industrial leadership: a perspective on industrial policy, De Economist 147, 

1-18.  

Nelson, R. (2001) The co-evolution of technology and institutions as the driver of economic growth, ζην Foster, 

J. & Metcalfe J.S. (eds.) Frontiers of Evolutionary Economics: competition, self-organization and innovation 

policy, Cheltenham UK: Edward Elgar.     

http://openlibrary.org/search?publisher_facet=Duckworth


418 

 

Nelson, R. & Nelson, K. (2002) Technology, institutions and innovation systems, Research Policy 31, 265-272. 

 

Nelson, R. (2003) Physical and social technologies and their evolution, LEM working paper series, Sant’Anna 

School of Advanced Studies.    

Neuman, L. (2003) Social Research Methods: qualitative and quantitative approaches, 5th edition, New York 

et al: Pearson. 

Novaregio (2007) Regional RTD & Innovation Policies and Practices: reviewing the past to be successful in the 

future, Innova S.p.A. 

 

O’ Connor, J. (1973) The Fiscal Crisis of the State, New York: St. Martin’s.  

OECD (2003) Öresund - Denmark/Sweden, OECD Territorial Reviews, ΟECD. 

OECD (2005α) Governance of Innovation Systems: case studies in innovation policy, OECD.   

 

OECD (2005β) Place-based policies for rural development: Crete-Greece, Public Governance and Territorial 

Development Directorate, Paris.  

 

OECD (2006) The Øresund Science Region: A cross-border partnership between Denmark and Sweden, Peer 

Review Report, OECD. 

OECD (2007) Globalisation and Regional Economies, OECD Reviews on Regional Innovation, Paris.  

OECD (2009α) OECD Economic Outlook no. 86, Paris: OECD. 

OECD (2009β) Education at a Glance: OECD Indicators, OECD. 

Offe C. (1975) The Theory of the Capitalist State and the problem of policy formation, Stress and Contradiction 

in Modern Capitalism, Lexington, D.C. Heath.  

O’Malley, E. (1981) The decline of Irish industry in the nineteenth century, The Economic and Social Review, 

13(1), 21–42. 

 

O’Malley, E. (1989), Industry and Economic Development: The Challenge for the Latecomer, Dublin: Gill & 

Macmillan. 

 

O’Malley, E. (1998), The revival of Irish indigenous industry 1987–1997, ζην T.J. Baker, David Duffy and 

Fergal Shortall (eds), Quarterly Economic Commentary, April, Dublin: Economic and Social Research Institute, 

35–62. 

O’Malley, E. and S.Roper (2003), A North/South Analysis of Manufacturing Growth and Productivity, Newry: 

InterTradeIreland. 

O’Malley, E. (2004), Competitive performance in Irish industry, in Daniel McCoy, David Duffy, Adele Bergin, 

Shane Garrett and Yvonne McCarthy (eds), Quarterly Economic Commentary, Winter, Dublin: Economic and 

Social Research Institute, 66–87. 

O’Malley, E., Hewitt-Dundas, N. & Roper, S. (2008) High growth and innovation with low R&D: Ireland, ζην 

Edquist, C. & Hommen, L. (2008) Small Country Innovation Systems: Globalisation, Change and Policy in 

Aisa and Europe, Cheltenham, UK: Edward Elgar.    



419 

 

Oughton, C., Landabaso, M. & Morgan, K. (2002), The Regional Innovation Paradox: Innovation Policy and 

Industrial Policy, Journal of Technology Transfer, 27, 97–110. 

Pavitt, K. (1984α) Sectoral patterns of technical change, Resarch Policy 13, 343-373. 

Pavitt, K. (1984β) Patterns of Technical Change: towards a taxonomy and a theory, Research Policy 13, 343-

374.  

Pavitt, Κ. (2001) Public Policies to support basic research: what can the rest of the world learn from the US 

theory and practice (and what they should not learn)? Industrial & Corporate Change, vol.10, no.3, 761-779. 

Pavitt, K., Steinmueller, E. & Calvert, J. (2001) International Encyclopedia of the Social and Behavioural 

Sciences, SPRU Electronic Working Papers Series no 44, SPRU, University of Sussex, UK.  

Perez, C. (2004) Technological revolutions, paradigm shifts and socio-institutional change, in Reinert, E (ed.) 

Globalization, Economic Development and Inequality: an alternative perspective, Cheltenham: Edward Elgar. 

Perroux, F. (1950) Economic Space: Theory and Applications, The Quarterly Journal of Economics, Vol.64, 

no.1, 89-104. 

 

Persson, B. (2008) The Development of a New Swedish Innovation Policy. A Historical Institutional Approach, 

CIRCLE working papers 2008/02, Lund University.  

Piore, M.J. & Sabel, C.F. (1984) The Second Industrial Divide: possibilities for prosperity, New York: New 

York.  

Pisano, G. (2006α) Can Science be a Business? Lessons from Biotech, Harvard Business Review. 

Pisano, G. (2006β) Science Business: The Promise, the Reality, and the Future of Biotech, Harvard Business 

School Press. 

Polanyi, M. (1962α) The Republic of Science, Minerva, vol.1, 54-74.  

Polanyi, M. (1962β) Tacit Knowing, Reviews of Modern Physics, vol.34, no.4, 601-616. 

Polanyi, M. (1967) The Tacit Dimension, London: Routledge & Leagan Paul.  

Porter, M. (2008) On Competition, Harvard Business School Press. 

Pontikakis, D. McDonnell, T. & Geoghegan, W. (2005) Ireland’s National Innovation System: an exploratory 

study of supporting institutions and dynamic actors, CISC Working Paper No.17 July.  

Reinert, E. (2009) Emulation versus Comparative Advantage: Competing and Complementary Principles in the 

History of Economic Policy, ζην Cimoli, M. Dosi, G. & Stiglitz, J. (ed.), Industrial Policy and Development: 

the political economy of capabilities accumulation, Oxford University Press.   

Rickne, A.& Jacobsson, S. (1999) New technology-based firms in Sweden: a study of their impact on industrial 

renewal, Economics of Innovation and New Technology, 8(2), 197–223. 

Rodrik, D. (2008) Industrial Policy: Don’t Ask Why, Ask How, Middle East Development Journal, 1-29. 

 

Romer, P. (1986) Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, vol. 94, no.5. 

 

Romer, P. (1990) Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, vol. 98, 71-102. 



420 

 

Roper, S. and A. Frenkel (2000), Different paths to success–the growth of the Electronics Sector in Ireland and 

Israel, Environment and Planning C, 18(6), 651–66. 

Roper, S. and N. Hewitt-Dundas (2003), International innovation comparisons: insight or illusion?’, mimeo, 

Aston Business School, Birmingham, UK. 

Roper, S., N. Hewitt-Dundas and M. Savage (2003), Benchmarking innovation performance in Ireland’s three 

NUTS 2 regions, Working Paper, NIERC, Belfast. 

Roper, S. and N. Hewitt-Dundas (2004), Innovation persistence: survey and casestudy evidence, Working 

Paper, Aston Business School, Birmingham, UK. 

Rosenberg, N. (1974) Karl Marx on the Economic Role of Science, Journal of Political Economy, volume 82, 

issue 4, pp. 713-728.   

 

Ruttan, V. (1997) Induced innovation, evolutionary theory and path dependence: sources of technical change, 

The Economic Journal 107, 1520-1529. 

Ruttan, V. (2006) Social Science Knowledge and Induced Institutional Innovation: an institutional design 

perspective, Journal of Institutional Economics, 2:3, 249-272. 

Saitakis, A. (2006) Academic – Business Links in the Regional Innovation Strategy of Crete,  presentation at 

RIS Focus Group Academic-Business Links & Innovation Culture Workshop, Gdansk, May 10-12.   

 

Saxenian, A. (1991) The origins and dynamics of production networks in Silicon Valley, Research Policy 20, 

423-443. 

Saxenian, A. (1994), Regional Advantage. Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Harvard 

University Press, Cambridge, MA. 

Schumpeter, J.A. (1932) Development [Entwicklung], Festschrift offered to Emil Lederer in honour of his 50th 

birthday on 22 July, translated by Markus C. Becker and Thorbjørn Knudsen, so far unpublished. 

 

Schumpeter, J.A. (1934) The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge.  

Schumpeter, J.A. (1939) Business Cycles: a theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist 

process, McGraw-Hill: New York. 

Simmie, J. (2006) Do clusters or innovation systems drive competitiveness? ην Asheim, B. et al (eds.) Clusters 

and regional development: critical reflections and explorations, London: Routledge.  

Soete, L. & Weel B. (1999) Innovation, Knowledge creation and technology policy in Europe, MERIT 

Research Memorandum 99-001, Maastricht.    

Sofouli, E. & Vonortas, N. (2007) S&T Parks and business incubators in middle-sized countries: the case of 

Greece, Journal of Technology Transfer, 32: 525-544.  

Solow, R (1956) A contribution to the theory of economic growth, Quarterly Journal of Economics 70 

(February): 65-94. 

 

Sornn-Friese, H. & Sørensen, J.S. (2005) Linkage lock-in and regional economic development: the case of the 

Øresund medi-tech plastics industry, Entrepreneurship & Regional Development, 17: 4, 267-291.  



421 

 

Souitaris V., Daskalopoulos, T. (2000) Managing Science and Technology Parks in low-tech environments: a 

resource-based strategic mapping framework, International Journal of Manufacturing Technology and 

Management, 2(1-7), 994-1012 

Southern & Eastern Regional Assembly (2006α) External Competitiveness, Internal Cohesion Southern & 

Eastern Regional Needs Analysis 2007-13. 

Southern & Eastern Regional Assembly (2006β) Southern & Eastern Regional Operational Programme 2007-

2013. 

 

Storper. M. & Walker, R. (1989) The Capitalist Imperative: territory, technology and growth, New York: 

Blackwell. 

Storper, M. (1992) The limits to globalisation: technology districts and international trade, Economic 

Geography, vol.68, no. 1, 60-93.   

Storper, M. & Scott, A. (1992) Pathways to industrialization and Regional Development, New York: 

Routledge. 

Storper, M. (1995) The resurgence of regional economies ten years later: the region as a nexus of untraded 

interdependencies, European Urban & Regional Studies, vol. 2, 191-221.  

Storper, M. & Scott, A. (1995) The wealth of regions: market forces and policy imperatives in local and global 

context, Futures, vol.27, no. 5, 505-526.  

Storper, M. (1997) The Regional World: territorial development in a global economy, New York: The Guilford 

Press.  

Storper, Μ. & Scott, A. (2003) Regions, Globalisation and Development, Regional Studies, vol. 37: 6&7, 579-

593. 

Storper, M. Scott, A. (2009) Rethinking Human Capital, Creativity, and Urban growth, Journal of Economic 

Geography :147-167. 

Storper, M. (2010α) Why Does a City Grow?  Specialization, Human Capital, or Institutions? Urban Studies 

v.47 (10). 

Storper, M. (2010β) Agglomeration, Trade and Spatial Development: Bringing Dynamics Back In, 50th 

Anniversary Issue of the Journal of Regional Science, Vol. 50, No. 1, 2010, 313–342. 

Storper, M. (2011α) From Retro to Avant-garde: A Commentary on Paul Krugman's 'The New Economic 

Geography, Now Middle-aged, Regional Studies, 45: 1, 9-15. 

Storper, M. (2011β) Why do regions develop and change? The challenge for geography and economics, Journal 

of Economic Geography 11, 333-346.   

Taoiseach (2006) Strategy for Science, Technology and Innovation 2006-2013. 

Taoiseach (2008α) Building Ireland’s Smart Economy: A Framework for Sustainable Economic Renewal: 

(Smart Economy). 

Taoiseach (2008β) First Report on the Strategy for Science, Technology and Innovation. 



422 

 

Taylor, P. (2003) The State as Container: territoriality in the modern world system, ζην Brenner, N. Jessop, B. 

Jones, M. & Macleod, G. .(ed.), State/Space: A Reader, Wiley-Blackwell. 

Technopolis (2006) Strategic Evaluation on Innovation and the Knowledge Based Economy in Relation to the 

Structural and Cohesion Funds, for the programming period 2007-2013, A report to: The European 

Commission Directorate-General Regional Policy Evaluation and Additionality, Country Report: Ireland.  

Teubal, M. (1983) Neutrality in science policy: the case of sophisticated industrial technology in Israel, 

Minerva 21, 172–197. 

Teubal, M., (1993) The innovation system of Israel: description, performance, and outstanding issues, ζην 

Nelson, R.R. (Ed.),National Innovation Systems. Oxford University Press, Oxford, 476–502. 

Teubal, M., (1997) A catalytic and evolutionary approach to horizontal technology policies (HTPs), Research 

Policy 25, 1161–1188. 

The Ministry of Enterprise, Energy and Communications A national strategy for regional competitiveness, 

entrepreneurship and employment 2007-2013, Stocholm.  

Tidd, J., Bessant, J. & Pavitt, K. (2005) Managing innovation: integrating technological, market and 

organizational change, 3rd ed., John Wiley & Sons.   

Thorslund, J., Elg, L. & Sandgren, P. (2005) The end of an era? Governance of Swedish Innovation Policy, ζην 

OECD, Governance of Innovation Systems: case studies in innovation policy, OECD.   

Todtling, F. & Trippl, M. (2005) One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy 

approach, Research Policy 34, 1203-1219. 

Tsipouri L. & Papadakou, M. (2005) Profiling and assessing innovation governance in Greece: do increased 

funding and the modernization of governance co-evolve?, ζην OECD, Governance of Innovation Systems: case 

studies in innovation policy, OECD. 

 

Utterback, J. & Abbenarthy, W. (1975) Α dynamic model of process and product innovation, The International 

Journal of Management Science, vol. 3, no. 6.    

 

Valentin, F. & Jensen R.L. (2007) Effects on academia-industry collaboration of extending university property 

rights, Journal of Technology Transfer, 32:251–276. 

Valentin, F. Dahlgren, H. & Jensen, R.L. (2007) Research Strategies in Sciencebased Start-ups: Effects on 

Performance in Danish and Swedish Biotechnology', Technology Analysis & Strategic Management, 19: 3, 

303-328. 

Van Evera, S. (2001) Δηζαγσγή ζηε Μεζνδνινγία ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, κεη. πιινγίδνπ, Δ, Αζήλα: 

Δθδφζεηο Πνηφηεηα. 

Veblen, T. (1898) Why is Economics Not an Evolutionary Science, The Quarterly Journal of Economics, 

Volume 12. 

 

Veblen, T. (1906) The place of science in modern civilization, American Journal of Sociology, Vol. 11, No. 5., 

585-609. 

 

Verspagen, B. (1992) Endogenous Innovation in Neo-Classical Growth Models: A Survey, Journal of 

Macroeconomics, vol. 14, no. 4 (Fall), 631-662. 

http://www.flipkart.com/author/joseph-tidd/
http://www.flipkart.com/author/john-bessant/
http://www.flipkart.com/author/keith-pavitt/


423 

 

Verspagen, Β. (2001) Economic Growth and Technological Change: an evolutionary interpretation, OECD 

Science, Technology and Industry Working Papers, 2001/1.    

Verspagen, B. (2005α) The Economics of Technological Change, draft version 2005, Eindhoven University of 

Technology.  

Verspagen, B. (2005β) Innovation and Economic Growth, Fagerberg, J., Mowery, D. & Nelson, R. (eds.) The 

Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press.  

 

VINNOVA (2001), Regional Growth through Dynamic Innovation Systems, Vinnova. 

VINNOVA (2002) Effective innovation systems and problem-oriented research for sustainable growth 

VINNOVA’s strategic plan 2003-2007, Stockholm. 

VINNOVA (2004) Impacts of the Swedish Competences Centres Programmes 1995-2003. 

VINNOVA (2006), Vinnova and its role in the Swedish Innovation System- Accomplishments since the start in 

2001 and ambitions forward, Presentation by Per Ericsson. 

VINNOVA (2007) Effects of VINNVÄXT in Swedish Regions, Final Report.  

VINNOVA (2008) University Strategies for knowledge transfer and commercialization.  

VINNOVA (2009α) First Evaluation of the second, third and fourth Round of VINNOVA VINN Excellence 

Centres. 

VINNOVA (2009β) First evaluation of the Berzelii programme and its centres. 

VINNOVA (2010) VINNVÄXT at the halfway mark: experiences and lessons learned.  

Von Hippel, E. (1987) Cooperation between rivals: informal know-how trading, Research Policy 16, 291-3. 

White, M. (2003) Inward Investment, Firm Embeddedness and Place: An Assessment of Ireland’s Multinational 

Software Sector, CISC Working Paper No.1.   

Wintjes, R. & Hollanders, H. (2010) The regional impact of technological change in 2020: synthesis report, 

Directorate-General Regional Policy.  

Wrynn, J. (1997) Foreign Direct Investment to a Peripheral Country-The Case of Ireland, ζην Fynes, B and 

Ennis, S .(eds.) ‘Competing From the Periphery’, Oaktree Press, Dublin. 

Young, A. (1928) Increasing Returns and Economic Progress, Economic Journal 38: 527-42. 

 

Νομοθεηικέρ Πηγέρ 
 

Eζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (2008) Ννκνζεηηθά θείκελα ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε 

Α.Δ.Η., Δ.Κ. θαη Σ.Δ.Η., Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο ΔΜΠ (CD-ROM).   

 

Νφκνο 4398/1929, ‘Πεξί θπξψζεσο θαη ηξνπνπνηήζεσο ηεο απφ 18 Μαξηίνπ 1926 πληαθηηθήο Απνθάζεσο 

πεξί νξγαληζκνχ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ’ (Φ.Δ.Κ., ηεχρ. Α΄, αξηζ. θχι. 308). 

 

Νφκνο 706/1977 ‘Πεξί πξνσζήζεσο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δξεχλεο θαη Σερλνινγίαο’.  
 



424 

 

Νφκνο 1268 ηεο 16/16.7.82, Γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ  (Α' 87). 

 

Νφκνο 1514 ηεο 6/8.2.85, Αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο  θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο (Α’ 13). 

 

Νφκνο 1733 ηεο 18/22.4.87. Μεηαθνξά ηερλνινγίαο, εθεπξέζεηο, ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη ζχζηαζε 

Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Α' 171). 

 

Νφκνο 1771/1988 ‘Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο ζπνπδαζηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

Νφκνο ππ` αξηζ. 2083/1992, Δθζπγρξνληζκφο ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.  

 

Νφκνο ππ’ αξηζ. 2771, ΦΔΚ Α'280/16/12/1999, Πεξί Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.     

 

Νφκνο ππ' αξηζ. 2741 ΦΔΚ Α'199/28/9/99, Δληαίνο Φνξέαο  Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο  δηαηάμεηο. 

 

Νφκνο ππ' αξηζ. 2919, ΦΔΚ Α' 128/25.6.2001, χλδεζε έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο κε ηελ παξαγσγή θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.    

 

Νφκνο ππ` αξηζ. 3027 (ΦΔΚ Α΄ 152/28-6-2002): Ρχζκηζε ζεκάησλ νξγαληζκνχ ρνιηθψλ Κηηξίσλ, αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο,  

 

Νφκνο ππ’ αξηζ. 3299, ΦΔΚ Α΄ 261 23.12.2004, Κίλεηξα Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή χγθιηζε. 

 

Νφκνο ππ’ αξηζ. 3316, ΦΔΚ Α΄ 42/22.2.2005, Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο 

κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Νφκνο ππ’ αξηζ. 3374, ΦΔΚ 189/02.08.2005, Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε χζηεκα 

κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ–Παξάξηεκα δηπιψκαηνο.  

 

Νφκνο 3549, ΦΔΚ Α 69/20.3.2007, Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ 

Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ 

 

Nφκνο ππ’ αξηζ. 3685, (ΦΔΚ 148/16/07/2008) Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (Άξζξν 11, 

Δξεπλεηηθά Παλεπηζηεκηαθά Ηλζηηηνχηα). 

 

Νφκνο ππ’ αξηζκφλ 3653, Θεζκηθφ Πιαίζην έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, 21 Μαξηίνπ 2008, 

Αξ. Φχιινπ 49 (δελ εηέζε ζε ηζρχ). 

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 432/1981 / Α-118: Κνλδχιηα εξεπλεηηθψλ έξγσλ ησλ ΑΔΗ. 

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ' αξηζ. 9 (ΦΔΚ Α 6 21.1.1985),  Ίδξπζε Δξεπλεηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο 

Τπνινγηζηψλ.  

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 432 ηεο 18/23.11.87. χζηαζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ 

επσλπκία ‘Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο’ (ΗΣC) (Α' 204). 

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 368 ηεο 27 Απγ./9 επη. 1987 (ΦΔΚ Α'163) Οξγάλσζε, αξκνδηφηεηεο θαη 

ιεηηνπξγία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο. 
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Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 71 ηεο 16/30.3.87. Οξγαληζκφο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Έξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

‘ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ’ (ΔΚΔΦΔ ‘Γ’)-(Α' 43). 

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 248 ηεο 5/10 Μαΐνπ 1989 (ΦΔΚ Α' 116). Οξγαληζκφο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο. 

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα  233  ηεο  25.6/11.7.90.  Ίδξπζε  θαη   ιεηηνπξγία       Κέληξνπ      Σερλνινγηθήο Έξεπλαο 

(Κ.Σ.Δ.) ζηελ Πάηξα.- (Α' 90). 

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 29/1993: `Ηδξπζε Δηδηθνχ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη 

δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.  

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 30/1993 (2) Πεξί ηδξχζεσο Δηδηθνχ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ γηα 

ηελ αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη εγθξίζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηνπ.  

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 306/1994, 'Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ Σερλνινγηθήο 'Έξεπλαο (ΚΣΔ) 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.    

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 349/1994 (1) Ίδξπζε εηδηθνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε πεξηνπζίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη έγθξηζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ.         

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 18/1995, Ίδξπζε Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ κε ηελ επσλπκία 

‘Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Σειεπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ’.   

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 150, Σεχρνο  Α' 112/1996  Ίδξπζε εηδηθνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ  Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη έγθξηζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ.     

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 29/1998, χζηαζε Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ‘Δζληθφ Γίθηπν 

Έξεπλαο, Σερλνινγίαο Α.Δ.’.  

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 274, ΦΔΚ Α225/17.10.2000, `Οξνη, πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία 

ρξεκαηνδφηεζεο (επηρνξήγεζεο ή ζπλδξνκήο) έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ ππνβάιινληαη απφ βηνκεραληθέο 

ή άιιεο παξαγσγηθέο κνλάδεο. 

  

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 77, ΦΔΚ Α'65 10.3.2000.77 χζηαζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε 

ηελ επσλπκία ‘Δζληθφ Κέληξν 'Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (Δ.Κ.Δ.Σ.Α.).  

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 17/2001. ‘Γηα ηελ ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε λέσλ επηρεηξήζεσλ έληαζεο γλψζεο - 

ηερλνβιαζηψλ (SPIN OFF)’ (ΦΔΚ Α' 14/31.1.2001). 

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 143/2001, Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (ΚΣΔ) 

Θεζζαιίαο, Κξήηεο, Πεηξαηά θαη Νήζσλ, Πεινπνλλήζνπ. 

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 214/2001, Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ Σερλνινγηθήο 'Έξεπλαο (ΚΣΔ) 

Ζπείξνπ θαη Ηνλίσλ Νήζσλ. 

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 352 (ΦΔΚ Α΄ 291/3-12-2002) Αληηθαηάζηαζε ηνπ Π.Γ. 233/1990 ‘Ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία Κέληξνπ Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (ΚΣΔ) ζηελ Πάηξα (Α΄ 90). 
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Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 145/2003, χζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Δθαξκνγψλ ησλ Σερλνινγηψλ 

Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο (Κ.Δ.Σ.Δ.Π). 

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 171/2003, Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (Κ.Σ.Δ.) 

ηεξεάο Διιάδαο. 

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 36/2004, Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (Κ.Σ.Δ.) 

Θεζζαινλίθεο, εξξψλ, Καβάιαο θαη ηξνπνπνίεζε ησλ Π.Γ. 306/1994, 143/2001, 214/2001 θαη 352/2002.  

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 9 (ΦΔΚ Α΄ 7/23.1.2006) χζηαζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ 

επσλπκία ‘Κέληξν Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο’ (Κ.Δ.ΣΔ.Α.Θ.). 

 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 127 (ΦΔΚ Α΄ 139/11.7.2006) Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

 

Τπνπξγηθή Απφθαζε ΓΔ 4400/Γ (Δζλ. Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ) ηεο 22/30.6.83: Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο 

κεηαθνξάο  ρξεκαηνδφηεζεο δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (Β' 378).   

 

Τπνπξγηθή Απφθαζε ΚΑ/1996/Β-826: Λνγαξηαζκφο ρξεκαηνδφηεζεο Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ ΑΔΗ,ΣΔΗ,ΔΑΠ. 

ΦΔΚ Β' 826/1996 Αξηζ. ΚΑ/679/22.8.96.Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο κε αξ. Β1/819 

‘χζηαζε Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ θαη ζρεηηθψλ Τπεξεζηψλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ή Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

ηεο Υψξαο’. 

 

Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξηζ. 22497/ΓΔ4382 (ΦΔΚ Β΄849 22.6.2005), Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. ΓΔ 4400/Γ 

21.6.1983 ΦΔΚ 378Β 30.6.1983 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ‘Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο 

ρξεκαηνδφηεζεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ’. 
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    Πίλαθαο 1. Γείθηεο θαηλνηνκίαο 

 

 Απφθνηηνη ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη πιεξνθνξηθήο ή θνηλσληθψλ-αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ 

 Απφθνηηνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη πιεξνθνξηθήο ή θνηλσληθψλ-αλζξσπηζηηθψλ 

επηζηεκψλ 

 Πιεζπζκφο κε γλψζεηο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (25-64) 

 πκκεηνρή ζηε δηα βίνπ κάζεζε 

 Πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε γεληθή εθπαίδεπζε γηα λένπο (20-24)  

 Γεκφζηα δαπάλε Δ&ΣΑ (%ΑΔΠ) 

 Γαπάλεο θεθαιαίσλ θηλδχλνπ (%ΑΔΠ) 

 Ηδησηηθή δαπάλε (%ΑΔΠ) 

 Δπξσδσληθή πξφζβαζε επηρεηξήζεσλ (%) 

 Γαπάλεο επηρεηξήζεσλ γηα Δ&ΣΑ 

 Γαπάλεο επηρεηξήζεσλ γηα ΣΠΔ 

 Γαπάλεο επηρεηξήζεσλ γηα θαηλνηνκία (κε Δ&ΣΑ) 

 Πνζνζηφ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κε εζσηεξηθή θαηλνηνκία 

 Πνζνζηφ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε άιιεο ΜΜΔ 

 Ηζνδχγην δεκηνπξγίαο-εμφδνπ λέσλ ΜΜΔ  

 Γεκφζηεο-ηδησηηθέο ζπλ-δεκνζηεχζεηο 

 Δπξεζηηερλίεο EPO αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ 

 Δκπνξηθά ζήκαηα αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ 

 Βηνκεραληθά ζρέδηα αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ 

 Σερλνινγηθφ ηζνδχγην πιεξσκψλ (%) 

 Δθξνέο 

 ΜΜΔ πνπ εηζάγνπλ θαηλνηνκία πξντφληνο ή δηαδηθαζίαο 

 ΜΜΔ πνπ εηζάγνπλ νξγαλσηηθή θαηλνηνκία ή θαηλνηνκία πξνβνιήο 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα θαηλνηνκίαο ζε ζρέζε κε α. εμνηθνλφκεζε εξγαζηαθνχ θφζηνπο θαη β. ρξήζε 

πιηθψλ θαη ελέξγεηαο 

 Απαζρφιεζε ζε κεζαίαο θαη πςειήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο (% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) 
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 Απαζρφιεζε ζε ππεξεζίεο έληαζεο γλψζεο (% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) 

 Δμαγσγέο κεζαίαο θαη πςειήο θιίκαθαο πξντφλησλ κεηαπνίεζεο (% ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ) 

 Δμαγσγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ έληαζεο γλψζεο (% ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ) 

 Πσιήζεηο λέεο ζηελ αγνξά [new to market] (% θχθινπ εξγαζηψλ) 

 Πσιήζεηο λέεο γηα ηελ επηρείξεζε [new to the firm] (% θχθινπ εξγαζηψλ) 

 
Πεγή: Innovation Scoreboard 2008: 55. 
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Πίλαθαο 2. Βαζηθνί θνξείο αλά ζεκαηηθή πεξηνρή ΔΣΚ ζηελ Ιξιαλδία 

 

Θεκαηηθή πεξηνρή Φνξέαο Βαζηθφο ηδησηηθφο, δεκφζηνο ή κε-

θεξδνζθνπηθφο θνξέαο 

Γηαθπβέξλεζε πνιηηηθψλ γλψζεο - Cabinet Sub-Committee on 

Science, Technology, and 

Innovation 

- Inter-Departmental 

Committee (IDC) for Science, 

Technology, and Innovation. 

- Office of Science and 

Technology (OST) 

Department of Enterprise, 

Trade and Employment 

(DETE). 

- Southern and Eastern 

Regional Assembly. 

- Border, Midland, and Western 

Regional Assembly. 

- Department of Education and 

Science (DES). 

- Forfás 

- Advisory Council for Science, 

Technology, and Innovation. 

- National Competitiveness 

Council 

- Expert Group on Future Skills 

Needs 

- Chief Science Adviser 

- Irish Research and 

Development 

Group 

- Irish Universities Association 

Πεξηβάιινλ θαηλνηνκίαο 
- OST – DETE. 

- Regional Assemblies 

- Higher Education Authority 

(HEA). 

- DES 

- Training and Employment 

Authority (FAS). 

- Department of Public 

Enterprise. 

- Forfás. 

- Enterprise Ireland 

- Irish Business 

Employers 

Confederation 

(IBEC) 

- Small Firms 

Association 

- Enterprise Boards 

Μεηαθνξά ηερλνινγίαο 
- OST – DETE. 

- DES. 

- Patent Office. 

- Regional Assemblies 

- Forfás 

- Enterprise Ireland 

 

Πφινη θαηλνηνκίαο 
- OST – DETE 

- IDA Ireland 

- Regional Assemblies 

- Forfás 

- Enterprise Ireland 

- Small Firms 

Association 

- Enterprise Boards 

Τπνζηήξημε δεκηνπξγίαο 

θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ 

- DETE 

- Regional Assemblies 

- IDA Ireland 

- Forfás 

- Enterprise Ireland 

- Irish Business 

Employers 

Confederation 

(IBEC) 

- Small Firms 

Association 
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- Enterprise Boards 

Δλίζρπζε εθαξκνζκέλεο έξεπλαο 
- OST –DETE 

- DES 

- TEGASC 

- Department of 

Communications, Marine, and 

Natural Resources. 

- Research Councils 

- Science Foundation Ireland 

- Higher Education Authority 

- Regional Assemblies 

- Forfás 

- Irish Research and 

Development 

Group (IRDG) 

- Irish Universities Associations 

Πεγή: Technopolis, 2006: 13.  
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Πίλαθαο 3. Δπνπηεπφκελνη Φνξείο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο 

 

Δπνπηεπφκελνη Δξεπλεηηθνί Φνξείο απφ ηε ΓΓΔΣ 

Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ / Δ.Α.Α.  

Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ''ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ''  

Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (Δ.Κ.Κ.Δ.)  

Δξεπλεηηθφ Κέληξν Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ (Δ.ΚΔ.Β.Δ.) ''ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΦΛΔΜΗΓΚ'' 

Ίδξπκα Σερλνινγίαο & Έξεπλαο (Η.Σ.Δ.)  

Αζελά - Δξεπλεηηθφ Κέληξν Καηλνηνκίαο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο, ησλ Δπηθνηλσληψλ θαη ηεο 

Γλψζεο  

Κέληξν Έξεπλαο Σερλνινγίαο & Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο» (Κ.Δ.ΣΔ.Α.Θ.)  

Διιεληθφ Ηλζηηηνχην PASTEUR / Δ.Η.Π. 

Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ (Δ.Η.Δ.) 

Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ (ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.)  

Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (Δ.Κ.Δ.Σ.Α.)  

Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Κ.Α.Π.Δ.)  

Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο / ΔΚΣ 

Δπνπηεπφκελνη Σερλνινγηθνί Φνξείο απφ ηε ΓΓΔΣ 

Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.) 

Ηρζπνθαιιηεξγεηηθφ Κέληξν Αρειψνπ (ΗΥΘΤ.Κ.Α.) Α.Δ. 

Αλψλπκε Δηαηξεία Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Κεξακηθψλ & Ππξίκαρσλ (Δ.Κ.Δ.ΠΤ.) Α.Δ. 

Δηαηξεία Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Κισζηνυθαληνπξγίαο Έλδπζεο & Ηλψλ (Δ.Σ.Α.Κ.Δ.Η.) Α.Δ. 

Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο (Ο.Β.Η.) 

Δηαηξεία Βηνκεραληθήο Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Μεηάιισλ (Δ.Β.Δ.Σ.Α.Μ.) Α.Δ. 

Δηαηξεία Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Βηνκεραλίαο Σξνθίκσλ (Δ.Σ.Α.Σ.) Α.Δ. 

Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο & Σερλνινγίαο (Δ.Γ.Δ.Σ.) Α.Δ. 

Πεγή: GSRT, 2007.  

 

 

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=2381
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=626
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=628
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=630
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=632
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=636
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=636
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=5972
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=2391
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=627
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=629
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=631
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=635
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=634
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=637
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=639
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=641
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=643
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=638
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=640
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=642
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=644
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1.Υαξηνγξάθεζε θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ζηελ Διιάδα  

Οη δεκφζηνη εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί είλαη ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, ην Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ‘Γεκφθξηηνο’, ην Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ θαη ην Δζληθφ Κέληξν 

Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ). Σν Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ πεξηιακβάλεη 5 ηλζηηηνχηα εμεηδηθεπκέλα 

ζηελ αζηξνλνκία θαη αζηξνθπζηθή, ζην πεξηβάιινλ θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηε γεσδπλακηθή, ηηο δηαζηεκηθέο 

εθαξκνγέο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ νπηηθνχ ηειεζθνπίνπ ηνπ Υεικνχ θαη ην Ηλζηηηνχην Νέζησξ, ην νπνίν 

αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο αλίρλεπζεο αζηξηθψλ ζσκαηηδίσλ (λεηξίλσλ) ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Πχινπ.       

Ζ Aθαδεκία Aζελψλ ηδξχεηαη ην 1926, σο Nνκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη επνπηεχεηαη απφ ην 

Yπνπξγείν Eζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. H ιεηηνπξγία ηεο δηέπεηαη απφ ηνλ Iδξπηηθφ ηεο Nφκν 

4398/1929, κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε πληαθηηθή Aπφθαζε πεξί Oξγαληζκνχ ηεο Aθαδεκίαο Aζελψλ (18 

Mαξηίνπ 1926). χκθσλα κε ηνλ Oξγαληζκφ ηεο, ε Aθαδεκία ζπγθξνηείηαη απφ ηξεηο Tάμεηο: Θεηηθψλ 

Eπηζηεκψλ, Γξακκάησλ θαη Kαιψλ Tερλψλ, Hζηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Eπηζηεκψλ. Kχξηνο ζθνπφο ηεο Aθαδεκίαο 

Aζελψλ είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη ε πξναγσγή ησλ Eπηζηεκψλ, ησλ Γξακκάησλ θαη ησλ Kαιψλ Tερλψλ θαη ε 

επηζηεκνληθή έξεπλα θαη κειέηε. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, ε Aθαδεκία εληζρχεη ηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα, ζπκκεηέρεη ζε δηεζλείο επηζηεκνληθνχο νξγαληζκνχο, ρνξεγεί ππνηξνθίεο, πξαγκαηνπνηεί εθδφζεηο, 

απνλέκεη βξαβεία θαη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο. ήκεξα ζηελ Aθαδεκία Aζελψλ ιεηηνπξγνχλ 14 Eξεπλεηηθά 

Kέληξα θαη 10 Γξαθεία Eξεπλψλ κε εμεηδηθεπκέλεο βηβιηνζήθεο, θαζψο θαη θεληξηθή Bηβιηνζήθε ππφ ηελ 

επσλπκία ‘Bηβιηνζήθε Iσάλλεο πθνπηξήο’. Σα Δξεπλεηηθά Κέληξα ηεο Αθαδεκίαο είλαη  ηα εμήο: Κέληξν 

Δξεχλεο ησλ Νενειιεληθψλ Γηαιέθησλ θαη Ηδησκάησλ Η.Λ.Ν.Δ, Κέληξνλ Δξεχλεο ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο, 

Κέληξνλ Δξεχλεο ηνπ Μεζαησληθνχ θαη Νένπ Διιεληζκνχ, Κέληξνλ Δξεχλεο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Διιεληθνχ 

Γηθαίνπ, Κέληξνλ Δξεχλεο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Νεσηέξνπ Διιεληζκνχ, Κέληξνλ Δξεχλεο ηεο Διιεληθήο θαη 

Λαηηληθήο Γξακκαηείαο, Κέληξν Δξεπλψλ Αζηξνλνκίαο θαη Δθεξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ, Κέληξνλ Δξεχλεο 

ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο, Κέληξνλ Δξεχλεο Φπζηθήο ηεο Αηκνζθαίξαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Κέληξνλ Δξεχλεο 

ηεο Αξραηφηεηνο, Κέληξνλ Δξεχλεο ηεο Διιεληθήο Κνηλσλίαο, Κέληξν Έξεπλαο ηεο Βπδαληηλήο θαη 

Μεηαβπδαληηλήο Σέρλεο, Κέληξνλ Δξεχλεο Δπηζηεκνληθψλ ξσλ θαη Νενινγηζκψλ Κέληξν Δξεπλψλ 

Θεσξεηηθψλ θαη Δθεξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ. Σα Δξεπλεηηθά Γξαθεία είλαη: Γξαθείν Δξεπλψλ ηεο 

Αξρηηεθηνληθήο, Γξαθείν Γηαζηεκηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, Γξαθείν ηξαηησηηθψλ θαη Ακπληηθψλ 

Θεκάησλ, Γξαθείν Πεηξακαηηθήο Φπζηθήο, Γξαθείν Θεσξεηηθήο Φπζηθήο, Γξαθείν Θεσξεηηθήο θαη 

Δθαξκνζκέλεο Μεραληθήο, Γξαθείν Έξεπλαο Νενειιεληθήο Σέρλεο, Γξαθείν Δξεπλψλ ηεο Δπηζηήκεο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο, Γξαθείν Έξεπλαο Γηεζλψλ θαη πληαγκαηηθψλ Θεζκψλ, Γξαθείν 

Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ
362

.  

Τπνγξακκίδεηαη πψο απφ ην 2002 ππφ ηελ επνπηεία ηεο Aθαδεκίαο Aζελψλ ιεηηνπξγεί ην Ίδξπκα 

Iαηξνβηνινγηθψλ Eξεπλψλ (ΗΗΒΔΑΑ).Tν IIBEAA είλαη ΝΠΗΓ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ αιιά θαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο. Tν IIBEAA αξρίδεη ηηο 

εξγαζίεο ηνπ ην 2005, θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Γηα ηελ πεξίνδν 2009-2010 έρεη 

απνξξνθήζεη 10 εθαηνκκχξηα επξψ ελψ εθηηκάηαη φηη ζα ρξεκαηνδνηεζεί κε 7 εθαηνκκχξηα γηα ην 2010-2011. 

10 εθαηνκκχξηα γηα ην 2009 επίζεο απφ αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζε Δ.Δ. θαη ΖΠΑ. ην 

IIBEAA εξγάδνληαη 350 επηζηήκνλεο ην 2010 (45 εξεπλεηέο, 60 κεηαδηδαθηνξηθνί, 20 ηερληθνί, 12 εηδηθνί 

ιεηηνπξγηθνί επηζηήκνλεο θαη 120 δηδαθηνξηθνί θαη 90 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο) (Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή, 

Φχιιν 31/10/10). ην IIBEAA ιεηηνπξγνχλ επηά (7) επηζηεκνληθά θέληξα: Κέληξν Βαζηθήο  Έξεπλαο, Κέληξν 

Πεηξακαηηθήο Υεηξνπξγηθήο, Κέληξν Κιηληθήο Έξεπλαο,  Κέληξν Νενπιαζκαηηθψλ & 

Αλνζνινγηθψλ Παζήζεσλ, Κέληξν Μεηακνζρεχζεσλ, Κέληξν Ηαηξηθήο & Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο, Κέληξν 

Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο. Έσο ζήκεξα, ην ΗΗΒΔΑΑ έρεη απνζπάζεη απφ δηεζλείο αληαγσληζηηθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο πεξηζζφηεξα απφ 16 εθ. επξψ γηα ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο παξαπάλσ 
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 Αθαδεκία Αζελψλ, δηθηπαθφο ηφπνο http://www.academyofathens.gr/echome.asp?lang=1, 09/04/2011.  
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ζεκαηηθέο πεξηνρέο, ελψ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε δηεζλή πεξηνδηθά πεξηζζφηεξεο απφ 100 επηζηεκνληθέο 

δεκνζηεχζεηο.   

Σν Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ Γεκφθξηηνο ηδξχεηαη ην 1959 σο αλεμάξηεηε δεκφζηα 

ππεξεζία κε ηελ επσλπκία Κέληξν Ππξεληθψλ Δξεπλψλ Γεκφθξηηνο, ελψ ην 1985 ιακβάλεη ηελ επσλπκία 

ΔΚΔΦΔ
363

 θαη ιεηηνπξγεί σο απηνδηνηθνχκελν Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ππφ ηελ επνπηεία ηεο 

ΓΓΔΣ. Πεξηιακβάλεη νρηψ δηνηθεηηθά απηφλνκα ηλζηηηνχηα ηα νπνία είλαη ην Ηλζηηηνχην Ππξεληθήο Φπζηθήο 

(1987)
364

, ην Ηλζηηηνχην Ππξεληθήο Σερλνινγίαο θαη Αθηηλνπξνζηαζίαο (Ν.1514/1985)
365

, ην Ηλζηηηνχην 

Δπηζηήκεο Τιηθψλ (1987)
366

, ην Ηλζηηηνχην Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ, ην Ηλζηηηνχην Μηθξνειεθηξνληθήο 

(Ν.1514/1985)
367

, ην Ηλζηηηνχην Φπζηθνρεκείαο, ην Ηλζηηηνχην Βηνινγίαο, ην Ηλζηηηνχην Ραδηντζνηφπσλ θαη 

Ραδηνδηαγλσζηηθψλ Πξντφλησλ
368

 (1960).  

 

ην Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ (ΔΛΚΔΘΔ) -ηδξχεηαη κε ην Νφκν 2919/25.6.2001 κε ηελ επσλπκία 

Διιεληθφ Κέληξν Θαιάζζησλ Δξεπλψλ (ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.), κεηά απφ ελνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Θαιάζζησλ 

Δξεπλψλ (Δ.Κ.Θ.Δ.) θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Θαιάζζηαο Βηνινγίαο Κξήηεο (Η.ΘΑ.ΒΗ.Κ.)-, ιεηηνπξγνχλ πέληε 

ηλζηηηνχηα ηα νπνία ζπγθεθξηκέλα είλαη ην Ηλζηηηνχην Χθεαλνγξαθίαο, ην Ηλζηηηνχην Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, ην 

Ηλζηηηνχην Θαιαζζίσλ Βηνινγηθψλ Πφξσλ, ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Τδάησλ θαη ην Ηλζηηηνχην Θαιάζζηαο 

Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο. Σν ΔΛΚΔΘΔ απνηειεί ζπλέλσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ (ΔΚΘΔ) θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Θαιάζζηαο Βηνινγίαο Κξήηεο (ΗΘΑΒΗΚ) θαη ζπληζηά ηνλ 

εζληθφ θνξέα ζαιάζζηαο έξεπλαο ζηελ Διιάδα.  

 

ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ)
369

, ην νπνίν απνηειεί κεηεμέιημε ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ (1959), ιεηηνπξγνχλ ηξία ηλζηηηνχηα κε εμεηδίθεπζε ζηελ αζηηθή θαη αγξνηηθή θνηλσληνινγία, ζηελ 

πνιηηηθή θνηλσληνινγία θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή: Ηλζηηηνχην Αζηηθήο θαη Αγξνηηθήο Κνηλσληνινγίαο 

(ΗΑΑΚ), Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΗΝΚΠΟ), Ηλζηηηνχην Πνιηηηθήο Κνηλσληνινγίαο (ΗΠΟΚΟΗΝΧ), 

ελψ πθίζηαηαη ζεζκηθά θαη ην Ηλζηηηνχην Ζζηθψλ Αμηψλ & Κνηλσληθήο πκπεξηθνξάο αιιά κέρξη ηνχδε 

παξακέλεη αλελεξγφ.  

 
                                                      

363 ‘θνπφο  ηνπ  ΔΚΔΦΔ  "Γ"  είλαη  ε  αλάπηπμε  ηεο  επηζηεκνληθήο  θαη ηερλνινγηθήο  έξεπλαο  ζηνπο  ηνκείο  ηεο θπζηθήο, ρεκείαο, βηνινγηθψλ 

επηζηεκψλ,  επηζηήκεο  πιηθψλ,  ειεθηξνληθήο  ηερλνινγίαο,   ππξεληθήο ηερλνινγίαο  θαη  πιεξνθνξηθήο. Δπίζεο ε παξνρή ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ θαη 
ε παξαγσγή εηδηθψλ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ’ (Άξζξν 3, Π.Γ. 71 ηεο 16/30.3.87: Οξγαληζκφο ηνπ Δζληθνχ 

Κέληξνπ Έξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ "ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ" (ΔΚΔΦΔ "Γ")-(Α' 43)) / Άξζξν 28 ηνπ Ν. 1514/1985 (ΦΔΚ Α' 13) / ΤΑ 490//1995 / Β-221: 

Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ "Γεκφθξηηνπ".  
364 Γεκηνπξγείηαη ην 1987 απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ νκάδσλ Ππξεληθήο Φπζηθήο θαη Φπζηθήο Τςειψλ Δλεξγεηψλ ηνπ ΔΚΔΦΔ-Γ. Σν 2000 επηιέρζεθε σο 

Κέληξν Αξηζηείαο κεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ Διιεληθψλ Δξεπλεηηθψλ Ηλζηηηνχησλ, ελψ ζπλεηζθέξεη ζε κειέηεο θαη δηεζλή πξνγξάκκαηα Ππξεληθήο 

Αζηξνθπζηθήο θαη Φαζκαηνζθνπίαο Τπεξπαξακνξθσκέλσλ Ππξήλσλ, Αηνκηθψλ θαη Μνξηαθψλ πζζσκαησκάησλ, Αζηξνθπζηθήο Νεηξίλσλ θαη 
ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ πεηξάκαηνο CMS πνπ ιεηηνπξγεί ζηνλ επηηαρπληή LHC ζην CERN.    

365 πγθξνηείηαη απφ επηά επηκέξνπο εξγαζηήξηα (ζηνηρεία 2009): Δξεπλεηηθνχ Αληηδξαζηήξα, Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο, Ζιηαθψλ θαη άιισλ 

Δλεξγεηαθψλ πζηεκάησλ, Πεξηβαιινληηθψλ Δξεπλψλ, Αμηνπηζηίαο πζηεκάησλ θαη Βηνκεραληθήο Αζθάιεηαο, Τγεηνθπζηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο 

Τγείαο, Θεξκνυδξαπιηθήο Αλάιπζεο θαη Πνιπθαζηθψλ Ρνψλ.    

366 Οη βαζηθνί ηνκείο έξεπλαο πεξηιακβάλνπλ ηα καγλεηηθά θαη ππεξαγψγηκα πιηθά (ζθιεξά καγλεηηθά πιηθά, καγλεηηθά λαλνζσκάηηα, λαλνζσκάηηα γηα 
βηνινγηθέο εθαξκνγέο, πβξηδηθά λαλνδνκηθά πιηθά, βηνκνξηαθά καγλεηηθά ζπζηήκαηα, θβαληηθή κεραληθή πνιχ-ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, καγλεηηθά 

αξηζηεξφζηξνθα πιηθά, ζπζηήκαηα βαξέσλ θεξκηνλίσλ θ.α.), ηα ειεθηξνληθά θαη ζχλζεηα πιηθά (λαλνδνκέο εκηαγσγψλ κεγάινπ ελεξγεηαθνχ θάζκαηνο, 

λαλνδνρεία ειεγρφκελεο απνδέζκεπζεο, πξνεγκέλα ζχλζεηα θεξακηθά κε βειηησκέλεο κεραληθέο ηδηφηεηεο, αληηβαθηεξηαθά λαλνδνρεία, αλφξγαλα 
θαηαιπηηθά πιηθά, δηειεθηξηθά θαη εκηαγψγηκα πιηθά γηα λαλνειεθηξνληθέο δηαηάμεηο θ.α.) θαη ηελ αξραηνκεηξία (αξραηνκεηαιινπξγία, αλάπηπμε πιηθψλ 

απνθαηάζηαζεο αξραηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, ρξνλνιφγεζε πςειήο αθξίβεηαο κε ξαδηνάλζξαθα, θσηαχγεηα θαη ESR θ.α.).  

367 Σν Ηλζηηηνχην εζηηάδεηαη ζηνπο ηνκείο Γηεξγαζίεο Si, λαλνδνκέο θαη λαλνειεθηξνληθέο δηαηάμεηο θαη αηζζεηήξεο θαη ΜΔΜs, ελψ απνηειεί ηδξπηηθφ 

κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Μηθξνειεθηξνληθήο SINANO θαη κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Ναλνειεθηξνληθήο ENIAC-AENEAS.    

368 Σν Ηλζηηηνχην πξνσζεί ηε δηαζεκαηηθή έξεπλα ζηηο πεξηνρέο Ραδηνθαξκαθεπηηθήο θαη Βηνδηαγλσζηηθήο ελψ νη πφξνη πξνέξρνληαη απφ εξεπλεηηθά 
θνλδχιηα ηεο ΓΓΔΣ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Αηνκηθήο Δλέξγεηεαο, απφ ηδησηηθέο ζπκθσλίεο κε ηδησηηθέο εηαηξίεο θαη απφ 

παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηε ζχζηαζε ηερλνβιαζηψλ [spin-off]. 

369 Σν ΔΚΚΔ είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, έρεη έδξα ηελ Αζήλα θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ΓΓΔΣ. 

http://www.ekke.gr/greek/institute1.html
http://www.ekke.gr/greek/institute1.html
http://www.ekke.gr/greek/institute1.html
http://www.ekke.gr/greek/institute1.html
http://www.ekke.gr/greek/institute2.html
http://www.ekke.gr/greek/institute2.html
http://www.ekke.gr/greek/institute2.html
http://www.ekke.gr/greek/institute3.html
http://www.ekke.gr/greek/institute3.html
http://www.ekke.gr/greek/institute3.html
http://www.ypan.gr/
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Σν Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ ηδξχεηαη κε Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1958
370

 κε ηελ επσλπκία 

Βαζηιηθφ ίδξπκα Δξεπλψλ (ΒΗΔ) θαη θαηφπηλ πξσηνβνπιηψλ ησλ Πεζκαδφγινπ, Γεκαξά θαη Εέξβα. Σν ΔΗΔΗ 

είλαη ζήκεξα λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη επνπηεχεηαη επίζεο απφ ηε 

ΓΓΔΣ
371

. Πεξηιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία ζπλνιηθά έμη ηλζηηηνχησλ, ηα ηξία εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχλ ζηηο 

αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο (Ηλζηηηνχην Διιεληθήο & Ρσκατθήο Αξραηφηεηαο, Ηλζηηηνχην Βπδαληηλψλ Δξεπλψλ, 

Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ) θαη ηα ηξία ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Ηλζηηηνχην Βηνινγηθψλ Δξεπλψλ & 

Βηνηερλνινγίαο, Ηλζηηηνχην Θεσξεηηθήο & Φπζηθήο Υεκείαο, Ηλζηηηνχην Οξγαληθήο & Φαξκαθεπηηθήο 

Υεκείαο), ελψ πεξηιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο (ΔΚΣ εθεμήο), ην νπνίν 

ζπληζηά ηνλ εζληθφ θνξέα παξνρήο πιεξνθφξεζεο γηα ζέκαηα επηζηήκεο, έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη 

ιεηηνπξγεί ηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. Παξάιιεια, ζην ΔΚΣ αλαπηχζζνληαη 

ππεξεζίεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο είηε κέζα απφ ην ζπληνληζκφ πξνγξακκάησλ αμηνπνίεζεο εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ (ζπληνληζηήο ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Αλαδηαλνκήο Καηλνηνκίαο-IRC Hellenic, εηαίξνο ηνπ 

Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα & Καηλνηνκία απφ ην 2008) θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο ζεκείν επαθήο ζε 

επξσπατθά εηδηθά πξνγξάκκαηα έξεπλαο (Πξφγξακκα Πιαίζην: Ηδέεο, πλεξγαζία, Ηθαλφηεηεο), είηε κέζα απφ ην 

Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο.        

 

Ζ πεξίνδνο ηνπ 1980 απνηειεί κηα απφ ηηο πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο ζην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο ησλ βαζηθψλ 

εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 ηδξχνληαη πνιιά απφ ηα Ηλζηηηνχηα πνπ 

δηεμάγνπλ ζήκεξα ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλε έξεπλα, ζπληζηψληαο λεζίδεο αξηζηείαο ζε ζπλεξγαζία ελίνηε κε 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη ελζσκαηψλνληαο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πεξαηηέξσ δνκέο ηερλνινγηθήο 

εθθφιαςεο θαη δηάρπζεο γλψζεο. ηελ πεξίνδν απηή θαίλεηαη κηα ηάζε ζχγθιηζεο αλάκεζα ζηελ εξεπλεηηθή 

θαη ηερλνινγηθή πνιηηηθή, θαζψο δηακνξθψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο κηαο πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθήο 

πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο ηεο εγρψξηαο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο θαη νη αξρέο ζπγθξφηεζεο ελφο ‘εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο’ απφ ηελ πιεπξά ηεο παξαγσγήο γλψζεο ελ πξνθεηκέλσ.  

 

χκθσλα κε ην Άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 432/1987/Α-204 ‘Ίδξπκα Σερλνινγίαο Έξεπλαο’, ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ελ 

κέξεη φζνλ αθνξά ζην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ  Γηεξγαζηψλ (ΔΗΣΥΖΓ) απφ ην κεηέπεηηα 

Π.Γ. 77/2000, ‘ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν Κξήηεο (ΔΚΔΚ), πνπ ηδξχζεθε κε ην  Π.Γ. 716/82 (ΦΔΚ  Α'  153)  θαη  

ηξνπνπνηήζεθε  κε  ην  Π.Γ. 7/1985 (Φεθ Α' 6), ην Δξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην Υεκηθήο Μεραληθήο θαη Υεκηθψλ 

Γηεξγαζηψλ  Τςειήο Θεξκνθξαζίαο  (ΔΗΥΖΜΤΘ)  θαη ην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ  Γηεξγαζηψλ 

(ΔΗΣΥΖΓ), πνπ ηδξχζεθαλ κε ηα Π.Γ. 237/84 (ΦΔΚ Α'  95)  θαη 8/1985 (ΦΔΚ Α' 6) αληίζηνηρα, θαη ηα νπνία 

ζπλερίδνπλ λα δηέπνληαη απφ ηηο  δηαηάμεηο  ησλ  ηδξπηηθψλ ηνπο δηαηαγκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ  

31  ηνπ  λ.  1514/85  θαη  επνπηεχνληαη  απφ  ηνλ  Τπνπξγφ Βηνκεραλίαο,  Δλέξγεηαο  θαη  Σερλνινγίαο,  

ελνπνηνχληαη θαη ζπληζηνχλ εληαίν λνκηθφ πξφζσπν, ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε θεξδνζθνπηθνχ  ραξαθηήξα, κε  ηελ  

επσλπκία  Ίδξπκα  Σερλνινγίαο  θαη  Έξεπλαο (ΗΣΔ) θαη έδξα ην Ζξάθιεην Κξήηεο. Ζ επσλπκία  απηή  γηα  ηηο  

ζρέζεηο  ηνπ  ΗΣΔ  κε  ην εμσηεξηθφ  κεηαθξάδεηαη  ζε  Foundation  for Research and Technology-HELLAS 

(FORTH)’. Σν Μάην ηνπ 1983 αξρίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν Κξήηεο (ΔΚΔΚ) ζην 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο (Ζξάθιεην Κξήηεο) κε ηξία Ηλζηηηνχηα: ην Ηλζηηηνχην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη 

Βηνηερλνινγίαο (IMBB), ην Ηλζηηηνχην Ζιεθηξνληθήο Γνκήο θαη Λέηδεξ (ΗΖΓΛ) θαη ην Ηλζηηηνχην 

Πιεξνθνξηθήο (ΗΠ), ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ελψ ην 1985 πξνζηίζεληαη ηα Ηλζηηηνχηα 

Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ κε έδξα ην Ζξάθιεην θαη Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ κε έδξα ην Ρέζπκλν, ελψ κε ηε 

ζπλδξνκή ηεο Παγθξήηηαο Δλψζεσο Ακεξηθήο ηδξχνληαη ζην Ζξάθιεην νη Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο. 

                                                      
370 Σν πξψην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΗΔ απνηειείην απφ ηνπο Κηνπζφπνπιν, Γ. (Δηζαγγειεχο Αξείνπ Πάγνπ θαη Πξψελ Πξσζππνπξγφο) σο Α’ 
Αληηπξφεδξν, Εέξβα, Λ. (Αθαδεκατθφο, Καζεγεηήο Οξγαληθήο Υεκείαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ) σο Β’ Αληηπξφεδξν, Γεκαξά, Κ. (Γεληθφ Γηεπζπληή 

Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ) σο Γηεπζχλσλ χκβνπιν, Αιεμφπνπιν, Κ. (Καζεγεηή Παλ/κίνπ Αζελψλ), Γεκεηξηάδε, Η. (Καζεγεηή Παλ/κίνπ 

Θεο/λίθεο), Εαθπζελφ, Γ. (Καζεγεηή Παλ/κίνπ Αζελψλ), Κνθθφξν, Π. (Καζεγεηή Παλ/κίνπ Θεο/λίθεο), Κξηηηθφ, Ν. (Καζεγεηή ΔΜΠ), Πεζκαδφγινπ, Η. 
(Τθεγεηή Παλ/κίνπ Αζελψλ, χκβνπιν Σξαπέδεο Διιάδνο), Πεηξφπνπιν, Γ. (Καζεγεηή ΔΜΠ), Πνηακηαλφ, Υ. (Τπνπηέξαξρνο Βαζηιηθήο Αεξνπνξίαο), 

αξεγηάλλεο, Η. (Καζεγεηήο Αλσηάηεο Γεσπνληθήο ρνιήο Αζελψλ), Σαηάθεο, Β. (Καζεγεηή Παλ/κίνπ Θεο/λίθεο), Υξηζηνδνπιφπνπινο, Π. (Καζεγεηή 

Αλψηαηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπηζηεκψλ).          

371 Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, δηθηπαθφο ηφπνο: http://www.eie.gr/, 09/04/2011. 

http://www.eie.gr/
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Μέξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξφηεζεο θαη παξάγνληεο ελεξγνπνίεζεο ησλ απαξαίηεησλ δπλακηθψλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ είλαη εμέρνληεο αθαδεκαηθνί ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, κε ηδηαίηεξε ηελ ζπκβνιή ηνπ Καζ. Υ. 

Οηθνλφκνπ, ν νπνίνο δηεηέιεζε θαη Γ.Γ. Έξεπλαο ζηελ αξρηθή πεξίνδν ζχζηαζεο ηνπ Ηδξχκαηνο, ελψ είρε 

ζπληνλίζεη ηελ αξρηθή άηππε ππνβνιή πξφηαζεο γηα ηε δεκηνπξγία εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ζηελ Κξήηε. Σν 

Ννέκβξην ηνπ 1987 πξνζηίζεληαη επίζεο ην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Υεκηθήο Μεραληθήο Γηεξγαζηψλ Τςειήο 

Θεξκνθξαζίαο θαη ην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, πνπ αξγφηεξα απνηέιεζε ηνλ 

ππξήλα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (Δ.Κ.Δ.Σ.Α.) (ζχζηαζε 

ην 2000), θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζπγθξνηείηαη ην ΗΣΔ. 

 

Σν ΗΣΔ απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα πεξηζζφηεξν δπλακηθά εξεπλεηηθά ηδξχκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

ρψξν θπξίσο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ.   χκθσλα κε ην ΄Αξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 432/1987, ‘ζθνπφο  ηνπ  ΗΣΔ  είλαη  ε  

δηεμαγσγή  βαζηθήο,   ηδηαίηεξα   δε εθαξκνζκέλεο  θαη  ηερλνινγηθήο  έξεπλαο,  ε  αλάπηπμε  εθαξκνγψλ  θαη 

πξντφλησλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ’ ηδίσο ζηνπο ηνκείο: α) Πιεξνθνξηθήο, β) Ζιεθηξνληθήο δνκήο ηεο χιεο 

θαη ιέηδεξ, γ) Μνξηαθήο βηνινγίαο θαη βηνηερλνινγίαο, δ) Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ, ε) Θεκάησλ ηεο 

πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ  θαη  ηεο  Ηζηνξίαο  θαη  ηνπ Πνιηηηζκνχ ησλ ιαψλ ηεο, ζη) Υεκηθήο Μεραληθήο θαη 

Μεηαιινπξγίαο θαη ε) Βηνταηξηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο
372

. χκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ ίδηνπ Π.Γ., ην 

ΗΣΔ απνηειείηαη απφ α)  Σν  Ηλζηηηνχην  Πιεξνθνξηθήο,  ζην  Ζξάθιεην  Κξήηεο, πνπ είλαη αξκφδην γηα ηα 

ζέκαηα ηνπ ηνκέα ηεο  πιεξνθνξηθήο
373

, β)  ην  Ηλζηηηνχην  Ζιεθηξνληθήο  Γνκήο  θαη  Λέηδεξ, ζην Ζξάθιεην 

Κξήηεο, πνπ είλαη αξκφδην γηα ηα ζέκαηα  ηνπ  ηνκέα  ηεο  ειεθηξνληθήο δνκήο ησλ πιηθψλ θαη ησλ αθηηλψλ 

ιέηδεξ γ) ην  Ηλζηηηνχην  Μνξηαθήο  Βηνινγίαο  θαη  Βηνηερλνινγίαο,  ζην Ζξάθιεην Κξήηεο
374

, δ) ην Ηλζηηηνχην 

Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ, ζην Ζξάθιεην Κξήηεο πνπ είλαη αξκφδην γηα ηα ζέκαηα ηνπ ηνκέα ησλ 

ππνινγηζηηθψλ καζεκαηηθψλ, ε)
375 

Σν Ηλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ, ζην Ρέζπκλν Κξήηεο, πνπ είλαη 

αξκφδην γηα ηελ  πξνψζεζε  ηεο  ειιεληθήο  επηζηεκνληθήο  έξεπλαο  ζηα δεηήκαηα  ηεο  Μεζνγείνπ (ζέκαηα 

ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ ησλ ιαψλ ηεο Μεζνγείνπ, δηδαζθαιία ησλ  γισζζψλ θαη πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο 

ζπλεξγαζίαο ησλ ιαψλ ηεο Μεζνγείνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο Αλαηνιηθήο), ζη) ην Ηλζηηηνχην Υεκηθήο Μεραληθήο 

θαη Υεκηθψλ  Γηεξγαζηψλ  Τςειήο ζεξκνθξαζίαο  ζηελ  Πάηξα
376

, δ) ην Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ 

Γηεξγαζηψλ
377

, ζηε Θεζζαινλίθε
378

, ε)
379

 ην Ηλζηηηνχην Βηνταηξηθψλ Δξεπλψλ ζηα Ησάλληλα
380

 (ελζσκαηψλεηαη 

                                                      
372 Ζ πεξηνρή ‘ε' πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 άξζξ.1 ΠΓ 311/2001, ΦΔΚ Α 210/24.9.2001. 
373 Δηδηθφηεξα  ζθνπφο ηνπ  Ηλζηηηνχηνπ  απηνχ  είλαη  ε  έξεπλα,  ε  κειέηε  θαη ε πινπνίεζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο πξνο φθεινο ηεο  Δζληθήο  

Οηθνλνκίαο  θαη  ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Αξζ. 4, Π.Γ. 432/1987 / Α-204). 
374 Δηδηθφηεξα,  ζθνπφο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ είλαη ε εθηέιεζε  βαζηθήο  θαη  εθαξκνζκέλεο  έξεπλαο  ζηε κνξηαθή  βηνινγία  θαη  ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο γηα ηελ 
αλάπηπμε εθαξκνγψλ βηνηερλνινγίαο (Αξζ. 4Π.Γ. 432/1987 / Α-204). 
375   Αλαθέξεηαη δε φηη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ε, εδ. δεχηεξν ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 7/1985 (ΦΔΚ Α 6), πνπ δηαηεξείηαη ζε ηζρχ, γηα απνθάζεηο θαη  
εηζεγήζεηο  ηνπ Γ.. ηνπ ΗΣΔ ή ηνπ Γ/ληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζπλέπεηεο ζηελ  εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο πξέπεη λα πξνεγείηαη 

απαξαηηήησο σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηά ηνπο, έγθξηζε ηξηκεινχο επηηξνπήο πνπ  απνηειείηαη απφ  ην Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ απηνχ, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ  Τπνπξγείνπ  Βηνκεραλίαο,  Δλέξγεηαο θαη  Σερλνινγίαο,  νξηδφκελν  κε  ηνλ  αλαπιεξσηή  ηνπ  κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο. 
376 Σν Ηλζηηηνχην Υεκηθήο Μεραληθήο θαη Υεκηθψλ  Γηεξγαζηψλ  Τςειήο ζεξκνθξαζίαο είλαη αξκφδην γηα ηα ζέκαηα ησλ ηνκέσλ ηεο ρεκηθήο κεραληθήο 

θαη κεηαιινπξγίαο  πνπ  αλαθέξνληαη  ηδίσο  ζηελ αλάπηπμε  ησλ  γλψζεσλ  ζηνλ  ηνκέα ησλ θαηαιπηηθψλ θαηλφκελσλ θαη ησλ ρεκηθψλ  αληηδξάζεσλ  ζε  
πςειέο  ζεξκνθξαζίεο,  ηελ   αλάπηπμε   λέσλ ηερλνινγηψλ  θαη πξντφλησλ κε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε πξψησλ πιψλ  θαη  ελέξγεηαο  ζηελ ειιεληθή  Υεκηθή  Πεηξνρεκηθή  θαη Μεηαιινπξγηθή Βηνκεραλία, θαζψο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ  

νξπθηνχ  πινχηνπ  ηεο  ρψξαο  θαη  ηελ  αλάπηπμε θπζηθψλ  θαη  ρεκηθψλ  δηεξγαζηψλ  γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο βηνκεραληθήο ξχπαλζεο θαη ηελ πξνζηαζία 
ηνπ πεξηβάιινληνο (Αξζ. 4, Π.Γ. 432/1987 / Α-204).. 
377 Σν Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ (Δ.Η.Σ.ΥΖ.Γ) πνπ ηδξχζεθε κε ην Π.Γ.8/1985 (ΦΔΚ Α' 6) θαη ελνπνηήζεθε ζην ‘Ίδξπκα 

Σερλνινγίαο θαη 'Έξεπλαο’ (I.Σ.Δ.) πνπ ηδξχζεθε κε ην Π.Γ.432/1987 (ΦΔΚ Α' 204), ελνπνηείηαη κε ην εληαίν λνκηθφ πξφζσπν, ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε 
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ επσλπκία "Δζληθφ Κέληξν 'Δξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο" (Δ.Κ.Δ.Σ.Α.), ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 77/2000.  
378 Σν Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ είλαη  αξκφδην  γηα ζέκαηα ηνπ ηνκέα Υεκηθήο Μεραληθήο πνπ αλαθέξνληαη ηδίσο ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

κεζφδσλ θαη  κεηαθνξάο  ηερλνινγίαο  γηα  ηνλ εμεπγεληζκφ  θαη  πιεξέζηεξε  αμηνπνίεζε  ελεξγεηαθψλ  πιψλ  θαη πφξσλ (πεηξέιαην, ιηγλίηεο, ηχξθε),  
ηελ  εθαξκνγή  ησλ  αξρψλ  ηεο  Υεκηθήο Μεραληθήο  ζηε  βειηηζηνπνίεζε  βηνκεραληθψλ  δηεξγαζηψλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε  ηεο   παξαγσγηθφηεηαο,   

εμνηθνλφκεζε   ελέξγεηαο,   πξνζηαζία πεξηβάιινληνο,   βειηίσζε   πνηφηεηαο  πξντφλησλ  θαη  ηελ  αμηνπνίεζε ειιεληθψλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ 

παξαγσγή ρεκηθψλ πξντφλησλ (Αξζ. 4, Π.Γ. 432/1987 / Α-204). 
379 Ζ λέα πεξηνρή ‘ε΄ πξνζηέζεθε θαη ε πεξ. ε' αλαξηζκήζεθε ζε ζ' κε ην άξζξν 1 ΠΓ 311/2001,ΦΔΚ Α 210/24.9.2001. 

380 Σν Ηλζηηηνχην Βηνταηξηθψλ Δξεπλψλ είλαη αξκφδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βηνταηξηθήο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ηελ αλάπηπμε πιηθψλ θαη 
κεζφδσλ γηα βηνταηξηθέο εθαξκνγέο, ηελ πξνψζεζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ηε κεηαβίβαζε ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο κνξηαθήο ηαηξηθήο, ηεο βηνταηξηθήο 

ηερλνινγίαο, ηεο επηδεκηνινγίαο θαη ηεο κειέηεο ζπζηεκάησλ πγείαο, κε ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη δηεμαγσγή εξεπλψλ, ηελ πξνψζεζε ζρέζεσλ θαη 

ζπλεξγαζηψλ κε ΑΔΗ θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο (ηδίσο Βαιθαληθψλ, Μεζνγεηαθψλ, Παξεπμεηλίσλ ρσξψλ), ηελ εηδίθεπζε 
επηζηεκφλσλ κε νξγάλσζε θαη ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, δεκνζηεχζεσλ θαη εθδφζεσλ, 
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ζην ΗΣΔ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2002), ζ) ηελ Κεληξηθή Γ/λζε
381

 (Κ.Γ.) πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ έδξα ηνπ. ην ΗΣΔ 

ιεηηνπξγνχλ επίζεο δνκέο
382

 φπσο ην Αζηεξνζθνπείν θίλαθα
383

, ην νπνίν απνηειεί κηα θνηλή εξεπλεηηθή 

εγθαηάζηαζε ηνπ Ηδξχκαηνο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Max 

Planck Δμσγήηλεο Φπζηθήο ηεο Γεξκαλίαο,  ην Δπηζηεκνληθφ & Σερλνινγηθφ Πάξθν Κξήηεο (ΔΣΔΠ-Κ) 

(ίδξπζε Γεθέκβξηνο 1993), ην Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο θαη ην ‘Γίθηπν Πξάμε’ θαζψο θαη νη Παλεπηζηεκηαθέο 

Δθδφζεηο Κξήηεο. Σν ΗΣΔ, ιεηηνπξγψληαο θαη αλαπηχζζνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ησλ
 
εξγαζηεξίσλ

384
 ηνπ 

δίπια απφ ηζρπξνχο εξεπλεηηθνχο-αθαδεκατθνχο πφινπο, ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (100 πεξίπνπ κέιε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηα 240 πεξίπνπ κέιε ζπλνιηθά), ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (20 κέιε) θαη ην 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (10 κέιε), δηακνξθψλεη ‘ηνπηθά θαηλφκελα δηάρπζεο γλψζεο’ θαη νηθνλνκίεο 

ζπγθέληξσζεο κέζα απφ ηελ αληαιιαγή εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ζε 

πθηζηάκελεο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο ή ζηηο ελδηάκεζεο λέεο πεξηνρέο απηψλ. χκθσλα κε ηηο πην πξφζθαηεο 

αμηνινγήζεηο (2005), ηα εξγαζηήξηα ηνπ ΗΣΔ, ζπγθξνηνχλ κηα δνκή κε ηδηαίηεξα αμηφινγεο δηεζλείο επηδφζεηο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα εξγαζηήξηα ηνπ (Ηλζηηηνχην  Μνξηαθήο  

Βηνινγίαο  θαη  Βηνηερλνινγίαο (4.9/5), Ηλζηηηνχην  Πιεξνθνξηθήο (4.8/5), Ηλζηηηνχην  Ζιεθηξνληθήο  Γνκήο  

θαη  Λέηδεξ (4.8/5), Ηλζηηηνχην Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ (4.7/5), Ηλζηηηνχην Υεκηθήο Μεραληθήο θαη 

Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ  Τςειήο ζεξκνθξαζίαο (4.6/5)) ζπκπιεξψλνπλ ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 2005 

ηελ πξψηε δεθάδα ησλ πην αληαγσληζηηθψλ θέληξσλ (GSRT, 2007: 83), ελψ ην ΗΣΔ ζπλνιηθά αθνξά ζην 21% 

ηεο ζπλνιηθήο θξαηηθήο δαπάλεο γηα ηα εξεπλεηηθά θέληξα ΝΠΗΓ. 

 

Σν 2000 ηδξχεηαη ην Δ.Κ.Δ.Σ.Α., ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 77/2000 (ΦΔΚ Α'65 10.3.2000 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ' 

αξηζ.77: χζηαζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία "Δζληθφ Κέληξν 'Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο"-Δ.Κ.Δ.Σ.Α.)
385

. χκθσλα κε ην Άξζξν 1, ‘1. Σν Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο 

Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ (Δ.Η.Σ.ΥΖ.Γ) πνπ ηδξχζεθε κε ην Π.Γ.8/1985 (ΦΔΚ Α' 6) θαη ελνπνηήζεθε ζην "Ίδξπκα 

Σερλνινγίαο θαη 'Έξεπλαο" (I.Σ.Δ.) πνπ ηδξχζεθε κε ην Π.Γ.432/1987 (ΦΔΚ Α' 204), ην "Ηλζηηηνχην 

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο (Η.Π.ΣΖΛ.) πνπ ηδξχζεθε κε ην Π.Γ. 17/1998 (ΦΔΚ Α' ...) ηα νπνία επνπηεχνληαη 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, θαζψο θαη ην "Ηλζηηηνχην Αγξνβηνηερλνινγίαο" (IΝ.Α.) θαη ην "Ηλζηηηνχην 

Μεηαθνξψλ" (I.ΜΔΣ.) πνπ ηδξχνληαη δηα ηνπ παξφληνο, ελνπνηνχληαη θαη ζπληζηνχλ εληαίν λνκηθφ πξφζσπν, 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ επσλπκία "Δζληθφ Κέληξν 'Δξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο 

                                                                                                                                                                           
ηελ παξαγσγή ζρεηηθψλ πξντφλησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ, απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία ή κε ζπκκεηνρή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε παξαγσγήο 

ηέηνησλ πξντφλησλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ηελ αλάιεςε ηερλνινγηθψλ αμηνινγήζεσλ ή απνηηκήζεσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ, έξεπλα αγνξάο θιπ. θαη γηα 
ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο (Αξζ. 4, Π.Γ. 432/1987 / Α-204). Σν Ηλζηηηνχην Βηνταηξηθψλ Δξεπλψλ (ΗΒΔ) ηδξχζεθε ην 1998 θαη 

ελνπνηήζεθε κε ην ΗΣΔ ηξία ρξφληα αξγφηεξα, ελψ νη εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ επηρεηξνχλ κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη επηθεληξψλνληαη ζηνπο 

ηνκείο: Μνξηαθή Ηαηξηθή κε έκθαζε ηελ Αλαγελλεηηθή Ηαηξηθή, Βηνταηξηθή ηερλνινγία κε έκθαζε ηελ Ηζηηθή Μεραληθή, Μνξηαθή επηδεκηνινγία. 

381 Αξκφδηα  γηα  ην  ρεηξηζκφ  φισλ  ησλ  Θεκάησλ  ηεο  ππεξεζηαθήο   θαη  κηζζνινγηθήο  θαηάζηαζεο ηνπ νπνηαζδήπνηε θχζεο πξνζσπηθνχ ηνπ ΗΣΔ γηα 

ηε θξνληίδα ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ έγθαηξε θαη  απνηειεζκαηηθή  εθηέιεζε ησλ  απνθάζεσλ ηνπ Γ ηνπ ΗΣΔ, γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 
εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΗΣΔ, ηε θξνληίδα  γηα  ηε  δηαρείξηζε ησλ  αλαγθαίσλ  γηα  ηε  ιεηηνπξγία ηνπ ΗΣΔ πιηθψλ θαη εθνδίσλ θαη ηελ 

είζπξαμε  ησλ  νπνησλδήπνηε  εζφδσλ,  γηα  ηα  ζέκαηα   αιιεινγξαθίαο, πξσηνθφιινπ, γεληθνχ αξρείνπ θαη γεληθά γηα φια ηα ζέκαηα δηνηθεηηθήο 

κέξηκλαο πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΗΣΔ θαη ησλ Ηλζηηηνχησλ ηνπ (Αξζ. 4, Π.Γ. 432/1987 / Α-204). 

382 Ζ Δπηηξνπή Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο (ΔΖΓ) ηνπ ΗΣΔ είλαη φξγαλν ζπκβνπιεπηηθφ θαη επηθνπξηθφ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΗΣΔ θαη δηνξίδεηαη 

απφ ην Γ. ηνπ ΗΣΔ. Ζ απνζηνιή ηεο είλαη ν έιεγρνο φηη νη εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιιεη ην εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΗΣΔ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο 
ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θαιήο εξεπλεηηθήο πξαθηηθήο απφ άπνςε Ζ & Γ.  

383 Ζ ζέζε ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ, ε θνξπθή θίλαθαο ηνπ Φεινξείηε ζε 1750 κ. πςφκεηξν. Οη Δξεπλεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζην Αζηεξνζθνπείν 
θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθά πεδία ηεο Αζηξνθπζηθήο, φπσο Μειέηεο κεηαβιεηφηεηαο ελεξγψλ ππξήλσλ γαιαμηψλ, Οπηηθή ηαπηνπνίεζε πεγψλ αθηίλσλ Υ, 

Γνκή ζπεηξνεηδψλ γαιαμηψλ, Φσηνκεηξία αζηξηθψλ ζκελψλ, Μεηαβιεηνχο αζηέξεο RR Lyrae, Φσηνκεηξηθέο θαη Φαζκαηνζθνπηθέο έξεπλεο αεξίσλ 

λεθεισκάησλ (πιαλεηηθψλ λεθεισκάησλ θαη θαηαινίπσλ εθξήμεσλ supernova), Γηπιά αζηξηθά ζπζηήκαηα πνπ εθπέκπνπλ ζηηο αθηίλεο Υ, ζηα νπνία 
πεξηιακβάλνληαη δηπιά ζπζηήκαηα κεγάιεο κάδαο, ππνςήθηα ζπζηήκαηα κειαλψλ νπψλ θαη θαηαθιπζκηαίνη κεηαβιεηνί, Αλαδήηεζε Καηλνθαλψλ ζηνλ 

γαιαμία M31, Αιιειεπίδξαζε νπξψλ θνκεηψλ κε ηνλ ειηαθφ άλεκν (ΗΣΔ, δηθηπαθφο ηφπνο: http://www.forth.gr/index.php?l=g, 09/04/2011). 

384 Σν Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ384, ελζσκαηψλεηαη ζην Δ.Κ.Δ.Σ.Α. ζηε Θεζζαινλίθε ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 77/2000. 

385  Σν νπνίν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ ΤΑ 747//2005/Β-125 Δζσηεξηθφο Kθαλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο 

Αλάπηπμεο.  

http://www.forth.gr/index.php?l=g
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Αλάπηπμεο" (Δ.Κ.Δ.Σ.Α.). Ζ επσλπκία απηή γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ Δ.Κ.Δ.Σ.Α. κε ην εμσηεξηθφ κεηαθξάδεηαη ζε 

‘Centre for Research and Technology Hellas’ (CE.R.T.H)’
386

. Ζ έδξα ηνπ Δ.Κ.Δ.Σ.Α. είλαη ζηε Θεζζαινλίθε 

θαη ην Κέληξν πεξηιακβάλεη ην Ηλζηηηνχην ην Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ (ΗΣΥΖΓ), ην 

Ηλζηηηνχην Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο (ΗΠΣΖΛ) (ίδξπζε ην 1998 σο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο ππφ 

ηελ αηγίδα ηεο ΓΓΔΣ), ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Μεηαθνξψλ (ΗΜΔΣ) (ίδξπζε 2000), ην Ηλζηηηνχην 

Αγξνβηνηερλνινγίαο (ΗΝΑ) (ίδξπζε 2000), ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο θαη Δθαξκνγψλ ηεξεψλ Καπζίκσλ 

(ηδξχζεθε ην 1987 θαη εληάρζεθε ην 2002, έδξα Πηνιεκαΐδα). Σα εξγαζηήξηα ηνπ βξίζθνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 

πην πξφζθαηεο αμηνινγήζεηο, ζηα 10 πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά ζηελ Διιάδα (ΗΣΥΖΓ, ΗΝΑ, ΗΣΔΚ) (GSRT, 

2007: 83), ελψ ην Κέληξν απνζπάεη ην 12% ηεο ζπλνιηθήο θξαηηθήο δαπάλεο γηα ηα εξεπλεηηθά θέληξα ΝΠΗΓ 

(GSRT, 2007: 74). 

 

Σν Ηλζηηηνχην Παζηέξ, ην νπνίν επνπηεχεηαη απφ ηε ΓΓΔΣ θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ιεηηνπξγεί ππφ 

ειιελν-γαιιηθή ζπκθσλία ηνπ 1976 θαη εδξεχεη ζηελ Αζήλα, ην Παζηέξ πεξηιακβάλεη ην Σκήκα 

Μηθξνβηνινγίαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα εξγαζηήξηα Βαθηεξηνινγίαο, Βηνηερλνινγίαο, Ηαηξηθήο 

Μηθξνβηνινγίαο, Ηνινγίαο, Κπηηαξηθήο Αλνζνινγίαο, Μνξηαθήο Γελεηηθήο, Μνξηαθήο Ηνινγίαο, Μνξηαθήο 

Παξαζηηνινγίαο θαη ην Σκήκα Βηνρεκείαο πνπ πεξηιακβάλεη ηα Δξγαζηήξηα Αλνζνινγίαο, Κπηηαξηθήο θαη 

Μνξηαθήο Νεπξνβηνινγίαο, Μνξηαθήο Νεπξνβηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο, Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη 

Αλνζνβηνηερλνινγίαο θαη ηελ Οκάδα Αλαπηπμηαθήο Νεπξνβηνινγίαο Λεηηνπξγνχλ αθφκα ην Σκήκα Εσηθψλ 

Πξνηχπσλ Βηνηαηξηθήο Έξεπλαο θαη ε Μνλάδα Οπηηθήο Μηθξνζθνπίαο. Οη βαζηθέο εμεηδηθεχζεηο
387 

ησλ 

ηκεκάησλ αθνξνχλ ζηε κειέηε ινηκσδψλ λφζσλ, ζηνπο ηνκείο ηεο αλνζνβηνινγίαο θαη ηεο λεπξνβηνινγίαο ελψ 

αλαπηχζζνληαη δξαζηεξηφηεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ επξεκάησλ ηεο βαζηθήο έξεπλαο 

πξνο ηελ αλάπηπμε λέσλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, εκβνιίσλ λέαο γεληάο θαη δηαγλσζηηθψλ κεζφδσλ. 

 

Σν Δξεπλεηηθφ Κέληξν Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ Αιέμαλδξνο Φιέκηλγθ απνηειεί έλα θπβεξλεηηθφ, κε-

θεξδνζθνπηθφ θέληξν, ζπλδεδεκέλν κε ην Διιεληθφ Ίδξπκα Βαζηθψλ Βηνινγηθψλ Δξεπλψλ ‘Αιέμαλδξνο 

Φιέκηλγθ’, ην νπνίν ίδξπζε ε Ακαιία Φιέκηλγθ ίδξπζε ην 1965 κε δσξεά πνπ απνζθνπνχζε ζηελ πξνψζεζε 

ηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη ηεο Ηαηξηθήο Έξεπλαο. Σν Κέληξν άξρηζε ηηο εξεπλεηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ην 

1998 θαη ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθνχο ηνκείο ηεο αλνζνινγίαο, ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο θαη γελεηηθήο, θαη ηεο 

κνξηαθήο νγθνινγίαο. ην θέληξν έρνπλ αλαπηπρζεί ηξία εξεπλεηηθά θέληξα: ην Ηλζηηηνχην Αλνζνινγίαο, ην 

Ηλζηηηνχην Μνξηαθήο Βηνινγίαο & Γελεηηθήο θαη ην Ηλζηηηνχην Μνξηαθήο Ογθνινγίαο, ελψ παξακέλνπλ 

ζεζκνζεηεκέλα ην Ηλζηηηνχην Μηθξνβηνινγίαο-Ηνινγίαο θαη ην Ηλζηηηνχην Κπηαξξηθήο & Αλαπηπμηαθήο 

βηνινγίαο.  

 

Σν Κέληξν Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο ηδξχεηαη ην 2006
388

 θαη πεξηιακβάλεη ην 

Ηλζηηηνχην Μεραλνηξνληθήο (εξγαζηήξην κηθξνειεθηξνληθήο & ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ, εξγαζηήξην 

κεραλνηξνληθήο & εκβηνκεραλνηξνληθήο, εξγαζηήξην ηειεπηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ, εξγαζηήξην πιηθψλ, 

κηθξνκεραληθήο θαη λαλνθαηαζθεπψλ, εξγαζηήξην πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ), ην Ηλζηηηνχην 

Σερλνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Αγξννηθνζπζηεκάησλ (εξγαζηήξην γεσξγηθήο κεραληθήο θαη πεξηβάιινληνο, 

εξγαζηήξην νινθιεξσκέλεο θαη βηνινγηθήο θπηηθήο παξαγσγήο, εξγαζηήξην αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πξνηφλησλ 

δσηθήο παξαγσγήο, εξγαζηήξην ζρεδηαζκνχ θαη ηερλνινγίαο μχινπ θαη επίπινπ, εξγαζηήξην αλάπηπμεο 

                                                      
386 χκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ.1 ηνπ Π.Γ. 82/2002 (Α΄ 59) νξίδεηαη φηη ‘Σν Κέληξν Σερλνινγίαο θαη Δθαξκνγψλ ηεξεψλ Καπζίκσλ (ΚΣΔΚ), πνπ 

ηδξχζεθε κε ην Π.Γ. 374/1987 (ΦΔΚ Α' 167), κεηαηξέπεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ζε Ηλζηηηνχην, ην νπνίν εληάζζεηαη 
ζην Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ), πνπ ηδξχζεθε κε ην Π.Γ. 77/2000 (ΦΔΚ Α' 65)." 

387 Οη βαζηθνί ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε κηθξνβίσλ πνπ επζχλνληαη γηα 
ζνβαξέο ινηκψμεηο ζηνλ άλζξσπν ή ηα δψα, ηελ αλάπηπμε εκβνιίσλ λέαο γεληάο, ηελ θαηαλφεζε παζνγελεηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία 

απηνάλνζσλ λνζεκάησλ, ηελ αληηκεηψπηζε λεπξνεθθπιηζηηθψλ λφζσλ, ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία δηαγνληδηαθψλ πξνηχπσλ 

αλζξψπηλσλ αζζελεηψλ, ηελ παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο, νπσο κηθξνβηαθφ έιεγρν ηξνθίκσλ θαη πνηψλ δηαθφξσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ 
ηεο ρψξαο, έιεγρν ηεο δξαζηηθφηεηαο απνιπκαληηθψλ θαη αληηζεπηηθψλ νπζηψλ. 

388 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ' αξηζκ. 9  (ΦΔΚ Α΄ 7/23.1.2006) ζχζηαζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία "Κεληξν Έξεπλαο, 
Σερλνινγηαο θαη Αλάπηπμεο Θεζζαιηαο" (Κ.Δ.ΣΔ.Α.Θ.) 

http://www.fleming.gr/el/institutes/immunology.html
http://www.fleming.gr/el/institutes/molbiology.html
http://www.fleming.gr/el/institutes/moloncology.html
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θαξκάθσλ),  ην Ηλζηηηνχην σκαηηθήο Απφδνζεο θαη Απνθαηάζηαζεο (εξγαζηήξην βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο, 

εξγαζηήξην κειέηεο ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κπφο θαη θιηληθψλ κειεηψλ, εξγαζηήξην αλάιπζεο ηεο 

αλζξψπηλεο θίλεζεο, εξγαζηήξην δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο) θαη ην Ηλζηηηνχην Βηνηαηξηθήο Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο (εξγαζηήξην κνξηαθήο βηνινγίαο θαη γελεηηθήο, εξγαζηήξην κνξηαθήο κηθξνβηνινγίαο, εξγαζηήξην 

παζνινγίαο, εξγαζηήξην δσνλφζσλ, εξγαζηήξην λεπξνγελεηηθήο, εξγαζηήξην βηνηαηξηθήο απεηθφληζεο θαη 

αθηηλνβνιηψλ, εξγαζηήξην ιεηηνπξγηθήο θαη θιηληθήο βηνρεκείαο, εξγαζηήξην κειέηεο κπνζθειεηηθνχ, 

εξγαζηήξην εξεπλεηηθήο λεθξνινγίαο, εξγαζηήξην βηνρεκείαο ηεο θπηηαξηθήο νκνηνζηαζίαο, εξγαζηήξην 

πεηξακαηηθήο ρεηξνπξγηθήο, εξγαζηήξην βηνηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο). 

  

Σν Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ) ηδξχεηαη ην 1987 κε ην Π.Γ. 375/1987, σο λνκηθφ 

πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππφ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη επνπηεχεηαη επίζεο απφ ηε ΓΓΔΣ
389

. 

Σν ΚΑΠΔ απνηειεί  ην εζληθφ θέληξν γηα ηηο Aλαλεψζηκεο Πεγέο Eλέξγεηαο (AΠE), ηελ Oξζνινγηθή Xξήζε 

Eλέξγεηαο (OXE) θαη ηελ Eμνηθνλφκεζε Eλέξγεηαο (EΞE). Με ην Νφκν 2244/94 (‘Pχζκηζε ζεκάησλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Aλαλεψζηκεο Πεγέο Eλέξγεηαο’) θαη ην Νφκν 2702/99 ην KAΠE νξίζηεθε σο ην 

Eζληθφ πληνληζηηθφ Kέληξν ζηνπο πξνθείκελνπο ηνκείο (ΚΑΠΔ, 2009). Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ΚΑΠΔ 

πεξηιακβάλεη ηε Γηεχζπλζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, ηε Γηεχζπλζε Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο, ηε 

Γηεχζπλζε Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο θαη ρεδηαζκνχ ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηε 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ην Γξαθείν Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη ηε Ννκηθή Τπεξεζία, ελψ 

ην ΚΑΠΔ ζπληζηά ηνλ επίζεκν ζχκβνπιν ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα εζληθήο πνιηηηθήο, ζηξαηεγηθήο θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ AΠE/OXE/EΞE  θαη αλαπηχζζεη εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη λέεο ηερλνινγίεο.  

 

Σν Δξεπλεηηθφ Κέληξν Καηλνηνκίαο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο, ησλ Δπηθνηλσληψλ θαη ηεο Γλψζεο-

Αζελά, ηδξχεηαη ην 2006 θαη απνηειεί εξεπλεηηθφ θαη ηερλνινγηθφ θνξέα θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο – Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, ζπληζηψληαο έλα απφ ηα πξψηα εξεπλεηηθά θέληξα 

ηεο ρψξαο εηδηθεπκέλα ζε ζέκαηα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ‘Αζελά’ 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνψζεζε θαηλνηνκηθψλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ζηνπο ηνκείο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο γλψζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο απηνκαηνπνίεζεο 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο (GSRT, 2008: 71). ην ΔΚ ‘Αζελά’ εληάζζνληαη ηα Ηλζηηηνχηα Η.Δ.Λ. (Ηλζηηηνχην 

Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λφγνπ), Η.Π.Δ.Σ. (Ηλζηηηνχην Πνιηηηζηηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο), ΗΝ.ΒΗ.. 

(Ηλζηηηνχην Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ), Η.Γ.Δ.Σ. (Ηλζηηηνχην Γηθηπαθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηψλ) θαη 

Η.Π.Τ.Π. (Ηλζηηηνχην Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Πξνζνκνίσζεο)
390

.   

 

Παξάιιεια έρεη απνθαζηζζεί ε ίδξπζε ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Ζπείξνπ ζηα Ησάλληλα, ην νπνίν 

απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα Ηλζηηηνχηα κε εμεηδίθεπζε ζηηο βην-δξαζηηθέο θπζηθέο νπζίεο, ζηε δηαρείξηζε 

πδαηηθψλ πφξσλ, ζηηο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο εδάθνπο θαη ζηελ θαηλνηνκία (GSRT, 2007: 71). Έρεη 

απνθαζηζζεί επίζεο ε δεκηνπξγία απφ ην 2008, Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε 

ηέζζεξα Ηλζηηηνχηα ζηελ Ηαηξηθή Έξεπλα θαη Σερλνινγία, ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, ζηε θαξκαθεπηηθή 

ηερλνινγία θαη ζηελ πξνεγκέλα πιηθά. Σέινο, έρεη απνθαζηζζεί, έσο ην 2009, ε δεκηνπξγία Δξεπλεηηθνχ 

Κέληξνπ Κνζκνινγίαο κε δπν ηλζηηηνχηα.     

 

χκθσλα κε ην Π.Γ. ππ'αξηζκ. 29 ΦΔΚ Α'34 25.2.1998 - χζηαζε Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο, Σερλνινγίαο Α.Δ., ζπληζηάηαη Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία Δζληθφ Γίθηπν 

                                                      

389 Σν Κέληξν δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εθπξνζψπνπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη 
Σερλνινγίαο/Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ θαζψο θαη ηνπ ΔΒ θαη ηνπ ΔΒΔΑ (ΓΓΔΣ, δηθηπαθφο ηφπνο: 

http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=15, 09/04/2011). 

390 ην Κέληξν έρνπλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνχλ νη κνλάδεο  Αλάπηπμεο Διιεληθψλ Σερλνινγηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ (ΜΟΓΑΣΔΚ), Γηαζηεκηθψλ 

Πξνγξακκάησλ (ΜΟΓΗΑΠ), Φεθηαθήο Δπηκέιεηαο. 

http://www.athena-innovation.gr/gr/ilsp_gr.asp
http://www.athena-innovation.gr/gr/ilsp_gr.asp
http://www.athena-innovation.gr/gr/ilsp_gr.asp
http://www.athena-innovation.gr/gr/ilsp_gr.asp
http://www.athena-innovation.gr/gr/ilsp_gr.asp
http://www.athena-innovation.gr/gr/isi_gr.asp
http://www.athena-innovation.gr/gr/isi_gr.asp
http://www.athena-innovation.gr/gr/irnet_gr.asp
http://www.athena-innovation.gr/gr/irnet_gr.asp
http://www.athena-innovation.gr/gr/irnet_gr.asp
http://www.athena-innovation.gr/gr/irnet_gr.asp
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=15
http://www.athena-innovation.gr/gr/modatek_gr.asp
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'Έξεπλαο, Σερλνινγίαο ΑΔ θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν ‘ΔΓΔΣ’. Σν Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΓΔΣ) 

είλαη ην Γεκφζην Διιεληθφ Αθαδεκατθφ θαη Δξεπλεηηθφ Γίθηπν. Ο ξφινο ηνπ ΔΓΔΣ
391

 αθνξά ζηελ παξνρή 

ζηνπο θνξείο δεκφζηαο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ θαη ΣΔΗ), ζηνπο Δξεπλεηηθνχο Οξγαληζκνχο θαη ζε 

ινηπνχο θνξείο πξνρσξεκέλσλ θαη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο δηθηχσζεο θαη πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, ελψ ζπληζηά έλα κε εκπνξηθφ δεκφζην εζληθφ δίθηπν θνξκνχ, κε ζεκεία παξνπζίαο ζε θχξηεο 

Διιεληθέο πφιεηο
392

, φπνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη νη θνξείο ηνπ ΔΓΔΣ
393

. χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, κέζσ ηνπ ΔΓΔΣ δελ επηηξέπεηαη λα αζθεζνχλ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πψιεζε αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ, δηαθήκηζε) θαζψο θαη δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ ΔΓΔΣ γηα άιινπο ζθνπνχο πέξα ησλ 

εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.  

εκεηψλεηαη φηη ζην επίπεδν  ηνπ αθαδεκατθνχ δηθηχνπ, ιεηηνπξγεί επίζεο ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα ε Αζηηθή 

Δηαηξεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα Αθαδεκατθφ Γηαδίθηπν (GUnet), ε νπνία ηδξχζεθε ζηηο 12 επηεκβξίνπ 

2000 κε έδξα ηελ Αζήλα. Μέιε ηνπ GUnet είλαη φια ηα Αθαδεκατθά Ηδξχκαηα (20 Παλεπηζηήκηα θαη 16 ΣΔΗ) 

θαη νη ζηνρνζεζίεο ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ ζηηο επξχηεξεο δηθηπαθέο αλάγθεο
394

 θαη επηδηψμεηο ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο, αλαπηχζζνληαο ζεκαληηθφ έξγν ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο λέσλ πξνεγκέλσλ 

ππεξεζηψλ.  

                                                      
391 Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο θνξείο ηνπ ΔΓΔΣ πεξηιακβάλνπλ πιήξε δηαζχλδεζε Ίληεξλεη (ΗΡ v4 θαη ΗΡ v6): Τπεξεζίεο δηαζχλδεζεο θαη 

βειηηζηνπνίεζεο δηθηχνπ θνξκνχ θαη πξφζβαζεο (δξνκνιφγεζε)κε φια ηα Διιεληθά θαη δηεζλή δίθηπα Ίληεξλεη (IP) ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ θαη γηα 
φιεο ηηο λφκηκεο ππεξεζίεο ησξηλέο ή κειινληηθέο φπσο απηνί θξίλνπλ ζσζηφ θαη βέιηηζην ρσξίο ε ΔΓΔΣ λα γλσξίδεη ή λα θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα 

ην πεξηερφκελν ηεο κεηαδηδφκελεο πιεξνθνξίαο, Δγγπεκέλε πνηφηεηα ππεξεζίαο - QoS ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θνξέσλ, ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

δηθηχνπ θνξκνχ θαη ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ θνξέσλ, θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ην Παλεπξσπατθφ Δξεπλεηηθφ Γίθηπν GEANT , Τπεξεζίεο 
εθαξκνγψλ (δηαρείξηζε εμππεξεηεηψλ, εθεδξεία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ειεθηξνληθέο εηδήζεηο, αλακεηάδνζε ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ππεξεζία 

νλνκαηνινγίαο, θεληξηθή ππεξεζία ζπγρξνληζκνχ-NTP), Τπεξεζίεο πιεξνθνξηαθήο ππνζηήξημεο- ππεξεζίεο θαηαιφγνπ,ππεξεζίεο Κεληξηθήο Τπνδνκήο 

Πηζηνπνίεζεο, Τπεξεζίεο Κεληξηθήο Τπνδνκήο Σαπηνπνίεζεο Υξεζηψλ (AAI), θαζψο θαη ππεξεζίεο ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ web γηα ηελ δηαρείξηζε 

ηνπο, Τπεξεζίεο πιεξνθφξεζεο / ππνζηήξημεο ρξεζηψλ (helpdesk), παξνρή αξσγήο ζε κηθξνχο θνξείο, ζχζηεκα εμππεξέηεζεο αηηεκάησλ (ticketing), 

ππεξεζίεο αληηκεηψπηζεο ζπκβάλησλ πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ ππνινγηζηψλ (CERT ή CSIRT), Yπεξεζία Φνηηεηηθνχ DSL (ΦDSL), 

Τπεξεζία Multicast, Τπεξεζία κεηάδνζεο θσλήο, δηεπηινγηθή ηειεθσλία κέζσ δηθηχνπ (ζε ζπλεξγαζία κε ην GUnet), ηειε-δηάζθεςεο κε ρξήζε MCU, 
ηειεδηάζθεςεο κε εηθφλα θαη ήρν πςειήο αλάιπζεο, θαη κεηάδνζεο ξνψλ δεδνκέλσλ (RTS) θάζε κνξθήο, Τπεξεζίεο εγγπεκέλεο ρσξεηηθφηεηαο 

(Bandwidth-On-Demand), ππεξεζία κεηαγφκελσλ θπθισκάησλ κέζσ DWDM ή SDH γηα θνξείο πνπ ζπλδένληαη ζην DWDM ηνπ ΔΓΔΣ-3 απφ θαη πξνο 
άιινπο θνξείο ηνπ ΔΓΔΣ θαζψο απφ θαη πξνο φκνξα δίθηπα φπσο ην GEANT θαη ην Internet2. ΔΓΔΣ, δηθηπαθφο ηφπνο http://www.grnet.gr, 09/04/2011. 

392 Ζ ηερληθή δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΓΔΣ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κνξθή ηνπ Καηαλεκεκέλνπ Δηθνληθνχ Κέληξνπ Γηαρείξηζεο 
(VirtualNetworkOperationsCenter). Οη ηερληθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηα απαξαίηεηα πηινηηθά έξγα πξναγσγήο θαη αλάπηπμεο ηνπ Internet λέαο γεληάο έρνπλ 

αλαηεζεί ζε επηά απηφλνκα Κέληξα Γηαρείξηζεο Γηθηχσλ ησλ ΑΔΗ, ΑΣΔΗ θαη Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα δηεζλή εκπεηξία 

θαη επάξθεηα. Σo ΔΓΔΣ2 απνηειεί νπηηθφ δίθηπν λέαο γεληάο ηερλνινγίαο Πνιππιεμίαο Μήθνπο Κχκαηνο (WavelengthDivisionMultiplexing – WDM) 
ππεξ-πςειψλ ηαρπηήησλ (1-2,5 Gbps). ινη νη θφκβνη βαζίδνληαη ζε δξνκνινγεηέο ηαρπηήησλ Gigabit θαη δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε έλα δίθηπν 

ηαρπηήησλ 2.5 Gbps πάλσ απφ ηερλνινγία DWDM κε κηζζσκέλα κήθε θχκαηνο ( ιάκδα) απφ ηνλ ΟΣΔ. ηε πεξηνρή ηεο Κξήηεο, νη δχν επηπιένλ θφκβνη 

βαζίδνληαη ζε ηερλνινγίεο κεηαγσγήο (switching), νξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην δίθηπν επξείαο πεξηνρήο (ΜΑΝ) ηεο Κξήηεο (ΔΓΔΣ, δηθηπαθφο ηφπνο 
http://www.grnet.gr, 09/04/2011).  

393 Σν ΔΓΔΣ Α.Δ. παξέρεη ππεξεζίεο εζληθήο θαη δηεζλνχο δηαζχλδεζεο πςειήο πνηφηεηαο θαη ρσξεηηθφηεηαο ζηελ Διιεληθή εξεπλεηηθή, αθαδεκατθή θαη 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο γηα πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο θαη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο. Ζ δηεζλήο δηαζχλδεζε ηνπ ΔΓΔΣ ζην 

Παλεπξσπατθφ Γίθηπν GEANT αλαβαζκίζηεθε ην 2006 ζε 2x10Gbps. Ζ δηεζλήο δηαζχλδεζε ηνπ ΔΓΔΣ ζην Παλεπξσπατθφ Γίθηπν GEANT 

αλαβαζκίζηεθε ην 2006 ζε 2x10Gbps (ΔΓΔΣ, 2009). 

394
 Οη βαζηθνί ζθνπνί ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ ζε 1. Ζ αλάπηπμε, ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ηνπ αθαδεκατθνχ δηθηχνπ φισλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ 

ηεο ρψξαο, 2. Ο ζπληνληζκφο ζηε δηάρπζε θαη πξναγσγή θαζψο θαη ε αλάπηπμε πξνεγκέλσλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ ζηελ επξχηεξε 
αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ηεο ρψξαο θαη ε κέζσ απηήο γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο ίδηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, 3. Ζ 

παξνρή δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ζηα κέιε ηεο θαη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην (θνξείο, ηλζηηηνχηα, ηδξχκαηα), νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

εμππεξέηεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο, 4. Ζ ζπκκεηνρή ζε αλαπηπμηαθά, εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηθηπαθέο 
ηερλνινγίεο, ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηνπ αθαδεκατθνχ δηθηχνπ ζηελ αηρκή ηεο ηερλνινγίαο, 5. Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε 

αληίζηνηρα αθαδεκατθά, εξεπλεηηθά, εθπαηδεπηηθά δίθηπα άιισλ ρσξψλ. Ζ Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία GUnet ζπζηήλεηαη απφ φια ηα Ηδξχκαηα 

ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεί ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία ησλ νκάδσλ ησλ Κέληξσλ Γηαρείξηζεο Γηθηχσλ 
φισλ ησλ Ηδξπκάησλ. Τπνγξακκίδεηαη φηη νη νκάδεο απηέο έρνπλ πινπνηήζεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη κειεηψλ, ελψ ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ GUnet (π.ρ. ππεξεζίεο ηειεθπαίδεπζεο, e-University, πξνεγκέλεο 

ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο) (Αθαδεκατθφ Γηαδίθηπν (GUnet), δηθηπαθφο ηφπνο http://www.gunet.gr, 09/04/2011).  

http://www.grnet.gr/
http://www.grnet.gr/
http://www.gunet.gr/
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Σν ΔΓΔΣ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηεο ΓΓΔΣ. πλνιηθά, νη ηερλνινγηθνί επνπηεπφκελνη 

θνξείο ηεο ΓΓΔΣ είλαη ε Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.), ν Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο 

Ηδηνθηεζίαο (Ο.Β.Η.), ην Ηρζπνθαιιηεξγεηηθφ Κέληξν Αρειψνπ (ΗΥΘΤ.ΚΑ) Α.Δ., ε Δηαηξεία Βηνκεραληθήο 

Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Μεηάιισλ (Δ.Β.Δ.Σ.Α.Μ) Α.Δ., ε Αλψλπκε Δηαηξεία Σερλνινγηθήο 

Αλάπηπμεο Κεξακηθψλ θαη Ππξίκαρσλ (Δ.Κ.Δ.Π.Τ.) Α.Δ., ε Δηαηξεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο 

Σξνθίκσλ (Δ.Σ.Α.Σ.) Α.Δ., ε Δηαηξεία Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Κισζηνπθαληνπξγίαο, Έλδπζεο & Ηλψλ 

(Δ.Σ.Α.Κ.Δ.Η.) Α.Δ. θαη ην Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Δ.Γ.Δ.Σ.) Α.Δ. Παξάιιεια, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ιεηηνπξγνχλ ηα Κέληξα Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (ΚΣΔ) ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΤΠΔΠΘ. χκθσλα 

κε ην Π.Γ. 233  ηεο  25.6/11.7.90.  Ίδξπζε  θαη   ιεηηνπξγία Κέληξνπ Σερλνινγηθήο  Έξεπλαο (Κ.Σ.Δ.) ζηελ 

Πάηξα.- (Α' 90) θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ' αξηζ. 352 (ΦΔΚ Α΄ 291/3-12-2002) Αληηθαηάζηαζε ηνπ Π.Γ. 

233/1990 "Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (ΚΣΔ) ζηελ Πάηξα" (Α΄ 90), ηδξχεηαη 

‘Κέληξν Σερλνινγηθήο Έξεπλαο’ (Κ.Σ.Δ.) Πάηξαο
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, ζπλδεδεκέλν κε ην ΣΔΗ Πάηξαο, ζην νπνίν ππάγνληαη νη 

αθφινπζνη Σνκείο Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (ΣΟ.Μ.Σ.Δ.): α. Οηθνλνκίαο, β. Γηνίθεζεο, γ. Τγείαο, 

δ. Πξφλνηαο, ε. Σερλνινγίαο, ζη. Πεξηβάιινληνο. Σν 1994 ηδξχεηαη Κέληξν Σερλνινγηθήο 'Έξεπλαο (ΚΣΔ)  

Γπηηθήο  Μαθεδνλίαο κε  έδξα  ηελ  Κνδάλε, ζπλδεδεκέλν κε ην ΣΔΗ Κνδάλεο, ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα ππ'αξηζ.306/1994/Α'163 'Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ Σερλνινγηθήο 'Έξεπλαο (ΚΣΔ) Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. χκθσλα επίζεο κε ην ΦΔΚ Α'123/20.6.2001 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ'αξηζ. 143  Ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία Κέληξσλ Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (ΚΣΔ) Θεζζαιίαο, Κξήηεο, Πεηξαηά θαη Νήζσλ, Πεινπνλλήζνπ, 

ηδξχνληαη ΚΣΔ ζηηο αλάινγεο πεξηνρέο θαη ζχκθσλα επίζεο κε ην ΦΔΚ Α' 167 25.7.2001 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

ππ'αξηζ.214  Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ Σερλνινγηθήο 'Έξεπλαο (ΚΣΔ) Ζπείξνπ θαη Ηνλίσλ Νήζσλ, κε 

έδξα ηελ Άξηα.  

 

χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ' αξηζ. 36 (ΦΔΚ Α΄ 30/6.2.2004) Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ 

Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (Κ.Σ.Δ.) Θεζζαινλίθεο, εξξψλ, Καβάιαο θαη ηξνπνπνίεζε ησλ Π.Γ. 

306/1994,143/2001,214/2001 θαη 352/2002, ηδξχνληαη Κέληξν Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (Κ.Σ.Δ.) Θεζζαινλίθεο 

κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη ζπλδεδεκέλν κε ην Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο, Κέληξν Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (Κ. Σ. 

Δ.) εξξψλ κε έδξα ηηο έξξεο, ζπλδεδεκέλν κε ην Σ.Δ.Η. εξξψλ, θαη Κέληξν Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (Κ.Σ.Δ.) 

Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο κε έδξα ηελ Καβάια, ζπλδεδεκέλν κε ην Σ.Δ.Η. Καβάιαο. Σν 

2003 ηδξχεηαη επίζεο ΚΣΔ ζηε ηεξεά Διιάδα κε έδξα ηε Λακία θαη ζπλδεδεκέλν κε ην ΣΔΗ Λακίαο 

(Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ' αξηζ. 171 (ΦΔΚ Α΄ 142/11.06.2003) Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ Σερλνινγηθήο 

Έξεπλαο (Κ.Σ.Δ.) ηεξεάο Διιάδαο). Σα πξνθείκελα Κέληξα Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (Κ.Σ.Δ.) είλαη Ννκηθά 

Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.ΗΑ) θαη απηνδηνηθνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 παξάγξ. 1 ηνπ 

Ν. 1771/1988, ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπο. Δληνχηνηο, παξφηη ζην ηδξπηηθφ 

ηνπ λνκηθφ θαζεζηψο πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε κέζσ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη κέζα απφ θαηεγνξίεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζρεηηθψλ θνξέσλ (π.ρ. Τπνπξγείν Παηδείαο), ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ -

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο ηεο Κξήηεο- ε ρξεκαηνδνηηθή απηή δηάηαμε δελ έρεη ηζρχζεη ηα 

ηειεπηαία δέθα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
395 Σν Κέληξν Σερλνινγηθήο Έξεπλαο (ΚΣΔ) Πάηξαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ΝΠΗΓ) θαη απηνδηνηθείηαη ζηα πιαίζηα ησλ άξζξσλ 11 θαη 
12 παξαγξ. 1 ηνπ Ν. 1771/1988, ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ. 
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Λίζηα ζπλεληεχμεσλ/εξεπλεηηθψλ επηζθέςεσλ  

 

Θέζε/Οξγαληζκφο 

Σςζηήμαηα καινοηομίαρ 

 

 

Prof. Charles Edquist CIRCLE Lund University 

Prof. Bjorn Asheim CIRCLE CIRCLE Lund University 

Moodysson Jerker Ass. Professor CIRCLE Lund University 

Nilsson Magnus Researcher CIRCLE Lund University 

Jonas Gabrielsson Ass. Professor CIRCLE Lund University 

Lars Coenen Ass. Professor CIRCLE Lund University 

Chaminade Christina Ass. Professor CIRCLE Lund University 

Frank van der Most CIRCLE Post-doc researcher CIRCLE Lund University 

Elna Jonsson, Investigator CIRCLE Lund University 

Elena.Zukauskaite, PhD student - New Media Sector CIRCLE Lund University 

 

Skåne/‘Öresund’ – Σοςηδία/Γανία 

 

 

Jacob Stont  Öresund Entrepreneurship Platform 

Managing Director, Lund 

Michael Gustaffson  Managing Director Öresund IT 

Platform, Lund  

Patrik Andersson  IDEON Innovation, Incubator Manager, 

Lund 

Daniel Kronmann  Öresund Chief Project Officer in 

Greenhouse & Project Officer in 

Materials Platform, Lund  

Anna Cherouvrier-Hannsson,  & Lovisa Sunesson Business Development Manager 

Life Science &  Business developer 

Life Science, Region Skåne/Invest in 

Skåne/Medicon Valley, Malmö  

Maria Olofsoodotter  Öresund Food Platform CEO, 

Copenchagen 

Patric Ryden Öresund Logistics Managing Director, 

Malmö -Minc Incubator 

Doris Søgaard Farver Öresund IT Platform project manager, 

Copenchagen 

Jesper Bristluf  LU Innovation-Lund University 

Technology Transfer Office, Senior 

Adviser Life Science, former project 

manager in Lund Bioinkubator and 

Heptahelix AB 

Karin Wehlin  Managing Director LU Food Science 

AB 

Nicholas Jacobsson 

 

Connect Skåne, CEO, Lund 

Jeannete Andersson Connect Skåne, Lund 

 Senior Advisory Consultant at IBM 
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Sujit Soman  

 

Global Services, Ideon 

Southern Eastern/Ιπλανδία 

 

 

Marcus Breathnach 

 

Forfas, Senior Policy Advisor 

Leo Bishop 

 

IDA, Dublin 

Brendan McDonagh  

 

IDA,  Manager Planning, Strategy 

Implementation and EU Regulatory 

Affairs, Dublin 

Margaret Woods  Technology Transfer Manager, 

Trinity Research & Innovation, 

O'Reilly Institute, 

Trinity College, Dublin 

Ciaran O’Beirne Technology Transfer Manager, 

University College Dublin 

Killian O'Driscoll 

 

Director of Projects The National 

Institute for Bioprocessing Research 

and Training (NIBRT), Dublin 

Janice Murtagh 

 

Scientific Programme Officer, 

Enterprise and International Affairs, 

Science Foundation Ireland, Dublin 

Martin Lyes 

 

Enterprise Ireland, Dublin 

Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)/Γαλλία 

 

 

Helene Cailla Directeur General, Biomeditarranee 

Cluster 

Vincent Boisard International Relations, Pole de 

Competitivite Solutions 

Communicantes Securisees 

Alain Yvorra Directeur General, Pole de 

Competitivite Orpheme 

Benjamin Henault 

 

Coordinateur General, Hyeres 

Hortipole 

Laurent Ronco 

 

R&D Director, Hyeres Hortipole 

Charlotte Blottierre Business Consultant, Toulon var 

Technologies [TVT] 

Jean Marie Hauwel Business Consultant, Toulon var 

Technologies [TVT] 

Region of Piedmont/Ιηαλία  

 Consorzio per il Sistema Informativo 

(CSI) Piemonte, Turin, Italy 

http://in.linkedin.com/pub/sujit-soman/8/a4a/200



