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Η εν λόγω έρευνα έχει αντικείµενο την ‘Τοπική Οικονοµική Ανάπτυξη και τον Ανταγωνισµό των Πόλεων στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη’ και διεξήχθη στα πλαίσια του προγράµµατος ‘ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Σπουδές στη Βασική Έρευνα’ και
έχει χρηµατοδοτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση (The project is co-funded by the European
Union – European Social Fund & National Resources – EPEAEK II). Η οικονοµική υποστήριξη των οργανισµών αυτών
καθώς και η ουσιαστική συνεισφορά των Πολυτεχνείων του Μπάρι και της Βάρνας στην πραγµατοποίηση της έρευνας,
εκτιµώνται ιδιαίτερα.
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Abstract
This paper analyses Local Economic Development and examines the role and the significance of city’s
internal environment forces. Furthermore the paper examines the role of enterprises, while the
connection between city’s distinctive characteristics and development policies with firm
competitiveness is taken place. The main arguments support that except firms’ capabilities, there are
also exist several other factors that concern city’s characteristics and that are possible to have an
impact on firms’ competitiveness. The paper aims to present and discuss the theoretical framework, in
which cities characteristics and also urban development policies are connected with the
competitiveness of firms that are located in cities environment.
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1. Εισαγωγή
Στα πλαίσια του Νέου ∆ιεθνοποιηµένου Περιβάλλοντος αναδεικνύεται η σηµαντικότητα του
ρόλου που διαδραµατίζουν οι πόλεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ενόψει της νέας οικονοµικής,
πολιτικής και κοινωνικής πραγµατικότητας, µε στόχο να αποκτήσουν το δικό τους αυτάρκη
οικονοµικό δυναµισµό και να βελτιώσουν τη θέση τους και την ανταγωνιστικότητα τους στη νέα
διεθνοποιηµένη αγορά. Σηµαντική και πολυδιάστατη συνεισφορά στην ικανοποίηση αυτού του
στόχου, έχουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό περιβάλλον των πόλεων. Με
δεδοµένο το γεγονός ότι η νέα τάξη πραγµάτων, όπως αυτή διαµορφώνεται υπό το πρίσµα της
Παγκοσµιοποίησης αλλά και των αλλαγών στο γεωπολιτικό περιβάλλον της Ευρώπης, επηρεάζει
άµεσα και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταποκριθούν στις
νέες προκλήσεις και ευκαιρίες του εξωτερικού περιβάλλοντος τους, στοχεύοντας στην οικονοµική
τους ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.

Το µείζον ερώτηµα που δηµιουργείται είναι αν στην

προσπάθεια αυτή των επιχειρήσεων για την επίτευξη της µέγιστης ανταγωνιστικότητας, ο ρόλος των
πόλεων, όπου είναι εγκατεστηµένες, είναι σηµαντικός ή όχι. Και πιο συγκεκριµένα σε ποιο βαθµό τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή αστικά πλεονεκτήµατα (urban assets) και οι πολιτικές ανάπτυξης
συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
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Στις ενότητες που ακολουθούν, προσεγγίζεται η έννοια και η σηµασία της Τοπικής Οικονοµικής
Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα πραγµατοποιείται µια εκτενής αναφορά στο ρόλο των επιχειρήσεων αλλά
και στην σύνδεση της επιχειρησιακής ανταγωνιστικότητας µε τα ιδιαίτερα αστικά χαρακτηριστικά και
τις πολιτικές αστικής ανάπτυξης.

2. Συνοπτική αναφορά στις κυριότερες θεωρίες οικονοµικής ανάπτυξης
2.1 Οι θεωρίες στα τέλη της δεκαετίας του ‘60
Οι δυο βασικές προσεγγίσεις που κυριάρχησαν και που βρέθηκαν σε αντιπαράθεση µέχρι τα
τέλη του ’60 ήταν οι υποστηρικτές της ανισσοροπίας -υπανάπτυξης από την µια πλευρά (Myrdal,
Rosenstein –Rodan, Hirschman κ.α) και οι υποστηρικτές της αυτοεξισορρόπησης – ανάπτυξης από την
άλλη (Cobb-Douglas, Hekscher – Ohlin κ.α) [Holland, 1976:1-60]. Κυρίαρχη άποψη της πρώτης
προσέγγισης –µε κύριο εκφραστή της τον Myrdal2 (1957) ήταν ότι η ανεµπόδιστη λειτουργία των
µηχανισµών της αγοράς ευθύνεται για την ενίσχυση και συγκέντρωση των δραστηριοτήτων στο
χώρο, -µέσα από τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας (εσωτερικών και εξωτερικών)-, µε αποτέλεσµα
να παρατηρούνται δυσµενείς επιδράσεις στην ανάπτυξη των υπανάπτυκτων περιφερειών. Η δεύτερη
προσέγγιση ασχολήθηκε κυρίως όχι µε τα αίτια των διαφορών στα επίπεδα ανάπτυξης αλλά µε τους
µηχανισµούς που θα ήταν δυνατόν να οδηγήσουν σε εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων και σε
ισόρροπη ανάπτυξη3 (Πετράκος, 2000:300). Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η βασική
διαφορά των δυο προσεγγίσεων έγκειται στο γεγονός ότι η πρώτη προσανατολίζεται στον σχεδιασµό
και την άσκηση πολιτικών και απαραίτητη την ύπαρξη της κρατικής παρέµβασης για την άρση του
φαινόµενου των περιφερειακών ανισοτήτων προσβλέποντας στην ισόρροπη ανάπτυξη, ενώ η δεύτερη
εστιάζει στο πως (µέσα, τρόποι) θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο.
2.2 Νεότερες επιστηµονικές προσεγγίσεις
α) Οι Οικονοµίες συγκέντρωσης (agglomeration economies)
Οι Iammarino και McCann (2006), αναφερόµενοι στην σχέση ανάµεσα στη γεωγραφία και στη
διάχυση της πληροφορίας και γνώσης, υποστηρίζουν ότι η πιο δηµοφιλής εξήγηση των οφελών που
προκύπτουν από τη συγκέντρωση βιοµηχανικών επιχειρήσεων, απορρέει από το ρόλο που
διαδραµατίζουν οι τοπικές οικονοµίες συγκέντρωσης (agglomeration economies). Οι οικονοµίες

Ο Μyrdal ανέπτυξε τη θεωρία της συσωρευτικής αιτιότητας (cumulative causation). Επίσης υποστήριξε η οικονοµική
ανάπτυξη θα πρέπει να αρχίζει µόνο σε ορισµένες περιοχές και όχι σε όλο το γεωγραφικό χώρο. Σηµαντικό ρόλο στην
δηµιουργία περιφερειακών ανισοτήτων παίζει η χωροταξική αλληλεξάρτηση ανάµεσα στο κέντρο και την περιφέρεια.
3
Σύµφωνα µε τον Richarson (1969:321-322), o όρος χρησιµοποιείται µε τουλάχιστον δυο διαφορετικές έννοιες: α) ότι
απαιτείται οι λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες να αναπτύσσονται µε ταχύτερο ρυθµό απ’ ότι οι περισσότερο
αναπτυγµένες, ώστε να εξισωθεί το εισοδηµατικό τους επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή η ισόρροπη ανάπτυξη λαµβάνει την
έννοια της σύγκλισης του επιπέδου ανάπτυξης των περιφερειών και β) ότι απαιτείται οι λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες
να αναπτύσσονται µε ρυθµούς ίδιους µε αυτούς των αναπτυγµένων. Έτσι όµως διευρύνεται συνεχώς η απόκλιση στα επίπεδα
ανάπτυξης των βασικών περιφερειών.
2
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συγκέντρωσης ή εξωτερικές οικονοµίες κλίµακας αφορούν σε κοστολογικά οφέλη που προέρχονται
από το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων (external business environment) [Sandhusen, 1993:
97-99] και αναφέρονται σε δυο κατηγορίες: α) τις οικονοµίες αστικής κλίµακας που αφορούν στο
υψηλότερο επίπεδο δραστηριοτήτων και υπηρεσιών στις µεγάλες πόλεις (urbanization economies) και
β) τις οικονοµίες χωρικής συσπείρωσης (localization economies) [Πετράκος, 2000 . La Fountain, 2005.
Ο’Sullivan, 1996]4 που αφορούν στα οφέλη που προκύπτουν από την εγγύτητα στις διακλαδικές
σχέσεις εισροών-εκροών µεταξύ επιχειρήσεων (Πετράκος και Τσουκαλάς, 1997). Συµπερασµατικά
µπορούµε να πούµε ότι οι οικονοµίες συγκέντρωσης συµβάλλουν στην αύξηση των χωρικών
ανισοτήτων µε το να λειτουργούν ως δυναµική για την συγκέντρωση δραστηριοτήτων και
επιχειρήσεων σε µεγάλους σχηµατισµούς. Και µε βάση αυτή τη λογική βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση
µε την προσέγγιση της αυτοεξισορρόπησης – ανάπτυξης, η οποία υποστηρίζει ότι µέσω των
οικονοµιών συγκέντρωσης, δεν λειτουργούν αποτελεσµατικά οι µηχανισµοί της αγοράς και κατά
συνέπεια δεν υπάρχει ανακατανοµή και κινητικότητα των πόρων.
β) Η θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης
Η βασική υπόθεση του υποδείγµατος γενικής ισορροπίας του Romer (1986) είναι ότι οι αύξουσες
αποδόσεις κλίµακας προκύπτουν από την συσσώρευση της γνώσης (Πετράκος, 2000:306,
Bretschger, 1999). Το υπόδειγµα του Romer είναι το πρώτο που συνδυάζει εσωτερικές και εξωτερικές
οικονοµίες κλίµακας για να αποδείξει ότι η ανάπτυξη είναι µια συσωρευτική διαδικασία. Ο
συνδυασµός των σχέσεων αυτών οδηγεί σε επενδύσεις µε αύξουσες αποδόσεις κλίµακας, γεγονός που
σηµαίνει ότι οι µεγάλες επενδύσεις αυξάνουν αναλογικά περισσότερο το προϊόν και το ΑΕΠ από ότι
οι µικρές. Σύµφωνα µε τον Πετράκο (2000:306), οι ρυθµοί ανάπτυξης των αναπτυγµένων χωρών
µπορούν να είναι κάλλιστα υψηλότεροι από εκείνους των αναπτυσσόµενων χωρών και κατά συνέπεια
τα επίπεδα ανάπτυξης να αποκλίνουν αντί να συγκλίνουν. Από την πλευρά του ο Bretschger (1999),
αναφερόµενος στη διάχυση της ‘γνώσης’ υποστηρίζει ότι ένας ακριβής προσδιορισµός της ‘δια
περιφερειακής διάχυσης της γνώσης’ θα ήταν πολύ σηµαντικός στο να απαντήσει στο ερώτηµα κατά
πόσο οι περιφέρειες (χώρες) συγκλίνουν ή αποκλίνουν µεταξύ τους σε σχέση µε µακροπρόθεσµα
επίπεδα εισοδήµατος. Πιστεύει επίσης ότι όσο πιο σηµαντική είναι η ενδοπεριφερειακή (intraregional)
διάχυση της γνώσης σε σχέση µε την διαπεριφερειακή (interregional) διάχυση της γνώσης τόσο
µεγαλύτερες θα είναι οι δυνάµεις της απόκλισης σε σύγκριση µε τις δυνάµεις σύγκλισης.
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι στο επίκεντρο των παραπάνω αναλύσεων βρίσκεται µια
προσπάθεια εµπειρικής αξιολόγησης των θέσεων του νεοκλασικού υποδείγµατος όσον αφορά την
ισόρροπη ανάπτυξη. Τα αποτελέσµατα των περισσοτέρων από αυτές τις µελέτες δείχνουν ότι υπάρχει
µια τάση µείωσης των ανισοτήτων αν και υπάρχουν και αναλύσεις (Baumol 1986, Funke 1995), στις

Οι βασικές διαφορές ανάµεσα στις αστικές οικονοµίες και τις οικονοµίες της χωρικής συσπείρωσης είναι δυο: α) οι
αστικές οικονοµίες αναφέρονται στο σύνολο όλης της αστικής οικονοµίας, και όχι µόνο στην κλίµακα µιας συγκεκριµένης
βιοµηχανίας και β) οι αστικές οικονοµίες παράγουν οφέλη για επιχειρήσεις στο σύνολο της πόλης και όχι για επιχειρήσεις σε
µια συγκεκριµένη βιοµηχανία.
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οποίες αναφέρουν την ύπαρξη επιλεκτικών τάσεων και οµαδοποιήσεων (convergence clubs) σε
διάφορες οικονοµίες που οδηγούν σε χωρικές ανισορροπίες (Πετράκος, 2000:307, Petrakos και
Saratsis, 2000).
γ) Η Νέα Οικονοµική Γεωγραφία
Κύριος εκπρόσωπος της σχολής αυτής είναι ο Αµερικανός οικονοµολόγος Καθηγητής Paul
Krugman, ο οποίος σε µια πρωτοποριακή εργασία του στις αρχές της δεκαετίας του ’90 (1991),
εξέτασε σε ένα υπόδειγµα γενικής ισορροπίας, τις χωρικές δυναµικές που αναπτύσσονται σε µια
οικονοµία η οποία παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: α) οι αγορές λειτουργούν υπό καθεστώς
ατελούς ανταγωνισµού, β) υφίσταται διαφοροποίηση των παραγόµενων προϊόντων, γ) η παραγωγή σε
επίπεδο επιχείρησης υπόκειται σε αύξουσες αποδόσεις κλίµακας, δ) υπάρχει κινητικότητα του
κεφαλαίου και της εργασίας και ε) το µεταφορικό κόστος είναι µη µηδενικό. Το βασικό συµπέρασµα
της εργασίας του Krugman, είναι ότι το κόστος µεταφοράς το οποίο συνδέεται άµεσα µε τη
γεωγραφική θέση διαδραµατίζει ένα ισχυρό ρόλο της κατανοµής των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων
στο χώρο. Σύµφωνα µε τους Fujita κ.α, (1999:4), ο κύριος σκοπός της οικονοµικής γεωγραφίας είναι
η αναγκαιότητα να ερµηνευτούν οι συσπειρώσεις πληθυσµών και οικονοµικών δραστηριοτήτων στο
χώρο. Όλες αυτές οι συγκεντρώσεις, διαµορφώνονται και επιβιώνουν λόγω του γεγονότος ότι
υφίστανται οικονοµίες συγκέντρωσης, στις οποίες η χωρική συσπείρωση από µόνη της διαµορφώνει
το κατάλληλο εκείνο οικονοµικό περιβάλλον το οποίο υποστηρίζει την παραπέρα και συνεχιζόµενη
συσπείρωση (πληθυσµών και δραστηριοτήτων).

3.

Προσδιορισµός της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης
(local economic development- led)
Οι περισσότερες σύγχρονες επιστηµονικές προσεγγίσεις συνηγορούν στην άποψη ότι κυρίως η

οικονοµική ανάπτυξη µιας περιοχής / τόπου / πόλης είναι ο παράγοντας ‘κλειδί’ όσον αφορά την
ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα της (Cheshire and Gordon, 1996, 1998. Κοtler κ.α, 1999.
ESDP, 1999). Ο ορισµός που αποδίδεται από τους Bennett και Krebs,(1991:1) είναι ο εξής: η
‘Τοπική Οικονοµική Ανάπτυξη’ αφορά µια µεγάλη κλίµακα παραγόντων που υποστηρίζουν και
ενισχύουν την µεγέθυνση και την ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών’, Αφορά δε τις δράσεις που
αναπτύσσονται στο εσωτερικό περιβάλλον µιας περιοχής / τόπου / πόλης, από την υποκίνηση των
υφισταµένων επιχειρήσεων να συµβάλουν στην τοπική ανάπτυξη, να παραµείνουν ανταγωνιστικές και
να επεκτείνουν τις οικονοµικές και παραγωγικές τους δράσεις (Coffey και Polese, 1984, 1985:86

.

Βarkley και McNamara ,1994).
Σύµφωνα µε την World Bank (2001), η ‘Τοπική Οικονοµική Ανάπτυξη αφορά στην από
κοινού συνεργασία των ανθρώπων προκειµένου να επιτύχουν την οικονοµική ανάπτυξη, η οποία
επιφέρει τόσο οικονοµικά οφέλη όσο και καλύτερο επίπεδο διαβίωσης για όλα τα µέλη µιας
κοινότητας. Η ‘Κοινότητα’ εδώ προσδιορίζεται ως η πόλη, η κωµόπολη, το µητροπολιτικό κέντρο ή
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µια περιφέρεια’. Επιπλέον η Τοπική Οικονοµική Ανάπτυξη προσφέρει στην τοπική εξουσία, στον
ιδιωτικό τοµέα, στους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και στην τοπική κοινωνία τη δυνατότητα να
συνεργαστούν µαζί στα πλαίσια µιας συνολικής ανάπτυξης και ευηµερίας µε στόχο την
ανταγωνιστικότητα των περιοχών τους. Αποσκοπεί στην επίτευξη της ανταγωνιστικότητας και µέσω
αυτής της βιώσιµης ανάπτυξης. Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει ένα πλήθος δράσεων τοπικής οικονοµικής
ανάπτυξης µε εστίαση σε πεδία όπως:
•

∆ιασφάλιση ενός επιχειρησιακού κλίµατος, λειτουργικό για τις τοπικές επιχειρήσεις

•

Υποστήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων

•

Ενθάρρυνση ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών

•

Προσανατολισµός στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων (σε εθνικό ή σε αλλοδαπό επίπεδο) µε
βάση τα χαρακτηριστικά των περιοχών

•

Επένδυση στην ανάπτυξη υποδοµών (hard infrastructure)

•

Επένδυση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των περιοχών (ανθρώπινο δυναµικό, φυσικοί πόροι,
κανόνες, θεσµοί και νοµικά ζητήµατα) [soft infrastructure]

•

Υποστήριξη της ανάπτυξης συγκεκριµένων µορφών παραγωγικών δραστηριοτήτων µε την έννοια
των συγκεντρώσεων (clusters)

•

Εστίαση σε συγκεκριµένους οµάδες κοινωνικού αποκλεισµού (social targeting)
Κάθε µια από τις παραπάνω πρωτοβουλίες Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, εστιάζει σε

συγκεκριµένους τοµείς ανάπτυξης, µε στόχο να διαγνώσει και να αξιολογήσει τα πλεονεκτήµατα και
τα µειονεκτήµατα των περιοχών αυτών και κατόπιν αυτού να σχεδιάσει και να εφαρµόσει τον πιο
κατάλληλο σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα ικανοποιεί, το όραµα και τους κύριους στόχους της
ανάπτυξης των περιοχών. Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται ορισµένες συγκεκριµένες πρωτοβουλίες
τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης σε συγκεκριµένες περιοχές-πόλεις σε διεθνές επίπεδο. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι οι παρακάτω δράσεις έχουν λάβει χώρα σε τοπικό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Ορισµένες από τις περιπτώσεις αυτές αναφέρονται
από την World Bank (www.worldbank.org-2001) και οι υπόλοιπες προέρχονται από µεµονωµένες
ερευνητικές εργασίες και προγράµµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί ειδικά στην Ευρώπη την
τελευταία 15ετία.
Πίνακας 1
Πρωτοβουλίες Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
Πρωτοβουλίες Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
Εκτενής ανάλυση της Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης µε
εστίαση στην ενθάρρυνση της επιχειρησιακής ανάπτυξης
Εστίαση σε συγκεκριµένες περιοχές αναζωογόνησης της πόλης
Ενθάρρυνση της τοπικής επιχειρηµατικής ανάπτυξης και
επενδύσεων στις υποδοµές

Περιπτώσεις
περιοχών-πόλεων

Αναφορές

Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Cededa),
Γαλλία (Lille)

World Bank (2001)

Ελλάδα (Θεσσαλονίκη)

World Bank (2001)

Νότιος Αφρική (Johannesburg)

World Bank (2001)

Εστίαση σε συγκεκριµένες περιοχές αναζωογόνησης της πόλης
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Bremner (2000)
Αστικές πολιτικές και ανάπτυξη στρατηγικών αναζωογόνησης
της πόλης

Βόρειος Ιρλανδία (Belfast και
Londonderry)

Ellis και McCay (2000)

Αναζωογόνηση της πόλης και υποστήριξη των αγορών στα
κέντρα-πυρήνες των πόλεων

Ηνωµ. Βασίλειο (Glasgow)

Jones και Watkins (1996)

Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, των υποδοµών και της
δηµιουργίας νέων ‘συνεργατικών επιχειρήσεων’

Σουηδία (Jamtand)

Lorendahl (1996)

Hague, Eindhoven, Helsinki
και Manchester

Van den Berg και van
Winden (2002)

ΗΠΑ – Kentucky (Lexington)

McCann (2002)

Γερµανία
(Weser-Ems region)

Roth-Zanker (2001)

Ανάπτυξη πολιτικών πληροφορικής, επικοινωνίας και υψηλής
τεχνολογίας σε ευρωπαϊκές πόλεις
Εστίαση στην ανάπτυξη πολιτιστικών πολιτικών για την
ενίσχυση της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης
Σχεδιασµός προσέλκυσης εξειδικευµένου στελεχιακού
δυναµικού από άλλες περιοχές
Πηγή: Metaxas και Kallioras (2003)

Από την δεκαετία του ’60 και µετά η Τοπική Οικονοµική Ανάπτυξη πέρασε τρεις κύριες περιόδους ή
‘κύµατα’ ανάπτυξης. Στον πίνακα 2, παρουσιάζονται οι τρεις περίοδοι της εξέλιξης της Τοπικής
Οικονοµικής Ανάπτυξης, οι κύριοι άξονες εστίασης αλλά και τα εργαλεία/ µέθοδοι που
χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε περίοδο, προκειµένου οι εκάστοτε πόλεις-περιοχές που τα εφάρµοσαν να
επιτύχουν το επιθυµητό επίπεδο ανάπτυξης που επεδίωκαν (World Bank, 2001). Από τα στοιχεία του
πίνακα 2, είναι εµφανές ότι στην τρίτη περίοδο η Τοπική Οικονοµική Ανάπτυξη επικεντρώθηκε σε
δυο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά στην υποστήριξη συνεργασιών ανάµεσα στο δηµόσιο και τον
ιδιωτικό τοµέα και ο δεύτερος στην ανάγκη για τη δηµιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων,
µέσω της προσέλκυσης εξειδικευµένων µορφών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων.
Το γεγονός αυτό είναι πολύ σηµαντικό, καθώς διαφαίνεται µια εκ διαµέτρου αντίθετη τοποθέτηση του
ενδιαφέροντος των στόχων της Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης της τελευταίας περιόδου µε την
προηγούµενη, κάτι το οποίο προκύπτει ως επακόλουθο των αλλαγών στην οικονοµική και
παραγωγική βάση των επιχειρήσεων (ειδικότερα των ΜΜΕ), στην περίοδο της αποβιοµηχάνισης.
Στην τρίτη περίοδο οι πόλεις-περιοχές, χρησιµοποιούν την ‘οικονοµική-παραγωγική τους εικόνα’, τη
διάχυση της γνώσης (Bretschger, 1999) και την εκπαίδευση ως εργαλεία στην συνολική προσπάθεια
της οικονοµικής τους ανάπτυξης, αλλά το πιο σηµαντικό είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει σαφής
προσανατολισµός στην ανάδειξη των ‘ποιοτικών παραγόντων’ (ποιότητα ζωής, πολιτισµός,
ελκυστικότητα περιβάλλοντος) και της συνεισφοράς τους στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των
πόλεων-περιοχών.
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Πίνακας 2
Οι τρεις περίοδοι της Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
Περίοδος
Πρώτη:
∆εκαετία ’60
έως αρχές
δεκαετίας ‘80

∆εύτερη:
∆εκαετία ’80
έως µέσα
δεκαετίας του
‘90

Τρίτη:
Μέσα δεκαετίας
του ’90 έως
σήµερα

Εστίαση σε…

Εργαλεία/ µέσα

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής το
ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε
•
Προσέλκυση
κυρίως
βιοτεχνικώνβιοµηχανικών επενδύσεων και ειδικότερα
άµεσα ξένων επενδύσεων
•
Επενδύσεις σε υποδοµές

Προς επίτευξη των στόχων αυτών χρησιµοποιήθηκαν
• Μεγάλες επιχορηγήσεις
• δανειακές
επιδοτήσεις
κυρίως
προς
στους
επιχειρηµατίες του κλάδου της µεταποίησης
• χαµηλοί φόροι
• επιδοτήσεις
σε
επενδύσεις
υποδοµών
(hard
infrastructure)

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής το
ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε
•
∆ιατήρηση και ανάπτυξη των υφιστάµενων
τοπικών επιχειρήσεων
•
∆ιατήρηση του ενδιαφέροντος για την
προσέλκυση επενδύσεων, αλλά µε εστίαση
σε συγκεκριµένους παραγωγικούς κλάδους
και από συγκεκριµένες γεωγραφικές
περιοχές.

Προς επίτευξη των στόχων αυτών χρησιµοποιήθηκαν
Άµεσες επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις
•
•
∆ηµιουργία επιχειρηµατικών εκκολαπτηρίων
•
Παροχή υποστήριξης σε µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις
•
Τεχνική υποστήριξη
•
Ενθάρρυνση και υποστήριξη της δηµιουργίας νέων
επιχειρήσεων
•
Σχεδιασµός ορισµένων επενδύσεων σε hard και soft
υποδοµές.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής το
ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε
•
Σε επενδύσεις σε ποιοτικούς παράγοντες
που χαρακτηρίζουν τις περιοχές
•
Σε σχεδιασµό και ανάπτυξη συνεργασιών
µεταξύ του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
•
Στην ανάπτυξη δικτύων
•
Στην προσέλκυση εξειδικευµένων µορφών
επενδύσεων (π.χ υψηλής τεχνολογίας),
προκειµένου να συµβάλουν στη δηµιουργία
προστιθέµενης
αξίας
στα
ήδη
ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα
των
περιοχών

Προς επίτευξη των στόχων αυτών χρησιµοποιήθηκαν
•
Ανάπτυξη στρατηγικών µε εστίαση στη βιωσιµότητα
των τοπικών επιχειρήσεων
•
Παροχή ενός ελκυστικού και ανταγωνιστικού τοπικού
επενδυτικού κλίµατος
•
Ενθάρρυνση της συµµετοχής σε δίκτυα και της
ανάπτυξης συνεργασιών
•
Ενθάρρυνση της ανάπτυξης των clusters
•
Ενθάρρυνση της προσωπικής ανάπτυξης του εργατικού
δυναµικού (self-development), µέσω της εκπαίδευσης
και κατάρτισης
•
Υποστήριξη των δράσεων της βελτίωσης της ποιότητας
ζωής

Πηγή: World Bank (2001)

4. Ο ρόλος των επιχειρήσεων στην τοπική οικονοµική ανάπτυξη
Ο ρόλος των επιχειρήσεων στην τοπική ανάπτυξη µιας περιοχής/ τόπου είναι πολύ σηµαντικός,
από την στιγµή που εκφράζει τόσο το επίπεδο και την τάση της επιχειρηµατικότητας στην περιοχή
αυτή, όσο και γιατί συνδέεται µε θέµατα όπως, ο χαρακτήρας της απασχόλησης του τοπικού
παραγωγικού δυναµικού, την ύπαρξη καινοτοµικών δράσεων στις παραγωγικές διαδικασίες, την
εγκατάσταση νέων τεχνολογιών, αλλά κυρίως γιατί συνδέεται µε την προσπάθεια των τοπικών
οικονοµιών και κοινωνιών να ενισχύσουν την ενδογενή τους ανάπτυξη, παρέχοντας υποστήριξη στις
τοπικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η θέση αυτή αποτελεί και µια πάγια πολιτική της ΕΕ, η οποία στο
ESDP (1999), (άρθρα 88,99,125,128,129,130), προσεγγίζει την ανάπτυξη των περιφερειών αλλά και
των πόλεων µέσα σε αυτές υπό το πρίσµα της ενίσχυσης της ενδογενούς τοπικής ανάπτυξης µε στόχο
την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα αυτών των περιοχών. Επιπλέον, η ανάπτυξη τοπικών
επιχειρησιακών πρωτοβουλιών αφορά κατά την άποψη των Bennett και Krebs (1991:14) όλες τις
επιχειρήσεις. Οι πρωτοβουλίες αυτές αναφέρονται κυρίως στα εξής: α) στους τρόπους και τα µέσα
αυτοανάπτυξης µέσω της βελτίωσης διαδικασιών στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και β)
στους τρόπους και τα µέσα ενθάρρυνσης των επιχειρήσεων να συνεισφέρουν στην απόκτηση πολύ
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µεγαλύτερων οφελών για την τοπική οικονοµία µέσω ανάπτυξη δράσεων στο εξωτερικό τους
περιβάλλον. Πιο συγκεκριµένα:
4.1 Εσωτερικές δράσεις (internal actions)
Οι προσδοκίες για την τοπική ανάπτυξη από την εφαρµογή δράσεων προέρχονται άµεσα από τον
αποτελεσµατικό σχεδιασµό, την επικοινωνία, την αξιολόγηση των δράσεων αυτών και από την
υποκίνηση όσων συµµετέχουν στην εφαρµογή τους. Η κοινωνική και επικοινωνιακή συνεισφορά των
επιχειρήσεων πηγάζει µέσα από την ικανότητα τους να λειτουργούν µε υπευθυνότητα και να
σχεδιάζουν µακροπρόθεσµους αντικειµενικούς στόχους (long-term business objectives) σε τοµείς
όπως: απασχόληση, εκπαίδευση, εµπόριο καθώς και στη σύναψη τοπικών ‘γειτονικών’ σχέσεων
(neighbourhood relations). Η κάθε επιχείρηση προς όφελος της οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής
που βρίσκεται αλλά και της περιφέρειας της θα πρέπει να λειτουργεί ως ‘καλός συλλογικός πολίτης’
(good corporate citizen) [Σχήµα 1]. Η συνεργασία και η από κοινού ανάληψη δράσεων µε τις γύρω
τοπικές κοινωνίες, η πρόοδος αλλά και η κοινωνική ευθύνη (Πατρινός, 1999:5) είναι εξίσου
σηµαντικοί στόχοι για την κάθε επιχείρηση, όπως και η επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων.
Σχήµα 1: Η επίδραση της οικονοµικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε µια τοπική κοινωνία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή,
από την εφαρµογή εσωτερικών δράσεων

ΚΑΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ

∆ΙΚΑΙΟΣ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ






∆ιοίκηση (Management)
Επένδυση (Investment)
Μarketing
Στρατηγικός Σχεδιασµός
(Strategic Planning)

 Υποκίνηση (Motivation)

∆ΙΚΑΙΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ

ΚΑΛΟΣ
ΓΕΙΤΟΝΑΣ

(Πηγή: Bennett και Krebs, 1991: 16)

Πέρα όµως από τον σχεδιασµό για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο εσωτερικό περιβάλλον µιας
επιχείρησης και κατ’ επέκταση στο άµεσο κοινωνικό της χώρο, οι δράσεις των επιχειρήσεων µπορούν
να επεκταθούν σε ευρύτερους ορίζοντες µέσα από πολιτικές οι οποίες ορίζονται στο εσωτερικό
περιβάλλον των επιχειρήσεων και µέσα από το πρίσµα της αποτελεσµατικής διοίκησης και του
‘καθορισµού των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων’ (citizenship), της επιχείρησης στην κοινωνία που
δραστηριοποιείται.
4.2 Εξωτερικές δράσεις (external actions)
Οι ευρύτεροι ορίζοντες επέκτασης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων αφορούν σε συνδέσεις
οι οποίες αναπτύσσονται µε άλλες επιχειρήσεις συνδέοντας την τοπική κοινωνία και οικονοµία µε

9

αυτές. Ορισµένα είδη επιχειρησιακών δραστηριοτήτων είναι τα εξής: α) απλές επιχειρησιακές
πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν την επανεκπαίδευση, την

επαναχρησιµοποίηση πόρων,

την

παρακολούθηση της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, β) τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη
στρατηγικών συνδέσεων µεταξύ επιχειρήσεων (business –to- business links), κοινοπραξίες (joint
ventures), οι οποίες βασίζονται σε ανάθεση υπεργολαβιών και σε τυπικές συνδέσεις µεταξύ τους, γ) οι
συνεταιρισµοί οικονοµικής ανάπτυξης και οι συνεργασίες µεταξύ τοπικών οικονοµιών (CDCs model)
και δ) η κοινωνική ευθύνη και ο καθορισµός των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των
επιχειρήσεων5. Όλες αυτές οι εξωτερικές δράσεις ονοµάζονται σύµφωνα µε τους Bennett και Krebs
(1991:16) ‘δραστηριότητες υποθέσεων που αφορούν την κοινότητα’ (community affairs activities). To
πεδίο εφαρµογής και ανάπτυξης αυτών των δραστηριοτήτων δίνεται στο σχήµα 2.
Σχήµα 2: Η επίδραση της οικονοµικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε µια τοπική κοινωνία
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, από την εφαρµογή εξωτερικών δράσεων

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ της
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ

 ∆ωρεές
 Αποσπάσεις
ανθρώπινου δυναµικού

Εµπλοκή σε
∆ηµόσιες υποθέσεις

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Απασχόληση –
Εκπαίδευση,
Πολιτικές αγορών

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Πηγή: Bennett και Krebs, (1991: 18)

5. Ανάπτυξη συνεργασιών στο εσωτερικό περιβάλλον των πόλεων– συλλογικές δράσεις
Η ανάπτυξη της αγοράς και η δραστηριοποίηση σε συλλογική βάση ενεργειών από διάφορους
φορείς εκφράζεται µε έµφαση από την ενδογενή και συνεργατική δράση που λαµβάνει χώρα µέσα σε
µια περιοχή (τόπο/ πόλη). Για παράδειγµα η ανάπτυξη εσωτερικών επενδύσεων (inward investments)
στο εσωτερικό περιβάλλον µιας περιοχής, υποστηρίζεται ότι αποτελεί τον παράγοντα ‘κλειδί’ για την
τοπική οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής (Cobb, 1982 . Ward, 1990). Η βάση για την ανάπτυξη
τέτοιων είδους δράσεων οικονοµικής ανάπτυξης είναι ο ‘συνεταιρισµός’ (partnership)6 [Syrett, 1995

.

Οι Bennett και Krebs (1991: 17), παρουσιάζουν διάφορες προσεγγίσεις που συνδέονται µε αυτές τις δραστηριότητες,
όπως: δωρεές µετρητών και χορηγιών που αφορούν την εκπαίδευση, την απασχόληση, την τον πολιτισµό, και δράσεις που
αφορούν το περιβάλλον, ο προσδιορισµός της τοποθεσίας για την ανάπτυξη επένδυσης, η απασχόληση και η εκπαίδευση σε
οµάδες ατόµων και περιοχές που µειονεκτούν, ο ρόλος του προσωπικού και της διοίκησης των επιχειρήσεων που παίζει
σηµαντικό ρόλο στην κοινωνία και την τοπική ζωή κ.α
5

6
Τέτοιου είδους συνεταιρισµοί αναφέρονται οι εξής:
α) Απλές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης οι οποίες χρηµατοδοτούνται και αναπτύσσονται από µόνες τους (Metz
1990). Κυρίως αναφέρονται σε εισαγωγή νέας τεχνολογίας, σε εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού κ.α,
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Strange, 1997 . Wong, 1998 . OECD 2000) o οποίος αποτελεί ένα ενδιάµεσο επίπεδο ανάµεσα στις
δράσεις που αναπτύσσονται µεµονωµένα από τις επιχειρήσεις και τις δράσεις που λαµβάνουν χώρα
υπό το πρίσµα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Local Self-Government) αλλά και από τις δράσεις σε
ανώτερο κυβερνητικό επίπεδο .
Οι Bennett και Krebs (1991:21), προσεγγίζοντας την σχέση µεταξύ επιχειρήσεων και φορέων
δηµόσιας διοίκησης, κάνουν λόγο για την δηµιουργία ‘επιχειρησιακών πρακτόρων’ προκειµένου να
διαχειρίζονται και να διοικούν τους διαθέσιµους πόρους και να κλιµακώνουν τις προτεραιότητες στη
δράση των επιχειρήσεων µεταξύ τους και σε σχέση µε άλλους επιχειρησιακούς παράγοντες και φορείς
δηµόσιας διοίκησης και διαχείρισης, όπως: οργανισµούς εµπορίου, οικονοµικά ινστιτούτα, κέντρα
ανάπτυξης, επιχειρήσεις (γραφεία) ανάπτυξης, εµπορικά ή επαγγελµατικά επιµελητήρια κ.α (Σχήµα
3).
α) Συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων: Η συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων, ειδικά σε µορφή
cluster, προσδιορίζεται µέσα από τρεις βασικές διαστάσεις: α) την πελατειακή µε την ύπαρξη
συµβολαίων συνεργασίας, β) την ανταλλαγή πληροφοριών/ µάθησης και τεχνογνωσίας και γ) την από
κοινού ανάπτυξη δράσεων (Meyer-Stamer, 2002).
β) Συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων και οργανισµών: Η µορφή αυτής της συνεργασίας περιλαµβάνει
τις επιχειρήσεις από την µια πλευρά και από την άλλη, επιχειρησιακούς οργανισµούς (δηµόσιους ή
ιδιωτικούς). Για παράδειγµα ο ρόλος των Επιµελητηρίων είναι καθοριστικός από την στιγµή που µέσα
στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας οφείλουν να προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στις
επιχειρήσεις (πληροφορίες για το επιχειρηµατικό κλίµα σε µια περιοχή, τις τάσεις ανάπτυξης των
τοµέων, τους κανονισµούς και διατάξεις που διέπουν την επενδυτική δραστηριότητα, στατιστικά
στοιχεία κ.α) [Moller-Glodde, 1993]. Από την πλευρά τους οι επιχειρησιακοί οργανισµοί οι οποίοι
µπορεί να έχουν και την µορφή δηµόσιων-ιδιωτικών συνεργασιών (public-private partnership – PPP),
λειτουργούν κυρίως στα πεδία της τεχνολογικής υποστήριξης, της χρηµατοδότησης επενδυτικών
δραστηριοτήτων, στην κατάρτιση κ.α (Meyer-Stamer, 2002). Τέλος σε θέµατα που αφορούν
εκπαίδευση/ κατάρτιση ή και τοµείς έρευνας και ανάπτυξης, περισσότερο ωφελούµενες είναι οι
επιχειρήσεις εκείνες που διαθέτουν και τις απαραίτητες υποδοµές (κέντρα εκπαίδευσης, εργαστήρια
έρευνας) προκειµένου να αναπτύξουν τέτοιου είδους συνεργασίες, σε σχέση µε τις ΜΜΕς (David και
Foray, 1995).
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γ) Συνεργασία των επιχειρήσεων µε τους δηµόσιους φορείς διοίκησης: Σύµφωνα µε τον Meyer-Stamer
(2002), ο δηµόσιος τοµέας υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στηρίζει τις
λειτουργίες των επιχειρήσεων, προσφέρει υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, ειδικότερα σε πεδία όπου
απαιτείται συλλογική δραστηριότητα, όπως είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Επίσης ο δηµόσιος
τοµέας και ειδικότερα οι φορείς αυτοδιοίκησης µπορούν να βοηθήσουν στη δηµιουργία ενός
ελκυστικού επενδυτικού κλίµατος σε µια περιοχή, προκειµένου να προσελκύσουν νέες
επιχειρηµατικές δραστηριότητες
Σχήµα 3. Η επίδραση της οικονοµικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων δρώντας συλλογικά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
&
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Ventures
Capital

ΕΝΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ


Συνεταιρισµοί -Συνεργασίες



Επιχειρησιακά Συµβούλια



Επιχειρησιακά Κέντρα /
Γραφεία
(Οργανισµοί εµπορίου,
Επιµελητήρια,
Επιχειρησιακές
Ενώσεις)

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΡΑΣΗ
ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΗΝ
ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΤΟΠΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
Πηγή: Bennett και Krebs, (1991:23)

Οι συνεργασίες για οικονοµική ανάπτυξη –όπως αναφέρθηκε- ήδη είναι ένα πεδίο έρευνας
και ανάλυσης µε αυξανόµενο ενδιαφέρον ειδικότερα στο πως οι συνεργασίες αυτές µπορούν να
ενθαρρυνθούν από τις πρωτοβουλίες των εκάστοτε πολιτικών σε µια περιοχή (Bennett και Krebs,
1994 . Marin και Mayntz, 1991). Η προσέγγιση αυτή χαρακτηρίζεται ως ένα µέρος από την ύπαρξη
όσο το δυνατό ‘από κάτω προς τα άνω’ (bottom- up) ανάπτυξης µε στόχο την εντόπια δυνητικά
ανάπτυξη, ενώ στην περίπτωση της ‘από τα άνω προς τα κάτω’(top-down) ανάπτυξης διαφαίνεται
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περισσότερο η κυριαρχία κάποιων ‘φορµαρισµένων’ πολιτικών στην ικανοποίηση συµφερόντων
(Stohr 1986, 1990 . Martinos, 1989)
Αυτό που είναι το πολύ σηµαντικό, αφορά στον ολοκληρωτικό στόχο όσων συµµετέχουν σε µια
τέτοια αναπτυξιακή συνεργασία, είτε αυτή ορίζεται τοπικά είτε όχι και ο οποίος πρέπει να είναι ο
προσδιορισµός και ο σχεδιασµός µιας βιώσιµης αναπτυξιακής στρατηγικής. Για να είναι επιτυχής η
αναπτυξιακή διαδικασία αλλά και να προκαλεί το ενδιαφέρον για ενεργή συµµετοχή στην εφαρµογή
της πρέπει να σχεδιάζεται στρατηγικά.

6. Μορφές επιχειρηµατικών δράσεων ανάπτυξης της Ε.Ε
Η διεθνής βιβλιογραφία είναι πλούσια στην παρουσίαση και ανάπτυξη διάφορων µορφών
επιχειρηµατικών δράσεων καθώς και στην έρευνα γύρω από την αποτελεσµατικότητα Ευρωπαϊκών
προγραµµάτων µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη περιφερειών ή περιοχών σε τοπικό επίπεδο
(ΟECD, 2000 . Peck και Tickell, 1995). Πιο συγκεκριµένα:
α) Επιχειρηµατικά εκκολαπτήρια (Business incubators)
Τα επιχειρηµατικά εκκολαπτήρια έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τους επιχειρηµατίες στο
ξεκίνηµα της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων έτσι ώστε να αναπτυχθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αποτελούν ένα νέο είδος επιχειρηµατικών δράσεων. Οι Grimaldi και Grandi (2005), αναφερόµενοι
στα επιχειρηµατικά εκκολαπτήρια στην Ιταλία, διακρίνουν τέσσερις κύριους τύπους: α) Business
Innovation Centres (BICs), β) University Business Incubators (UBIs), γ) Independent Private
Incubators (IPIs) και δ) Corporate Private Incubators (CPIs). Τα επιχειρηµατικά εκκολαπτήρια
γενικά παρέχουν ένα συνδυασµό τόπου εργασίας, επιχειρησιακών υπηρεσιών και εξειδικευµένων
χρησιµοτήτων για τις επιχειρήσεις. Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις που ονοµάζονται και χώροι
εκµάθησης της επιχειρησιακής διεύθυνσης, χρηµατοδοτούνται από τοπικές αυτοδιοικήσεις ή τις
περιφέρειες, από πανεπιστήµια, εµπορικά επιµελητήρια, επιστηµονικά κέντρα και ιδιωτικές
κτηµατοµεσιτικές εταιρίες. Οι συµβουλές που παρέχουν σε τοπικές επιχειρήσεις, αφορούν θέµατα
οργάνωσης και προγραµµατισµού, την απασχόληση του εργατικού δυναµικού, θέµατα µάρκετινγκ και
ανάπτυξης νέων αγορών και αγαθών, θέµατα που αφορούν νοµικές και φορολογικές υποθέσεις ή
καθαρά αναπτυξιακά θέµατα επιχειρήσεων7.
β)Κέντρα ανάπτυξης επιχειρηµατικών δράσεων
Ο σκοπός αυτών των κέντρων είναι πολύ σηµαντικός. Αφορά στην ενίσχυση και την
υποστήριξη των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών, µέσα από δραστηριότητες που αφορούν στη
δηµιουργία, τράπεζας πληροφοριών, σε συµβουλευτική υποστήριξη, στην σύνταξη µελετών
Επίσης τα επιχειρηµατικά εκκολαπτήρια παρέχουν υπηρεσίες και σε επιχειρήσεις που είναι αποµακρυσµένες από µεγάλα
αστικά κέντρα ή βρίσκονται σε υποβαθµισµένες περιοχές. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το 34% των επιχειρήσεων
στις ΗΠΑ, που εξυπηρετούνται από επιχειρηµατικά εκκολαπτήρια, βρίσκονται σε αποµακρυσµένες και υποβαθµισµένες
αναπτυξιακά περιοχές (OECD 2000).
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οργάνωσης, µάρκετινγκ, διεύρυνσης των αγορών µε την ανάπτυξη στρατηγικών, µε την διείσδυση σε
νέες αγορές, µε την εξασφάλιση πιστοποιητικών ποιότητας. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι µέσω της
ενίσχυσης της δηµιουργίας των Κέντρων αυτών, προωθείται η εξειδίκευση στη παροχή γνώσης, η
ενδυνάµωση των επιχειρήσεων σε πρότυπα ανταγωνιστικά και η δηµιουργία πλαισίων, µέσα στα
οποία οι επιχειρήσεις θα µπορούν µέσω της υποστήριξης τέτοιων κέντρων να πραγµατοποιούν
στρατηγικά βήµατα ανάπτυξης και προόδου.
γ) Εκπαιδευτικά και Επιχειρησιακά Συµβούλια (Training and Enterprise Councils- TECs)
Αναπτύχθηκαν στη Μεγ.Βρετανία ως αποτέλεσµα της γενικότερης αδυναµίας των
επιχειρήσεων να προσφέρουν από µόνες τους εκπαίδευση και κατάρτιση στα στελέχη τους αλλά και
από τη γενικότερη ατυχία της µη διαθεσιµότητας κατάλληλων λύσεων σε θέµατα εκπαίδευσης,
προκειµένου να καλυφθεί το κενό µεταξύ σχολικής εκπαίδευσης και ένταξης στην αγορά εργασίας.
Σύµφωνα µε την Wong (1998), η ίδρυση των TECs, αποτέλεσε µια από τις βασικές κατευθύνσεις του
Υπουργείου Εµπορίου της Βρετανίας. Τα ΤECs είναι εταιρίες εγκατεστηµένες σε περιοχές µε κύριο
στόχο τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη µιας στρατηγικής κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο, αλλά και τη
διαχείριση µεγάλων κυβερνητικών συµβολαίων για προγράµµατα εκπαίδευσης σε όσους από τους
φορείς του τόπου παρείχαν εκπαίδευση.

7. Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πόλεων και επιλογή
τόπου εγκατάστασης επιχειρησιακών δραστηριοτήτων
Η ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης είναι αποτέλεσµα της συνύπαρξης και λειτουργίας
ποικίλων παραγόντων όπως: η επιτυχής διαχείριση των εισροών παραγωγής και των πρώτων υλών, η
επιτυχής οργάνωση και η αποτελεσµατική διοίκηση µηχανισµών αλληλεξάρτησης µεταξύ του
περιβάλλοντος της αγοράς, του σχεδιασµού δράσεων R/D, της ανάπτυξης συνεργασιών µε
ακαδηµαϊκά κέντρα και µε άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, µια επιχείρηση είναι ανταγωνιστική ‘αν µπορεί
και παράγει προϊόντα και υπηρεσίες µε υψηλή ποιότητα και χαµηλά κόστη σε σχέση µε τους
ανταγωνιστές της σε τοπικό ή σε διεθνές επίπεδο. Η ανταγωνιστικότητα είναι συνώνυµη µε την
κερδοφορία των επιχειρήσεων σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα και την ικανότητα τους να αποζηµιώνουν
τους εργαζόµενους και να παρέχουν το µέγιστο κέρδος στους επιχειρηµατίες, ικανοποιώντας όµως
ταυτόχρονα και τις απαιτήσεις των αγορών στις οποίες απευθύνονται’ (Buckley κ.α, 1988. Felipe, 2003.
Yap, 2004). Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει τις θέσεις του Krugman (1994), και Lovering (2001), ότι
η έννοια της ανταγωνιστικότητας αποτελεί χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων και όχι χωρικών
µονάδων, όπως περιφέρειες ή πόλεις. Κατά συνέπεια και η κατανόηση της µπορεί να πραγµατοποιηθεί
καλύτερα στο περιβάλλον της επιχείρησης (McFetridge, 1995).
Όσον αφορά ειδικότερα στην ανταγωνιστικότητα των βιοµηχανικών επιχειρήσεων, κυρίως δυο
βασικές θεωρίες στρατηγικού µάνατζµεντ, η Industrial Organisation Theory και η Resource-Based
View, προσπαθούν να εξηγήσουν τους λόγους επίτευξης διαφορετικών επιπέδων ανταγωνιστικότητας
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από τις επιχειρήσεις. Η πρώτη θεωρία εστιάζει στις δυναµικές του εξωτερικού περιβάλλοντος των
επιχειρήσεων οι οποίες επηρεάζουν το βαθµό της ανταγωνιστικότητας τους (Porter, 1998). Η δεύτερη
θεωρία αναφέρεται στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και στις ικανότητες και πόρους των
ίδιων των επιχειρήσεων να γίνουν ανταγωνιστικές (Barney, 2001

.

Wernerfelt, 1984

.

Wernerfelt,

1995). Για παράδειγµα οι πόροι αυτοί µπορεί να αναφέρονται στην εξειδίκευση του ανθρώπινου
δυναµικού, στη φήµη και το όνοµα της επιχείρησης, στην οργανωσιακή ‘κουλτούρα’ και το
περιβάλλον της επιχείρησης (Hall, 1993). Στο σχήµα 4, παρουσιάζονται τα στάδια της διαµόρφωσης
µιας επιχειρησιακής στρατηγικής µε βάση τους πόρους και τις ικανότητες της επιχείρησης.
Σχήµα 4
∆ιαµόρφωση επιχειρησιακής στρατηγικής µε βάση τους Πόρους και τις Ικανότητες της επιχείρησης

4. Επιλογή Στρατηγικής

3. Αξιολόγηση της δυνητικής
απόδοσης των πόρων και
ικανοτήτων

2. Αναγνώριση Ικανοτήτων

1. Αναγνώριση Πόρων:
∆υνατών και Αδύνατων
σηµείων

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΥ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναγνώριση
ελλείψεων σε
πόρους, οι οποίες
θα πρέπει θα
καλυφθούν

1.

ΠΟΡΟΙ

Πηγή: Grant (1991), Παπαδάκης (2002:103)

Πέρα όµως από τους παράγοντες αυτούς, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων επηρεάζεται και
διαµορφώνεται και από τις συνθήκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή πλεονεκτήµατα του αστικού
περιβάλλοντος (urban assets), όπου οι επιχειρήσεις είναι εγκατεστηµένες και αναπτύσσουν τις
δραστηριότητες τους (Parkinson κ.α, 2004 . Begg, 1999; Deas και Giordano, 2001). Σύµφωνα µε τους
Maskell και Malmberg (1999), η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και κυρίως των βιοµηχανικών,
εξαρτάται από τον συγκεκριµένο συνδυασµό των τοπικών παραγόντων (χαρακτηριστικών) που
επηρεάζουν την κατανοµή των οικονοµικών δραστηριοτήτων, συνθέτοντας κάθε φορά τις
δυνατότητες της εκάστοτε περιοχής, είτε σε τοπικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Παράγοντες όπως η
γεωγραφική θέση της πόλης, οι προσβάσεις σε οδικούς άξονες (δίκτυα) διαθεσιµότητα του εργατικού
δυναµικού, η οικονοµική δυναµική της περιοχής, η εξειδίκευση, οι τοπικοί φόροι, οι τηλεπικοινωνίες,
η πρόσβαση σε αγορές του εξωτερικού καθώς και η ύπαρξη χρηµατοδοτικών/ επενδυτικών κινήτρων
επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες σε µια περιοχή, ενώ
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λαµβάνονται υπόψη ως κριτήρια για την εγκατάσταση νέων. Επιπλέον παράγοντες µη οικονοµικοί,
όπως οι αστικές υποδοµές, το φυσικό περιβάλλον, η ποιότητα ζωής, η οι κοινωνικές υποδοµές σε
ασφάλεια, υγεία και ψυχαγωγία, λαµβάνονται σοβαρά υπόψη στην εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε
δυνητικά επιλεγόµενες περιοχές (van den Berg κ.α, 2004:6).
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες διαµορφώνουν το προφίλ της ανταγωνιστικής περιοχής/ πόλης.
Στο ευρέως γνωστό έργο του ‘The Competitive Advantage of Nations’ (1990), o Porter επιχειρεί την
σύνδεση µεταξύ των επιχειρήσεων και των ανταγωνιστικών πόλεων, υποστηρίζοντας τα εξής:
Οι διεθνοποιηµένες και επιτυχηµένες επιχειρήσεις καθώς και τα βιοµηχανικά clusters συχνά
συγκεντρώνονται σε πόλεις ή περιφέρειες, όπου οι βάσεις για την επίτευξη ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος, βρίσκεται συχνά στα τοπικά χαρακτηριστικά…Ενώ οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν ένα
ρόλο στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας, ο ρόλος των τοπικών αυτοδιοικήσεων ή των περιφερειακών είναι
εξίσου ή και περισσότερο σηµαντικός…Η διαδικασία δηµιουργίας τοπικών δεξιοτήτων καθώς και η
ανάπτυξη ενός καινοτοµικού και βελτιωµένου περιβάλλοντος, λαµβάνουν χώρα τοπικά.
[Porter, 1990: 158,622]
Ο Porter, αναφερόµενος στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων σε
µικροοικονοµικό επίπεδο, υποστήριξε ότι γίνεται κατανοητή µέσα από την συσχέτιση τεσσάρων
βασικών πεδίων ανάλυσης: α) την ποιότητα των εισροών / συνθηκών του τοπικού περιβάλλοντος β)
το πλαίσιο των στρατηγικών και του ανταγωνισµού της επιχείρησης, γ) την ποιότητα των συνθηκών
ζήτησης στο τοπικό περιβάλλον και δ) την παρουσία άλλων σχετικών ή υποστηρικτικών επιχειρήσεων
(Porter 1998, 2000, 2003/ DTI 2003). Όπως φαίνεται και το σχήµα 5 (‘diamond model’), οι
παράγοντες που συνθέτουν τα παραπάνω πεδία ανάλυσης, εκφράζουν τόσο τις επιχειρήσεις ως
οργανισµούς και δραστηριότητες όσο και τα χαρακτηριστικά των περιοχών όπου οι επιχειρήσεις είναι
εγκατεστηµένες και τα οποία επηρεάζουν την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η προσέγγιση των Dicken και Malmberg (2001), οι οποίοι εξετάζουν
τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις µεταξύ των επιχειρήσεων και των περιοχών όπου είναι
εγκατεστηµένες. Μέσα από την ανάλυση της σχέσης αυτής αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήµατα τα
οποία αφορούν στο πως επηρεάζουν οι δυνάµεις του χωρικού περιβάλλοντος τις επιχειρήσεις, µέσα
από ποιους τρόπους και διαδικασίες οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται καθώς και πως τα βιοµηχανικά
συστήµατα8, µέσα στα οποία οι επιχειρήσεις ανήκουν, επηρεάζουν τις στρατηγικές ανάπτυξης των
επιχειρήσεων. Στο σχήµα 6 παρουσιάζεται η σχέση αυτή υπό το πρίσµα του ευρύτερου κυβερνητικού
συστήµατος σε µακροοικονοµικό επίπεδο.

8
Ο όρος ‘σύστηµα’ δεν αναφέρεται µόνο στην οικονοµική διάσταση, αλλά και στις κοινωνικοπολιτιστικές δυνάµεις που
διαµορφώνονται στο ευρύτερο περιβάλλον των επιχειρήσεων. Με τον όρο ‘βιοµηχανικά σύστηµα’ εννοείται όλο το
νοµοθετικό και οργανωσιακό πλαίσιο που διέπει το κλάδο της βιοµηχανίας σε µια περιοχή.
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Σχήµα 5
Παραγωγικότητα και επιχειρησιακό περιβάλλον (‘diamond model)
Πλαίσιο Ανάπτυξης Στρατηγικών
Και Ανταγωνισµού της Επιχείρησης
Ένα πλαίσιο σε τοπικό επίπεδο που να
ενθαρρύνει την ανάπτυξη επενδύσεων,
και την συνεχή αναβάθµιση τους, την
ανάπτυξη στρατηγικών απασχόλησης,
και
την
ένταση
του
τοπικού
ανταγωνισµού
Ποιότητα εισροών/ συνθηκών
τοπικού περιβάλλοντος
Την αποτελεσµατικότητα, ποιότητα και
εξειδίκευση σε εισροές / συνθήκες όπως:
ανθρώπινο δυναµικό, κεφάλαιο, φυσικές
υποδοµές, διοικητικές δοµές, υποδοµές
σε έρευνα και τεχνολογία, εθνικοί πόροι
(οι παραπάνω εισροές σε σχέση µε την
ποιότητα και το κόστος)

Συνθήκες ζήτησης
Η ύπαρξη εξεζητηµένης και
απαιτητικής τοπικής αγοράς καθώς
και η απαίτηση των αγορών για
συνεχή βελτίωση των αγαθών.
Επίσης ικανοποίηση ειδικών
απαιτήσεων της τοπικής αγοράς, σε
διεθνές επίπεδο
Η ύπαρξη αντίστοιχων σχετικών ή
υποστηρικτικών επιχειρήσεων
Παρουσία, διαθεσιµότητα, ικανότητα και
ποιότητα των τοπικών προµηθευτών/
επιχειρήσεων
Παρουσία αντίστοιχων ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων στην περιοχή

Πηγή: Porter (1998, 2000, 2003, DTI 2003)
Σχήµα 6
Η σχέση ανάµεσα στην Επιχείρηση και στην Περιοχή (περιφέρεια, πόλη)

Κυβερνητικό Σύστηµα

Βιοµηχανικά
Συστήµατα

Επιχειρήσεις

Η σχέση
Επιχείρηση - Περιοχή
Περιοχές
(Περιφέρειες, πόλεις)

Πηγή: Dicken και Malmberg (2001)
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Με βάση τις παραπάνω τοποθετήσεις κάθε επιχείρηση δεν αποτελεί απλά µια τυπικά δοµηµένη
οντότητα, αλλά αντίθετα είναι σηµαντικό τµήµα ενός ευρύτερου κοινωνικού, οικονοµικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, το οποίο υφίσταται τοπικά Το περιβάλλον αυτό µπορεί να παρέχει
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, τα οποία είναι δυνατόν να αναφέρονται, στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των πόλεων/ περιοχών (υποδοµές, τεχνολογία, εξειδίκευση, κ.α). Τα πλεονεκτήµατα
αυτά ισχυροποιούν την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων, αλλά συµβάλλουν και στην
προσέλκυση και δηµιουργία νέων (Keune, 2001.Cossentino, 1996).
Ένα πλήθος µελετών και εργασιών εξετάζουν ποικίλους παράγοντες οι οποίοι συνδέονται µε την
τελική απόφαση των ξένων κυρίως πολυεθνικών επιχειρήσεων, προκειµένου να εγκατασταθούν σε
µια περιοχή (τοποθεσία) [Herzberg κ.α, 1959 . Lankes και Venables, 1997. Chakrabarti, 2000 . Parsons
και Broadbridge, 2006, κ.α]. Το ζήτηµα όµως της επιλογής έχει τη βάση του στην παραδοσιακή
θεωρία της αγοράς, στην προσφορά και τη ζήτηση. Τα κριτήρια που αξιολογεί η εκάστοτε επιχείρηση
προκειµένου να εγκατασταθεί σε µια περιοχή, ναι µεν αφορά στο τι έχει να προσφέρει η εκάστοτε
περιοχή – σε σχέση πάντα µε τις περιοχές που ανταγωνίζεται - προκειµένου να ικανοποιήσει τις
ανάγκες δυνητικών επιχειρήσεων ή άλλων αγορών στόχων, αλλά και στην ικανότητα της περιοχής να
µπορεί να σχεδιάσει και να εφαρµόσει τις κατάλληλες ανταγωνιστικές πολιτικές προώθησης
προκειµένου να αποτελέσει πόλο έλξης για τις δυνητικές αγορές στόχους (π.χ επιχειρήσεις).

8. Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και πολιτικές αστικής ανάπτυξης
O ρόλος των δηµόσιων τοπικών αρχών και η συνεισφορά τους στην τοπική οικονοµική ανάπτυξη
των πόλεων είναι πολύ σηµαντική, ειδικότερα σε ότι αφορά τον σχεδιασµό των στρατηγικών
προώθησης αλλά και της εικόνας των πόλεων διεθνώς. Η κύρια προτεραιότητα σχεδιασµού και
ανάπτυξης των στρατηγικών αυτών εστιάζεται στη βιώσιµη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών µε
έµφαση όχι µόνο στην οικονοµική ανάπτυξη, από την στιγµή που η ύπαρξη τοπικών αυτοδιοικήσεων
µε επιχειρηµατικό προσανατολισµό προκύπτει ως βασική αναγκαιότητα, κυρίως τη δεκαετία του ‘90
(Hall and Hubbard, 1998). Όπως έχει αναφέρει ο Barlow (1997) η απουσία τοπικών αυτοδιοικήσεων
και φορέων εξουσίας µε επιχειρησιακό προσανατολισµό, είναι δυνατό να έχει αρνητικές επιδράσεις
(µειονεκτήµατα) στην ανάπτυξη των πόλεων σε σύγκριση τους µε άλλες. Παράλληλα καθοριστικής
σηµασίας παράγοντας στην επιτυχή προσέλκυση ΑΞΕ, αποτελεί η ανάπτυξη συνεργασιών και
σχέσεων µεταξύ των τοπικών φορέων και οργανισµών διοίκησης (Fuller κ.α, 2003). Πιο
συγκεκριµένα υπάρχουν επιπλέον πολλές µελέτες οι οποίες αναφέρονται στην εξέταση και
διερεύνηση τέτοιων πολιτικών και εστιάζουν την ανάλυση τους στο ρόλο που διαδραµατίζουν
συγκεκριµένες πολιτικές. Πιο συγκεκριµένα:
•

Προώθηση συνεργασιών µε τον ιδιωτικό τοµέα σε συγκεκριµένα αναπτυξιακά έργα (π,χ παροχή
υποστήριξης

στην

τοπική

βιοµηχανία):

Στην

Ευρωπαϊκή

πραγµατικότητα,

υπάρχουν

χαρακτηριστικά παραδείγµατα συνεργασίας των τοπικών φορέων και των επιχειρήσεων σε
συγκεκριµένα αναπτυξιακά έργα. Για παράδειγµα αναφέρεται οι περιπτώσεις των περιοχών
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Hudiksvall (Σουηδία), Nivala-Haapajarvi και Siikalatva (Φιλανδία) και North Jutland (∆ανία),
στις οποίες σχεδιάστηκαν και εφαρµόστηκαν συνεργασίες µε στόχο την ενδυνάµωση της τοπικής
βιοµηχανίας αλλά και την ανάδειξη νέων ευκαιριών εργασίας αλλά και ανάπτυξης νέων µορφών
επιχειρηµατικής δράσης (European Communities, 2003)
•

Προώθηση και υποστήριξη συνεργασιών µε Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ινστιτούτα σε
συγκεκριµένα έργα (π.χ παροχή χρηµατοδοτήσεων για έρευνα): Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στην
ανάπτυξη συνεργασιών στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης.

•

Προώθηση και υποστήριξη της δηµιουργίας ενός ελκυστικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος µε
στόχο την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και την προσέλκυση ξένων: Η δηµιουργία ενός ελκυστικού
και δυναµικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό παράγοντα ενίσχυσης
της αστικής ανάπτυξης καθώς η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η διατήρηση των υφισταµένων
τίθεται ως βασική προτεραιότητα από τις περιφέρειες και τις πόλεις (Head κ.α, 1999 . Stubbs κ.α,
2002 . Ulaga κ.α, 2002). Οι Grimaldi και Grandi (2005), κάνουν λόγο για την σηµαντικότητα των
επιχειρησιακών εκκολαπτηρίων (business incubators)9, αναφερόµενοι στην Ιταλία, ενώ οι Drejer
και Jorgensen (2005), αναφέρονται στην ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ µικρών επιχειρήσεων και
δηµόσιων ερευνητικών ινστιτούτων στη ∆ανία, συµπεραίνοντας ότι η µεταξύ τους συνεργασία
δεν ευδοκιµεί πάντοτε και δεν είναι συχνή από την στιγµή που δεν εκφράζονται κοινά
συµφέροντα ανάµεσα στις δυο πλευρές.

•

Eνίσχυση και υποστήριξη της διαδικασίας µάθησης / παροχή προγραµµάτων συνεχούς κατάρτισης.
Εφαρµογή πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού: Αποτελεί µια από τις βασικές αρχές
της Ε.Ε, αναδεικνύοντας την άµεση σχέση ανάµεσα στην εκπαίδευση και την ανεργία. Στο
σύνολο της Ε.Ε, τα προγράµµατα και οι πολιτικές για την εκπαίδευση και την συνεχιζόµενη
κατάρτιση αποτελούν κύριους άξονες όχι µόνο της οικονοµικής βιωσιµότητας και ανάπτυξης
αλλά και της κοινωνικής προόδου και ευηµερίας (Bryans, 2001).

•

Προετοιµασία ή συµµετοχή στον σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός συγκεκριµένου στρατηγικού
πλάνου ανάπτυξης για την πόλη: Η διεθνής εµπειρία καταγράφει πολλές περιπτώσεις περιοχών που
εφάρµοσαν στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης προκειµένου να υποστηρίξουν την συνολική τους
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: Strategic Plan for Prague
(1999), Urban Plan of Lyon (1997), Metropolitan Plan of Madrid (Jimenez-Moreno, 2001.
Compitello, 2003), Strategic Plan of Lisbon (Vasconcelos και Reis, 1997).

Τα πιο δηµοφιλή επιχειρησιακά εκκολαπτήρια στην Ευρώπη είναι (Grimaldi και Grandi, 2005): (1) Το Πανεπιστήµιο
Twente στην Ολλανδία, στο οποίο είναι εγγεγραµµένες περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ένα
δείκτη βιωσιµότητας > 80%, τα πρώτα πέντε έτη ζωής τους, (2) Το Πανεπιστήµιο του Cambridge στο Ηνωµένο Βασίλειο, µε
τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτό να παρουσιάζουν δείκτη βιωσιµότητας > 93% τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής τους,
(3) Τα Πανεπιστήµια του Linkopig και Chalmers στη Σουηδία, µε περισσότερες από 600 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας
να ανήκουν σε αυτά, από το 1979 έως σήµερα, (4) το Dundalk Regional Technical College στην Ιρλανδία, το οποίο µέσω
του Technology Enterprise Programme, υποστήριξε τη δηµιουργία ενός µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων και τέλος (5) το
SPINNO programme στη Φιλανδία, το οποίο από το 1990, έχει υποστηρίξει την ανάπτυξη της τεχνολογίας σε περισσότερες
από 100 φιλανδικές επιχειρήσεις.
9
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•

Συµµετέχουν µε άλλους τοπικούς φορείς στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών προώθησης της εικόνας της
πόλης (µάρκετινγκ της πόλης), έχοντας συγκεκριµένους στόχους και προϋπολογισµό για την
ανάπτυξη τέτοιων δράσεων: Η αποτελεσµατικότητα τους στην ανταγωνιστικότητα των πόλεων και
των επιχειρήσεων αποτελεί ζήτηµα έντονης συζήτησης (από την µια πλευρά οι εκφραστές της
οικονοµικής γεωγραφίας και από την άλλη οι υποστηριχτές του µάρκετινγκ). Παρόλα αυτά όµως,
πρόσφατη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε 51 ξένες επιχειρήσεις (µη τοπικές) που
εγκαταστάθηκαν σε ελληνικές πόλεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έδειξε ότι η τυχόν ύπαρξη
πολιτικών µάρκετινγκ στις πόλεις εγκατάστασης θα αποτελούσε ένα σηµαντικό εργαλείο για την
καλύτερη ανάπτυξη των ξένων επιχειρήσεων στην τοπική και περιφερειακή αγορά (Metaxas και
Kallioras, 2007, υπό δηµοσίευση)

•

Ελέγχουν τις χρήσεις γης ή προωθούν την αστική ανάπλαση ή εφαρµόζουν έργα αστικής
ανασυγκρότησης µε στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα και την εικόνα της πόλης: Οι αστικές
αναπλάσεις και οι ανασυγκροτήσεις αστικών περιοχών αποτελούν δράσεις οι οποίες έχουν ως
στόχο την ανταγωνιστικότητα των πόλεων που τις εφαρµόζουν. Η διεθνής πρακτική καταγράφει
πολλές περιπτώσεις τέτοιων δράσεων µε θετικά οφέλη τόσο στην αστική ανάπτυξη όσο και την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις πόλεις αυτές (Beriatos και
Gospodini, 2004 . Adair κ.α, 2000 . Hubbard, 1995 . Seo, 2002)

•

Αναζητούν επιδοτήσεις και ενισχυτικά προγράµµατα ανταγωνιστικότητας από την ΕΕ:
Χαρακτηριστικά αναφέρονται ορισµένες περιπτώσεις περιοχών της Ε.Ε., οι οποίες µέσω
ευρωπαϊκών ενισχύσεων αναβάθµισαν την ανταγωνιστικότητα τους και στήριξαν την οικονοµική
τους ανάπτυξη: η περιοχή Szczecin (Πολωνία), µε εστίαση στην προστασία των υδάτινων πόρων
µε την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών και η περιοχή Longford (Ιρλανδία), µε εστίαση στην
υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της περιοχής µέσω της επένδυσης σε συστήµατα
Πληροφοριών και Επικοινωνίας (European Commision, 2003)

•

Προώθηση της κοινωνικής συνοχής µέσα από δράσεις και πολιτικές οι οποίες µειώνουν την
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό: Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής ως παράγοντα της
βιώσιµης ανάπτυξης αποτελεί µια από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαικής πολιτικής, µε
εστίαση στην ανάπτυξη σχέσεων µέταξύ των αστικών περιοχών και του ύπαιθρου χώρου (ESDP,
1999). Παραδείγµατα περιοχών που υποστήριξαν την οικονοµική τους ανάπτυξη µέσα από
προγράµµατα κοινωνικής συνοχής αναφέρονται,η περιοχή Longford (Ιρλανία), στην οποία η
ανάπτυξη συστηµάτων πληροφορικής δηµιούργησε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στις κοινωνίες της
υπάιθρου (LEADER), η βελτίωση των συνθηκών στις κοινωνικές υπηρεσίες στις λιγότερες
αναπτυγµένες περιοχές του Τορίνο (Ιταλία) [URBAN II], ή η ενίσχυση τοπικών επιχειρησιακών
δράσεων τουρισµού στην Guyana (Γαλλία) [OBJECTIVE 1 Programme] (European Commision,
2003)
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Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας των παραγωγικών και κοινωνικών υποδοµών.

•

Προώθηση / ενθάρρυνση δράσεων που βελτιώνουν ή διατηρούν την ποιότητα αυτή σε υψηλά
επίπεδα: Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η βελτίωση των κοινωνικών και παραγωγικών
υποδοµών έχουν άµεση επίδραση στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Η ύπαρξη
ποιοτικών παραγωγικών υποδοµών αποτελεί παράγοντα επίτευξης επικερδών επιχειρησιακών
δραστηριοτήτων, συµβάλλοντας θετικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στην
αντίθετη περίπτωση σηµειώνονται αρνητικές επιδράσεις στην ποιότητα και την ποσότητα των
παραγόµενων αγαθών (International Labor Organisation-ILO, 1998).

9. Συµπεράσµατα
Στην ανάλυση που προηγήθηκε αποδόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην έννοια και την πρακτική της
Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης. Επίσης η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας είναι κάτι το οποίο
είναι πολύ σηµαντικό από την στιγµή που νέες µορφές επιχειρησιακών δράσεων λαµβάνουν χώρα
διεθνώς προκειµένου να ενισχυθούν νέες παραγωγικές µονάδες ανάπτυξης ή για να ισχυροποιηθούν οι
ήδη υφιστάµενες. Αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο των επιχειρήσεων αλλά και των οµάδων
που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον των πόλεων. Λαµβάνοντας ως δεδοµένο το γεγονός ότι η
οικονοµική δυναµική των πόλεων αποτελεί τον παράγοντα ‘κλειδί’ για την ανάπτυξη και την
ευηµερία τους, ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι επιχειρήσεις είναι καθοριστικός. Οι επιχειρήσεις που
στα πλαίσια του αστικού περιβάλλοντος οφείλουν να λειτουργούν και να αναπτύσσουν δράσεις
συνεργασίας µε τους τοπικούς φορείς διοίκησης, από την στιγµή που η επιτυχής ανάπτυξη
συνεργασιών µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για
την ενδυνάµωση της τοπικής ανάπτυξης µε οφέλη τόσο για τις πόλεις όσο και τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον τους.
Βαρύνουσας σηµασίας είναι η σύνδεση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µε τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πόλεων. Στην ανάλυση που προηγήθηκε παρουσιάστηκε ένα εύρος
παραγόντων που συνθέτουν σε µικρό ή µεγάλο βαθµό το προφίλ των πόλεων και που έχουν, µε βάση
τις ποικίλες προσεγγίσεις, επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι παράγοντες αυτοί
που προέρχονται από διαφορετικές οικονοµικές θεωρίες (δυναµική των τοπικών αγορών, οικονοµίες
συγκέντρωσης κ.α) λαµβάνουν διαφορετική σηµαντικότητα ανάλογα µε το είδος και το χαρακτήρα
της

κάθε

επιχείρησης.

Παράλληλα

πραγµατοποιήθηκε

η

σύνδεση

της

επιχειρησιακής

ανταγωνιστικότητας µε τις πολιτικές αστικής ανάπτυξης, εστιάζοντας στην σηµαντικότητα
συγκεκριµένων πολιτικών οι οποίες µε βάση τις διεθνείς πρακτικές είναι δυνατόν να επηρεάσουν την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Τόσο η σύνδεση των ιδιαίτερων αστικών χαρακτηριστικών
όσο και αυτή των πολιτικών ανάπτυξης µε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αποτελούν
µείζονα ζητήµατα τα οποία είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη και να διερευνηθούν από τους
ιθύνοντες και ασκούντες την ανάπτυξη στο περιβάλλον των πόλεων, καθώς συνδέονται τόσο µε την
ευηµερία της τοπικής κοινωνίας όσο και µε την ανταγωνιστικότητα των ίδιων των επιχειρήσεων.
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