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Δίκτυα και η Silicon Valley 

Σ. 1 Η ιδέα του δικτύου ενσωματώνει πολλές μορφές οργάνωσης, κίνητρα, 

αντικειμενικούς σκοπούς και διάρκεια συμφωνιών, ενώ στη διάρκεια της δεκαετίας 

του ΄80 τα δίκτυα εταιριών φαίνεται πως έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, αλλά 

και ποικιλία. 

 Μια ριζικά νέα εκδοχή των εταιρικών δικτύων είναι η ιδέα του δυναμικού 

δικτύου, όπως την έθεσαν πρώτα οι Miles και Snow
1
 και τη χρησιμοποίησε αργότερα 

η Saxenian και άλλοι
2
. Το δυναμικό δίκτυο είναι ένα όραμα σχετικά με μια νέα 

μορφή οργάνωσης της παραγωγής, η οποία διαφέρει σημαντικά από τις 

προηγούμενες. 

 Οι υπέρμαχοι της ιδέας των δυναμικών δικτύων υποστηρίζουν πως αυτά 

αποτελούν έναν ρηξικέλευθο τρόπο παραγωγής. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή 

αντίληψη της βιομηχανικής αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας, η μεγάλη 

κλίμακα και το μέγεθος μιας εταιρίας μπορούν συχνά να είναι μειονέκτημα στην 

αγορά. Οι μεγάλες εταιρίες υποφέρουν συχνά από γραφειοκρατική αδράνεια, από 

αποθάρρυνση της καινοτομικότητας, από συμπεριφορά αποφυγής κινδύνου και από 

φτωχή απόκριση στις ανάγκες των πελατών. 

 Σε σύγκριση με τη μεγάλη καθετοποιημένη εταιρία, τα δυναμικά δίκτυα είναι 

μορφές που χαρακτηρίζονται από «από – ολοκλήρωση» στην κάθετη διάσταση. 

Κεντρικές επιχειρηματικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανόμενου του σχεδιασμού του 

προϊόντος, της Ε&Α, της παραγωγής και της διανομής, αναλαμβάνονται από 

ανεξάρτητες αλλά συνεργαζόμενες εταιρίες. Στην εκδοχή των Miles και Snow, 

υπάρχουν «διαμεσολαβητές» (brokers) οι οποίοι συνδέουν τους εταίρους, 

προσφέρουν πληροφόρηση στα μέλη του δικτύου και συντονίζουν τη συνολική τους 
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δραστηριότητα. Υποστηρίζεται πως τα δίκτυα αντιμετωπίζουν μικρότερα επίπεδα 

γραφειοκρατίας και διαθέτουν περισσότερο επίπεδες πυραμίδες ιεραρχίας. 
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