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ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία, αφορά τη συγκριτική μελέτη - Benchmarking - 

στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και συγκεκριμένα αναλύεται η περίπτωση της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) έχοντας το υπόβαθρο να κινηθεί 

ισότιμα μεταξύ των προηγμένων Ευρωπαϊκών Περιφερειών, χρειάζεται πρώτα να 

προβεί σε Benchmarking της πρακτικής επιλεγμένων περιφερειών, να προσεγγίσει τη 

μέθοδο εργασίας τους αλλά και να ενταχθεί στα αντίστοιχα δίκτυα που είναι σήμερα 

ενεργά.

Η μελέτη Benchmarking αφορά τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών στα ζητήματα 

διεθνοποίησης και διεθνούς δικτύωσης και συμμετοχής στα κρίσιμα ζητήματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εν όψει κατάρτισης σχετικής στρατηγικής.

Στόχος της μελέτης είναι η ενίσχυση της διεθνικότητας και η αύξηση της συμμετοχής 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, 

μέσω της παρουσίας της στα δίκτυα των περισσότερο αναπτυγμένων ενεργών 

Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες οδηγούν τις Ευρωπαϊκές εξελίξεις 

στα ζητήματα καινοτομίας, επιστήμης και πολιτισμού. Τα αποτελέσματα της μελέτης 

ουσιαστικά αφορούν στη χάραξη Ευρωπαϊκής Στρατηγικής, Συμμετοχής και 

Διεθνοποίησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η στρατηγική αυτή θα 

περιλαμβάνει δεδομένα για:

> Τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Περιφέρειας

> Τις ενδεχόμενες μελλοντικές συμμαχίες και την ένταξη σε υπάρχοντα δίκτυα

> Την διάσπαση της στρατηγικής σε επίπεδο επιμέρους φορέων της Περιφέρειας

> Τα αναμενόμενα οφέλη από την υιοθέτηση και εφαρμογή της συγκεκριμένης 

στρατηγικής

> Την εκμετάλλευση Ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

για την υλοποίηση της στρατηγικής
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> Τις συγκεκριμένες μεθόδους για την ανάπτυξη της διεθνικότητας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την αναβάθμισης του Ευρωπαϊκού της 

ρόλου

> Τις στρατηγικές συνεργασίες σε επίπεδο διεθνών οργανισμών και φορέων.

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασία αναπτύσσεται η φιλοσοφία του Benchmarking, οι 

διάφορες μορφές του, τα οφέλη αλλά και τα εμπόδια που συναντά κανείς κατά την 

εφαρμογή του και τα στάδια εφαρμογής του. Ακολουθείται η μέθοδος του Robert 

Camp, με την οποία συντάσσονται και οι περισσότεροι συγγραφείς.

Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει τις διάφορες γενιές του Benchmarking, το 

Benchmarking ως εργαλείο ποιότητας και στρατηγικής και την εφαρμογή του στον 

τομέα των υπηρεσιών και ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα.

Το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο αφορά τη μελέτη Benchmarking στην Περιφερειακή 

Ανάπτυξη και εξετάζεται η περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η μελέτη benchmarking αναλύεται σε δύο (2) φάσεις:

1) Απογραφή δραστηριοτήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

2) Διενέργεια Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking)
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ BENCHMARKING
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1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Benchmarking είναι ο έλεγχος ή σύγκριση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης 

χρησιμοποιώντας σαν δείκτες τις επιδόσεις άλλων ομοειδών ισχυρότερων 

επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα εκείνων που θεωρούνται ότι ηγούνται σε παγκόσμια 

κλίμακα.1 Είναι δηλαδή η συνεχής και συστηματική διαδικασία για συγκριτική 

αξιολόγηση από μια επιχείρηση των προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών των 

επιχειρήσεων εκείνων που θεωρούνται ότι εφαρμόζουν άριστες πρακτικές, με σκοπό 

την επιχειρησιακή βελτίωση και πρόοδο.

To Benchmarking είναι μια διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

καταλάβει κανείς όχι μόνο τους ανταγωνιστές αλλά και οποιονδήποτε οργανισμό - 

ανταγωνιστή ή μη, μεγάλο ή μικρό, ιδιωτικό ή δημόσιο, ξένο ή εγχώριο. Το κλειδί 

είναι να απομονώσει κανείς βασικούς παράγοντες (λειτουργίες) (common metrics) 

π.χ. παραγωγή, marketing, χρηματοοικονομικά κ.λπ. και να συγκρίνει τον δικό του 

οργανισμό με αυτούς τους οργανισμούς που έχουν εδραιωθεί ως ηγέτες ή καινοτόμοι 

στην συγκεκριμένη λειτουργία.

Με το Benchmarking δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις λειτουργίες (διαδικασίες) και όχι 

μόνο στο τελικό προϊόν ή υπηρεσία. Μεγάλη σημασία δίδεται στο πώς το προϊόν ή 

υπηρεσία σχεδιάζεται, παράγεται και υποστηρίζεται. Πράγματι, ένας οργανισμός 

μπορεί να εξεταστεί ως άριστος (excellence) στη διαδικασία και όχι μόνο στο τελικό 

προϊόν ή υπηρεσία. Οι (λειτουργίες) διαδικασίες που ακολουθούνται σε έναν 

οργανισμό πολύ συχνά δεν είναι ευδιάκριτες ακόμη και στους ίδιους τους 

εργαζόμενους, πώς λοιπόν να εξετάσει κανείς τις διαδικασίες ενός ξένου οργανισμού, 

δεδομένου ότι οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες και στενά συνδεδεμένες. .}

Αναλυτικότερα, μπορούμε να πούμε ότι το benchmarking είναι η συνεγής διαδικασία 

μετρήσεων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των 

σημαντικότερων ανταγωνιστών ή των πιο φημισμένων ηγετών της αγοράς στους 

τομείς τους. Είναι ακόμη η αναζήτηση των άριστων πρακτικών (best practices) που

1 Τσιότρας Γ. (2002). "Βελτίωση ΙΙοιότητας Β έκδοση", εκδόσεις Ε. Μπένου. (σελ. 160)
' Spendolini, M.J., (1992), "The Benchmarking Book", AMACOM American Management Association, New 
York (σελ. 3 - 4, 9, 15-16)
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οδηγούν σε ανώτερες επιδόσεις.3 To benchmarking χρησιμοποιείται σε στρατηγικό 

επίπεδο για να καθοριστούν τα στάνταρτ των επιδόσεων σε τέσσερις επιχειρησιακές 

προτεραιότητες :

4 ικανοποίηση πελατών,

4- υποκίνηση και ικανοποίηση εργαζόμενων,

4- μερίδιο αγοράς,

4 απόδοση ιδίων κεφαλαίων

και σε λειτουργικό επίπεδο για να γίνουν κατανοητές οι άριστες πρακτικές ή οι 

διαδικασίες οι οποίες βοηθούν άλλες επιχειρήσεις να έχουν παγκόσμιες επιδόσεις.4

Με αυτά τα δεδομένα τίθενται ρεαλιστικοί στόχοι στα επιχειρησιακά σχέδια (business 

plans), επειδή είναι γνωστό ότι οι στόχοι είναι πραγματοποιήσιμοι και μπορούν να 

προσδιορισθούν τόσο οι συγκεκριμένες ενέργειες όσο και οι πόροι που απαιτούνται 

για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Ο στόχος δεν είναι μόνο να 

επιτευχθούν τα υφιστάμενα επίπεδα, αλλά να γίνει υπέρβαση τους και να αποκτήσει 

έτσι η επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής 

επειδή είναι υψηλό το ποσοστό της μεταβολής στο περιβάλλον των επιχειρήσεων και 

συνεπώς επανακαθορίζονται συνεχώς οι στόχοι (benchmarks) που έχουν τεθεί.

To benchmarking είναι ένας δείκτης για το ποια θα έπρεπε ή θα μπορούσε να είναι η 

απόδοση των λειτουργιών της επιχείρησης.

Αν και το benchmarking είναι μια συνεχής διαδικασία, ο πιθανότερος χρόνος 

εισαγωγής του, είναι όταν η επιχείρηση χάνει μερίδιο αγοράς, όταν η κερδοφορία 

μειώνεται ή όταν αυξάνεται η δυσαρέσκεια των πελατών. Και αυτό γιατί, όταν για 

μια επιχείρηση δεν είναι ορατός ο κίνδυνος, τότε δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο για να 

βελτιωθούν τα λειτουργικά κόστη, τα κέρδη και η ικανοποίηση των πελατών. Οι 

εσωτερικές επιδόσεις συνήθως αντικρούονται με το ανταγωνιστικό κέρδος και δίνουν 

έμφαση στην ικανοποίηση προσωπικών στόχων και φιλοδοξιών. Η ταχεία αύξηση 

των «πωλήσεων» δίνει εσφαλμένα συμπεράσματα για τις επιδόσεις των λειτουργιών 

της επιχείρησης.

Holloway, J., Hinton C.M., Francis, G. and Mayle, D. (1999b), Indentifying Best Practice in Benchmarking, 
CIMA, London.
4 Τσιότρας Γ. (2002). "Βελτίωση Ποιότητας B έκδοση", εκδόσεις Ε. Μπένου. (σελ. 160)
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Στο benchmarking ο σκοπός του manager είναι να εντοπίσει εκείνες τις εταιρίες, 

άσχετα αν ανήκουν στον ίδιο ή διαφορετικό κλάδο, οι οποίες πρέπει να εξετασθούν 

(be benchmarked). Η έρευνα του benchmarking δίνει στον manager τις λεπτομερείς 

πληροφορίες που χρειάζεται, για τις άριστες λειτουργικές πρακτικές (functional 

practices) του κλάδου, οι οποίες μεταφερόμενες αυτούσιες ή τροποποιημένες 

δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

To benchmarking ωφελεί μια επιχείρηση με πολλούς τρόπους:

4- Δίνει τη δυνατότητα υιοθέτησης των άριστων πρακτικών (best practices) 

4 Συντελεί στην υποκίνηση για την υιοθέτηση αυτή.

4 Συντελεί στη μείωση της αντίστασης για αλλαγή.

4 Οι συναντήσεις των στελεχών ενός οργανισμού, στα πλαίσια του 

benchmarking, με τα στελέχη άλλων επιχειρήσεων, προσφέρουν διεύρυνση 

των επαγγελματικών οριζόντων και ανεκτίμητες εμπειρίες.

To benchmarking δεν είναι ένας μηχανισμός για προκαθορισμένες περικοπές πόρων. 

Αν συμβεί αυτό επειδή σε κάποιες διαδικασίες γίνεται σπατάλη πόρων, όταν 

συγκριθούν με αντίστοιχες των άριστων επιχειρήσεων, αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί 

ως απλή περικοπή. Οι πόροι πρέπει να ανακατανεμηθούν ώστε να ικανοποιηθούν 

καλύτερα οι απαιτήσεις του πελάτη. Με την ανασύνταξη αυτή μπορεί να απαιτηθεί 

αύξηση των πόρων (ανθρώπων και κεφαλαίων) σε επίπεδα που θα προέλθουν από τα 

δεδομένα του benchmarking.

To benchmarking δεν είναι πανάκεια. Πρέπει να είναι συνεχής διαδικασία η οποία 

απαιτεί συνεχή ενημέρωση. Πρέπει να έχει δομημένη μεθοδολογία για να 

εξασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση των λεπτομερών ερευνών.

To benchmarking δεν είναι συνταγή, η οποία απαιτεί για την επιτυχία, υλικά και 

τρόπο παρασκευής. Είναι διαδικασία ανακάλυψης και εμπειρία μάθησης. Απαιτεί 

παρατήρηση, για το ποια είναι η άριστη πρακτική και πώς αυτή προβάλλεται στο 

μέλλον. Έτσι η συλλογή πληροφοριών θα επιτρέψει να τεθούν στόχοι οι οποίοι είναι 

ρεαλιστικοί.



To benchmarking δεν είναι διαδικασία αντιγραφής, παρά το γεγονός ότι 

περιλαμβάνει παρατήρηση και διδαχή από τις βέλτιστες πρακτικές άλλων 

οργανισμών. Χρησιμοποιώντας την ίδια πρακτική σε άλλη επιχείρηση δεν έχει τα 

ίδια άριστα αποτελέσματα. Κάθε οργανισμός είναι μοναδικός και έχει τους δικούς 

του μοναδικούς πόρους (ανθρώπινους, χρηματοοικονομικούς, τεχνολογικούς κ.λπ.) 

Τα στελέχη οφείλουν να εφαρμόσουν στην επιχείρηση που εργάζονται ό,τι έχουν 

μελετήσει διεξοδικά από τις άλλες αλλά με τις ανάλογες προσαρμογές στις δικές τους 

αξίες, στη δική τους κουλτούρα, στις δικές τους συνήθειες. Άλλωστε η ρήση του 

Deming ‘Ό καλύτερος τρόπος για να αποτύχεις είναι να αντιγράψεις ό,τι κάνει ο 

ανταγωνιστής σου" είναι πάντα επίκαιρη. Επίσης το benchmarking δεν περιορίζεται 

μόνο στη βιομηχανία, μπορεί να εφαρμοστεί με την ίδια επιτυχία στην Εκπαίδευση , 

Υγεία, Άμυνα και Κυβέρνηση.5

Βασικά το benchmarking είναι μια διαδικασία στοχοθέτησης. Ο παραδοσιακός όμως 

τρόπος στοχοθέτησης είναι η προέκταση των προηγούμενων τάσεων, επιδόσεων και 

πρακτικών. Αυτή η μέθοδος, στη σημερινή εποχή των ταχύτατων αλλαγών και 

ανακατατάξεων, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας και απέχει από τον τρόπο 

στοχοθέτησης των ηγετών της αγοράς. To benchmarking εστιαζόμενο στο εξωτερικό 

περιβάλλον δίνει σύγχρονους στόχους υπεροχής σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, 

τόσο στη χάραξη στρατηγικής όσο και σε όλα τα στάδια διαδικασιών κάθε 

λειτουργίας.

Κάθε λειτουργία μιας επιχείρησης συντίθεται από πολλές μικρότερες διαδικασίες. 

Καταβάλλεται προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του τελικού χρήστη. 

Αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν είναι ικανοποιημένος ο κάθε εσωτερικός πελάτης κάθε 

διαδικασίας μέχρι τον τελικό που είναι και ο εξωτερικός πελάτης. Με το 

benchmarking όχι μόνο ανακαλύπτονται οι απαιτήσεις των πελατών αυτών αλλά 

ακολουθούνται και οι πρακτικές των ηγετών της αγοράς για την ικανοποίηση τους.

Η επιχείρηση συγκρινόμενη με άλλες, του ίδιου ή διαφορετικού κλάδου, εντοπίζει τις 

δυνάμεις και τις αδυναμίες της αλλά και το πώς αυτές οι επιχειρήσεις επιλύουν τα 

προβλήματα τους, βελτιώνουν τις πρακτικές τους, βελτιώνουν την ποιότητα, το

3 Grayson, C.J. Jr.. (1994), «Back to the Basics of Benchmarking», Quality, May, pp 20-23



12

κόστος, το χρόνο με συνέπεια τον πιο ικανοποιημένο πελάτη. Τότε δημιουργείται η 

τάση για ενσωμάτωση των πρακτικών αυτών στην επιχείρηση.

To benchmarking βάζει την επιχείρηση σε πορεία για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

καθώς υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση για προϊόντα, κόστη, αγορές, διαδικασίες και 

νέες ιδέες. Ο συνδυασμός της επανεξέτασης των λειτουργιών της επιχείρησης, του 

δομημένου benchmarking, της δημιουργικής καινοτομίας και της βούλησης της 

εταιρίας οδηγούν σε βελτιωμένες στρατηγικές και ικανοποιημένους πελάτες.6 *

Οι Hunger και Wheelen υποστηρίζουν ότι το “benchmarking προϋποθέτει ότι η 

εταιρία μαθαίνει ελεύθερα τον τρόπο με τον οποίο άλλες εταιρίες κάνουν κάτι 

καλύτερα και δεν αρκείται απλώς στο να τις μιμείται αλλά αντίθετα, προσπαθεί ίσως
η

και να βελτιώσει τις τεχνικές τους".

Σχετικά με την αποδοχή της μεθόδου οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν ότι μεταξύ 460 

αμερικανικών εταιριών, ποσοστό 70% (περίπου 320) χρησιμοποιούν το 

benchmarking και έχουν διαπιστώσει μείωση του κόστους από 15% έως 45%. 

Επίσης το Αμερικανικό Κέντρο Παραγωγικότητας και Ποιότητας (American 

Productivity and Quality Center - APQC) δημιούργησε το International 

Benchmarking Clearinghouse (IBC) που περιλαμβάνει 600 διαφορετικές τεχνικές 

benchmarking από 250 επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Η θεωρία και οι πρακτικές του benchmarking από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 

που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά από την εταιρεία Xerox (Camp, 1989), μέχρι 

σήμερα έχουν εξελιχθεί και διευρυνθεί σημαντικά. Ξεπερνώντας την απλή 

παρακολούθηση των ανταγωνιστικών προϊόντων, αλλά και τη μίμηση πρακτικών των 

επιχειρήσεων που κατέχουν ηγετική θέση στο χώρο τους, το benchmarking οδεύει 

προς την εφαρμογή του ως μία πρακτική σύγκρισης και βελτίωσης σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Μάλιστα θεωρείται ότι η χρήση του σε κάποιες χώρες έχει φτάσει ήδη σε 

στάδιο ωριμότητας, όπως αποδεικνύεται από την έντονη δραστηριοποίηση που

6 Pitts R. A., Lei D., "Strategic Management. Building and Sustaining Competitive Advantage ", West Publishing 
Company, 19%

Hunger J. D., Wheelen T. L., "Εισαγωγή στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ". Τρίτη Αμερικανική Έκδοση. μι;τ. Αν6. 
Ιοκοδήμος. Γίκδ. Κλειδάριθμος. Αθήνα. 2004
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παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια σε οργανώσεις που προωθούν την εφαρμογή του 

(δίκτυα, βάσεις δεδομένων κλπ)8.

Κάθε οργανισμός μπορεί να αναπτύξει το δικό του αναλυτικό μοντέλο εφαρμογής 

benchmarking ανάλογα με την κουλτούρα του, το στυλ της διοίκησης, την άποψη για 

την εκπαίδευση κλπ. Σε κάθε περίπτωση όμως, , θα πρέπει να επιδιώκεται η 

καθιέρωση ενός ενιαίου μοντέλου εντός του οργανισμού ώστε να αποφεύγονται 

συγχύσεις και περιττές ενέργειες και να διευκολύνονται η επικοινωνία, οι συγκρίσεις 

και η εξαγωγή συμπερασμάτων.9

Σε έρευνες που έγιναν σε επιχειρήσεις10 με στόχο να μελετηθεί το εύρος εφαρμογής 

του benchmarking, διαπιστώθηκε ότι παρόλο που οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι 

γνωρίζουν το benchmarking και εκτελούν κάποιες ενέργειες που σχετίζονται άμεσα 

με την εφαρμογή του, η συστηματική ενασχόλησή τους με αυτό δεν είναι ευρέως 

διαδεδομένη. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε (α) ότι το benchmarking είναι ένα 

εργαλείο που χρησιμοποιείται μεμονωμένα και όχι σε συνδυασμό με άλλες 

προσπάθειες βελτίωσης, καθώς και (β) ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός στην 

εφαρμογή του. Οι εφαρμογές του benchmarking γίνονται αρκετά ανεπίσημα χωρίς να 

ακολουθείται μία δομημένη διαδικασία. Συνηθέστερα εμπόδια για την έναρξη 

εφαρμογής του είναι σύμφωνα με τις περισσότερες εμπειρικές μελέτες, η έλλειψη 

χρόνου και πόρων11. Σημαντικό πάντως συμπέρασμα των ερευνών αποτελεί το 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις, αν και διστάζουν να προχωρήσουν στη εφαρμογή του 

benchmarking, όταν το πράττουν δηλώνουν ικανοποίηση από τα αποτελέσματα.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος δεν έχει κατανοήσει την 

έννοια και τη λειτουργία του benchmarking με αποτέλεσμα οι προσπάθειες για 

εφαρμογή του να επικεντρώνονται αποκλειστικά σε μετρήσεις και όχι σε μεθόδους 

και πρακτικές που είναι η «καρδιά» του benchmarking. Επακόλουθο αυτού είναι το

8 Zairi, Μ., Ahmed, Ρ.Κ., (1999), "Benchmarking maturity as we approach the millennium?". Total Quality 
Management, Vol. 10, Nos4&5, S8I0-S816
l) Spendolini, M.J., (1992), "The Benchmarking Book", AMACOM American Management Association, New 
York (σελ. 200)
10 Voss, C.A., Ahlstrom, P., Blackmon, K., (1997), «Benchmarking and operational performance: some empirical 
results», Benchmarking for Quality Management & Technology, Vol. 4, No. 4, pp 273-285
11 Drew, S.A.W., (1997), "From Knowledge to Action: the Impact of Benchmarking on Organizational 
Performance", Long Range Planning, Vol. 30, No 3, pp 427^441
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benchmarking να εφαρμόζεται κυρίως στους δείκτες οικονομικής απόδοσης και 

λιγότερο στην ικανοποίηση του προσωπικού, η επικοινωνία κλπ.

Αν και η χρήση του benchmarking δεν περιορίζεται μόνο σε μετρήσεις, η μέτρηση 

της απόδοσης παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του. Παρά το γεγονός 

ότι το benchmarking περιλαμβάνει και την αναζήτηση ιδεών, η συνηθέστερη 

εφαρμογή του αναφέρεται σε κάποιο είδος μέτρησης όπως ο εντοπισμός της θέσης 

της επιχείρησης σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις, η αναζήτηση περιοχών βελτίωσης 

εντός της επιχείρησης ή ο καθορισμός στόχων βελτίωσης12. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρουν και οι Massheder και Finch (1998), ακόμη και αν είναι δύσκολο να 

καθορισθεί ο τρόπος που θα μετρηθεί η απόδοση, είναι απαραίτητο να ορισθεί 

τουλάχιστον ένας δείκτης ώστε να εντοπισθεί το σχετικό χάσμα απόδοσης με βάση το 

οποίο θα εφαρμοσθεί ακολούθως το benchmarking.

Ποιο είναι όμως το προφίλ των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το benchmarking; Το 

benchmarking είναι ένα εργαλείο που εφαρμόζεται συνήθως σε περιβάλλον όπου η 

κουλτούρα ποιότητας είναι ανεπτυγμένη στο επίπεδο της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (ΔΟΠ). Πράγματι, έρευνα της εταιρείας Ernst & Young (1992) που 

πραγματοποιήθηκε σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων επιβεβαίωσε την άποψη αυτή. 

Συγκεκριμένα η έρευνα έδειξε ότι ένας σημαντικότατος παράγοντας που επηρεάζει 

την καταλληλότητα του benchmarking ως εργαλείο για την επίτευξη επιχειρηματικής 

αριστείας είναι το επίπεδο επίδοσης στο οποίο ήδη βρίσκεται η επιχείρηση τόσο στον 

τομέα της ποιότητας όσο και στους τομείς της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας 

τη χρονική στιγμή που αποφασίζει να εφαρμόσει το benchmarking.

Επιπλέον, η υλοποίηση των πρακτικών που απαιτούνται για την εφαρμογή του 

benchmarking σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη της έννοιας της ποιότητας στην 

επιχείρηση. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας υποστηρίζει την άποψη ότι η ανάπτυξη 

αυτή διέρχεται από τέσσερα στάδια: (α) επιθεώρηση, (β) έλεγχος, (γ) συνεργασία και 

(δ) ωριμότητα. Στο πρώτο στάδιο όπου το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζεται 

περιορίζεται κυρίως στην εφαρμογή της επιθεώρησης του τελικού προϊόντος, η

12 Mayle, D., Hinton, Μ., Francis, G., Holloway, J., (2002), "What really goes on in the name of benchmarking? 
Theory and practice", στο Business Performance Measurement, ed. A. Neely, Cambridge University Press, 
Cambridge, UK
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εφαρμογή του benchmarking δεν μπορεί να γίνει επειδή δεν καλύπτονται οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του. Από το δεύτερο στάδιο και μετά, το οποίο αντιστοιχεί 

συνήθως στο στάδιο της λειτουργίας συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 9000, είναι εφικτή η εφαρμογή του benchmarking και συνήθως εμφανίζεται με 

τη μορφή συμμετοχής σε κλαδικές μελέτες ή με τη δόκιμη εφαρμογή του σε μορφή 

διαδικασίας κάνοντας συνήθως χρήση ενός ενδιάμεσου φορέα (συμβούλου ή 

οργανισμού προώθησης του benchmarking)13.

Σημαντικό σημείο αναφοράς στην εξέλιξη του benchmarking ως εργαλείο ποιότητας 

αποτέλεσε η ενσωμάτωσή του στο βραβείο ποιότητας Malcolm Baldrige National 

Quality Award (MBQNA) και στο βραβείο ποιότητας European Quality Award 

(EQA) του European Foundation for Quality Management (EFQM). Στο αμερικανικό 

βραβείο γίνεται άμεση αναφορά στο benchmarking στο κριτήριο βαθμολόγησης «4.1 

Μέτρηση και Ανάλυση της Επίδοσης του Οργανισμού» όπου αξιολογείται ο βαθμός 

εφαρμογής του benchmarking από τον υποψήφιο οργανισμό (The Malcolm Baldridge 

National Quality Award Program, 2003).

11 Watson, G.H. (1993), "Strategic Benchmarking: How to Rate Your Company's Performance against the 
World's Best", John Wiley & Sons, Inc., New York
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1.2 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ XEROX

Η πιο γνωστή επιτυχής εφαρμογή του benchmarking είναι αυτή της Xerox 

Corporation. Τα θεαματικά αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτή έκαναν ευρύτατα 

γνωστό το benchmarking και συντέλεσαν στη σημερινή μεγάλη εξάπλωση του.

Η Xerox, που ιδρύθηκε το 1959, ήταν η πρώτη εταιρία κατασκευής 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60 η Xerox 

γνώρισε γρήγορη ανάπτυξη, πουλούσε ό,τι παρήγαγε και τα έσοδα της έφθασαν σε 

χρόνο ρεκόρ το 1 δις δολάρια. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70 η εταιρία είχε το 

ROA (return on assets) στο χαμηλό επίπεδο του 20%. Το ανταγωνιστικό της 

πλεονέκτημα ήταν οι ισχυρές ευρεσιτεχνίες της, η αύξηση της αγοράς και ο μικρός 

ανταγωνισμός. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν ήταν απαραίτητο για την εταιρία να 

εστιασθεί στους πελάτες.

Όμως μετά τα μέσα της δεκαετίας του 70 μπήκαν στην αγορά των φωτοαντιγραφικών 

η IBM, η Kodak και κυρίως αρκετές ιαπωνικές εταιρίες οι οποίες εισήγαγαν τα 

μικρού όγκου αλλά υψηλής ποιότητας φωτοαντιγραφικά. Οι συνέπειες ήταν τραγικές 

για την Xerox. Είδε πολύ σύντομα το μερίδιο της στην αγορά να πέφτει κάτω από το 

50% ενώ υπήρχαν σοβαρές αμφιβολίες για τη δυνατότητα επιβίωσης της εταιρίας. 

Υπολογίστηκε ότι μόνο οι χαμένες ώρες εργασίας από την κακή οργάνωση, τα 

ελαττωματικά προϊόντα και η υπερβολική επιθεώρηση κόστιζαν πάνω από το 20% 

των εσόδων της εταιρίας που για το 1983 ήταν 2 δις δολάρια. Τα δεδομένα αυτά 

προβλημάτισαν τη διοίκηση της Xerox και διαπίστωσαν ότι σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές τους είχαν 9πλάσιους προμηθευτές, αναλογικά 2πλάσιους 

εργαζόμενους, 2πλάσιο cycle time, ΙΟπλάσια απορριπτόμενα υλικά, 7πλάσια 

ελαττωματικά τελικά προϊόντα.

Το 1983 η διοίκηση της εταιρίας αποφάσισε την εισαγωγή και εφαρμογή της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, γεγονός που μετέβαλε τις συμπεριφορές και στάσεις σε 

όλα τα επίπεδα της εταιρίας. Όλες οι δραστηριότητες όπως σχεδιασμός προϊόντος, 

διανομή και οργάνωση των διαφόρων τμημάτων αναπροσανατολίστηκαν με εστίαση 

στις απαιτήσεις των πελατών. To benchmarking έγινε ένα σημαντικό στοιχείο των 

προσπαθειών ποιότητας της Xerox με στόχο περισσότερες από 200 διαδικασίες, τις
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οποίες συνέκρινε με αντίστοιχες άλλων εταιριών με σκοπό την εφαρμογή τους από 

την εταιρία. Έτσι ιδέες για σχεδίασμά παραγωγής ήρθαν από την Cummins Engine 

Company, ιδέες για βελτίωση του συστήματος διανομής από την L. L. Bean, και οι 

διαδικασίες τιμολόγησης από την American Express.

Τα αποτελέσματα ήταν περισσότερο από θεαματικά.

Το 1989 η εταιρία κέρδισε το Malcolm Baldrige National Award και παράλληλα:

4 Μειώθηκαν τα απορριπτόμενα υλικά στις γραμμές συναρμολόγησης από τα 

10.000 στα 300 τεμάχια ανά εκατομμύριο.

4 Το 95% των προμηθευμένων τεμαχίων δεν χρειαζόταν επιθεώρηση.

4 Οι προμηθευτές μειώθηκαν από 5000 σε λιγότερους από 500.

4 Το κόστος των αγοραζομένων τεμαχίων μειώθηκε κατά 45%!

4 Παρά τον πληθωρισμό το κόστος του προϊόντος μειώθηκε κατά 20%.

4 Ο χρόνος ανάπτυξης προϊόντος μειώθηκε κατά 60%.

4 Η συνολική ποιότητα βελτιώθηκε κατά 93%.

Η Xerox έμαθε ότι η ικανοποίηση του πελάτη συνοδευόμενη από την ικανοποίηση 

και υποκίνηση των εργαζομένων συνεπάγεται αύξηση του μεριδίου αγοράς και 

βελτίωση της κερδοφορίας.14

14 Spendolini, M.J., (1992), "The Benchmarking Book ”, AMACOM American Management Association, New
York (oe/.. 5-7)
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1.3 ΕΙΔΗ BENCHMARKING

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ BENCHMARKING (INTERNAL BENCHMARKING)

Σε πολλούς οργανισμούς κάποιες επιχειρηματικές πρακτικές ασκούνται σε 

περισσότερα από ένα τμήματα, τομείς ή χώρες. Στο εσωτερικό Benchmarking ο 

οργανισμός ξεχωρίζει τις βέλτιστες εσωτερικές πρακτικές. Το εσωτερικό 

Benchmarking θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές σε έναν οργανισμό, ως 

αποτέλεσμα διαφορών κουλτούρας, πολιτισμών, στελεχών και εργαζομένων. Σε 

κάποια τμήματα των οργανισμών οι πρακτικές που ακολουθούνται μπορεί να είναι 

πιο αποτελεσματικές από τις πρακτικές σε ένα άλλο τμήμα του οργανισμού. Το 

αντικείμενο του εσωτερικού Benchmarking είναι να αναγνωρίσει τα εσωτερικά 

performance standards, κάτι που απαιτεί σε μεγάλο βαθμό μοίρασμα πληροφοριών. 

Ο οργανισμός αρχικά φυσικά δεν θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό ανακαλύπτει τις best 

business practices. Είναι απλώς μια αφετηρία για τον προσδιορισμό των 

ενδοεπιχειρησιακών best practices. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διδασκαλία του 

benchmarking αρχίζει με μαθήματα «κατ' οίκον». Ο στόχος του εσωτερικού 

benchmarking είναι να προσδιοριστούν τα εσωτερικά standards επίδοσης ενός 

οργανισμού. Συχνά ένα σημαντικό ποσό πληροφορίας μεταφέρεται από ένα τμήμα 

του οργανισμού στο άλλο, ως συνέπεια του εσωτερικού benchmarking.

Ο εντοπισμός των βέλτιστων πρακτικοόν εσωτερικά και η εφαρμογή τους και στα 

άλλα τμήματα έχει άμεσα οφέλη στο οργανισμό. Πολλές επιχειρήσεις όπως οι DEC, 

AT&T, και Du Pont τονίζουν ότι το Benchmarking πρέπει να ξεκινήσει με μια 

προσεκτική κατανόηση των εσωτερικών πρακτικών, προκειμένου να υπάρχει μια 

σωστή βάση για μέτρηση και σύγκριση με άλλους οργανισμούς. Η παραπάνω 

διαδικασία του εσωτερικού Benchmarking ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να 

επικοινωνούν μεταξύ τους πέρα από το οργανόγραμμα του οργανισμού, κάτι που δεν 

γίνεται και πολύ συχνά. Πολλές φορές το εσωτερικό Benchmarking γεφυρώνει τα 

κενά επικοινωνίας, συνεργασίας που υπάρχουν σε έναν οργανισμό ενθαρρύνοντας 

την εσωτερική επικοινωνία και τη συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων15. 

Μερικές φορές, οι προσπάθειες για εσωτερικό benchmarking με δομή και κουλτούρα

15 Matters Μ. and Evans A., 1997, “The nuts and bolts of benchmarking”
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ισχυρώς επικεντρωμένες, είναι πολύ πιο δύσκολες από ότι τα άλλα είδη 

benchmarking.

Το εσωτερικό Benchmarking δεν υποκαθιστά τα υπόλοιπα είδη benchmarking. 

Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι αφού έχουν συλλέξει τόσες διαφορετικές 

πληροφορίες εσωτερικά δεν χρειάζεται να αναζητήσουν και άλλες πληροφορίες από 

το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα 

αποτελέσματα όταν οι πληροφορίες μου έχουν συγκεντρωθεί από το εσωτερικό, 

αντιπροσωπεύουν ένα κομμάτι του υπό εξέταση προϊόντος/υπηρεσίας ή λειτουργίας ή 

όταν η προκατάληψη των στελεχών του οργανισμού επεμβαίνει στα ευρήματα.16

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ BENCHMARKING (COMPETITIVE BENCHMARKING)

Το αντικείμενο του ανταγωνιστικού Benchmarking είναι να διακρίνει συγκεκριμένες 

πληροφορίες για τα προϊόντα, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα των 

ανταγωνιστών και να τα συγκρίνει με αυτά του δικού του οργανισμού.

Το ανταγωνιστικό Benchmarking είναι ιδιαίτερα χρήσιμο προκειμένου να γνωρίζει 

ένας οργανισμός τη θέση του προϊόντος, υπηρεσίας και διαδικασιών του σε σχέση με 

την υπόλοιπη αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις οι πρακτικές των ανταγωνιστών δεν 

είναι οι βέλτιστες, αυτή όμως η πληροφόρηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς οι 

πρακτικές των ανταγωνιστών επηρεάζουν τους πελάτες, προμηθευτές, δυνητικούς 

πελάτες και όσους σχετίζονται με την αγορά, οι οποίοι κατά συνέπεια έχουν άμεση 

επίδραση στην επιτυχή πορεία του οργανισμού17.

Γενικά κατά τη σύγκριση με τους ανταγωνιστές μπορεί κανείς να επισημάνει πολλά 

κοινά ή όμοια σημεία όπως κανάλια διανομής, εργατικό δυναμικό, προμηθευτές κ.λπ. 

αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό πλεονέκτημα καθώς η οποιοδήποτε ομοιότητα 

με τους ανταγωνιστές είναι ένα πολύ καλό μάθημα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

16 Harrington, H.J., Harrington, J.S., (1996), “High Performance Benchmarking: 20 steps to success", McGraw- 
Hill, New York (σελ 33 - 34)
17 Finch B.J. and Luebbe R.L., 1995, Operations Management, The Dryden Press, Fort Worth, TX, pp. 
112- 115
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Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτού του είδους benchmarking είναι ότι ο ανταγωνιστής 

μπορεί να έχει κάνει τη δική του συγκριτική μελέτη και να θέλει να ανταλλάξει 

πληροφορίες.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι ανταγωνιστές μπορεί να ενώσουν τις δυνάμεις τους με 

αντικείμενο τη συγκριτική μελέτη και αυτό κυρίως περιλαμβάνει το μοίρασμα 

πληροφοριών μεταξύ των ανταγωνιστών. Η περίπτωση της SEMATECH ενός 

κονσόρτσιουμ βιομηχανιών όπως η DEC, Hewlett-Packard, Intel, IBM, Motorola 

είναι χαρακτηριστική στην ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας. Ένα άλλο παράδειγμα συνεργασίας στο benchmarking μεταξύ 

ανταγωνιστών είναι το Telecommunications Benchmarking Consortium 

αποτελούμενο από 18 τηλεπικοινωνιακές εταιρίες, οι οποίες ανταγωνίζονται η μία 

την άλλη, όπως η AT&T, η Bell Atlantic, η MCI, η Ameritech, η GTE, η British 

Telecom, η Bell Canada κ.ά. Αυτή η ομάδα καθιέρωσε έναν ανταγωνιστικό χάρτη ο 

οποίος καθορίζει τον τρόπο μελέτης benchmarking σε περιοχές κοινού 

ενδιαφέροντος.

Το σημαντικότερο μειονέκτημα του ανταγωνιστικού benchmarking είναι μερικές 

φορές η καχυποψία μεταξύ των ανταγωνιστών, η οποία αγγίζει ή και κάποτε 

υπερβαίνει τα όρια της εχθρότητας. Πώς μπορεί κανείς να εμπιστευτεί τον 

ανταγωνιστή, γιατί να δώσει ακριβής πληροφορίες, γιατί να εκπαιδεύσω τον 

ανταγωνιστή: αυτές είναι κάποιες από τις ερωτήσεις που αντιμετώπισε σε ένα 

σεμινάριο ο Μ. Scandolini. Όταν όμως οι εταιρίες διαπιστώσουν το μέγεθος του 

αμοιβαίου οφέλους τότε συνεργάζονται για τον κοινό σκοπό. Μερικές φορές 

παρουσιάζονται και ηθικά θέματα , τα οποία καλό είναι να προλαμβάνονται και να 

γίνεται σχετική συμφωνία πριν την έναρξη του project. To benchmarking στηρίζεται 

στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό. Μια τίμια, επαγγελματική προσέγγιση στο 

ανταγωνιστικό benchmarking συχνά έχει ως συνέπεια μια τίμια, επαγγελματική 

ανταπόκριση από έναν ανταγωνιστή18.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ BENCHMARKING (FUNCTIONAL BENCHMARKING)

18 Spendolini, M.J., (1992), "The Benchmarking Book", AMACOM American Management Association, New
York (σελ. 18 -20)
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Το λειτουργικό benchmarking περιλαμβάνει τον προσδιορισμό προϊόντων, υπηρεσιών 

και διαδικασιών μιας επιχείρησης, η οποία εκτελεί μερικές ίδιες λειτουργίες με έναν 

οργανισμό αλλά ανήκει σε άλλον κλάδο.

Ο στόχος του λειτουργικού benchmarking είναι να εντοπίσει τις άριστες πρακτικές σε 

οποιοδήποτε οργανισμό για τον οποία υπάρχει η φήμη της τελειότητας στη 

συγκεκριμένη περιοχή που μελετάται. Η λέξη λειτουργικό χρησιμοποιείται επειδή το 

benchmarking στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνει κυρίως ειδικές επιχειρησιακές 

δραστηριότητες σε μια δεδομένη λειτουργική περιοχή, όπως είναι η παραγωγή, το 

marketing, TO engineering ή οι ανθρώπινοι πόροι.

Το πιο κλασσικό παράδειγμα λειτουργικού benchmarking είναι η σύγκριση από την 

Xerox Corporation των πρακτικών της με εκείνες της L.L.Bean. Η L.L.Bean 

αναγνωρίστηκε σαν ο ηγέτης του κλάδου της στη διαχείριση των παραγγελιών και 

στις λειτουργίες αποθήκευσης. Η Xerox τότε εφάρμοσε το benchmarking με τους 

ανθρώπους της L.L.Bean και άρχισε τη διαδικασία εκμάθησης του τρόπου 

διαχείρισης των παραγγελιών και των λειτουργιών αποθήκευσης.

Στην έρευνα του λειτουργικού benchmarking, οι ειδικοί μιας επιχείρησης γενικώς 

περιορίζουν την ερευνά τους στην περιοχή της λειτουργίας με την οποία ασχολούνται 

και της οποίας τις φάσεις τις γνωρίζουν καλά.

Η βασική διάκριση αυτού του είδους benchmarking είναι ότι στοχεύει οποιοδήποτε 

οργανισμό σε οποιονδήποτε κλάδο με μόνο στοιχείο την ανάλυση και εξεύρεση των 

άριστων επιχειρησιακών πρακτικών

Επειδή οι partners σε αυτό το είδος benchmarking δεν είναι οι άμεσα ανταγωνιστές 

είναι περισσότερο πρόθυμοι να συνεργαστούν. Εμπόδιο μπορεί να αποτελέσει το 

κόστος και ο σχεδιασμός των εμπλεκόμενων οργανισμών.19

ΓΕΝΙΚΟ BENCHMARKING (GENERIC BENCHMARKING)

ig Matters M. and Evans A., 1997, “The nuts and bolts of benchmarking”
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Πολλοί συγγραφείς περιλαμβάνουν το είδος αυτό του benchmarking μαζί με τον 

προηγούμενο του λειτουργικού. Generic benchmarking είναι η σύγκριση μιας 

διαδικασίας με κάποια άλλης εταιρίας που θεωρείται ότι έχει καινοτόμες διαδικασίες. 

Η έρευνα επικεντρώνεται αυστηρά στη διαδικασία. Μπορεί η εξεταζόμενη εταιρία να 

ανήκει σε έναν πολύ διαφορετικό κλάδο. Η κεντρική ιδέα αυτού του είδους είναι ότι 

πολλές διαδικασίες έχουν παρόμοιες απαιτήσεις, όπως η λειτουργία billing για μια 

βιομηχανία ή μια εταιρία υπηρεσιών, ένα νοσοκομείο ή ένα ξενοδοχείο. Αυτός ο 

τύπος του benchmarking εστιάζεται περισσότερο σε διαδικασίες εργασιών παρά στις 

επιχειρησιακές πρακτικές μιας επί μέρους επιχείρησης ή ενός κλάδου.

Στο γενικό Benchmarking πρέπει κανείς να έχει ανοιχτό μυαλό, να σκέπτεται αυτό 

που έχει κοινό με έναν οργανισμό ο οποίος μπορεί να μην ανήκει στον τομέα του και 

φυσικά να γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλες τις λειτουργίες του οργανισμού.20

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ TOY BENCHMARKING

Με εστίαση στο στρατηγικό επίπεδο, το benchmarking επικεντρώνεται στις 

στρατηγικές ανταγωνιστικές δυνάμεις και αδυναμίες. Χρησιμοποιείται για την 

κατανόηση και ανάπτυξη στρατηγικών ανταγωνισμού για προϊόντα και υπηρεσίες. 

Ακόμη χρησιμοποιείται για τις στοχοθετήσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

προϊόντων και των υπηρεσιών, των επιπέδων υποστήριξης και εξυπηρέτησης 

πελατών, της χρήσης των κεφαλαίων και των οικονομικών δεικτών. Επίσης 

χρησιμοποιείται το στρατηγικό επίπεδο του benchmarking για την ανάπτυξη των 

κρίσιμων εκείνων πρακτικών που οδηγούν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

της εταιρίας.

Στη στρατηγική αυτή εστίαση γίνεται μια πολύπλευρη ανίχνευση των τάσεων που 

υπάρχουν και των προεκτάσεων τους στο μέλλον. Χαρακτηρίζεται από τις 

κατευθύνσεις της τεχνολογίας, των τάσεων του κλάδου (industry), τις επιλογές των 

επενδύσεων και την προσφορά ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

"° Spendolini, M.J., (1992), "The Benchmarking, Book", AMACOM American Management Association, New
York (σελ. 21)
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Με μια εστίαση στο λειτουργικό επίπεδο το benchmarking χρησιμοποιείται για την 

κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων των πελατών. Επίσης στο να γίνουν κατανοητές 

οι άριστες πρακτικές για επίτευξη ικανοποίησης των πελατών με τη βελτίωση των 

εσωτερικών διαδικασιών δράσης. Και τέλος στο να καθορισθούν τα απαιτούμενα 

επίπεδα λειτουργικών επιδόσεων ώστε να προσφέρει η επιχείρηση αυτό που 

επιθυμούν οι πελάτες. Το λειτουργικά εστιασμένο benchmarking επικεντρώνεται στις 

διαδικασίες δράσης δια μέσου των οποίων η συνεχής βελτίωση διαχέεται σε όλα τα
9 Iστάδια της εργασίας με την υιοθέτηση των άριστων πρακτικών.

Ο Camp (1989) διαχωρίζει τα benchmarks σε περιγραφικά (descriptive) και ποσοτικά 

(quantitative). Τα πρώτα αφορούν τις βέλτιστες πρακτικές ενώ τα δεύτερα τις 

μετρήσεις απόδοσης-στόχους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης των 

πρακτικών αυτών.

Στον δημόσιο τομέα συναντούμε τη διάκριση σε υποχρεωτικό και εθελοντικό.21 22

21 Society of Management Accountants of Canada (1995a), Management Accounting Guideline 16
Bowerman M., Francis G,. Stephens A., Fry J. and Flawksworth S. (1999). Paper presented at the joint PiN & 

PMRU seminar, open University, Milton Keynes.
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1.4 ΟΦΕΛΗ TOY BENCHMARKING

To benchmarking είναι ιδιαίτερα σημαντικό στους ακόλουθους τομείς:

Στρατηγικό σγεδιασιιό: ο στρατηγικός σχεδιασμός απαιτεί λεπτομερή γνώση της 

αγοράς, του ανταγωνισμού, της τέχνης παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών, των 

κεφαλαίων που απαιτούνται και των πελατών. Με το benchmarking μπορεί κανείς να 

συλλέξει πολύτιμες πληροφορίες στους παραπάνω τομείς για τον σωστό στρατηγικό 

σχεδίασμά σε μια ρεαλιστική βάση ή τουλάχιστον να διαγνώσει τους κινδύνους για τη 

δραστηριοποίηση σε μια αγορά.23

Στόγοι: Κατά τη διαδικασία του benchmarking μπορεί να διακρίνει κανείς 

μελετώντας τις εταιρίες με τις βέλτιστες πρακτικές τι είναι εφικτό και τι δεν είναι. Τα 

στοιχεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν έναν οργανισμό στο να θέσει στόχους και στη 

συνεχή βελτίωση. Για παράδειγμα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να 

φιλοδοξούν ότι θα φτάσουν το μέγεθος των excellent επιχειρήσεων μην έχοντας την 

ίδια πρόσβαση στην τεχνολογία, το κεφάλαιο και άλλες πηγές. Παρόλα αυτά αυτές οι 

επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν συγκρίνοντας συγκεκριμένες διαδικασίες που 

δεν εξαρτώνται από τα resources του οργανισμού. Πολλοί οργανισμοί συχνά 

ενθαρρύνουν τους προμηθευτές τους να χρησιμοποιήσουν το benchmarking 

προκειμένου να ανταποκριθούν στην ποιότητα και την παραγωγή.24

Πρόβλεψη: Με το Benchmarking προσδιορίζει κανείς την κατάσταση της αγοράς και 

προβλέπει τις δυνατότητες ανάπτυξης. To Benchmarking παρέχει σημαντικές 

πληροφορίες για τους ηγέτες της αγοράς, τι τάσεις στα προϊόντα/υπηρεσίες και τη 

συμπεριφορά των πελατών.25

Ανάπτυξη της πολίτικης: Ο καθορισμός στόχων δεν είναι αρκετός. Πρέπει αυτοί να 

διαχυθούν μέσα στον οργανισμό ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητό το πώς οι 

δραστηριότητες του ατόμου σχετίζονται με την επίτευξη των κρίσιμων βραχυχρόνιων

Camp, R. (1989), "Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance", 
ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin
•74

Elmuti, D., Kathawala, Y., Lloyed S., (1997), «The Benchmarking Process: Assessing Its Value and 
Limitations», industrial Management, July/August, pp 12-19
“5 Spendolini, M.J., (1992), "The Benchmarking Book", AMACOM American Management Association, New
York (σελ. 26)
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ενεργειών. To benchmarking παίζει σημαντικό ρόλο στην εύρεση των άριστων 

πρακτικών που βοηθούν στην επίτευξη των στόχων.26

Νέες ιδέες: Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη του Benchmarking είναι ότι 

ανακαλύπτει κανείς νέα προϊόντα/υπηρεσίες, διαδικασίες παραγωγής καθώς και 

τρόπους διαχείρισης resources. To Benchmarking απαιτεί προσωπικές επισκέψεις σε 

χώρους εκτός των εγκαταστάσεων του οργανισμού, εμπειρία σπάνια για πολλούς 

εργαζόμενους. Ο εργαζόμενος που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία εκτίθεται σε 

διαφορετικές ιδέες, αντιλήψεις και τρόπους προσέγγισης για τη διοίκηση μιας 

επιχείρησης. To Benchmarking ενθαρρύνει του εργαζόμενους στο να σκέφτονται και
27άλλους τρόπους διαχείρισης/διοίκησης και να βρίσκονται σε μια συνεχή αναζήτηση.

Σύγκριση προϊόντων/υπηρεσιών: Συνήθως το benchmarking περιλαμβάνει τη

συλλογή πληροφοριών για προϊόντα/υπηρεσίες και διαδικασίες ανταγωνιστών. Αυτές

οι πληροφορίες συγκρίνονται με όμοια προϊόντα/υπηρεσίες ή διαδικασίες του

οργανισμού. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και σε

προϊόντα/υπηρεσίες οργανισμών που δεν αποτελούν ανταγωνιστές, προ κειμένου να

μελετηθούν και να υιοθετηθούν παράγοντες όπως η σχεδίαση, η ποιότητα, η
28υποστήριξη και η διαδικασία παραγωγής.

Επίλυση προβληαάτων: Ένα σημαντικό στοιχείο μιας πρωτοβουλίας Ολικής

Ποιότητας είναι η επίλυση των επιχειρησιακών προβλημάτων το συντομότερο 

δυνατόν. To benchmarking μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ελάττωση του χρόνου 

επίλυσης των προβλημάτων.

Συνεγικ βελτίωση. Ένα άλλο στοιχείο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι η 

ανάγκη για συνεχή βελτίωση. To benchmarking είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στον

~6 Spcndolini, M.J., (1992), "The Benchmarking Book", AMACOM American Management Association, New 
York (σελ. 27)
27 Elmuti, D., Kathawala, Y., Lloyed S., (1997), «The Benchmarking Process: Assessing Its Value and 
Limitations», Industrial Management, July/August, pp 12-19

Taylor, M.C. (1992) Total Quality based performance measurement, MBA dissertation, Bradford University 
Management Centre.
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σχεδιασμού των διαδικασιών και στο να γίνει αντιληπτό ο βαθμός βελτίωσης που 

είναι εφικτός.29

Η ικανοποίηση των πελατών έχει γίνει, όχι άδικα, ο υπ' αριθμόν ένα στόχος των 

περισσότερων επιχειρήσεων. Μπορεί να καθιερωθούν ορόσημα (benchmarks) για 

ορισμένες σημαντικές μετρήσεις της ικανοποίησης των πελατών, όπως :

4 ποσοστό ικανοποιημένων πελατών 

4 συστάσεις πελατών σε άλλους 

4 ένταση επαναγοράς 

4 συνολική ικανοποίηση

4 καθορισμός περιοχών και επιπέδων δυσαρέσκειας

Εάν η επιχείρηση κατανοήσει ποιες διαδικασίες είναι πίσω από τις περιοχές 

δυσαρέσκειας, τότε το benchmarking θα τις περιορίσει σίγουρα.

Όταν όλοι τοποθετούνται κριτικά απέναντι στην παρούσα κατάσταση και 

αναρωτιούνται για το τι κάνουν, γιατί το κάνουν με το συγκεκριμένο τρόπο και γιατί 

πρέπει να αλλάξουν καταστάσεις, τότε και μόνον τότε υπάρχει μια επιχείρηση που 

μαθαίνει, που αναζητά συνέχεια καλύτερες ιδέες πάντα με περιέργεια, πάντα 

πεινασμένη για καινοτομία. Αυτή είναι η συνεχής μάθηση.

Μια από τις σπουδαιότερες προϋποθέσεις πραγματοποίησης μιας επιτυχημένης 

μελέτης benchmarking είναι η πλήρης κατανόηση των διαδικασιών για τις οποίες έχει 

υπευθυνότητα. Εφόσον αυτό συμβαίνει, το benchmarking βοηθά στο να 

προσδιορισθούν εκείνες οι διαδικασίες που χρειάζονται περισσότερη βελτίωση, 

εκείνες που απαιτούν αυστηρότερη απλοποίηση και εκείνες που απέχουν από τα 

benchmarks τους τόσο που χρειάζεται να γίνει reengineering.

Απαιτήσεις πελατών: Ο τελικός σκοπός του benchmarking είναι η συνεισφορά στον 

εντοπισμό των απαιτήσεων των πελατών.

Είναι σημαντικό για μια επιχείρηση να προσπαθεί να εντοπίσει και στη συνέχεια να 

ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του πελάτη. Ο πελάτης όμως δεν είναι μια στατική 

έννοια. Συνεχώς μεταβάλλει τις ανάγκες του και αυξάνει τις απαιτήσεις του. Έτσι για

"9 Dixon J. R. et al (1990) The New Performance Challenge: Measuring operations for world class competition, 
Homewood, Illinois, Irwin.
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την επιβίωση της επιχείρησης πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο. Πρέπει να κερδιθεί η 

αφοσίωση και ο ενθουσιασμός του πελάτη για την εταιρία, τις συνθήκες πώλησης, 

την ποιότητα, την τελειότητα των υπηρεσιών και όλα αυτά, αποτελεσματικά και με 

υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών.

Στα πρώτα χρόνια ευρείας εφαρμογής του benchmarking η εστίαση αφορούσε τις 

μετρήσεις ανταπόκρισης των πελατών, τη μείωση του κόστους, τη μείωση του 

ποσοστού λαθών ή τη βελτίωση του cycle time. Οι εφαρμογές αυτές αναφερόταν 

στην αντίδραση σε κάποια προβλήματα και στην αποτελεσματική επίλυση τους μέσω 

του benchmarking. Συχνά η επίλυση αυτή εισήγαγε καινοτομία στην επιχείρηση.

Τα τελευταία χρόνια όμως εταιρίες αιχμής διαπίστωσαν ότι υπάρχει αποδοτικότερος 

τρόπος εφαρμογής του benchmarking, η εστίαση και βελτίωση των διαδικασιών της 

επιχείρησης οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της. Αυτές οι 

διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνουν π.χ. λήψη παραγγελιών, διαχείριση της 

παραγγελίας, παράδοση προϊόντων, τιμολόγηση και είσπραξη. Δηλαδή 

επικεντρώνονται οι προσπάθειες στη βελτίωση των διαδικασιών που συμβάλλουν στα 

αποτελέσματα, τους στόχους και τις προτεραιότητες της επιχείρησης. Αυτή είναι η 

νέα επαναστατική προοπτική του benchmarking. Οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις 

αναγνωρίζουν ότι οι καλύτερες επιδόσεις αποκτώνται μόνο από αλλαγή των 

διαδικασιών και συγκεκριμένα τη βελτίωση κρίσιμων διαδικασιών με την υιοθέτηση 

των άριστων πρακτικών.30

Οι σύνδεσαοι ιιεταξύ διαδικασίας και ανθρώπου: Οι σύνδεσμοι μεταξύ διαδικασίας 

και ανθρώπου πρέπει να γίνουν πλήρως κατανοητοί. Οι διαδικασίες οδηγούν σε 

αποτελέσματα. Ωστόσο, οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στις διαδικασίες 

δημιουργούν ανθρώπινη προστιθέμενη αξία στην παραγωγικότητα της διαδικασίας. 

Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει συνεχώς να ενθαρρύνονται να αναζητούν ευκαιρίες 

βελτίωσης στο δικό τους ιδιαίτερο κομμάτι της διαδικασίας. Αυτό είναι πολύ 

συνηθισμένο στους Ιάπωνες, οι οποίοι ξέρουν καλά ποιοι είναι οι στόχοι τους, είναι 

πολύ καλά εκπαιδευμένοι, είναι ενημερωμένοι για τις συνθήκες της αγοράς.

Harrington, H.J., Harrington, J.S., (1996), "High Performance Benchmarking: 20 steps to success", McGraw- 
Hill, New York
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αγωνίζονται να πετύχουν τους στόχους τους και ξέρουν ότι τους περιμένουν γενικώς 

δυσκολότερες μέρες αν δεν τους πετύχουν.

Οι Ιάπωνες γνωρίζουν ότι εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος δεν θα πάρουν πρόσθετη 

αμοιβή (bonus) επειδή τα αποτελέσματα είναι φτωχά. Ξέρουν ότι πρέπει κάτι να 

κάνουν εσωτερικώς για να προστατεύσουν την επιχείρηση. Καθώς οι προσδοκίες των 

πελατών αυξάνουν, οι άνθρωποι της επιχείρησης θεωρούν φυσική συνέπεια τη 

συνεχή μεταβολή. Όταν επιτευχθεί αυτό το στάδιο, η επιχείρηση είτε πρόκειται για 

μικρό τμήμα είτε για πολυεθνική εταιρία, γίνεται περισσότερο ευέλικτη. Το 

benchmarking είναι εκείνο το εργαλείο ΔΟΠ, το οποίο επιτρέπει να επιτευχθεί αυτό 

το στάδιο. Είναι εργαλείο εκπαίδευσης, επικοινωνίας, ενθάρρυνσης στη διατύπωση 

προβληματισμών, πραγματικής αποκέντρωσης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης και 

αφοσίωσης.

To benchmarking είναι ένα πολλαπλών λειτουργιών εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει 

σε συγκρατημένη πρόοδο ή σε πολύ ταχύτερη πρόοδο, ακόμα και σε ριζική αλλαγή 

πορείας.31

Zairi, Μ., Ahmed, Ρ.Κ., (1999). "Benchmarking maturity as we approach the millennium?", Total Quality 
Management, Vol. 10, Nos 4&5, S810-S8I6
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1.5 ΕΜΠΟΔΙΑ TOY BENCHMARKING

Στα διάφορα στάδια της υλοποίησης και λειτουργίας του benchmarking 

παρατηρούνται δυσκολίες κατά την εφαρμογή του. Στο πρώτο στάδιο της απόφασης 

εμφανίζονται προβλήματα όπως:

Έ/λειψη δημοσιότητας για το benchmarking'sAvai γεγονός ότι benchmarking είναι ένα 

εργαλείο πολύ επίκαιρο και παρ'όλες τις προσπάθειες των επιμελητηρίων, των 

Συνδέσμων, των Συμβούλων Διαχείρισης Ποιότητας με άρθρα δημοσιευμένα, το 

θέμα αυτό για πολλούς ακόμη οργανισμούς και στελέχη επιχειρήσεων παραμένει 

άγνωστο.

Ανεπαρκής τεχνική εμπειρία για την προετοιμασία και εφαρμογή του: Είναι γνωστό ότι 

πολλοί οργανισμοί δεν διαθέτουν στελεχωμένο τμήμα ελέγχου ποιότητας με 

διαθέσιμο χρόνο για τη μελέτη και εφαρμογή του benchmarking. Σε τέτοιους 

οργανισμούς όπου δεν είναι διαθέσιμη η γνώση και εμπειρία, μπορεί να αναπληρωθεί 

από εξωτερικούς συμβούλους. Η εμπειρία απαιτείται για να σχεδιαστεί ένα σύστημα 

απλό, αποτελεσματικό, στα μέτρα της επιχείρησης, που δεν θα δημιουργήσει άγχος 

στο προσωπικό της από τον γραφειοκρατικό όγκο των εντύπων και διαδικασιών.

Συγκεντρωτική διοίκηση και άτυπες δομές διοίκησης: Σε πολλούς οργανισμούς 

συναντάτε το φαινόμενο ότι πολλές αρμοδιότητες συγκεντρώνονται σ ένα ή δύο 

άτομα π.χ. στους μετόχους, διοικητές κ.λπ. με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολος ο 

σχεδιασμός συστήματος και η ενεργή συμμετοχή από τους εργαζόμενους του 

οργανισμού. Η έλλειψη αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ πριν την εφαρμογή 

του benchmarking.

Σε ένα δεύτερο στάδιο με την έναρξη εφαρμογής παρουσιάζονται δυσκολίες όπως: 

Έ/λειψη Προγραμματισμού: Συχνά εντοπίζεται το φαινόμενο της έλλειψης

προγραμματισμού διαφόρων δραστηριοτήτων της εταιρίας, όπως ετήσιες προβλέψεις 

πωλήσεων, μηνιαίος προγραμματισμός παραγωγής, προληπτική συντήρηση 

εξοπλισμού, παρακολούθηση αποθεμάτων ή ακόμη και έλλειψη χωροταξικού 

σχεδιασμού.

Syrett Μ., (Winter 1993-4), "The Best of Everything", Human Resources, Issue No. 12, pages 83 -84



30

Προβ?.ήματα εξουσίας και διοίκησης: Κατά το σχεδίασμά της οργανωτικής δομής 

ενός οργανισμού εάν υπάρχουν υποβόσκοντα προβλήματα εξουσίας θα αναφανούν 

και θα πρέπει να αντιμετωπισθούν κατάλληλα, έτσι ώστε να μην αντιδράσει η 

οργάνωση. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα είναι φιλόδοξοι εργαζόμενοι που 

αναζητούν εξουσία, συντηρητικοί εργαζόμενοι που προσπαθούν να οριοθετήσουν την 

εξουσία τους ευέλικτοι εργαζόμενοι που επιδιώκουν νέες σχέσεις ισορροπίας, 

επιφυλακτικοί εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν την αλλαγή ως κίνδυνο, και τέλος, 

άλλοι που καιροφυλακτούν για να βγάλουν στην επιφάνεια προσωπικές αντιθέσεις. 

Όλα αυτά τα προβλήματα εκδηλώνονται με απόκρυψη πληροφοριών κατά τις 

συνεντεύξεις, με παγίδες, με προστριβές, με παραπληροφόρηση, με δημιουργία 

τεχνητών καθυστερήσεων, με διάχυση λανθασμένων πληροφοριών κ.λπ. ή με 

παράπονα προς τη διοίκηση, της μορφής ότι καθυστερεί η παραγωγή με το νέο 

σύστημα, η λήψη αποφάσεων ή ότι οι εργαζόμενοι δεν ανταποκρίνονται στο 

σύστημα, ότι οι σύμβουλοι δεν γνωρίζουν τη δουλειά ή ότι ανεβαίνει το κόστος. Οι 

senior managers θα πρέπει να είναι ικανοί να επικοινωνήσουν τα οφέλη και τη 

διαδικασία του benchmarking σε όλους τους εργαζόμενους και κυρίως σ’αυτούς που 

εμπλέκονται άμεσα.33

Τα παραπάνω προβλήματα προέρχονται από φόβους που δημιουργούνται στους 

εργαζόμενους, που οφείλονται στην ανθρώπινη στατικότητα και αντίδραση προς την 

αλλαγή, σε καθετί άγνωστο, στον φόβο αλλαγής της εργασίας, των συνηθειών, της 

νοοτροπίας, των υποχρεώσεων σε τυπικές διαδικασίες.

Σ’αυτό το στάδιο υπερβολική βαρύτητα μπορεί να δοθεί στα στοιχεία και όχι στις 

διαδικασίας που προκαλούν τα αποτελέσματα. To benchmarking θα πρέπει κυρίως να 

χρησιμοποιείται ως οδηγός εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και όχι ως εργαλείο 

εξαγωγής στατιστικών στοιχείων.34

Εμφάνιση προβλημάτων σύγκρισης στοιχείων. Πολύ εμπλεκόμενοι στη διαδικασία 

του benchmarking αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του πώς να συγκρίνει κανείς 

στοιχεία που φαίνονται ανόμοια. Σύμφωνα με τον Pat Jones της Intel Corp., στη

13 Zairi, Μ., Ahmed, Ρ.Κ., (1999), "Benchmarking maturity as we approach the millennium?", Total Quality 
Management, Vol. 10, Nos4&5, S810-S816
34 ·Elmuti, D., Kathawala, Y., (1997), «An overview of benchmarking process: a tool for continuous improvement 
and competitive advantage», Benchmarking for Quality Management and Technology, Vol. 4, No 4, pp 229-243
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διαδικασία του benchmarking υπήρχαν προβλήματα σύγκρισης δεδομένων, «για να 

διασφαλίσουμε ότι συγκρίναμε μήλα με μήλα χάσαμε πολύ χρόνο» είπε ο Jones.35

To benchmarking μπορεί να προκαλέσει μείωση προσήλωσης στους πελάτες και 

εργαζόμενους. Οργανισμοί που προσπαθούν να έχουν καλύτερα αριθμητικά 

αποτελέσματα, πιέζουν υπερβολικά του εργαζόμενους προκαλώντας λάθη και 

εκνευρισμό ή καθυστερούν πληρωμές προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των πελατών και 

προμηθευτών.36

Στο τρίτο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του benchmarking, υπάρχει ο 

κίνδυνος να αποδειχθεί ότι είναι μη αποτελεσματικό και πολύ γρήγορα να ατονήσει 

και να καταργηθεί. Άλλος κίνδυνος κακής εφαρμογής του είναι όταν αυτό 

περιγράφεται μόνο στα χαρτιά και δεν αντικατοπτρίζει τις λειτουργίες του 

οργανισμού ή δεν μειώνονται τα παράπονα των πελατών. Αυτό συμβαίνει όταν ο 

οργανισμός προσπαθεί απλά να αντιγράψει βέλτιστες πρακτικές και όχι να τις 

προσαρμόσει στη δική του κουλτούρα και δομή.

Περιορισμός στο εσωτερικό benchmarking: πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι αφού 

έχουν συλλέξει τόσες διαφορετικές πληροφορίες στο εσωτερικό του οργανισμού δεν 

χρειάζεται να αναζητήσουν και άλλες πληροφορίες από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Αυτό όμως δίνει μια περιορισμένη άποψη στο θέμα που συγκρίνεται ή όταν η 

προκατάληψη του οργανισμού επεμβαίνει στα ευρήματα. Εξάλλου μη ξεχνάμε ότι το 

benchmarking είναι μια συνεχής διαδικασία, καθώς οι βέλτιστες πρακτικές είναι ένας
-»7

κινούμενος στόχος, (σελ. 17, 18)

Τέλος το Benchmarking έχει μεγαλύτερο εμπόδιο τον ίδιο του τον εαυτό. Πώς μπορεί 

κανείς να εμπιστευτεί τον ανταγωνιστή, γιατί να δώσει ακριβής πληροφορίες, γιατί να 

εκπαιδεύσω τον ανταγωνιστή: αυτές είναι κάποιες από τις ερωτήσεις που 

αντιμετώπισε σε ένα σεμινάριο ο Μ. Scandolini.

15 Elmuti, D., Kathawala, Y., (1997), «An overview of benchmarking process: a tool for continuous improvement 
and competitive advantage», Benchmarking for Quality Management and Technology, Vol. 4, No 4, pp 229-243
16 Elmuti, D., Kathawala, Y., (1997), «An overview of benchmarking process: a tool for continuous improvement 
and competitive advantage», Benchmarking for Quality Management and Technology, Vol. 4, No 4, pp 229-243

Spendolini, M.J., (1992), "The Benchmarking Book", AMACOM American Management Association, New 
York (σελ. 17-18)
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Αξίζει να επισημάνει κανείς, ότι το benchmarking δεν είναι κατάλληλο για όλους 

τους οργανισμούς. Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση 

αυτού του εργαλείου. Το μέγεθος ενός οργανισμού: έχει διαπιστωθεί ότι η εφαρμογή 

του benchmarking είναι ευκολότερη σε μεγάλους οργανισμούς, με επαρκή 

προσωπικό και πόρους και είναι ένα εργαλείο λιγότερο αποτελεσματικό σε μεσαίους 

και μικρούς οργανισμούς. Απόδοση οργανισμών: μελέτες έχουν δείξει ότι το 

benchmarking είναι κατάλληλο για οργανισμούς με υψηλές αποδόσεις.38

Dervitsiotis, Κ.Ν. (2000) "Benchmarking and business paradigm shifts". Total Quality Management, Vol. 11, 

No4/5&6,pp64l -646
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1.6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY BENCHMARKING

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ TOY BENCHMARKING39

4 Η συμμετοχή και η υποστήριξη της διοίκησης της εταιρίας και παράλληλα η 

πρόσβαση της ομάδας

■i Benchmarking σε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες

4 Η πλήρης κατανόηση από τους εργαζόμενους των διαδικασιών με τις οποίες 

ασχολούνται και πώς αυτές συγκρίνονται με τις άριστες πρακτικές του 

κλάδου.

4 Η προθυμία για αλλαγή του τρόπου εργασίας και η υλοποίηση των 

αποτελεσμάτων (findings) του benchmarking.

4 Η αντίληψη ότι ο ανταγωνισμός συνεχώς αλλάζει και ότι πρέπει να κινηθεί 

αντίστοιχα η επιχείρηση (shoot ahead of the duck).

4 Η εστίαση στις άριστες πρακτικές των καλύτερων του κλάδου ή και άλλων 

κλάδων και η μέτρηση των επιδόσεων τους.

4 Εφαρμογή της διαδικασίας των 10 σταδίων.

4 Η δεκτικότητα σε νέες ιδέες και η εξέταση του πώς αυτές μπορεί να 

εφαρμοσθούν στις υφιστάμενες διαδικασίες.

4 Η συνεχής προσπάθεια για benchmarking.

Spendolini, M.J., (1992), "The Benchmarking Book", AMACOM American Management Association, New 
York (σελ. 42 - 46)
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ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ BENCHMARKING

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα εφαρμογής benchmarking. Η 

χρήση δομημένης διαδικασίας με τη μορφή μοντέλου όπου περιγράφονται τα 

επιμέρους βήματα που ακολουθούνται, διευκολύνει την εφαρμογή του benchmarking. 

Αν και στη βιβλιογραφία συναντούμε μοντέλα με ποικίλο αριθμό επιμέρους βημάτων 

ή φάσεων,40 η βασική ιδέα που υπάρχει πίσω από όλα αυτά είναι κοινή και 

παραπέμπει στον κύκλο του Deming:41 αρχικά γίνεται ο σχεδιασμός των ενεργειών, 

στη συνέχεια η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων και τέλος η πραγματοποίηση 

των κατάλληλων ενεργειών βελτίωσης. Ο βαθμός λεπτομέρειας με την οποία 

αναλύεται η όλη διαδικασία του benchmarking καθορίζει και τον τελικό αριθμό των 

επιμέρους βημάτων ή φάσεων στην εφαρμογή του. Είναι επιλογή του κάθε 

οργανισμού που εμπλέκεται στο benchmarking να επιλέξει το βαθμό ανάλυσης που 

θα ακολουθήσει στο μοντέλο που τελικά θα εφαρμόσει.

Ανεξάρτητα από το μοντέλο εφαρμογής του, το benchmarking είναι η μέθοδος με την 

οποία συνδυάζονται οι πρακτικές με την απόδοση. Κάθε εφαρμογή benchmarking 

ξεκινά με την ανάλυση του επιπέδου απόδοσης των οργανισμών που συμμετέχουν 

στην εφαρμογή. Η επιλογή των αντικειμένων που θα εφαρμοσθεί το benchmarking 

(πρακτικές, προϊόντα, διαδικασίες κλπ) καθώς και η επιλογή των εταίρων 

(οργανισμών που χαρακτηρίζονται βέλτιστοι) προϋποθέτουν την πραγματοποίηση 

συγκριτικής ανάλυσης των αποδόσεων από την οποία καθορίζονται οι ομοιότητες και 

διαφορές με τους βέλτιστους οργανισμούς.

Στην πράξη για την εφαρμογή του benchmarking, αρχικά επιλέγονται ανεξάρτητες 

μετρήσεις απόδοσης, στη συνέχεια εντοπίζονται οι μονάδες (οργανισμοί, τμήματα

APQC (American Productivity and Quality Centre) 1993, "The Benchmarking Management Guide", 
Productivity Press, Portland, Oregon
Camp, R. (1989), "Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance", 
ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin
Watson, G.H. (1993), "Strategic Benchmarking: How to Rate Your Company's Performance against the World’s 
Best", John Wiley & Sons, Inc., New York
Shetty, Y.K. (1993), «Aiming High: Competitive Benchmarking for Superior Performance», Long Range 
Planning, Vol. 26, NO. 1, pp 39-44
41 Bhutta K.S., Huq F. (1999), "Benchmarking - best practices: an integrated approach”, Benchmarking: An 
International Journal, Vol. 6, no 3, pp 254-268
Bogan, C.E., English M.J. (1994), "Benchmarking for Best Practices. Winning through Innovative Adaptation", 
McGraw Hill, New York
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κλπ) που επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα επίδοσης σε αυτές τις μετρήσεις 

(benchmarks), υπολογίζονται τα χάσματα απόδοσης σε σχέση με τα επίπεδα αυτά, 

προσδιορίζονται οι πρακτικές που μπορούν να επιφέρουν τη μεγαλύτερη μείωση στα 

χάσματα απόδοσης και προωθούνται οι απαραίτητες αλλαγές και βελτιώσεις με στόχο 

την προσέγγιση ή και υπέρβαση αυτών των επιπέδων.42

4?
Davies A.J., Kochbar A.K. (2002), “Manufacturing best practice and performance studies: a critique". 

International Journal of Operations and Production Management, Vol. 22, No. 3, pp 289-305
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I. Προσδιορισμός του αντικειμένου του benchmarking

Για τον προσδιορισμό του αντικειμένου του benchmarking προσδιορίζεται το προϊόν 

της επιχειρησιακής λειτουργίας. Το προϊόν αυτό δεν είναι πάντα φανερό. Όταν 

πρόκειται για μια εταιρία μεταποίησης τότε υπάρχει ένα φυσικό, ορατό και μετρήσιμο 

προϊόν που μπορεί να συγκριθεί με άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα. Τι συμβαίνει όμως 

όταν η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες; Ή όταν μια εσωτερική λειτουργία εξυπηρετεί 

κάποια άλλη όπως είναι τα logistics, η κοστολόγηση και τιμολόγηση ή η είσπραξη 

των απαιτήσεων; Οι πελάτες στις λειτουργίες αυτές δεν είναι προφανείς. Το 

υποκείμενο του benchmarking σε τέτοιες περιπτώσεις είναι οι διαδικασίες και 

πρακτικές της επιχείρησης, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγονται ή το επίπεδο 

της επιθυμητής ικανοποίησης του πελάτη. Με το benchmarking τίθεται ένα standard 

με το οποίο γίνεται η σύγκριση. Το ξεχωριστό χαρακτηριστικό του benchmark είναι 

ότι βασίζεται στις άριστες πρακτικές που εντοπίζονται στο εξωτερικό περιβάλλον. 

Πρωταρχικής σημασίας σε κάθε περίπτωση είναι πέρα από τον προσδιορισμό του 

προς μελέτη προϊόντος ή υπηρεσίας και ο εντοπισμός του πελάτη μας.43

Ενδεικτικά στόχοι του benchmarking μπορεί να είναι:44 

-4· Απαιτήσεις πελάτη 

ο Προϊόντα 

ο Υπηρεσίες 

4· Προϊόντα ιιεταποίησικ 

ο Αντιγραφή 

ο Επισκευή

Α· Παρεγόιιενεε υπηρεσίες 

ο Service 

ο Χρηματοδότηση 

Ί· Κρίσιιιοι παράγοντες επιτυγίας

ο Επίπεδο ικανοποίησης πελάτη » Παράδοση προϊόντος 

ο Κόστος μονάδας 

ο Αξιοποίηση κεφαλαίων

43 Camp. R.c. (1995), Business Process Benchmarking: Finding and Implementing Best Practices, ASQC Quality 
Press, WI
44 Harrington, H.J., Harrington, J.S., (1996), "High Performance Benchmarking: 20 steps to success", McGraw- 
Hill, New York
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4- Αγοραόόιιενα προϊόντα 

ο Εξαρτήματα 

ο Εργαλεία

1- Χρησιαοπονούιχενες διαδικασίες 

ο Παραγγελιοληψία 

ο Έρευνα πελατών 

ο Επίλυση προβλημάτων πελατών 

ο Ανατροφοδότηση αποθήκης 

ο Τιμολόγηση 

ο Είσπραξη

Είναι προτιμότερο να τίθεται ένα υψηλό επίπεδο αξιολόγησης. Υπάρχουν δύο τρόποι; 

Ο ένας να ξεκινάς από ένα υψηλό στρατηγικό επίπεδο το οποίο να διαμοιράζεται και 

να φθάνει στα άτομα, και ο άλλος να αξιολογείς μια λίστα ερωτήσεων που 

αναφέρονται στα προϊόντα και τις πιθανές περιοχές προβλημάτων. Στην πρώτη 

περίπτωση ανήκουν το επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη, το ύψος αποθεμάτων, ο 

αριθμός των ελαττωματικών ή το μοναδιαίο κόστος. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει 

να απαντηθούν ερωτήσεις όπως (Xerox’s ten questions)45

± Ποια είναι η πιο κρίσιμη επιχειρησιακή επιτυχία; 

ο Η ικανοποίηση του πελάτη; 

ο Ανανέωση αποθεμάτων; 

ο Ο λόγος εξόδων προς έσοδα

>4· Σε ποια περιοχή προκαλείται η μεγαλύτερη αναστάτωση;

4 Ποια είναι η απόδοση αυτής της περιοχής;

4 Υπάρχει σοβαρός λόγος ύπαρξης;

4 Ποια προϊόντα προμηθεύουμε στους πελάτες;

4 Ποιοι παράγοντες είναι υπεύθυνοι για την ικανοποίηση των πελατών;

4- Ποια προβλήματα έχουν εντοπισθεί στη λειτουργία της επιχείρησης;

4 Πού είναι αισθητές οι πιέσεις του ανταγωνισμού;

4 Ποια μέτρηση επίδοσης είναι προσφορότερη;

4 Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία κόστους;

45 Spendolini, M.J., (1992), "The Benchmarking Book ", AMACOM American Management Association, New 
York (σκλ. 71)
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Οι ερωτήσεις αυτές αποτελούν ένδειξη ανάγκης για benchmarking ή καθορίζουν τα 

benchmarks. Ο στόχος είναι όχι μόνο να βεβαιωθούμε ότι η λογική ακολουθία των 

διαδικασιών υπόκειται στο benchmarking, αλλά ότι το ίδιο συμβαίνει με τις τωρινές ή 

ενδεχόμενα μελλοντικές εστίες προβλημάτων. Έτσι οι περιοχές βελτίωσης των 

επιδόσεων, οι μεγάλες επιχειρησιακές προτεραιότητες, τα outputs των διαδικασιών, 

τα προϊόντα και οι εστίες προβλημάτων είναι περιοχές υποψήφιες για benchmarking.

Όταν στοχεύεται (to be benchmarked) μια διαδικασία και τίθεται ο αντίστοιχος 

στόχος του benchmarking, τότε είναι χρήσιμο η αρχική διαδικασία να αναλύεται σε 

επί μέρους διαδικασίες. Στις επί μέρους αυτές διαδικασίες μπαίνουν στόχοι οι οποίοι 

αποτελούν επιμερισμό αλλά και αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη του αρχικού 

στόχου. Ο επιμερισμός γίνεται σε τέτοια έκταση ώστε να είναι αρκετός για την 

ποσοτικοποίηση του οφέλους αλλά και ικανός να συνοψίζει την επίδραση του στα 

αποτελέσματα της εταιρίας. Έτσι γίνεται προφανές ότι το benchmarking απαιτεί την 

ανάπτυξη πρόσθετων μετρήσεων, πέραν των συνηθισμένων που εφαρμόζει μια 

επιχείρηση. Η διαφορά ανάμεσα σε μια μέτρηση και το αντίστοιχο benchmark 

προσδιορίζει το μέγεθος της απόκλισης (gap), η οποία πρέπει να καλυφθεί για να 

επιτύχει την πρόοδο η επιχείρηση. Οι μετρήσεις που γίνονται δεν έχουν μόνο 

οικονομικό προσανατολισμό, αλλά αφορούν και άλλες λειτουργίες όπως 

αποτελέσματα ανά ανθρωποώρα, ή παραγόμενες μονάδες ανά όχημα της επιχείρησης, 

και των οποίων όταν γίνει κατανοητή η επίδραση τους στο κόστος μπορεί να 

εφαρμοσθούν οι κατάλληλες πρακτικές που το επηρεάζουν έμμεσα αλλά σημαντικά.

Κατανόηση και τεκαηρίωση της διαδικασίας

Πριν από οποιαδήποτε έρευνα benchmarking που αναφέρεται σε διαδικασίες μιας 

λειτουργίας είναι απαραίτητο πρώτα να κατανοηθούν και καταγραφούν οι εσωτερικές 

διαδικασίες της λειτουργίας. Αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να περιλαμβάνει 

καταγραφή των βημάτων των διαδικασιών και πρακτικών που χρησιμοποιούνται 

καθώς και καθορισμό των κρίσιμων μετρήσεων.

Υπάρχουν αρκετές τεχνικές αξιολόγησης διαδικασιών οι οποίες μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν για να τυποποιήσουν αυτή την προσπάθεια. Κύρια χαρακτηριστικά 

σε κάθε διαδικασία είναι η εισαγωγή δεδομένων (inputs), βήματα εφαρμογής (process
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steps), αποτέλεσμα (outputs) με συνεχή ανατροφοδότηση (feedback) των 

αποτελεσμάτων στην εισαγωγή δεδομένων.46

Σε κάθε διαδικασία ισχύει η παρακάτω σχηματική παράσταση:

Εισ. δεδομένων Αποτελέσματα

ΤΙ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ
ΒΗΜΑΤΩΝ

ΤΙ
ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ

ΑΓΟΡΑ Έρευνα
πελατών

Διαδικασία
επίλυσης
προβλημάτων

Ικανοποιημένοι
πελάτες

Ποσοστό πελατών 
που
επαναγοράζουν

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Απαιτήσεις
πελατών

Διαδικασία
ανάπτυξης
προϊόντος

Χαρακτηριστικά
προϊόντος

Κόστος
κατασκευής
προϊόντος

ΔΙΑΝΟΜΗ Παραγγελίες Διαδικασία
συλλογής
παραγγελιών

Εκπλήρωση
παραγγελιών

Ποσοστό ακρίβειας 
παραγγελιών

ΕΞΥΠ/ΣΗ Απαίτηση για 
υποστήριξη

Διαδικασία
βλαβοληψίας

Μείωση
χρόνου
αποκατάστασης

Ποσοστό
αποκατάστασης σε 
24 ώρες

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων γρήγορα αποκαλύπτει πού η μέτρηση είναι 

κατάλληλη και ποιες μονάδες μέτρησης είναι λογικές. Ο καθορισμός της μονάδας 

μέτρησης που θα χρησιμοποιηθεί μαζί με την κατανόηση των βημάτων της 

διαδικασίας αποτελούν κρίσιμο σημείο της καταγραφής της διαδικασίας. Οι μονάδες 

μέτρησης, εκφραζόμενες ως λόγοι είναι κλειδιά της διαδικασίας, τα οποία η έρευνα 

του benchmarking θέλει να αποκαλύψει για τις άριστες πρακτικές ενός νέου κλάδου 

επιχειρήσεων. Η γνώση αυτών προκαταβολικά επιτρέπει τη σύνταξη ενός

46 Cook, S. (1995), "Practical Benchmarking: A manager's guide to creating a competitive advantage”, Kogan 
Page (σκλ. 133)
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ερωτηματολογίου ή την προετοιμασία μιας επί τόπου επίσκεψης για την επιβεβαίωση 

της καταγραφής και υιοθέτηση των πρακτικών. Αργότερα θα χρησιμοποιηθεί η 

γνώση αυτή για να προσδιοριστεί η απόκλιση της απόδοσης.

Οι μετρήσεις που επιλέγονται πρέπει να είναι δείκτες της αποδοτικότητας της 

διαδικασίας. Συνήθως αναφέρονται στο κόστος μονάδας, το επίπεδο ικανοποίησης 

του πελάτη και τις κατάλληλες μετρήσεις απόδοσης του κεφαλαίου. Εάν οι μετρήσεις 

δεν είναι ξεκάθαρες ή είναι δύσκολη η πραγματοποίηση τους τότε δύο πράγματα 

είναι δυνατά : Το ένα είναι να γίνει σύγκριση μεταξύ των εταιριών του κλάδου και 

των εταιριών εκτός κλάδου που εφαρμόζουν τις άριστες πρακτικές. Το άλλο είναι 

στην περίπτωση κάποιων επιχειρησιακών λειτουργιών για τις οποίες υπάρχει κλίμακα 

στάνταρτ για τις δραστηριότητες τους, να μπορεί να συγκριθούν οι εντός και οι εκτός 

κλάδου πρακτικές για τη βελτίωση της κλίμακας αυτής.47

Κριτήρια επιλογής

Πρέπει να τεθούν νωρίς τα κριτήρια επιλογής της διαδικασίας που θα μπει στο 

μικροσκόπιο του benchmarking. Τα κριτήρια αυτά έχουν να κάνουν με τους λόγους 

ύπαρξης της διαδικασίας και τη σημασία της στη λειτουργία της επιχείρησης.

Λόγοι ύπαρξης είναι η κρισιμότητα της διαδικασίας και οι πρακτικές που συνδέονται 

με την ικανοποίηση του πελάτη. Πόσο σημαντικό είναι αυτό στην εσωτερική αλυσίδα 

προμηθευτή - πελάτη ή στην ικανοποίηση των τελικών χρηστών ή των αναγκών των 

καταναλωτών; Τελικά μια διαδικασία υφίσταται μόνο για το σκοπό αυτό και το εάν 

στοχευθεί από το benchmarking εξαρτάται από την απάντηση αυτής της ερώτησης. 

To benchmarking είναι ο μηχανισμός που εξασφαλίζει την ικανοποίηση των αναγκών 

του καταναλωτή, από πρακτικές της επιχείρησης.

Πρόσθετα κριτήρια μπορούν να καθορίσουν πόσο σημαντική είναι η απόφαση για 

βελτίωση μιας πρακτικής και πώς εφαρμόζεται το benchmarking σ' αυτή την 

απόφαση. Η στρατηγική και ο σχεδιασμός για μια επιχειρησιακή λειτουργία μπορεί 

να αποκαλύψουν περιοχές όπου απαιτείται benchmarking επειδή λίγα είναι γνωστά 

για το πώς ο έξω κόσμος ή ο αντίστοιχος κλάδος αντιμετωπίζει ένα ειδικό θέμα.

47 Camp, R. (1989), "Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance", 
ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin (σελ 49)
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Επίσης η σημασία του σχεδιασμού και της στρατηγικής είναι ένα σχετικό κριτήριο. 

Τελικώς, υπάρχει ανάγκη για benchmarking που εκφράζεται με την επίλυση ενός 

δεδομένου προβλήματος ή διαδικασίας.48

48 Camp, R. (1989), "Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance", 
ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin (σελ 51)
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2. Προσδιορισμός partners

Η επιλογή των benchmarking partners και η επιλογή της διαδικασίας που θα 

μελετηθεί, είναι οι κρίσιμες αποφάσεις της μελέτης του benchmarking. Συνήθως μια 

επιχείρηση ξέρει το what to benchmark πιο καλά από ότι το whom to benchmark. To 

πρώτο βασίζεται σε ένα από τα δύο; α) ύπαρξη πληροφοριών που καθοδηγούνται από 

εσωτερικές προτεραιότητες όπως η βελτίωση μιας διαδικασίας, η συμπίεση του 

κόστους ή η μείωση του cycle time β) πιέσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης όπως είναι οι πελάτες ή οι ανταγωνιστές. Αντίθετα το 

whom to benchmark βασίζεται κυρίως σε εξωτερικές πληροφορίες και απαιτεί 

προσεκτική αναζήτηση και μεθοδολογία.49 Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει τα εξής 

στάδια:

1. Δημιουργία μιας λίστας υποψηφίων εταιριών αξιοποιώντας τις άμεσες 

πληροφορίες και ενδεχόμενη προηγούμενη έρευνα.

2. Μείωση των εταιριών της λίστας μέσα από μια δεύτερη έρευνα που εστιάζεται 

στην εταιρία και τη λειτουργία της.

3. Προετοιμασία της επαφής με την επιλεγείσα επιχείρηση και επίσκεψη σ' αυτήν.

Ο σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι να προσδιορισθούν άλλες επιχειρήσεις οι 

οποίες θα μπορούσαν να γίνουν benchmarking partners επειδή εφαρμόζουν ανώτερες 

διαδικασίες και άριστες πρακτικές.50

Πού απορούν να βρεθούν οι εζέγουσες εταιρίες

Η εύρεση κατάλληλων benchmarking partners περιλαμβάνει συστηματική αναζήτηση 

ποικίλων πηγών πληροφοριών, όπως γραπτά κείμενα, προσωπικές εμπειρίες των 

ανθρώπων της επιχείρησης μας και αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το 

κόστος κυμαίνεται από το μηδέν, όταν πρόκειται για τις εμπειρίες των συνεργατών 

μας ή κάποιες στατιστικές, μέχρι πολύ ακριβές μεθόδους όταν γίνεται προσφυγή σε 

εξειδικευμένους συμβούλους. Οι πιο γνωστές πηγές πληροφοριών είναι51:

49 Longbottom, D. (2000), «Benchmarking in the UK: an empirical study of practitioners and academics», 
Benchmarking: An International Journal, Vol. 7, No. 2, pp 98-1 17
50 Cook, S. (1995), "Practical Benchmarking: A manager's guide to creating a competitive advantage", Kogan 
Page (σελ 77)
51 Camp, R. (1989), "Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance", 
ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin (σελ 65 - 72)
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Επιμελητήρια και Επαγγελιιατικές ενώσεις,. Συνήθως έχουν πολύ καλές καν αξιόπιστες 

πληροφορίες για τα μέλη τους στις οποίες έχει εύκολη πρόσβαση κάθε 

ενδιαφερόμενος.

Βάσεις δεδομένων των άριστων πρακτικώνΛ Με την ανάπτυξη της

πληροφορικής έχουν δημιουργηθεί πολύτιμες όσο και τεράστιες δεξαμενές γνώσης 

που καλύπτουν απίστευτα ευρύ πεδίο. Με την εξάπλωση του benchmarking έχουν 

αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια τέτοιες βάσεις δεδομένων κυρίως στις 

Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και την Αγγλία. Οι βάσεις αυτές είναι κατάλληλες για την 

εξεύρεση σημείων σύγκρισης των διαφόρων εταιριών και βοηθούν έτσι στον 

προσδιορισμό των benchmarking partners. Στις βάσεις αυτές έχουν συγκεντρωθεί 

πληροφορίες για ένα μεγάλο αριθμό επιτυχημένων εταιριών. Οι πληροφορίες 

αναφέρονται κυρίως στην παραγωγικότητα, σε μετρήσεις ποιότητας αλλά 

και σε λειτουργικές διαδικασίες. Η πείρα δείχνει ότι οι βάσεις δεδομένων αυτές 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διαρκή ενημέρωση τους.

Ειδικοί οργανισμοί. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί ειδικοί 

οργανισμοί benchmarking, σε διάφορους κλάδους, που αποτελούν σημεία επαφής 

εταιριών που επιθυμούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες ή την αποδοτικότητα τους 

και αναζητούν partners. Σε κάθε διαδικασία συμμετέχουν συνήθως πάνω από 

10 benchmarking partners υπό την καθοδήγηση του οργανισμού και 

ανταλλάσσονται πληροφορίες σε συγκεκριμένα θέματα που τίθενται για τη 

συγκεκριμένη διαδικασία από τον οργανισμό αυτόν. Ο οργανισμός με τα έμπειρα 

στελέχη του βοηθά στην υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών στις συμμετέχουσες 

εταιρίες

Ενδοεπιχειρησιακές πηγές. Ίσως η πιο σημαντική πηγή πληροφοριών να βρίσκεται 

μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Στελέχη στην ανάπτυξη προϊόντων ή τις 

πωλήσεις είναι συνήθως πολύ καλά πληροφορημένα για όλες τις εταιρίες του κλάδου 

και σε ποια σημεία υπερέχει η κάθε εταιρία. Πολλές φορές γνωρίζουν πρόσωπα, 

πράγματα αλλά και λεπτομέρειες από τα αντίστοιχα τμήματα των ανταγωνιστών. 

Η γνώση αυτή αποτελεί σπουδαίο κεφάλαιο της επιχείρησης και πρέπει 

να αξιοποιηθεί. Επί πλέον σημαντικές πληροφορίες μπορεί να αντληθούν από:

4 Ισολογισμός 

4 Ετήσιες εκθέσεις 

4 Διοικητικά συμβούλια 

4· Εμπορικούς ακολούθους
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4 Συνέδρια

4 Συμβούλους επιχειρήσεων 

4 Πελάτες

4 Συμβούλους εξαγωγών 

4 Περιοδικά

4 Τμήματα ανάλυσης αγοράς 

4 Τμήμα Marketing 

4 Καταλόγους προϊόντων 

4 Τμήμα Προμηθειών 

4 Προμηθευτές 

4 Κλαδικές και γενικές εκθέσεις

Πολλές φορές για την επιλογή του partner πρέπει να γίνει συμβιβασμός και να μην 

επιλεγεί η εταιρία που από πρώτη άποψη φαίνεται να είναι η καλύτερη επειδή 

4 Είναι σε μεγάλη απόσταση ή σε άλλη χώρα ή σε άλλη ήπειρο.

4 Δεν θέλει να μοιρασθεί τις εμπειρίες της με άλλες εταιρίες.

Η συνεργασία των benchmarking partners

Από πολλούς συγγραφείς αναφέρεται ότι ένα πρώτο εμπόδιο για την αποκατάσταση 

επαφής με τους benchmarking partners είναι η διστακτικότητα των στελεχών. Η 

διστακτικότητα αυτή είναι φυσική και αναμενόμενη. Και είναι μεγαλύτερη όταν 

απευθύνεται σε μια εταιρία που χαρακτηρίζεται ηγέτης της αγοράς. Όταν όμως 

ξεπεραστεί η διστακτικότητα στη θέση της έρχεται η ικανοποίηση της ανακάλυψης 

και η αμοιβαία περιέργεια.

Τα πρώτα βήματα είναι:

1. Τηλεφωνικώς ή με σύντομη επιστολή να αναφέρεται η επιθυμία για μια 

προκαταρκτική συνάντηση για το συγκεκριμένο θέμα.

2. Η προκαταρκτική συνάντηση έχει σκοπό:

4 να δοθούν εξηγήσεις για το project.

4 να δοθούν οι πληροφορίες στο άλλο μέρος ώστε να αποφασίσει αν συμφωνεί.
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3. Συ/Ιογή στοιχείων

Το στάδιο αυτό της συλλογής πληροφοριών αποτελεί και την ουσία του 

benchmarking. Ο στόχος στο στάδιο αυτό είναι διπλός : Πρώτα να περιγράφει το 

είδος των στοιχείων και οι πηγές πληροφοριών και δεύτερον να βρεθεί η πρόσβαση σ' 

αυτά για τους σκοπούς του benchmarking.52

Πρέπει να δοθεί προσοχή στον τρόπο συλλογής δεδομένων και να καθορισθεί ποιες 

πηγές δεδομένων είναι οι πιο χρήσιμες. Επομένως η πρώτη προσέγγιση είναι η 

μετακίνηση από τα απλά στα δύσκολα. Αυτό γενικώς σημαίνει τη μετακίνηση από τις 

πηγές που προσφέρονται αδαπάνως (πχ. ηλεκτρονικές ή δημόσιες βάσεις δεδομένων) 

σε εκείνες που απαιτούν δαπάνη πόρων και χρόνου. Η δεύτερη κατηγορία πηγών 

πληροφοριών είναι εξωτερικές πηγές όπως ειδικοί με εξειδικευμένες γνώσεις σε 

προϊόντα και υπηρεσίες ή πολύ συχνά είναι κάποιος από τους προμηθευτές του 

benchmarking partner. Τέλος η τρίτη κατηγορία είναι η πιο δύσκολη. Περιλαμβάνει 

πρωτογενή έρευνα η οποία απαιτεί ειδικό σχεδίασμά, ανάπτυξη, εκτέλεση και 

ανάλυση. Ο τρόπος αυτός απαιτεί χρόνο και δαπάνες.53

Η ομάδα του benchmarking πρέπει να κατατάξει τις δυνητικές πηγές σε μια από τις 

τρεις αυτές κατηγορίες και να συνεκτιμήσει τα θετικά και αρνητικά σημεία σε κάθε 

περίπτωση.

Η έρευνα εσωτερικών πηγών: περιλαμβάνει την αναζήτηση στοιχείων από τους 

προϊσταμένους εργαζόμενους στην αντίστοιχη διαδικασία της επιχείρησης μας ή την 

προσφυγή στα ιστορικά αρχεία της επιχείρησης. Σε πολλές εταιρίες τα τελευταία 

χρόνια γίνεται ένα σεμινάριο ανά εξάμηνο για να διατηρούνται ενήμεροι όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι για τους τρόπους που εφαρμόζει το benchmarking η εταιρία και ποια 

θέματα καλύπτει. Επίσης αναλύονται case studies επιτυχημένης εφαρμογής 

benchmarking. Συχνά καλούνται εξωτερικοί ομιλητές για τη μεταφορά των εμπειριών 

τους. Η αναζήτηση συνεχίζεται σε βιβλιοθήκες, εξειδικευμένα περιοδικά, 

συμβούλους επιχειρήσεων, ειδικούς αναλυτές ή ερευνητικά Benchmarking

52
Elinuti, D., Kathawala, Y., (1997), «An overview ot benchmarking process: a tool for continuous improvement 

and competitive advantage». Benchmarking for Quality Management and Technology, Vol. 4, No 4, pp 229-243 
Camp, R. (1989), "Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance", 

ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin
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Clearinghouses. Τα τελευταία, τα οποία άρχισαν να εμφανίζονται μόλις από το 1992 

στις ΗΠΑ, δεν έχουν μόνο πολύτιμες βάσεις δεδομένων με παραδείγματα άριστων 

πρακτικών και καταγραφή των μεγεθών και διαδικασιών των επιτυχημένων 

επιχειρήσεων αλλά αποτελούν κέντρα benchmarking που καθοδηγούν για ένα 

αποτελεσματικό benchmarking τους αρχαρίους αλλά και πεπειραμένους, τις μικρές 

αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις. Τα σπουδαιότερα από αυτά είναι το Saratoga 

Institute, το Strategic Planning Institute, η Frost & Sullivan, η Arthur Andersen, η 

Eurodata και το Benchmarking Exchange. Τα κέντρα αυτά συμβάλλουν στην 

εξεύρεση του κατάλληλου benchmarking partner, τον καθορισμό των διαδικασιών και 

πρακτικών που θα εξετασθούν, την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών, την 

πραγματοποίηση των σχετικών επαφών και την εξαγωγή των συμπερασμάτων.

Πρωτογενής έρευνα: Η πρωτογενής έρευνα εφαρμόζεται όταν δεν υφίστανται 

δημοσιευμένες εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές. Το μεγάλο μειονέκτημα της 

πρωτογενούς έρευνας είναι το μεγάλο κόστος της. Τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθηθούν σταδιακά είναι ερωτηματολόγια, οι επί τόπου επισκέψεις και μετά πιο 

προχωρημένες τακτικές όπως οι κοινές συναντήσεις διαφόρων benchmarking 

partners.

Ερωτηματολόγια: Στα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται τεσσάρων ειδών

ερωτήσεις:

1. Ανοικτές ερωτήσεις: π.χ. ποιοι λόγοι σας οδήγησαν στην επιλογή του 

συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος παραγγελιών.

2. Πολλαπλών επιλογών: π.χ. Γιατί προτιμήσατε τον συγκεκριμένο προμηθευτή;

1 φήμη

X Κόστος 

4 Υποστήριξη

3. Αναγκαστική επιλογή: π.χ. θα αγοράζατε ξανά από τον ίδιο

προμηθευτή;......... Ναι.........Όχι

4. Διαβάθμιση: π.χ. Πόσο σημαντική θεωρείται για τον προμηθευτή την υποστήριξη 

μετά την πώληση;

Πολύ σημαντική 

Σημαντική

Κάπως σημαντική 

Καθόλου σημαντική
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Επί τόπου επισκέψεις: Η πιο ενδιαφέρουσα και αξιόπιστη μέθοδος του benchmarking 

είναι η επί τόπου επίσκεψη όπου γίνεται άμεση ανταλλαγή στοιχείων και 

πληροφοριών. Συνήθως συνδυάζεται με παρακολούθηση της λειτουργίας της 

επιχείρησης όπου μπορεί κάποιος να παρατηρήσει τις μεθόδους, πρακτικές και 

διαδικασίες που χρησιμοποιούνται. Επίσης δίνεται η ευκαιρία να συζητηθούν τα 

θετικά και αρνητικά της διαδικασίας και να υπάρξει άμεση ανάδραση για την 

ορθολογικότητα της υλοποίησης και τα αναμενόμενα οφέλη.

Ωστόσο πρέπει να προηγηθεί προσεκτικός σχεδιασμός και προετοιμασία ώστε να 

είναι αποδοτική η επίσκεψη και αποδοτικός ο χρόνος που θα διακοπεί η διαδικασία 

για να αποδεχθεί την επίσκεψη.

Υποτίθεται ότι τα ενδιαφέροντα των benchmarking partners είναι γνωστά από 

προηγούμενη έρευνα. Έτσι γίνεται προετοιμασία για την επίσκεψη που περιλαμβάνει 

το ποιοι θα συμμετάσχουν, το τι συγκεκριμένα θα εξετάσουν, τι επαφές θα έχουν και 

πώς θα συζητηθούν τα συμπεράσματα από κοινού.

Τέλος, σημαντικός παράγοντας για την διεύρυνση της εφαρμογής των βέλτιστων 

πρακτικών και την υποστήριξη της διαδικασίας εντοπισμού τους είναι η εξέλιξη της 

πληροφορικής τεχνολογίας (IT). Το διαδίκτυο και η χρήση ποικίλων ηλεκτρονικών 

μέσων παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάδοση της γνώσης των βέλτιστων πρακτικών. 

Μεγάλοι οργανισμοί διαθέτουν δομημένη μεθοδολογία εντοπισμού βέλτιστων 

πρακτικών σε όλο το εύρος της λειτουργίας τους όπου οι πρακτικές που 

αναγνωρίζονται ως βέλτιστες, ελέγχονται σε βάθος, καταγράφονται, επαληθεύονται 

ως προς τις βελτιώσεις που επιφέρουν και ως προς τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε 

άλλες διαδικασίες του οργανισμού και αποτελούν έτσι πηγή γνώσης για ολόκληρο 

τον οργανισμό54. Με ανάλογο τρόπο λειτουργούν και τα δίκτυα εφαρμογής 

benchmarking και βέλτιστων πρακτικών όπου οι σχετικές πληροφορίες 

καταγράφονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία παρακολουθείται 

συστηματικά και ενημερώνεται ώστε να αποτελεί σύγχρονη πηγή γνώσης για τα μέλη 

του δικτύου.

54 Zairi Μ., Whymark J. (2000), "The transfer of best practices: how to build a culture of benchmarking and 
continuous learning -part I", Benchmarking: An International Journal, Vol. 7, pp 62-78
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Η βάση για την κοινοποίηση των πληροφοριών

Πριν από οποιαδήποτε επαφή benchmarking πρέπει να αποφασισθεί ποιες 

πληροφορίες θα δοθούν στον partner; Βεβαίως δεν υπάρχει θέμα κοινοποίησης 

πληροφοριών που θεωρεί η επιχείρηση ως απόρρητες. Συνήθως υπάρχει επιθυμία 

κοινοποίησης πληροφοριών, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία επιθυμία να 

αποκαλύψουν και να κατανοήσουν τις best practices του κλάδου. Τα οφέλη της 

κοινοποίησης αυτής υπερτερούν κατά πολύ οποιοσδήποτε διστακτικότητας ή 

απροθυμίας.

Τα ειδικά στοιχεία που θα συζητηθούν θα είναι γνωστά από το ερωτηματολόγιο που 

προηγήθηκε. Είναι προτιμότερο τα στοιχεία που ανταλλάσσονται να είναι από τη 

μορφή ποσοστού ή λόγων (ratios). Τέτοια στοιχεία συχνά είναι το μοναδιαίο κόστος, 

τα ποσοστά παραγωγικότητας, η αναπλήρωση αποθεμάτων, των οποίων η 

παρουσίαση δεν αποκαλύπτει το ύψος των απόλυτων μεγεθών, για τα οποία είναι 

πολύ πιθανόν να μην είναι επιθυμητή η αποκάλυψη τους. Επίσης με τη χρήση λόγων 

(ratios) και ποσοστών ποσοτικοποιείται το αποτέλεσμα της πρακτικής ή της μεθόδου 

και καταγράφονται οι ποσοστιαίες μεταβολές, οι οποίες οφείλονται σε συγκεκριμένες 

αλλαγές των εσωτερικών λειτουργιών.

Υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες δεν προσφέρονται για έρευνα benchmarking. 

Τέτοιες είναι αυτές που αφορούν τις τιμές ή τις ενέργειες διείσδυσης στην αγορά και 

πρέπει να αποφεύγονται.55

Υπερπήδηση ειιποδίων για το ιιοίρασιια των πληροφοριών

Υπάρχουν πολλά εμπόδια για τη διάχυση των πληροφοριών. Οι επιχειρήσεις 

πιστεύουν ότι δεν είναι απαραίτητο να συγκρίνονται με standards τελειότητας. 

Πιστεύουν ακόμη ότι δεν πρέπει να δίνουν προσοχή έξω από τις εταιρίες τους και 

πολύ περισσότερο έξω από τον κλάδο τους. Αυτό συμβαίνει επειδή νομίζουν ότι είναι 

άριστοι και ότι δεν έχουν να μάθουν τίποτα από τους άλλους. Αυτά όμως αποτελούν

55 Spendolini, M.J., (1992), “The Benchmarking Book", AMACOM American Management
Association, New York (σελ 159 - 167)
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εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερνικηθούν εάν είναι επιθυμητή η συμμετοχή στις 

πληροφορίες των άριστων πρακτικών μέσω του benchmarking.56

Θετική επίδραση στην άρση των εμποδίων αυτών είχε στις ΗΠΑ η καθιέρωση των 

κριτηρίων του Malcolm Baldrige National Quality Award, με τα οποία το 

benchmarking αναγνωρίζεται ως σημαντικός μοχλός ποιότητας. Μαθαίνουν οι 

επιχειρήσεις ότι η αυτοαξιολόγηση με βάση τα κριτήρια του βραβείου αποτελεί 

αμερόληπτο τρόπο να καθορίσουν τη θέση τους έναντι άλλων επιχειρήσεων και 

έναντι του δικού τους προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας. Αυτό συμβαίνει 

επειδή το benchmarking προσδιορίζει τα standards για σύγκριση, τα benchmarks. Με 

την καθιέρωση και του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας και την επέκταση της 

κουλτούρας της ολικής ποιότητας επεκτάθηκε η χρήση του benchmarking στην 

Ευρώπη με ξεπέρασμα των εμποδίων για τη διάχυση των πληροφοριών.

Η επαφή του benchmarking απαιτεί επιχειρήσεις που να συνεισφέρει η μία στην 

άλλη. Απαιτεί επίσης επικέντρωση στις διαδικασίες και πολύ περισσότερο προσοχή 

στις άριστες πρακτικές (best practices). Η ανάδραση λαμβάνεται από την επιδίωξη 

των βραβείων ποιότητας, ενώ η επιτυχία ή αποτυχία τους βασίζεται ουσιαστικά στο 

benchmarking.

56 Dervitsiotis, Κ.Ν. (2000) "Benchmarking and business paradigm shifts", Total Quality Management, Vol. 11, 
No 4/5&6, pp 641 -646
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4. Προσδιορισμός της ανταγωνιστικής απόκλισης

Στο σημείο αυτό της διαδικασίας του benchmarking έχουν ήδη προσδιορισθεί τα 

αποτελέσματα και η προέλευση των άριστων πρακτικών, έχουν συλλέγει τα στοιχεία 

και έχουν γίνει οι όποιες επαφές. Το επόμενο βήμα είναι να γίνει ανάλυση των 

στοιχείων και να συγκριθούν με τα δεδομένα των εσωτερικών λειτουργιών.57

Από τη σύγκριση αυτή προκύπτει μία θετική ή αρνητική ανταγωνιστική απόκλιση, 

που είναι η διαφορά της επίδοσης (performance) μιας επιχείρησης και της αντίστοιχης 

επίδοσης της άριστης επιχείρησης του κλάδου. Η διαφορά αυτή μας απασχολεί 

εφόσον είναι αρνητική, επειδή αφενός δείχνει επίδοση σε όχι ικανοποιητικά επίπεδα 

και αφετέρου επειδή αποτελεί τη βάση για βελτίωση.

Τύποι αποκλίσεων

Υπάρχουν τρεις τύποι αποκλίσεων: αρνητική απόκλιση, θετική απόκλιση ή όταν 

υπάρχει ισότητα στις μετρήσεις. Αυτό που είναι απαραίτητο στην ανάλυση της 

απόκλισης είναι να γίνει μια αντικειμενική εκτίμηση του μεγέθους της απόκλισης 

αυτής και στη συνέχεια να γίνει ερμηνεία των αιτίων που την προκάλεσαν. Με την 

ανάλυση καθορίζεται αν οι εξωτερικές πρακτικές μπορούν να εφαρμοσθούν στο 

σύνολο τους ή αν θα πρέπει να τροποποιηθούν για να αποφέρουν το καλύτερο 

αποτέλεσμα.

Όταν υπάρχει αρνητική απόκλιση τότε σημαίνει ότι υπερέχουν οι πρακτικές του 

ανταγωνισμού. Τότε θα καταβληθεί προσπάθεια να τροποποιηθούν οι εσωτερικές 

πρακτικές και μέθοδοι για να επιτευχθούν αποτελέσματα παρόμοια με του 

ανταγωνισμού. Θα πρέπει επίσης να δοθεί ερμηνεία για τους λόγους που 

δημιούργησαν τη διαφορά αλλά να αναγνωρισθούν οι ειδικοί παράγοντες που 

απαιτούν την αλλαγή.

Όταν οι λειτουργίες είναι σε ισότητα και δεν υπάρχει απόκλιση τότε σημαίνει ότι δεν 

υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων. Επειδή οι επιχειρήσεις

57 Elmuti, D., Kathawala, Υ., (1997), «An overview of benehmarking proeess: a tool for continuous improvement 
and competitive advantage», Benchmarking for Quality Management and Technology, Vol. 4, No 4, pp 229-243
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εξελίσσονται δυναμικά, η κατάσταση αυτή ισορροπίας μπορεί να χαρακτηρισθεί 

ασταθής και συνήθως η ισορροπία έχει μικρή διάρκεια ζωής. Εξάλλου αν γίνει 

λεπτομερέστερη μελέτη είναι δυνατόν να εντοπισθούν αρκετές διαφορές. 

Οπωσδήποτε η περίπτωση της ισότητας απαιτεί παραπέρα μελέτη.

Στην περίπτωση της θετικής απόκλισης οι εσωτερικές πρακτικές υπερέχουν οπότε τα
co

benchmarks να βασίζονται στα ενδοεπιχειρησιακά ευρήματα.

Ανάλυση δεδοιιένων

Μετά τη συλλογή των στοιχείων πρέπει να ερμηνευθούν οι πληροφορίες που 

συγκεντρώθηκαν για να προσδιορισθούν οι περιοχές βελτίωσης. Αυτή η ανάλυση 

είναι δύο τύπων :

Χρησιμοποίηση Φύ?1ων εργασίας: Το πρώτο βήμα είναι να ποσοτικοποιηθούν οι 

διαφορές στις πληροφορίες που αποκτήθηκαν από τους partners. Η δημιουργία ενός 

φύλλου εργασίας (data sheet) είναι ένα απλό εργαλείο όπου παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά ένα μεγάλο μέρος των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει. Αυτά τα 

φύλλα εργασίας βοηθούν στην οργάνωση τόσο της συλλογής στοιχείων όσο και της 

παρουσίασης της προσπάθειας αλλά και παρέχουν στην ομάδα του benchmarking μια 

σταθερή μέθοδο συλλογής στοιχείων και οργάνωσης του όλου έργου τους. Επίσης 

αυτά τα φύλλα εργασίας απλοποιούν τη διαδικασία δημιουργίας ενιαίων 

πληροφοριών που προέρχονται από πολλές πηγές και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

5S Camp, R. (1989), "Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance", 
ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin (σελ. 122 - 124)
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Πίνακας πληροφοριών benchmarking

Παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα των αντιπροσώπων πωλήσεων59

Επιχειρήσεις Αμεσο

κόστος

πωλήσεων

(%των

εσόδων)

Λογαριασμοί 

ανά πωλητή

Bonus ως 

ποσοστό 

της ολικής 

αμοιβής

Προσωπικό 

υποστήριξης 

πωλήσεων ανά 

αντιπρόσωπο

Αντιπρόσωποι 

πωλήσεων ανά 

manager

Επιχείρηση 

που κάνει το 

benchmarking 6,1% 60 10% 1 : 1 6: 1

Β 6,1% 70-80 10% 1,5: 1 5: 1

C 7,0% 70 10% 1,2:1 6: 1

D 5,0% 50 30% 1,5: 1 5: 1

Ε 4,6% 25-30 0% 1,8:1 8: 1

F 7,2% 40-60 0% 0,8: 1 4: 1

Ο πίνακας που παρατίθεται είναι ένα τυπικό τέτοιο παράδειγμα. Καταγράφει σε 6 

επιχειρήσεις τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί για το θέμα των παραγόντων που 

επηρεάζουν την παραγωγικότητα των αντιπροσώπων πωλήσεων. Στην πρώτη σειρά 

αναφέρονται τα στοιχεία για την επιχείρηση που κάνει την έρευνα και στις υπόλοιπες 

σειρές τα στοιχεία των εταιριών που εξετάζονται. Με μια γρήγορη εξέταση βγαίνουν 

συμπεράσματα για τάσεις ή σημεία στα οποία απαιτείται ενδεχομένως περισσότερη 

έρευνα.

Ανάλυση σε Φάσεις: Κατά τη διάρκεια της έρευνας του benchmarking πρέπει να γίνει 

προσπάθεια ερμηνείας των δεδομένων κατά φάσεις. Για παράδειγμα αν εξετάσουμε 6

59 Spendolini, M.J., (1992), The Benchmarking Book", AMACOM American Management Association, New
York (σελ 169)
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επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν τις άριστες πρακτικές μιας περιοχής που 

ενδιαφέρει π.χ. τη μείωση των σκάρτων.

Πίνακας πρώτης Φάσης60

Ποσοστό 

σκάρτων (%)

Σωστές αποστολές 

(%)

Έγκαιρες 

αποστολές (%)

Επιχείρησή μας 5.0 93 90

A 7.3 97 88

Β 1.2 96 97

C 3.9 91 95

D 4.4 98 93

E 1.1 94 97

F 6.1 93 98

Αρχικά με διάφορους τρόπους (τηλεφωνικές συνεντεύξεις, στοιχεία από διάφορους 

φορείς ή ακόμα και από στοιχεία του προσωπικού της επιχείρησης μας) σχηματίζουμε 

τον πίνακα που παραθέτουμε. Τότε φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις Β και Ε έχουν 

σημαντικά μειωμένα ποσοστά σκάρτων.

Σε επόμενο στάδιο γίνεται λεπτομερέστερη έρευνα των δύο αυτών επιχειρήσεων με 

συνεντεύξεις, ακόμα και επισκέψεις επί τόπου, με σκοπό να εντοπισθεί η πρακτική η 

οποία συμβάλλει στην τόσο σημαντική μείωση των σκάρτων.

Έλεγχος για ενδεχόμενη κακή πληροφόρηση: Κακή πληροφόρηση μπορεί να υπάρξει 

από παράγοντες όπως κακή ερμηνεία των δεδομένων, εσκεμμένη κακή παρουσίαση 

δεδομένων από την πηγή ή και λανθασμένη παρουσίαση. Ένα πρώτο βήμα για τον 

εντοπισμό της κακής πληροφόρησης είναι η παρατήρηση ότι κάποιο από τα δεδομένα 

αποκλίνει ουσιαστικά από τα αναμενόμενα με βάση άλλα συγκρίσιμα μεγέθη ή όταν 

υπάρχει ασυμβατότητα στοιχείων που έχουν ληφθεί από διαφορετικές πηγές. Εφόσον

60 60 Spendolini, Μ.J., (1992), "The Benchmarking Book ", AMACOM American Management Association, New
York (σελ 171)
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διαπιστωθεί μια τέτοια ασυμβατότητα τότε θα πρέπει να επανεξετασθεί ο τρόπος 

λήψης και οι πηγές των δεδομένων.61

Καθορισμός προτύπων: Είναι από τους πιο βασικούς τρόπους διαμόρφωσης της 

ανάλυσης. Γενικά πρότυπα ή τάσεις παρατηρούνται εύκολα όταν εξετάζονται οι 

πίνακες των δεδομένων. Για παράδειγμα τάσεις στα στοιχεία πωλήσεων των 

ανταγωνιστών ανά έτος παρακολουθούνται εύκολα με ένα πίνακα. Κατά τον ίδιο 

τρόπο μπορεί να εξετάζονται δεδομένα όπως το κόστος προϊόντος ή τα έσοδα και να 

διαπιστώνονται οι τάσεις εξέλιξης τους.62

Ποσοτικοποίηση δεδομένων: Πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε όλα τα 

στοιχεία που λαμβάνονται με οποιαδήποτε μορφή να ποσοτικοποιούνται για να 

μπορούν να είναι συγκρίσιμα. Η ποσοτικοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται με τρόπο 

ώστε τα μεγέθη που συγκρίνονται να αναφέρονται σε δείκτες ή πρακτικές που να 

αναφέρονται στην ίδια βάση. Για παράδειγμα έστω ότι θέλουμε να μελετήσουμε το 

κόστος ανά παραγγελία. Αν μία εταιρία κάνει διανομές σε τοπικό επίπεδο και η άλλη 

κάνει σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, τότε δεν μπορεί να γίνει σύγκριση των 

αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή ή θα πρέπει να γίνει αναγωγή στην ίδια βάση 

(πράγμα που δεν είναι πάντα εύκολο), ή να γίνεται σύγκριση μεταξύ εταιριών που 

κάνουν π.χ. διανομές στην ίδια γεωγραφική περιοχή.63

Εξαγωγή συμπερασμάτων :64 Ο τελικός σκοπός της ανάλυσης του benchmarking είναι 

η καλύτερη κατανόηση των δραστηριοτήτων άλλων επιχειρήσεων και η αξιοποίηση 

των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν για τη βελτίωση των επιδόσεων της 

επιχείρησης μας. Όταν προσπαθεί μια επιχείρηση να προσδιορίσει τι κάνουν οι 

ανταγωνιστές ή οι άριστες επιχειρήσεις κάτω από ορισμένες συνθήκες, ο σκοπός 

είναι να γίνει κατανοητό πώς εκείνες οι επιχειρήσεις σκέφτονται και πώς 

διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους (σε στρατηγικό επίπεδο). Οι αποφάσεις και οι 

πρακτικές των benchmarking partners βασίζονται στην ιστορία τους, την εμπειρία

61 Hinton, Μ., Francis, G., Holloway, J. (2000), «Best practice benchmarking in the UK», Benchmarking: An 
International Journal, Vol. 7, No I, pp 52-61
6~ Pryor L.S. and Katz S.J. 1993, "How benchmarking goes wrong (and how to do it right". Planning Review, Vol. 
21 No. 1, pp.6-11
63 Camp, R. (1989), "Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance", 
ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, (σελ 140)
6-1 Elmuti, D., Kathawala, Y„ (1997), «An overview of benchmarking process: a tool for continuous improvement 
and competitive advantage», Benchmarking for Quality Management and Technology, Vol. 4, No 4, pp 229-243
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τους, την κουλτούρα τους και πως αντιλαμβάνονται το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι 

αντιλήψεις αυτές μπορεί να είναι λογικές και ρεαλιστικές αλλά δεν είναι σημαντικές 

σε μια benchmarking ανάλυση. Το θέμα είναι να ερμηνευθούν οι δραστηριότητες 

τους σε σχέση με την ιστορία, την εμπειρία και την κουλτούρα της επιχείρησης μας.

Η διαδικασία της αξιολόγησης των δεδομένων περιλαμβάνει συλλογή των 

πραγματικών και περιορισμό των αναξιόπιστων και ανακριβών στοιχείων. Πρέπει να 

ταξινομηθούν τα στοιχεία που αποκαλύπτουν τάσεις και προόδους της επιχείρησης. 

Τότε εξάγονται συμπεράσματα για τις ενέργειες, στρατηγικές σχεδιασμούς και 

αποτελέσματα άλλων επιχειρήσεων βασιζόμενα στις πληροφορίες που μαζεύτηκαν. 

Τα επίπεδα της ανάλυσης και οι τύποι των συμπερασμάτων που προκύπτουν για τις 

επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους στο benchmarking εμπίπτουν 

στις εξής κατηγορίες:

-4 Καταγραφή των εσωτερικών διαδικασιών. Μπορεί αυτό να χαρακτηρισθεί ως 

παραπροϊόν του benchmarking. Δίνεται όμως η μοναδική ευκαιρία στην 

επιχείρηση, αφού καταγράψει τις εσωτερικές της διαδικασίες, να τις 

βελτιώσει ή να διαπιστώσει ότι απαιτείται reengineering. Επί πλέον αυτό δίνει 

την ευκαιρία για ανάπτυξη του εσωτερικού benchmarking.

4 Κατανόηση από την επιχείρηση των δυνάμεων και αδυναμιών της. Οι 

πληροφορίες προέρχονται συχνά από τους εργαζόμενους στην επιχείρηση, 

τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές ή τους πελάτες των 

ανταγωνιστών. Έτσι αποκτάται μια συγκριτική πληροφόρηση, η οποία 

αποκαλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της επιχείρησης.

4 Καθορισμός της απόκλισης στην απόδοση. Όπως προαναφέρθηκε αυτό είναι 

από τους πιο βασικούς στόχους της έρευνας benchmarking γιατί συγκρίνει τα 

προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα αποτελέσματα και τις διαδικασίες της επιχείρησης 

με την αντίστοιχη των ανταγωνιστών της ή των άριστων επιχειρήσεων που 

εφαρμόζουν τις άριστες πρακτικές. Ο στόχος αυτής της ανάλυσης είναι ο 

εντοπισμός όλων των υφισταμένων .
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5. Επίδραση της απόκλισης στη μελλοντική απόδοση

Εφόσον έχει υπολογισθεί η απόκλιση στην απόδοση είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 

η εξέλιξη του στο μέλλον. Θα είναι δηλαδή σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον η 

διαφορά ανάμεσα στις επιδόσεις της επιχείρησης και αυτών που εφαρμόζουν τις 

άριστες πρακτικές. Είναι απαραίτητο να ξέρουμε τις τάσεις της απόκλισης στο 

μέλλον, αν δηλαδή προβλέπεται να διευρυνθεί, να μειωθεί ή να μείνει περίπου στα 

ίδια επίπεδα. Επιπρόσθετα η πρόβλεψη αυτή παρέχει τα δεδομένα για τη μείωση της 

απόκλισης στο μέλλον.6:1

Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει τα ευρήματα από μια έρευνα benchmarking.—

Τάσεις αποδοτικότητας logistics
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86 88
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Το τμήμα ΑΒ αφορά την εξέλιξη της παραγωγικότητας πριν την εφαρμογή του 

benchmarking. Το τμήμα ΒΓ δείχνει την απόκλιση στην απόδοση και δείχνει τη 

διαφορά μεταξύ της τρέχουσας απόδοσης της επιχείρησης και αυτής του 

ανταγωνισμού που αποκαλύπτεται από την έρευνα του benchmarking. Τέλος το 

τμήμα ΓΔ δείχνει τη βελτίωση της παραγωγικότητας του ανταγωνισμού με την 

πάροδο του χρόνου, ώστε στο τέλος του προγράμματος μετά από μια 5ετία θα πρέπει 

η βελτίωση της επιχείρησης να είναι τουλάχιστον ίση με αυτήν του ανταγωνισμού και 

ο λόγος εξόδων προς έσοδα το πολύ ίσος. 65 66

65 Camp, R. (1989), "Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance", 
ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, (σελ 151)
66 Camp, R. (1989), "Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance", 
ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, (σελ 152)



58

Κατανόηση me απόκλιστκ στην απόδοση

Πέρα από την προφανή χρήση του διαγράμματος (που λέγεται και Ζ chart) για την 

εύρεση της διαφοράς των δεδομένων μεταξύ επιχείρησης και ανταγωνιστών, μας 

δίνει επίσης το διάγραμμα πληροφορίες για το μέγεθος της βελτίωσης που θα 

προέλθει από στρατηγικές και εκείνο που θα προέλθει από τακτικές ενέργειες.

Η βελτίωση που θα προέλθει από τις τακτικές ενέργειες, δεν έχει σχέση με το 

benchmarking, είναι βαθμιαία και βασίζεται στη βελτίωση της παραγωγικότητας και 

αποδοτικότητας της επιχείρησης που γίνεται ύστερα από εσωτερικές παρατηρήσεις. 

Μεγάλες διαφορές στην παραγωγικότητα επιτυγχάνουμε ύστερα από έρευνες 

benchmarking και θα απαιτήσουν στρατηγικές ενέργειες. Οι άριστες πρακτικές για να 

επιτευχθούν πρέπει να προηγηθούν στρατηγικές κινήσεις στηριζόμενες στο 

benchmarking. Για να γίνει κατορθωτή η συνολική βελτίωση χρειάζονται τόσο οι 

στρατηγικές όσο και οι τακτικές ενέργειες.67

6. Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης

Το επόμενο βήμα είναι η κοινοποίηση των ευρημάτων της έρευνας στην επιχείρηση 

και η αποδοχή τους από τα διάφορα επίπεδα. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο στη 

διαδικασία του benchmarking δεδομένου ότι γενικά υπάρχει ένας σκεπτικισμός στην 

εισαγωγή νέων πρακτικών. Το να ξεπερασθεί η απροθυμία αποδοχής των 

συμπερασμάτων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση και για το λόγο 

αυτό πρέπει να γίνει ένας προσεκτικός σχεδιασμός της επικοινωνιακής διαδικασίας. 

Θα ήταν πολύ θετικό αν το προσωπικό παραγωγής, το οποίο σε τελική ανάλυση θα 

κληθεί να υλοποιήσει τις νέες πρακτικές, τις αποδεχθεί και τις ενστερνισθεί.

Τα αποτελέσματα του benchmarking μπορεί να οδηγήσουν σε στρατηγική αλλαγή 

κατεύθυνσης μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή και της εταιρίας στο σύνολο της. 

Αυτό σημαίνει ότι η μεθοδολογία της μελέτης benchmarking, τα αποτελέσματα και οι 

ευκαιρίες που δίνονται πρέπει να κοινοποιηθούν τόσο σε αυτούς που απασχολούνται 

στη λειτουργία αυτή όσο και μέσα στην επιχειρησιακή ιεραρχία. Εφόσον το

67 Camp, R. (1989), "Benchmarking,: The search for industry best practices that lead to superior performance", 
ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, (σελ 153



59

management της λειτουργίας εγκρίνει τις στρατηγικές και τις συμπεριλάβει στους

μακροχρόνιους στόχους και το επιχειρησιακό σχέδιο της, πρέπει αυτές να γίνουν

αποδεκτές και από το ανώτατο management της επιχείρησης. Ταυτόχρονα να γίνει

πλήρης ενημέρωση και στο προσωπικό που δεν υπάγεται μεν στη συγκεκριμένη
68λειτουργία αλλά η εργασία του έχει στενή σχέση μ' αυτή.

Ο τελικός σκοπός είναι να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο ευρύτερη αποδοχή. Η ομάδα 

του benchmarking πρέπει για το σκοπό αυτό να ετοιμάσει παρουσιάσεις, γραπτές 

αναφορές, newsletters, καταγραφή και παρουσίαση των πλεονεκτημάτων των νέων 

πρακτικών. Πρέπει η παρουσίαση να περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις του κλάδου με τις 

άριστες πρακτικές και να συγκρίνονται με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές από την 

επιχείρηση και να βγαίνουν αβίαστα τα συμπεράσματα. Θα γίνεται εστίαση στα gaps 

που βρέθηκαν και θα γίνεται προέκταση των επιπτώσεων στο μέλλον σε οικονομικό 

και λειτουργικό επίπεδο. Οι συνέπειες των νέων πρακτικών στο λόγο των εσόδων 

προς τα έξοδα και στον δείκτη (ROA) (return on assets) λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη 

από το ανώτερο και ανώτατο management.68 69

7. Καθορισμός λειτουργικών στόχων

Αυτό το τμήμα καλύπτει τη σχέση του benchmarking με τους στόχους που 

στηρίζονται στα ευρήματα του benchmarking και τους τρόπους που οι στόχοι αυτοί 

θα γίνουν αποδεκτοί από την επιχείρηση. Οι στόχοι αποτελούν μια καταγραφή 

προγραμματισμένων επιδόσεων.

Στο benchmarking οι στόχοι προέρχονται από τα benchmarks. Τα benchmarks, από τη 

φύση τους αποτελούν καταγραφή των άριστων πρακτικών του κλάδου. Επομένως οι 

λειτουργικοί στόχοι προέρχονται ύστερα από ενσυνείδητη αναζήτηση από το 

εξωτερικό περιβάλλον.

68 Zairi, Μ., Ahmed, Ρ.Κ., (1999), "Benchmarking maturity as we approach the millennium?", Total Quality 
Management, Vol. 10, Nos 4&5, S810-S8I6
69 Elmuti, D., Kathawala, Y„ Lloyed S., (1997), «The Benchmarking Process: Assessing Its Value and 
Limitations», Industrial Management, July/August, pp 12-19
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To benchmarking απαιτεί εξέταση των στόχων και της διαδικασίας της στοχοθεσίας. 

Διαδικαστικά, η υφιστάμενη λίστα στόχων επανεξετάζεται ο:>ς αποτέλεσμα των 

προσπαθειών του benchmarking. Οι στόχοι αυτοί έχουν ήδη περιληφθεί στους 

ετήσιους στόχους της επιχείρησης καθώς και στον τρόπο μέτρησης των επιδόσεων. 

Τα ευρήματα όμως από το benchmarking επιβάλλουν επανεξέταση των στόχων με 

βάση τις άριστες πρακτικές που έχουν εντοπισθεί. Οι μετρήσεις καθώς και οι μονάδες 

μετρήσεων είναι καλό να εξακολουθήσουν να υφίστανται. Έτσι γίνονται πιο 

κατανοητές αλλά κερδίζει σε αποδοχή ή διαδικασία.70

Με τα ευρήματα του benchmarking πρέπει να γίνει αλλαγή στόχων. Η στοχοθεσία με 

βάση τα benchmarks πρέπει να γίνει με προσοχή. Τα δεδομένα δεν μπορεί να είναι 

ακριβή αν δεν έχουν γίνει εκτεταμένες μετρήσεις και δεν έχουν συλλέγει πολλά 

στοιχεία. Είναι προτιμότερο να αναγνωρίζεται κάποια μέση τιμή με σχετική 

διακύμανση.

Η στοχοθεσία, ως συνήθως, μπαίνει από την ανώτατη ιεραρχία και διαμοιράζεται στα 

κατώτερα επίπεδα. Επειδή η νέα στοχοθεσία απαιτεί συνήθως αλλαγή μεθόδων και 

πρακτικών, δημιουργείται κάποια αντίδραση στην αποδοχή, η οποία, όπως 

αναφέρθηκε, πρέπει να ξεπερασθεί με επικοινωνιακές μεθόδους.

8. Σχεόιασμός υλοποίησης

Τα σχέδια υλοποίησης πρέπει να περιέχουν γενικές κατευθύνσεις και να μη μπαίνουν 

σε λεπτομέρειες. Κάθε επιχείρηση έχει δικούς της τρόπους εφαρμογής νέων 

πρακτικών. Πρέπει να γίνουν αποδεκτά κάποια πράγματα για την αποδοτική 

υλοποίηση των ευρημάτων του benchmarking. Ένα από αυτά είναι να περιληφθούν 

τα συμπεράσματα των ευρημάτων αυτών στο σχεδίασμά της επιχείρησης.

70 Garvin D.A. 1993, "Building a learning organization'. Harvard Business Review, July - August, pp. 78-91
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Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει απάντηση στα ερωτήματα: ποιος; τι; πότε; και πώς; για 

το έργο που θα υλοποιηθεί. Ακόμη περιλαμβάνει τους ανθρώπους που θα 

υλοποιήσουν την αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής βήματα:71

Προσδιορισμός του έργου: Το έργο πρέπει να είναι προσδιορισμένο πλήρως για 

αυτούς που θα έχουν την υπευθυνότητα της υλοποίησης. Θα περιλαμβάνει μια 

σχετικά πλήρη περιγραφή της πρακτικής του benchmarking.

Εξέλιξη του έργου: Τα βήματα πραγματοποίησης του έργου θα πρέπει να 

περιγράφονται και να βρίσκονται σε μια λογική σειρά. Η βήμα προς βήμα 

προσέγγιση θεωρείται η πιο επιτυχημένη στην υλοποίηση της πρακτικής του 

benchmarking διαιρώντας την σε μικρότερα τμήματα.

Ανάγκες σε διάφορους πόρους: Πρέπει να προσδιορισθούν οι ανάγκες σε πόρους που 

απαιτούνται για την υλοποίηση της πρακτικής. Θα περιλαμβάνουν τους πόρους για τη 

μετάβαση στη νέα κατάσταση καθώς και τις απαιτούμενες επενδύσεις.

Καθιέρωση προγράμματος: Πρέπει να καθορισθεί το πρόγραμμα των ατομικών

έργων. Αυτό θα περιλαμβάνει ένα απλό διάγραμμα Gant όπου θα αναφέρονται οι 

εργασίες των διαφόρων εμπλεκομένων στο έργο.

Εκτίμηση υπευθυνοτήτων: Πρέπει να καθορισθεί η υπευθυνότητα για κάθε έργο. 

Επειδή η υλοποίηση πολλών πρακτικών benchmarking είναι από τη φύση της 

διαλειτουργική πρέπει να γίνει κατανομή ευθύνης και αυτό να είναι προσδιορισμένο 

πλήρως.

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Πρέπει να περιγραφούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

από την υλοποίηση της πρακτικής. Αυτό είναι μια περιγραφή για το πώς προβλέπεται 

να λειτουργήσει η πρακτική.

Έλεγχος: Πρέπει να καθορισθούν οι μετρήσεις των αποτελεσμάτων. Αυτό είναι η 

μετατροπή της πρακτικής σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Είναι η συνέπεια της

71 Matters Μ. and Evans A., 1997, "The nuts and bolts of benehmarking",
http://www.ozemail.eoin.au/Tsimilarlbenehmark^uts.holts.html. (February 18)

http://www.ozemail.eoin.au/Tsimilarlbenehmark%5Euts.holts.html
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προσαρμογής της πρακτικής του benchmarking σε διαδικασίες και στα 

αποτελέσματα τους.

Σχέδια δράσης βασιζόμενα στα ευρήματα του benchmarking πρέπει να αναμένεται 

ότι θα στηρίξουν την αποστολή και τους στόχους επειδή τα πρώτα στάδια 

καθορισμού του αντικειμένου της μελέτης, βασιζόταν σ' αυτά. Είναι χρήσιμο να 

ευρεθεί η σχέση ανάμεσα στις ενέργειες υλοποίησης και την υποστήριξη της 

αποστολής της επιχείρησης.72

Σγέση του benchmarking και του επιγειρησιακού σγεδιασιιού

Κάθε οργανισμός σχεδιάζει σε δύο επίπεδα : τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον 

μακροχρόνιο σχεδίασμά με χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο των 3 ετών. Το 

benchmarking είναι βασικό και για τα δύο, διότι καθορίζει εκείνες τις πρακτικές που 

πρέπει να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να γίνει πιο 

ανταγωνιστικός ο οργανισμός και να επιτύχει μεγαλύτερες αποδόσεις.73 74

Είναι επομένως απαραίτητο, να θωρείται το benchmarking ως κρίσιμο στοιχείο της 

διαδικασίας του μακροχρόνιου σχεδιασμού, όπου πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 

δύο σημεία που πρέπει να καλύπτονται απ' αυτό. Το πρώτο όταν επανεξετάζονται τα 

προηγούμενα αποτελέσματα, οι τρέχουσες δραστηριότητες και τα μελλοντικά σχέδια. 

Είναι ένα κρίσιμο σημείο κατά το οποίο προτείνεται στην επιχείρηση το 

benchmarking για την ανίχνευση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το δεύτερο σημείο 

είναι η αναφορά στα κατάλληλα benchmarks που αποτελούν τη βάση για τις αλλαγές
, , 74στην κατανομή των πόρων.

' Camp, R. (1989), "Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance", 
ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, (σελ. 186-187)
73 Senge P.M. 1990, The Fifth Discipleine: The Art and Practice of the Learning Organization, Century Business, 
London
74 Roth A.V., Marucheck A.S., Kemp A. and Trimble D., 1994, “The knowledge factory for accelerated 
learning practices”. Planning Review, Vol. 22 No. 3, pp. 26-46
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9. Υλοποίηση. Έλεγχος αποτελεσμάτων.

Η υλοποίηση των συγκεκριμένων ενεργειών είναι επακόλουθο της κατανόησης των 

νέων πρακτικών. Επίσης πρέπει να γίνουν κατανοητοί οι νέοι ρόλοι, οι 

υπευθυνότητες και οι αμοιβές των εμπλεκομένων.

Η πραγματική αξία του benchmarking φαίνεται όταν μια επιχείρηση προσπαθεί να 

εφαρμόσει τις άριστες πρακτικές με τις οποίες συντηρείται η ανταγωνιστική υπεροχή. 

Συνήθως απαιτείται στρατηγική ανακατανομή των πόρων για να επιτευχθεί με τους 

υφιστάμενους πόρους το μέγιστο αποτέλεσμα.75

Η υλοποίηση των πρακτικών του benchmarking ανατίθεται συνήθως στο λειτουργικό 

management, το οποίο ενεργεί μέσα στην υφιστάμενη λειτουργική δομή. Υπάρχουν 

τέσσερις μέθοδοι για την πραγματοποίηση αυτής της δραστηριότητας:

α) Υλοποίηση μέσω του line management: Θεωρείται δεδομένο ότι εφόσον οι άριστες 

πρακτικές γίνουν κατανοητές, δεν υπάρχει λόγος στους line managers να μην 

υλοποιήσουν οι ίδιοι τις αλλαγές. Συνήθως η λειτουργική λεπτομέρεια γίνεται 

καλύτερα αντιληπτή από το line management και έτσι αυξάνει η πιθανότητα 

επιτυχίας.76

β) Υλοποίηση μέσω ομάδων έργου (project teams): Εφαρμόζεται για μεγάλα και 

σύνθετα projects. Η ομαδική προσπάθεια εγκαθίσταται ξεχωριστά από τη λειτουργία 

του line management για να επιβλέπει την υλοποίηση. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει 

στους line managers να συνεχίσουν να επικεντρώνονται στις καθημερινές 

λειτουργίες, θα πρέπει όμως να ασχολούνται όλο και περισσότερο με τις νέες 

πρακτικές. Η προσέγγιση είναι επιτυχημένη όταν υπάρχουν σημαντικές 

αλληλεξαρτήσεις διαλειτουργικές και όταν αφορούν διάφορα projects (inter

functional and inter-project). To project team μεταφέρει τις ιδέες του benchmarking 

στο προσωπικό πρώτης γραμμής.·

75 Camp, R. (1989), "Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance", 
ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, (σελ. 205-211)
76 Zairi, M., Ahmed, P.K., (1999), “Benchmarking maturity as we approach the millennium'.’”. Total Quality 
Management, Vol. 10, Nos 4&5, S8I0-S8I6
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γ) Εφαρμογή της διαδικασίας Czar: To benchmarking εστιάζεται στις βασικές 

επιχειρησιακές διαδικασίες και πρακτικές μιας επιχείρησης. Όταν αυτές οι 

διαδικασίες βασιστούν στις άριστες πρακτικές του κλάδου, αναμένεται ότι οι 

εσωτερικές διαδικασίες θα πρέπει να γίνουν απλές, να περιλαμβάνουν τα βασικά 

βήματα, θα πρέπει να καταγραφούν, να γίνουν κατανοητές και να ικανοποιούν 

απαιτήσεις των πελατών. Θα πρέπει ακόμη να δικαιολογούνται οι απαιτούμενοι 

πόροι.

Η κατάσταση όμως που αντιμετωπίζει η υλοποίηση των νέων πρακτικών είναι συχνά 

τελείως διαφορετική. Δεν υπάρχει συνήθως ενδιαφέρον από τη διοίκηση της 

επιχείρησης για τη μελέτη της διαδικασίας, τις λεπτομέρειες της ή για το πώς θα γίνει 

η βελτιστοποίηση της διευθετώντας τους πόρους που αφορούν αλληλοεπηρεαζόμενες 

λειτουργίες. Κάποιοι θα μπορούσαν να συσχετίζουν τα βασικά βήματα πολλών 

διαδικασιών όπως τα βήματα της παραγγελιοληψίας, της διανομής και της είσπραξης. 

Ένας λόγος για την έλλειψη ενδιαφέροντος είναι ότι αρκετές διαδικασίες αφορούν 

πολλές λειτουργίες. Δεν υπάρχει κεντρικό σημείο ή εξουσιοδότηση σε κάποιο 

επίπεδο διοίκησης που να παρακολουθούν την υλοποίηση των πρακτικών 

benchmarking. Η επιχείρηση εστιάζεται κυρίως στο προϊόν και στις λειτουργίες, αλλά 

οι προσπάθειες για απλοποίηση των διαδικασιών μέσα από τις πρακτικές του 

benchmarking πρέπει να διαπεράσουν τα όρια των προϊόντων και λειτουργιών. 

Πρέπει να γίνει πλήρως αποδεκτή από το προσωπικό η υλοποίηση των άριστων 

πρακτικών και επίσης πρέπει να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, ο οποίος να έχει 

αρμοδιότητα για την υλοποίηση αυτή και να γνωρίζει σε βάθος τις διαδικασίες. Ο 

καθορισμός ενός τέτοιου manager, ο οποίος έχει την ευθύνη της διαδικασίας, τον 

έλεγχο και τις τυχόν αναπροσαρμογές, πέρα από τα στεγανά των επιχειρησιακών 

λειτουργιών, λέγεται διαδικασία czar.

Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται η εκπόνηση ενός προγραμματισμού. Τα στοιχεία 

που στηρίζεται ο προγραμματισμός προκύπτουν από τα αποτελέσματα (outputs) του 

benchmarking.

δ) Λειτουργία ομάδων: Οι ομάδες απόδοσης που είναι γνωστές σαν κύκλοι ποιότητας 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση των άριστων πρακτικών. Το
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πλεονέκτημα των ομάδων αυτών είναι ότι ασχολούνται άμεσα με τις διαδικασίες, και 

επομένως είναι ευκολότερα να εφαρμόσουν τις αλλαγές που τις έχουν αποδεχθεί.

10. Αναπροσαρμογή benchmarks.

Οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι ανταγωνιστές, οι ηγέτες της αγοράς και γενικότερα 

οι επιχειρήσεις μεταβάλλονται συνεχώς.77 Η διαδικασία της αναπροσαρμογής 

επιβεβαιώνει την επαναξιολόγηση και διαρκή ενημέρωση των benchmarks ώστε να 

έχουν να κάνουν κάθε φορά με τις τελευταίες μεθόδους και πρακτικές. Τα 

benchmarks πρέπει να επηρεάζονται από τις εξωτερικές αλλαγές και να 

τροποποιούνται αναλόγως. Με τα νέα αναπροσαρμοσμένα benchmarks 

επανεξετάζονται και τα δέκα στάδια εφαρμογής του benchmarking, οπότε έχει 

επίπτωση στην όλη διαδικασία.

77 Omachonu V.K. and Ross J.R. 1994, Principles of Total Quality, St. Lucie Press, Delray Beach F.L., pp. 137-54



2. BENCHMARKING ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ



©
©

pa
»!

 m
m

M
)

67

2.1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΕΣ TOY BENCHMARKING78

Πηγή : Τροποποιημένο από τον Ahmed και Rafiq (1998, σελ. 288) 78

78 Kyro Ρ., "Revising the forms and concepts of Benchmarking", Benchmarking: An international journal, 2003, 
vol. 10, No 3, pp. 210-225
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Υπάρχουν πολλά στοιχεία που είναι κοινά στη φιλοσοφία του Benchmarking και την

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η προσπάθεια της συνεχούς βελτίωσης, η ικανοποίηση

των πελατών, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η θέσπιση κριτηρίων απόδοσης, η

αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών, ο καθορισμός αποτελεσματικών στόχων

απόδοσης είναι μερικά από τα κοινά στοιχεία που συναντιόνται τόσο στην Δ.Ο.Π όσο

και στο benchmarking. Πολλές μάλιστα εταιρείες εφάρμοσαν το benchmarking αφού

πήραν την απόφαση να εμπλακούν σε προγράμματα Δ.Ο.Π γιατί κατανόησαν ότι θα

μπορούσαν βελτιώσουν τις διαδικασίες τους με τη βοήθεια του εργαλείου αυτού.

Έτσι το benchmarking αποτελεί ένα σκαλοπάτι στην πυραμίδα της Διοίκησης Ολικής 
80Ποιότητας. 79 80

2.2 BENCHMARKING ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ79

79 Kennedy Μ., "Benchmarking in emergency health systems”, Emergency Medicine, 2002,(14), pp.430-435
80 Τσιότρας Γ., «Βελτίωση Ποιότητας», B’ έκδοση. Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2002, σελ. 342-373
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2.3 BENCHMARKING ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΡΓΑΑΕΙΟ

■ Επιτρέπει τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων και για αυτό αποτελεί 

στρατηγικό εργαλείο. Είναι το εργαλείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις όσον 

αφορά: Πού είμαστε; Πού θέλουμε να είμαστε και πώς θα φτάσουμε εκεί; 

(όπως δείχνει και το σχήμα 1)

Διαχείριση
διαδικασίας

Απόδοση
διαδικασίας

Σχήμα 1. To benchmarking προσφέρει την δυνατότητα για ερωτήσεις σχετικές με την συμπεριφορά της 
διαδικασίας π.χ. διαχείριση διαδικασίας.

Zairi Μ., "Benchmarking: The Best Tool for Measuring Competitiveness’', Benchmarking for Quality 
Management and Technology, 1994 vol.l, Nol, pi 1-24
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Όπως δείχνει και το σχήμα οι στρατηγικοί στόχοι δημιουργούνται αρχικά με βάση τις 

ικανότητες (διαδικασίες) και τις απαιτήσεις (ικανοποίηση πελατών). Με βάση λοιπόν 

τα standard που θέλουμε και αυτά που μπορούμε να επιτύχουμε η εφαρμογή της 

ανταγωνιστικής σύγκρισης θα μας βοηθήσει να φτάσουμε σε ακόμα υψηλότερα 

standard.

2.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ME TO BENCHMARKING

Σχήμα 2. Benchmarking - ένα μοντέλο για παράδοση ολικής ποιότητας

Για να καθοριστούν συγκεκριμένοι αντικειμενικοί στόχοι και πρότυπα είναι ανάγκη 

να απαντηθούν κάποια από τα ερωτήματα που φαίνονται και στο επόμενο σχήμα.



71

Δηλαδή ποιες είναι οι αξίες της επιχείρησης, η αποστολή, ο σχεδιασμός, η 

διαδικασία, η μέτρηση της απόδοσης.

Μετρώντας TQM : 
Αυτό-αποτίμηση 
συστημάτων (EFQM, 
MBNQA, DEMING)

Σχέδιο 3. Στρατηγική για την ανάπτυξη των αντικειμενικών στόχων.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ
Ν Π

ΕΛΑΤΗ
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2.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

To Benchmarking μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα

1. απίστευτες βελτιώσεις ως standard απόδοσης,

2. ξαφνικές αλλαγές που μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερες πρακτικές και 

τρόπους εργασίας και

3. άνοιγμα του δρόμου για αριστεία δημιουργώντας έναν οργανισμό που 

μαθαίνει.82

4.

Για να επιτευχθεί το 1 και το 3 χρειάζεται να υπάρξει σύγκλιση του χάσματος της 

απόδοσης καθορίζοντας το standard που υπάρχει, το τι θα έπρεπε να υπάρχει σαν 

εσωτερικό standard και σχεδιάζοντας ένα σχέδιο για την επίτευξη του τελευταίου με 

συγκεκριμένη στρατηγική.

To benchmarking προσθέτει την απαραίτητη ώθηση για να εξασφαλίσει ότι τα 

πρότυπα της απόδοσης είναι πολύ ανταγωνιστικά, με τη δυνατότητα να έχουν τις 

ακόλουθες εκβάσεις:

• Όταν και όποτε ένα κενό εντοπίζεται, τα επιθυμητά πρότυπα αναθεωρούνται 

και νέες πρακτικές, μέθοδοι, τρόποι διαχείρισης των διαδικασιών βασισμένες 

στους καλύτερους εκτελεστές εισάγονται για να κλείσουν το προσδιορισμένο 

χάσμα.

• Αν διαπιστωθεί ότι η διαφορά είναι υπέρ της επιχείρησης, το benchmarking 

βοηθάει την επιχείρηση να παραμένει συγκεντρωμένη στο στόχο της ώστε να 

επιτύχει ακόμη υψηλότερη αποδοτικότητα (Σχήμα 4)

Zairi Μ., 'Benchmarking: The Best Tool for Measuring Competitiveness", Benchmarking for Quality 
Management and Technology, 1994 vol. 1, No I, pi 1 -24
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Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού υπάρχουν διάφορες 

τεχνικές και μηχανισμοί ευρείας χρήσης. Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει 50 

εταιρείες από διαφορετικές χώρες προσδιόρισαν τις πιο δημοφιλείς πρακτικές- 

τεχνικές που χρησιμοποιούν για την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων. Αυτές 

είναι

Ανάλυση ανταγωνισμού 72%

Σχεδιασμός σεναρίων 69%

Benchmarking 56%

Total Quality Management 44%

Ανάλυση μετοχικού κεφαλαίου 44%

Ανάλυση αλυσίδας αξίας 44%

Re-engineering -Ανασχεδιασμός 33%

Ανταγωνισμός με βάση το χρόνο 25%83

83 Hunger D., Τ. Wheelen, “Strategic Management”, 7th Edition, p 37-39
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Σύμφωνα με την XEROX Co που πρωτοπόρησε στις ΗΠΑ το benchmarking είναι η 

συνεχής διαδικασία μέτρησης προϊόντων, υπηρεσιών, και πρακτικών απέναντι στους 

πιο σκληρούς ανταγωνιστές ή απέναντι στους ηγέτες της βιομηχανίας του κλάδου.

Η ανταγωνιστική σύγκριση αποτελεί ένα δημοφιλές πρόγραμμα και βασίζεται στην 

ιδέα ότι δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσεις κάτι εξαρχής αν αυτό ήδη υπάρχει και 

μάλιστα λειτουργεί σωστά. Συμπεριλαμβάνει κυρίως τη μάθηση κάποιας 

δραστηριότητας από κάποια άλλη εταιρεία που την κάνει καλύτερα και είτε αποτελεί 

μίμηση του καλού είτε βελτίωση πάνω στις ήδη υπάρχουσες τακτικές.

Συνήθως ακολουθούνται τα εξής βήματα:

1. αναγνώριση της διαδικασίας η οποία θα εξεταστεί. Θα έπρεπε να επιλεχθεί μια 

δραστηριότητα στην οποία μπορεί να αναδειχτεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

της εταιρείας

2. ανεύρεση συγκεκριμένων μέτρων και σταθμών που θα μπορούν να μετρήσουν 

την δραστηριότητα αυτή

3. επιλογή των κατάλληλων και διαθέσιμων ανταγωνιστών που μπορεί να βρεθούν 

ανάμεσα στις εταιρείες του ίδιου κλάδου της βιομηχανίας ή σε εντελώς 

διαφορετικές εταιρείες

4. υπολογισμός των διαφορών μεταξύ των μετρήσεων της ίδιας της εταιρείας και 

των καλύτερων αποδόσεων των ανταγωνιστών και αναγνώριση γιατί υπάρχουν 

αυτές οι διαφορές

5. ανάπτυξη τακτικών προγραμμάτων για την κάλυψη των κενών

6. εφαρμογή των προγραμμάτων και σύγκριση των τελικών νέων αποτελεσμάτων 

μετρήσεων της απόδοσης σε σχέση με αυτές των καλύτερων εταιρειών.84

Από συγκεκριμένη έρευνα που έγινε με δείγμα 306 κατασκευαστικών εταιρειών 

αποδείχθηκε ότι το benchmarking στην αγοραστική απόδοση της εταιρείας είχε 

θετική επιρροή. Η υψηλή απόδοση στην αγορά είχε ως αποτέλεσμα θετική επιρροή 

και στην ετήσια επιχειρηματική απόδοση της εταιρείας. Υπάρχει λοιπόν μια έμμεση

2.6 ΧΡΗΣΗ TOY BENCHMARKING ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

84 Hunger D., Τ. Wheelen, "Strategic Management", 7'h Edition, p 37-39
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επίδραση του benchmarking στην απόδοση της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα το 

benchmarking στη διαδικασία αγοράς και η αγοραστική απόδοση εξασφαλίζει υψηλά 

επίπεδα ποιότητας στις παραγγελίες, στην επίτευξη στόχων απογραφής, στην έγκαιρη 

ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών και γενικά στην ικανοποίηση των πελατών. 

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί και η επιχειρηματική απόδοση και 

επομένως η διαδικασία benchmarking μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

• Ως εργαλείο για την αναγνώριση των καλύτερων πρακτικών αγοράς

• Για να δημιουργήσει στόχους αγοράς που να έχουν ενδιαφέρον

• Για να κατανοηθούν καλύτερα οι αδυναμίες και οι δυνάμεις της επιχείρησης στην 

αγορά σε σχέση με τους ανταγωνιστές και για να ξεκινήσει διαδικασίες βελτίωσης 

στηριζόμενες στις υπάρχουσες ανάγκες.85 86

ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ TO BENCHMARKING ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ο/

■ To benchmarking πρέπει να εξασφαλίσει ότι:

□ υπάρχει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ των αποτελεσμάτων, κρίσιμοι 

παράγοντες επιτυχίας, και τα μέσα για την επίτευξή τους, κρίσιμες διαδικασίες 

(CP)

□ η ατέρμονη βελτίωση συνδέεται πολύ με τις εξωτερικές πτυχές των 

επιχειρήσεων (στρατηγικός προγραμματισμός) και με τις εσωτερικές πτυχές 

της διαχείρισης και ελέγχου διαδικασιών

□ παίρνουμε την αγορά / τον πελάτη ως αφετηρία και εργαζόμαστε προς το 

εσωτερικό της επιχείρησης εξασφαλίζοντας ότι η επιχειρησιακή διαδικασία 

είναι σε θέση να ανταποκριθεί με συνέπεια σε αυτό που η αγορά / ο πελάτης 

απαιτεί.

85 Sanchez-Rodrigue/ C., "Benchmarking in the purchasing function and its impact on purchasing and business 
performance". Benchmarking An International Journal, 2003, vol.10 No5, pp.457-471
86 Zairi M., "Benchmarking: The Best Tool for Measuring Competitiveness", Benchmarking for Quality 
Management and Technology, 1994 vol.l. No I, pi 1-24
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BENCHMARKING & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

■ Με το benchmarking μπορούν να μετρηθούν στοιχεία όπως:

□ Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών

□ Βαθμός επίτευξης των στόχων

□ Η έγκαιρη παράδοση των προϊόντων

□ Η έγκαιρη απάντηση στις έρευνες

□ Η γενική εσωτερική ικανοποίηση πελατών.

□ Η αξία των περιουσιακών στοιχείων

□ Το μεικτό περιθώριο κέρδους

□ Το μερίδιο αγοράς

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TOY BENCHMARKING 87 88

87

■ Γενικός αντίκτυπος στην ικανοποίηση πελατών

■ Έκταση της συμβολής στη βελτίωση των ανταγωνιστικών προτύπων

■ Εξωτερικός προσανατολισμός της οργάνωσης

■ Ενίσχυση της ομάδας της γνώσης

■ Διαφορετικότητα των επιχειρήσεων

■ Διαφορετικά περιβάλλοντα λειτουργίας των επιχειρήσεων

■ Μερικές φορές οι διαδικασίες μπορεί να μην είναι εύκολο να εντοπιστούν, γιατί 

είναι σιωπηρά σχεδιασμένες ή κοινωνικά επιβεβλημένες

87 Hutton D., "D2D: A quality winner's approach ", Benchmarking for Quality management and technology, 1994,
vol 1, No 3, pp.21-38
88 Zairi M., "Benchmarking: The Best Tool for Measuring Competitiveness", Benchmarking for Quality 
Management and Technology, 1994 vol. I, No I, pi 1-24
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Σχήμα 5. Θεμελιώδες πλαίσιο εργασίας για το benchmarking 
Πηγή: Yasin και Zimmerer

89 Yasin Μ., "The role of benchmarking in achieving continuous service quality". International Journal of 
Contemporary Hospitality Management, 1995, Vol.7 No4, pp.27-32
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ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΗ TOY BENCHMARKING

Οι παράγοντες αυτοί αφορούν τόσο τα εσωτερικά όσο και εξωτερικά συστήματα 

λειτουργίας των επιχειρήσεων90.

(1)
Περιβάλλον
Benchmarking
α) Δομικοί παράγοντες: 
π.χ. βαθμός 
ανεξαρτησίας, βαθμός 
γεωγραφικού 
διαχωρισμού, αριθμός 
συνεργατών
β)Δυναμικοί παράγοντες: 
π.χ. αρχικός, πρωτεύον 
κίνητρο, ατομική 
συνεργασία

(2)
Δραστηριότητες 
benchmarking
Στρατηγικές και\ ή 
επιχειρησιακές

V___________________ J

(3)
Συνεργασία
Ένταση,
βαθμός
αμοιβαιότητας,
εμπιστοσύνης\
διάθεσης

(4)
Φύση της 
ιδέας του 
benchmarking
Ανταγωνισμός 
και \ ή 
συνεργασία

I
(5)

Αντικειμενικότητα και 
παρατήρηση του 
αποτελέσματος
Επιτυχία, όροι 
συσχέτισης

Σχήμα 6. Μοντέλο των βασικών παραγόντων που ορίζουν την φύση του συναγωνισμού , συνεργασίας της 
ιόέας του benchmarking.

Magd Η., "Benchmarking: Achieving best value in public sector organizations". Benchmarking: An 
international journal, 2003, vol. 10 No3, pp 261-286
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Η δημιουργία μίας νέας ιδέας και η εφαρμογή της σε ένα νέο προϊόν, σε μία 

διαδικασία ή σε μία υπηρεσία, οδηγώντας στη δυναμική ανάπτυξη της εθνικής 

οικονομίας, στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία καθαρού κέρδους για 

την επιχείρηση. Αυτός ο ορισμός της καινοτομίας αποτελεί μια ξεκάθαρη ένδειξη για 

το πώς μπορεί να ωφεληθεί μια επιχείρηση εφαρμόζοντας benchmarking στην 

καινοτομία91

Φυσικά η διαδικασία αυτή για την επιχείρηση θα έχει διάφορα οφέλη που είναι πολύ 

σημαντικά:

+ Αύξηση παραγωγικότητας και προσαρμοστικότητας, λόγω βελτίωσης 

διαδικασιών

ψ Αύξηση μεριδίου αγοράς και τρόπων εξυπηρέτησης πελατών 

ψ Αύξηση αποδοτικότητας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων ευκαιριών για την 

επιχείρηση

ψ Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ηγεσίας στην τεχνολογία

Για να εφαρμόσει αυτή τη διαδικασία μια επιχείρηση μπορεί να ακολουθήσει την 

εξής πορεία:

1. Αναζήτηση νέων ιδεών

Αυτό θα το κάνει με την βοήθεια των εργαζομένων που μπορούν να αποτελέσουν μια 

καινοτομική πηγή, από το τμήμα R&D, που ως τμήμα έρευνας και ανάπτυξης είναι 

στη δικαιοδοσία του να βρίσκει νέες ιδέες και ακόμα μέσα από συζητήσεις με τη 

μέθοδο brainstorming.

2. Αζιολόνηση νέων ιδεών από επιτροπή

Η αξιολόγηση των ιδεών είναι απαραίτητη να γίνει και μάλιστα από συγκεκριμένη 

επιτροπή η οποία θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα πλεονεκτήματα από την 

εφαρμογή της νέας ιδέας (πιθανή μείωση κόστους), να αναλύσει 

χρηματοοικονομικούς δείκτες για αυτόν τον σκοπό και να διαπιστώσει τις πιθανές 

οργανωτικές βελτιώσεις, ώστε να εφαρμοστεί η όχι μια καινούρια ιδέα.

91 Guimaraes Τ., "Developing Innovation Benchmarks: An Empirical Study ", Management & Technology, 1994 
Vol. 1 No. 3, pp.3-20

2.7 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕΣΩ BENCHMARKING
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3. Χρήση νέων ιδεών

Στη συνέχεια η επιχείρηση θα πρέπει να μετατρέψει τις ιδέες σε προϊόντα ή 

υπηρεσίες, νέες ή πιο αποδοτικές διαδικασίες ή οργανωτικές αλλαγές που βελτιώνουν 

την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

4. Υποστήριξη WC καινοτομίας

Για υποστηριχθεί η καινοτομία και να συνεχιστεί η προσπάθεια θα πρέπει να 

ενθαρρυνθεί και να βραβευτεί από τη Διοίκηση ώστε να παρέχετε συνεχές κίνητρο 

στους εργαζόμενους.
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Σχήμα 7. Διαδικασία Benchmarking9293

Continuous
Improvement Benchmarking
-Assessment 92 93

92 Fuller C., "Key performance indicators for benchmarking health and safety management in intra- and inter
company comparisons ”, Benchmarking for Quality Management and Technology, 1997, Vol.4, No. 3, pp. 165-174
93 Underdown R., "Cycle of success: a strategy for becoming agile through benchmarking ", Benchmarking: An 
International Journal, 2002 Vol. 9 No. 3, pp. 278-292.
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jt
Benchmarking

Σχήμα 8. Διαμόρφωση απόφασιις benchmarking[12]

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ BENCHMARKING

Στα αρχικά στάδια του benchmarking όταν ακόμα η διαδικασία βρίσκεται σε πολύ 

πρώιμα στάδια, χρειάζεται προσοχή όσον αφορά στον ενθουσιασμό για τη νέα 

πρακτική που εφαρμόζει η επιχείρηση. Αυτοί που συμμετέχουν πρέπει να δώσουν 

σημασία στα στοιχεία που πρέπει να συλλεχθούν από την εταιρεία που εξετάζουν και 

να επιστρέφουν με στοιχεία χρήσιμα για την δική τους επιχείρηση.94 

Επίσης, πριν να ξεκινήσουν την εξωτερική έρευνα των συνεργατών ή ανταγωνιστών 

πρέπει πρώτα να έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία της επιχείρησης στην οποία 

ανήκουν. Αν δεν γνωρίζουν καλά την δική του εταιρεία δεν θα επιστρέφουν με τα 

χρήσιμα στοιχεία. Θα πρέπει να έχουν ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις πάνω στις οποίες

Watson G, "A perspective on benchmarking". Benchmarking for Quality Management and Technology, 1994 
vol.l, Nol, p5-IO
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θα κάνουν την έρευνά τους. Προτάσεις 95 για τους νέους υποστηρικτές που ξεκινούν 

την διαδικασία του benchmarking είναι:

• Σκεφτείτε στρατηγικά: To benchmarking δεν εφαρμόζεται μόνο για

βραχυπρόθεσμες αλλαγές και γυαυτό χρειάζεται στρατηγική σκέψη και 

αφοσίωση.

• Δημιουργήστε εσωτερικούς υποστηρικτές της διαδικασίας

• Δημιουργήστε υψηλό επίπεδο εγρήγορσης και γνώσης μεταξύ των εργαζομένων

• Χρησιμοποιήστε εθελοντές στα αρχικά στάδια

ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ BENCHMARKING

• Στρατηγικές διαδικασίε£

• οργανωτικό σχέδιο και δομή

• πώς οι ανταγωνιστές ή οι καλύτερες επιχειρήσεις της κατηγορίας φέρνουν τα 

νέα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στην αγορά

• ποιες διαδικασίες έχουν σε ισχύ στις στρατηγικές κατηγορίες αγορών;

• Τυποποιημένες ή προσαρμοσμένες διαδικασίες;

• Εσωτερική χρηματοδότηση εναντίον εξωτερικής χρηματοδότησης

• στρατηγικές και συστήματα πηγών μέσω internet

• συστήματα απόδοσης και ποιότητας προμηθευτών

• αξιολόγηση του κινδύνου και μετριασμός του

• διαχείριση συμβάσεων

• Αποόοτικότητα

■ σχετικός με πόσο καλά εκτελούνται οι διαδικασίες

■ ποσοστό τυποποίησης

■ η «μαλακή» αποταμίευση: μερικές φορές δύσκολο να εντοπιστεί αλλά εξίσου 

σημαντικό

• Α ποτελεσυ,ατικότητα

95 ΓΙαπαδάκης Β.. «Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ε'/Ιηνική και Λιεθ\·ής εμπειρία», 411 Έκδοση. Εκδόσεις Μπένοιι. 
Αθήνα 2002. σελ. 129-147



ο πώς οι διαδικασίες προσκρούουν στην αποδοτικότητα 

ο η «σκληρή» αποταμίευση χρημάτων μπορεί να εντοπιστεί

84

Το στάδιο αποτελεσματικότητας (I)96

96 Zairi Μ., “Benchmarking: The Best Tool for Measuring Competitiveness", Benchmarking for Quality 
Management and Technology, 1994 vol. 1, No 1, pi 1-24
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Το στάδιο ανταγωνιστικότητας (2)

Προσοχή κατά τη διάρκεια του benchmarking

S προσδιορισμός όσο καλύτερα γίνεται των ανταγωνιστών κατηγορίας ή άλλων έξω 

από τον κλάδο

• έρευνα για τον κλάδο και άλλους στον τομέα αλυσίδων ανεφοδιασμού

• ανάπτυξη καταλόγου ονομάτων και επαφών

^ συμφωνίες εμπιστευτικότητας σε ισχύ, αν είναι απαραίτητο 

•S συμπεριφορά για benchmarking από κοντά

• επισκέψεις
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• τηλεφωνικές συνεντεύξεις

• έρευνες ταχυδρομείου

S συγκέντρωση των αποτελεσμάτων

• μοίρασμα της περίληψης στους συμμετέχοντες αξιολόγησης 

^ ανάπτυξη προγράμματος δράσης προς την οργανωτική αλλαγή

• μέτρηση των αποτελεσμάτων

^ θεσμοθέτηση της διαδικασίας benchmarking για να ελέγχονται συνεχώς οι 

υπάρχουσες και αναδυόμενες διαδικασίες
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Στα πλαίσια της ανταγωνιστικής αγοράς οι διάφορες επιχειρήσεις για να μπορέσουν 

να επιβιώσουν έπρεπε να ακολουθήσουν διάφορες καινοτόμες πρακτικές ώστε να 

έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Έτσι και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν 

αποτελούν εξαίρεση.

■ To benchmarking μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση των δημόσιων 

υπηρεσιών γιατί αυτές αφορούν την ικανοποίηση των πελατών

■ To benchmarking είναι σημαντικό εργαλείο της διοίκησης ολικής ποιότητας 

σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών97

■ To benchmarking οδηγεί σε κερδοφόρες επιχειρήσεις που ικανοποιούν τις 

ανάγκες των πελατών και αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
98■ To benchmarking είναι μια συνεχής διαδικασία

Στο δημόσιο τομέα πρέπει αρχικά να αντιμετωπιστούν βασικά θέματα, διαφορετικά 

μπορεί να αποτελέσουν εμπόδια στην εφαρμογή του benchmarking. Η πολιτική 

διοίκηση θα πρέπει να στηρίζει και να πιστεύει στην εφαρμογή της συγκριτικής 

ανάλυσης. Στον δημόσιο τομέα δεν μπορεί κανείς να διαχωρίσει τις λειτουργίες του 

από την πρόθεση της πολιτικής και των εκλεγμένων ηγετών, οι οποίοι αναμένουν 

άμεσα και ορατά στο ευρύ κοινό αποτελέσματα. Επιπλέον η πολιτική είναι 

ευμετάβλητη, ένας πολιτικός διοικητής μπορεί να αλλάξει από την μία ημέρα στην 

άλλη εξαιτίας ενός απλού γεγονότος. Στον δημόσιο τομέα υπάρχουν μεγάλη 

περιορισμοί σε χρηματικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Θεωρείται λοιπόν 

ιδιαίτερα σημαντικό πριν αποφασιστεί η εφαρμογή του benchmarking να εξευρεθούν 

οι απαραίτητοι πόροι και να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός του προσωπικού που θα 

εμπλακεί στην όλη διαδικασία.

Τα κυριότερα εμπόδια κατά την εφαρμογή της συγκριτικής μελέτης στο δημόσιο 

τομέα είναι η πολιτική βούληση και τα σωματεία τα οποία κάτω από την ομπρέλα

2.8 BENCHMARKING ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Kouzmin A., Loftier Ε., Klager Η. and Korac-Kakabadse N., (1999), "Benchmarking and performance 
measurement in public sectors". The International Journal of Public Sector Management, Vol. 12 No. 2, pp. 121-
4408 Magd H., and Curry A., "Benchmarking: Achieving best value in public sector organizations ", Benchmarking: 
An international journal, 2003, vol. 10 No3, pp 261 -286
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των ομοσπονδιών έχουν μεγάλη δύναμη. Επιβάλλεται λοιπόν, να εξασφαλιστεί η 

υποστήριξη των παραπάνω. Κατά την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον δημόσιο 

τομέα θα πρέπει να έχει προηγηθεί ευαισθητοποίηση και εμπλοκή όλου του 

προσωπικού διότι εμφανίζεται πολύ συχνά δυσκολία στην εφαρμογή όταν κάποιος 

από την ιεραρχία αντιδρά.

Ο δημόσιος τομέας λειτουργεί και κινείται με βάση συγκεκριμένη νομοθεσία και 

κανονισμούς, επομένως οποιοσδήποτε σχεδιασμός θα πρέπει να κινείται στα πλαίσια 

αυτής της νομοθεσίας, να έχει φυσικά τη στήριξη των θεσμικών οργάνων και να 

σέβεται απόλυτα τη γραφειοκρατική ιεραρχία."

Στον δημόσιο τομέα το οικονομικό κέρδος δεν είναι πρωταρχικός στόχος αλλά η 

τήρηση του προϋπολογισμού και η ισορροπία ανάμεσα στο κοινωνικό όφελος και 

τους πολιτικούς στόχους.99 100

Στην βιβλιογραφία δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για την εφαρμογή benchmarking 

στον δημόσιο τομέα και αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη δυσκολία στον προσδιορισμό 

ικανοποιητικών αποτελεσμάτων σε έναν δημόσιο οργανισμό.101 Τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ γενικά όπως για παράδειγμα η συντήρηση και 

διατήρηση έργων τέχνης.

Η ανάγκη για μακροχρόνια εφαρμογή της συγκριτικής μελέτης έρχεται σε αντίθεση 

με τη χρηματοδότηση των δημόσιων οργανισμών η οποία συνήθως είναι ετήσια. Οι 

δημόσιοι οργανισμοί πρέπει να αναφέρουν συνήθως σε ετήσια βάση τα 

αποτελέσματά τους, επομένως υπάρχει και μεγάλη πίεση στο να υπάρχουν άμεσα και 

θετικά αποτελέσματα.

Η συγκριτική μελέτη θα πρέπει να είναι σε απόλυτη συνάφεια με τη στρατηγική του 

οργανισμού, να επικεντρωθεί σε τομείς που έχουν σημαντικό κοινωνικό όφελος.102.

99
Keehley, Ρ., Medlin, S., MacBride, S., Longmire, L. (1997), "Benchmarking for Best Practices in the Public 

Sector: Achieving Performance Breakthroughs in Federal, State, and Local Agencies", Jossey-Bass Publishers, 
San Fransisco
100 Kouzmin A., Loftier E., Klager H. and Korac-Kakabadse N., (1999), "Benchmarking and performance 
measurement in public sectors", The International Journal of Public Sector Management, Vol. 12 No. 2, pp. 121- 
44
101 Yasin M.M. (2002), "The theory and practice of benchmarking: then and now". Benchmarking: An 
International Journal, Vol. 9 No. 3, pp. 217-43
l0~ Carbinetti L. and de Melo A. M. (2002), "What to benchmark: a systematic approach and cases" Benchmarking 
: An International Journal, Vol. 9 No. 3, pp. 244-55
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Ενώ κάποια αποτελέσματα μπορούν να συγκριθούν. είναι δύσκολο να προσδιορίσει 

κανείς τη διαδικασία εξαγωγής αυτών των αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα στον δημόσιο 

τομέα. Σημαντικός παράγοντας κατά τη συγκριτική μελέτη αποτελεί και το γεγονός 

ότι οι δημόσιοι οργανισμοί συνήθως δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αλλά 

προσπαθούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες ανάγκες πολιτών.103

Kyro Ρ. (2003) "Revising the concept and forms of benchmarking", Benchmarking: An International Journal, 
Vol. IONo.3, pp. 210-25
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Τα βασικά βήματα του benchmarking στον δημόσιο τομέα είναι παρόμοια με αυτά 

που ήδη έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο. Εδώ απλά περιληπτικά θα 

αναφερθούμε στην κοινή διαδικασία.

1° βήμα

Καταρχήν σχεδιάζεται και εντοπίζεται ποια θα είναι η διαδικασία για την οποία θα 

εφαρμοστεί benchmarking. Αυτό θα αποφασιστεί με βάση κάποια μέτρηση που αν 

βελτιωθεί θα έχει θετικό αποτέλεσμα ή κάποια κρίσιμη λειτουργία που είναι πολύ 

σημαντική για τον οργανισμό (συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα). 

Σε αυτό το στάδιο εκτός από την επιλογή της διαδικασίας γίνεται και η συγκρότηση 

της ομάδας που εκπαιδεύεται για να μπορέσει να εφαρμόσει benchmarking.

2° βήμα

Ακολουθεί η φάση της συλλογής στοιχείων που έχει συνήθως τη μεγαλύτερη χρονική 

διάρκεια και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

□ ορίζονται οι διαδικασίες που εφαρμόζονται ως σήμερα

□ καθορίζονται οι βασικές μετρήσεις

□ εντοπίζονται οι εταίροι ή οι ανταγωνιστές

□ καθορίζονται τα κριτήρια για την επιλογή των στόχων βελτίωσης

□ συλλογή και ανάλυση των δεδομένων που θα συγκριθούν

Για τον ορισμό των διαδικασιών που εφαρμόζονται σήμερα, κάθε διαδικασία 

αναλύεται σε φάσεις και σε επιμέρους ενέργειες και δραστηριότητες. Στη συνέχεια οι 

η ανάλυση των διαδικασιών παρουσιάζεται σε διαγράμματα ροής.

Η μέτρηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των φάσεων και 

ενεργειών γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν προκαθοριστεί και τα οποία 

θα δούμε στη συνέχεια ποια μπορεί να είναι.

3° βήμα

Η βάση αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν δηλαδή:

□ τη σύγκριση της απόδοσης μεταξύ των εταίρων ή ανταγωνιστών

2.9 ΜΟΝΤΕΛΟ BENCHMARKING ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
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□ τον καθορισμό των στόχων δηλαδή εκείνων των οργανισμών με τα βέλτιστα 

αποτελέσματα

□ τη μέτρηση του χάσματος της απόδοσης

□ και τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών για την επίτευξη των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων

4° βήμα

Στο τελευταίο αυτό στάδιο και αφού έχει γίνει καθορισμός των στόχων κάθε 

οργανισμός πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και 

των προγραμμάτων δράσης και στην παρακολούθηση των νέων εφαρμοζόμενων 

διαδικασιών.

Βέβαια στη φάση αυτή μπορεί να παρουσιαστούν κάποια προβλήματα όπως:

1. η αντίδραση στην εισαγωγή αλλαγών ειδικά αν αφορούν «κοινωνικές αλλαγές» 

μέσα στον οργανισμό όπως η εξουσιοδότηση του προσωπικού να αποφασίζει για 

τη συμμετοχή σε δίκτυα και ευρωπαϊκά προγράμματα χωρίς τη συμβολή της 

πολιτικής διοίκησης (για γρηγορότερη λήψη αποφάσεων).

2. η έλλειψη προσωπικού και εθνικών πόρων για την υλοποίηση της πρακτικής

3. η δαπάνη πόρων που απαιτούνται για τις διαδικασίες

4. η μη υποστήριξη από τους αρμόδιους ή και από τη διοίκηση

5. η έλλειψη συνεχούς παρακολούθησης ώστε να ανανεώνονται και να 

αναθεωρούνται παλιότερες αποφάσεις.

Εξάλλου το benchmarking είναι μια συνεχής διαδικασία, τα προβλήματα πρέπει 

αντιμετωπίζονται γιατί διαφορετικά αν υλοποιηθεί η διαδικασία μόνο για μια φορά 

τότε η εξέλιξη θα είναι στατική.
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Στο ερώτημα πώς χρησιμοποιείται το benchmarking στους δημόσιους οργανισμούς 

υπάρχουν διάφορες απόψεις. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι απλά υιοθετεί τις καλύτερες 

πρακτικές των άλλων οργανισμών χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι το benchmarking προσαρμόζει στις δημόσιες υπηρεσίες τις 

πρακτικές άλλων. Αυτό γιατί στις δημόσιες υπηρεσίες οι διαδικασίες είναι 

πολύπλοκες και πολλές φορές δεν είναι επαναλαμβανόμενες, και επιπλέον επειδή δεν 

μπορούν να γίνουν μεγάλες ή πρωτοποριακές αλλαγές αφού το δημόσιο λειτουργεί 

μέσα σε ένα πλαίσιο νόμων, κανονισμών και θεσμών.

Και στο δημόσιο η διαδικασία ξεκινά αφού πρώτα γνωρίσει ο οργανισμός τις δικές 

του διαδικασίες. Στη συνέχεια στρέφεται προς τα έξω και αναγνωρίζει τις καλύτερες 

πρακτικές των άλλων και από εκεί αρχίζει η προσπάθεια προσαρμογής στα καλύτερα 

δεδομένα για να μπορέσει να αυξηθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα.

Για να πετύχει βέβαια αυτό θα πρέπει το benchmarking να αποτελεί τμήμα- εργαλείο 

μιας ευρύτερης προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, δηλαδή να αποτελεί 

τμήμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π ή TQM-Total Quality 

Management).104

Η Δ.Ο.Π στις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να έχει ως βάση τον πολίτη και η 

ικανοποίηση του εξαρτάται από τη συμπεριφορά του προσωπικού και την αφοσίωση 

του οργανισμού στην παρακίνηση των εργαζομένων για να εκπληρώνουν τις ανάγκες 

των πελατών.105 Για να αποδειχθεί κατά πόσο είναι σημαντική η εφαρμογή της Δ.Ο.Π 

στο δημόσιο και πόσο μπορεί να βοηθήσει στη σωστή και αποδοτική λειτουργία των 

οργανισμών μπορεί να εφαρμοστεί benchmarking, το οποίο θα βασιστεί σε 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο αφορά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τα εξής θέματα:

104 EXPERTS DISCUSS HOW BENCHMARKING IMPROVES THE HEALTHCARE INDUSTRY Healthcare 
Financial Management, 1994, Vol. 48 Issue 9, p90
105 Zairi M., "Benchmarking for Best Practice: Continuous learning through sustainable innovation ", BH, 1996, 
Κΐφ. 8, p.313

2.10 ΧΡΗΣΗ BENCHMARKING ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ



93

+ Ενημερότητα για Δ.Ο.Π

ψ Συστήματα πληροφορικής μέσα στον οργανισμό όσον αφορά τη διάχυση 

πληροφοριών αλλά και τα θέματα προμηθευτών 

ψ Οργανωσιακά θέματα

▼ Θέματα προσωπικού και σχέσεων μεταξύ τους, όπως βαθμός λειτουργικότητας, 

απόδοση προσωπικού, συχνότητα συναντήσεων για ομαδική εργασία 

ψ Σχέση με άλλους προμηθευτές-^ καθορισμός συγκεκριμένων επιπέδων ποιότητας 

ψ Κόστος όσον αφορά τις διάφορες υπηρεσίες: ικανοποίηση πολιτών, μειωμένος 

χρόνος αναμονής για εξυπηρέτηση, έκδοση αποφάσεων και εισηγήσεων, διάχυση 

πληροφοριών.

+ Συγκεκριμένα θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν ακόμα και με τον τρόπο 

που αντιμετωπίζει το προσωπικό τους πολίτες ειδικών περιπτώσεων π.χ. 

αλλοδαποί, απότομοι και δυσαρεστημένοι πολίτες.
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Η συγκριτική μελέτη Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά την συστηματική 

σύγκριση και ανάλυση των κυριότερων αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και 

επιδόσεων των Ελληνικών Περιφερειών, με τα αντίστοιχα μεγέθη και ποσοτικά 

δεδομένα των πλέον οικονομικά ανεπτυγμένων Περιφερειών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Μέσα από αυτή τη συγκριτική αξιολόγηση, μπορούν να αντληθούν 

ωφέλιμες διαπιστώσεις και κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού και στρατηγικής 

για τον μελλοντικό προγραμματισμό σε περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο και 

ιδιαίτερα ενόψει του Δ' Κ.Π.Σ.

Η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking), δηλαδή η σύγκριση της επίδοσης βάσει 

συγκεκριμένου και μετρήσιμου σημείου αναφοράς, αποτελεί ευρέως διαδεδομένη 

διαδικασία, η οποία μπορεί να εφαρμοσθεί και ως εργαλείο βελτίωσης στη διαδικασία 

υλοποίησης δημόσιων πολιτικών και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας τους από 

διάφορες διοικητικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κύριος στόχος της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η 

στήριξη των Ευρωπαϊκών Περιφερειών μέσω διακρατικών δράσεων, για την 

εξισορρόπηση των περιφερειακών ανισοτήτων, ανάμεσα σε Περιφέρειες της 

Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί και η φιλοσοφία της 

διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών με άλλες Περιφέρειες, μέσω της 

ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, προς την κατεύθυνση επίτευξης της 

πολιτικής συνοχής σε μια διευρυμένη πλέον Ευρώπη.

2.11 BENCHMARKING ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργεί από το 1997, το Γραφείο Συντονισμού 

Συγκριτικής Αξιολόγησης, στα πλαίσια συγκεκριμένης πρωτοβουλίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εν λόγω Γραφείο έχει καταρτίσει έναν εκτενή κατάλογο 

των Ευρωπαϊκών Περιπτώσεων Συγκριτικής Αξιολόγησης και ρόλος του είναι ο 

συντονισμός της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα συγκριτικής 

αξιολόγησης, όπως :
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L Η ανάπτυξη μιας ευρείας βάσης δεδομένων για τη συγκριτική αξιολόγηση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία παρέχει πληροφορίες για τους φορείς που 

εφαρμόζουν την τεχνική, αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εφαρμογής, καθώς και 

άλλες πηγές επαφών για τη συγκριτική αξιολόγηση στην Ευρώπη.

2, Η παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλευτικής υποστήριξης στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στα προγράμματα συγκριτικής 

αξιολόγησης.

3. Η προώθηση της συγκριτικής αξιολόγησης ως εργαλείο για τη βελτίωση της 

περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου στην 

Ευρώπη.

Η βάση δεδομένων που προαναφέρθηκε, δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ΓΔΙΙΙ και παρέχει έναν ευρύ κατάλογο των πηγών και των τομέων 

συγκριτικής αξιολόγησης στην Ευρώπη. Προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία 

παραγωγής δεδομένων και να υπάρχουν ταχύτερα αποτελέσματα υπάρχει διασύνδεση 

βασισμένη στο Internet για την εισαγωγή των δεδομένων και την παραγωγή των 

εκθέσεων και των συγκρίσεων 106.

Παράλληλα και προς αυτήν την κατεύθυνση, κινείται και η φιλοσοφία διοργάνωσης 

Ανοικτών Ημερών (Open Days) από πλευράς της Επιτροπής των Περιφερειών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονότων δηλαδή που αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία να 

παρουσιασθούν βέλτιστες εμπειρίες και πρακτικές, μεταξύ συνεργαζόμενων 

Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Στα πλαίσια των Ανοικτών Ημερών, μέσω μιας σειράς 

επαφών, διαλέξεων και ομάδων εργασίας στρογγυλής τραπέζης μεταξύ 

περιφερειακών αντιπροσωπειών, επιχειρείται ο συνδυασμός δράσεων και πρακτικών 

σ€ 67πμέρους αντικείμενα, για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων. Οι εργασίες 

αυτής της πρωτοβουλίας, λαμβάνουν χώρα στα γραφεία διαφόρων συνεργαζόμενων 

περιφερειών που λειτουργούν μόνιμα στις Βρυξέλλες και στόχος τους είναι να 

συνεισφέρουν με τη σειρά τους στην αναδιάρθρωση και στήριξη της Ευρωπαϊκής 

Περιφερειακής Πολιτικής.

106 http://www.benchmarking-in-europe.com

http://www.benchmarking-in-europe.com
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Η σύσταση και η λειτουργία γραφείων διαφόρων Ευρωπαϊκών Περιφερειών, στις 

Βρυξέλλες που αποτελεί τη θεσμική καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί 

ουσιαστικά μια πολύ επιτυχημένη και βέλτιστη πρακτική. Στα γραφεία αυτά 

στεγάζονται οι περιφερειακές αντιπροσωπείες, με σκοπό την προβολή, τη διανομή 

πληροφοριών και την υπεράσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας τους στους 

Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και Οργανισμούς.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Η συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών εντός της Ευρώπης αποτελεί μια 

παραδοσιακή διεργασία και οι αναπτυγμένες οικονομικοκοινωνικά περιφέρειες 

μπορούν να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση της 

διαπεριφερειακής συνεργασίας και της αναδιάρθρωσης της πολιτικής συνοχής των 

Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Σ’ αυτή τη φιλοσοφία, κάθε Περιφέρεια, μέσω της 

έκθεσης των βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών της, έρχεται να προσδώσει 

προστιθέμενη αξία (value added) στη διαπεριφερειακή συνεργασία και να 

υποβοηθήσει μέσω της μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας την ανάπτυξη άλλων 

Περιφερειών.

Σε ένα ευρύ πλαίσιο εφαρμογής της συγκριτικής αξιολόγησης η εκάστοτε Ελληνική 

Περιφέρεια θα έχει τη δυνατότητα να μελετά τις «βέλτιστες πρακτικές» και να 

προσαρμόζει τα μεγέθη και ποσοτικά δεδομένα της, σε σχέση με τα αντίστοιχα 

υψηλής ποιότητας δεδομένα αναπτυγμένων Ευρωπαϊκών Περιφερειών, αντλώντας 

έτσι ωφέλιμες πληροφορίες, διαπιστώσεις και κατευθύνσεις αναπτυξιακού 

σχεδιασμού και στρατηγικής για τον μελλοντικό προγραμματισμό της.

Μέσω δηλαδή της συγκριτικής αξιολόγησης και της μελέτης των «βέλτιστων 

πρακτικών» μεταξύ Ελληνικών και άλλων Ευρωπαϊκών Περιφερειών, θα δίνεται η 

δυνατότητα αποκόμισης στρατηγικών, λειτουργικών και οικονομικών 

πλεονεκτημάτων για κάθε μία από αυτές.

Η όλη φιλοσοφία του εγχειρήματος της εκπόνησης της εν λόγω μελέτης, θα αφορά 

μια Γενικευιιένη - Στρατηγική Συγκριτική Αξιολόγηση, που θα εξετάζει πως
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ανταγωνίζονται ή πιο ορθά πως συναγωνίζονται οι Ελληνικές με άλλες Ευρωπαϊκές 

Περιφέρειες. Θα αφορά κυρίως στην αναζήτηση των «βέλτιστων πρακτικών» που 

επέτρεψαν στις περιφέρειες υψηλών επιδόσεων να είναι επιτυχημένες στις πολιτικές 

και τις δράσεις τους. Θα επηρεάζει κυρίως τα μακροπρόθεσμα - στρατηγικά σχέδια 

της εκάστοτε Ελληνικής Περιφέρειας, παράλληλα όμως τα θετικά αποτελέσματα θα 

αντικατοπτρίζονται και σε ζητήματα ορθολογικής διοίκησης των εσωτερικών και 

λειτουργικών δραστηριοτήτων της.

Η διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) θα συμβάλει ώστε να 

απαντηθούν μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα :

• Πως κρίνεται η επίδοσή της εκάστοτε Ελληνικής Περιφέρειας συγκριτικά με τις 

περιφέρειες - ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές που έχουν επιτύχει τις 

βέλτιστες επιδόσεις;

• Που πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της η εκάστοτε Ελληνική 

Περιφέρεια έτσι ώστε να κλείσει το χάσμα που τη χωρίζει με τις περιφέρειες - 

ηγέτες όσο το δυνατόν πιο άμεσα και αποτελεσματικά;

• Πού είναι οι μεγάλες τακτικές αδυναμίες της εκάστοτε Ελληνικής Περιφέρειας 

και ποιο είναι το χάσμα ανάμεσα στην απόδοσή της, την απόδοση άλλων 

Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Περιφερειών και αυτών που έχουν επιτύχει τις 

βέλτιστες επιδόσεις;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΑΔΙΑ

Η εφαρμογή της διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) μεταξύ 

Ελληνικών και πρωτοπόρων Ευρωπαϊκών Περιφερειών, δύναται να αναλυθεί σε 

πέντε βασικά στάδια, ως εξής :

Σχεδιασμός : Στο στάδιο αυτό η εκάστοτε Ελληνική Περιφέρεια καθορίζει το πεδίο 

εφαρμογής της σύγκρισης, την Περιφέρεια ή τις Περιφέρειες που θα αποτελέσουν τη 

βάση της σύγκρισης, καθώς και τα αντίστοιχα κριτήρια, τα δεδομένα και τους 

ποιοτικούς ή ποσοτικούς δείκτες στους οποίους θα στηριχθεί η εφαρμογή. Η 

μεταφορά γνώσεων και εμπειριών από την μια Περιφέρεια σε μια άλλη, προϋποθέτει 

μια σχετική ομοιογένεια ανάμεσα τους, δηλαδή θα πρέπει να παρουσιάζουν
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ομοιότητες σε ορισμένα χαρακτηριστικά, ανάλογα με τον τύπο της βέλτιστης 

επίδοσης. Για το λόγο αυτό, ο εντοπισμός του τύπου και του βαθμού ομοιότητας 

αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης προβλέπεται, κατ’ αρχήν, η διενέργεια 

σαφώς οριοθετημένης έρευνας πεδίου με σκοπό την συλλογή απόψεων από 

εκπροσώπους της εθνικής και περιφερειακής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

των κοινωνικών και συλλογικών φορέων και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 06 

περιφερειακό επίπεδο, σχετικά με τις συγκρινόμενες Περιφέρειες της Ε.Ε. και τα 

κριτήρια / δείκτες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην διαδικασία της 

συγκριτικής αξιολόγησης περιφερειών (regional benchmarking).

Τα ευρήματα της ανωτέρω έρευνας θα αποτελέσουν την κύρια εισροή στην τελική 

επεξεργασία και διαμόρφωση του δείγματος των συγκρινόμενων Περιφερειών και 

των κατάλληλων δεικτών που θα διαμορφώσουν και το πλαίσιο εφαρμογής της 

συγκριτικής αξιολόγησης.

Σε γενικές γραμμές εκτιμάται ότι οι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες επίδοσης θα 

προέλθουν από τα ακόλουθα πεδία :

• Πληθυσμός

• Πληθυσμιακή Δομή

• Εισοδήματα & Δαπάνες ανά Νοικοκυριό

• Κατανομή Εισοδήματος

• Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν (προστιθέμενη αξία)

• Δομή Οικονομικής Βάσης

• Δομή Αγοράς Εργασίας (Δείκτες απασχόλησης & ανεργίας)

• Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

• Δεξιότητες-Μορφωτικό Επίπεδο Ανθρώπινου Δυναμικού

• Επίπεδο Επάρκειας & Ποιότητας Υποδομών

• Κοινωνική Μέριμνα & Υπηρεσίες Υγείας,

• Περιβάλλον (περιβαλλοντικές επιπτώσεις, φυσικοί πόροι - πηγές ενέργειας κλπ.)
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Αξιολόγηση και ανάλυση : Στο συγκεκριμένο στάδιο μετά την επιλογή των 

στοιχείων και των δεικτών, πραγματοποιείται η αξιολόγηση και αναλύεται η διαφορά 

επίδοσης μεταξύ των συγκρινόμενων περιφερειών. Ανεξάρτητα αν επιλεγεί η 

σύγκριση με άλλες Περιφέρειες με βάση το μέγεθος τους, το ύψος του 

προϋπολογισμού τους, τον αριθμό των εργαζομένων, τη χώρα στην οποία 

δραστηριοποιούνται ή οποιοδήποτε συνδυασμό όλων αυτών των κριτηρίων, η 

συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) αντιπροσωπεύει μια μεγάλη ευκαιρία για 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εκάστοτε Ελληνικής Περιφέρειας.

Η ανάλυση των καταστάσεων που προκύπτουν από τη σύγκριση των δεικτών βοηθά 

τη διοίκηση, να εκτιμήσει και να βελτιώσει τη συνολική απόδοση της Περιφέρειας. 

Παρέχει περιεκτικά, ποσοτικοποιημένα και αντικειμενικά την πληροφορία για την 

επίδοση, ώστε οι Περιφέρειες να μπορούν εύκολα να συγκρίνουν τα στοιχεία τους. 

Τονίζει τα ισχυρά και ασθενή στοιχεία της Περιφέρειας και προσδιορίζει τις περιοχές 

της δραστηριότητας που χρειάζονται βελτίωση.

Η αξιολόγηση της εκάστοτε Περιφέρειας θα ορίζεται συνολικά. Θα εξετάζεται ένα 

ευρύτατο φάσμα θεμάτων για την Περιφέρεια από τον οικονομικό, διοικητικό και 

λειτουργικό τομέα μέχρι την ηγεσία, την πολιτική και στρατηγική, τη διοίκηση του 

προσωπικού, τη διαχείριση των πόρων, τις διαδικασίες και λειτουργίες της 

Περιφέρειας, την ικανοποίηση του πολίτη, την ικανοποίηση των εργαζομένων, την 

επίδραση στην κοινωνία και τα αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Αποδοχή και Ενσωμάτωση : Αφορά το στάδιο προετοιμασίας της εκάστοτε 

περιφέρειας, να δεχθεί, να υιοθετήσει και να υλοποιήσει τις βέλτιστες ιδέες, μεθόδους 

και πρακτικές. Από την προηγούμενη ανάλυση αντλούνται ιδέες και γνώσεις, οι 

οποίες ενσωματώνονται στις υφιστάμενες πρακτικές ή δημιουργούν νέες που οδηγούν 

σε βελτιωμένες επιδόσεις. Ειδικότερα, για τον σκοπό αυτό, το περιεχόμενο της 

μελέτης θα περιλαμβάνει - πέραν της συγκριτικής αποτίμησης των διαρθρωτικών 

χαρακτηριστικών των Περιφερειών που θα επιλεχθούν - τον εντοπισμό των 

βέλτιστων πρακτικών στα πεδία της αναπτυξιακής πολιτικής και στρατηγικής, του 

προγραμματισμού και υλοποίησης παρεμβάσεων, καθώς και των μηχανισμών 

υλοποίησης τους, με βασικό κριτήριο αξιολόγησης την συμβολή κάθε ενός εκ των 

ανωτέρω παραμέτρων στην επίτευξη υψηλών αναπτυξιακών επιδόσεων.
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Υλοποίηση και Δράση : Πρόκειται για το στάδιο υλοποίησης των προτεινόμενων 

μεθόδων και δράσεων για την βελτίωση της επίδοσης της εκάστοτε Ελληνικής 

Περιφέρειας, πέραν της καταγραφής και ανάλυσης της διαφοράς στην αναπτυξιακή 

της επίδοση με κάποια άλλη Περιφέρεια. Μετά την ανάλυση των αιτιών και την 

άντληση διδαγμάτων από τα αξιολογικά ευρήματα του προηγούμενου σταδίου, θα 

διαμορφωθούν πλέον οι κατάλληλός στρατηγικές για την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των δράσεων και της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.

Όπως προαναφέρθηκε, κατά την εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης 

(benchmarking) απαιτείται η συγκέντρωση πληροφορίας από μια ή περισσότερες 

πρωτοπόρες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και η διάχυσή της στην εκάστοτε Ελληνική 

Περιφέρεια, προκειμένου να αξιοποιηθεί θετικά από αυτή. Στόχος είναι η βελτίωση 

των διαδικασιών που εκτελούνται στην Ελληνική Περιφέρεια «αποδέκτη» με την 

εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών (π.χ. ορθολογική οργάνωση και διοίκηση, 

ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, συστήματα πληροφορικής κ.λ.π.).

Τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης, που βασίσθηκαν σε προκαθορισμένα 

κοινά πεδία και λειτουργικές περιοχές, συγκρίνονται με αποδεκτά σημεία αναφοράς 

που προκύπτουν από αναγνωρισμένες πηγές βέλτιστης πρακτικής, μέσω της επιλογής 

συγκεκριμένων συστημάτων μέτρησης, που αποτελούν την ποσοτική βάση για 

σύγκριση.

Το σύνολο των στοιχείων της συγκριτικής αξιολόγησης, μπορούν να εισάγονται σε 

μια διαμορφωμένη, σύνθετη, κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων (computerized 

data-base), ενώ μόλις το σύστημα μέτρησης επεξεργασθεί τα στοιχεία, μπορεί να 

παράγει μια περιεκτική έκθεση (report), με τα στοιχεία επιδόσεων της εκάστοτε 

Ελληνικής Περιφέρειας, αλλά και της σύγκρισής της με άλλες Ευρωπαϊκές 

Περιφέρειες. Στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων, θα έχουν πρόσβαση το σύνολο των 

δεκατριών (13) Ελληνικών Περιφερειών.

Κατ’ επέκταση, στα πλαίσια του ευρύτερου ζωτικού χώρου δικτύωσης, όπως αυτό 

του δικτύου που λειτουργεί με επιτυχία στο πεδίο της Περιφερειακής Πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εξισορρόπηση των περιφερειακών ανισοτήτων, η 

ανωτέρω βάση δεδομένων, δύναται να διασυνδεθεί με επιμέρους ευρωπαϊκές βάσεις
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δεδομένων συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking databases), με χιλιάδες 

αναφορές (records) με δεδομένα, στατιστικά στοιχεία και δείκτες των Ευρωπαϊκών 

Περιφερειών.

Αυτές οι βάσεις γενικά, μπορούν να περιέχουν πληροφορίες από συγκρίσεις 

διαδικασιών, επιδόσεων και στρατηγικών, οι οποίες μέσω της ευρύτερης φιλοσοφίας 

διαχείρισης της γνώσης (knowledge management) και της καινοτομίας (innovation), 

μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια να κλείσουν ή να 

μετριασθούν τα χάσματα των αποδόσεων των Ελληνικών Περιφερειών μεταξύ τους, 

αλλά και σε σχέση με τις λοιπές Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.

Ωρίμανση : Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση της 

διαδικασίας και καθιστά δυνατή τη συνεχή εκμάθηση, καθώς και την εισροή 

στοιχείων για τη συνεχή βελτίωση της εκάστοτε Ελληνικής Περιφέρειας. Θα 

πραγματοποιείται δηλαδή και θα ενισχύεται μια συστηματική διαδικασία συνεχούς 

σύγκρισης των επιδόσεων μεταξύ των επιλεγμένων περιφερειών, όσον αφορά τις 

πολιτικές, τα προγράμματα, τις δράσεις ή τις διαδικασίες τους έναντι των "καλύτερων 

Περιφερειών της Ευρώπης", με σκοπό όχι μόνο να φτάσουν στα ίδια επίπεδα 

επιδόσεων, αλλά να τα ξεπεράσουν.

Η χρήση της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) σε τακτική και 

επαναλαμβανόμενη βάση, βοηθά το σχεδίασμά και τη συστηματική επιθεώρηση της 

επίδοσης σε ευρύτατα αποδεκτά πρότυπα (standards) και μέτρα ποιότητας.
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΚΜ)
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3.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η \η φάση της καταγραφής αφορά στην απογραφή δραστηριοτήτων της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με την διεθνή της παρουσία και τη

συμμετοχή σε διαδικασίες δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών με άλλους

εθνικούς και ευρωπαϊκούς περιφερειακούς και μη φορείς.

Ακολουθούν οι παρακάτω ενότητες:

4- Αποτύπωση και περιγραφή των έργων στα οποία έχει συμμετάσχει και 

συμμετέχει σήμερα στην υλοποίησή τους η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας σε διεθνές επίπεδο. Η παρούσα ενότητα αναλύεται σε δύο 

υποενότητες, τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα και τα έργα τα 

οποία είναι ενεργά.

4 Αποτύπωση και περιγραφή των διαπεριφερειακών δικτύων στα οποία έχει 

συμμετάσχει έως σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

4 Αναγνώριση και αποτύπωση υπαρχόντων ισχυρών συνεργασιών μεταξύ 

ΠΚΜ και άλλων φορέων μέχρι σήμερα, αναφορικά με τα έργα και τα δίκτυα 

που περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες. Οι υπάρχουσες συνεργασίες 

αποτυπώνονται σε επίπεδο τίτλων φορέων και σε επίπεδο χώρας.

4 Σκιαγράφηση του αναπτυξιακού προφίλ της ΠΚΜ μέσω της ανάλυσης των 

αξόνων προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 

(ΠΕΠ) 2000-2006 και τεκμηρίωση της τελικής επιλογής των πεδίων 

εφαρμογής της μεθόδου του benchmarking με βάση τα αποτελέσματα των 

προηγούμενων παραγράφων. Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο την 

αναγνώριση της σχέσης του αναπτυξιακού προφίλ της ΠΚΜ με τα έργα και τα 

δίκτυα που περιγράφηκαν και την αναγνώριση των κενών που αναγνωρίζονται 

για τα οποία η ΠΚΜ θα μπορεί να υποστηριχθεί στο μέλλον από 

συμπληρωματικές στρατηγικές και πολιτικές άλλων πρωτοπόρων περιφερειών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω δημιουργίας νέων συνεργασιών και μεταφοράς 

τεχνογνωσίας και καινοτομίας.
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Τα αποτελέσματα της 1,ς φάσης της μελέτης δημιουργούν το κατάλληλο 

υπόβαθρο για την συνέχιση της υλοποίησης της μελέτης στην επόμενη φάση, την 

επιλογή κατάλληλων περιφερειών προς εφαρμογή Συγκριτικής Αξιολόγησης 

(benchmarking) και εφαρμογή της μεθόδου.
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3.2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΩΝ

Η παρούσα ενότητα αναπτύσσεται σε δύο υποενότητες:

1) Έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί έως σήμερα

2) Τρέχοντα έργα τα οποία βρίσκονται σε φάση υλοποίησης

Στην περιγραφή των έργων που ακολουθεί χρησιμοποιείται κωδικοποίηση στους 
τίτλους, η οποία έχει ως εξής:

Παλαιά'Εργα: ΠΕ - α/α(π.χ. ΠΕΙ, ΠΕ2 κλπ)

Τρέχοντα Έργα: ΤΕ - α/α(π.χ. ΤΕ1, ΤΕ2 κλπ)

Κλειστά Έργα (7)'07
ΠΕΙ: Complete Program for the Promotion of commercial co-operation between

I QQ
Thrace, Macedonia, Crete and Dodekanisa

Πρόγραμμα: INTERREG Η-A

Διάρκεια: 1998- 1999

Εταίροι: Εθνική Ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Επικεφαλής Εταίρος), Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου - Κύπρος, Οικονομικό Επιμελητήριο 
Σκοπιών - ΠΓΔΜ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο - Βουλγαρία, 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο - Λίβανος.

Στόχοι Το έργο στόχευε στην παροχή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα 
προωθήσει το διασυνοριακό εμπόριο για τις 4 συμμετέχουσες περιφέρειες, 
συγκεκριμένα, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Αποτελέσματα: Σαν αποτέλεσμα της υλοποίησης του παραπάνω έργου οργανώθηκαν διάφορα 
σεμινάρια και συνέδρια για επιχειρηματίες, συστάθηκαν 4 Κέντρα Πληροφοριών 
για Επιχειρήσεις και μια Επιτροπή για το Διασυνοριακό Εμπόριο.

ΠΕ2: Knowledge Management

Πρόγραμμα: INTERREG II C CADSES

Διάρκεια: 1998-2000

Gnomon, Euroconsultants S.A., E.E.T.A.A., 1999, “PANORAMA OF THE INTERREGIONAL AND
CROSS-BORDER COOPERATION PROJECTS THAT INVOLVE GREEK LOCAL AUTHORITIES”
108

httD://curona.eu.inl7comm/regional Dolicv/interreg3/inle2/summarv en.htm
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Εταίροι:

Στόχοι:

Αποτελέσματα:

Institute for Innovation Transfer GmBh — Austria (Επικεφαλής Εταίρος), Amt 
der Steiermarkikschen Landerregierung - Austria, Institute fuer 
Projektmanagement und Kommunikationstorchung - Germany, Bayrisches 
Staatsministerium fuer Emahrung Landwirtschaft und Forsten - Germany, 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Ελλάδα, BISTRA - SL.

To έργο αυτό παρουσιάστηκε ως η συνέχεια του ήδη εγκεκριμένου Knowledge 
Management, ώστε να διευρύνει και να συμπληρώσει το διακρατικό έργο. Ο 
Έλληνας Εταίρος συμμετείχε στα ακόλουθα:

> Στην ενίσχυση μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των περιφερειών στην ΕΕ 
με παρόμοια προβλήματα και παράλληλους στόχους

> Καταγραφή των αντικειμενικών στόχων που ενδιαφέρουν την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με άλλες Περιφέρειες της ΕΕ ώστε να 
προσδιοριστούν πιθανοί τομείς συνεργασίας.

> Ανταλλαγή τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε κατά τη φάση της υλοποίησης 
των πρόσθετων έργων σε άλλες περιφέρειες.

+ Καταγραφή και διάχυση «Καλών Πρακτικών» για την ενίσχυση της 
γνώσης και του κινήτρου για συμμετοχή

+ Προετοιμασία μελλοντικών έργων υλοποίησης

+ Ανάπτυξη σεναρίων δράσης για την Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική όσον 
αφορά στην χωροταξική ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας.
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ΠΕ3: INTEMIGRA

Πρόγραμμα: INTERREG II C CADSES

Διάρκεια: 1998-2000

Εταίροι: Regione Abruzzo - Italy (Επικεφαλής Εταίρος), IRIS e. V. - Germany, Regione 
Fruili Venezia Giulia - Italy, Regione Emilia Romagna - Italy, Regione Puglia - 
Italy, Landrasamt Hohenlohekreis - Germany, Περιφέρεια Ηπείρου - Ελλάδα, 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Ελλάδα, Town of Szombathelyi - 
Hungary, Regional Council of Durazzo - AL.

Στόχοι To έργο στόχευε στην ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας στον τομέα της 
διαχείρισης μεταναστών σε αστικό και τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, σκοπός 
ήταν η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πόλεις και οι εγκαταστάσεις 
αλλάζουν εξαιτίας του φαινομένου της μετανάστευσης. Το έργο προσέγγιζε το 
θέμα της μετανάστευσης ερευνώντας τον αντίκτυπο που έχει στην οικονομία, 
στην αγορά εργασίας, στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και της υγείας, 
στον αρχιτεκτονικό σχεδίασμά και στον σχεδίασμά των πόλεων. Το έργο θα 
παρείχε μια ανάλυση των πρόσφατων κυμάτων μετανάστευσης, της ανάγκες 
εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, των μοντέλων και των αρχικών 
χωροταξικών σχεδιασμών, της καινοτόμου εκπαίδευσης, της δημιουργίας 
επιχειρήσεων, των καλών πρακτικών στις κοινωνικές υπηρεσίες, επέμβαση στη 
διαδικασία εγκατάστασης των μεταναστριών και της πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης.

Αποτελέσματα: + Η δημιουργία ενός δικτύου 

+ Καθορισμός οδηγιών για τον σχεδίασμά

+ Οργάνωση εργαστηρίων εκπαίδευσης, συνεδρίων και δημοσίων 
εκδηλώσεων

+ Έκδοση ενός βιβλίου
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ΠΕ4: INNOREGIO - Καινοτόμος Περιφέρεια: Ανάπτυξη και Διάδοση Τεχνικών 

Διοίκησης της Καινοτομίας109

Πρόγραμμα: RECITE II

Διάρκεια: 2000 - 2002

Εταίροι: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια
Κρήτης, Region Basque Country, Region of Norte, Region of Wales

Στόχοι Η ανάπτυξη και η διάχυση των τεχνικών διοίκησης της καινοτομίας προς όλους
τους φορείς που συνθέτουν το περιφερειακό σύστημα καινοτομίας. Οι 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ήταν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προμηθευτές 
τεχνολογίας, σύμβουλοι επιχειρήσεων, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, 
φορείς έρευνας και ανάπτυξης.

Αποτελέσματα: Τα στάδια ανάπτυξης του προγράμματος περιελάμβαναν:

Στον τομέα της έρευνας:

+ Τεχνολογική παρατήρηση 

+ Ενίσχυση δημιουργικότητας 

+ Χρηματοδότηση Ε & A 

Στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας:

+ Διαχείριση Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

+ Συγκριτική παρακολούθηση (benchmarking)

+ Τεχνοδιάγνωαη 

+ Αξιολόγηση τεχνολογιών

Στον τομέα της ανάπτυξης νέων προϊόντων/ διαδικασιών:

+ Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών 

+ Διαχείριση ολικής ποιότητας 

+ Διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντων 

+ Σχεδιασμός προϊόντων 

+ Αναγνώριση του ρόλου των εργαζομένων 

Στον τομέα της συνεργασίας επιχειρήσεων:

+ Διαχείριση αλυσίδων παραγωγής 

+ Παράδοση στη στιγμή 

+ Ηλεκτρονικό εμπόριο

109 http://innoreeio. urenio.org/

http://innoreeio._urenio.org/
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ΠΕ5: INTERISK - Έλεγχος των υπέργειων και υπόγειων υδάτων στη 

διασυνοριακή ζώνη110

Πρόγραμμα: ECOS - OUVERTURE

Διάρκεια: 2000-2001

Εταίροι: 3 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (2 Ελληνικές) και 3 Περιφέρειες των Βαλκανίων

Στόχοι Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των υπέργειων και υπόγειων υδάτων με τη 
χρήση δικτύων τηλεματικής. Οι αντικειμενικοί στόχοι του έργου 
επικεντρώνονταν στα ακόλουθα:

> Ποιοτικός έλεγχος των υδατικών πόρων στη διασυνοριακή ζώνη

> Καθορισμός των ζωνών χρήσης γης

> Μεταφορά τεχνογνωσίας σε περιφέρειες των Βαλκανίων.

Αποτελέσματα: Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκαν 3 σταθμοί ελέγχου των υδάτων: 

+ Στη Λίμνη Δοϊράνη 

+ Στη Λίμνη Κερκίνη 

+ Στον ποταμό Στρυμόνα

http://sustourism.net/Dartners.htm

http://sustourism.net/Dartners.htm
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ΠΕ6: RTP- RIS + - Περιφερειακό Τεχνολογικό Σχέδιο Κεντρικής Μακεδονίας111

Πρόγραμμα: Κοινωνία της Πληροφορίας

Διάρκεια: 1995 - 1997 Α’Φάση 

2000-2001 Β’Φάση

Εταίροι: Όλοι οι παραγωγικοί, επιστημονικοί και ερευνητικοί φορείς της 
Περιφέρειας

Στόχοι Το Περιφερειακό Τεχνολογικό Σχέδιο της Κεντρικής Μακεδονίας ήταν ένα 
πιλοτικό πρόγραμμα με αντικείμενο να προάγει τεχνολογική καινοτομία 
στην Κεντρική Μακεδονία και να αναπτύξει λεπτομερώς τις μεθοδολογίες 
και τα απαραίτητα εργαλεία για την περιφερειακή καινοτομία. Το σχέδιο 
δράσης του Περιφερειακού Τεχνολογικού Προγράμματος, εισήγαγε 6 
προτεραιότητες για τεχνολογική καινοτομία στην Κεντρική Μακεδονία. Η 
κάθε μία σχετίζεται με το θεματικό χαρακτήρα και το σκοπό της κάθε 
περιοχής.

Αποτελέσματα: Ήδη έχει υλοποιηθεί και η Β’ φάση του προγράμματος, η οποία 
περιλαμβάνει:

+ Χρήση των κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης για την προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων έντασης τεχνολογίας.

+ Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης για συμμετοχή των επιχειρήσεων 
σε Ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας.

+ Ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας σε cluster επιχειρήσεων.

+ Διαχείριση του κινδύνου επενδύσεων στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη.

+ Επιμόρφωση σε θέματα ποιότητας.

+ Δημιουργία υποδομής για την υποδοχή δραστηριοτήτων έρευνας και 
τεχνολογίας.

http://\v\vw. urenio.org/rip.htm

http:///v/vw._urenio.org/rip.htm
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ΠΕ7: Πρωτοβουλία IRIS - Inter - regional Information Society Initiative112

Πρόγραμμα: Κοινωνία της Πληροφορίας

Διάρκεια: 1995 - 1997 Α’Φάση 

2000-2001 Β’Φάση

Εταίροι: 28 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (ενδεικτικά οι Κεντρική Μακεδονία, WN 
England, Piemonte, Saxony, Valencia, Nord Pas de Calais) και όλοι οι 
παραγωγικοί, επιστημονικοί και ερευνητικοί φορείς

Στόχοι Διαμόρφωση στρατηγικής για την εφαρμογή της ΚτΠ στην περιοχή της 
Κεντρικής Μακεδονίας και την δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής 
εμπειριών και τεχνογνωσίας σε συνεργασία με άλλες Ευρωπαϊκές 
Περιφέρειες.

Αποτελέσματα: Το έργο αυτό είχε και επέκταση (Β» Φάση) η οποία ονομάστηκε RIS1+. Οι
βασικές εμπειρίες που αποκομίστηκαν από την ανάπτυξη της
πρωτοβουλίας IRISI στην Κεντρική Μακεδονία συνοψίζονται ως εξής:

+ Υπήρξε πολύ υψηλή, υψηλότερο του αναμενόμενου διάθεση για 
συμμετοχή στη διαμόρφωση της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων 
από όλους τους φορείς (key factors) της Περιφέρειας

+ Δημιουργήθηκαν ισχυρές και διαχρονικές συμμαχίες μεταξύ των 
βασικών συντελεστών της Περιφέρειας, βασισμένες σε σενάρια 
αμοιβαίου συμφέροντος υπό την κοινή προοπτική της περιφερειακής 
ανάπτυξης μέσω της ΚτΠ.

+ Δημιουργήθηκαν επίσης σημαντικές διαπεριφερειακές συνεργασίες 
που υφίστανται και σήμερα , με σημαντικότερη το δίκτυο EuroTIRA.

+ Σχεδιάστηκε μια συνεπής στρατηγική, σε επίπεδο ιεράρχησης 
προτεραιοτήτων, που εκφράστηκε με ένα συγκροτημένο σχέδιο δράσης 
και οι μελέτες σκοπιμότητας \910 στον αριθμό). Ήταν η πρώτη φορά 
που τέθηκε το θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας στην Ελλάδα και, με βάση τις εθνικές θέσεις που 
δημοσιοποιήθηκαν μεταγενέστερα από τον Πρωθυπουργό, η 
στρατηγική της Κεντρικής Μακεδονίας ήταν επιτυχημένη.

+ Η δραστηριοποίηση περιορίστηκε στο Μητροπολιτικό Συγκρότημα της 
Θεσσαλονίκης και δεν έγινε σημαντική προσπάθεια για τη διάχυση 
προς τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας. Δεν υπήρξε 
συγκεκριμένο σχέδιο επικοινωνίας και ο βαθμός χρήσης των τοπικών 
μέσων ήταν από χαμηλός ως ανύπαρκτος.

+ Το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπισε η συνολική προσπάθεια ήταν 
χρηματοδότηση για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης. Το τότε εν 
ισχύ Β’ ΚΠΣ δεν προέβλεπε σημαντικές δράσεις για την ΚτΠ και η 
μόνη διέξοδος που μπόρεσαν να βρουν λίγα από τα προταθέντα σχέδια 
δράσης ήταν η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια Ε+ΤΑ ή από 
συμπληρωματικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Το γεγονός αυτό μείωσε

www.erisa.be/defaull.hlml

http://www.erisa.be/defaull.hlml
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τον ενιαίο χαρακτήρα της πρωτοβουλίας σε περιφερειακό επίπεδο.

+ Επιπρόσθετα, η έλλειψη ενός ορίζοντα (χρηματοδότησης και) 
υλοποίησης των σχεδιαζόμενων, στα πλαίσια του IRISI, παρεμβάσεων 
μείωσε, προς τα τέλη του εγχειρήματος, το ενδιαφέρον και τη 
μαζικότητα της συμμετοχής αρκετών από τους σημαντικούς 
περιφερειακούς παράγοντες.

+ Δύο σημαντικές spin - off δραστηριότητες του IRISI που προέκυψαν, 
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία, ήταν τα 
έργα «Βιομηχανική Πληροφορική» και Interrisk που θεωρούνται 
ακόμα και σήμερα βέλτιστες πρακτικές σε πανελλήνιο επίπεδο.

Με βάση τα αποτελέσματα και τις ενέργειες του IRIS το 1998 
σχηματίστηκε το δίκτυο ERIS@ (European Regional Information Society 
association), με μέλη 28 Περιφέρειες (μεταξύ αυτών οι Περιφέρειες 
Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Αττικής. Στόχος του Δικτύου είναι η 
μορφοποίηση τρόπων προώθησης βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και 
πολιτιστικής ανάπτυξης στις περιφέρειες μέλη στην εποχή της ΚτΠ και η 
δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας για την ανταλλαγή εμπειρίας, 
τεχνογνωσίας και προγραμμάτων μεταξύ των περιφερειών.
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Τρέχοντα Έργα (11)

ΤΕ1: STRATINC - Strategic Intelligence and Innovative Clusters (Στρατηγική 

πληροφόρηση και Καινοτόμα Δίκτυα Επιχειρήσεων)113

Πρόγραμμα: 1NTERREG III C

Διάρκεια: Απρίλιος 2003 - Ιούνιος 2006

Εταίροι: Region Lorraine (Επικεφαλής Εταίρος), Region Oslo, Region Norte Tenerife & 
Murcia, Region Rhein - Westfalen, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύντομη To πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων στρατηγικής πληροφόρησης 
για ομάδες καινοτόμων επιχειρήσεων.

Περιγραφή:

Στόχος: Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Περιφερειών και Επιχειρήσεων μέσω της 
στρατηγικής πληροφόρησης. Ενίσχυση της στρατηγικής ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο.

Σκοπός: > Απόκτηση τεχνογνωσίας, μέσω της δια-ευρωπαϊκής προσέγγισης, της 
ανάγκης στρατηγικής πληροφόρησης στους τομείς: ξυλεία, αγροτικά 
προϊόντα, ICT, βιοτεχνολογία στην υγεία, νέα υλικά.

> Παρουσίαση αναμενόμενων αποτελεσμάτων στα Καινοτόμα Συμπλέγματα 
Επιχειρήσεων και στις Περιφέρειες.

> Η ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων στρατηγικής πληροφόρησης, που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλη την Ευρώπη.

> Δοκιμαστική εφαρμογή στρατηγικής πληροφόρησης σε κάθε τομέα

> Διευκόλυνση της διάχυσης της γνώσης στα Καινοτόμα Δίκτυα 
Επιχειρήσεων και στις Περιφέρειες.

> Η δημιουργία μιας online ψηφιακής εφαρμογής για πληροφόρηση των 
επιχειρήσεων σε θέματα αγορών, τεχνολογιών, νέων προϊόντων, 
προμηθευτών, κ.α.

Αναμενόμενα + Κατασκευή του τμήματος της εφαρμογής που αφορά στις επιχειρήσεις 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Αποτελέσματα:
+ Ανάπτυξη λογισμικού Benchmarking 

+ Δημιουργία οδηγού μεθοδολογίας 

+ Ανάπτυξη σχεδίου στρατηγικής πληροφόρησης

+ Ανάπτυξη σχεδίου ανά τομέα για την συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία, 
ερμηνεία, διαχείριση και διάχυση στρατηγικής πληροφόρησης.

I 13 http://www.inierreg3c.net/sixcms/lisl.php7page-home en

http://www.inierreg3c.net/sixcms/lisl.php7page-home_en
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+ Συμμετοχή των λιγότερο ευνοημένων περιοχών στη διάχυση μεθοδολογίας 
και εργαλείων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

+ Πρόσβαση σε «συλλογική στρατηγική πληροφόρηση» μέσω της διάχυσης 
της γνώσης για: Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, 
κ.λ 7Γ.

+ Βελτίωση και εκσυγχρονισμός της διατήρησης των Καινοτόμων 
Συμπλεγμάτων Επιχειρήσεων.

+ Ενδυνάμωση της Καινοτομίας.
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TE2: NPD-NET - Καινοτομία και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων μέσω

Διαπεριφερειακών Δικτύων114

Πρόγραμμα: 1NTERREG III C EAST ZONE

Διάρκεια: Απρίλιος 2004 - Μάρτιος 2006

Εταίροι: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Επικεφαλής Εταίρος), Περιφέρεια Αττικής, 

Αναπτυξιακό Κέντρο LEIA Χώρα Βάσκων - Ισπανία, Πανεπιστήμιο Cardiff - 

Ουαλία, Ινστιτούτο Josef Stefan - Σλοβενία, Επιστημονικό Πάρκο Tartu - 

Εσθονία, Κέντρο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας South West Oltenia 

- Ρουμανία.

Σύντομη

Περιγραφή:

Πρόκειται για ένα έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας. Βασίζεται στην ιδέα του 

διαχωρισμού της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων σε ανεξάρτητα στάδια 

(γένεση ιδέας, αξιολόγηση ιδέας, σχεδιασμός προϊόντος, ανάπτυξη πρωτοτύπου 

και προώθηση του προϊόντος στην αγορά) όπου κάθε στάδιο μπορεί να 

εκτελεστεί από διαφορετικούς φορείς που συνεργάζονται με προδιαγεγραμμένο 

τρόπο. Η κατανεμημένη αυτή διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική αφού 

έρχεται να καλύψει την αδυναμία και την διστακτικότητα πολλών μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων της Ευρώπης να υποστηρίξουν πλήρως διαδικασίες ανάπτυξης 

νέων προϊόντων.

Στόχος: > Η στήριξη της ανάπτυξης νέων προϊόντων μέσω της δημιουργίας 

περιφερειακών και διαπεριφερειακών δικτύων ειδικευμένων φορέων 

παροχής υπηρεσιών.

> Βελτίωση των εξωτερικών συνθηκών στο περιφερειακό θεσμικό περιβάλλον 

για τη δημιουργία νέων προϊόντων από τοπικές εταιρείες με τη στήριξη 

ενδιάμεσων οργανισμών, και

> Διάδοση ενός νέου μοντέλου για βασισμένη σε δίκτυα καινοτομία όσον 

αφορά τα προϊόντα σε μεγάλο αριθμό οργανισμών και εταιρειών.

Σκοπός: Η αντιμετώπιση του προβλήματος με την ανάπτυξη ενδοπεριφερειακών και 

διαπεριφερειακών δικτύων τα οποία θα παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, 

διατηρώντας παράλληλα την ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τη 

σημασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Αναμενόμενα

Αποτελέσματα:

+ Η ανάπτυξη δικτύων επιχειρήσεων που μπορούν να αναπτύξουν νέα 

προϊόντα από κοινού.

+ Οργάνωση ενός περιφερειακού κέντρου στήριξης της ανάπτυξης νέων 

προϊόντων.

+ Αξιολόγηση της περιφερειακής ανάπτυξης νέων προϊόντων και δημιουργία

m httn://www.inlerree3c.net/sixcms/list.php?page=home en

http://www.inlerree3c.net/sixcms/list.php?page=home
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ανάπτυξης νέων προϊόντων βασισμένης σε δίκτυα.

+ Προσαρμογή του οδηγού ανάπτυξης νέων προϊόντων (NPD roadmap).

+ Ενημέρωση σχετικά με την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

+ Συμμετοχή των ΜΜΕ στην ανάπτυξη νέων προϊόντων .

+ Διάδοση των δραστηριοτήτων των δικτύων στην ΕΕ.
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TE3: RESCUE - A Catastrophe Response and Recovery Transport and

Logistics Decisions Support System115

Πρόγραμμα: 1NTERREG III C EAST ZONE

Διάρκεια: 24 μήνες

Εταίροι: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Επικεφαλής Εταίρος), Region Emilia - 

Romagna - Ιταλία, Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Tolna County - Ουγγαρία.

Σύντομη

Περιγραφή:

Σύστημα Υποστήριξης των Αποφάσεων και Ανάταξης των Εθνικών Δικτύων 

Μεταφορών και Εφοδιασμού μετά από Φυσικές Καταστροφές

Στόχος: Η ανάπτυξη και ενσωμάτωση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, τεχνολογιών 

τηλεπικοινωνιών, υπολογιστών και αλγορίθμων από τον τομέα των 

Μεταφορών, βάσεις δεδομένων σχετικών με τις υποδομές των Μεταφορών στην 

χώρα μας κλπ.

Σκοπός: > Η αντιμετώπιση των διαφόρων κυκλοφοριακών, μεταφορικών καθώς και 

προβλημάτων στον τομέα των logistics, για τη διαχείριση του κινδύνου από 

ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές και την αποτελεσματική 

ανταπόκριση και των αρμοδίων υπηρεσιών όταν συμβεί μια τέτοια 

καταστροφή.

> Καταγραφή πρακτικών που εφαρμόζονται από τις Περιφέρειες, 

παρελθόντων καταστροφών και των μέτρων που είχαν λάβει οι Περιφέρειες

> Ανάπτυξη Benchmarking για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

> Ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στις Περιφέρειες, προκειμένου να 

εντοπιστούν οι Βέλτιστες Πρακτικές και να υιοθετηθούν από αυτές.

> Συγκέντρωση εργαλείων υποστήριξης (λογισμικού και μεθόδων 

μεταφορών), τα οποία μπορούν να διευκολύνουν την οργάνωση, 

ανταπόκριση και ανάρρωση από φυσικές καταστροφές.

> Την ανάπτυξη εργαστηρίου για την εκπαίδευση προσωπικού και την 

προσομοίωση περιβάλλοντος σε σπάνιες φυσικές καταστροφές.

> Δομική του συστήματος RESCUE στις Περιφέρειες.

Αναμενόμενα

Αποτελέσματα:

+ Η ανάπτυξη ενός βελτιωμένου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την 

υποβοήθηση των αρμοδίων υπηρεσιών και τον συντονισμό των 

προσπαθειών για την αντιμετώπιση των διαφόρων κυκλοφοριακών, 

μεταφορικών καθώς και προβλημάτων στον τομέα των logistics, για τη 

διαχείριση του κινδύνου από ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές και 

την αποτελεσματική ανταπόκριση και των αρμοδίων υπηρεσιών όταν συμβεί

1 15 http://w\vw,interrep3c.nct/sixcms/lisl.php?page=home en

http://w/vw,interrep3c.nct/sixcms/lisl.php?page=home_en
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μια τέτοια καταστροφή.

Οργάνωση 2 περιφερειακών workshops, όπου ειδικοί από τις περιφέρεις της 

Ε.Ε. και τρίτων χωρών (Τουρκία, Ιράν, Ιαπωνία), θα ανταλλάξουν εμπειρίες. 

+ Δημιουργία Ιστοσελίδας όπου θα καταγράφονται τα αποτελέσματα, οι 

διεθνείς πρωτοβουλίες, δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις.
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TE4: Sustainable Tourism - Development of a Sustainable Tourism (Αειφόρος 

Τουριστική Ανάπτυξη)116

Πρόγραμμα: INTERREG III Β CADSES

Διάρκεια: 24 μήνες (2003 - 2005)

Εταίροι: Region Abruzzo (Επικεφαλής Εταίρος), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

ΤΕΔΚ Κιλκίς, Πανεπιστήμιο Szeged - Ουγγαρία, Κέντρο για την Υποστήριξη 

της Τοπικής Δημοκρατίας - Πολωνία, Ένωση Γυναικών Ρουμανίας.

Σύντομη Το πρόγραμμα, με βάση την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τα

Περιγραφή: προβλήματα, τις ελλείψεις και τις προοπτικές προώθησης του αειφόρου 

τουρισμού, περιλαμβάνει κυρίως την προώθηση της χωρικής (spatial) ανάπτυξης, 

διατήρηση και προώθηση της εθνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, 

ενδυνάμωση των τοπικών παραδόσεων κυρίως μεταξύ των νέων, ενίσχυση του 

αγροτουρισμού, εκστρατεία ευαισθητοποίησης στα σχολεία για θέματα 

περιβαλλοντικής προστασίας και δημιουργία μικρών τοπικών επιχειρήσεων. Οι 

ενέργειες θα επικεντρωθούν στον πολιτιστικό, οικολογικό, γαστρονομικό, 

χειμερινό και συνεδριακό τουρισμό.

Στόχος: Η διασφάλιση της βιωσιμότητας και, ακόμη περισσότερο, της χρήση των 

υπαρχουσών δομών εναλλακτικού τουρισμού, που προωθούν τα συμφέροντα του 

τουριστικού κλάδου στο σύνολό του.

Σκοπός: > Η προώθηση της χωρικής (spatial) ανάπτυξης, διατήρηση και προώθηση της 

εθνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ενδυνάμωση των τοπικών 

παραδόσεων κυρίως μεταξύ των νέων, ενίσχυση του αγροτουρισμού, 

εκστρατεία ευαισθητοποίησης στα σχολεία για θέματα περιβαλλοντικής 

προστασίας και δημιουργία μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

> Η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων και τοπικών φορέων σε διάφορες φάσεις 

για την εφαρμογή του προγράμματος.

> Προώθηση της εθνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της 

επαγρύπνησης της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών αρχών και τοπικών 

φορέων.

> Πειραματική εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο 

τουριστική ανάπτυξη των περιοχών σε συνεργασία με ειδικούς.

> Δημιουργία «Τουριστικού Μάνατζερ» με στόχο τη διάχυση των βέλτιστων 

πρακτικών, της συνεχή ανταλλαγή του know-how με τους εταίρους του 

προγράμματος.

>· Επέκταση του δικτύου περιφερειών, ειδικών και ληπτών αποφάσεων της 

αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.

116 www.cadses.net

http://www.cadses.net
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Αναμενόμενα

Αποτελέσματα:

+ Θα δημιουργηθεί γεωγραφική βάση δεδομένων (GIS) για την πρόσβαση 

στην πληροφόρηση - όσον αφορά στις πέντε πιλοτικές δράσεις (ενέργειες) 

εναλλακτικού τουρισμού στην Περιφέρεια, στις οποίες θα γίνει εστίαση - 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ομάδων στόχου.

+ Η ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων και επενδύσεων μικρής κλίμακας αποτελεί 

το κύριο μέρος του project. Οι πιλοτικές δράσεις και οι επενδύσεις μικρής 

κλίμακας θα συνδεθούν άμεσα με την προώθηση και δημοσιοποίηση του 

προγράμματος και θα υπάρξει συνεργασία με τις τοπικές αρχές (Νομαρχίες, 

Δήμοι)



121

TE5: WATER AGENDA117

Πρόγραμμα: LIFE ENVIRONMENT

Διάρκεια: 24 μήνες

Εταίροι: Ανατολική AE (Επικεφαλής Εταίρος), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

Δήμος Θέρμης, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος 

και Αειφόρου Ανάπτυξης, Δήμος Μιλάνου, Ινστιτούτο Έρευνας της εταιρίας 

ύδρευσης της Βαρκελώνης - Agbar Foundation.

Το έργο αφορά στην εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΕ (διαχείριση υδατικών 

πόρων) στις μεσογειακές χώρες και στην αξιοποίηση των κατευθύνσεων της 

Agendarou 21 ου αιώνα για την εφαρμογή βιώσιμων μεθόδων διαχείρισης2 και 

αξιοποίησης νερού σε τοπικό επίπεδο. Αποτελεί την πρώτη εφαρμογή της 

οδηγίας 2000/60 και των τεχνικών της εργαλείων στη Ελλάδα καθώς και την 

πρώτη λειτουργία φορέα υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής.

Στόχος: > Η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής βιώσιμης διαχείρισης υδατικών πόρων

στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων ποιότητας και ποσότητας, σε συνδυασμό με τα αναπτυξιακά 

δεδομένα και τα φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της περιοχής. Η 

ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στις υπόλοιπες τομεακές 

πολιτικές στην περιοχή και ευρύτερα στην Ελλάδα.

> Η διαμόρφωση μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας για τη διαχείριση 

υδατικών πόρων από όλους τους κοινωνικούς Εταίρους και καταναλωτές 

στην περιοχή του έργου και η υλοποίησή της με κοινωνικό έλεγχο, 

κινητοποιώντας όλες τις διαθέσιμες κοινωνικές δυνάμεις.

> Η παραγωγή κοινωνικών, τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών 

εργαλείων για την υποστήριξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών 

πόρων. Η αξιοποίηση ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών 

στη διαχείριση υδρολογικών λεκανών.

> Η βελτίωση της διαχείρισης υδατικών πόρων στην Ελλάδα και στις 

υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου αξιοποιώντας τις 

κατευθύνσεις της Οδηγίας 2000/60 και της Agenda 21.

Σκοπός: > Η πιλοτική εφαρμογή της οδηγίας 2000/60 σε μια παραθαλάσσια

μεσογειακή υδρογεωλογική λεκάνη με έντονα αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά κει ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο. Η εφαρμογή της 

οδηγίας θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρμογή των 

τεχνικών προδιαγραφών της οδηγίας και των κριτηρίων αξιολόγησης της 

κατάστασης των υδάτων της λεκάνης, αξιοποίηση καινοτομικών εργαλείων

Σύντομη

Περιγραφή:

117 httD://europa.eu.inl/comm/environment/life/life/en vironmenl.htm
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πληροφορικής και GIS για την προσομοιώσει των διεργασιών που αφορούν 

στους υδατικούς πόρους και προετοιμασία εργαλείων απόφασης για τη 

διαχείριση αυτών.

> Η διαμόρφωση ενός μοντέλου βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων, 

αντιστροφής των έντονων πιέσεων στους τομείς της ποιότητας και της 

ποσότητας και ανάπτυξη ενός διοικητικού μοντέλου διαχείρισης των 

πόρων.

> Η επίτευξη μιας συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων της περιοχής (τοπικό 

σύμφωνο) πάνω σε ένα βιώσιμο σενάριο διαχείρισης νερού, περιορισμού 

της κατανάλωσης και μείωσης της απόρριψης ρυπαντών, με χρήση της 

Agenda 21.

> Η ανάπτυξη δράσεων πληροφόρησης, εκπαίδευσης και διαμόρφωσης 

κοινωνικής περιβαλλοντικής συνείδησης σε κατοίκους, παραγωγούς και 

φορείς διοίκησης της λεκάνης.

> Η λειτουργία ενός δικτύου συνεργασίας φορέων και κρατών σε 

Μεσογειακό επίπεδο για την βιώσιμη διαχείριση υδρολογικών λεκανών με 

αντικείμενο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την επίδειξη βέλτιστων 

πρακτικών και διοικητικών μεθόδων.

Αναμενόμενα

Αποτελέσματα:

+ Η βελτίωση της διαχείρισης και των χαρακτηριστικών των υδατικών πόρων 

στην περιοχή του έργου.

+ Η μεταφορά και η εφαρμογή της τεχνογνωσίας και των αποτελεσμάτων του 

έργου στις υπόλοιπες Ελληνικές Περιφέρειες και σε άλλες μεσογειακές 

χώρες με θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ποιότητα και 

ποσότητα των διαθέσιμων υδατικών πόρων.

+ Η πιλοτική εφαρμογή των προδιαγραφών της οδηγίας 2000/60 σε ελληνική 

υδρολογική λεκάνη και η διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής νερού, ως 

εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.

+ Η λειτουργία μιας διοικητικής δομής για τον έλεγχο και την ενίσχυση της 

πολιτικής διαχείρισης ύδατος στην περιοχή έργου, με μόνιμα 

χαρακτηριστικά λειτουργίας.

+ Η σύναψη μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας που βασίζεται στις αρχές 

της Ατζέντας 21, σχετικά με την ολοκληρωμένη πολιτική ολοκληρωμένης 

διαχείρισης ύδατος.

+ Η μόνιμη λειτουργία ενός ψηφιακού πάρκου νερού που θα αναπτύσσει 

δράσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης.

+ Η λειτουργία ενός αποτελεσματικού διακρατικού δικτύου συνεργασίας 

αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία των συμμετεχόντων.
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TE6: DIONYSOS 1,8

Πρόγραμμα: LIFE ENVIRONMENT

Διάρκεια: 24 μήνες

Εταίροι: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Επικεφαλής Εταίρος), Φαρμακευτική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Κεντρικός 

Συνεταιρισμός Οινοπαραγωγών Ελλάδας - ΚΕΟΣΟΕ, Εταιρία TERRA NOVA, 

Κτήμα Κυρ Γιάννη (συγχρηματοδότης). Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

(συγχρηματοδότης)

Σύντομη

Περιγραφή:

Το έργο θα υλοποιηθεί στη Νάουσα, η οποία επελέγη επειδή συγκεντρώνει 

αρκετές γεωργικές διεργασίες. Αντίστοιχη πρακτική εφαρμοστεί με ιδιαίτερα 

καλά οικονομικά αποτελέσματα από ιδιωτικούς ή συνεταιριστικούς φορείς σε 

αγροτικές περιοχές της Ιταλίας, Γαλλίας και Ισπανίας. Εκεί έχουν δημιουργηθεί 

αξιόλογες - οικονομικά βιώσιμες μονάδες που εξασφαλίζουν μια εναλλακτική 

απασχόληση στο ντόπιο επιστημονικό και εργατικό δυναμικό.

Στόχος: Η παραγωγή από τα στερεά οινοποιητικά απόβλητα, φυσικών προϊόντων μεγάλης 

προστιθέμενης αξίας, λιπάσματος και ζωοτροφών.

Σκοπός: > Η ανάπτυξη, επίδειξη και εφαρμογή μιας οικονομικά συμφέρουσας 

διαδικασίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών οινοποιητικών 

αποβλήτων.

Αναμενόμενα

Αποτελέσματα:

+ Η παραγωγή φυσικών προϊόντων μεγάλης προστιθέμενης αξίας, λιπάσματος 

και ζωοτροφών από τα στερεά οινοποιητικά απόβλητα.

+ Η κατασκευή αντίστοιχης βιομηχανικής μονάδας που θα έχει τη δυνατότητα 

επεξεργασίας και άλλων γεωργικών αποβλήτων.

118
http://europa.eu.inl/comm/environment/life/life/environment.htm

http://europa.eu.inl/comm/environment/life/life/environment.htm
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TE7: LOCAL EMPLOYMENT STRATEGIES AND INNOVATIONS

Πρόγραμμα: ARTICLE 6, ESF

Διάρκεια: 2004 - Δεκέμβριος 2005

Εταίροι: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Επικεφαλής Εταίρος), οι 7 Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΣΕΒΕ, ΣΒΒΕ, 

ΑΝ.Ε.Θ., ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ., Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και 

Πολιτισμού, ΜΑΚ.ΙΝ.Ε.

Σύντομη

Περιγραφή:

Το Σχέδιο αντιμετωπίζει την περιοχή παρέμβασης (Π.Κ.Μ. - NUTS2) ως ένα 

σύνολο τοπικών και κλαδικών υποσυστημάτων απασχόλησης όπου ελάχιστα 

έχουν προωθηθεί καινοτόμες τοπικές πολιτικές απασχόλησης, ενώ η κοινωνική 

εταιρικότητα στον τομέα αυτόν βρίσκεται στα πρώτα της στάδια.

Στόχος: > Η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής για την απασχόληση στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με καινοτομικά στοιχεία προσέγγισης.

> Η κάλυψη του σχετικού κενού στην προγραμματική διαδικασία, ανάμεσα 

στις εθνικές και τις τοπικές πολιτικές.

Σκοπός: > Η ανάδειξη των νέων «κοιτασμάτων» απασχόλησης για την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας στους τομείς τεχνολογιών πληροφορικής - 

επικοινωνιών, κατασκευών, κοινωνικής οικονομίας, πολιτισμού - 

οικονομίας ελεύθερου χρόνου.

> Η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση των φορέων που συμμετέχουν στο Σχέδιο.

Αναμενόμενα

Αποτελέσματα:

+ Ανάδειξη μηχανισμού παρακολούθησης της περιφερειακής αγοράς 

εργασίας, στη σύσταση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την 

Απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη ή επανένταξη των γυναικών 

στην αγορά εργασίας.

+ Δημιουργία έξι νέων τοπικών πολιτικών απασχόλησης.

+ Ίδρυση Φόρουμ κοινωνικού διαλόγου.

+ Υψηλό βαθμό εφαρμοστικότητας του προτεινόμενου μοντέλου και στις 

υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.
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TE8: Διευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας 

ομάδων που υφίστανται διακρίσεις, με έμφαση στα διακινούμενα πρόσωπα 

(trafficking).

Πρόγραμμα: EQUAL

Διάρκεια: Μάρτιος 2005 - Αύγουστος 2007

Εταίροι: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Επικεφαλής Εταίρος), Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας, ΔΣΘ, ΠΚΤ, ΝΑΣ-ΝΑΚ-ΝΑΔ, ΜΑΚ.Ι1Μ.Ε., 

PR.A.KS.I.S., ΕΔΜ, ΚΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ.

Η παράνομη εμπορία και διακίνηση γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική 

εκμετάλλευση, την αναγκαστική εργασία, τον αναγκαστικό γάμο και γενικότερα 

άλλες μορφές σύγχρονης δουλείας είναι μέρος του γενικότερου φαινομένου της 

παράνομης εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. Ειδικότερα το trafficking 

γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση έχει αποτελέσει αντικείμενο 

ιδιαίτερης μελέτης πρώτον γιατί αποτελεί την πιο διαδεδομένη μορφή trafficking 

στο δυτικό κόσμο - και στη χώρα μας - και δεύτερον γιατί υπάρχουν πτυχές το 

φαινομένου ιδιαίτερα σε σχέση με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 

θυμάτων οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το φύλο τους. To trafficking των 

γυναικών είναι με άλλα λόγια μια από τις σύγχρονες μορφές βίας κατά των 

γυναικών.

Στόχος: Το σχέδιο προβλέπει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποδοχής,

υποστήριξης και ενδυνάμωσης στοχεύοντας:

> Στη γνωστοποίηση του φαινομένου του trafficking και των διαστάσεων που 

έχει πάρει στη χώρα μας και στην αναγνώριση ύπαρξης αυτού του 

πληθυσμού.

> Στην πολύπλευρη υποστήριξη αυτού του πληθυσμού μέσω άρτιων 

υποδομών και εξειδικευμένων υπηρεσιών.

> Στη δυνατότητα εξασφάλισης νόμιμης παραμονής σε θύματα του 

trafficking.

> Στην ασφάλεια τους.

> Στη δραστηριοποίηση των τοπικών υπηρεσιών και κρατικοδν φορέων προς 

την κατεύθυνση της εκπαίδευσης των στελεχών τους και στην άμεση 

συνεργασία αυτών με εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη για την 

αποδοτικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

> Στη συνεργασία με τις πρεσβείες των χωρών προέλευσης παρέχοντας τη 

δυνατότητα επαναπατρισμού και έκδοσης εγγράφων υποστήριξης.

Σύντομη

Περιγραφή:
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Στην διακρατική συνεργασία με χώρες που αντιμετωπίζουν ανάλογες 

καταστάσεις, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών αναφορικά 

με το φαινόμενο του trafficking.

Στην διευκόλυνση πρόσβασης τους στην ελληνική κοινωνία μέσω 

μαθημάτων βασικών αρχών επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα.

Στην ανάδειξη κοινωνικών δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων για 

τη μελλοντική τους κοινωνική ενσωμάτωση είτε στη χώρα μας μέσα σε 

νόμιμα πλαίσια είτε στη χώρα προέλευσής τους με σαφώς διαφορετικό 

προσανατολισμό.

Στην ευαισθητοποίηση κοινωνικών φορέων και της κοινής γνώμης 

γενικότερα αναφορικά με την αντιμετώπιση τους ως ευπαθή κοινωνική 

ομάδα με προοπτικές βελτίωσης των συνθηκών ζωής και διαβίωσής τους.
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TE9: Καινοτόμες πολιτικές απασχόλησης και κοινωνική πολιτικής σε τοπικό

επίπεδο. Η τοπικής αυτοδιοίκηση ως συμπληρωματικός μηχανισμός ενεργών 

πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής.

Πρόγραμμα: EQUAL

Διάρκεια: Μάιος 2005 - Απρίλιος 2007

Εταίροι: ΕΕΤΑΑ (Επικεφαλής Εταίρος), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΝ.Ε.Θ., 

Αναπτυξιακές εταιρείες: [Πέλλας, Σερρών, Κιλκίς, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Δράμας, 

Καρδίτσας, Πιερική Αναπτυξιακή], ΚΕΘΙ, ΤΕΔΚ Κορινθίας, ΚΔΚΕ, Γνώση 

Αναπτυξιακή.

Σύντομη Η Τοπική Αυτοδιοίκηση τις τελευταίες δεκαετίες εμπλέκεται σε ενεργητικές

Περιγραφή: πολιτικές απασχόλησης δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και μπορεί να 

δράσει ως επικουρικός μηχανισμός για την επαγγελματική ένταξη των λιγότερο 

ανταγωνιστικών ομάδων πληθυσμού.

Στόχος: Να απαντήσει, μέσω των προτεινόμενων δράσεων, σε ερωτήματα που σχετίζονται 

με την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των δομών που έχουν δημιουργηθεί 

και τον τρόπο χρηματοδότησής τους, την σύνδεσή τους με τον τρίτο τομέα, καθώς 

και τις αναγκαίες για σκοπό αυτό θεσμικές ρυθμίσεις.

Σκοπός: 0 σχεδιασμός, η επεξεργασία και η υλοποίηση καινοτόμων παρεμβάσεων που θα 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL και θα 

αφορούν στην αποτίμηση της εμπλοκής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα 

της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με σκοπό την 

βελτίωση και την επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις δομές της.

Αναμενόμενα

Αποτελέσματα:

Στο επίκεντρο του προγράμματος είναι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που 

προσφέρουν οι ΟΤΑ στους δημότες και κυρίως οι δομές ΚΥΥ, ΚΕΣΥΥ καθώς οι 

λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες (Βοήθεια στο σπίτι, κ.ά), που μέσα από το 

πρόγραμμα αξιοποιούνται ως κοιτάσματα απασχόλησης και δίαυλοι προσέλκυσης 

αφανούς πληθυσμού στις υποστηρικτικές υπηρεσίες και τις Δημόσιες Υπηρεσίες 

Απασχόλησης.
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TE10: EX-INT - From external to internal: Managing the transformation of 

borders and preparing for the new neighbourhood.

Πρόγραμμα: INTERREG III INTERACT

Διάρκεια: 14/07/04 (ημερομηνία εκκίνησης)

Εταίροι: Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης (Επικεφαλής Εταίρος), Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ΥΠΕΧΩΔΕ, Planning 

Bureau of Cyprus

Σύντομη

Περιγραφή:

Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας της EE (PHARE CBC, MEDA, 

INTERREG κτλ.) συνθέτουν ένα γνώριμο πλέον πλαίσιο για τους επιμέρους 

φορείς ανάλογα με την χώρα και/ή την περιφέρεια προέλευσης. Παρ’όλ’ αυτά 

η αντίληψη της κατάστασης εκείθεν των εθνικών συνόρων καθώς και η γνώση 

των ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών δεσμών και προγραμμάτων κρίνεται ως 

ανεπαρκής, μειώνοντας έτσι την αξία και το δυναμικό υλοποίησης των 

σχετικών προγραμμάτων. Το σκηνικό αυτό αναμένεται μάλιστα να αλλάξει 

σημαντικά τα επόμενα χρόνια με την εισαγωγή των Neighborhood 

Programmes και του ΝΝΙ μετά το 2007.

Στόχος: > Διάχυση τεχνογνωσίας και εμπειρίας από άλλα εσωτερικά και εξωτερικά 

σύνορα της ΕΕ στα πλαίσια όλων των δεσμών του INTERREG

> Ομαλή και αποτελεσματική ένταξη των νέων και υπό ένταξη κρατών στο 

INTERREG

> Ενίσχυση και αξιοποίηση της τοπικής τεχνογνωσίας και των τοπικών 

παραγόντων

Σκοπός: > Η προετοιμασία των φορέων για το νέο πλαίσιο δράσης αλλά και

> Η βέλτιστη αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας από τις 

προηγούμενες περιόδους και τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Αναμενόμενα

Αποτελέσματα:

+ Καλύτερη αξιολόγηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος των δυνητικών 

εταίρων εκείθεν των συνόρων

+ Ετοιμότητα για τις αλλαγές στο πλαίσιο του INTERREG και της 

διασυνοριακής συνεργασίας γενικότερα.

+ Ικανότητα κοινής ανάπτυξης προγραμμάτων και έργων 

+ Ανάπτυξη δικτύων και «γνωστικών κοινοτήτων» για την περαιτέρω 

ανάπτυξη και υλοποίηση της διασυνοριακής συνεργασίας.

Η επίδραση των αποτελεσμάτων θα γίνει ορατή μέσω:

1 ] Της αναβαθμισμένης ικανότητας των αρμοδίων φορέων να αναπτύξουν 

βιώσιμες και ποιοτικές ιδέες και προτάσεις,

□ Της ομαλής υλοποίησης του INTERREG και της επίτευξης των στόχων,



□ Της μακροπρόθεσμης ενίσχυσης των διασυνοριακών δεσμών,

□ Της αυξημένης εμπλοκής φορέων και οργανώσεων, πέραν του στενού 

κύκλου των εταίρων

□ Και της εξασφάλισης της μακροχρόνιας εμπλοκής των τοπικών 

παραγόντων στις δράσεις της διασυνοριακής συνεργασίας.
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TE11: TECNOMAN Perspectives - Ten and Corridor Nodes Position 

Management Networked perspectives119

Πρόγραμμα: INTERREG III Β CADSES

Διάρκεια: Ιανουάριος 2003 - Δεκέμβριος 2005

Εταίροι: State Government of Styria - Austria (Επικεφαλής Εταίρος), Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, City of Vienna, State Government Upper Austria, 

Upper Austrian Technology and Management Association, City of Graz, Region 

of Chemnitz - Zwickau, State Government of Carinthia, South Great Plain 

Regional Development Agency - Hungary, Municipality of Plzen - Czech 

Republic, Regional Bureau of Spatial Planning in Wroclaw - Poland, Region V 

West Development Agency - Romania, Municipality of Ostrava - Czech 

Republic, Chamber of Economy of Belgrade, South Bohemian Region - Czech 

Republic. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε ρόλο συντονιστή για τις 3 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. To budget ανήκει στις 3 Νομαρχίες.

Σύντομη

Περιγραφή:

Οι αλλαγές στις αστικές οικονομικές δομές εντός και εκτός της Ε.Ε. που 

προκλήθηκαν από την παγκοσμιοποίηση, η διαδικτυακή οικονομία και η 

ανάπτυξη των digital spaces δημιουργούν μια καινούρια ανάγκη για 

επιχειρηματικές τοποθεσίες. Συνεπώς, παρατηρείται μια αυξανόμενη ασυνέπεια 

μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς ιστορικών αστικών κέντρων, εκτεταμένα 

αστικά εργοστάσια και υπάρχουσες βιομηχανικές τοποθεσίες στις λειτουργικές 

αστικές περιοχές.

Στόχος: Στόχος του έργου είναι η επίτευξη πολιτικών στρατηγικής για την επιχειρησιακή 

ανάπτυξη στις περιοχές TEN και ΤΓΝΑ, που αντιδρούν θετικά στην δικτυακή 

οικονομία και διευκολύνει την τοποθέτηση κάθε περιοχής στο βέλτιστο 

οικονομικό επίπεδο.

Σκοπός: Το έργο συνεισφέρει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του χρόνου και του 

δημοσίου χρήματος στον τομέα της ολοκληρωμένης χωροταξικής και 

αναπτυξιακής αντίληψης σε κομβικά σημεία, όπως η περιοχή του CADSES. Τα 

παραπάνω βρίσκουν εφαρμογή στον τομέα της ανάπτυξη επιχειρηματικών 

τοποθεσιών, με προσανατολισμό το μέλλον και τη ζήτηση αυτών. Οι εταίροι του 

δικτύου κάνουν αποτελεσματική χρήση των επιπτώσεων των διευρωπαϊκών 

δομικών συστημάτων.

Αναμενόμενα

Αποτελέσματα:

Το πρόγραμμα λειτουργεί με τη χρήση εργαλείων δικτύωσης (σεμινάρια, 

εργαστήρια, επιτόπιες επισκέψεις, τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας κλπ)

Joint Technical Secretariat, 2005, “Interreg III B CADSES - Neighborhood Programm 2000-2006. Project 
Progress”
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σε τρεις παράλληλες θεματικές: Α) Εξέταση των υπαρχόντων δομών, με στόχο 

την αντιμετώπιση της αστάθειας μεταξύ των κεντρικών επαγγελματικών 

περιοχών και των αναπτυσσόμενων αστικών δομών, Β) Ανάπτυξη νέων 

επαγγελματικών περιοχών, με στόχο τη θεσμοθέτηση επαγγελματικών 

αναπτυξιακών προγραμμάτων στις ανάλογες περιοχές. Γ) Ολοκληρωμένες 

χωρικές και αναπτυξιακές πολιτικές για λειτουργικές περιοχές που έχουν 

ενταχθεί, με στόχο την επεξεργασία κοινών ιδεών για τη χωρική ανάπτυξη.
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3.3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

ΔΙΚΤΥΩΝ

Η παρούσα ενότητα αφορά στη συμμετοχή της ΠΚΜ σε δίκτυα περιφερειών τα οποία 

είτε έχουν σταματήσει την δραστηριοποίησή τους είτε συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. 

Στην περιγραφή των δικτύων που ακολουθεί χρησιμοποιείται κωδικοποίηση στους 

τίτλους, ανάλογη με τα έργα (ΔΚΤ, α/α, π.χ. ΔΚΤ1, ΔΚ.Τ2 κλπ).

ΔΚΤ1120: ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ (CRPM)

Η CRPM είναι ο πρώτος διασυνοριακός ευρωπαϊκός οργανισμός που συστάθηκε το 

1973. Στα μέλη της Ένωσης Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης 

περιλαμβάνονται 149 Περιφέρειες από 27 Κράτη - τόσο μέλη όσο και μη-μέλη της 

Ε.Ε. - όλες τοποθετημένες σε μια από τις βασικές λεκάνες της Ευρώπης. Επέλεξαν να 

ανοιχτούν στη διεθνή σκηνή και να συμμετέχουν στη διακρατικά δίκτυα 

συνεργασίας, σαν ένα μέσο ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Ενδεικτικά, 

οι Περιφέρειες που συμμετέχουν είναι οι ακόλουθες: Region Lorraine, Region Oslo, 

Region Rhein - Westfalen, Region Emilia - Romagna, Region Abruzzo, Regione 

Fruili Venezia Giulia, Regione Puglia, Region Lombardia, Region Valencia, Region 

Baden - Wuerttemberg.

Αυτές οι Περιφέρειες επιθυμούν να προωθήσουν μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας την αξία όλων των γεωγραφικών της περιοχών. Για 

την επίτευξη αυτού του αντικειμενικού στόχου ακολουθούνται διάφορες πρακτικές:

♦ Μελετώντας στα πλαίσια της ΕΕ τους εθνικούς και περιφερειακούς θεσμού και 

πως αυτοί μπορούν να εφαρμόσουν ένα πανευρωπαϊκό πολυκεντρικό μοντέλο 

ανάπτυξης.

♦ Βεβαιώνοντας ότι οι πολιτικές της ΕΕ με σημαντικές χωρικές συνέπειες 

λαμβάνουν υπόψη αυτή τη διάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό 

συνεπάγεται οι περιφέρειες να εστιάζουν τις δράσεις τους σε θέματα όπως η

120 wvvw.cpmr.oru
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περιφερειακή πολιτική, οι μεταφορές, το περιβάλλον, δράσεις σε θέματα 

ναυτιλίας ( αλιεία, διαχείριση παράκτιας ζώνης), γεωργία και αγροτική 

ανάπτυξη, κλπ.

♦ Αναπτύσσοντας διαπεριφερειακή συνεργασία με μεγάλες γεωγραφικές οντότητες 

τόσο στην Ευρώπη - Βαλτική, Βόρεια Θάλασσα, Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα, 

Βαλκάνια, Νησιά - όσο και εκτός Ευρώπης.

Επιμέρους στόχοι είναι η ενίσχυση της σημασίας των παραθαλάσσιων περιοχών, η 

ενίσχυση και η καθιέρωση της Περιφέρειας ως σημαντικού παράγοντα στη 

διαμόρφωση των ευρωπαϊκών θεσμών, η προώθηση της συμμετοχής των 

Περιφερειών στην επεξεργασία και στην εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης, η 

συμβολή στην αποκέντρωση των δραστηριοτήτων και στην αλλαγή της σχέσης 

κέντρου - περιφέρειας.

Η δράση της Ένωσης Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης είναι και 

πολιτική και λειτουργική.

Η Ένωση Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης ευαισθητοποιεί τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ ώστε να υπολογίζουν καλύτερα τις εδαφικές 

ιδιαιτερότητες όταν σχεδιάζουν ευρωπαϊκές πολιτικές και νομοθετικές ρυθμίσεις:

■ Συχνές συναντήσεις με τους αντιπροσώπους των θεσμικών οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις εθνικές κυβερνήσεις

■ Συμβάλλουν στην εργασία των θεσμικών οργάνων

■ Προσχεδιάζει αναλύσεις και προτάσεις.

* Είναι πηγή πληροφοριών εργασίας και εξετάζει τις κυριότερες τρέχουσες 

υποθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

■ Τεχνικές μελέτες και συναντήσεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων

■ Διάχυση των σχεδίων εγγράφων (discussion paper)

■ Οργάνωση σεμιναρίων και διαλόγου που θα αφορούν σε εκπροσώπους από το 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και εκπροσώπους του 

κοινωνικοοικονομικού τομέα.

Η Ένωση Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης και οι 

Γεωγραφικές της Επιτροπές συνεισφέρουν στην δημιουργία συμπράξεων, στην 

προετοιμασία έργων και δικτυώνοντας περιοχές:

■ Συμμετοχή στην ανάπτυξη και λειτουργία των προγραμμάτων
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■ Υποστήριξη στον καθορισμό και τη διαπραγμάτευση έργων και στην 

αναζήτηση εταίρων

■ Παρακολούθηση των σχέσεων με τα σχετικά τμήματα της Ευρωπαϊκής 

επιτροπή και τα κράτη.

ΔΚΤ1.1121 ΔΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Διαμεσογειακή Επιτροπή ιδρύθηκε το 1990 και στοχεύει στην προώθηση της 

συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών της Μεσογειακής Λεκάνης και των 

Περιφερειών των Νοτιότερων και Ανατολικότερων ακτών της Μεσογείου. Είναι μια 

από τις Γεωγραφικές Επιτροπές ττ/ς CPRM.

Στη Διαμεσογειακή Επιτροπή συμμετέχουν 44 Περιφέρειες: 40 Περιφέρειες από 5 

κράτη-μέλη της ΕΕ - Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία - kol 

επιπλέον, η Περιφέρεια Αμμοχώστου στην Κύπρο, Το νησί Gozo στη Μάλτα, η 

ΠεριφέρειαΤαημετ-Τεΐοιωη στο Μαρόκο και η Περιφέρεια Sousse στην Τυνησία.

Οι πρωτεύοντες στόχοι της Διαμεσογειακής Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:

> Η διαπεριφερειακή συνεργασία

> Η Ευρω-μεσογειακή συνεργασία

> Μια νέα μορφή πολυκεντρικού και ανταγωνιστικού χωροταξικού σχεδιασμού

> Ένα νέο Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών που θα σταματήσει την 

περιθωριοποίηση του Νότου

> Επιχειρηματική ανάπτυξη

> Έρευνα και καινοτομία, η κοινωνία της πληροφορίας

> Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

> Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, και προθήκη της διαχείρισης 

υδάτων και του ελέγχου ξηρασίας

> Τουρισμός

> Αλιεία

> Ισότητα των φύλων

121 www.cpmr.org

http://www.cpmr.org
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ΔΚΤ1.2122: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Η Περιφερειακή Επιτροπή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας είναι μια από 

τις Γεωγραφικές Επιτροπές της CPRM.

Είναι ένα πολιτικό όργανο για την προώθηση των συμφερόντων των Βαλκανικών 

Περιφερειών.

Ο κύριος στόχος της Επιτροπής των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας είναι η 

προώθηση και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών. Τα κράτη της 

περιοχής έχουν κάνει σημαντικά βήματα ως προς την ένταξή τους στην ΕΕ. Σ’ αυτά 

τα πλαίσια υπάρχει η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα διεθνές πλαίσιο για την 

υποστήριξη της ενσωμάτωσης αυτής της περιοχής και για τη βελτίωση των σχέσεων 

με την ΕΕ.

Όμως η περιοχή είναι ακόμα εύθραυστη και παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις και 

δυσκολίες. ΓΓ αυτό η Επιτροπή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας επιδιώκει 

να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

ΔΚΤ2123: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

(AEBR)

Ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών ιδρύθηκε το 1965. Οι στόχοι

του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών είναι οι ακόλουθοι:

> Να καταστήσει τα συγκεκριμένα προβλήματα, ευκαιρίες, αποστολές και έργα 

που τον αφορούν, κατανοητά.

> Η εκπροσώπηση των συμφερόντων του στα εθνικά και διεθνή κοινοβούλια, 

όργανα, αρχές και φορείς

> Προώθηση, εισήγηση, συντονισμός και υποστήριξη της συνεργασία των 

παραπάνω σε όλη την Ευρώπη (δημιουργία δικτύου)

122 www.cpmr.org
123 www.aebr.nel

http://www.cpmr.org
http://www.aebr.nel
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> Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφόρησης ώστε να συντονίζει τα κοινά 

συμφέροντα στη βάση των διαφόρων διασυνοριακών προβλημάτων και 

ευκαιριών και να προσφέρουν τις κατάλληλες λύσεις.

Οι δράσεις του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών σχετίζονται με:

❖ Την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων, τις αιτήσεις χρηματοδότησης

❖ Η οργάνωση δράσεων που αφορούν στα διασυνοριακά προβλήματα

❖ Η βοήθεια στην επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων και η υποστήριξη σε 

συγκεκριμένες δραστηριότητες

❖ Η προετοιμασία και η υλοποίηση κοινών εκστρατειών εντός του δικτύου

❖ Η ενημέρωση των ευρωπαϊκών πολιτικών φορέων και του κοινού για τα 

διασυνοριακά ζητήματα.

Γεωγραφική Κατανομή:

■ Βόρεια Ευρώπη και Βαλτική: συγκέντρωση διασυνοριακών περιφερειών στον 

Βορρά της Σκανδιναβίας και στο Νότιο τμήμα της Βαλτικής.

■ Κεντρική και ανατολική Ευρώπη: Οι περισσότερες διασυνοριακές περιφέρειες 

αυτής της περιοχής είναι μέλη στο δίκτυο.

■ Βορειοδυτική Ευρώπη: Με εξαίρεση τη Νότιο Αγγλία και τη Βόρειο Γαλλία, το 

ποσοστό των περιφερειών που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι υψηλό σε όλη τη 

περιοχή

■ Άλπεις και Παραδουνάβιες Περιοχές: Το ποσοστό των μεγάλων συνενώσεων 

που είναι μέλη του δικτύου είναι αρκετά μεγάλο, όμως το ποσοστό των μελών 

είναι χαμηλό λόγω του ότι πολλές περιφέρειες έχουν τώρα αρχίσει να 

καθιερώνουν την μεταξύ τους συνεργασία και υπολείπονται των απαραίτητων 

δομών.

■ Νοτιοδυτική Ευρώπη - Δυτικό τμήμα της Μεσογείου: Υψηλό ποσοστό 

μελών, με τις περιφέρειες της Ισπανίας και της Νοτίου Γαλλίας να έχουν την 

πλειοψηφία των μελών.

■ Νοτιοανατολική Ευρώπη - Ανατολικό τμήμα της Μεσογείου: οι περισσότερες 

συνοριακές και διασυνοριακές περιφέρειες είναι μέλη, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα 

αλλά και στη Βουλγαρία.
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90 από τις περίπου 115 συνορεύουσες και διασυνοριακές περιφέρειες είναι μέλη του 

Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών.

ΔΚΤ3: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (AER)124

Η Συνέλευση Ευρωπαϊκών Περιφερειών ιδρύθηκε το 1985 και είναι η πολιτική 

«φωνή» των Περιφερειών και ο συνεργάτης -κλειδί για τα Ευρωπαϊκά και διεθνή 

θεσμικά όργανα σε κάθε θέμα περιφερειακής αρμοδιότητας.

Η Συνέλευση Ευρωπαϊκών Περιφερειών προωθεί τη διοικητική αποκέντρωση και την 

περιφερειακή δημοκρατία και καθιστά ικανές τις περιφέρειες να δημιουργήσουν τον 

βασικό δεσμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών. Υποστηρίζει την 

διαφορετικότητα των περιφερειών και αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητα σε δυνατό 

σημείο. Η Συνέλευση Ευρωπαϊκών Περιφερειών αριθμεί 250 Περιφέρειες - μέλη από 

33 Ευρωπαϊκές χώρες και 12 διαπεριφερειακοί οργανισμοί, όπως ο Σύνδεσμος 

Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών, η Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Αμπελο- 

οινικών περιοχών.

Οι στόχοι της Συνέλευσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών είναι οι ακόλουθοι:

> Προώθηση της ιδέας της περιφερειακή δημοκρατίας στην Ευρώπη και του ρόλου 

των περιφερειών στην πολιτική διαδικασία

> Προώθηση και άσκηση πολιτικής πίεσης για το συμφέρον της περιφερειακής 

διακυβέρνησης, με συνεισφέροντας ως ένας αναγνωρισμένος εταίρος σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

> Η επίτευξη της αριστοποίησης των ικανοτήτων των Περιφερειών στην 

Περιφερειακή διακυβέρνηση με τις περιφέρειες να αναλαμβάνουν ευθύνες ως 

ηγέτες στην περιοχή της αρμοδιότητας τους.

> Υποστήριξη της συνεργασίας περιφερειών για τη βελτίωση της ανάπτυξης και 

της υλοποίησης των περιφερειακών πολιτικών.

> Προώθηση της διαφορετικότητας στην Ευρώπη

124 \v\v\v. a-e-r.org
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> Ανάπτυξη της ικανότητας των περιφερειών να καταστήσουν την Ευρώπη 

κατανοητή και απτή στους πολίτες.

ΔΚΤ4: ARIN - Προηγμένο Δίκτυο Πληροφοριών σε Αγροτικές Περιοχές

Το Προηγμένο Δίκτυο Πληροφοριών σε Αγροτικές Περιοχές ιδρύθηκε το 1998 και 

διήρκεσε μέχρι το 2001. Σ’ αυτό συμμετείχε ένας μεγάλος αριθμός από Ευρωπαϊκές 

Περιφέρειες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες Περιφέρειες: Region Oslo, 

Region Abruzzo - IT, Region Fruili - Venezia - Giulia - IT, Region Puglia - IT, 

Region Lombardia - IT, Region Valencia - ES, Region Baden - Wuerttemberg - DE, 

Region of Haskovo - BG, Region of Brussels, Region Champagne - Ardenne - FR, 

Region Istra - HR, Region Basilicata - IT, Region Calabria - IT, Region Wien - AT, 

Region Rhone Alpes - FR, Region of Saxony - DE.

Οι κυριότεροι σκοποί του προγράμματος ήταν:

> Απαιτήσεις χρηστών στις αγροτικές περιοχές

> Απαραίτητη αναδιοργάνωση (re-engineering) για την ολοκλήρωση εφαρμογών 

“back - office”

> Δυνατότητα κοινής εφαρμογής

> Εναλλακτικές της κοινής εφαρμογής για τις πολιτιστικές και θεσμικές διαφορές

> Δυνατότητες και περιορισμοί της υφιστάμενης αγροτικής υποδομής

> Επιπτώσεις της ανάπτυξης υποδομής στην “διανομή” των multimedia εφαρμογών 

σε απομακρυσμένα σπίτια, αγροκτήματα, σημεία δημόσιας προσπέλασης των 

ΜΜΕ.

ΔΚΤ5: IANIS - Innovative Actions Network for the Information Society125

Η πρόταση για το δίκτυο IANIS εγκρίθηκε το 2001. Το δίκτυο ξεκίνησε τη 

λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2002 και διήρκεσε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2004. 

To consortium IANIS είχε 28 Περιφέρειες μέλη και 4 ιδιωτικές εταιρείες. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι παρακάτω Περιφέρειες: Region Emilia - Romagna, Region Abruzzo,

125 wwvv.ianis.net
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Region Fruili Venezia Giulia - IT, Region Valencia - ES, Region Rhone Alpes - FR, 

Region of Saxony - DE.

Οι βασικότεροι στόχοι του IANIS ήταν:

> Η διατήρηση και η περαιτέρω εξέλιξη της διαπεριφερειακής δικτύωσης, και πιο 

συγκεκριμένα να παράσχει ένα δίκτυο που θα βοηθάει τις Περιφέρειες με 

εγκεκριμένα έργα Καινοτόμων Δράσεων, στο πλαίσιο της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας και των Επενδύσεων του Διαρθρωτικού Ταμείου. Στόχευε στην 

υποστήριξη της ευρείας χρήσης της πληροφορίας, των εμπειριών και των καλών 

πρακτικών μέσω μιας ηλεκτρονικής επικοινωνιακής πλατφόρμας, έντυπα και 

ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, εργαστήρια πρακτικής εκπαίδευσης, 

σεμινάρια, ετήσια συνέδρια και πολιτικά φόρουμ και επιτόπιες έρευνες.

> Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η διατήρηση και η παροχή πρόσβασης σε ένα e- 

Region Hub με βάση δεδομένων για τα έργα και με links σε επιπλέον υλικό και 

αναφορές σχετικές με όσους ασχολούνται με την Κοινωνία της Πληροφορίας σε 

περιφερειακό επίπεδο.

ΔΚΤ6: ERIS@ - European Regional Information Society Association126

Στα πλαίσια του προγράμματος IRISI, 28 Περιφέρειες συμφώνησαν να καθιερώσουν 

μια συνεργασία για να διευκολύνουν τη διέξοδό τους στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας σε περιφερειακό επίπεδο, ως ένα μέσο προώθησης της οικονομικής και 

κοινωνικής τους ανάπτυξης. Οι 28 αυτές Περιφέρειες συνειδητοποίησαν το όφελος 

που θα προέκυπτε από τη συνεργασία στον τομέα αυτό.

Σήμερα το eris@ αποτελείται από 45 Περιφέρειες και 1 εταιρεία.

Ο βασικότερος στόχος του eris@ είναι η προώθηση της βιώσιμης οικονομικής, 

κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης στις Περιφέρειες-μέλη στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας και η δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας για την ανταλλαγή 

εμπειριών, τεχνογνωσίας και προγραμμάτων μεταξύ των Περιφερειών. Θα

126 ... wwvv.ianis.net
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κινητοποιήσει κάθε σύστημα, υπηρεσία ή δραστηριότητα που θα μπορούσε έμμεσα η 

άμεσα να βοηθήσει τις περιφέρειες - μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους με το 

βέλτιστο επίπεδο επαγγελματισμού και αποτελεσματικότητας. Στους στόχους του 

δικτύου eris@ περιλαμβάνεται και η ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας των μελών 

και η προώθηση και η επιτάχυνση της ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

στην Ευρώπη σαν σύνολο.

Πιο συγκεκριμένα το δίκτυο eris@ προσβλέπει στα ακόλουθα:

> Η θεώρηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας σαν το όχημα για την περιφερειακή 

οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

> Η προώθηση των Ευρωπαϊκών Περιοχών ως ο πιο σημαντικός στόχος για την 

στρατηγική ανάπτυξη της Κοινωνίας της πληροφορίας.

> Η υποστήριξη των περιφερειών - μελών στην ανάπτυξη και υλοποίηση των 

στρατηγικών τους για την κοινωνία της πληροφορίας και των σχεδίων δράσης.

> Η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών εργασίας μεταξύ των περιφερειών, τον ιδιωτικό 

τομέα και τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα.

> Ενημέρωση σχετικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας και προώθηση της 

παγκόσμιας πρόσβασης.

> Αντιμετώπιση των προκλήσεων των θεσμικών προσαρμογών, κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και οικονομικής συνοχής, ώστε να ενθαρρυνθεί η ικανότητα 

ανάπτυξης και η ανταγωνιστικότητα των περιφερειών μελών.

Υπηρεσίες που προσφέρει το δίκτυο eris@:

Μια διαπεριφερειακή ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας, περιλαμβανομένης 

και της ιστοσελίδας,

Διαπεριφερειακές εκδηλώσεις όπως σεμινάρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια και 

άλλες ευκαιρίες για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνοτροπίας, 

συμπεριλαμβανομένου κι ενός ετήσιου συνεδρίου.

Υποστήριξη στη διάχυση των σχεδίων θεσμικής ανάπτυξης

Αναζήτηση εταίρων και «μεσιτεία» συνεργασιών και βοήθεια στην ανάπτυξη

διαπεριφερειακών προτάσεων έργων.

Πληροφορίες σχετικά με πηγές χρηματοδότησης έργων και EU Calls for Tender. 

Πρόσβαση σε εξειδικευμένη πληροφορία σε θέματα όπως περιφερειακή 

ανάπτυξη, καινοτόμες στρατηγικές, μεταφορά τεχνολογίας.

Έρευνα αγοράς
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Υποστήριξη στην ανάπτυξη προγραμμάτων, διαμόρφωση στρατηγικής και στην 

υλοποίηση και διαχείριση των σχεδίων δράσης.

Υποστήριξη στην ανάπτυξη πλαισίων για παρακολούθηση και αξιολόγηση. 

Σύνδεσμος με αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων 

Ευρωπαϊκών οργάνων

Συνδέσμους με συνεργασίες στον ιδιωτικό τομέα

Σύνδεσμος και συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα και ενώσεις που 

ασχολούνται με την Κοινωνία της Πληροφορίας και σχετικούς προς αυτήν 

τομείς.
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3.4 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ

Με βάση τις προηγούμενες ενότητες η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει 

συνεργαστεί με έναν μεγάλο αριθμό φορέων (περιφέρειες, τοπικοί φορείς, 

πανεπιστήμια κα) κατά την υλοποίηση των διαφόρων έργων και μέσω 

συμμετοχής στα δίκτυα. Παρακάτω παρουσιάζονται οι επιμέρους συνεργασίες 

της ΠΚΜ ανά είδος φορέα.

Συνεργασίες με Περιφέρειες

Η συνεργασία της ΠΚΜ με τις περιφέρειες που συμμετείχαν στα έργα και στα δίκτυα 

αποτυπώνεται στον πίνακες και στα διαγράμματα που ακολουθούν.

• Πίνακας 1: Αριθμός συνεργασιών ΠΚΜ με περιφέρειες

Περιφέρεια Χώρα Αριθμός συνεργασιών

Regional Council of Durazzo Albania 1

Region of Chemnitz - Zwickau Austria 1

Region Wien Austria 1

Region of Brussels Belgium 1

Region of Haskovo Bulgaria 1

Region Istra Croatia 1

Region Champagne - Ardenne France 1

Region of Nord Pas de Calais France 1

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Greece 1

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Greece 1

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Greece 1

Region Basilicata Italy 1

Regional Bureau of Spatial Planning in Wroclaw Poland 1

Region V West Development Agency Romania 1

Region of Norte Spain 1

Region Norte Tenerife & Murcia Tenerife 1

Region of Wales England 2

Region ofNorth of England England 2

Region Lorraine France 2

Region Rhone Alpes France 2

Region of Saxony Germany 2
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Region Baden - Wuerttemberg Germany 2

Region Rhein - Westfalen Germany 2

Περιφέρεια Αττικής Greece 2

Region Calabria Italy 2

Region of Piemonte Italy 2

Region Lombardia Italy 2

RegionAndalucia Spain 2

Regione Puglia Italy 3

Region Oslo Norway 3

Regione Fruili Venezia Giulia Italy 4

Region Emilia - Romagna Italy 5

Region Abmzzo Italy 5

Region Valencia Spain 5

Από τα δεδομένα του πίνακα 1 προκύπτει ότι η ΠΚΜ έχει συνεργαστεί με αρκετές σε 

αριθμό περιφέρειες, όμως ουσιαστικά κάνοντας την παραδοχή ότι ισχυρή σχέση 

προκύπτει από συνεργασίες περισσότερες της μίας, το δείγμα μειώνεται περίπου στις 

μισές (βλέπε το μέρος του πίνακα 1 γκρι φόντο και διπλό πλαίσιο). Το παρακάτω 

διάγραμμα αποτυπώνει τις ισχυρές αυτές σχέσεις συνεργασίας.

• Διάγραμμα 1: Ισχυρές συνεργασίες ΠΚΜ με περιφέρειες

Αριθμός συνεργασιών
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Ον περιφέρειες με τις οποίες έχει αναπτύξει η ΠΚΜ τους πλέον ισχυρούς δεσμούς 

προέρχονται από την Ιταλία (Abruzzo, Emilia - Romagna, Fruili Venezia Giulia) kol 

την Ισπανία (Puglia, Valencia).

Συνεργασίες με Ελληνικούς Φορείς και οργανισμούς

Οι συνεργασίες της ΠΚΜ για την υλοποίηση των έργων που παρατέθηκαν σε 

προηγούμενες παραγράφους αφορούν και σε διάφορους Ελληνικούς φορείς και 

οργανισμούς. Ο επόμενος πίνακας αποτυπώνει το γεγονός αυτό:

• Πίνακας 2: Αριθμός συνεργασιών ΠΚΜ με Ελληνικούς φορείς και οργανισμούς

Φορείς και οργανισμοί Αριθμός συνεργασιών

Αναπτυξιακή Γνώση 1

Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας 1

Αναπτυξιακή Εταιρεία Ημαθίας 1

Αναπτυξιακή Εταιρεία Καρδίτσας 1

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κιλκίς 1

Αναπτυξιακή Εταιρεία Πέλλας 1

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 1

Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής 2

Αναπτυξιακή Εταιρείας Θεσσαλονίκης 2

Αναπτυξιακή Πιερίας 1

Ανατολική ΑΕ 2

Δήμος ©έρμης 1

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης 3

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας 1

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής 1

Πανεπιστήμιο - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1

Πανεπιστήμιο - Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1

Πανεπιστήμιο - Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών 1

ΥΠΕΧΩΔΕ 1

Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης 1

ΔΣΘ 1

ΕΔΜ 1

ΕΕΤΑΑ 1
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Φορείς κοα οργανισμοί Αριθμός συνεργασιών

Εθνική Ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 1

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 1

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και 

Πολιτισμού 1

ΚΑΚΕ 1

ΚΕΘΙ 1

ΚΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1

Κεντρικός Συνεταιρισμός Οινοπαραγωγών Ελλάδας - 

ΚΕΟΣΟΕ 1

Κτήμα Κυρ Γιάννη 1

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή 1

ΝΑΣ-ΝΑΚ-ΝΑΔ 1

ΠΚΤ 1

ΣΒΒΕ 1

ΣΕΒΕ 1

ΤΕΔΚ Κιλκίς 1

ΤΕΔΚ Κορινθίας 1

Ομαδοποιώντας τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα (πίνακα 2) προκύπτει το 

ακόλουθο διάγραμμα:

• Διάγραμμα 2: Αριθμός συνεργασιών ΠΚΜ με κατηγορίες 

Ελληνικών φορέων και οργανισμών

Αριθμός συνεργασιών

Από το διάγραμμα 2 παρατηρούμε την έντονη συνεργασία της ΠΚΜ με τις 

αναπτυξιακές εταιρίες που εδρεύουν στους νομούς της περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, ενώ αρκετά λιγότερες είναι οι περιπτώσεις που υπήρξε συνεργασία 

μεταξύ ΠΚΜ και νομαρχιών, πανεπιστημίων και Υπουργείων. Οι λοιποί οργανισμοί
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αφορούν σε διάφορους εξειδικευμένους φορείς, που λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των επιμέρους έργων, η ΠΚΜ ενέταξε στις ομάδες εργασίας κατά 

περίπτωση.

Συνεργασίες με Φορείς και οργανισμούς του εξωτερικού

Στα πλαίσια των έργων τα οποία παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες 

ενότητες, η ομάδες εργασίας αποτελούνταν και από άλλους 

εξειδικευμένους φορείς και οργανισμούς του εξωτερικού. Στον πίνακα 

που ακολουθεί παρατίθεται το σύνολο αυτών:

• Πίνακας 3: Αριθμός συνεργασιών ΠΚΜ με φορείς

και οργανισμούς του εξωτερικού

Φορείς και οργανισμοί Χώρα

Amt der Steiermarkikschen Landerregierung Austria

City of Graz Austria

City of Vienna Austria

Institute for Innovation Transfer GmBh Austria

State Government of Carinthia Austria

State Government of Styria Austria

State Government Upper Austria Austria

Upper Austrian Technology and Management Association Austria

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Bulgaria

Planning Bureau of Cyprus Cyprus

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου Cyprus

Municipality of Ostrava Czech Republic

Municipality of Plzen Czech Republic

South Bohemian Region Czech Republic

Επιστημονικό Πάρκο Tartu Esthonia

Οικονομικό Επιμελητήριο Σκοπιών FYROM

Bayrisches Staatsministerium flier Emahrung Landwirtschaft und Forsten Germany

Institute fuer Projektmanagement und Kommunikationstorchung Germany

IRIS e. V. Germany

Landrasamt Hohenlohekreis Germany

South Great Plain Regional Development Agency Hungary
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Φορείς κοα οργανισμοί Χώρα

Town of Szombathelyi Hungary

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Tolna County Hungary

Πανεπιστήμιο Szeged Hungary

Municipality of Milan Italy

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Lebanon

Κέντρο για την Υποστήριξη της Τοπικής Δημοκρατίας Poland

Ένωση Γυναικών Ρουμανίας Romania

Κέντρο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας South West Oltenia Romania

Chamber of Economy of Belgrade

Serbia and 

Montenegro

BISTRA Slovenia

Ινστιτούτο Josef Stefan Slovenia

Αναπτυξιακό Κέντρο LEIA Χώρα Βάσκων Spain

Ινστιτούτο Έρευνας της εταιρίας ύδρευσης της Βαρκελώνης - Agbar 

Foundation Spain

Πανεπιστήμιο Cardiff United Kingdom

Συνεργασίες ΠΚΜ ανά χώρα

Λαμβάνοντας υτιόψη τα δεδομένα όλων των παραπάνω πινάκων και διαγραμμάτων 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποτύπωση της συνεργασίας των ΠΚΜ ανά χώρα που 

ακολουθεί:

• Διάγραμμα 3: Αριθμός συνεργασιών ΠΚΜ ανά χώρα

Αριθμός συνεργασιών 

60 
50 
40 
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Παρατηρούμε ότι εξαιρώντας την δεδομένη συνεργασία της ΠΚΜ με τους φορείς και 

οργανισμούς της Ελλάδας, οι χώρες με τις οποίες έχει συνεργαστεί το περισσότερο 

είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Πρόκειται για τις πλέον αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, οι περιφέρειες 

των οποίων είναι ιδιαίτερα δραστήριες σε σχέση με θέματα διεθνοποίησης, 

ανάπτυξης και διαπεριφερειακών συνεργασιών.

Η ισχύς των συνεργασιών, όπως αυτές αποτυπώθηκαν και αναλύθηκαν στα 

πλαίσια της παρούσας ενότητας, θα αποτελέσει κριτήριο επιλογής των προς 

συγκριτική αξιολόγηση περιφερειών με την ΠΚΜ, της επόμενης φάσης της 

μελέτης.
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3.5 ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΚΜ

Οι άξονες προτεραιότητας (Α.Π.)127, όπως αυτοί είναι καταγεγραμμένοι στο τρέχον 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΚΜ (ΠΕΠ 2000-2006) είναι οι εξής:

ΑΞΟΝΑΣ 1: Ανάδειξη του μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης και 

ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

ΑΞΟΝΑΣ 2: Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική 

Μακεδονία

ΑΞΟΝΑΣ 3: Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική 

Μακεδονία

ΑΞΟΝΑΣ 4: Αγροτική Ανάπτυξη

ΑΞΟΝΑΣ 5: Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στην γνώση και στις 

δεξιότητες

ΑΞΟΝΑΣ 6: Ανάπτυξη του ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των 

μειονεκτικών/ προβληματικών περιοχών 

ΑΞΟΝΑΣ 7: Τεχνική Βοήθεια

Μεταφράζοντας τις επιμέρους πολιτικές των αξόνων προτεραιότητας όπως αυτές 

περιγράφονται στο ΠΕΠ (εξαιρείται ο άξονας 7) καταλήγουμε σε μία λίστα από 

θέματα για τα οποία η ΠΚΜ θα μπορούσε να συνεργαστεί με άλλες περιφέρειες για 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και εξειδίκευσης. Ουσιαστικά πρόκειται για τα 

πεδία εφαρμογής της μεθόδου του Benchmarking, με την ολοκλήρωση της οποίας η 

παρούσα μελέτη θα αποτυπώσει τις αντίστοιχες βέλτιστες λύσεις και πρακτικές που 

ακολουθούνται από τις επιλεγμένες περιφέρειες της Δυτικής Ευρώπης.

Η λίστα των θεμάτων και η συσχέτισή τους με τους άξονες προτεραιότητας του ΠΕΠ 

αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

127 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, 2000-2006
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• Πίνακας 4: Συσχέτιση πεδίων προς συγκριτική αξιολόγηση με Α. Π. του ΠΕΠ

Άξονες Προτεραιότητας

Θέματα 1 2 3 4 5 6

Καινοτομία □ □ 0 □

Επιχειρη ματικότητα □ □ □ □ □

Εξωστρέφεια □

Τεχνολογία □ □

Έρευνα - παραγωγή, □ □ □ □

Κοινωνική πολιτική □ □ □

Απασχόληση □ □ □

Περιβάλλον □ □

Τουρισμός 3 3 3

Κατατάσσοντας τα επιμέρους θέματα με σειρά σημαντικότητας (αριθμός εγγραφών 

στον παραπάνω πίνακα), ουσιαστικά σκιαγραφείται το αναπτυξιακό προφίλ της 

ΠΚΜ, το οποίο περιγράφεται διαγραμματικά παρακάτω:

• Διάγραμμα 4: Κατάταξη στοιχείων αναπτυξιακού προφίλ της ΠΚΜ

Ιημαντικότητα

^ £

^ </ ✓

? j" j 'j'
χΟ· £ &>ιa* -JίΓ

4

Από το αναπτυξιακό προφίλ της ΠΚΜ, όπως προαναφέρθηκε, προκύπτουν τα πεδία 
στα οποία θα εφαρμοστεί η μέθοδος του Benchmarking στην επόμενη φάση της 
παρούσας μελέτης.

Συνεισφορά έργων και δικτύων στους αναπτυξιακούς στόχους της ΠΚΜ
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Τα έργα καν τα δίκτυα που παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε προηγούμενες 

παραγράφους έχουν συνεισφέρει στην δυνατότητα από μέρους της ΠΚΜ να 

μεταφράσει τα επιμέρους στοιχεία του αναπτυξιακού της προφίλ σε συγκεκριμένες 

ενέργειες και πρακτικές. Ο βαθμός συνεισφοράς των έργων και των δικτύων 

αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

• Πίνακας 5: Συνεισφορά Έργων και Δικτύων στους Αναπτυξιακούς Στόχους της ΠΚΜ

Στοιχεία προφίλ

Εργα - Δίκτυα
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ΠΕΙ □ □

ΠΕ2 □ □ □

ΠΕ3 □ □

ΠΕ4 □ □ □ □

ΠΕ5 □

ΠΕ6 □ □ □ □

ΠΕ7 □ □ □ □ □ □

ΤΕ1 □ □ □

ΤΕ2 □ □ □ □

ΤΕ3 □ □ □

ΤΕ4 □ □

ΤΕ5 □ □

ΤΕ6 □ □ □

ΤΕ7 □ □ □

ΤΕ8 □

ΤΕ9 □ □

ΤΕ10 □ □ □

ΤΕ11 □ □ □ □ □

ΔΚΤ1 □ □ □ □

ΔΚΤ1.1 □ □ □ □ □ □ □ □

ΔΚΤ1.2 □

ΔΚΤ2 □ □ □

ΔΚΤ3 □ □ □ □ □ □ □ □ □

ΔΚΤ4 □ □ □ □ □ □ □
ΔΚΤ5 □ □
ΔΚΤ6 □ □ α □ □

Ο βαθμός στον οποίο οι αναπτυξιακοί στόχοι της ΠΚΜ επιτεύχθηκαν από την 

υλοποίηση των έργων και τη συμμετοχή της Περιφέρειας στα επιμέρους δίκτυα 

αποτυπώνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί:
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• Διάγραμμα 5: Βαθμός επίτευξης Αναπτυξιακών Στόχων ΠΚΜ 

από τα έργα και τα δίκτυα

Καινοτομία

(η συνεχής γραμμή αντιπροσωπεύει τον βαθμό στον οποίο υποστηρίχθηκε 

η κάθε θεματική ενότητα, ενώ η διακεκομμένη τους μέσους όρους).

Παρατηρούμε ότι το στοιχείο του αναπτυξιακού προφίλ της ΠΚΜ που έχει 

υποστηριχθεί αρκετά είναι αυτό της καινοτομίας ενώ η εξωστρέφεια, η απασχόληση, 

το περιβάλλον και ιδιαίτερα ο τουρισμός είναι σε χαμηλά σχετικά επίπεδα. 

Ουσιαστικά ο βαθμός υποστήριξης μπορεί να μεταφραστεί σε ανάγκες για 

συνεργασίες και μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών.

Για τον λόγο αυτό, η επίδοση των περιφερειών που πρόκειται να μελετηθούν στην 

επόμενη φάση της μελέτης, αναφορικά με όλα τα στοιχεία που σκιαγραφούν το 

αναπτυξιακό προφίλ της ΠΚΜ και ιδαίτερα αυτά τα οποία εντοπίστηκαν ως 

σχετικά χαμηλής υποστήριξης, θα αποτελέσει κριτήριο επιλογής των προς 

συγκριτική αξιολόγησή τους με την ΠΚΜ.
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4. ΕΡΕΥΝΑ BEST PRACTICES
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4.1 ΠΕΡΙΛΗΤΗ

Το κεφάλαιο αυτό αφορά τη διενέργεια Benchmarking μεταξύ επιλεγμένων 

Περιφερειών της Δ. Ευρώπης που είναι δραστήριες στα ζητήματα της διεθνοποίησης 

και δικτύωσης για ζητήματα Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος και οι οποίες μπορεί να 

έχουν συμπληρωματικό προφίλ με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερη 

έμφαση θα δοθεί στην δραστηριοποίηση των επιλεγμένων Περιφερειών σε σχέση με 

τους στόχους της Λισσαβόνας.

Προκειμένου να παραχθεί η τελική έκθεση ανάλυσης δεδομένων (benchmarking 

report) απαιτήθηκε σε πρώτη φάση η επιλογή των περιφερειών που θα απαρτίσουν το 

δείγμα με τις τελικά επιλεγμένες περιφέρειες και σε δεύτερη φάση η παρουσίαση των 

δεδομένων προς σύγκριση με τα αντίστοιχα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

σε επίπεδο ποσοτικών δεικτών, οι οποίοι προέκυψαν από την κεντρική βάση 

δεδομένων της Eurostat (REGIO).

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος βάσει της οποίας 

πραγματοποιήθηκε η επιλογή των περιφερειών προς συγκριτική αξιολόγηση με την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εφαρμόζεται η μέθοδος που περιγράφηκε και 

τελικά παραθέτονται γενικές συνοπτικές πληροφορίες για τις επιλεγμένες περιφέρειες 

του πρώτου δείγματος, η ιεράρχηση των οποίων σε συγκεκριμένα πεδία (κριτήρια) θα 

έχει ως αποτέλεσμα την επιλογή του τελικού δείγματος των περιφερειών. Τέλος, 

παρουσιάζονται για κάθε μία εκ των τελικά επιλεγμένων περιφερειών τα 

αποτελέσματα των ποσοτικών δεικτών καταλήγοντας στην τελική έκθεση ανάλυσης 

δεδομένων (benchmarking report).

128 Μελέτη των «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» , τελικό παραδοτέο μελέτης Δεκέμβριος 2005
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4.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Γενικά

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης - 

Benchmarking μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τις πλέον 

προηγμένες και δραστήριες περιφέρειες της Δυτικής Ευρώπης σε θέματα Ευρωπαϊκής 

δραστηριοποίησης και συνεργασιών. Οι θεματικές ενότητες για τις οποίες η Π.Κ.Μ. 

θα αξιολογηθεί συγκριτικά με τις επιλεγμένες περιφέρειες, παρουσιάστηκαν στα 

αποτελέσματα του προηγούμενου κεφαλαίου. Οι θεματικές ενότητες αυτές είναι οι 

εξής:

■4 Καινοτομία (κωδικός 1)

4 Επιχειρηματικότητα (κωδικός 2)

4 Εξωστρέφεια (κωδικός 3)

4 Τεχνολογία- Παραγωγή- Έρευνα (κωδικός 4)

■4 Κοινωνική πολιτική (κωδικός 5)

4 Απασχόληση (κωδικός 6)

4 Περιβάλλον (κωδικός 7)

4 Τουρισμός (κωδικός 8)

Η επιλογή της τελικής λίστας των περιφερειών βασίστηκε σε τεκμηριωμένη 

διαδικασία, η οποία αναπτύσσεται σε δύο φάσεις, με τελικό σκοπό την επιλογή 8 

κορυφαίων Περιφερειών και την διενέργεια της μεθοδολογίας του Benchmarking 

μεταξύ της Π.Κ.Μ. και των Περιφερειών αυτών.

Διαδικασία Επιλογής Περιφερειών προς Συγκριτική Αόολόνηση

Η διαδικασία επιλογής των προς συγκριτική αξιολόγηση περιφερειών είχε ως στόχο 

το τελικό δείγμα να αποτελείται από 8 Περιφέρειες. Η διαδικασία αναπτύσσεται σε 

δύο διακριτές φάσεις και η ροή των ενεργειών που ακολουθήθηκαν, αποτυπώνεται 

στο παρακάτω σχήμα:
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• Σχήμα 1: Διαδικασία Επιλογής Περιφερειών προς Συγκριτική Αξιολόγηση
Εκκίνηση

ΐης

Φάση διαδικασίας ι,πιλονής

Το αρχικό δείγμα των Περιφερειών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στη 

συγκριτική αξιολόγηση αποτελούνταν από το σύνολο των Περιφερειών της Δυτικής 

Ευρώπης. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν αριθμό Περιφερειών μεγαλύτερο του 1000.
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Προκειμένου ο αριθμός να φθάσει σε επεξεργάσιμα μεγέθη, ορίστηκε μία ομάδα 

κριτηρίων αρχικής επιλογής, η οποία περιελάμβανε τα παρακάτω ποιοτικά κριτήρια: 

4. Συμμετοχή σε ισχυρά Διαπεριφερειακά Δίκτυα 

Σημαντική Ευρωπαϊκή Δραστηριοποίηση 

4- Συμμετοχή στο «Αναπτυξιακό Τόξο» περιφερειών 

■4 Προηγούμενη Συνεργασία με Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ο καθορισμός των παραπάνω κριτηρίων βασίστηκε στους στόχους της παρούσας 

μελέτης και για λόγους απλοποίησης θεωρήθηκαν ισοβαρή.

Κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων για το σύνολο των Περιφερειών της Δυτικής 

Ευρώπης, προέκυψε μία αρχική λίστα 16 Περιφερειών. Οι Περιφέρειες της λίστας 

αυτής θα αποτελούσαν το δεύτερο δείγμα από το οποίο θα προέκυπτε η τελική λίστα 

των 8 Περιφερειών προς συγκριτική αξιολόγηση με την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας.

Φάση διαδικασίας επιλογής

Έχοντας τη λίστα των 16 Περιφερειών που προέκυψαν με την ολοκλήρωση της \νς 

Φάσης, η τελική επιλογή των 10 Περιφερειών προς συγκριτική αξιολόγησης με την 

Π.Κ.Μ. απαιτούσε τον καθορισμό νέας ομάδας κριτηρίων καθώς και τον ορισμό 

σχετικής βαρύτητας του καθενός. Η νέα ομάδα κριτηρίων περιελάμβανε σαφώς τα 

κριτήρια της προηγούμενης ομάδας, καθώς και ορισμένα επιπλέον.

Η ομάδα των νέων κριτηρίων ορίστηκε με βάση αφενός τους στόχους της παρούσας 

μελέτης και αφετέρου ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τοποθεσίας και 

εκπαιδευτικής και τεχνολογικής υποδομής της Π.Κ.Μ.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της βαθμολόγησης των επιμέρους κριτηρίων για κάθε μία 

Περιφέρεια του δείγματος των 16 προέκυψε η τελική λίστα των 8.
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Β’ ομάδα κριτηρίων επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής της Β’ ομάδας αποτελούν το εργαλείο μέσω του οποίου θα 

επιλεχθεί το τελικό δείγμα περιφερειών. Τα κριτήρια αυτά καθώς και η περιγραφή 

τους ακολουθεί:

1) Ευρωπαϊκή Δραστηριοποίηση - Συμμετοχή σε διαπεριφερειακά δίκτυα και έργα

Η Ευρωπαϊκή δραστηριοποίηση των επιλεγμένων περιφερειών αφορά γενικά 

ενέργειες συμμετοχής σε συνέδρια, ημερίδες, forums και άλλες εκδηλώσεις στις 

οποίες η εκάστοτε περιφέρεια συμμετέχει δυναμικά, είτε συστηματικά είτε όχι. 

Επίσης, η ύπαρξη αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλες θεωρείται ότι 

υποστηρίζει δυναμικά το συγκεκριμένο κριτήριο. Η Ευρωπαϊκή δραστηριοποίηση, 

στο επίπεδο της βιβλιογραφικής έρευνας αυτής της φάσης της μελέτης, 

βαθμολογείται με την παρακάτω κλίμακα:

(1) Δεν συμμετέχει σε διαπεριφερειακά δίκτυα και έργα

(3) Συμμετέχει σε διαπεριφερειακά δίκτυα και έργα, όχι όμως στα πλέον ισχυρά 

(5) Συμμετέχει στα πλέον ισχυρά διαπεριφερειακά δίκτυα και έργα

Το συγκεκριμένο κριτήριο κρίνεται από τα πλέον σημαντικά της σχετικής ομάδας 

λόγω της άμεσης σχέσης του με τους στόχους της παρούσας μελέτης και συνεπώς, η 

επιλογή των περιφερειών με υψηλή βαθμολογία στο παρόν κριτήριο αποτελεί 

μονόδρομο.

2) Προηγούμενη συνεργασία με ΠΚΜ

Η ένταση της προηγούμενης συνεργασίας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

μελετήθηκε και μετρήθηκε στο κεφάλαιο «Συνεργασίες της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας σε επίπεδο φορέων και χωρών» της 1ης φάσης της μελέτης. Συνεπώς, για 

την βαθμολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα 

του εν λόγω κεφαλαίου. Το συγκεκριμένο κριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την 

παρακάτω κλίμακα (βλέπε πίνακα 3 - \ης φάσης):



159

(1) Καμία συνεργασία με Π.Κ.Μ.

(3) Μικρή συνεργασία με Π.Κ.Μ. (1 έως 3 συνεργασίες)

(5) Μεγάλη συνεργασία με Π.Κ.Μ. (3 έως 5 συνεργασίες)

Η προηγούμενη συνεργασία με την Π.Κ.Μ. αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής των 

επιμέρους περιφερειών λόγω του ότι τυχόν ύπαρξη προηγούμενης συνεργασίας θα 

δημιουργήσει έφορο έδαφος για επιπλέον μελλοντική συνεργασία σε επίπεδο 

ανταλλαγής εμπειριών, μεταφοράς τεχνολογίας και βέλτιστων πρακτικών.

3) Ύπαρξη ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Το συγκεκριμένο κριτήριο επιλογής αφορά στον ορισμό του επιπέδου της 

εκπαιδευτικής δραστηριοποίησης της κάθε Περιφέρειας του δείγματος. Η 

βαθμολόγηση του επιπέδου αυτού ακολουθεί την παρακάτω κλίμακα:

(1) Λίγα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης περιορισμένων 

ειδικοτήτων χωρίς Ευρωπαϊκή φήμη

(3) Αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης περιορισμένων 

ειδικοτήτων χωρίς Ευρωπαϊκή φήμη

(5) Πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης μεγάλου εύρους 

ειδικοτήτων με σημαντική Ευρωπαϊκή φήμη

Το επίπεδο εκπαιδευτικής υποδομής της κάθε Περιφέρειας αποτελεί σημαντικό 

κριτήριο επιλογής. Οι υποδομές ανώτατης εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στα 

γεωγραφικά όρια των προς επιλογή Περιφερειών προσδίδουν πόλους ανάπτυξης 

εξειδικευμένων επιστημόνων και ως εκ τούτου αποτελούν σημεία αναφοράς και πηγή 

γνώσης προς μεταφορά ή/ και ανταλλαγή.

4) Δομές υποστήριξης τεχνολογικής ανάπτυξης

Οι δομές υποστήριξης τεχνολογικής ανάπτυξης αφορούν σε ερευνητικά κέντρα, 

ινστιτούτα, εργαστήρια και άλλους φορείς που υπάρχουν σε κάθε προς επιλογή
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Περιφέρεια. Το συγκεκριμένο κριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την παρακάτω 

κλίμακα:

(1) Μη ύπαρξη δομών υποστήριξης τεχνολογικής ανάπτυξης 

(3) Ύπαρξη μικρών δομών υποστήριξης τεχνολογικής ανάπτυξης χωρίς 

Ευρωπαϊκή δραστηριοποίηση

(5) Ύπαρξη σημαντικών δομών υποστήριξης τεχνολογικής ανάπτυξης με έντονη 

Ευρωπαϊκή δραστηριοποίηση

Η τεχνολογική ανάπτυξη αποτελεί στόχο για όλες τις Περιφέρειες της Δυτικής 

Ευρώπης. Οι δομές υποστήριξης της τεχνολογικής ανάπτυξης σε συνεργασία με τα 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και με τις δομές υποστήριξης της καινοτομίας 

(επόμενο κριτήριο επιλογής) έχουν τη δυνατότητα της εξέλιξης του τεχνολογικού 

επιπέδου του επιχειρηματικού κόσμου της εκάστοτε Περιφέρειας ενώ παράλληλα 

αποτελούν πηγή ανταλλαγής τεχνογνωσίας για όλες τις συνεργαζόμενες Περιφέρειες. 

Ως εκ τούτου το συγκεκριμένο κριτήριο κρίνεται υψηλής σημασίας.

5) Δομές υποστήριξης καινοτομίας

Οι δομές υποστήριξης της καινοτομίας αφορούν σε θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, 

τεχνολογικά πάρκα και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται σε κάθε προς επιλογή 

Περιφέρεια. Το συγκεκριμένο κριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την παρακάτω 

κλίμακα:

(1) Μη ύπαρξη δομών υποστήριξης καινοτομίας

(3) Ύπαρξη μικρών δομών υποστήριξης καινοτομίας χωρίς Ευρωπαϊκή 

δραστηριοποίηση

(5) Ύπαρξη σημαντικών δομών υποστήριξης καινοτομίας με έντονη Ευρωπαϊκή 

δραστηριοποίηση

Το συγκεκριμένο κριτήριο είναι συμπληρωματικό του κριτηρίου 4 και κρίνεται για 

τους ίδιους λόγους υψηλής σημασίας.

6) Πληθυσμός
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Ο έλεγχος του πληθυσμού των περιφερειών ως τιμή αποτελεί κριτήριο επιλογής λόγω 

του ότι καλό είναι το τελικό δείγμα να απαρτίζεται από περιφέρειες με συγκρίσιμο 

πληθυσμό με αυτόν της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το συγκεκριμένο 

κριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

(1) Μη συγκρίσιμος πληθυσμός με Π.Κ.Μ. (μεταλύτερος των 4 εκατ. κάτοικοι)

(3) Σχετικά συγκρίσιμος πληθυσμός με Π.Κ.Μ.(μεταξύ 2,5 και 4 εκατ. κάτοικοι) 

(5) Απόλυτα συγκρίσιμος πληθυσμός με Π.Κ.Μ. (έως 2,5 εκατ. κάτοικοι

Το συγκεκριμένο κριτήριο δεν περιλαμβάνεται στα πλέον κύρια λόγω του ότι μπορεί 

ο συγκρίσιμος αριθμός κατοίκων μεταξύ των περιφερειών να είναι σχετική απαίτηση 

για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων, όμως οι στόχοι της μελέτης αφορούν σε 

ιδιαίτερα αναπτυγμένες περιφέρειες και όχι απαραίτητα ομοειδείς σε αριθμό 

πληθυσμού.

7) Παράκτια τοποθεσία (λιμάνι)

Το συγκεκριμένο κριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

(1) Μη παράκτια τοποθεσία

(3) Παράκτια τοποθεσία με μικρής εμβέλειας λιμανιού-ών 

(5) Παράκτια τοποθεσία με μεγάλης εμβέλειας λιμανιού-ών

Η παράκτια τοποθεσία μίας περιφέρειας με την ύπαρξη εμπορικού και πολιτικού 

λιμανιού-ών είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο σχετίζεται αρκετά με την στρατηγική 

της εκάστοτε περιφέρειας για θέματα τουρισμού, εξωστρέφειας κλπ. Ενώ ταυτόχρονα 

χαρακτηρίζει και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το συγκεκριμένο κριτήριο 

δεν περιλαμβάνεται στα πλέον κύρια και είναι της ίδιας σημαντικότητας με αυτό του 

συγκρίσιμου πληθυσμού.

8) Συνοριακή τοποθεσία

Το συγκεκριμένο κριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

(1) Μη συνοριακή τοποθεσία

(2) Συνοριακή τοποθεσία
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Το γεγονός ότι Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει κοινά βόρεια σύνορα με αυτά 

της Ελλάδας, δηλαδή συνορεύει γεωγραφικά με τη ΠΓΔΜ και την Βουλγαρία 

δημιουργεί την αναγκαιότητα να επιλεχθούν περιφέρειες με αντίστοιχη συνοριακή 

θέση. Οι στρατηγικές που τίθενται από τις συνοριακές περιφέρειες και που αφορούν 

διακρατικά έργα και συνεργασίες είναι θέματα προς εξέταση και σαφώς άμεσα 

σχετιζόμενα με τους στόχους της παρούσας μελέτης. Συνεπώς, το εν λόγω κριτήριο 

επιλογής κρίνεται αρκετά σημαντικό.

9) Διορθωτικό κριτήριο - Περιορισμός αριθμού περιφερειών ανά χώρα

Προκειμένου να επιτευχθεί διασπορά των περιφερειών σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στο σύνολο των περιφερειών της Δυτικής Ευρώπης, 

ορίστηκε ένα διορθωτικό κριτήριο επιλογής, το οποίο αφορά στον μέγιστο αριθμό 

περιφερειών ανά χώρα. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει ο αριθμός των περιφερειών που 

θα συμμετέχουν στον τελικό δείγμα προς συγκριτική αξιολόγηση με την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας να ιιην υπερβαίνει τις δύο (2).

Βαθμός βαρύτητας Β’ ομάδας κριτηρίων

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτουν οι βαθμοί βαρύτητας των κριτηρίων επιλογής 

της Β’ ομάδας. Η κλίμακα βάσει της οποίας ορίζονται οι βαθμοί βαρύτητας ορίζεται 

από 1: πολύ μικρής βαρύτητας, έως 5: πολύ μεγάλης βαρύτητας. Στον πίνακα που 

ακολουθεί παρουσιάζονται ο βαθμός βαρύτητας ανά κριτήριο, ενώ παρακάτω 

παραθέτεται και η αντίστοιχη διαγραμματική αποτύπωση.

Πίνακας 6: Βαθμοί βαρύτητας κριτηρίων Β’ ομάδας

Α/Α Κριτήριο Βαθμός
Βαρύτητας

1 Ευρωπαϊκή Δραστηριοποίηση - Συμμετοχή σε διαπεριφερειακά δίκτυα και έργα 5
2 Προηγούμενη συνεργασία με ΠΚΜ 4
3 Ύπαρξη ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 3
4 Δομές υποστήριξης τεχνολογικής ανάπτυξης 4
5 Δομές υποστήριξης καινοτομίας 3
6 Πληθυσμός 1
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3 Ύπαρξη ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 3
4 Δομές υποστήριξης τεχνολογικής ανάπτυξης 4
5 Δομές υποστήριξης καινοτομίας 3
6 Πληθυσμός 1
7 Παράκτια τοποθεσία (λιμάνι) 1
8 Συνοριακή τοποθεσία 2

Πίνακας 7: Βαθμοί βαρύτητας κριτηρίων Β’ ομάδας

Α/Α κρπηρίου
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4.3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΚΜ

ΓΕΝΙΚΑ

Όπως έχει προαναφερθεί, η διαδικασία επιλογής των περιφερειών προς συγκριτική 

αξιολόγηση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναπτύχθηκε σε δύο φάσεις. 

Κατά την πρώτη φάση από το σύνολο των περιφερειών της Δυτικής Ευρώπης 

επιλέγεται αρχικό δείγμα με 16 περιφέρειες ενώ κατά την δεύτερη φάση κατόπιν 

βαθμολόγησης των επιλεγμένων περιφερειών με βάσει τα κριτήρια επιλογής 

επιλέγονται οι 8 με την καλύτερη τελική βαθμολογία.

Αργική λίστα επιλεγμένων Περιφερειών

Σύμφωνα με την διαδικασία επιλογής των περιφερειών όπως αυτή περιγράφηκε σε 

προηγούμενη παράγραφο, με βάση τα κριτήρια επιλογής της Α’ φάσης της 

διαδικασίας, από το σύνολο των περιφερειών της Δυτικής Ευρώπης επιλέχθηκαν οι 

16 παρακάτω:

Πίνακας 8: Α’ δείγμα επιλεγμένων περιφερειών

ΜΑ Περιφέρεια Κράτος
1 Kent Αγγλία
2 Haute Normandie Γαλλία
3 Nord Pas-de-Calais Γαλλία
4 Rhone-Alpes Γαλλία
5 Baden-Wurttemberg Γερμανία
6 Catalunya Ισπανία
7 Valencia Ισπανία
8 Abruzzo Ιταλία
9 Emilia-Romagna Ιταλία
10 Friuli-Venezia Giulia Ιταλία
11 Lombardia Ιταλία
12 Piemonte Ιταλία
13 Toscana Ιταλία
14 Veneto Ιταλία
15 South Sweden Σουηδία
16 West Finland Φιλανδία
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Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή των επιμέρους Περιφερειών του δείγματος με 

έμφαση σε σχετικά με τα κριτήρια της ΕΓ ομάδας.
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Σύντομη περιγραφή επιλεγμένων Περιφερειών 

Kent (Αγγλία)

Γενικά στοιχεία:

Πρωτεύουσα: Canterbury 

Πληθυσμός: 1.329.718 κάτοικοι 

Μέγεθος: 3.522,96 τετρ. Χλμ.

ΑΕΠ Περιφέρειας: 18.282 εκατομμύρια £

Βασικοί οικονομικοί κλάδοι: Τουρισμός

Πολιτική διάρθρωση:

Το Συμβούλιο της Κομητείας του Kent είναι η δημοκρατικά εκλεγμένη Αρχή του 

Kent. Ο κύριος ρόλος του αφορά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων 

του Kent, παρέχοντας βασικές υπηρεσίες, υποστήριξη των συμφερόντων της 

κομητείας, συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και συνεργασία με άλλους 

οργανισμούς.

Εκπαιδευτικές Υποδομές:

Στην Κομητεία του Kent βρίσκονται 3 Πανεπιστήμια.

Ερευνητικές Υποδομές - Προώθηση καινοτομίας:

Στην Κομητεία του Kent είναι πολύ διαδεδομένη η έρευνα στον τομέα των 

ηλεκτρονικών και της βιοτεχνολογίας με εξαιρετικά κέντρα τόσο στον ιδιωτικό τομέα 

όσο και στα τοπικά πανεπιστήμια. Υπάρχει όμως η ανάγκη να ενισχυθεί ο τομέας της 

έρευνας και της τεχνολογίας, κυρίως μέσω της διασύνδεσης και δικτύωσης όλων των 

ερευνητικών φορέων της Κομητείας μεταξύ τους.

Οικονομικά Δεδομένα:

Η κομητεία του Kent χωρίζεται σε τρεις υπο-περιφέρειες, οι οποίες διαφέρουν πολύ 

μεταξύ τους. To East Kent δέχθηκε σοβαρό πλήγμα από την παρακμή των 

παραδοσιακών βιομηχανιών, όπως τα ανθρακωρυχεία, και στράφηκε προς τον 

παράκτιο τουρισμό. To Mid Κεντ έχει σχετικά υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και 

επηρεάζεται από την αγορά εργασίας του Λονδίνου. Στο North Kent είναι 

εγκατεστημένοι πολλοί από τους μεγαλύτερους εργοδότες της κομητείας, αλλά η
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παύση της λειτουργίας των στρατιωτικών και ναυτικών εγκαταστάσεων οδήγησε σε 

υψηλά επίπεδα ανεργίας σε ορισμένες περιοχές.

Στην Περιφέρεια του Kent υπάρχουν πολλά και σημαντικά λιμάνια, ιδιαίτερα από τη 

στιγμή που χωροταξικά έχει σχεδόν ενωθεί με το Λονδίνο. Έχει και ιδιαίτερα 

εξελιγμένες μαρίνες, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις υψηλές πωλήσεις σε 

σκάφη αναψυχής.

Δίκτυα στα οποία συμμετέχει:

Dynamo Regions, IRE, eris@

Ύπαρξη αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλλες: διατηρεί γραφείο στις 

Βρυξέλλες το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής, της 

επικράτειας της Περιφέρειας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Haute Normandie (Γαλλία!

Γενικά στοιχεία:

Πρωτεύουσα: Rouen 

Πληθυσμός: 1,74 εκατομμύρια κάτοικοι 

Μέγεθος: 12.317 τετρ. Χμ 

Συνολικός Προϋπολογισμός Περιφέρειας:

609,42 εκατομμύρια €

Βασικοί οικονομικοί κλάδοι: Γεωργία, πολιτισμός, τουρισμός.

Πολιτική διάρθρωση:

Η Περιφέρεια της Haute Normandie διοικείται από το Περιφερειακό Συμβούλιο το 

οποίο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις μέσα στα εδαφικά όρια της 

Περιφέρειας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει τις κατευθύνσεις, ετοιμάζει τις νομοθετικές 

ρυθμίσεις και φροντίζει για την εκτέλεσή τους και, τέλος, ασχολείται και με 

διοικητικά θέματα και την υλοποίηση δράσεων.

Εκπαιδευτικές Υποδομές:
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Στην περιφέρεια της Haute Normandie βρίσκονται 3 πανεπιστημιακά συγκροτήματα.

Ερευνητικές Υποδομές- Προώθηση καινοτομίας:

Οι ερευνητικές υποδομές - υποστήριξης καινοτομίας στην περιφέρεια είναι λίγες και 

περιορίζονται στα εργαστήρια των υπαρχόντων πανεπιστημίων.

Οικονομικά Δεδομένα:

60% της παραγωγής της Γαλλίας σε λιπαντικά 

50% σε πλαστικό 

30% σε αυτοκίνητα

Είναι η 4η Περιφέρεια στη σειρά σε εξωτερικό εμπόριο, η 1η στην παραγωγή λινού 

και 6η στην έρευνα.

Στην Περιφέρεια Haute Normandie βρίσκεται το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της 

Γ αλλίας με σύγχρονες εγκαταστάσεις, που είναι και το πρώτο σε εισαγωγές.

Δίκτυα στα οποία συμμετέχει:

Dynamo Regions

Ύπαρξη αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλλες: διατηρεί γραφείο στις 

Βρυξέλλες το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής, της 

επικράτειας της Περιφέρειας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Nord Pas-de-Calais 

Γενικά στοιχεία:

Πρωτεύουσα: Lille 

Πληθυσμός: 4 εκατομμύρια κάτοικοι 

Μέγεθος: 4.807 τετρ. Χλμ.

ΑΕΠ Περιφέρειας: 70 δισεκατομμύρια €

Βασικοί οικονομικοί κλάδοι:

Κατασκευές αυτοκινήτων, χημικοί μηχανικοί, 

υλικά σιδηροδρόμων, μεταλλουργεία, πληροφορική, εταιρίες υπεραγορών και 

ταχυδρομικών καταλόγων.
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Πολιτική διάρθρωση:

Η Περιφέρεια Nord Pas-de-Calais χωρίζεται σε 2 τμήματα: το Nord και το Pas-de- 

Calais. Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία από τους 

πολίτες κάθε 6 χρόνια. Ο Επικεφαλής της Περιφέρειας είναι ο Πρόεδρος του 

Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εκπαιδευτικές Υποδομές:

Στην περιφέρεια δραστηριοποιούνται επτά πανεπιστήμια και 23 τεχνικές σχολές.

Ερευνητικές Υποδομές- Προώθηση καινοτομίας:

Το πλαίσιο υποστήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια 

είναι ευρύ. Περισσότερες από 60 επιχειρήσεις έχουν καταχωρηθεί ως Επιχειρήσεις 

Μεταφοράς Τεχνολογίας, ενώ δύο περιφερειακά δίκτυα, το «Nord-Pas-de-Calais 

technopole» και το «technology diffusion network» έχουν δημιουργηθεί για την 

παροχή βοήθειας σε θέματα πληροφορικής. Τέλος, στην περιφέρεια 

δραστηριοποιούνται και διάφορα ινστιτούτα καθώς και 82 ιδιωτικά εργαστήρια τα 

οποία λειτουργούν στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της περιφέρειας για υποστήριξη 

της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ερευνητικές υποδομές ή υποδομές προώθησης καινοτομίας 

στη συγκεκριμένη περιφέρεια

Οικονομικά Δεδομένα:

Γεωργικός τομέας: Η Περιφέρεια Nord Pas-de-Calais είναι μια από τις

σημαντικότερες περιοχές της Γαλλίας όσον αφορά στην γεωργική παραγωγή (71% 

του εδάφους της Περιφέρειας). Επιπλέον, η Περιφέρεια Nord Pas-de-Calais διαθέτει 

περίπου 420 ξενοδοχειακές μονάδες, 380 κάμπινγκ, 119 ιστορικά κάστρα, 33 

μουσεία, 3 φυσικά πάρκα. Γενικά, προωθείται πολύ τουριστικά και πολιτιστικά. 

Παρόλ’ αυτά έχει υψηλή ανεργία (15%) και στην οικονομία κυριαρχεί ο τομέας των 

υπηρεσιών (67,2% των εργαζομένων). Στην Περιφέρεια Nord Pas-de-Calais 

βρίσκονται 3 μεγάλα λιμάνια. Το λιμάνι του Calais είναι το πρώτο στην Ευρώπη με 

14,639 εκατομμύρια επιβάτες και 33 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων. Το δεύτερο 

μεγάλο λιμάνι της Περιφέρειας είναι αυτό της Dunkerque στο οποίο διακινούνται 

περίπου 47 εκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων.
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Δίκτυα στα οποία συμμετέχει:

eris@. Innovating Regions in Europe - IRE Network

Ύπαρξη αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλλες: διατηρεί γραφείο στις 

Βρυξέλλες το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής, της 

επικράτειας της Περιφέρειας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Rhone- Alpes 

Γενικά στοιχεία:

Πρωτεύουσα: Lyon

Πληθυσμός: 5.65 εκατομμύρια κάτοικοι 

Μέγεθος: 44.000 τετρ. Χλμ.

ΑΕΠ Περιφέρειας: 140 δισεκατομμύρια €

Βασικοί οικονομικοί κλάδοι:

Υφαντουργία, χημεία, κατασκευή μηχανημάτων, 

ηλεκτρολογική και μηχανολογική μηχανική, 

φαρμακευτική, βιομηχανία τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, νέες δραστηριότητες 

(βιοτεχνολογία, όργανα και ηλεκτρονικές συσκευές, περιβάλλον). Η Rhone-Alpes 

είναι η 8η περιφέρεια σε αριθμό πατεντών στο τομέα υψηλής τεχνολογίας.

Πολιτική διάρθρωση:

Η Περιφέρεια αποτελείται από τμήματα ενωμένα, με βάση τα οικονομικά και 

πολιτιστικά οφέλη. Η Rhone-Alpes αποτελείται από 2 τμήματα: το Savoie και το 

Haute-Savoie. Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες κάθε 6 

χρόνια. Η ανώτερη Αρχή της Περιφέρειας είναι ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 

Συμβουλίου.

Εκπαιδευτικές Υποδομές:

Η Rhone-Alpes συγκεντρώνει πάνω από 215.000 φοιτητές, 9 Πανεπιστήμια και 35 

Grandes Ecoles. To 15% των μηχανικών της Γαλλίας εκπαιδεύονται σ’ αυτήν την 

Περιφέρεια.
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Ερευνητικές Υποδομές- Προώθηση καινοτομίας:

Με πάνω από 20.000 ερευνητές 240 εργαστήρια, 600 ερευνητικά ινστιτούτα, 20 

τεχνικά επαγγελματικά κέντρα και περισσότερες από 1000 εταιρίες που ασχολούνται 

με την ιδιωτική έρευνα, η έρευνα στη Rhone-Alpes αντιπροσωπεύει το % του 

συνόλου της έρευνας στη χώρα.

Οικονομικά Δεδομένα:

Αριθμός απασχολουμένων: 2.375.000 (2003)

Ανεργία: 7,7% (Γαλλία 9,3%) (2003)

Η Rhone-Alpes είναι η 2η βιομηχανική περιοχή της Γαλλίας. Ο τριτογενής τομέας 

της περιφέρειας είναι επίσης πολύ σημαντικός (68% των εργαζομένων). Επιπλέον, η 

Rhone-Alpes είναι αρκετά τουριστική περιοχή ιδιαίτερα στον τομέα του χειμερινού 

τουρισμού (216 εγκαταστάσεις σκι, οι περισσότερες στον κόσμο). Αντίθετα, ο 

αγροτικός τομέας της Περιφέρειας δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος. Παρόλ’ αυτά 

παράγει το 4% της Ευρωπαϊκής παραγωγής κρασιού.

Δίκτυα στα οποία συμμετέχει:

4 Motors of Europe, IRE, AER, ARIN, eris@

Ύπαρξη αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλλες: διατηρεί γραφείο στις 

Βρυξέλλες το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής, της 

επικράτειας της Περιφέρειας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Baden-Wurttemberg 

Γενικά στοιχεία:

Πρωτεύουσα: Stuttgart

Πληθυσμός: 10,7 εκατομμύρια κατοίκους

Μέγεθος: 35.752 τετρ. Χλμ.

ΑΕΠ Περιφέρειας: 307 δισεκατομμύρια € 

Βασικοί οικονομικοί κλάδοι: 

Αυτοκινητοβιομηχανία (οι σημαντικότερες 

εταιρίες κατασκευής αυτοκινήτων έχουν τα
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κεντρικά γραφεία τους στη Στουτγάρδη. Το ίδιο συμβαίνει και με εταιρίες υψηλής 

τεχνολογίας.

Εκπαιδευτικές Υποδομές:

Στην Baden-Wurttenburg βρίσκονται 15 Πανεπιστήμια (9 από τα οποία για 

εφαρμοσμένες επιστήμες) και 6 κολέγια επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης 

και αρκετά κολέγια για τις τέχνες. Η Περιφέρεια Baden-Wurttenburg θεωρείται 

πρωτοπόρος όσον αφορά στην εκπαίδευση αυτή καθεαυτή αλλά και στις 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.

Ερευνητικές Υποδομές- Προώθηση καινοτομίας:

Η Baden-Wurttenburg έχει τους περισσότερους επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς και 

ερευνητικούς οργανισμούς στη Γερμανία και βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά 

τις πατέντες σε εθνικό επίπεδο. Οι επενδύσεις της Baden-Wurttenburg στον τομέα της 

έρευνας και ανάπτυξης είναι οι μεγαλύτερες στη χώρα. Υπάρχουν περίπου 13 

ινστιτούτα αφοσιωμένα στην έρευνα σε διάφορους τομείς.

Στην Περιφέρεια Baden-Wurttenburg βρίσκεται ένα μεγάλο και σημαντικό λιμάνι της 

χώρας, παρότι η Περιφέρεια δεν είναι παράκτια: Αυτό της Στουτγάρδης. Το λιμάνι 

της Στουτγάρδης έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις και αποτελεί σημαντικό σταθμό 

εμπορευμάτων αλλά και έναν από τους σημαντικότερους πλωτούς κόμβους στη 

Γερμανία.

Δίκτυα στα οποία συμμετέχει:

4 Motors of Europe, Dynamo Regions, IRE, CRPM, AEBR, AER, ARIN

Ύπαρξη αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλλες: διατηρεί γραφείο στις 

Βρυξέλλες το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής, της 

επικράτειας της Περιφέρειας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Catalunya 

Γενικά στοιχεία:

Πρωτεύουσα: Barcelona 

Πληθυσμός: 6.8 εκατομμύρια κατοίκους 

Μέγεθος: 32.086 τετρ. Χλμ.

ΑΕΠ Περιφέρειας: 131.321 εκατομμύρια €

Βασικοί οικονομικοί κλάδοι:

- Υπηρεσίες 58,95%

- Βιομηχανία 38,52%

- Γεωργία 2,53%

Πολιτική Διάρθρωση:

Η Catalunya είναι χωρισμένη σε 4 επαρχίες κατά το ισπανικό σύστημα και σε 41 υπο- 

περιφέρειες σύμφωνα με το δίκτυο της κυβέρνησης της Catalunya. Η Περιφέρεια της 

Catalunya είναι αυτόνομη στην Ισπανία κι έχει τη δική της κυβέρνηση, τη 

Generalitat. Κάθε υπο-περιφέρεια έχει το δικό της συμβούλιο.

Εκπαιδευτικές Υποδομές:

Η Catalunya έχει 12 Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ερευνητικές Υποδομές- Προώθηση καινοτομίας:

Η Περιφέρεια Catalunya έχει εγγράφως καθορίσει τους στόχους της σχετικά με τον 

τομέα έρευνας και καινοτομίας για την περίοδο 2005 - 2008, όπου θέτει τις 

προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης της. Η Catalunya συμμετέχει στο 

EuropeRegio: Information society for regional development. Επίσης στην Catalunya 

βρίσκονται και 5 Ερευνητικά Ινστιτούτα.

Οικονομικά Δεδομένα:

Οι βασικοί τομείς οικονομικής δραστηριότητας είναι: μεταλλουργεία, μηχανικός 

εξοπλισμός αυτοκινητοβιομηχανία, υφαντουργεία και μόδα, τρόφιμα, κρασί, χημεία, 

φαρμακευτική, χαρτί, ηλεκτρονικά και τουρισμός.

Δείκτης απασχόλησης 52,4% (2002)

Δείκτης ανεργίας 9,3% (2003)
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Σε ότι αφορά τις ακτοπλοϊκές υποδομές, η Catalunya διαθέτει 6 μεγάλου μεγέθους 

λιμάνια στα οποία πραγματοποιούνται εμπορικές, τουριστικές και άλλες σχετικές 

ακτοπλοϊκές δραστηριότητες.

Δίκτυα στα οποία συμμετέχει:

4 Motors of Europe, ERIK, IRE, AEBR, AER

Ύπαρξη αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλλες: διατηρεί γραφείο στις 

Βρυξέλλες το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής, της 

επικράτειας της Περιφέρειας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Valencia 

Γενικά στοιχεία:

Πρωτεύουσα: Valencia 

Πληθυσμός: 4.009.329 κατοίκους 

Μέγεθος: 23.255 τετρ. Χλμ.

ΑΕΠ Περιφέρειας: 10% του ΑΕΠ

Βασικοί οικονομικοί κλάδοι: Παπούτσια, 

αγγειοπλαστική, έπιπλα, τρόφιμα, 

υφαντουργεία, μεταλλεία, παιχνίδια και 

τουρισμός.

Εκπαιδευτικές Υποδομές:

Στην Περιφέρεια της Valencia υπάρχουν 5 Πανεπιστήμια.

Ερευνητικές Υποδομές- Προώθηση καινοτομίας :

Το προσωπικό που απασχολούνταν στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης το 1996 

ήταν 5.713 άτομα. Δεδομένων των διαρθρωτικών προβλημάτων με τις παραδοσιακές 

βιομηχανίες στην περιοχή, αυτό το νούμερο έγινε 100%, χάρη στα προγράμματα του 

European Union Structural Funds.
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Επιπλέον, το IMPIVA (Institute de la Mediana y Pequefia Industria Valenciana), ένα 

δημόσιο ίδρυμα, είναι υπεύθυνο για την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της βελτίωσης των καινοτόμων 

διαδικασιών.

Οικονομικά Δεδομένα:

Ανεργία: 10,1 %, χαμηλότερο από το εθνικό ποσοστό ανεργίας.

Απασχόληση:

6,1 % πρωτογενής τομέας 

34,2 % δευτερογενής τομέας 

59,7 % τριτογενής τομέα

Η Valencia έχει επίσης προσελκύσει μεγάλες εταιρίες αυτοκινήτων και βιομηχανίες 

πετρελαίου.

Η Valencia έχει τρία πολύ σημαντικά λιμάνια, ιδιαίτερα εξελιγμένα σε ότι αφορά στις 

υποδομές και τις υπηρεσίες που προσφέρουν (διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας). Για 

τα 3 αυτά λιμάνια - και το λιμάνι του Segunto - έχει προβλεφθεί από την Περιφέρεια 

σχέδιο επέκτασης (διπλασιασμός) των εγκαταστάσεών τους.

Δίκτυα στα οποία συμμετέχει:

ERIK, Dynamo Regions, IRE, CRPM, AEBR, AER, ARIN

Ύπαρξη αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλλες: διατηρεί γραφείο στις 

Βρυξέλλες το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής, της 

επικράτειας της Περιφέρειας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Abruzzo 

Γενικά στοιχεία:

Πρωτεύουσα: L’ Aquila 

Πληθυσμός: 1.267.694 κάτοικοι 

Μέγεθος: 10.794 τετρ. Χμ.

ΑΕΠ Περιφέρειας: 22 δισεκατομμύρια €
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Βασικοί οικονομικοί κλάδοι:

Η Περιφέρεια Abruzzo παράγει πλήθος αγροτικών προϊόντων (πατάτες, λαχανικά, 

ελιές, φρούτα, κλπ). Επίσης είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς 

υδροηλεκτρικής ενέργειας. Στη βιομηχανία οι σημαντικότεροι τομείς είναι 

ηλεκτροχημεία, ηλεκτρονικά, σίδερο, τρόφιμα, κρασιά, χαρτί, ρουχισμός και 

αγγειοπλαστική.

Πολιτική διάρθρωση:

Η Περιφέρεια Abruzzo διοικείται από:

Το Συμβούλιο, που έχει νομοθετικές, πολιτικές και διοικητικές αρμοδιότητες

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, που έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες

Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου που εκπροσωπεί το Περιφερειακό Συμβούλιο

Εκπαιδευτικές Υποδομές:

Στην Περιφέρεια του Abruzzo βρίσκονται τρία Πανεπιστήμια κι ένας μεγάλος 

αριθμός ερευνητικών ινστιτούτων.

Ερευνητικές Υποδομές- Προώθηση καινοτομίας:

Το έργο RIS βοήθησε τις περιφερειακές αρχές στη δημιουργία ενός αξιόπιστου 

συστήματος συμμετοχής για την καινοτομία. Οι μειωμένοι χρηματοδοτικοί πόροι που 

διατίθενται για αυτές τις πρωτοβουλίες είχαν θετικά αποτελέσματα.

Οικονομικά Δεδομένα:

Η Περιφέρεια Abruzzo είναι γεωγραφικά και οικονομικά από τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες της Νότιας Ιταλίας. Η οικονομία του Abruzzo 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία σημαντικού αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

και από ιδιαίτερα σημαντικό τουριστικό τομέα.

Επιπλέον, οι Περιφέρεια Abruzzo έχει 4 λιμάνια στην παράκτια ζώνη και πολλές 

μαρίνες.

Δίκτυα στα οποία συμμετέχει:

IRE, CRPM, AEBR, AER, ARIN
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Ύπαρξη αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλλες: διατηρεί γραφείο στις

Βρυξέλλες το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής, της

επικράτειας της Περιφέρειας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Emilia-Romagna 

Γενικά Στοιχεία:

Πρωτεύουσα: Μπολόνια 

Πληθυσμός: 4 εκατομμύρια κάτοικοι 

Μέγεθος: 22.123 τετρ. Χλμ.

ΑΕΠ Περιφέρειας: 102.161 εκατομμύρια € 

Βασικοί οικονομικοί κλάδοι:

Ποσοστά συμμετοχής στο ΑΕΠ:

Αγροτικός τομέας 4 %

Βιομηχανία 34,1 %

Υπηρεσίες 61,9 %

Πολιτική διάρθρωση:

Η Emilia-Romagna έχει πολλά διοικητικά κέντρα και κάθε μια από της 9 επαρχίες 

που την απαρτίζουν έχει ισχυρή τοπική ταυτότητα.

Η Περιφέρεια ως διοικητική οντότητα ιδρύθηκε το 1970. Διοικείται από 3 βασικά 

όργανα:

Το Συμβούλιο, που έχει κυρίως νομοθετική, πολιτική και διοικητική δικαιοδοσία 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, που καθορίζει τους στόχους, τον σχεδίασμά, τους 

πόρους ασχολείται με την οικονομική διαχείριση και τη διαχείριση της κληρονομιάς 

της περιφέρειας

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, που εκπροσωπεί το Περιφερειακό Συμβούλιο

Εκπαιδευτικές Υποδομές:

Στην περιφέρεια δραστηριοποιούνται τέσσερα μεγάλα πανεπιστημιακά 

συγκροτήματα. Πάνω από το 9% των φοιτητών της χώρας σπουδάζουν στα 

πανεπιστήμια της Emilia-Romagna.

Ερευνητικές Υποδομές - Προώθηση Καινοτομίας:



178

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα για Καινοτόμες Δράσεις της Emilia-Romagna για την 

περίοδο 2002-2003 στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων γνώσης και καινοτομίας 

του περιφερειακού κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια τα 

προγράμματα για ICT και Ανάπτυξη Βιομηχανικής Έρευνας αποτελούν το επίκεντρο 

της περιφερειακής πολιτικής για την καινοτομία. Επίσης, η περιφέρεια προάγει σε 

μεγάλο βαθμό την καινοτομία στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι των γεωγραφικών της 

ορίων μέσω ενός δικτύου καινοτομίας με συμμετοχή των τοπικών πανεπιστημίων, 

έναν μεγάλο αριθμό τοπικών φορέων επιχειρηματικότητας, το πιο σημαντικό Ιταλικό 

Χημικό Εργαστήριο Ερευνών, το ERVET system το οποίο υποστηρίζει καινοτόμες 

υπηρεσίες για τις τοπικές ΜΜΕ και δύο μεγάλα σχήματα συνεργασίας μεταξύ 

τοπικών ΜΜΕ. Τέλος, στην περιφέρεια δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός 

εργαστηρίων R&D.

Οικονομικά Δεδομένα:

Η Emilia-Romagna έρχεται 4η σε κατάταξη στην Ιταλία με 8,5 % της παραγωγής του 

ΑΕΠ. Είναι επίσης ο 4ος μεγαλύτερος εξαγωγέας της Ιταλίας, με εξαγωγές που 

ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια λίρες. Οι βιομηχανίες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές 

- συγκρινόμενες με άλλα τμήματα της χώρας - είναι αυτές που ασχολούνται με την 

εξόρυξη ορυκτών και μη σιδηρούχων προϊόντων (32% κυρίως κεραμικά), τρόφιμα 

(18,7%) και γεωργικά μηχανήματα (18%). Ο πιο σημαντικός τομέας από οικονομικής 

απόψεως είναι η γεωργία, η οποία καθιστά την Emilia-Romagna ως την mo 

προηγμένη στον τομέα αυτό στην Ιταλία. Η Emilia-Romagna παράγει ένα σημαντικό 

μέρος των φρούτων, λαχανικών δημητριακών και εκτρεφομένων ζώων της χώρας.

Επιπλέον, στην Emilia-Romagna παρατηρείται η μεγαλύτερη συγκέντρωση 

επιχειρηματιών (με τις περισσότερες να είναι μικρομεσαίες) της Ιταλίας και 

αποτελούν το 32,6 % του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος κυμαίνεται στο 28,7%.

Η βιομηχανία στην Περιφέρεια της Emilia-Romagna συγκεντρώνεται στην γεωργία, 

στα τρόφιμα, στην μεταλλουργία και μηχανικές βιομηχανίες, σε βιομηχανίες που 

ασχολούνται με την υφαντουργία και τον ρουχισμό, στην αγγειοπλαστική, στις 

κατασκευές και τη μηχανολογία.
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Τέλος η Emilia-Romagna βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο από άποψη 

υποδομών. Η Μπολόνια είναι η πιο σημαντική σιδηροδρομική και οδική δίοδος της 

χώρας., ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σημαντικό άξονα προς τις Ευρωπαϊκές χώρες του 

Βορρά και τη Μεσόγειο. Τέλος, η Emilia-Romagna βρίσκεται σε ένα πολύ καλό 

επίπεδο από άποψη υποδομών. Η Μπολόνια είναι η πιο σημαντική σιδηροδρομική 

και οδική δίοδος της χώρας., ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σημαντικό άξονα προς τις 

Ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά και τη Μεσόγειο. Επιπλέον, στην Emilia-Romagna 

βρίσκεται το λιμάνι του Ρίμινι, ένα αρκετά σημαντικό λιμάνι σε εθνικό επίπεδο και το 

λιμάνι της Ραβένα.

Δίκτυα στα οποία συμμετέχει:

ERIK, Dynamo Regions, IRE, CRPM, AEBR, AER, eris@

Ύπαρξη αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλλες: διατηρεί γραφείο στις 

Βρυξέλλες το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής της 

επικράτειας της Περιφέρειας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Friuli-Venezia Giulia 

Γενικά στοιχεία:

Πρωτεύουσα: Trieste 

Πληθυσμός: 1.203.000 κάτοικοι 

Μέγεθος: 7856 τετρ. Χμ.

ΑΕΠ Περιφέρειας: 28 δισεκατομμύρια € 

Βασικοί οικονομικοί κλάδοι: 

Γεωργικός Τομέας 4%

Βιομηχανία 34,1%

Υπηρεσίες 61,9%

Πολιτική διάρθρωση:

Η Περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia διοικείται από τον Πρόεδρο της Περιφέρειας και 

το Περιφερειακό Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος της Περιφέρειας εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες βάσει ενός 

εκλογικού συστήματος που του επιτρέπει να έχει σταθερή πλειοψηφία στο
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Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει τους 

νόμους που εγκρίνονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η Περιφερειακή Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από 10 μέλη (Περιφερειακοί 

«Υπουργοί»), τα οποία είτε επιλέγει ο Πρόεδρος από τα μέλη του Περιφερειακού 

Συμβουλίου είτε προέρχονται από άλλους χώρους (πολιτικοί, ειδήμονες σε διάφορους 

τομείς). Η Περιφερειακή Εκτελεστική Επιτροπή λειτουργεί στη βάση των 

εγκεκριμένων νομοθετημάτων και των διοικητικών λειτουργιών όπως του έχουν 

ανατεθεί από την κεντρική κυβέρνηση.

Εκπαιδευτικές Υποδομές:

Στην περιφέρεια δραστηριοποιούνται 16 πανεπιστήμια, σχολές και ινστιτούτα, 

κάποια από τα οποία είναι από τα σημαντικότερα της χώρας.

Ερευνητικές Υποδομές- Προώθηση καινοτομίας:

Στην Περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia ο αριθμός των ερευνητών ανέρχεται στους 

42.000 τουλάχιστον (10,5 ανά 1000 κατοίκους), αριθμός αρκετά μεγαλύτερος από 

την υπόλοιπη χώρα, αλλά και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οικονομικά Δεδομένα:

Η Friuli-Venezia Giulia είναι μια από τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Βόρειας 

Ιταλίας. Η οικονομία της βασίζεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επίκεντρο τα 

αγροτικά προϊόντα και υψηλής ποιότητας τουρισμό. Το 2001 οι εξαγωγές έφτασαν τα 

9.2 εκατομμύρια €, ενώ οι εισαγωγές μόλις τα 4.8 εκατομμύρια €. Στις 4 

βιομηχανικές ζώνες της Friuli-Venezia Giulia υπάρχουν αρκετές μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, αλλά και κάποιες μεγαλύτερες που είναι γνωστές παγκοσμίως.

Στην Friuli-Venezia Giulia υπάρχουν πάνω από 20 μαρίνες για ιδιωτικά σκάφη και το 

λιμάνι της Trieste, το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ευρώπης. 

Λειτουργεί από το 1719 και σήμερα πλέον έχει εκσυγχρονιστεί σε όλα τα επίπεδα 

υποδομών και υπηρεσιών.

Δίκτυα στα οποία συμμετέχει:

Dynamo Regions, CRPM, AEBR, AER, ARIN, eris@
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Ύπαρξη αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλλες: διατηρεί γραφείο στις

Βρυξέλλες το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής, της

επικράτειας της Περιφέρειας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Lombardia 

Γενικά στοιχεία:

Πρωτεύουσα: Milan 

Πληθυσμός: 9.000.000 κατοίκους 

Μέγεθος: 23.861 τετρ. Χλμ.

ΑΕΠ Περιφέρειας: 20,7% του ΑΕΠ της χώρας 

Βασικοί οικονομικοί κλάδοι:

Ποσοστά συμμετοχής στο ΑΕΠ:

Αγροτικός τομέας 4 %

Βιομηχανία 34,1 %

Υπηρεσίες 61,9 %

Εκπαιδευτικές Υποδομές

Η Λομβαρδία είναι η Περιφέρεια με το μεγαλύτερο αριθμό Πανεπιστημίων και αυτή 

που δίνει τα περισσότερα χρήματα για επιστημονική έρευνα στην Ιταλία.

Ερευνητικές Υποδομές- Προώθηση καινοτομίας:

Στην περίοδο 2000-2006 το πρόγραμμα RPIA “MINERVA Financing and tutoring for 

the creation of new innovative enterprises” συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του στην 

περιφερειακή οικονομία που βασίζεται στη γνώση και στην τεχνολογική καινοτομία 

και στο e-EuropeRegio , το οποίο ασχολείται με την Κοινωνία της Πληροφορίας 

στην υπηρεσία της περιφερειακής ανάπτυξης.

Οικονομικά Δεδομένα:

Η Λομβαρδία συμμετέχει στο δίκτυο 4 Motors of Europe, ως μια από τις 

πλουσιότερες περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δίκτυα στα οποία συμμετέχει:

4 Motors of Europe, ERIK, IRE, CRPM, AEBR, AER, ARIN

*
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Ύπαρξη αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλλες: διατηρεί γραφείο στις

Βρυξέλλες το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής, της

επικράτειας της Περιφέρειας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Piemonte 

Γενικά στοιχεία:

Πρωτεύουσα: Torino 

Πληθυσμός: 4.300.000 κάτοικοι 

Μέγεθος: 25640 τετρ. Χμ.

ΑΕΠ Περιφέρειας: 103,921 δισεκατομμύρια 

Βασικοί οικονομικοί κλάδοι:

Υφαντουργεία, αυτοκινητοβιομηχανία,

τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα, κρασί, 

τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, εκδοτικές 

εταιρίες και εταιρίες τεχνολογίας.

Υπηρεσίες: 58,3%

Βιομηχανία: 38,2%

Γεωργία: 3,5%

Εκπαιδευτικές Υποδομές:

Υπάρχουν 2 πανεπιστήμια στην περιφέρεια.

Ερευνητικές Υποδομές- Προώθηση καινοτομίας:

Η Περιφέρεια Piemonte συμμετέχει στο REGIONAL PROGRAMME OF 

INNOVATIVE ACTIONS (RPIA), καθώς στην Ιταλία θεωρείται μια Περιφέρεια που 

προωθεί την καινοτομία (στις προηγούμενες δεκαετίες ήταν πολλές οι πατέντες που 

κατοχυρώθηκαν).

Οικονομικά Δεδομένα:

Στην Περιφέρεια Piemonte λειτουργούν περίπου 388.000 εταιρίες, αγγίζοντας έτσι το 

8% του εθνικού ποσοστού. Πάνω από το 30% των βιομηχανιών δείχνουν μεγάλο 

ενδιαφέρον στις καινοτόμες τεχνολογίες και στην επαγγελματική εκπαίδευση, 

ιδιαίτερα στον τομέα της επεξεργασίας μετάλλων και στις μεταφορές.
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Η ικανότητα όλου του συστήματος διαφαίνεται και από τις εξαγωγές της Περιφέρειας 

που φτάνει στο 13% των συνολικών εξαγωγών της χώρας.

Ποσοστό Απασχόλησης: 62,2 %

Ποσοστό Ανεργίας: 6,1%

Δίκτυα στα οποία συμμετέχει:

Dynamo Regions, AEBR, AER, eris@

Ύπαρξη αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλλες: διατηρεί γραφείο στις 

Βρυξέλλες το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής, της 

επικράτειας της Περιφέρειας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Toscana 

Γενικά στοιχεία:

Πρωτεύουσα: Florence 

Πληθυσμός: 3.528.225 κάτοικοι 

Μέγεθος: 22.992 τετρ. Χμ.

ΑΕΠ Περιφέρειας: 8% του ΑΕΠ 

Βασικοί οικονομικοί κλάδοι:

Υφαντουργεία, ρουχισμός, δέρμα, 

γεωργικά προϊόντα, μηχανήματα.

Εκπαιδευτικές Υποδομές:

Στην Toscana βρίσκονται 16 ιδρύματα, 

πανεπιστήμια και επιστημονικά κέντρα, ανεβάζοντας κατά πολύ το επίπεδο στην 

εκπαίδευση.

Ερευνητικές Υποδομές- Προώθηση καινοτομίας:

Η Toscana είναι ανταγωνιστική στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και τη 

βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Παρόλ’ αυτά η Toscana βρίσκεται κάτω από το 

μέσο όρο όσον αφορά στη απασχόληση στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και τα 

έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο σε σχέση με την 

υπόλοιπη χώρα.
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To REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS (RPIA) στο οποίο 

συμμετέχει η Toscana προβλέπει 4 δράσεις: - Μεταφορά τεχνολογίας και διάχυση της 

καινοτομίας στην τεχνολογία στη Δυτική Toscana - Μεταφορά τεχνολογίας και 

διάχυση της καινοτομίας στην τεχνολογία στο σύστημα μόδας - Βιομηχανικές 

εφαρμογές οπτικο-ηλεκτρονικών τεχνολογιών και εφαρμογές της βιοτεχνολογίας 

στην βιομηχανική επεξεργασία τροφίμων και γεωργικών προϊόντων.

Πρόσφατα η Περιφερειακή Αρχή προέβη σε δράσεις προώθησης ενός Δικτύου 

Υψηλής Τεχνολογίας της Toscana, το οποίο θα στοχεύει στην καθιέρωση 

προηγμένων δράσεων έρευνας και ανάπτυξης στα 3 πανεπιστήμια.

Οικονομικά Δεδομένα:

Η οικονομία της Toscana έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις υποδομών: το 

σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τον εθνικό μέσο όρο. 

Επίσης, στην Περιφέρεια της Toscana Υπάρχουν 2 αεροδρόμια.

Η Toscana έχει σημαντική εμπορική δραστηριότητα. Οι εξαγωγές αγγίζουν το 8,5% 

του εθνικού ποσοστού.

Επιπλέον, διαθέτει πολλά λιμάνια διαφόρων μεγεθών ιδιαίτερα ανεπτυγμένα. Το 

Livorno είναι από τα μεγαλύτερα λιμάνια της περιφέρειας. Είναι ένα σύγχρονο λιμάνι 

(ανακαινίστηκε το 1995) με εξελιγμένα συστήματα και υπηρεσίες. Επίσης, το λιμάνι 

της Marina di Carrara είναι αρκετά σημαντικό και βρίσκεται στο βόρειο άκρο της 

Περιφέρειας.

Δίκτυα στα οποία συμμετέχει:

ERIK, IRE, AEBR, AER

Ύπαρξη αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλλες: διατηρεί γραφείο στις 

Βρυξέλλες το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής, της 

επικράτειας της Περιφέρειας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Veneto

Γενικά στοιχεία:

Πρωτεύουσα: Venice 

Πληθυσμός: 4.527.694 

Μέγεθος: 18.391 τετρ. Χλμ.

Βασικοί οικονομικοί κλάδοι:

Βιομηχανία, εμπόριο, αγγειοπλαστική, τουρισμός 

Πολιτική διάρθρωση:

Η Περιφέρεια Veneto διοικείται από τον Πρόεδρο 

και το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Εκπαιδευτικές Υποδομές:

Στην περιφέρεια δραστηριοποιούνται μικρής εμβέλειας εκπαιδευτικά ιδρύματα 

ανώτατης εκπαίδευσης.

Ερευνητικές Υποδομές- Προώθηση καινοτομίας:

Το 2002 τα έξοδα της Περιφέρειας Veneto στη Δημόσια Διοίκηση άγγιξαν το 34% 

και στα Πανεπιστήμια το 32%, ποσοστά πολύ πιο πάνω από τα αντίστοιχα όλης της 

χώρας. Επίσης, το προσωπικό που απασχολείται στην έρευνα αυξήθηκε σε 7,8%.

Οικονομικά Δεδομένα:

Η οικονομία της Veneto βασιζόταν κυρίως στη γεωργία, όμως τώρα είναι 

προσανατολισμένη προς τη βιομηχανία και τη μόδα, όπως και τον πολιτιστικό 

τουρισμό. Στην Περιφέρεια Veneto βρίσκεται το 9% των ενεργών επιχειρήσεων της 

χώρας.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται άνοδος στις υπηρεσίες (25,8% των επιχειρήσεων 

της περιφέρειας). Ειδικότερα:

Εμπόριο 23,3%

Γεωργία 20,5%

Βιοτεχνία 14,8%

Κατασκευές 14,4%
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Στην Περιφέρεια Veneto υπάρχουν πολλές μαρίνες για σκάφη αναψυχής αλλά και 

δύο πολύ σημαντικά λιμάνια (Venice, Chioggia). To 2004 το λιμάνι της Venice είχε 

διακίνηση 30 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων και είναι το τρίτο μεγαλύτερο και 

πιο εμπορικό λιμάνι της Ιταλίας. Το λιμάνι της Chioggia αναπτύσσεται ραγδαία τα 

τελευταία χρόνια κυρίως ως εμπορικό λιμάνι.

Δίκτυα στα οποία συμμετέχει:

Dynamo Regions, AEBR, AER

Ύπαρξη αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλλες: διατηρεί γραφείο στις 

Βρυξέλλες το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής, της 

επικράτειας της Περιφέρειας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

South Sweden 

Γενικά στοιχεία:

Πληθυσμός: 2,2 εκατομμύρια κατοίκους

Εκπαιδευτικές Υποδομές:

Στη South Sweden βρίσκονται το μεγαλύτερο 

Πανεπιστήμιο της Σκανδιναβίας, καθώς και 6 κολέγια.

Ερευνητικές Υποδομές- Προώθηση καινοτομίας:

Οι καινοτόμες δράσεις στην Περιφέρεια South Sweden 

αναφέρονται στα ακόλουθα: the Ideon Science Park, the 

Medeon Science Park in Malmoe, the Soft Centre in Karlskrona/Ronneby and the 

Technology Centres in Kalmar, Vaxjo and Halmstad.

Οικονομικά Δεδομένα:

Υπηρεσίες, βιομηχανία, εμπόριο, παραγωγή τροφίμων, μικρά εργαστήρια 

επεξεργασίας ξύλου και μηχανών.

Στην Περιφέρεια δραστηριοποιείται ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας, το 

Malmoe. Πρόκειται για λιμάνι με δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα ακτοπλοϊκών 

υποδομών και υπηρεσιών.
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Δίκτυα στα οποία συμμετέχει:

Dynamo Regions, IRE, STRING, ERB, AEBR

Ύπαρξη αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλλες: διατηρεί γραφείο στις 

Βρυξέλλες το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής, της 

επικράτειας της Περιφέρειας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

West Finland 

Γενικά στοιχεία:

Πρωτεύουσα: Tampere 

Πληθυσμός: 1.322.000 κατοίκους 

Μέγεθος: 64.150 τετρ. χλμ 

ΑΕΠ Περιφέρειας: 26.440.000 €

Βασικοί οικονομικοί κλάδοι:

Μεταλλεία, μηχανολογία, επεξεργασία ξύλου, 

αυτοματισμοί και τεχνολογίες πληροφορικής, 

παραγωγή τροφίμων.

Πολιτική διάρθρωση:

Η Περιφέρεια της West Finland αποτελείται από 5 υπο-περιφέρειες. Κατά συνέπεια 

διοικείται από τα περιφερειακά συμβούλια και των πέντε περιοχών: Tampere, Central 

Finaland, Ostrobothnia, South Ostrobothnia Kat Satakunta.

Εκπαιδευτικές Υποδομές:

Στη West Finland υπάρχουν πάνω από 50000 φοιτητές που σπουδάζουν σε 5 

Πανεπιστήμια και 7 Ανεξάρτητα Πανεπιστημιακά Τμήματα και αντίστοιχος είναι και 

ο αριθμός των φοιτητών στα 7 πολυτεχνικά ιδρύματα και τμήματα.

Ερευνητικές Υποδομές- Προώθηση καινοτομίας:

7 τεχνολογικά κέντρα έχουν την ευθύνη του εθνικού κέντρου αριστείας σε όλους τους 

επιχειρηματικούς τομείς που εστιάζει η Περιφέρεια.
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Οικονομικά Δεδομένα:

Η Περιφέρεια της West Finland συμμετέχει στο ΑΕΠ της Φιλανδίας με ποσοστό 

μεγαλύτερο από το 25%.

Η West Finland διαθέτει το λιμάνι της Rauma, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και 

σημαντική κινητικότητα, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας.

Δίκτυα στα οποία συμμετέχει:

eris@

Ύπαρξη αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλλες: διατηρεί γραφείο στις 

Βρυξέλλες το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής, της 

επικράτειας της Περιφέρειας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ

Με βάση τα δεδομένα που παρατέθηκαν στη προηγούμενη παράγραφο, αναφορικά με 

τις 16 περιφέρειες του πρώτου δείγματος, τα επιμέρους κριτήρια επιλογής του 

τελικού δείγματος, καθώς και τους βαθμούς βαρύτητάς τους παρατίθεται ο 

παρακάτω πίνακας αξιολόγησης των περιφερειών αυτών στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 9: Αξιολόγηση Περιφερειών βάσει Β’ ομάδας κριτηρίων επιλογής

Κριτήρια επιλογής
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Βαθμός Βαρύτητας 5 5 3 4 3 1 1 2
ΑΙΑ Περιφέρεια

1 Kent 3 1 3 3 5 5 3 2 70

2 Haute Normandie 3 1 3 1 1 5 3 2 48

3 Nord Pas-de-Calais 3 1 3 3 5 1 3 2 66

4 Rhone-Alpes 5 3 5 5 5 1 1 2 96

5 Baden-
Wurttemberg

5 3 5 5 5 1 1 2 96

6 Catalunya 5 1 5 3 3 1 5 2 76

7 Valencia 5 5 3 5 5 1 5 2 104

8 Abruzzo 3 5 3 1 1 5 3 2 68

9 Emilia-Romagna 5 5 5 5 5 1 5 2 110

10 Friuli-Venezia
Giulia

3 1 3 3 5 5 3 2 70

11 Lombardia 5 3 5 5 5 1 1 2 96

12 Piemonte 5 3 1 3 3 1 1 2 70

13 Toscana 3 1 5 3 1 3 5 2 60

14 Veneto 3 1 1 3 3 1 5 2 54

15 South Sweden 5 1 5 3 3 5 5 2 80

16 West Finland 1 1 5 5 3 5 1 1 60

129 Σταθμισμένος Μέσος Όρος επιμέρους βαθμολογιών
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Ιεραρχώντας τις τελικές βαθμολογίες του παραπάνω πίνακα, ξεκινώντας από την 

καλύτερη προς την χειρότερη, καταλήγουμε στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 10: Αξιολόγηση Περιφερειών βάσει Β’ ομάδας κριτηρίων επιλογής

Κριτήρια επιλογής
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Βαθμός Βαρύτητας 5 5 3 4 3 1 1 2
Α/Α Περιφέρεια

1 Friuli-Venezia Giulia 5 5 5 5 5 5 3 2 112

2 Emilia-Romagna 5 5 5 5 5 1 5 2 110

3 Valencia 5 5 3 5 5 1 5 2 104

4 Rhone-Alpes 5 3 5 5 5 1 1 2 96

5 Baden-Wurttemberg 5 3 5 5 5 1 1 2 96

6 Lombardia 5 3 5 5 5 1 1 2 96

7 South Sweden 5 1 5 3 3 5 5 2 80

8 Catalunya 5 1 5 3 3 1 5 2 76

9 Kent 3 1 3 3 5 5 3 2 70

10 Abruzzo 3 5 3 1 1 5 3 2 68

11 Nord Pas-de-Calais 3 1 3 3 5 1 3 2 66

12 Piemonte 5 3 1 3 1 1 1 2 62

13 Toscana 3 1 5 3 1 3 5 2 60

14 West Finland 1 1 5 5 3 5 1 1 60

15 Veneto 3 1 1 3 3 1 5 2 54

16 Haute Normandie 3 1 3 1 1 5 3 2 48

130 Σταθμισμένος Μέσος Όρος επιμέρους βαθμολογιών
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Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των περιφερειών του Α’ δείγματος που 

αποτυπώνονται στον προηγούμενο πίνακα παραθέτονται και στο σχήμα που 

ακολουθεί:

Σχήμα 8: Αξιολόγηση Περιφερειών βάσει Β’ ομάδας κριτηρίων επιλογής

Με βάση τις βαθμολογίες που παρουσιάστηκαν, οι πρώτες 8 περιφέρειες είναι οι 

εξής:

Πίνακας 11: Οι 8 περιφέρειες με τις υψηλότερες βαθμολογίες

Περκρέφεια Βαθμολογία Κράτος
Friuli-Venezia Giulia 112 Ιταλία
Emilia-Romagna 110 Ιταλία
Valencia 104 Ισπανία
Rhone-Alpes 96 Γαλλία
Baden-Wurttemberg 96 Γερμανία
Lombardia 96 Ιταλία
South Sweden 80 Σουηδία
Catalunya 76 Ισπανία

Η εφαρμογή του διορθωτικού κριτηρίου 9 (ο αριθμός των περιφερειών που θα 

συμμετέχουν στον τελικό δείγμα προς συγκριτική αξιολόγηση με την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας να μην υπερβαίνει τις δύο) στην παραπάνω λίστα αφαιρεί την 

Περιφέρεια της Lombardia ως τρίτη περιφέρεια της Ιταλίας. Στην τελική λίστα 

προστίθεται αντί της Lombardia η περιφέρεια με την 9η κατά σειρά βαθμολογία, η 

περιφέρεια του Kent. Η τελική λίστα των Περιφερειών στις οποίες θα εφαρμοστεί η 

μέθοδος του Benchmarking είναι η εξής:
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Πίνακας 12: Τελική λίστα περιφερειών προς συγκριτική αξιολόγηση με την Π.Κ.Μ.

A/A Περιφέφεια Βαθμολογία Κράτος

1 Friuli-Venezia Giulia 112 Ιταλία

2 Emilia-Romagna 110 Ιταλία

3 Valencia 104 Ισπανία

4 Rhone-Alpes 96 Γαλλία

5 Baden-Wurttemberg 96 Γερμανία

6 South Sweden 80 Σουηδία

7 Catalunya 76 Ισπανία

8 Kent 70 Αγγλία

Σχήμα 9: Τελική λίστα περιφερειών προς συγκριτική αξιολόγηση με την Π.Κ.Μ.

112 110
104

96 96 96

80 76
70

FriuS-Venezta Briia-Romagna Valencia Rhone-Alpes Baden- Lorrbardia South Sweden Catalunya Kent
Giulia V\Ajrtterrberg

Πρόκειται για τις περιφέρειες με σταθμισμένο μέσο όρο βαθμολογίας τον υψηλότερο 

από το σύνολο των 16 περιφερειών του 1ου δείγματος. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι όλες οι παραπάνω περιφέρειες είναι ιδιαίτερα δραστήριες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

μέσω της συμμετοχής τους σε ισχυρά διαπεριφερειακά δίκτυα, όπως το 4 motors of 

Europe και το Dynamo Regions.
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4.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΠΚΜ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τη διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης 

(Benchmarking) ορίζει ότι το επόμενο βήμα κατόπιν επιλογής του τελικού δείγματος 

που θα συμμετέχει σε αυτήν είναι ο καθορισμός των επιμέρους δεικτών, τα 

αποτελέσματα των οποίων θα υποδείξουν τις «αποστάσεις» μεταξύ των καλυτέρων 

επιδόσεων στις διάφορες κατηγορίες με τις αντίστοιχες επιδόσεις της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. Οι επιδόσεις αυτές ορίζονται από τις τιμές επιμέρους 

δεικτών, είτε ως απόλυτα μεγέθη, είτε κατόπιν επεξεργασίας τους ώστε να αποτελούν 

συγκρίσιμα δεδομένα (π.χ. μετατροπή απόλυτης τιμής δείκτη σε ποσοστό ανά αριθμό 

κατοίκων κλπ).

Τα ποσοτικά αποτελέσματα των δεικτών - μετρήσεων για κάθε περιφέρεια 

ομαδοποιούνται ανά θεματική ενότητα (Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, 

Εξωστρέφεια, Τεχνολογία-Παραγωγή-Έρευνα, Κοινωνική πολιτική, Απασχόληση, 

Περιβάλλον, Τουρισμός) με γνώμονα το κατά πόσο οι επιμέρους μετρήσεις 

εκφράζουν την επίδοση της κάθε περιφέρειας για την συγκεκριμένη θεματική 

ενότητα. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των επιμέρους δεικτών συγκεντρώθηκαν 

κατόπιν διεξαγωγής βιβλιογραφικής έρευνας.

Βιβλιογραφική Έρευνα

Σε ότι αφορά την βιβλιογραφική έρευνα, τη βασική πηγή πληροφοριών αποτέλεσε η 

βάση δεδομένων της EUROSTAT, REGIO της οποία η χρήση υποστηρίζεται από 

σχετικό website131 132, το οποίο είναι ελεύθερο στη χρήση για τον καθένα και περιέχει 

δείκτες για όλες τις περιφέρειες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για 

περιφέρειες των προ ένταξης κρατών. Δευτερευόντως, στοιχεία συλλέχθηκαν και από 

το «Regions: Statistical yearbook 2004 », το οποίο είναι μία συγκεντρωτική έκθεση

της πορείας των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2004.

l31http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page? paeeid=1996.45323734& dad=portal& schema=PORTAL&screen= 
welcomeref&open=/general/regio&language=en&product=EU general statistics&root=F,U general statistics
132 European Communities, EUROSTAT, 2004, “Regions: Statistical yearbook 2004”

http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_paeeid=1996.45323734&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=
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Θειιατικές ενότητες - δείκτες

Στις παραγράφους που ακολουθούν παραθέτονται το σύνολο των αποτελεσμάτων των 

επιμέρους δεικτών ανά θεματική ενότητα και Περιφέρεια, οι οποίοι προήλθαν από τη 

σχετική βιβλιογραφική έρευνα.

Καινοτομία - δείκτες

Οι βιβλιογραφικοί δείκτες που αποτυπώνουν την επίδοση των περιφερειών 

αναφορικά με τη θεματική ενότητα «Καινοτομία» είναι οι εξής:

• Πίνακας 1: Βιβλιογραφικοί Δείκτες θεματικής ενότητας «Καινοτομία»

Κωδικός Ονομασία Μονάδα
Μέτρησης

Τύπος
υπολογισμού

Χρονικό εύρος 
υπολογισμού

1.1 Αιτήσεις διπλωματών ευρεσιτεχνίας 
υψηλής τεχνολογίας στο Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
(ΕΡΟ)

Αριθμός Συνολικός 
αριθμός, ανά 
εκατ. εργατικό 
δυναμικό

Μέσος όρος 
2000-2002

1.2 Αιτήσεις διπλωματών ευρεσιτεχνίας μη 
υψηλής τεχνολογίας στο Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
(ΕΡΟ)

Αριθμός

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται οι μετρήσεις των δύο επιμέρους δεικτών.

• Πίνακας 2: Αποτελέσματα βιβλιογραφικών Δεικτών θεματικής ενότητας
«Καινοτομία»

Περιφέρεια Δείκτης 1.1 Δείκτης 1.2
Baden-Wurttemberg 137.56 1086.40 —

Catalunya 13.95 125.95
Valencia 7.77 60.25

Rhone-Alpes 106.05 503.80
Friuli-Venezia Giulia 15.80 253.69

Emilia-Romagna 13.04 379.18
South Sweden 302.73 - ^ 678.11

Kent 29.08 "2^=33^
ΠΚΜ 3.47 19.48 ""

Μέσος όρος 69.94 372.85

Βέλτιστη τιμή
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• Σχήμα 2: Αποτελέσματα Δείκτη 1.1

• Σχήμα 3: Αποτελέσματα Δείκτη 1.2
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Περιφέρειες

Από τα αποτελέσματα των δεικτών 1.1 και 1.2 παρατηρούμε την σαφή υπεροχή της 

Περιφέρειας South Sweden και της Περιφέρειας Baden-Wurttemberg αναφορικά 

με τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υψηλής και μη υψηλής αντίστοιχα. Η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τοποθετείται στη χαμηλότερη θέση και στους δύο 

δείκτες σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες του δείγματος. Παρατηρούμε ότι η 

απόσταση της Π.Κ.Μ. από τις πρωτοπόρες είναι ιδιαίτερα μεγάλη, γεγονός που 

οφείλεται στην ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη ερευνητική δραστηριότητα των δύο 

πρωτοπόρων περιφερειών και γενικότερα των αντίστοιχων κρατών (Σουηδία - 

Γερμανία) σε πεδία υψηλής και μη υψηλής τεχνολογίας αντίστοιχα, σε παγκόσμιο 

επίπεδο.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ

Οι βιβλιογραφικοί δείκτες που αποτυπώνουν την επίδοση των περιφερειών 

αναφορικά με τη θεματική ενότητα «Επιχειρηματικότητα» είναι οι εξής:

Πίνακας 15: Βιβλιογραφικοί Δείκτες Επιχειρηματικότητας

Κωδικός Ονομασία Μονάδα
Μέτρησης

Τύπος
υπολογισμού

Χρονικό
εύρος

υπολογισμού
2.1 Επενδύσεις σε πάγια ανά 

απασχολούμενο
€ Σύνολο

επενδύσεων σε 
πάγια ανά 
συνολικό αριθμό 
απασχολούμενων

Μέσος όρος 
2000-2002

2.2 Αύξηση της ετήσιας 
απασχόλησης

Ποσοστό Ποσοστό ετήσιας 
αύξησης της 
απασχόλησης

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται οι μετρήσεις των δύο επιμέρους δεικτών.

Πίνακας 16: Αποτελέσματα Δεικτών 2.1, 2.2

Περιφέρεια Δείκτης 2.1 Δείκτης 2.2
Baden-Wuittemberg N/A -4.7%
Catalunya 92.7 10.2%'
Valencia 92.6 9.6%
Rhone-Alpes 102.1 1.1% Βέλτιστη τιμή
Friuli-Venezia Giulia 153.5 -0.3%
Emilia-Romagna 130.4 0.2%
South Sweden N/A -2.8%
Kent 625.<r
ΠΚΜ 129.3 N/A 1 Βέλτιστη τιμή

Μέσος όρος 175.8 0.8%

Οι μετρήσεις του 2.1 δείκτη αφορούν στους κλάδους της μεταλλουργίας, 

βιομηχανίας, ενέργειας, κατασκευών, εμπορίας, ξενοχοχείων-εστιατορίων, logistics 

και real estate-leasing

Οι μετρήσεις του 2.2 δείκτη αφορούν στους κλάδους της μεταλλουργίας,

βιομηχανίας, κατασκευών, logistics και real estate-leasing
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• Σχήμα 12: Αποτελέσματα Δείκτη 2.1
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Περιφέρειες

Τα αποτελέσματα του δείκτη 2.1 δείχνουν την εντυπωσιακή πρωτοπορία της 

περιφέρειας του Kent έναντι των υπολοίπων ενώ η παρουσία της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, αφού συγκαταλέγεται ανάμεσα 

στις τρεις πρώτες του δείγματος, σε μεγάλη όμως απόσταση από την πρωτοπόρο. 

Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα του δείκτη 2.1 εάν συνδυαστεί με αυτό του δείκτη 2.2 

είναι φανερό ότι λειτουργούν αντίστροφα και έτσι η εντυπωσιακή πρωτοπορία του 

Kent έρχεται να εξηγηθεί με την επίσης εντυπωσιακή μείωση του ποσοστού των 

απασχολουμένων στους σχετικούς κλάδους. Τελικά, συνδυάζοντας τους δύο δείκτες 

της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας οι περιφέρειες που εκτιμάται ότι βρίσκονται 

στην βέλτιστη σχετική θέση είναι αυτές της Catalunya και της Valencia, οι οποίες, 

παρά τις σχετικά χαμηλές τιμές επενδύσεων ανά απασχολούμενο, παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα υψηλές τιμές στην αύξηση της απασχόλησης στους κλάδους για τους 

οποίους λήφθηκαν οι μετρήσεις.
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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ

Γνα την συγκεκριμένη θεματική ενότητα δεν υπάρχουν σαφείς βιβλιογραφικοί 

δείκτες. Ως εκ τούτου η σύγκριση των περιφερειών του δείγματος θα γίνει με βάση το 

πρώτο κριτήριο επιλογής του δείγματος προς συγκριτική αξιολόγηση με την Π.Κ.Μ., 

την «Ευρωπαϊκή δραστηριοποίηση» (Β’ ομάδα κριτηρίων επιλογής - κριτήριο 1°). Τα 

αποτελέσματα του συγκεκριμένου κριτηρίου ήταν κοινά σχεδόν για όλες τις 

περιφέρειες του δείγματος, λόγω της έντονης ευρωπαϊκής δραστηριοποίησής τους, 

τόσο σε επίπεδο συμμετοχής σε ισχυρά διαπεριφερειακά δίκτυα και έργα, όσο και για 

την διοργάνωση διαπεριφερειακών εκδηλώσεων με σκοπό την συνεργασία, 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας και δημιουργία ισχυρών διαπεριφερειακών σχέσεων. Η 

θέση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με την εξωστρέφεια που 

εμφανίζει είναι σαφώς υποδεέστερη από αυτή των υπολοίπων περιφερειών του 

δείγματος, γεγονός αναμενόμενο καθότι ουσιαστικά αποτελεί και το κίνητρο για την 

συγκριτική μελέτη.

Πίνακας 17: Δείκτης Εξωστρέφειας

Κωδικός Ονομασία Μονάδα Μέτρησης Τύπος
υπολογισμού

Χρονικό εύρος 
υπολογισμού

3.1 Ευρωπαϊκή Δραστηριοποίηση - 
Συμμετοχή σε διαπεριφερειακά 
δίκτυα και έργα

Β’ ομάδα κριτηρίων 
επιλογής - κριτήριο 1°

Ποιοτικός —

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται οι μετρήσεις του δείκτη.

• Πίνακας 3: Αποτελέσματα Δείκτη 1.1

Περιφέρεια Δείκτης 2.1
Baden-Wurttemberg 5
Catalunya 5
Valencia 5
Rhone-Alpes 5
Friuli-Venezia Giulia 5
Emilia-Romagna 5
South Sweden 5
Kent 3
ΠΚΜ 1
Μέσος όρος 4.3
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Σχήμα 14: Αποτελέσματα Δείκτη 3.1

Περιφέρειες

Τεχνολογία- Παραγωγή- Έρευνα- δείκτες

Οι βιβλιογραφικοί δείκτες που αποτυπώνουν την επίδοση των περιφερειών 

αναφορικά με τη θεματική ενότητα «Τεχνολογία- Παραγωγή- Έρευνα» είναι οι εξής:

• Πίνακας 4: Βιβλιογραφικοί Δείκτες Τεχνολογίας- Παραγωγής-Έρευνας

Κωδικός Ονομασία Μονάδα
Μέτρησης

Τύπος υπολογισμού Χρονικό εύρος 
υπολογισμού

4.1 Προσωπικό Έρευνας 
και Τεχνολογίας στο 
σύνολο των κλάδων

Ποσοστό Ποσοστό εργαζομένων 
στο σύνολο των ενεργού 
πληθυσμού

Μέσος όρος 2000-2003

4.2 Συνολικές δαπάνες σε 
Έρευνα και 
Τεχνολογία ως % του 
ΑΕΠ

Ποσοστό Ποσοστό επί του ΑΕΠ
Μέσος όρος ετών 1997, 
1999,2001

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται οι μετρήσεις των δύο επιμέρους δεικτών.

• Πίνακας 5: Αποτελέσματα Δεικτών 4.1 και 4.2
Βέλτιστη τιμή

Βέλτιστη τιμή
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Σχήμα 16: Αποτελέσματα Δείκτη 4.2 

5

Τα αποτελέσματα των παραπάνω δεικτών καταδεικνύουν την χαμηλή σχετική θέση 

που κατέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα θέματα που αφορούν την 

Έρευνα και Τεχνολογία, αφενός στο ανθρώπινο δυναμικό που ενεργοποιείται σε 

συναφής εργασίες και αφετέρου στο σύνολο των δαπανών όλων των παραγωγικών 

κλάδων των περιφερειών αναφορικά με αντίστοιχες επενδύσεις. Οι πρωτοπόρες 

περιφέρειες είναι η Baden-Wurttemberg και η South Sweden, γεγονός 

αναμενόμενο, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός την αναπτυγμένη βιομηχανική 

δράστηριοποίηση των εν λόγω περιφερειών και αφετέρου τις σημαντικές υποδομές 

έρευνας που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες αυτές.
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Κοινωνική πολιτική - δείκτες

Οι βιβλιογραφικοί δείκτες που αποτυπώνουν την επίδοση των περιφερειών 

αναφορικά με τη θεματική ενότητα «Κοινωνική Πολιτική» χωρίζονται στις παρακάτω 

υποενότητες:

■ Εκπαίδευση

■ Οικονομικά δεδομένα

■ Ασφάλεια

Οι δείκτες ανά υποενότητα είναι οι εξής:

Πίνακας 21: Βιβλιογραφικοί Δείκτες Κοινωνική Πολιτική

Υποενότητα Κωδικός Ονομασία Μονάδα
Μέτρησης

Τύπος
υπολογισμού

Χρονικό εύρος 
υπολογισμού

Εκπαίδευση 5.1 Σπουδαστές σε 
ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα

Ποσοστό Αριθμός 
σπουδαστών στο 
σύνολο του 
πληθυσμού

Μέσος όρος 
2000-2003

5.2 Κάτοχοι πτυχίων 
ανώτατων 
εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων

Ποσοστό Αριθμός 
κατόχων πτυχίου 
ανώτατου 
εκπαιδευτικού 
επιπέδου στο 
σύνολο του 
πληθυσμού

5.3 Αλλοδαποί 
σπουδαστές σε 
ανώτερα και ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα

Ποσοστό Αριθμός 
αλλοδαπών 
σπουδαστών 
προς το σύνολο 
των σπουδαστών

5.4 Δια-βίου μάθηση Αριθμός Αριθμός 
ενήλικων 
συμμετεχόντων 
(25-64) ανά 
1000 άτομα

Οικονομικά
δεδομένα

5.5 Αγοραστική δύναμη 
με βάση την τελική 
κατανάλωση

€ € ανά κάτοικο Μέσος όρος 
2000-2002

5.6 Οικονομικά ενεργός 
πληθυσμός

Ποσοστό Οικονομικά 
ενεργοί κάτοικοι 
15-64 στο 
σύνολο 
πληθυσμού

Μέσος όρος 
2000-2003

Ασφάλεια 5.7 Οδική ασφάλεια Αριθμός Αριθμός 
θανάτων ανά 
εκατ. κατοίκους

Μέσος όρος 
1999-2000

Στους παρακάτω πίνακες παραθέτονται οι μετρήσεις των δύο επιμέρους δεικτών.
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Βέλτιστη τιμή
Βέλτιστη τιμή

Πίνακας 22: Αποτελέσματα βιβλιογραφικών Δεικτών θεματικής ενότητας «Κοινωνική πολιτική» /

Εκπαίδευση Οικογ0ρύ Ασφάλεια

Περιφέρεια Δείκτης
5.1

=55==55i>AciitTiK 5.2 Δείκτης
5.3

Δείκτης
5.4

Δείκτης
5.6

Δείκτης
5.7Ανώτερη''

Εκπαίδευση
^νώτστη T

Baden-Wurttemberg 2.3% 37.4% 15.1% " 11.3% 348.0 ^ 16483.6 73.08% 80.9
Catalunya 3.6% 13.8% 15.1% 2.0% 103.6 12988.2 71.48% 147.0
Valencia 4.1% 13.7% 14.2% 2.1% 149.0 11222.1 67.60% 134.2
Rhone-Alpes 3.7% 28.6% 15.4% 6.8% 110.1 13904.5 69.58% 125.5
Friuli-Venezia Giulia 3.5% 26.7% / 5.7% 3.3% 36.5 16125.6 64.03% 174.1
Emilia-Romagna 4.2% 25.1% / 6.8% 2.7% 118.2 1 18050.2 69.58% 199.2
South Sweden 2.5% 20.3% / 9.5% 6.2% 135.7 /( 11572.8 74.63% 74.8
Kent N/A S' 42.0% L 15.2% N/A 154./ / 16216.9 . ^77.18% A 60.7
ΠΚΜ 5.0%^ 25.5% 10.4% 0.5% 13/ 1 858??ίΓ 61.73% // 202.8
Μέσος όρος 25.9% \ 11.9% 4.4% 1^.9IsC^$905.2 69.87%/ / 133.2

Βέλτιστη τιμή Βέλτιστη τιμή Βέλτιστη τιμή Βέλτιστη τιμή

Σχήμα 17: Αποτελέσματα Δείκτη 5.1

Τα αποτελέσματα του παραπάνω δείκτη αυτόνομα δεν αποτελούν αρκούσα 

πληροφόρηση για την επίδοση των περιφερειών σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και 

πιο συγκεκριμένα σε ότι αφορά την εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτόν δεν τίθεται 

βέλτιστη καμία τιμή του δείγματος. Τα αποτελέσματα παραθέτονται ενδεικτικά λόγω 

του εντυπωσιακού αποτελέσματος για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η 

οποία βρίσκεται στη πρώτη σχετική θέση. Παρακινδυνευμένο συμπέρασμα για τον 

συγκεκριμένο δείκτης αποτελεί το ότι οι φοιτητές της Π.Κ.Μ. καθυστερούν αρκετά 

την ολοκλήρωση των σπουδών τους με αποτέλεσμα την αύξηση του απολύτου 

αριθμού των σπουδαστών στα Πανεπιστήμια της Περιφέρειας.



203

Σχήμα 18: Αποτελέσματα Δείκτη 5.2

Περιφέρειες

Ο συγκεκριμένος δείκτης καταδεικνύει εμμέσως το επίπεδο μόρφωσης των κατοίκων

των περιφερειών του δείγματος, με πρωτοπόρες - σχεδόν ισόβαθμες τις Rhone-Alpes

(πρώτη), Baden-Wurttemberg, Catalunya, Valencia και Kent σε κατοίκους 

κάτοχους τίτλων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τις Kent (πρώτη), Baden- 

Wurttemberg και Rhone-Alpes σε κατοίκους κατόχους τίτλων ανωτέρων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η θέση της Π.Κ.Μ. τοποθετείται ελαφρώς κάτω του 

μέσου όρου και στις δύο κατηγορίες, σε μεγάλη όμως απόσταση από τις πρωτοπόρες 

περιφέρειες του δείγματος.

Σχήμα 19: Αποτελέσματα Δείκτη 5.3
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Περιφέρειες
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Η ύπαρξη αλλοδαπών φοιτητών αποτελεί σημαντικό στοιχείο εξωστρέφειας των 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μίας περιφέρειας ενώ παράλληλα κρίνεται ως ισχυρό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ευρωπαϊκή αγορά των εκπαιδευτικών υπηρεσιών Η 

Baden-Wurttemberg είναι η μόνη περιφέρεια με ιδιαίτερα υψηλό το σχετικό ποσοστό 

ενώ οι περιφέρειες Rhone-Alpes και South Sweden ακολουθούν με σαφώς μικρότερα 

ποσοστά. Εντυπωσιακά χαμηλή μέτρηση παρατηρείται στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας η οποία βρίσκεται στην χαμηλότερη σχετική θέση από το σύνολο των 

περιφερειών του δείγματος.

Σχήμα 20: Αποτελέσματα Δείκτη 5.4
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Περιφέρειες

Η δια-βίου μάθηση για ενήλικους εργαζόμενους αποτελεί προτεραιότητα σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάλι, η περιφέρεια Baden-Wurttemberg 

κατατάσσεται στην πρώτη θέση από το δείγμα έχοντας σημαντική διαφορά από 

τις υπόλοιπες περιφέρειες. Η Π.Κ.Μ. βρίσκεται και πάλι στην τελευταία σχετική 

θέση, γεγονός που δείχνει την μικρή προσπάθεια σε περιφερειακό επίπεδο που 

έχει καταβληθεί για την υποστήριξη δομών και ενεργειών μέσω σχετικής 

στρατηγικής της διεργασίας δια-βίου μάθησης εργαζομένων. Οι περιφέρειες οι 

οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον αναφορικά με τον συγκεκριμένο δείκτη - 

εξαιρώντας την Baden-Wurttemberg - είναι οι Valencia, Emilia-Romagna, 

South Sweden και Kent.
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Σχήμα 21: Αποτελέσματα Δείκτη 5.5

Ο δείκτης 5.5 αποτυπώνει την αγοραστική δύναμη των κατοίκων των περιφερειών του 

δείγματος με βάση την τελική κατανάλωση, στον οποίο τις υψηλότερες τιμές 

λαμβάνουν οι περιφέρειες Emilia-Romagna (πρώτη), Kent, Friuli-Venezia 

Giulia και Baden-Wurttemberg. Η Π.Κ.Μ. κατέχει την τελευταία θέση στην 

σχετική λίστα και μάλιστα σε μεγάλη απόσταση από τις υπόλοιπες περιφέρειες. 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα, είναι εμφανές το γεγονός ότι το δείγμα 

αποτελείται από ιδιαίτερα «πλούσιες» περιφέρειες και ότι η απευθείας σύγκριση 

σε τέτοιο επίπεδο με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να αποτελέσει 

κίνητρο μελέτης των επιμέρους στρατηγικών και πολιτικών που εφαρμόζονται, 

πάντα σχετικά με την Ευρωπαϊκή δραστηριοποίηση και διεθνοποίηση των 

περιφερειών αυτών, προς την επίτευξη των ανωτέρω αποτελεσμάτων.
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Σχήμα 22: Αποτελέσματα Δείκτη 5.6

Ο δείκτης 5.6 παρουσιάζει το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού (15-64 ετών) της 

κάθε περιφέρειας του δείγματος που είναι οικονομικά ενεργός. Από τα αποτελέσματα 

διαφαίνεται σαφής υπεροχή της περιφέρειας Kent ενώ ακολουθούν οι South 

Sweden, Baden-Wurttemberg και Catalunya. Η Π.Κ.Μ. βρίσκεται και στην

χαμηλότερη σχετική θέση σε αρκετή απόσταση από τις υπόλοιπες περιφέρειες με 

μόνη εξαίρεση της περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia με την οποία η διαφορά (2.2%) 

είναι μικρότερη απ’ ότι με τις υπόλοιπες. Ο συγκεκριμένος δείκτης κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντικός λόγω της άμεσης σχέσης του με τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Είναι 

προφανές ότι όσο μεγαλύτερη η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό του 

πληθυσμού συμβάλει μέσω των ασφαλιστικών του εισφορών στην αντιμετώπιση των 

κρίσιμων ασφαλιστικών προβλημάτων που παρατηρούνται στις μέρες μας (π.χ. 

διαρκής αύξηση των συνταξιούχων).
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Σχήμα 23: Αποτελέσματα Δείκτη 5.7

Οι πλέον ασφαλείς περιφέρειες για να ζει κανείς σε ότι αφορά τα αυτοκινητιστικά 

θανατηφόρα ατυχήματα είναι οι περιφέρειες Kent (πρώτη), South Sweden και 

Baden-Wurttemberg. Αναφορικά με την Π.Κ.Μ., αυτή και η Emilia-Romagna 

αποτελούν λιγότερο ασφαλείς περιφέρειες και τοποθετούνται σε μεγάλη 

απόσταση από τις τρεις πρωτοπόρες. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι ένα μικρό 

αλλά σημαντικό υποσύνολο του συνόλου των μετρήσεων που αφορούν την 

γενικότερη ασφαλή διαμονή στις περιφέρειες. Η στρατηγική και οι επιμέρους 

πολιτικές που ακολουθούνται στις πρωτοπόρες περιφέρειες για τα θέματα 

ασφάλειας των κατοίκων τους θα πρέπει να μελετηθούν και να αποτελέσουν 

οδηγό βέλτιστων πρακτικών προς τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Απασχόληση - δείκτες

Οι βιβλιογραφικοί δείκτες που αποτυπώνουν την επίδοση των περιφερειών 

αναφορικά με τη θεματική ενότητα «Απασχόληση» είναι οι εξής:
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Πίνακας 23: Βιβλιογραφικοί Δείκτες θεματικής ενότητας «Απασχόληση»

Κωδικός Ονομασία Μονάδα
Μέτρησης

Τύπος υπολογισμού Χρονικό εύρος 
υπολογισμού

6.1 Απασχόληση ανά κλάδο 
δραστηριότητας

Ποσοστό Αριθμός
απασχολούμενων 
δια του συνόλου

Μέσος όρος 
2000-2003

6.2 Απασχόληση βάσει 
επαγγελματικής θέσης

6.3 Απασχόληση πτυχιούχων 
ανώτερων και ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

6.4 Ανεργία Ποσοστό Αριθμός 
εγγεγραμμένων 
ανέργων δια του 
συνόλου των 
κατοίκων 15-64 
ετών

Στους παρακάτω πίνακες παραθέτονται οι μετρήσεις των δύο επιμέρους δεικτών. 

Πίνακας 24: Αποτελέσματα βιβλιογραφικών Δεικτών θεματικής ενότητας

«Απασχόληση» - Δείκτης 6.1

Περιφέρεια Δείκτης 6.1
ΚΛΑΔΟΣ A Β C D E F

Baden-Wurttemberg 33.8% 19.5% 26.0% 2.2% 6.5% 12.0%
Catalunya 28.0% 27.0% 20.7% 2.6% 10.1% 11.6%
Valencia 23.8% 29.6% 20.7% 4.3% 12.4% 9.4%
Rhone-Alpes 23.0% 22.2% 32.3% 3.7% 6.8% 11.8%
Friuli-Venezia Giulia 26.9% 26.2% 26.5% 3.1% 6.3% 11.0%
Emilia-Romagna 29.0% 25.6% 22.3% 5.5% 6.9% 10.7%
South Sweden 18.4% 22.1% 37.6% 3.0% 5.7% 13.1%
Kent 14.8% 27.9% 30.9% 1.7% 9.7% 15.0%
ΠΚΜ 19.6% 28.5% 21.6% 17.6% 5.6% 7.2%
Μέσος όρος 24.1% 25.4% 26.5% 4.8% 7.8% 11.3%

Η ανεργία μετριέται στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Σύνολο
2. Ανεργία κατοίκων < 25 ετών
3. Ανεργία κατοίκων >25 ετών
4. Ανεργία μακροχρόνια (αναζήτηση εργασίας >12 μήνες)

Οι κλάδοι για τους οποίους παρουσιάζονται οι αντίστοιχες μετρήσεις είναι οι εξής: 
Α. Βιομηχανία
Β. Εμπόριο/ επισκευές μηχανοκίνητων οχημάτων και συσκευών/ ξενοδοχεία και 

εστιατόρια/ μεταφορές και αποθήκευση
C. Δημόσια διοίκηση: υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση/ Εκπαίδευση/ Υγεία, 

κοινωνική πρόνοια
D. Αγροκαλλιέργειες, Κυνήγι, Δασοπονία, Αλιεία 
Ε. Κατασκευές
F. Real estate - leasing
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Σχήμα 24: Αποτελέσματα δείκτη 6.1- κλάδοι A, Β, C

έ
Ό

ί

<

b

*// /
Περιφέρειες

] Βιομηχανία

■ Εμπ όριο/επ ισκευές 
μηχανοκίνητων 
ο ριμάταν και 
συσκευών/ξενοδοχ 
εια και 
εστιατόρια/μεταφορέ 
ςκαι αποθήκευση

□ Δημόσια δκΗκηση: 
υποχρεωτική 
κοινωνική 
ασφάλιση/ 
Εκπαίδευση/Υγεία, 
κοινωνική πρόνοια

Σχήμα 4: Αποτελέσματα δείκτη 6.1- κλάδοι D, Ε, F

■6
ο

-<Iο
I
<

*/./ /

<f y

✓

□ Αγροκαλλιέργειες, 
Κυνήγι,
Δασοπονία, Αλιεία

I Κατασκευές

□ Οικονομική 
διαμεσολάβηση/ 
Ακίνητη 
περιουσία, 
δραστηριότητες 
ενοικίασης και/·«.»/__

Περιφέρειες

Τα αποτελέσματα του δείκτη 6.1 δεν προσφέρονται για συγκριτική αξιολόγηση 

μεταξύ των περιφερειών λόγω του ότι παραθέτουν κάποια στατιστικά στοιχεία για 

την κατανομή της απασχόλησης ανά κλάδο και όχι στοιχεία επίδοσης των εν λόγω 

περιφερειών. Παρ’ όλα αυτά, κρίθηκε σημαντική η παράθεσή τους στην εν λόγω 

μελέτη, διότι το ποσοστό απασχόλησης στους συγκεκριμένους κλάδους εμμέσως 

καταδεικνύει τις οικονομικές δραστηριότητες τις οποίες θέτει ως προτεραιότητες η 

κάθε περιφέρεια. Πιο συγκεκριμένα, στην Π.Κ.Μ., οι κλάδοι με τα μεγαλύτερα 

ποσοστά απασχόλησης είναι σαφώς οι Αγροκαλλιέργειες, Κυνήγι, Δασοπονία,
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Αλιεία, στους οποίους υπερέχει όλων των υπολοίπων περιφερειών του δείγματος και 

οι κλάδοι των υπηρεσιών (Εμπόριο/ επισκευές μηχανοκίνητων οχημάτων και 

συσκευών/ ξενοδοχεία και εστιατόρια/ μεταφορές και αποθήκευση), στους οποίους 

κατέχει την δεύτερη σχετική θέση. Όσον αφορά στους υπόλοιπους κλάδους η 

Baden-Wurttemberg, ως Γερμανική, υπερέχει στον κλάδο της Βιομηχανίας, η 

Valencia στον κλάδο των υπηρεσιών, με μικρή διαφορά από την Π.Κ.Μ. και στον 

κλάδο των κατασκευών, η South Sweden, ως Σουηδική, στον κλάδο της Δημόσιας 

διοίκησης και η Kent στους κλάδους της Οικονομικής διαμεσολάβησης/ Ακίνητης 

περιουσίας, δραστηριότητες ενοικίασης και επιχειρήσεων. Τέλος συγκεντρωτικά 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχετική θέση της Π.Κ.Μ. σε ότι αφορά τους μέσους όρους 

απασχόλησης για το σύνολο του δείγματος, αποτέλεσμα που παραθέτεται στο 

επόμενο σχήμα:

Σχήμα 26: Αποτελέσματα δείκτη 6.1- θέση ΠΚΜ σε σχέση με Μέσο Όρο δείγματος

Κλάδοι

Οι κλάδοι στους οποίους υπερέχει του μέσου όρου η Π.Κ.Μ. είναι οι υπηρεσίες (Β) 

και οι Αγροκαλλιέργειες, Κυνήγι, Δασοπονία, Αλιεία (D) ενώ σε όλους του 

υπόλοιπους η Π.Κ.Μ. τοποθετείται σε σαφώς χαμηλότερο επίπεδο του μέσου όρου. 

Θα περίμενε κανείς να υπάρχει υψηλή τιμή και στον κλάδο των κατασκευών, λόγω 

των ολυμπιακών αγώνων του 2004, όμως τα στοιχεία που διαθέτει η σχετική πηγή της 

παρούσας μελέτης φθάνουν έως και το 2003, ένα έτος νωρίτερα από την τέλεση των 

αγώνων.
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Πίνακας 25: Αποτελέσματα βιβλιογραφικών Δεικτών θεματικής ενότητας 
____________________ «Απασχόληση» - Δείκτης 6.2____________________

Περιφέρεια Δείκτης 6.2
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΑΜΙΣΘΟΙ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Baden-Wurttemberg 88.8% 9.9% 1.3%
Catalunya 82.1% 16.4% 1.5%
Valencia 81.3% 17.0% 1.5%
Rhone-Alpes 88.7% 10.0% 1.2%
Friuli-Venezia Giulia 75.4% 20.8% 3.8%
Emilia-Romagna 69.7% 26.0% 4.3%
South Sweden 89.0% 10.5% 0.5%
Kent 86.6% 12.9% 0.4%
ΠΚΜ 57.2% 33.5% 9.4%
Μέσος όρος 79.9% 17.5% 2.7%

Σχήμα 27: Αποτελέσματα δείκτη 6.2

Ο Υπάλληλοι

■ Ελεύθεροι 
επ αγγέλματος

□ Συνεισφέρσντες 
στα νοικοκυριά

Τα αποτελέσματα του δείκτη 6.2 είναι ενδιαφέρον να αξιολογηθούν ως σύνολο. 

Παρατηρούμε το ότι σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες του δείγματος το ποσοστό 

απασχόλησης που αντιστοιχεί σε υπαλληλική σχέση εργασίας είναι συντριπτικά 

μεγαλύτερο του αντίστοιχου ποσοστού των ελευθέρων επαγγελματιών και των 

άμισθων συγγενών, δεδομένο το οποίο δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό στην Π.Κ.Μ. Η 

ελληνική περιφέρεια παρουσιάζει μία πιο εξομαλυσμένη κατάσταση με σχετικά 

μικρότερα ποσοστά υπαλλήλων και σαφώς αυξημένα ποσοστά σε ελεύθερους 

επαγγελματίες και άμισθους συγγενείς. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δικαιολογείται 

εν μέρει από την ύπαρξη ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων οικογενειακών 

επιχειρήσεων στην ελληνική περιφέρεια και γενικότερα σε όλη της Ελληνική 

επικράτεια. Το γεγονός ότι οι περιφέρειες του δείγματος αποτελούν μέρος των πλέον

Ο

•οXο

,<$* 7//z
<r

;,r
✓

Περιφέρειες
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ισχυρών και πλουσίων περιφερειών της Δυτικής Ευρώπης πιθανό να σχετίζεται 

έμμεσα με τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου δείκτη, δηλαδή με το επιχειρηματικό 

μοντέλο της ύπαρξης μεγάλων επιχειρήσεων στις εν λόγω περιφέρειες με πολλούς 

υπαλλήλους. Στοιχείο λοιπόν της στρατηγικής των περιφερειών αυτών είναι η 

υποστήριξη συγκεντρωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία, με βάση τον 

συσχετισμό των αποτελεσμάτων του δείκτη 6.2 και της κυρίαρχης θέσης τους σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί βέλτιστη πρακτική προς αφομοίωση από την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την χάραξη μελλοντικής σχετικής

στρατηγικής.

Πίνακας 26: Αποτελέσματα βιβλιογραφικών Δεικτών θεματικής ενότητας «Απασχόληση» - Δείκτης 6.3 Βέλτιστη τιμή

Περιφέρεια Δείκτης 6.3_______________
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ανώτερη

Εκπαίδευση
Ανώτατη

Εκπαίδευση
Baden-Wurttemberg 51.9% 24.8% . ■Z' 76.7%
Catalunya 21.4% 29.7% 51.2%
Valencia 18.2% 24.1% ' 42.3%
Rhone-Alpes 45.5% 27.6% 73.2%
Friuli-Venezia Giulia 45.1% 10.7% 55.8%
Emilia-Romagna 40.3% 11.9% 52.2%
South Sweden 53.1% 27.2% 80.4%
Kent s 58.7% 22.8% 81.4%
ΠΚΜ y/ 36.7% 21.3% 58.0%
Μέσος όρος χ'''/ ' 41.2% 22.2% 63.5%

Βέλτιστη τιμή

Σχήμα 28: Αποτελέσματα δείκτη 6.3

□ Ανώτερη 
Εκπαίδευση

I Ανώτατη 
Β<παίδευση

□ ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες

Βέλτιστη τιμή
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Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει το ποσοστό των εργαζομένων οι οποίοι είναι 

κάτοχοι ανώτερου και ανώτατου τίτλου σπουδών. Παρατηρούμε ότι οι πρωτοπόρες 

περιφέρειες στον δείκτη αυτόν είναι αφενός για του απασχολούμενους με ανώτερη 

εκπαίδευση η περιφέρεια Kent και αφετέρου για τους εργαζόμενους με τίτλο 

ανώτατης εκπαίδευσης η περιφέρεια Catalunya. Στο σύνολο των εργαζομένων του 

συγκεκριμένου δείκτη, η περιφέρειες που κατέχουν τις πρώτες θέσεις είναι οι Kent 

(πρώτη), South Sweden, Baden-Wurttemberg και Rhone-Alpes. Η Π.Κ.Μ. 

τοποθετείται περίπου στην μέση των αποτελεσμάτων, σε μεγάλη όμως απόσταση από 

τις πρωτοπόρες περιφέρειες. Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει το εκπαιδευτικό 

επίπεδο των εργαζομένων στις περιφέρειες του δείγματος και είναι άμεσα 

συνυφασμένος με τον αριθμός των κατόχων των σχετικών πτυχίων, δείκτης που 

αναλύθηκε στην παράγραφο 10.2.5 (δείκτης 5.2). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

σύγκριση των αποστάσεων της Π.Κ.Μ. από τους μέσους όρους του συνόλου του 

δείγματος των δύο δεικτών όπου στον δείκτη 5.2 η Π.Κ.Μ. υπολείπεται κατά 2%, η 

αντίστοιχη διαφορά του δείκτη 6.3 υπολογίστηκε στα 5.4%. Από τη διαφορά των δύο 

αυτών ποσοστών (3.4%) προκύπτει το συμπέρασμα ότι από το σύνολο των 

περιφερειών του δείγματος στη Π.Κ.Μ. υπάρχει ένα μικρό, αλλά σεβαστό, επιπλέον 

ποσοστό ανεργίας για εργαζομένους που κατέχουν σχετικούς τίτλους σπουδών.

Βέλτιστη τιμή
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Σχήμα 29: Αποτελέσματα δείκτη 6.4

60.0%

50.0%

40.0%
.S
>·
&
<

30.0%

20.0%

10.0%

□ Σύνολο

□ <25 ετών
□ >25 ετών
□ Μακροχρόνια

Περιφέρειες

Ο δείκτης της ανεργίας είναι από τους πλέον σαφείς και διαδεδομένους βιβλιογραφικούς 

δείκτες σύγκρισης. Στην προκειμένη περίπτωση παρατηρούμε ότι οι περιφέρειες με την 

μικρότερη ανεργία στο σύνολό της είναι οι Ιταλικές Emilia-Romagna και Friuli-Venezia 

ενώ η Π.Κ.Μ. βρίσκεται στην τελευταία θέση της σχετικής κατάταξης έχοντας μάλιστα 

ιδιαίτερα μεγάλη απόσταση από τον μέσο όρο του δείγματος. Στα αποτελέσματα του 

συγκεκριμένου δείκτη παραθέτεται και ανάλυση της ανεργίας σε υποκατηγορίες (<25 

ετών, >25 ετών, μακροχρόνια) για την πληρέστερη αποτύπωση της εικόνας στις 

επιμέρους περιφέρειες του δείγματος. Το θέμα της ανεργίας κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμο και 

κάθε περιφέρεια, πέραν από την εθνική στρατηγική με τις επιμέρους πολιτικές που 

εφαρμόζοντας χαράζει την δική της στρατηγική μέσω της οποίας προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει μειωτικά τον εν λόγω δείκτη. Οι δύο πρωτοπόρες περιφέρειες μπορούν να 

λειτουργήσουν ως περιπτώσεις βέλτιστων πρακτικών για την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας σε ότι αφορά τις πολιτικές που εφαρμόζουν για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος «Ανεργία» σε περιφερειακό επίπεδο.
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Περιβάλλον - δείκτες

Οι βιβλιογραφικοί δείκτες που αποτυπώνουν την επίδοση των περιφερειών 

αναφορικά με τη θεματική ενότητα «Περιβάλλον» είναι οι εξής:

Πίνακας 6: Βιβλιογραφικοί Δείκτες Περιβάλλον

Κωδικός Ονομασία Μονάδα Μέτρησης Τύπος
υπολογισμού

Χρονικό εύρος 
υπολογισμού

7.1 Κάλυψη γης από 
αγροκαλλιέργειες

Ποσοστό Ποσοστό 
κάλυψης 
συνολικής 
έκτασης της 
περιφέρειας

Μέσος όρος 
2001-2003

7.2 Κάλυψη γης από δασική έκταση

Στους παρακάτω πίνακες παραθέτονται οι μετρήσεις των δύο επιμέρους δεικτών.

Πίνακας 29: Αποτελέσματα Δεικτών 7.1 και 7.2

Περιφέρεια Δείκτης 7.1 Δείκτης 7.2
Baden-Wurttemberg 45.19% 31.47%
Catalunya 50.82% 60.71% ^
Valencia 36.39% 48.10%
Rhone-Alpes 37.50% 36.57%
Friuli-Venezia Giulia 40.35% 23.76% Βέλτιστη τιμή

Emilia-Romagna 55.10% -___ 18.30%
South Sweden N/A nta"^
Kent N/A N/A

Βέλτιστη τιμή

ΠΚΜ 38.45% N/A
Μέσος όρος 43.40% 36.48%

Σχήμα 30: Αποτελέσματα Δεικτών 7.1 και 7.2
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Οι δείκτες που υπολογίστηκαν για την μέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

στα πλαίσια της παρούσας μελέτης ήταν οι μόνοι δείκτες από το σύνολο των 

δεικτών της κεντρικής βάσης περιφερειακών δεδομένων της Eurostat οι οποίοι 

σχετιζόταν με το περιβάλλον. Η συσχέτιση των αποτελεσμάτων τους με την 

περιβαλλοντική επίδοση των περιφερειών είναι έμμεση και σαφώς όχι απολύτως 

αξιόπιστη για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα αυτών παρατηρείται η σαφής υπεροχή της Περιφέρειας της 

Emilia-Romagna σε ότι αφορά τις αγροκαλλιέργειες ενώ στη κάλυψη από 

δασικές εκτάσεις πρωτοπόρος περιφέρεια είναι αυτή της Catalunya. Είναι 

γεγονός ότι η πλειοψηφία των περιφερειών της Δυτικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν 

το περιβάλλον με ιδιαίτερες πολιτικές ευαισθησίες και δραστηριοποιούνται 

έντονα σε σχετικούς με το περιβάλλον προσανατολισμούς. Συνεπώς, παρότι 

παρατηρήθηκαν οι παραπάνω διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους επιμέρους 

επιλεγμένους δείκτες, κρίνεται ότι πιθανές συνεργασίες της Π.Κ.Μ. με 

οποιαδήποτε περιφέρεια του δείγματος θα λειτουργούσαν ιδιαίτερα θετικά για 

την Π.Κ.Μ. και θα δημιουργούσαν το κατάλληλο υπόβαθρο για την μεταφορά 

πολιτικών και βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του 

περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ.

Τουρισμός - δείκτες

Οι βιβλιογραφικοί δείκτες που αποτυπώνουν την επίδοση των περιφερειών 

αναφορικά με τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» είναι οι εξής:

Πίνακας 30: Βιβλιογραφικοί Δείκτες θεματικής ενότητας «Τουρισμός»

Κωδικός Ονομασία Βαθμός
Βαρύτητας

Τύπος
υπολογισμού

Χρονικό εύρος 
υπολογισμού

8.1 Δυναμικότητα τουριστικών καταλυμάτων 
(ξενοδοχεία, camping, συναφείς 
τουριστικές υποδομές) σε επίπεδο κλινών

3 Σύνολο κλινών 
ανά 1000 
κατοίκους

Μέσος όρος 
2001-2004

8.2 Τουριστική κίνηση σε επίπεδο εγχώριων 
και αλλοδαπών τουριστών

5 Διανυκτερεύσεις 
ανά 1000 
κατοίκους

8.3 Πληρότητα τουριστικών καταλυμάτων 
(ξενοδοχεία, camping, συναφείς 
τουριστικές υποδομές)

3 Διανυκτερεύσεις 
ανά κλίνη
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Στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται οι μετρήσεις των δύο επιμέρους δεικτών.

• Πίνακας 7: Αποτελέσματα Δεικτών θεματικής ενότητας «Τουρισμός»
Βέλτιστη τιμή

Δείκτης 8.1 Δείκτης 8.2 Δείκτης 8.3

Ντόπιοι Αλλοδαποί
Baden-Wurttemberg V 41 2882 1360 S 4242 105
Catalunya 151 4180 3805 ' 7985 68
Valencia 86 5119 1610 6728 109 //
Rhone-Alpes 132 3886 1198 5084
Friuli-Venezia Giulia 150 5246 532 5778 ^^67
Emilia-Romagna 122 7887 V 1272 9159 ^ 93
South Sweden 55 2741 \\ 286 3027 76
Kent 36 2880 \\ 156 3035 115 ν
ΠΚΜ 78 1118

\\ 213 1331 32 V
Μέσος όρος 94 3993 \ \l159 5152 __LV

Βέλτιστη τιμή

Βέλτιστη τιμή Βέλτιστη τιμή

Σχήμα 31: Αποτελέσματα Δείκτη 8.1

Περιφέρειες
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Σχήμα 5: Αποτελέσματα Δείκτη 8.2 ανά κατηγορία τουριστών (Ντόπιοι - αλλοδαποί)

Σχήμα 6: Αποτελέσματα Δείκτη 8.2 συνολικά άνευ διαχωρισμού τουριστών σε ντόπιους και αλλοδαπούς
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Τα αποτελέσματα αναφορικά με την δυναμικότητα των περιφερειών καταδεικνύουν 

υψηλές τιμές για την Catalunya (πρώτη), τη Friuli-Venezia Giulia, την Emilia- 

Romagna και την Rhone-Alpes. Πρόκειται για πολύ δραστήριες περιφέρειες σε ότι 

αφορά τον τουρισμό έχοντας επενδύσει σημαντικά κεφάλαια σε ότι αφορά στις 

τουριστικές τους υποδομές. Παρότι πρόκειται για περιφέρειες με πολύ μεγαλύτερο 

αριθμό κατοίκων από αυτό την Π.Κ.Μ., η αναγωγή του αριθμού τουριστικών κλινών 

σε 1000 κατοίκους δημιουργεί συνθήκες άμεσης συγκρισιμότητας μεταξύ των 

περιφερειών, ασχέτως με το μέγεθος του πληθυσμού τους. Η απόσταση από την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι εμφανώς μεγάλη, με την Π.Κ.Μ. να 

υπολείπεται ακόμα και από τον μέσο όρο του δείγματος.

Τα αποτελέσματα αναφορικά με την ένταση της τουριστικής κίνησης των 

περιφερειών (Δείκτης 8.2) παρουσιάζουν υψηλές τιμές για την Emilia-Romagna 

(πρώτη) και την Catalunya. Οι δύο αυτές περιφέρειες ξεχωρίζουν από όλες τις 

περιφέρειες του δείγματος, γεγονός που καταδεικνύει την υψηλή σχετική τους θέση 

στα θέματα τουρισμού και σε επίπεδο δυναμικότητας (δείκτης 8.1) αλλά και σε 

επίπεδο τουριστικής κίνησης (δείκτης 8.2). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή 

μεταξύ ντόπιων και αλλοδαπών τουριστών για τις περιφέρειες του δείγματος (σχήμα 

32), όπου ενώ στο σύνολο του δείγματος ο αριθμός των ντόπιων είναι σημαντικά ποιο 

μεγάλος από τον αντίστοιχο αριθμό των αλλοδαπών τουριστών, στην Catalunya 

υπάρχει μία σχετική ισορροπία, γεγονός που προδίδει τις έντονη τουριστική 

εξωστρέφεια που διακρίνει την εν λόγω περιφέρεια. Η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας αναφορικά με τον δείκτη 8.2, κατέχει την τελευταία θέση, κάτι το οποίο 

σε επίπεδο δυναμικότητας δεν ισχύει (βλ. Δείκτη 8.1). Το συμπέρασμα που εξάγεται 

είναι ότι ενώ στην Π.Κ.Μ. υπάρχουν σε μέτριο προς καλό βαθμό οι τουριστικές 

υποδομές για την προσέλκυση τουριστών, η διεργασία προσέλκυσης τουριστών αυτή 

καθ’ αυτή δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Τέλος, σε σχέση με τα αποτελέσματα του δείκτη 8.3 παρατηρούμε σχετικά 

αντιφατικά αποτελέσματα με τους προηγούμενους δείκτες της παρούσας θεματικής 

ενότητας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι πρωτοπόρες περιφέρειες είναι το Kent 

(πρώτη), η Valencia καί η Baden-Wurttemberg. Η αντίφαση οφείλεται στο γεγονός 

ότι ο δείκτης 8.3 αφορά την πληρότητα των τουριστικών καταλυμάτων η οποία 

προφανώς για τις περιφέρειες με μικρή δυναμικότητα (Δείκτης 8.1) αναμένει κανείς



220

να είναι μεγάλη. Στις περιπτώσεις που δεν ισχύει αυτό, όπως η Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας και η South Sweden και σε συνδιασμό με τις χαμηλές τιμές 

και στους υπόλοιπους δείκτες της παρούσας θεματικής ενότητας, ουσιαστικά 

αποδεικνύεται η χαμηλή επίδοση των εν λόγω περιφερειών στα θέματα τουρισμού, 

τουλάχιστον συγκριτικά με τις άλλες περιφέρειες του τελικού δείγματος της 

παρούσας μελέτης.
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4.5 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας παρουσιάζονται ανά 

θεματική ενότητα στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που ακολουθούν, με γνώμονα 

την σχετική θέση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τον πρωτοπόρο ανά 

δείκτη.
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Πίνακας 32: Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης ΠΚΜ ανά θεματική ενότητα

Θεματική Ενότητα

Κωδικός
Δείκτη Χαμηλή τιμή

Μέση
Τιμή

Βέλτιστη
Τιμή

Πραγματική
Τιμή

%
κάλυψης
βέλτιστης

τιμής Κατάταξη
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 1.1 3.47 69.94 302.73 3.47 1.1% 9 η

1.2 19.48 372.85 1086.4 19.48 1.8% 9η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.1 92.6 175.8 625.9 129.3 20.7% 4 η

2.2 -9.90% 0.80% 10.20% Ν/Α Ν/Α Ν/Α

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 3.1 1 4.3 5 1 20.0% 9Π
ΤΠΕ 4.1 20.54% 28.55% 38.98% 20.54% 52.7% 9η

4.2 0.60% 1.70% 3.82% 0.60% 15.7% 9/7
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5.1 2.30% 3.60% 5.00% 5.00% 100.0% 1/7

5.2 27.90% 36.58% 57.20% 35.90% 62.8% 4/7
5.3 0.50% 4.40% 11.30% 0.50% 4.4% 9/7
5.4 13.6 129.9 348 13.6 3.9% 9/7
5.5 8582.8 13905 18050.2 8582.8 47.5% 9/7
5.6 61.73% 69.87% 77.18% 61.73% 80.0% 9/7
5.7 202.8 133.2 60.7 202.8 29.9% 9/7

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ133 6.1 A 14.80% 24.10% 33.80% 19.60% 58.0% 7/7
6.1 Β 19.50% 25.40% 29.60% 28.50% 96.3% 2η
6.1 C 20.70% 26.50% 37.60% 21.60% 57.4% 1η
6.1 D 1.70% 4.80% 17.60% 17.60% 100.0% 1/7
6.1 Ε 5.60% 7.80% 12.40% 5.60% 45.2% 9/7
6.1 F 7.20% 11.30% 15.00% 7.20% 48.0% 9/7
6.2 A 57.20% 79.90% 88.70% 57.20% 64.5% 9/7
6.2 Β 9.90% 17.50% 33.50% 33.50% 100.0% 1/?
6.2 C 0.40% 2.70% 9.40% 9.40% 100.0% 1/?
6.3 42.30% 63.50% 81.40% 58.00% 71.3% 5η
6.4 10.80% 6.80% 3.50% 10.80% 32.4% 9/7

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7.1 36.39% 43.40% 55.10% 38.45% 69.8% 5/7
7.2 18.30% 36.48% 60.71% Ν/Α Ν/Α Ν/Α

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 8.1 36 94 151 78 51.7% 6η
8.2 1331 5152 9159 1331 14.5% 9/7
8.3 32 79 115 32 27.8% 9/7

133 Οι δείκτες 6.1 και 6.2 δεν αποτελούν δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης λόγω του ότι αποτυπώνουν διασπορά 
τιμών μεταξύ κατηγοριών και όχι επίδοση. Ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων συγκριτικής επίδοσης της ΠΚΜ σε σχέση με τις πρωτοπόρες κατά περίπτωση περιφέρειες (βλέπε 
παράγρ. 3.2.6)
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Αποτυπώνοντας διαγραμματικά τα συγκεντρωτικά δεδομένα του παραπάνω πίνακα 

παράγεται το ραβδόγραμμα συγκριτικής αξιολόγησης που ακολουθεί:

Σχήμα 35: Ραβδόγραμμα Συγκριτικής Αξιολόγησης ΠΚΜ ανά δείκτη

Ασθενέστερη Επικρατέστερη

Σε ότι αφορά την κατάταξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανάμεσα στο 

σύνολο των περιφερειών που συμμετείχαν στην συγκριτική αξιολόγηση, αυτή 

παρουσιάζεται διαγραμματικά στο σχήμα που ακολουθεί:
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Σχήμα 8: Διάγραμμα κατάταξης ΠΚΜ ανά δείκτη

Οι πλέον απομακρυσμένες θέσεις από το κέντρο είναι οι τελευταίες σε κατάταξη ενώ 

αντίστοιχα το σημείο του κέντρου αφορά στην πρώτη θέση, σε σχέση πάντα με το 

δείγμα των επιλεγμένων προς συγκριτική αξιολόγηση περιφερειών.

Παράλληλα διαφαίνεται ότι ο στόχος για την ΠΚΜ θα πρέπει να είναι όλα τα σημεία 

(ορίζουν τη κατάταξη της ΠΚΜ) να τοποθετηθούν όσο πιο κοντά γίνεται στο κέντρο 

του διαγράμματος, ώστε η ΠΚΜ να καταστεί πρωτοπόρος σε όσο το δυνατό 

περισσότερους δείκτες. Η σημερινή κατάσταση, με βάση τους βιβλιογραφικούς 

δείκτες που αναλύθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, φαίνεται να έχει πολλά 

περιθώρια βελτίωσης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΠΚΜ στις 

συγκεκριμένες θεματικές ενότητες μέσω της ανάπτυξης της εξωστρέφειας, νέων 

ισχυρών συνεργασιών με άλλες περιφέρειες και μεταφοράς τεχνογνωσίας και 

βέλτιστων πρακτικών από τις πρωτοπόρες περιφέρειες οι οποίες εντοπίστηκαν και 

παρουσιάστηκαν από την παρούσα μελέτη.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η συγκριτική αξιολόγηση θα υποστηρίξει την εκάστοτε περιφέρεια στην επίτευξη της 

διεθνοποίησής της και στην βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας 

των υπηρεσιών της, μέσω της άντλησης ωφέλιμων πληροφοριών, διαπιστώσεων, και 

κατευθύνσεων αναπτυξιακής στρατηγικής και προγραμματισμού. Επίσης, έχοντας ως 

τεκμηριωμένο αποτέλεσμα τις επιδόσεις ανά θεματική ενότητα των επιλεγμένων 

Περιφερειών, θα μπορέσει να επιλέξει τις καλύτερες για την σύναψη συμμαχιών και 

μόνιμων συνεργασιών με τη συμμετοχή στα κατάλληλα διαπεριφερειακά δίκτυα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, στην απόκτηση του απαιτούμενου 

“know-how” και στην υλοποίηση των δράσεων που θα προσδώσουν την επιθυμητή 

Ευρωπαϊκή διάσταση στην περιοχή, η οποία θα είναι σε θέση να λειτουργήσει με 

ίσους όρους ανταγωνιστικά προς τους καλύτερους.

Η εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης και της μελέτης των βέλτιστων πρακτικών 

μεταξύ Ελληνικών και άλλων Ευρωπαϊκών Περιφερειών, προσθέτει μια νέα διάσταση 

στη στρατηγική της εκάστοτε περιφέρειας αναφορικά κυρίως με τους αναπτυξιακούς 

της στόχους. Εξασφαλίζει ότι η διατύπωση / εφαρμογή στρατηγικής είναι στη σωστή 

διαδρομή με συνεχείς ελέγχους της εσωτερικής απόδοσης.

Ως εργαλείο στρατηγικής το benchmarking καθορίζει πλαίσιο συμπεριφοράς έναντι 

των περιφερειών που ηγούνται στους τομείς της ανάπτυξης και βοηθά καταλυτικά 

στην χάραξη εκείνης της στρατηγικής που είναι πιθανό να οδηγήσει στο κλείσιμο του 

χάσματος στα επίπεδα απόδοσης που προσδιορίζονται.

Επιπλέον, αναφορικά με τις εσωτερικές λειτουργίες της εκάστοτε περιφέρειας, 

βελτιώνει την ποιότητα των λειτουργιών και την παραγωγικότητα, βοηθά τον 

οργανισμό στο να ανασχεδιάζει και να αναδιοργανώνει τις διαδικασίες ανάλογα με τα 

κενά απόδοσης της κάθε λειτουργίας, επιταχύνει το ρυθμό της αλλαγής και της 

βελτίωσης και εξασφαλίζει επίτευξη στόχων, γενική εσωτερική ικανοποίηση πελατών 

και μείωση του κόστους λειτουργίας.

Μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης η εκάστοτε περιφέρεια αναλύει τους αναγκαίους 

πόρους για την επίτευξη του στρατηγικού της στόχου, καθορίζει την παρούσα της
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κατάσταση, ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ των περιφερειών (Ελληνικών και 

Ευρωπαϊκών), επηρεάζει το πώς τα άτομα αντιλαμβάνονται την αλλαγή και 

προσφέρει πολύτιμη εσωτερική ματιά σε κάθε δείκτη ο οποίος καταναλώνει μεγάλο 

ποσοστό των πόρων. Στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων το benchmarking βοηθά στην 

διεύρυνση των εμπειριών και της αντίληψης του οργανισμού και τον μετατρέπει σε 

έναν οργανισμό που «μαθαίνει» (learning organization), ενισχύει την επαγγελματική 

συνείδηση των εργαζομένων, αναπτύσσει την ομαδικότητα και ευαισθησία και 

ενισχύει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Σε ένα ευρύ πλαίσιο εφαρμογής της συγκριτικής αξιολόγησης η εκάστοτε περιφέρεια 

θα μαθαίνει από τον καλύτερο βελτιώνοντας τα υπάρχοντα πρότυπα απόδοσης, θα 

ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και τέλος θα καθιερώνει 

πραγματικούς στόχους που βασίζονται σε εξωτερικές συνθήκες.

Η συγκριτική αξιολόγηση αποτελεί μια συνεχή διαδικασία η οποία απαιτεί πάνω από 

όλα κατάλληλη οργανωτική δομή και σωστή εκπαίδευση των ανθρώπων που 

εμπλέκονται σε όλες τις λειτουργίες. Η παρούσα οργανωτική δομή των ελληνικών 

περιφερειών δημιουργεί εμπόδια στην εφαρμογή του benchmarking, Η δημιουργία 

και διατήρηση αντιπροσωπευτικού γραφείου στις Βρυξέλλες καθώς και η υποστήριξη 

του γραφείου αυτού από την οργανωτική δομή των περιφερειών, θα μπορούσε να 

βοηθήσει στην επικοινωνία και συλλογή στοιχείων από τις Ευρωπαϊκές περιφέρειας 

και να ενισχύσει την επαφή με τον χώρο των Ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Οι περιφέρειες θα πρέπει καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια και για την σταδιακή 

βελτίωση του εξωστρεφούς χαρακτήρα τους με τη μελέτη των αντικειμενικών στόχων 

και σκοπών των διαφόρων διαπεριφερειακών δικτύων που δραστηριοποιούνται στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δημιουργία κατάλληλου προωθητικού 

υλικού για τη διαμόρφωση του προφίλ της εκάστοτε περιφέρειας..



227

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. APQC (American Productivity & Quality Center), (1993), "The Benchmarking 

Management Guide ”, Productivity Press, Portland, Oregon

2. Bhutta K.S., Huq F. (1999), “Benchmarking - best practices: an integrated 

approach”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 6, no 3, pp 254-268

3. Bogan, C.E., English, M.J., (1994), "Benchmarking for Best Practices. Winning 

through Innovative Adaptation ", McGraw Hill, New York

4. Bowerman M., Francis G,. Stephens A., Fry J. and Hawksworth S. (1999). Paper 

presented at the joint PiN & PMRU seminar, open University, Milton Keynes

5. Carbinetti L. and de Melo A. M. (2002), “What to benchmark: a systematic 

approach and cases” Benchmarking : An International Journal, Vol. 9 No. 3, pp. 

244-55

6. Camp, R. (1989), "Benchmarking: The search for industry best practices that lead 

to superior performance", ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin

7. Camp. R.c. (1995), Business Process Benchmarking: Finding and Implementing 

Best Practices, ASQC Quality Press, WI

8. Gnomon, Euroconsultants S.A., E.E.T.A.A., 1999, “PANORAMA OF THE 

INTERREGIONAL AND CROSS-BORDER COOPERATION PROJECTS THAT 

INVOL VE GREEK LOCAL A UTHORITIES”

9. Cook, S. (1995), "Practical Benchmarking: A manager's guide to creating a 

competitive advantage", Kogan Page

10. Davies A.J., Kochbar A.K. (2002), “Manufacturing best practice and 

performance studies: a critique”, International Journal of Operations and 

Production Management, Vol. 22, No. 3, pp 289-305

11. Dervitsiotis, K.N. (2000) “Benchmarking and business paradigm shifts”, Total 

Quality Management, Vol. 11, No 4/5&6, pp 641-646

12. Drew, S.A.W., (1997), “From Knowledge to Action: the Impact of Benchmarking 

on Organizational Performance”, Long Range Planning, Vol. 30, No 3, pp 427- 

441



228

13. Dixon J. R. et al (1990) The New Performance Challenge: Measuring operations 

for world class competition, Homewood, Illinois, Irwin

14. Elmuti, D., Kathawala, Y., (1997), “An overview of benchmarking process: a tool 

for continuous improvement and competitive advantage", Benchmarking for 

Quality Management and Technology, Vol. 4, No 4, pp 229-243

15. Elmuti, D., Kathawala, Y., Lloyed S., (1997), “The Benchmarking Process: 

Assessing Its Value and Limitations”, Industrial Management, July/August, pp 12- 

19

16. European Communities, EUROSTAT, 2004, “Regions: Statistical yearbook 2004"

17. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ A.E., τελικό παραδοτέο μελέτης Δεκέμβριος 2005

18. Finch B.J. and Luebbe R.L., 1995, Operations Management, The Dryden Press, 

Fort Worth, TX, pp. 112 - 115

19. Fuller C., "Key performance indicators for benchmarking health and safety 

management in intra- and inter-company comparisons’’, Benchmarking for 

Quality Management and Technology, 1997, Vol.4, No.3, pp. 165-17

20. Garvin D.A. 1993, “Building a learning organization", Harvard Business Review, 

July - August, pp. 78-91

21. Grayson, C.J. Jr., (1994), “Back to the Basics of Benchmarking", Quality, May, pp 

20-23

22. Guimaraes T., "Developing Innovation Benchmarks: An Empirical Study", 

Management & Technology, 1994 Vol. 1 No. 3, pp.3-20

23. Harrington, H.J., Harrington, J.S., (1996), "High Performance Benchmarking: 20 

steps to success ”, McGraw-Hill, New York

24. Healthcare Financial Management “EXPERTS DISCUSS HOW

BENCHMARKING IMPROVES THE HEALTHCARE INDUSTRY’, 1994, Vol. 48 

Issue 9, p90

25. Hinton, M., Francis, G., Holloway, J. (2000), "Best practice benchmarking in the 

UK', Benchmarking: An International Journal, Vol. 7, No 1, pp 52-61

26. Holloway, J., Hinton C.M., Francis, G. and Mayle, D. (1999b), “Identifying Best 

Practice in Benchmarking", CIMA, London



229

27. Hunger J. D., Wheelen T. L., “Εισαγωγή στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ”, Τρίτη 

Αμερικανική Έκδοση, μετ. Ανδ. Σοκοδήμος, Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2004

28. Hutton D., “D2D: A quality winner's approach”, Benchmarking for Quality 

management and technology, 1994, vol 1, No 3, pp.21-38

29. Joint Technical Secretariat, 2005, “Interreg 111 B CADSES - Neighborhood 

Programm 2000-2006, Project Progress”

30. Keehley, P., Medlin, S., MacBride, S., Longmire, L. (1997), “Benchmarking for 

Best Practices in the Public Sector: Achieving Performance Breakthroughs in 

Federal, State, and Local Agencies”, Jossey-Bass Publishers, San Fransisco

31. Kennedy M., ‘‘Benchmarking in emergency health systems", Emergency 

Medicine, 2002, (14), pp.430-435

32. Kyro P. (2003) “Revising the concept and forms of benchmarking”, 

Benchmarking: An International Journal, Vol. 10 No.3, pp. 210-25

33. Kouzmin, A., Loffler, E., Klages, H., Korac-Kakabadse, N. (1999), 

“Benchmarking and performance measurement in public sections”, The 

International Journal of Public Sector Management, Vol. 12, No. 2, pp 121-144

34. Longbottom, D. (2000), “Benchmarking in the UK: an empirical study of 

practitioners and academics”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 7, 

No. 2, pp 98-117

35. Magd H., and Curry A., “Benchmarking: Achieving best value in public sector 

organizations”, Benchmarking: An international journal, 2003, vol.10 No3, pp 

261-286

36. Mayle, D., Hinton, M., Francis, G., Holloway, J., (2002), “What really goes on in 

the name of benchmarking? Theory and practice”, στο Business Performance 

Measurement, ed. A. Neely, Cambridge University Press, Cambridge, UK

37. Matters M. and Evans A., 1997, “The nuts and bolts of benchmarking”, 

http://www.ozemail.com.au/rsimilarlbenchmark/nuts.bolts.html, (February 18)

38. Omachonu V.K. and Ross J.R. 1994, Principles of Total Quality, St. Lucie Press, 

Delray Beach F.L., pp. 137-54

http://www.ozemail.com.au/rsimilarlbenchmark/nuts.bolts.html


230

39. Παπαδάκης Β., “Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία”, 

4η Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2002, σελ. 129-147

40. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, 2000-2006

41. Pitts R. A., Lei D., “Strategic Management. Building and Sustaining Competitive 

Advantage", West Publishing Company, 1996

42. Pryor L.S. and Katz S.J. 1993, “How benchmarking goes wrong (and how to do it 

right". Planning Review, Vol. 21 No.l, pp.6-11

43. Roth A.V., Marucheck A.S., Kemp A. and Trimble D., 1994, “The knowledge 

factory for accelerated learning practices", Planning Review, Vol. 22 No. 3, pp. 

26-46

44. Sanchez-Rodriguez C., “Benchmarking in the purchasing function and its impact 

on purchasing and business performance”, Benchmarking An International 

Journal, 2003, vol.10 No5, pp.457-471

45. Senge P.M. 1990, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 

Organization, Century Business, Londo

46. Shetty, Y.K. (1993), “Aiming High: Competitive Benchmarking for Superior 

Performance", Long Range Planning, Vol. 26, NO. 1, pp 39-44

47. Syrett M., (Winter 1993-4), “The Best of Everything", Human Resources, Issue 

No. 12, pages 83 -84

48. Society of Management Accountants of Canada (1995a), Management 

Accounting Guideline 16

49. Spendolini, M.J., (1992), “The Benchmarking Book”, AMACOM American 

Management Association, New York

50. Taylor, M.C. (1992) Total Quality based performance measurement, MBA 

dissertation, Bradford University Management Centre

51. Τσιότρας Γ. (2002), “Βελτίωση Ποιότητας Β έκδοση", εκδόσεις Ε. Μπένου

52. Underdown R., “Cycle of success: a strategy for becoming agile through 

benchmarking”, Benchmarking: An International Journal, 2002 Vol. 9 No. 3, pp. 

278-292.



231

53. Voss, C.A., Ahlstrom, P., Blackmon, K., (1997), “Benchmarking and operational 

performance: some empirical results". Benchmarking for Quality Management & 

Technology, Vol. 4, No. 4, pp 273-285

54. Watson, G.H. (1993), “Strategic Benchmarking: How to Rate Your Company’s 

Performance against the World's Best", John Wiley & Sons, Inc., New York

55. Watson G, “A perspective on benchmarking”, Benchmarking for Quality 

Management and Technology, 1994 vol.l, Nol, p5-10

56. Yasin M., “The role of benchmarking in achieving continuous service quality”, 

International Journal of Contemporary Hospitality Management, 1995, Vol.7 No4, 

pp.27-32

57. Yasin M.M. (2002), “The theory and practice of benchmarking: then and now". 

Benchmarking: An International Journal, Vol. 9 No. 3, pp. 217

58. Zairi M., “Benchmarking: The Best Tool for Measuring Competitiveness", 

Benchmarking for Quality Management and Technology, 1994 vol.l, Nol, pi 1-24

59. Zairi, M., (1998), “Benchmarking for Best Practice: Continuous learning through 

sustainable innovation”, Butterworth Heinemann, Oxford

60. Zairi, M., Ahmed, P.K., (1999), “Benchmarking maturity as we approach the 

millennium?". Total Quality Management, Vol. 10, Nos 4&5, S810-S816

61. Zairi M., Whymark J. (2000), “The transfer of best practices: how to build a 

culture of benchmarking and continuous learning -part 1", Benchmarking: An 

International Journal, Vol. 7, pp 62-78

62. http://www.benchmarking-in-europe.com

63. http://europa.eu.int/comm/regional policy/interreg3/inte2/summarv en.htm

64. http://innoregio.urenio.org/

65. http://sustourism.net/partners.htm

66. http://www.urenio.org/rip.htm

67. www.erisa.be/default.html

68. http://www.interreg3c.net/sixcms/list.php?page=home en

69. www.cadses.net

70. http://europa.eu.int/comm/environment/life/life/environment.htm

71. www.cpmr.org

http://www.benchmarking-in-europe.com
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/inte2/summarv_en.htm
http://innoregio.urenio.org/
http://sustourism.net/partners.htm
http://www.urenio.org/rip.htm
http://www.erisa.be/default.html
http://www.interreg3c.net/sixcms/list.php?page=home_en
http://www.cadses.net
http://europa.eu.int/comm/environment/life/life/environment.htm
http://www.cpmr.org


232

72. www.aebr.net

73. www.a-e-r.org

74. www.ianis.net

75. www.erisa.be/default.html

76. http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page? pageid=1996,45323734& dad=portal& sch 

ema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/general/regio&language=en&product=E 

U general statistics&root=EU general statistics

77. http://62.101.84.82/4motori.nsf/ffamesweb/index

78. http://www.southeast-ra.gov.Uk/meetings/europe/2005/l 80205/agenda item 6- 

update on dynamo regions network.pdf

79. http://www.eriknetwork.net/

80. http://www.eriknetwork.net/regions/membership/membership.html

81. www.balticstring.net

82. www.regione.abruzzo.it

83. www.regione.emilia-romagna.it

84. www.regione.fvg.it

85. www.kent.gov.uk

86. www.nordpasdecalais.fr

87. www.regione.piemonte.it

88. www.albertasource.ca/abitalian/ ital region/piemonte region.html

89. www.cr-rhone-alpes.fr/v2

90. www.region-haute-normandie.fr

91. www.regione.lombardia.it

92. www.regionOnrw-suedwest.dgb.de

93. www.salzburgerland.com

94. www.italien-inseln.de/italia/toskana-toscana.html

95. www.bardotti.com/tosca.htm

96. www.regione.veneto.it

97. ects.umh.es/region valencia.htm

http://www.aebr.net
http://www.a-e-r.org
http://www.ianis.net
http://www.erisa.be/default.html
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_sch
http://62.101.84.82/4motori.nsf/ffamesweb/index
http://www.southeast-ra.gov.Uk/meetings/europe/2005/l_80205/agenda_item_6-update_on_dynamo_regions_network.pdf
http://www.southeast-ra.gov.Uk/meetings/europe/2005/l_80205/agenda_item_6-update_on_dynamo_regions_network.pdf
http://www.eriknetwork.net/
http://www.eriknetwork.net/regions/membership/membership.html
http://www.balticstring.net
http://www.regione.abruzzo.it
http://www.regione.emilia-romagna.it
http://www.regione.fvg.it
http://www.kent.gov.uk
http://www.nordpasdecalais.fr
http://www.regione.piemonte.it
http://www.albertasource.ca/abitalian/_ital_region/piemonte_region.html
http://www.cr-rhone-alpes.fr/v2
http://www.region-haute-normandie.fr
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regionOnrw-suedwest.dgb.de
http://www.salzburgerland.com
http://www.italien-inseln.de/italia/toskana-toscana.html
http://www.bardotti.com/tosca.htm
http://www.regione.veneto.it

