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Σ. 543 Η συζήτηση σχετικά με τις μορφές οργάνωσης της παραγωγής που ευνοούν 

περισσότερο την οικονομική ανάπτυξη έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Στα μέσα 

της δεκαετίας του ΄80, ο Michael Piore, ο Charles Sabel και ο Jonathan Zeitlin 

υποστήριξαν πως η διάδοση των μεγάλων εταιριών, στη Μ. Βρετανία και τις ΗΠΑ 

του 20
ου

 αιώνα, δεν ήταν ούτε απαραίτητη, ούτε και αναγκαστικά επιθυμητή. 

Βασισμένοι στις εξελίξεις της ηπειρωτικής Ευρώπης, κατέληξαν στο ότι κοινότητες 

εξειδικευμένων τεχνιτών είναι το ίδιο ικανές για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου 

διαβίωσης με τις γιγαντιαίες καθετοποιημένες εταιρίες
1
. Επιπλέον, οι ίδιοι 

συγγραφείς υποστηρίζουν πως οι μικρές εταιρίες είναι περισσότερο ευέλικτες και, 

κατά συνέπεια, περισσότερο προσαρμοσμένες να δημιουργήσουν και να υιοθετήσουν 

καινοτομίες. Προκειμένου να εκμεταλλευθεί και η Αμερικανική οικονομία αυτά τα 

πλεονεκτήματα, οι συγγραφείς προτείνουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα έπρεπε να 

προσανατολισθεί προς τις μικρότερες, βασισμένες στην ανθρώπινη δεξιοτεχνία, 

εταιρίες οι οποίες θα λειτουργούν σε συνεργασιακό περιβάλλον. Ο Michael Best
2
 

υποστήριξε επίσης αυτό το κάλεσμα, θέτοντας σε αμφισβήτηση την αποδοτικότητα 

τόσο των καθετοποιημένων Δυτικών εταιριών, όσο και των Ιαπωνικών δικτύων, και 

υποστηρίζοντας πως την προώθηση της γεωγραφικής συγκέντρωσης μικρών 

εταιριών, οργανωμένων συνεργασιακά στις γενικές γραμμές που έχει χαράξει η 

«Τρίτη Ιταλία»
3
. 

                                                 
1
 Piore και Sabel, 1984, Sabel και Zeitlin, 1985, Sabel et al., 1987, Sabel, 1989 

2
 Best, 1990 

3
 Η Τρίτη Ιταλία είναι μια περιοχή στη Βορειο – δυτική Ιταλία, η οποία επικεντρώνεται στις περιοχές 

της Emiglia – Romagna και της Τοσκάνης. Αν και υπάρχει αριθμός σημαντικών πόλεων στην περιοχή, 

όπως η Bologna, Modena, Φλωρεντία και η Reggio – Emilia, μεγάλο μέρος της βιομηχανίας είναι 

συγκεντρωμένο σε μικρότερες πόλεις, οι οποίες εξειδικεύονται στην παραγωγή συγκεκριμένων 

αγαθών όπως τα κεραμίδια και τα πλακάκια, τα υφαντουργικά και οι εργαλειομηχανές. Αυτές οι 

τοπικές βιομηχανίες είναι συχνά οργανωμένες σε επιχορηγούμενες από το κράτος κοοπερατίβες, οι 

οποίες προσφέρουν πρόσβαση σε φθηνό κεφάλαιο και σε υπηρεσίες μάρκετινγκ, λογιστικής, κλπ. 
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Σ. 544 Άλλοι συγγραφείς υποστηρίζουν πως οι μεγάλες καθετοποιημένες εταιρίες 

είναι σε περισσότερο πλεονεκτική θέση για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση 

καινοτομιών. Αντίθετα από τους Piore και Sabel και τον Best, ο William Lazonick
4
 

υποστηρίζει πως οι οικονομίες κλίμακας παραμένουν εξαιρετικά σημαντικές και ότι 

οι μικρές εταιρίες δεν είναι σε θέση να ανταγωνισθούν σε μια σειρά από θέματα. 

Κατά συνέπεια, υποστηρίζει ο ίδιος, η ανάπτυξη πρέπει να βασισθεί σε γιγαντιαίους 

οργανισμούς, οι οποίοι είναι ικανοί να συνδυάσουν στρατηγική ευελιξία με την 

πρόσβαση σε οικονομίες κλίμακας. Ωστόσο, προκειμένου να επιβιώσουν, τέτοιοι 

οργανισμοί θα πρέπει να έχουν «προνομιακή πρόσβαση σε πόρους», 

συμπεριλαμβανόμενου του ελέγχου του μάρκετινγκ και της προμήθειας των εισροών, 

έτσι ώστε να υπάρχει η ασφάλεια που θα δικαιολογεί τις επενδύσεις σε 

εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας. 

 Οι Richard Florida και Martin Kenney
5
 επίσης πιστεύουν πως είναι 

επιθυμητός ο μεγάλος βαθμός κάθετης ολοκλήρωσης, αλλά τονίζουν την ανάγκη 

συντονισμού των βασικών δραστηριοτήτων Ε&Α με την ανάπτυξη και την παραγωγή 

των προϊόντων έτσι ώστε να αντληθούν τα μέγιστα οφέλη από τις επιστημονικές και 

μηχανολογικές καινοτομίες. 

 Οι Florida και Kenney και ο Lazonick ασκούν κριτική στους Piore και Sabel, 

και τους υπόλοιπους υπέρμαχους των εξελίξεων της Silicon Valley και της Route 128 

στις ΗΠΑ γιατί, όπως υποστηρίζουν, οι μικρές εταιρίες δεν είναι σε θέση να 

πραγματώσουν πλήρως το δυναμικό που προσφέρουν οι ριζικές ανακαλύψεις. Ως 

αποτέλεσμα, θεωρούν πως οι ξεκάθαρα διαρθρωμένοι Ιαπωνικοί και Κορεατικοί 

βιομηχανικοί όμιλοι αποκομίζουν την πλειοψηφία των ωφελημάτων των 

Αμερικανικών ανακαλύψεων, δημιουργώντας σταδιακά όλο και περισσότερες δικές 

τους ανακαλύψεις. 

 Ο Michael Porter κράτησε μια ενδιάμεση στάση. Ο Porter
6
 υποστηρίζει πως, 

προκειμένου να επιτύχουν στις διεθνείς αγορές, οι εταιρίες θα πρέπει να αποκτήσουν 

πρώτα την ικανότητα να ανταγωνίζονται εγχώρια. Για να επιτευχθεί αυτό, ο Porter 

υποστηρίζει την προώθηση της αντιπαλότητας μεταξύ των εταιριών στη μητρική τους 

χώρα. Τονίζει επίσης τη σημασία των δικτύων προμηθευτών για την προσφορά 

                                                                                                                                            
Ωστόσο, η πρωτοβουλία σε ότι αφορά το σχεδιασμό και άλλους τομείς παραμένει στις εταιρίες, οι 

οποίες είναι συχνά οικογενειακές με λιγότερους από είκοσι υπαλλήλους. 
4
 Lazonick, 1990, 1991a 

5
 Florida και Kenney, 1990a 

6
 Porter, 1990 
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φθηνής και ευέλικτης πρόσβασης σε εισροές. Όπως και οι Piore και Sabel, ο Porter 

πιστεύει πως η γεωγραφική συγκέντρωση των παραγωγών μπορεί να αυξήσει την 

παραγωγικότητά τους, μέσα από τη βελτίωση της ικανότητάς τους για πρόσβαση σε 

γνώση και άλλους συντελεστές παραγωγής. Αν και ο Lazonick
7
 άσκησε κριτική στον 

Porter για την υποστήριξη του τελευταίου προς το μεγάλο βαθμό εγχώριας 

αντιπαλότητας και των δικτύων εταιριών υποστήριξης, είναι ξεκάθαρο πως ο Porter 

(αντίθετα από τους Piore και Sabel) δεν υποστηρίζει τη δημιουργία μικρών 

εργαστηρίων όταν υπάρχουν οικονομίες κλίμακας που πρέπει να πραγματωθούν. 

 Φαίνεται πως υπάρχουν δυο βασικές διαφορές μεταξύ των Porter και 

Lazonick. Πρώτο, ο Porter πιστεύει πως η Αμερικανική οικονομία είναι αρκετά 

μεγάλη στους περισσότερους βιομηχανικούς κλάδους ώστε να δικαιολογείται ο 

ανταγωνισμός μεταξύ μερικών μεγάλων εταιριών. Ο Lazonick υποστηρίζει τα 

μονοπώλια ή τα ολιγοπώλια για τις εγχώριες αγορές. Για τον Lazonick, ο 

σημαντικότερος στίβος είναι εκείνο της διεθνούς αγοράς και οι εγχώριες εταιρίες θα 

πρέπει να διατηρούν τις δυνάμεις τους για τον ανταγωνισμό τους με εταιρίες άλλων 

χωρών. Δεύτερο, ο Porter πιστεύει πως ένα εκτενές δίκτυο εξωτερικών προμηθευτών 

και περιφερειακών ομίλων προσφέρει ευελιξία για την απόσβεση των υφέσεων και 

παρέχει πρόσβαση σε τεχνικές βελτιώσεις, ενώ ο Lazonick τονίζει την ασφάλεια που 

προκύπτει από τη διατήρηση των πόρων κάτω από κεντρικό έλεγχο. 

Σ. 545 Όλοι οι πιο πάνω συγγραφείς καταπιάνονται με το ίδιο πρόβλημα: τον 

εντοπισμό των προτύπων βιομηχανικής και εταιρικής οργάνωσης της παραγωγής τα 

οποία είναι τα πιο αποτελεσματικά στο να δίδουν σε ένα Έθνος τη δυνατότητα να 

καινοτομεί και να διατηρεί την παραγωγική υπεροχή. Ωστόσο, κατέληξαν σε 

αντιφατικές προτάσεις προς το δρόμο αυτό. Οι βασικοί λόγοι είναι δυο: πρώτο, οι 

συγγραφείς ορίζουν τις εταιρίες και τα δίκτυα με ασαφείς και μη – συνεπείς τρόπους 

και, δεύτερο, προσφέρουν υπερβολικά γενικές προτάσεις. 

 

Τα Δίκτυα 

Σ. 548 Υπάρχουν δυο διαστάσεις στις οποίες μπορούν να αναλυθούν οι οργανισμοί. 

Η πρώτη αφορά το βαθμό της ολοκλήρωσης της ιδιοκτησίας, ενώ η δεύτερη το βαθμό 

ολοκλήρωσης του συντονισμού της παραγωγής. 

                                                 
7
 Lazonick, 1991b 
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 Ο πιο χαλαρός τύπος δικτύου είναι η Μαρσαλιανή βιομηχανική περιφέρεια. Ο 

Alfred Marshall
8
 βάσισε αυτή την έννοια σε ένα πρότυπο οργάνωσης που ήταν 

διαδεδομένο στα τέλη του 19
ου

 αιώνα στη Βρετανία, στην οποία οι εταιρίες που 

παρήγαγαν συγκεκριμένο τύπο προϊόντων συγκεντρώνονταν γεωγραφικά. Σε κάποιες 

περιπτώσεις αυτές οι συγκεντρώσεις ήταν ιδιαίτερα εξειδικευμένες. Ενώ το 

Lancashire συνολικά ήταν το επίκεντρο της παραγωγής βαμβακερών υφασμάτων, για 

παράδειγμα, κάποιες πόλεις μέσα στην κομητεία επικεντρώνονταν στα κλωστήρια και 

στα υφαντήρια και μόνο σε κάποια είδη νήματος ή είδη υφάσματος. 

 

Μαρσαλιανή

περιφέρεια

Δίκτυο venture

capital

Ιαπωνικό

δίκτυο Kaisha

Περιφέρεια

«Τρίτης

Ιταλίας»

Τσαντλεριανή

εταιρία

Εταιρία

Holding

Βαθμός ολοκλήρωσης

συντονισμού

Βαθμός

ολοκλήρωσης

ιδιοκτησίας

Σχεδιάγραμμα 1. Δυο Διαστάσεις της Ολοκλήρωσης

 

 

Σ. 549 Πιο πρόσφατα, οι ερευνητές αναβίωσαν τον όρο «βιομηχανική περιφέρεια», 

προκειμένου να περιγράψουν κάπως διαφορετικά είδη οργάνωσης της παραγωγής. 

Όπως εφαρμόζεται στην «Τρίτη Ιταλία», ο όρος υποδεικνύει μεγαλύτερο βαθμό 

συνεργασιακού συντονισμού απ΄ ότι σε μια Μαρσαλιανή βιομηχανική περιφέρεια. 

Στο μέρος αυτό της Ιταλίας, η κάθετη και οριζόντια εξειδίκευση των εταιριών είναι 

                                                 
8
 Marshall, 1961 
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μεγάλη και οι εταιρίες γενικά μικρές. Ο ανταγωνισμός είναι έντονος, ενώ οι φραγμοί 

εισόδου και εξόδου είναι μικροί. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός περιορίζεται σε ορισμένες 

σφαίρες δραστηριότητας, στις οποίες αναμένεται από τις εταιρίες να αναπτύξουν 

ιδιαίτερες ικανότητες
9
. Γενικά, οι ικανότητες αυτές έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό 

(design), ειδικά σε κλάδους όπως είναι τα κεραμικά και η υφαντουργία. Για τις 

δραστηριότητες εκείνες που απαιτούν οικονομίες κλίμακας και βαθμό τυποποίησης 

πέρα από τις ικανότητες των μικρών εταιριών, οι εταιρίες τείνουν να προτιμούν 

συνεργασιακές ρυθμίσεις, με τη συμπαράσταση της κυβέρνησης. 

 Μια δεύτερη σύγχρονη εκδοχή της βιομηχανικής περιφέρειας είναι το δίκτυο 

καινοτόμων, όπως αυτό αναδείχθηκε από τη Silicon Valley και τη Route 128. Όπως 

και στη Μαρσαλιανή βιομηχανική περιφέρεια, ο συντονισμός μεταξύ των εταιριών 

στις περιφέρειες αυτές είναι μικρός
10

, αλλά σε κάποιο βαθμό τον παρέχουν οι venture 

capitalists που προσφέρουν το αρχικό κεφάλαιο σποράς (seed capital). Οι τελευταίοι 

είναι εξειδικευμένοι επενδυτές με διασυνδέσεις στις περιφέρειες, οι οποίοι είναι 

επιπλέον σε θέση να προσφέρουν στις νέες εταιρίες καθοδήγηση σε ότι αφορά τη 

λειτουργία και το μάνατζμεντ, καθώς και διασυνδέσεις με πιθανούς προμηθευτές και 

πελάτες
11

. 

Σ. 550 Όταν υπάρχουν πιθανώς σημαντικές οικονομίες κλίμακας ή υψηλό κόστος 

συναλλαγών, οι βιομηχανικές περιφέρειες είναι λιγότερο κατάλληλες ως συστήματα 

οργάνωσης της παραγωγής. Κάτω από τέτοιες συνθήκες χρειάζονται διαφορετικές 

μορφές οργάνωσης. 

 Μια από τις δυνατότητες είναι η δημιουργία δικτύων – πυρήνα. Καθώς 

υπονοεί η ονομασία τους, αυτά οργανώνονται γύρω από μια μόνο εταιρία, η οποία 

είναι συνήθως ένας μεγάλος τελικός συναρμολογητής. Οι δορυφορικές εταιρίες 

προμηθεύουν ενδιάμεσες εισροές στον πυρήνα, ο οποίος ουσιαστικά συντονίζει 

ολόκληρο το δίκτυο. Οι σχέσεις των Αμερικανών και Ιαπώνων κατασκευαστών 

αυτοκινήτων με τους προμηθευτές τους καταδεικνύουν την ύπαρξη δυο τύπων 

δικτύων – πυρήνα. 

Οι Αμερικανικές εταιρίες παραδοσιακά αντιμετωπίζουν τους προμηθευτές 

τους με τη χρήση βραχυπρόθεσμων συμβάσεων και την επιβολή «πειθαρχίας» μέσω 

της δυνατότητάς τους για στροφή σε άλλους προμηθευτές σε περίπτωση που δε 

                                                 
9
 Lazerson, 1988 

10
 Σύμφωνα με τη Saxenian 1991, ωστόσο υπάρχει πλέον σημαντικής έκτασης συνεργασία μεταξύ 

εξειδικευμένων καθετοποιημένων εταιριών στα συστήματα υπολογιστών. 
11

 Florida και Kenney, 1988 
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μείνουν ικανοποιημένες από την τιμή, την ποιότητα ή τη συνέπεια στις παραδόσεις. 

Οι προμηθευτές εκτελούν παραγγελίες, όπως ορίζει ο αγοραστής – πυρήνας, και 

συνήθως δεν έχουν κανένα λόγο πάνω στο σχεδιασμό
12

. 

 Αντίθετα, τα Ιαπωνικά δίκτυα κατασκευαστών αυτοκινήτων χρησιμεύουν για 

τη μείωση του κόστους συναλλαγής, δημιουργώντας εκείνο που οι Florida και 

Kenney
13

 ονόμασαν «συμπλέγματα παραγωγής με υψηλή δικτύωση». Μια πλευρά 

αυτή της δικτύωσης έχει να κάνει με τη διάσταση του συντονισμού της παραγωγής. 

Σ. 551 Καθώς έχει επισημάνει ο Smitka
14

 και άλλοι, οι περισσότερο μακροπρόθεσμες 

«σχεσιακές» συμβάσεις μεταξύ των Ιαπώνων συναρμολογητών και των προμηθευτών 

τους, υποστηριζόμενες από ορθολογική και με οικονομικά κίνητρα εμπιστοσύνη, 

μειώνουν το κόστος συναλλαγής αυτού του διμερούς μονοπωλίου. Επιπλέον, αυτού 

του είδους οι συμβάσεις προωθούν την εισαγωγή καινοτομιών από τους προμηθευτές, 

μέσα από την ανταλλαγή πληροφόρηση, με τρόπο που είναι άγνωστος στις 

Αμερικανικές εταιρίες. 

Μια άλλη λιγότερο φανερή πλευρά αυτών των Ιαπωνικών δικτύων έχει να 

κάνει με τη διάσταση της ιδιοκτησίας τους. Αν και οι Ιαπωνικές εταιρίες στον πυρήνα 

του δικτύου παράγουν μικρότερο ποσοστό του συνόλου των απαιτούμενων 

εξαρτημάτων απ΄ ότι οι αντίστοιχες Αμερικανικές, και έχουν κατά πολύ λιγότερους 

εργάτες ανά μονάδα παραγωγής, συχνά έχουν σημαντικό μέρος της ιδιοκτησίας των 

προμηθευτών τους. Κατά συνέπεια, οι τελευταίοι δεν είναι πραγματικά ανεξάρτητοι. 
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