
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ΤΟ «ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ» ΤΗΣ 
ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 

 

 

 
Vincent Buikema 

 
Επιστημονικός Συνεργάτης 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Μάρτιος 2022 
 

 

 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΧΑΓΗ 

Γραφείο Οικονομικών και 

Εμπορικών Υποθέσεων  

 



 2 

 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ «ΧΡΥΣΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ»……………………………………………………………… 3 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΧΡΥΣΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ»…………………. 4 

 

Γ. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΧΡΥΣΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ» - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ….…......7 

1. Τα τρία μέρη, λειτουργία και συνεργασία………………………………………………..………… 7 

2. Πρώτο παράδειγμα: «Βrainport Eindhoven – υψηλή τεχνολογία………………..…….. 9 

3. Δεύτερο παράδειγμα: Γεωργία………………………..………………………………………………..10  

4. Τρίτο παράδειγμα: Ναυτιλία…………………………………………………………………..………….11 

 

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ»: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ…………………………………………………………………………………….. 12 

 

Ε. ΠΗΓΕΣ…………………………………………………………………………………………………..…………… 14  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



 3 

 

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, παρατηρείται αλλαγή πολιτικής εντός της 

ολλανδικής Κυβέρνησης σε σχέση με τη δημόσια Διοίκηση: μετάβαση από την 

«κυβέρνηση» στη «διακυβέρνηση». Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση έχει υιοθετήσει 

έναν τρόπο διαχείρισης που στοχεύει στη συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Παράλληλα, τόσο στον τομέα της γνώσης (επιστημονικό τομέα) όσο και σε επίπεδο 

επιχειρηματικής πρακτικής, έχει γίνει κατανοητό ότι θέματα οικονομίας και ανάπτυξης 

αλλά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να επιλυθούν καλύτερα 

μέσω μίας προσέγγισης πολλαπλών διαύλων (multi-channel approach). Λόγω αυτής 

της συνειδητοποίησης, κατά τα τελευταία έτη οι εταιρείες στην Ολλανδία 

συνεργάζονται όλο και περισσότερο με επιστημονικά ιδρύματα (πανεπιστήμια) και 

την Κυβέρνηση, συστήνοντας το λεγόμενο «χρυσό τρίγωνο». 

 

Χάρη σε αυτήν την νέα νοοτροπία, η Ολλανδία έχει εξελιχθεί σε χώρα με ένα 

υποδειγματικό σε λειτουργία «χρυσό τρίγωνο». Εν λόγω σχήμα περιλαμβάνει, την 

Κυβέρνηση, επιστημονικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) και 

επιχειρήσεις, με σκοπό τη συνεχή μεταξύ τους συνεργασία - γνωστή και ως «Triple 

Helix» - για την ανάπτυξη των εννέα «κορυφαίων τομέων» (top sectors) της χώρας 

(βλ. πίνακα). Εφαρμόζοντας την από κοινού καινοτομία, κάθε μέρος του τριγώνου 

συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομίας. Με αυτό τον τρόπο συνεργασίας η 

Ολλανδία έχει υιοθετήσει μια μοναδική και διακριτή προσέγγιση για την έρευνα και 

ανάπτυξη (Ε & Α). 

 

Περιοχές στην Ολλανδία προσπαθούν να δημιουργήσουν τοπικές συνεργασίες μέσω 

του «χρυσού τριγώνου», ειδικά αυτές στις οποίες παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση 

επιστημονικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, όπως το Eindhoven , το Wageningen και 

το Delft .  

 
Πηγή:https://www.topsectoren.nl/binaries/topsectoren/documenten/brochures/2016/03/16/h

oe-en-waarom-topsector-engels/engelse-correcte-versie-22okt-verkleind.pdf 

 

Οι ανωτέρω κορυφαίοι τομείς (top sectors) εισήχθησαν από την ολλανδική 

Κυβέρνηση το 2011 με το σκεπτικό ότι υπερέχουν σε όρους καινοτομίας και 

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ «ΧΡΥΣΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ» 

https://www.topsectoren.nl/binaries/topsectoren/documenten/brochures/2016/03/16/hoe-en-waarom-topsector-engels/engelse-correcte-versie-22okt-verkleind.pdf
https://www.topsectoren.nl/binaries/topsectoren/documenten/brochures/2016/03/16/hoe-en-waarom-topsector-engels/engelse-correcte-versie-22okt-verkleind.pdf
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εμπορίου. Πρόκειται για τομείς στους οποίους η Ολλανδία διαθέτει ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα και έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό. Η ολλανδική Κυβέρνηση, 

επιθυμώντας να διατηρήσει αυτήν την υπεροχή, επενδύει στην καινοτομία για όλους 

αυτούς τους τομείς ενώ για τη διασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας και 

αριστείας συνεργάζεται με επιστημονικά ιδρύματα και επιχειρήσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Πηγή: Πανεπιστήμιο του Wageningen 

 

 

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστήμιου Radboud στο Nijmegen, θα πρέπει να 

πληρούνται διάφορες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του «χρυσού 

τριγώνου» :  

 

Υποβοηθητικός ρόλος της Κυβέρνησης 

Η Κυβέρνηση συμβάλει  στην καλή λειτουργία του τριγώνου περισσότερο μέσω 

διευκόλυνσης και υποβοήθησης της συνεργασίας και των διαδικασιών παρά 

αναλαμβάνοντας έναν ηγετικό ρόλο. Θα πρέπει λ.χ. να επενδύει  χρήματα για το 

τρίγωνο, αλλά όχι να έχει τον αποκλειστικό λόγο στην κατανομή τους. Θα πρέπει να 

παρέχει το νομικό πλαίσιο, την υποδομή και τα κεφάλαια για την λειτουργία του 

τριγώνου. 

 

Ισότητα 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο τρίγωνο, ανεξαρτήτως επιπέδου, θα πρέπει να έχουν ίση 

μεταχείριση και να τυγχάνουν αναγνώρισης για τον ρόλο και το έργο τους, ώστε να 

ενθαρρύνονται, μεταξύ άλλων, για ανάληψη πρωτοβουλιών. Σε μία ιεραρχική δομή 

παρουσιάζεται πολλές φορές δισταγμός στις διάφορες βαθμίδες για ανάληψη 

πρωτοβουλίας όσον αφορά χειρισμό αβέβαιων καταστάσεων, όπως π.χ. η υιοθέτηση 

καινοτομίας με αβέβαια αποτελέσματα. Εν γένει, θεωρείται ότι η ανταλλαγή 

πληροφοριών και η αξιολόγηση ιδεών μπορούν να γίνουν καλύτερα σε ένα 

περιβάλλον όπου οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζονται ισότιμα. 

 

Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΧΡΥΣΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ» 
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Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και για κάθε μέρος του τριγώνου ξεχωριστά. Στην 

Κυβέρνηση (Διοίκηση) λ.χ. θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η απόσταση μεταξύ των 

υπεύθυνων για χάραξη πολιτικής και όσων αναλαμβάνουν την υλοποίησή της . Στην 

Ολλανδία, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ιεραρχικές σχέσεις σε κυβερνητικό επίπεδο, 

ο τρόπος εργασίας χαρακτηρίζεται ως μη ιεραρχικός, καθώς γενικά στη χώρα οι 

ιεραρχικές αποστάσεις είναι μικρές. Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στα 

επιστημονικά ιδρύματα γεγονός που ενθαρρύνει την διεπιστημονική συνεργασία και 

την ανάπτυξη καινοτομίας. Όσον αφορά τέλος την ιεραρχία στις ολλανδικές εταιρείες, 

οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα μπορούν να μοιραστούν τις ιδέες τους και να 

συνεισφέρουν σε επίπεδο έργων και στην λήψη αποφάσεων. Σχετικές έρευνες 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η καινοτομία προωθείται σε περιβάλλον με χαμηλή 

«απόσταση ισχύος» (δηλ. χαλαρή ιεραρχία). Έτσι, ο «Δείκτης Απόστασης Ισχύος» 

(Power Distance Index - PDI) του Hofstede είναι χαμηλός (38) στην Ολλανδία. Η 

Ελλάδα συγκεντρώνει 60 βαθμούς, ένα ενδιάμεσο σκορ με ελαφρά τάση προς την 

υψηλότερη πλευρά του PDI1, γεγονός που σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία θεωρεί 

τις ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων αποδεκτές. 

 

Τέλος, στο πλαίσιο της εν λόγω προσέγγισης σε σχέση με την ισότητα, τα τρία μέρη 

του τριγώνου καλούνται να καθορίσουν από κοινού τόσο τον προγραμματισμό του 

έργου όσο και την κατανομή των κεφαλαίων. 

 

Αποσαφήνιση προσδοκιών 

Για επιτυχή συνεργασία στο πλαίσιο του τριγώνου θα πρέπει να αποσαφηνισθούν οι 

προσδοκίες σε σχέση με τον κοινό στόχο καθώς και να διατυπωθούν καθαρά οι 

ρόλοι, τα ενδιαφέροντα αλλά και οι φιλοδοξίες των συμμετεχόντων.  

 

Εμπιστοσύνη 

Σε οριζόντιες, εθελοντικές συνεργασίες, η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι σημαντική 

προϋπόθεση επιτυχίας. Στην Ολλανδία η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης επιτυγχάνεται 

μέσω ανοιχτής, άμεσης και ειλικρινούς επικοινωνίας. Οι σχέσεις που βασίζονται στην 

εμπιστοσύνη θεωρείται ότι δημιουργούν μεγαλύτερη προθυμία για ανταλλαγή 

γνώσεων και κοινή χρήση πόρων. 

 

Εναρμόνιση «κουλτούρας» και αξιών 

Οι διαφορές στην «κουλτούρα» μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να 

επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα μιας συνεργασίας. Τα διευθυντικά στελέχη του 

κρατικού τομέα  λειτουργούν στο πλαίσιο μίας διοίκησης «από την κορυφή προς τη 

βάση» (top-down) ενώ οι επιχειρηματίες υπό συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού. Σε 

περίπτωση που τα διάφορα μέρη επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις αξίες και την 

κουλτούρα του τομέα τους, μπορεί να προκληθούν εντάσεις στη συνεργασία μεταξύ 

τους. Ως εκ τούτου, οι πιθανότητες επιτυχούς συνεργασίας είναι υψηλότερες όταν τα 

μέρη έχουν κοινή κουλτούρα και παρόμοιες αξίες. 

 

 

                                                 
1
Πηγή: https://www.epixeiro.gr/article/2227 
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Επίγνωση του επείγοντος ή του κρίσιμου χαρακτήρα ενός έργου 

Όταν καθένα από τα μέρη της τριγωνικής συνεργασίας συνειδητοποιεί τον επείγοντα 

ή κρίσιμο χαρακτήρα ενός έργου, κατανοεί καλύτερα την ανάγκη της από κοινού 

αντιμετώπιση του προβλήματος. Έτσι τα κοινά προβλήματα αλλά και το κοινό 

αίσθημα ως προς την κρισιμότητα της επίλυσής τους, δημιουργούν περισσότερες 

πιθανότητες επιτυχημένης συνεργασίας. 

 

Είναι ωστόσο σημαντικό τα μέρη να συνειδητοποιούν την αξία της συνεργασίας 

ακόμη και όταν η πίεση υποχωρεί, όπως συμβαίνει σε ευνοϊκότερες (οικονομικά ή 

άλλως) εποχές, καθώς κατά τις τελευταίες παρουσιάζεται συχνά επανάπαυση και 

μειωμένη προσπάθεια των μερών για από κοινού προσπάθεια. Συνήθως στις 

περιπτώσεις αυτές κάθε μέρος, αντί της στενής συνεργασίας, εστιάζει κυρίως στον 

δικό του χώρο (οργανισμό ή εταιρεία).  

 

Προσφερόμενο επίπεδο εκπαίδευσης των πανεπιστημίων  

Χωρίς το απαραίτητο επίπεδο εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια είναι δύσκολο να 

επιτύχει η συνεργασία στο τρίγωνο. Ειδικότερα, η δυνατότητα των πανεπιστημίων να 

προάγουν τη γνώση υψηλού επιπέδου και να αναπτύσσουν τον τομέα της 

τεχνολογίας είναι πολύ σημαντική.  

 

«Κουλτούρα» επιχειρηματικότητας και προσανατολισμός στην αγορά  

Η ανοιχτή και υπό το πρίσμα της επιχειρηματικότητας προσέγγιση της έρευνας και 

καινοτομίας είναι σημαντική για την λειτουργία του τριγώνου. Σημαντικό 

χαρακτηριστικό για την καινοτομία είναι ο προσανατολισμός στην αγορά (market-

oriented approach). Οι κοινωνίες με υψηλό βαθμό «market orientation» αποδίδουν 

καλύτερα σε όρους καινοτομίας, καθώς και οι εταιρείες που ακολουθούν τις τάσεις και 

της κοινωνίας και τις δράσεις των ανταγωνιστών τους, είναι σε θέση να προσφέρουν 

μεγαλύτερη καινοτομία και προστιθέμενη αξία. 
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1. Τα τρία μέρη, η λειτουργία και η συνεργασία  

 

Το «χρυσό τρίγωνο» βασίζεται στη συνεργασία τριών μερών: 

 

α. Κυβέρνηση: κύριο έργο της είναι η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και η 

χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο λειτουργίας του «χρυσού τριγώνου» η Κυβέρνηση δεν 

έχει ηγετικό ρόλο αλλά ρόλο υποβοήθησης και διευκόλυνσης των δύο άλλων μερών.  

β. Εκπαίδευση (επιστημονικά ιδρύματα): «παραγωγή» νέων γνώσεων. Το κύριο 

καθήκον των επιστημονικών ιδρυμάτων είναι να μετατρέψουν τη γνώση σε ανάπτυξη 

της καινοτομίας και κατ’ επέκτασιν σε οικονομική ανάπτυξη.  

γ. Επιχειρηματίες: δημιουργία νέων προϊόντων για την οικονομική ανάπτυξη και την 

ευημερία.  

Στο «χρυσό τρίγωνο» τα αποτελέσματα προκύπτουν είτε μέσω ταυτόχρονης 

συνεργασίας και των τριών μερών είτε μέσω συνεργασίας δύο εκ των τριών μερών. 

Τα σχήματα συνεργασίας που μπορεί να προκύψουν, είναι: 

 

1. Κυβέρνηση - Εκπαίδευση: υποδομές γνώσης. Τα δύο μέρη συνεργάζονται 

στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την ανάπτυξη της γνώσης. Η 

Κυβέρνηση, η οποία επενδύει σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της στην 

εκπαίδευση, είναι υπεύθυνη για την έγκριση χρηματοδότησης προγραμμάτων 

σε πανεπιστήμια και επιστημονικά ιδρύματα. Για παράδειγμα, το Υπουργείο 

Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας Τροφίμων χρηματοδοτεί προγράμματα τα 

οποία υλοποιούνται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο του Wageningen. Επίσης, 

υλοποιούνται κοινά προγράμματα μεταξύ Κυβέρνησης και πανεπιστημίων με 

σκοπό την επιστημονική θεμελίωση σ’ ένα θέμα ή τη λύση σε κοινωνικά 

προβλήματα (π.χ. εξοικείωση της κοινωνίας με την τεχνητή νοημοσύνη και 

επανεκπαίδευση ανθρωπινού δυναμικού όταν χάνονται θέσεις εργασίας λόγω 

της τεχνητής νοημοσύνης). 

 

2. Κυβέρνηση - Επιχειρηματίες: βέλτιστη οικονομική ανάπτυξη. Σε αυτό το 

πλαίσιο, δημιουργείται ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο μπορούν να 

ευδοκιμήσουν η καινοτομία και οι πρακτικές προς μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η 

Κυβέρνηση διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα και απλοποιεί το 

ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας  επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, οι φόροι 

από τα κέρδη των επιχειρήσεων επιτρέπουν στην Κυβέρνηση να επενδύσει 

στην εκπαίδευση και καινοτομία. 

 

3. Εκπαίδευση - Επιχειρηματίες: καινοτομία. Αξιοποιώντας τη γνώση που 

παράγεται σε συνεργασία με πανεπιστήμια ή ινστιτούτα (Έρευνα & 

Ανάπτυξη), οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να καινοτομούν και, ως αποτέλεσμα, 

να προωθούν την οικονομική ανάπτυξη. Παράδειγμα αυτής της συνεργασίας 

είναι η ίδρυση του Advanced Research Center for Nanolithography από την 

ολλανδική εταιρεία ASML και το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Άλλος τρόπος 

Γ. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
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συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών αφορά την αγορά εργασίας. Μέσα από 

διαδικτυακές πύλες διαφόρων πανεπιστημίων, οι εταιρείες έχουν τη 

δυνατότητα να προσφέρουν θέσεις εργασίας σε αποφοίτους. Επιπλέον, 

ορισμένες εταιρείες έχουν συμβάσεις με πανεπιστήμια που ορίζουν ότι κάθε 

έτος ένας ορισμένος αριθμός φοιτητών θα πραγματοποιεί σε αυτές την 

πρακτική του άσκηση. Αυτό βοηθά τους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και 

εμπειρία ενώ επίσης δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τις 

δεξιότητες των φοιτητών, ορισμένοι από τους οποίους προσλαμβάνονται σε 

αυτήν μετά το πέρας των σπουδών τους. Στην περίπτωση του cluster υψηλής 

τεχνολογίας «Brainport» (Eindhoven), το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Eindhoven 

(TU/E) είναι μεταξύ των πανεπιστημίων που προκηρύσσει τις περισσότερες 

θέσεις εργασίας σε συνεργασία με επιχειρήσεις. Το TU/E κατατάσσεται στα 

τρία κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς όσον αφορά το ποσοστό των 

επιστημονικών δημοσιεύσεων που εκπονούνται σε συνεργασία με 

βιομηχανικούς εταίρους (16%). Λόγω των στενών σχέσεων μεταξύ TU/E και 

επιχειρήσεων στην περιοχή του «Brainport», πολλοί ερευνητές του 

Πανεπιστημίου του Eindhoven έχουν επίσης σχέση εργασίας με εταιρείες του 

cluster. Επίσης, στην ίδια περιοχή η εταιρεία ημιαγωγών ASML απασχολεί 

άτομα που κατέχουν ταυτόχρονα θέση μερικής απασχόλησης ως καθηγητές 

στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Eindhoven. 

 

4. Κυβέρνηση – εκπαίδευση- επιχειρηματίες: οικονομία της γνώσης. Εδώ, το 

τελικό αποτέλεσμα είναι μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση. Για 

παράδειγμα, η Κυβέρνηση χρηματοδοτεί τα πανεπιστήμια για έρευνα και 

σχεδιασμό καινοτόμου προϊόντος και εν συνεχεία τα πανεπιστήμια 

«παραδίνουν» την καινοτομία τους σε επιχειρήσεις. Στην περίπτωση του 

«Brainport» συχνά λειτουργεί ένας διαφορετικός μηχανισμός πρωτοβουλίας: ο 

μη κερδοσκοπικός οργανισμός Brainport Development αναλαμβάνει κάποια 

πρωτοβουλία και υποβάλλει σχετική πρόταση βάσει του πενταετούς 

σχεδιασμού του οργανισμού. Στόχος είναι η υλοποίηση, στο πλαίσιο της 

τριμερούς συνεργασίας, ενός προγράμματος/έργου υψηλών προδιαγραφών 

και δυνατοτήτων που θα οδηγήσει σε ευρείας διάχυσης οικονομικά 

αποτελέσματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Κυβέρνηση υπεισέρχεται μόνο 

στα τελικά στάδια του έργου, για παράδειγμα ως «καθοδηγητικός αρχικός 

πελάτης» (launching customer). Η Κυβέρνηση δηλ. δεν λειτούργει πάντοτε ως  

ατμομηχανή ενός έργου αλλά έπεται, συμμετέχοντας μόνο κατά την 

απαραίτητη φάση. Η τριμερής αυτή συνέργεια του τριγώνου είναι 

ουσιαστικότερη από τις διμερείς. 
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Πηγή: http://kenniskrijgtkracht.com/tag/triple-helix/ 

 

2. Πρώτο παράδειγμα: «Brainport Eindhoven» - υψηλή τεχνολογία 

Στο Eindhoven λειτουργεί το «Brainport Eindhoven», το σημαντικότερο cluster 

υψηλής τεχνολογίας της Ολλανδίας που περιλαμβάνει ένα σύνολο σημαντικών 

επιστημονικών ιδρυμάτων στον τομέα της τεχνολογίας (High Tech Campus), όπως το 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Eindhoven και το TNO (Netherlands’ Organization for 

Applied Scientific Research). Περιλαμβάνει επίσης εταιρείες του τομέα υψηλής 

τεχνολογίας, όπως η Philips και η ASML, καθώς και χιλιάδες ερευνητές, οι οποίοι 

εργάζονται για την ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Επιπλέον, πέρα από τον δήμο του Eindhoven,έχουν ενεργό ρόλο σε αυτό, κυρίως 

μέσω χρηματοδότησης έργων, άλλοι 20 δήμοι της ευρύτερης περιοχής (Zuidoost-

Brabant). Το 2011, το «Brainport Eindhoven» ψηφίστηκε ως η πιο «έξυπνη» περιοχή 

παγκοσμίως, κατέχει δε το μεγαλύτερο μερίδιο στις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες Ε&Α 

στην Ολλανδία. Τέλος, πρόκειται για μία από τις τρεις κορυφαίες περιοχές στην 

Ευρώπη όσον αφορά το πλήθος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας . 

Το «χρυσό τρίγωνο» του «Brainport Eindhoven» ήταν το πρώτο  που δημιουργήθηκε 

στην Ολλανδία και θεωρείται ως το υποδειγματικό τρίγωνο της χώρας. Η συνεργασία 

μεταξύ των τριών μέρων έχει προσφέρει στην περιοχή Eindhoven την υπεροχή στην 

καινοτομία και την τεχνολογία. Τα τρία μέρη του τριγώνου λειτουργούν σε 

συνεργασία στο Brainport Development, έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό 

οργανισμό που έχει σκοπό την ανάπτυξη της καινοτομίας και της οικονομίας στην 

περιοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού αποτελείται από 15 διευθυντικά 

στελέχη (πέντε άτομα από το καθένα από τα τρία μέρη) τα οποία καθορίζουν από 

κοινού τη στρατηγική της τοπικής ατζέντας (της περιφέρειας δηλ. του cluster). Στη 

συνέχεια μεταφέρουν και εξειδικεύσουν τη στρατηγική αυτή στο πλαίσιο του κάθε 

φορέα (επιχείρηση – επιστημονικό ίδρυμα – κρατικός φορέας). Προκειμένου να 

εξετασθεί και να αναλυθεί προσεκτικά η διαδικασία, ο οργανισμός οργανώνει τρείς ή 

τέσσερεις ετήσιες συναντήσεις καθώς και περισσότερες τακτικές συναντήσεις σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα, ενώ υπάρχει και συχνή ανεπίσημη επαφή μεταξύ των 

στελεχών. Στο Brainport Development, στα συμβούλια, το κράτος εκπροσωπείται σε 

επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Επίσης, η Philips πραγματοποιεί Ε&Α σε συνεργασία με τα προαναφερθέντα 

ιδρύματα, και επενδύει στο High Tech Campus. Πολλές εταιρείες που είναι πλέον 

εγκατεστημένες στο Αϊντχόφεν είναι spin-off της Philips.  

Στο ανωτέρω σχήμα, η Κυβέρνηση έχει ρόλο υποβοήθησης αλλά και 

χρηματοδότησης της όλης διαδικασίας ενώ το έργο που επιτυγχάνεται στο «Brainport 

Eindhoven», καθορίζεται κυρίως από τις εταιρείες και τα επιστημονικά ιδρύματα . Η 

Κυβέρνηση συγκεκριμένα βοηθά στην δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και 

χορηγεί τα απαραίτητα κεφάλαια για την λειτουργία νέων επιχειρήσεων και την 

δημιουργία της κατάλληλης αγοράς εργασίας (λ.χ. σε περίπτωση που στην αγορά 

υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, το κράτος επενδύει στην 

http://kenniskrijgtkracht.com/tag/triple-helix/
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μετεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού). Στο πλαίσιο αυτό, το κράτος 

εκπροσωπείται κυρίως από τους δήμους, η δε χρηματοδότηση προέρχεται από 

αυτούς και όχι απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι, ο δήμος του 

Eindhoven χρηματοδότει τoν Brainport Development με 4 εκ. € ετησίως. Με τις 

πρόσθετες επιδοτήσεις (που προέρχονται λ.χ. από τις εταιρείες, τα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα, την Περιφέρεια και την ΕΕ), η Brainport Development έχει έσοδα περίπου 

12 εκ. Τα εν λόγω  έσοδα ανήκουν στον ανεξάρτητο οργανισμό Brainport 

Development και αυτά τα έσοδα δεν περιλαμβάνουν άλλες επιδοτήσεις στα μέρη του 

τριγώνου. Στην περίπτωση του «Brainport Eindhoven» η Κυβέρνηση δεν έχει τον 

πρώτο λόγο στην κατανομή του διαθέσιμου κεφαλαίου. 

Δεδομένου ότι η Κυβέρνηση δεν καθορίζει το περιεχόμενο ενός έργου, τα 

επιστημονικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις χαράζουν ελεύθερα την πορεία τους. Στην 

περίπτωση του «Brainport Eindhoven», οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι εάν η Κυβέρνηση 

αναλάβει καθοδηγητικό ρόλο, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες και οι 

ερευνητές να αποσυρθούν από την όλη προσπάθεια. 

Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων στο «Brainport 

Eindhoven». Η ASML απασχολεί εργαζομένους οι οποίοι επιπλέον έχουν θέση μερικής 

απασχόλησης στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Eindhoven (βλ. ανωτέρω). Αλλά και 

πολλοί άλλοι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Eindhoven εργάζονται παράλληλα 

στις τοπικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Η συνεχής επικοινωνία και διάδραση 

μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων στο «Brainport» είναι πολύ χαρακτηριστική 

για το «χρυσό τρίγωνο», ενώ συχνά τα εκπαιδευτικά προγράμματα συντονίζονται και 

από τα δύο μέρη. Έτσι, εάν οι εταιρείες έχουν ανάγκη από προσωπικό σε μια 

συγκριμένη εξειδίκευση, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα την εντάξουνε στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμά τους.  

 

3. Δεύτερο παράδειγμα: Γεωργία 

 

Σημαντική θέση στον τομέα της γεωργίας κατέχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο του 

Wageningen, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στην περιοχή που είναι γνωστή ως «Food 

Valley», όπου δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες στον τομέα των τροφίμων. Σε 

πολλές περιπτώσεις, η έρευνα του πανεπιστημίου συνδιαμορφώνεται με το Υπουργείο 

Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας Τροφίμων με βάση τις εθνικές προτεραιότητες.  

 

Λόγω της κλιματικής αλλαγής, η Κυβέρνηση έχει θέσει στόχους που πρέπει να 

επιτευχθούν στα επόμενα έτη όπου η γεωργία παίζει σημαντικό ρόλο εξαιτίας του 

μεγέθους της και της επίδρασής της στις εκπομπές CO2. Ωστόσο, με βάση την 

προσέγγιση του «χρυσού τριγώνου», η Κυβέρνηση δεν είναι ο μόνος παράγοντας 

που καθορίζει το αποτέλεσμα. Το κλειδί της επιτυχίας έγκειται στον συνδυασμό 

εμπειρογνωμοσύνης, στη δημιουργία διασυνδέσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων 

μέρων (αγρότες, αλιείς, ερευνητές, φοιτητές και εταιρείες). Κεντρικό ρόλο κατέχει η 

«κυκλική» γεωργία, η οποία συνδυάζει τον σεβασμό στο περιβάλλον με την 

σύγχρονη τεχνολογία, τις νέες εταιρικές σχέσεις και την κοινωνική ευθύνη.  
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Οι δράσεις στον αγροτικό τομέα επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην 

τεχνολογία όπου αξιοσημείωτο ρόλο διαδραματίζει η ρομποτική. Επί παραδείγματι, η 

τρέχουσα έρευνα του Πανεπιστήμιου του Wageningen εξετάζει πώς τα ρομπότ 

μπορούν να αφαιρούν φύλλα και να συλλέγουν φρούτα και λαχανικά. Το πρώτο 

ρομπότ πρόβλεψης συγκομιδής (Plantalyzer) που ανέπτυξε το πανεπιστήμιο και το 

οποίο φωτογραφίζει τις ντομάτες και τις αξιολογεί ως προς την ωρίμανσή τους, έχει 

παραδοθεί στη Royal Brinkman, εταιρεία ειδικευμένη στον τομέα των κηπευτικών 

προϊόντων και θερμοκηπίων. Εν λόγω ρομπότ τίθεται σε προγραμματισμένη 

λειτουργία μέσα σε καλλιέργειες ντομάτας,  λογισμικό όρασης και αλγόριθμοι 

αξιολογούν την ωρίμανσή τους και μετατρέπουν τις εικόνες που βγάζει το ρομπότ, σε 

αξιόπιστες προβλέψεις συγκομιδής. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν άλλα ρομπότ που 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας. Τα περισσότερα ρομπότ στον 

αγροτικό τομέα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ζιζανίων, όπως μηχανικά σκαπτικά 

ρομπότ και χημικά ρομπότ ψεκασμού. 

 

 4. Τρίτο παράδειγμα: Ναυτιλία  

 

Ο ναυτιλιακός τομέας επίσης επωφελείται από το «χρυσό τρίγωνο», ενώ δυο άλλοι 

κορυφαίοι τομείς όπου λειτουργεί το εν λόγω τρίγωνο, της διαχείρισης υδάτων και 

της υψηλής τεχνολογίας, είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικοί για τη ναυτιλιακή 

βιομηχανία. 

 

Σημαντικό χαρακτηριστικό του «χρυσού τριγώνου» στον τομέα της ναυτιλίας είναι 

ότι η Κυβέρνηση ενεργεί ως εκτιμητής των αναγκών και ως οδηγός του κύκλου 

σχεδιασμού. Ο μηχανισμός του «χρυσού τριγώνου» στον ναυτιλιακό τομέα δομείται 

ως εξής: ο Οργανισμός Υλικού Άμυνας (DMO – υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας) για 

την παραγωγή της επόμενης γενιάς πλοίων, αναθέτει σε επιστημονικά ιδρύματα την 

έρευνα για καινοτόμες εφαρμογές, η οποία διεξάγεται στους χώρους των κέντρων 

αμυντικών ερευνών του Υπουργείου. Για παράδειγμα, μία τέτοια εφαρμογή είναι η 

μείωση της ηλεκτρομαγνητικής και ακουστικής υπογραφής των πολεμικών πλοίων. 

Τελευταία δε, η έρευνα εστιάζει ιδιαίτερα στη ρομποτική και τις βιώσιμες θαλάσσιες 

λύσεις. Εν συνεχεία, και με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η ανάπτυξη του 

προϊόντος πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη βιομηχανία. Μάλιστα, και 

δεδομένου ότι πρόκειται για προϊόντα-πλοία που αφορούν την εθνική άμυνα, στους 

διαγωνισμούς που γίνονται για την ανάληψη κατασκευής τους οι εταιρείες 

(ναυπήγησης) προσφέρουν πιο ευνοϊκούς όρους από ό, τι για την κατασκευή 

εμπορικών πλοίων – συστημάτων. Ένα παράδειγμα της προαναφερθείσας διαδικασίας 

είναι το ενσωματωμένο κατάρτι στα εμπορικά πλοία καθώς και στα πλοία γενικής 

υποστήριξη Karel Doorman του Πολεμικού Ναυτικού. Η κατασκευή αυτή 

ενσωματώνει διάφορα συστήματα ραντάρ και επικοινωνίας που επιτυγχάνουν μείωση 

εχθρικών παρεμβολών αλλά και απλοποίηση συντήρησης επί του σκάφους. 

 

Η έκθεση της Ένωσης Αξιωματικών του Ναυτικού (2015) σημειώνει ότι η επιτυχία 

των σχεδιαζόμενων έργων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο «χρυσό τρίγωνο»: ο 
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ολλανδικός ναυπηγικός τομέας με εταιρείες όπως οι Damen, Imtech and Thales, και 

τα επιστημονικά ινστιτούτα όπως το TNO (Netherlands Organisation for Applied 

Scientific Research) και το MARIN (Maritime Research Institute Netherlands), 

συντελούν στην ναυπήγηση κορυφαίων, από άποψη τεχνολογίας, πολεμικών σκαφών 

με χαμηλό κόστος. Εν λόγω έκθεση τονίζει επίσης ότι η χώρα πρέπει να 

αντικαταστήσει φρεγάτες και υποβρύχια εντός των επόμενων ετών. Πάρα τα μέτρα 

λιτότητας στον ναυτιλιακό τομέα, η αντικατάσταση προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες 

για καινοτομία και ενίσχυση του στόλου μέσω, σε μεγάλο βαθμό, του «χρυσού 

τριγώνου». 

 

 

1. Μη ηγετικός ρόλος της Κυβέρνησης. Η ευθύνη της Κυβέρνησης πρέπει να 

περιορίζεται στη χρηματοδότηση ενός έργου και την παροχή των κατάλληλων 

υποδομών. Η Κυβέρνηση δεν πρέπει να ασκεί απόλυτο έλεγχο στην επιλογή 

έργων , η δε κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων πρέπει να καθορίζεται από 

όλα τα μέρη μαζί. 

2. Προστασία των δεξιοτήτων και της γνώσης3. Η συμμέτοχη πολλών 

ατόμων στα καινοτόμα και υψηλής τεχνολογίας έργα είναι σημαντική, ωστόσο 

πιο σημαντική είναι η διαφύλαξη της τεχνογνωσίας μεγάλης άξιας. Τόσο αυτή 

όσο και τα κεφαλαιουχικά αγαθά (λ.χ. πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα και 

παραγόμενη σε αυτά γνώση) θα πρέπει να περιφρουρούνται και να μην 

τίθενται προς πώληση. Η προστασία μιας μοναδικής τεχνογνωσίας όσο και 

των κεφαλαιουχικών αγαθών είναι σημαντική. Η συμβουλή της «Brainport 

Development» είναι η εξής: προστατεύστε τα «κοσμήματα» του 

επιστημονικο-βιομηχανικού «οικοσυστήματος». 

3. Ανοιχτή κουλτούρα και επικοινωνία. Σημαντικές παράμετροι για την 

βέλτιστη λειτουργία του τρίγωνου είναι η εμπιστοσύνη, η δυνατότατα άμεσης 

πρόσβασης όλου του προσωπικού προς όσους βρίσκονται στις ανώτερες 

ιεραρχικές βαθμίδες και εν γένει η έλλειψη αυστηρής ιεραρχίας.  

4. Τοπική προσέγγιση. Οι ανάγκες των περιφερειών είναι ετερογενείς, καθώς 

οι διαθέσιμες υποδομές, η εκπαίδευση και η υπάρχουσα τεχνογνωσία 

διαφέρουν μεταξύ των περιφερειών. Τοπικά τρίγωνα μπορούν να 

διασφαλίσουν ότι κάθε περιοχή μπορεί να εκπονεί έργα, χρήσιμα στη 

συγκεκριμένη περιοχή. 

                                                 
2Το μέρος αυτό της παρούσης έρευνας βασίζεται σε συνέντευξη που παραχώρησε στον 

συντάκτη της ο κ. Didier Barrois, ο Στρατηγικός Σύμβουλος στο Brainport Development. 
3Πιο συγκεκριμένα, οι ελληνικοί λιμένες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον τρόπο λειτουργίας 

των ολλανδικών λιμένων και στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε η συνδρομή της ολλανδικής εταιρείας 
στην οποία εργαζόταν ο κ. Didier Barrios. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο λιμένας του Πειραιά έχει 

πωληθεί στην Κίνα, η ολλανδική εταιρεία δεν επιθυμούσε ελληνική αντιπροσωπεία να 
επισκεφθεί την Ολλανδία με σκοπό την απόκτηση σχετικής τεχνογνωσίας, από φόβο για 

κινεζική συμμετοχή (οι Κινέζοι θα είχαν συμμετάσχει στην επίσκεψη και θα μπορούσαν επίσης 

να συλλέξουν πληροφορίες). Αυτό θα μπορούσε να βλάψει την ανταγωνιστική θέση των 
λιμένων της Ολλανδίας.  

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ»: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ2  
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5. Μακροπρόθεσμη στρατηγική. Για επιτυχημένα και καινοτόμα έργα είναι 

σημαντικός ο  σχεδιασμός μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Στην Ολλανδία, 

οι περισσότεροι τομείς σχεδιάζουν στρατηγικές σε χρονικό ορίζοντα 

τουλάχιστον πενταετίας.  

6. Σταθερή και εκτεταμένη συνεργασία. Η συνεργασία πρέπει να είναι 

σταθερή, καθώς είναι επίσης σημαντικό να διατηρείται και μετά το πέρας μίας 

πιεστικής και κρίσιμης συγκυρίας (κατά την οποία είναι πιο εύκολο να 

επιστρατευθούν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις και να αναπτυχθεί κοινή 

προσπάθεια μεταξύ των μερών του τριγώνου για την αντιμετώπισή της). Η 

εστίαση στη συνολική συνεργασία αποφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα, 

καθώς μία λύση που έχει εξευρεθεί για τον τομέα Α μπορεί να υιοθετηθεί και 

για τον τομέα Β.  
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Συνέντευξη από τον κ. Didier Barrois (Στρατηγικός Σύμβουλος στο Brainport 
Development)  
 
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/167241 
 
https://edepot.wur.nl/328119 
 
https://www.topsectoren.nl/binaries/topsectoren/documenten/brochures/2016/03/16
/hoe-en-waarom-topsector-engels/engelse-correcte-versie-22okt-verkleind.pdf 
 
https://www.schoolleidersregistervo.nl/binaries/schoolleidersregistervo/documenten/
publicaties/2020/08/19/leenderd-van-der-deijl/Master-scriptie+-
+Jolijn+van+der+Steeg.pdf 
 
http://kenniskrijgtkracht.com/tag/triple-helix/ 
 
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/2700/Smits%2C_R.C._%28Ro
bert%29_1.pdf?sequence=1 
 
https://www.netherlandsandyou.nl/latest-news/news/2019/09/19/the-triple-helix-in-
agriculture 
 
https://www.triplehelixassociation.org/helice/volume-4-2015/helice-issue-4/triple-
helix-scientific-news/enabling-conditions-for-regional-triple-helix-systems 
 
https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/strategie 
 
https://www.kvmo.nl/media/k2/attachments/marineblad_feb15.pdf 
 

https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/3b06be53/role-of-

the-netherlands-in-the-global-food-and-agribusiness 

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/greece,the-netherlands/ 

https://www.epixeiro.gr/article/2227 
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