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! Савремени теоријски 
о 
о 
о 

П
П the work the constation is made, that јn traditional theo-
ries о! industrial and regional development, the technical 

frrogress, as the most important developingJactor, is only рат
tially frresent, and that it is јn modern theories insujjiciently 

ставови и технички про- emphasized. ThereisindicatedtheroleoJthetehnicalfrrogress 
~ јn the third technological revolution and contemporary "second 

.~ Г Р е с в и с о ко т ех н о лош к и developing wave", Јтоm the ројn! о! иеш о! possible influences 
~. оп changes о! spatial-urban structures, frrocesses and beginning 
~. • о! пеw high tech agglomerative Jorms, as "catalyzers" о! the 

~ раЗВИЈене индустрИЈе regionaldevelopment. 
" Јп the work the constatation is made, that the concept oJterritor-
~ 

>Q ја! industrial development, ир to the begining о! the eighth decade о! the ре-
u Славка Sl[nt century, was based оп the frrocess о! dezindustrialization. There ате indi-:;: 
:s: cated attitudes о! contemporary theoreticians, according to which the develop-
{ 3ековић * ment oJhigh-tесhnоlоgiсаl industry јn the last decade, through frrocesses oJreindustrialization 
~ and spaces reintegration о! productionJ јтот [м spatial point оЈ view is conlrary [о the !ormer 
" ~ tendencies о! deconcentration and dispersion о! industrial investments and emplayment. 
: Јп (lи! work there is presented а file оЈ пеw attitudes оп development о! high technological industry Јтот the aspect о! inJluences оп the space. 
Ј Јп the work is also mам the constatation that the morе intensive development oJthe scientifical-technical frrogress has enabled the creation о! 
-! hypotheses Јor the continaution о! nеш ,theories о! the есоnоmјса! and territorial development. There is indicated the necessity о! transJorma-

tion о! ир [о the present aUitudes оп regional development and developing and locational Jactors, having јn иеш the role о! the scientific
technical frrogress о! [М frrocess о! frroduction internationalization, affirmation and key јmрortаnсе о! "пеw" development and location Jactors, 
among which the most important ате: scientific-prоЈеssiоnаl cadre, frresence о! the university and scientific-investigentional and development 
institutions, life quality, and agglomerative and locational есоnоmу о! итЬаn centres. 
Кеу word: technical frrogress, industrial development 

1. Савре.мeuи дуги циклус и mехnи-ч,ки прогрес 

у разматраним традиционалним теоријама 

индустријског и регионалног развоја најдина

мичнији развојни фактор - технички прогрес, 
присутан је само фрагментарно. У нов~им теори

јским концепцијама неправедно је занемариван 

иако представља водећу КОМПQненту производних 

снага. Међутим, почетком осме деценије и нас

танком енергетске кризе, благог пада или ста

гнације индустријског и привредног раста, 

повећања незапослености, односно глобалне 

привредне и индустријске рецесије, убрзан је развој 

треће те~нолошке револуције. На тај начин је 

потврђен Schumpeterov став о индуковању крупних 
теХRОЛОШКИХ иновација баш у етапи развојне 

депресије, настанком нових производних грана као 

носиоца даљег развоја. 

Кlassen L. (1980)(1) бавећи се истраживањем при
обапних холандских региона указује на присуство 

четири етапе једног дугог циклуса (long wave-a) 
Kondratieva: 

- просперитет 
- р~цесија, 
- депресија, 
- етапа поновног раста. 
Према Rothwellu (1982) (!) послератну еру развоја 

индустрије карактерише брзи развој грана бази

раю.х на широким могућностима нових технологи

ја. lIослератни развој индустрија одвијао се у 

оквиру три фазе: 

- фазе динамичког раста (1945 - 1960.г.), 

- консолидације (око 1960.г.), 
- сатурације тржишта (1960 - 1970.г.). 

На тај начин синтетизована су теоријска саз

наља која указују на разлике yr.,,,rt,,, гrrтЮIТалних 

развојних циклуса и регионалних етапа развоја. У 

којој мери регионалне развојне етапе имају 

цикличан карактер треба да покажу емпиријске 

анализе. 

Последње две деценије високоразвијене земље 

Европе, САД, Јапан и др. одликовао је динамичан 

развој научних и технолошких сазнања. Овај пери

од већина савремених теоретичара сматра по

четком четвртог дугог циклуса. Rothwell указује на 
отпочињање петог развојног Kondratijevog дугог 
циклуса (lопg wave-a) у наступајућим годинама. 
Настанак новог дугог циклуса условљен је трећом 

технолошком револуцијом. Трећа технолошка рев

олуција подразумева развој науке и технологије. 

Према концепту дугих циклуса (таласа) 

извршена је подела технологије на: базне, кључне, 

технологије које омогућавају технолошки прос

перитет и технологије будућности. (3) 

У основи развоја технологија су иновативни про

цеси. Иновативне технолошке процесе можемо 

поделити на производне и процесне. Производне 

иновације подразумевају промене производа, а про

цесне промене начина њиховог коришћења и 

употребе. 

Према Аmiп А GoddardJ. (1986)(4) извршена је 
подела иновација на: 

а) додатне, као континуирани процес 

усавршавања постqjећих производа и проце

са, 

б) радикалне, као каскадни процес ширења 

иновација кроз дугорочне циклусе 

ц) технолошк~ револуције, подразумевају 

претходна два типа иновац~а и реал

изацију "врхунских стваралачких вихора 

сазнања" из Кондратијеве теорије 

дугих циклуса (Јnпg \\'а\'с-а). 29 



у досадашњој пракси често су вршене поделе 

производних (индустријских) грана на радно или 

капитално интензивне. Савремени т еоретичари 

индустријског развоја Amin i Goddard (1988) (4) 

уводе и појам интелектуално интензивних индус

трија. Развој ових high tech индустрија подразумева 
доминантну улогу развојно - истраживачког факто
ра - техничког прогреса. Самим тим у структури 
вредности производа high tech индустрије удео овог 
фактора је изузетно висок и материјализован кроз 

технолошку ренту. (5) 

Развој high tech индустрије присутан је у групи 
водеhих високоразвијених и индустријализованих 

земаља западне Европе, САД, Јапану, а последњих 

година и у осам земаља југоисточне Азије, међу 

љима посебно у "земљама тигрова" (Хонгконг, Син

гапур, Кореја и Тајван). 

Интензивним развојем производних технологија 

у оквиру треће технолошке револуције, стварају се 

претпоставке за настанак нових теорија економ

ског и територијалног развоја. Досадашњи ставови 

о политици регионалног развоја и развојним и 

локационим факторима као основним прет

поставкама економског развоја, нужно треба да се 

трансформишу кроз увођење нових елемената 

интернационализације производње, образовања 

научног и стручног кадра, и афирмацијом "нових" 

развојних фактора. Нови развојни фактори су 

истраживачко - развојне институције и научни 

кадар, агломеративне и локационе економије урбан

их центара, квалитет живљења запослених и др. 

Теоријски концепт индустријског развоја високо

развијених земаља до пре две деценије заснивао се 

на процесу деиндустријализације. У истом периоду 

пракса је показала сасвим супротан тренд - развој 

процеса реиндустријализације. 

На процесе реиндустријализације у високоразви

јеним земљама Европе и САД указује неколико 

истраживача (Healey Р, 1990; Gripaios P.et al, 1989; 
Jones Р. Wild Т, 1991; Casstells S.M, 1985; Кееblе D. 
GоuИ А, 1984; O'Farrell; Crouchley R, 1984). 

Jones Р. Wild Т. (1991) (6) указује на трендове 

развоја високо-технолошке (high tech) индустрије и 
урбану ревитализацију градова у В. Британији, као 

и искуства реиндустријализације субрегиона у 

Немачкој: Рура, Вест-Минстера, Рајне - Нектар и 
Баден Виртемберга. Healey Р. (1990) (7) разматра 

улогу процеса реиндустријализације у урбаној 

обнови Британије. У том процесу пресудан значај 

има технички прогрес, односно утицај развоја 

висо;(их технологија који "оплемењујуhе" делује на 

простор. (8) 

O'Farrell i Crouchley R. (1984) (9) у индустријској 

и просторној анализи настанка нових фирми у 

Ирској, уочили су да је око 29% high tech индустри
јских предузеhа лоцирано у градовима веhим од 

25.00Й становника, и да у просторној дистрибуцији 

доминира њихов смештај у руралном подру~у и у 

малим градовима. Ову тенденцију сматрају 

30 "рурз }ТТНf\f феноменом" процеса реиндустри-

јализације (rural-small phenomenon) . 
Кееblе D. Gould А. (1984) (10) указују на интензи

ван процес развоја малих high tech фирми у малим 
градовима и руралног подручја источне Енглеске, 
на око 40 км од Кембриџа са "the Cambridge effect-

" ом. 

На сличну тенденцију развоја high tech индус
трије у периферним подру~има Плимута указује и 

Gripaios Р. (1989) (11). Тенденције процеса раз

мештаја high tech индустрије Young R. (1986) (12) 

назива "тенденцијама не - просторне" дисперзије. 
Реиндустријализација претпоставља увођење 

структурних промена са ослонцем развоја на новим 

гранама високо технолошки развијене 

производње. Овај процес подразумева безотпадне 

технологије са малим утрошком сировина, репро

материјала и енергије, интензиван развој високих 

технологија, нове гране производње, али и транс

фер нижих и застарелих технологија у мање разви

јена подручја. 

у прилог настанка нове теорије индустријског и 

територијалног развоја иду и елементи интерна

ционализације из теорије директних и индирект

них страних улагања, као и емпиријска искуства 

бројних високоразвијених земаља Европе (Бри

танија, Шкотска) и Азије (земље "тигрова"). 

Носиоци међурегоналног и интерконтинен

талног развоја индустрије и глобалне привреде су 

high tech мултинационалне компаније. 
Према Galbraithu (1980) постоје две могуhности 

за брзе промене у простору, и то су: децентрал

изација и интерна интеракција (трансакција) 

између делова high tech мултинационалних ком
панија. Amin А. Goddard Ј. (1986) (13) процењују да 

се око 25-40% светске трговине и high tech 
производње одвија кроз интерне трансакције 

мултинационалних компанија. 

2. Нови ароuзвод1lU КО1lцеаш 

Битна полазна претпоставка у опредељивању 

концепта и општих праваца индустријског и 

привредног развоја јесте провођење нове 

производне "филозофије" високо - развијених 
земаља, пре свега Јапана. Она је од посебног 

значаја с обзиром на просторне и урбане 

реперкусије, односно могуhи утицај на настанак 

нових просторних и урбаних форми. Посебну улогу 

овај концепт имаhе у постиндустријском друштву. 

Основни принципи новог производног концепта су. 

- тржишна производња, 
- нетрошковни принцип пословања, 
- пословање по наруџби (rolling), 
- производња "тачно на време" Uust in time 

или "канбан" јап.), 

- контрола цроизводње и 
~ производња без грешке. 
Имајуhи у виду да савремено тржиште захтева 

пrn\н'1ТЉИВ производни acopT~MaH високог 

К11:\ ., "тета И ниских цена, производња треба да 



буде флексибилна и без грешке, што подразумева 

пословање без залиха и губитака. Реализација овог 

концепта подразумева тачност исп()рука (jlJst јп 
time), као и производњу само када постоје наруџ
бине. Концепт КАНБАН или 'Just јп time" је један 
од елемената нових организационих иновација у 

високо - технолошки развијеној индустријској 
производњи, пореклом из Јапана. 

Нови производни концепт подразумева кон

тролу производа као важан сегмент организационих 

иновација. 

у провођењу новог производног концепта посеб

ну улогу има маркетинг, производни и управљачки 

мснаџсмнт, развој софтинжењеринга и консалтин

га, односно "поливалентна" високообразована 

радна снага која није специјализована само у јед

ном сегменту. 

Нетрошковни принцип производње подразумева 

оствареље добити као резултат минималних цена 

које диктира тржиште и способности производље 

гране да смањи материјалне трошкове. То показује 

промену досадашње праксе у којој су цену форми

рали трошкови и "уграђена" добит. 

Нови производни концепт толерише наслеђену 

алокацију индустријских капацитета, третирајуhи 

је као фактор ескстензивне просторне децентрал

изацуUе. Из овог односа према постојећим (форми

раним) просторним структурама индустрије, као 

фактора екстензивне просторне децентрализације, 

уочава се потреба другачијег третмана и конститу

исања просторних и локационих форми нове (high 
tecll) ИНДУСТРIUе. 

Ова претпоставка укључује настанак процеса 

просторне реинтеграције производње, који је у 

супротностима са ранијим трендовима деконцен

трације и дисперзије индустријских инвестиција и 

запослености. 

Из еволуције индустријског развоја, са 

становишта простора, могу се издвојити следеће 

тенденције и процеси: 

- индустријализација (поларизација и кон

центрација призводње), 

- деиндустријализација (алокација и дисперз
ија производње из индустријски разви

јених простора), 

- реиндустријализација (као савремени тренд 
обнове "старих" индустријских простора), 

-процес просторне реинтеграције произ

водње, као најновији светски производни 

концепт и претпоставка теорије страних 

директних улагања и интернационал

изације производње, чији је генератор 

технички прогрес, односно развој 

технологије и научних сазнаља. 

Нови прозводни концепт примењују Јапан, (14) 

високо индустријализоване земље западне Европе, 

САД и земље југоисточне Азије ("тигрови"), у који

ма fюстоји higll tecll индустрија и флексибилни 
производни системи. 

ИЛУСТГ;Ј т!Нју за настанак НОRИХ ft)('1"МИ ()f)f;J ни-

зације и алокације производње представља улазак 

јапанских производа на тржиште САД преко 

директних инвестиција, базираних на крупним, 

финалним производима од компоненти увезених 

из јапанских фабрика. ТО представља иницијалну 

фазу страних инвестиционих напора, који у исто 

време чине вертикалну интеграцију са локалним 

(домицилним) произвођачима. Примера ради, 

Јапан је изградио неколико фабрика у САД: 

"Хонда" у Охају и "Нисан" у Тенесију, улагањем 

капитала у капацитете њихових локалних снабдс

вача, користећи агломеративне и локационе 

економије конкретног простора и постојеће високо

развијене индустријске агломерације (нпр. 

Детроит). (19) 

Други пример за настанак новог производног 

концепта и процес просторне реинтеграције 

производње представљају директна страна улагања 

САД у регион Шкотске и земље "тигрова" у југоис

точној Азији. Компанија IВM је уложила капитал у 

капацитете снабдевача у Шкотској и изградила 

фабрику за производњу компјутерских компоненти, 

користећи научни и технички потенцијал Един

буршког универзитета и друге агломеративне 

економије. Експанзијом производње и кумули

рањем профита, фабрика IBM из Шкотске је део 
свог капитала уложила (реинвестирала) у САД, 

што представља пример реверзибилних страних 

улагања. 

Настанак новог производног концепта и процеса 

просторне реинтеграције условљен је развојем 

високих технологија, а пре свега процесом аутома 

тизације производње, односно развојем и импле

ментацијом флексибилних производних система 

(FPS). 
Angel D. (1990)(15) указује на улогу и просторну 

димензију нових форми производних флексибил

них индустријских система, као и асоцијација полу

аутоматске (семикондукторске) индустрије у САд. 

ј. Савремеии шеоријски сшавови о развоју 

високошеХ1l0лошке индусшрије 

Анализом просторних аспеката развоја индус

трије у последњој деценији, бавио се знатан број 

истраживача (планера, географа, економиста, 

идр.). Међу њима се истичу теоријски ставови 

Oakeya (1982), Markusena i Maleckog (1986), Scotta 
(1987), Storpera (1987), Gertlera (1987), Thompsona 
(1989), Barkleya (1988). 

Поред ставова поменутих теоретичара, о којима 

ће бити више речи, битну улогу у разматрању прос

торних аспеката индустријског и технолошког 

развоја имају и опште теорије савременог економ

ског развоја - неокласична теорија пропорционал

них фактора, т,еорија интернационалне про 

изводље, теорија о директним страним улагањима 

и теорија животних циклуса производа. 

Све поменуте теорије и ставови чине еле

менте Tr Г\рпјско - методолошке основе и 31 



инструментаријум за истраживање савремених 

иновативних процеса у индустријском, урбаном и 

регионалном развоју. 

Неокласична теорија пропорционалних факто

ра подразумева постојање производне функције тј . 

међузависности три фактора: капитала, рада и 

улоге технологще и иновација (технички прогрес) 

у ин,дустријском развоју. У досадашњим емпири

јским истраживањима индустријског раста при
меном производне функције, просторна димензща 

је била априори искључена. Теоретичари овог кон

цепта Maggi R Haeni Р. (1986) (16) указују на потре

бу уважавања просторне димензије у декомпоно

вању или планирању индустријског развоја, значај 

локационих и урбаних економија , постојећих 

регионалних фактора и различитих производних 

функција региона. Према традиционалним теори

јама индустријска зависност примарно је одређена 

улагањем капитала и запослености, а неокласична 

теорща пропорционалних фактора, укључујући и 

факторе техничког прогреса , указује на посебан 

значај локационих економија као резултата прос

торног ширења и "гранања" индустрще, и агломера

тивних економија - урбаних економија. 
у ставовима Schumpetera просторна димензија 

асоцира на економију обима, с обзиром да он 

указује на присуство корелације између концен

трација и величине постројења и иновација. 

Према ставовима теориј е интернационалне 

производње (Vernon i Hirsch, 197 6 . г . ) која 

подразумева ширење high tech мултинационалних 
компанија САД у западној Европи, југоисточној 

Азији, пресудну улогу имају развој мултисекторске 

организационе структуре, промена односа између 

развијених и неразвијених земаља у контексту пре

сељавања грана производње и научни и стручни 

кадар који има способности схватања и повезивања 

сазнања неколико научних дисциплина. При томе 

су укључени основни постулати теорије животних 

циклуса (PLC - product life ciclus) и теорије о дирек
тним страним улагањима. 

Претпоставке теорија интернационализације 

производње, директних страних улагања и PLC 
теорије наводе на закључак да се ради о настанку 

елемената новог концепта развоја опште економще 

у савременом свету. 

Пракса европских и азијских земаља је показа

ла да, имајући у виду теорију страних улагања и 

PLC, долази до стандардизације технолошке 
производње и процеса, међуконтиненталних 

експортних активности и на крају реверзибилних 

страних улагања. Она подразумева инвестициона 

улагања у земљу или регион одакле је настао ини

цијални подстицај. 

у складу са претходним теоријским ставовима 

Oakey (1984) (17) указује на развојне циклусе и век 

ПРOl'iзвода у малим high tech фирмама (видети граф. 1). 
Централна хипотеза Oakeya је да мале фирме 

подстичу иновације у региону, и истиче 
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Г раф. 1: Иешјю.Жива'Ч,ко -рааво ј'Н,е инвеешици је и ци кл уе аpauзвода 
у малим high tееhфирмама 

јским анализама малих high tech фирми у Си

ликонској долини (САД), Шкотској И југоисточном 

региону Енглеске, бави се просторним аспектима 

ових односа. Настанак и развој малих high tech 
фирми о~ашњава кроз међусобну повезаност: 

- комуникационих и информационих веза и 
иновација, 

- истраживачко - развојних активности и ино
вација, 

- радне снаге и иновација, у "мултифактор
ском" сценарију развоја. 

Rothwell (1982) (!) улогу малих фирми у иноваци
јама, запослености и регионалном развоју об

јашњава следећим закључцима: 

- омогућавају технолошки континуитет, 
- запошљавању младе креативне људе, 
- о могућују економски и технолошки раст, 
- специјализованост младих независних фирми, и 
- веома су важне за социјалну политику. 
Са друге стране Haug Р. (1991 (18) износи да су 

искуства у развоју high tech агломерације Вашинг

тон заснована на високотехнолошким програмима 

који су се одвијали кроз средња и већа предузећа, 

уз изостанак подршке малих фирми. 

у савременој теорији индустријског развоја пос

тоје две димензије просторне дистрибуције нових 

high tech фирми: 
- локација у великим урбаним центрима, 
- локација у малим градовима руралног подручја. 

Oakey (1984) и КееЫе (1984) указују на доми

нацију развоја и локације high tech фирми у селима 
и малим градовима у региону југоисточне Енглеске, 

са феноменом "the Cambridge effect", обзиром да је 
тамо концентрисано 69% нових предузећа. 

у радовима већине теоретичара указује се на 

концентрацију високо технолошких индустрија у 

подручјима високо технолошки развијених урбаних 

агломерација у Калифорнији, Санта Клари, 

Бостону, Фениксу и др. 

Бројне теорије објашњавају регионални развој 

високе технологиј е (Gertler, 1987, Storper, 1087, 
Thompson, 1989, Scott, 1987.). Теорија концентрације 
високо - технолошког развија је афирмисала нас

танак и генезу тенденција индустријских high tech 
агломерација. Једна од њених иницијалних 

хипотеза је да велики урбани центри имају аглом

ерационе економије од значаја за настанак high 
tech фирми. 

. Scott i Storper (1987) (19) указују на ширење high 
tech индуст~ија у периферна подручја у циљу нас
танка нових регионалних иновативних комплекса. 

ПГТf томе се врши екстерни притисак од стране 

1, " '''":l1H~ (структурни, секторскн), али под утицајем 



специфичних унутаррегионалних синергетских 

процеса и структура. 

Scott i Storper одбацују теорију Markusena 
(1986)(20) и Maleckog (1987) о јединственим лока
ционим факторима високо технолошких индустри

ја, и развили су организациони, производни и 

локациони модел high tech индустрије. 
Gertler, (1987), указује да је један од постулата 

ове теорије, повеhање маркетиншких активности и 

производње у оквиру интерних вертикалних инте

грација или спољних интеграција са фирмама које 

имају флексибилне производне системе (FPS). 
Према Storperu, за ширење high tech комплекса 

атрактивни фактори су: могуhности запошљавања 

високостручног кадра и економије агломерације. 

Истовремено, рестриктивна пракса запошљавања 

и висине зарада у high tech комплексу, сасвим је 
зависна од технолошких и организационих проме

на, којима се смањује обим трансакционих међусоб

них односа. Због размене сазнања и запослених, 

настаје тренд смањења броја запослених у економс

ки најефикаснијим гранама. Према Scottu i Storpe
ru, висока технологија се развија стварањем и 
ширењем екстерних економија у социјалној и сфери 

запослености, и помера се ка економrЧама аглом

ерације. 

Свака концентрација нових технологија садржи 

и комерцијалне погодности, које су најчешhе лоци

ране у урбаном центру, јер се раст центра одвија 

кроз иновативне и подстицајне процесе. Теорија 

Scotta i Storpera подржава опште погледе да аглом

ерација (груписање) високе технологије подстиче 

синергетске факторе и поседује многе просторне и 

инфраструктурне атрибуте, на шта указују Saxen
ian (1985),(21) Scott (1985),(22) и Кеппеу (1988). 

Теорија подржава и промовише агломерације 

високе технологије у индустријски развијеним 

центрима, као и децентрализацију high tech 
производње на мање развијеним подручјима, али са 

врло квалитетном квалификационом структуром и 

научним кадром. 

Thompson (1989) сматра да су теоретски оквири 
ове теорије примарно засновани на маркетингу и 

трговини и да игноришу велике немаркетиншке 

снаге. Досадашња разматрања индикују засно

ваност претходних теорија на локационим фак

торима, и отворена питања расправе око улоге 

високих технологија у регионалном развоју. 

Емпиријска пракса ширења високо-технолошки 

развијених подручја и знања подударна је са тео

ретским претпоставкама и везама између високо -
технолошких фирми и регионалног развоја 
(Thcmpson, 1989). Савремена истраживања у САД 
објашњавају високо-технолошки раст у Аризони и 

Тексасу, али нема веhих истраживања која открива

ју Гtнезу настанка високо-технолошких индустрија 

у Вашингтону, који представљају један од најразви- . 
јенијих региона у САД-у. 

У свету је рађено доста истраживачких студија 

избора ЛОТ;;lr1r~јс високо - технолошких индустr"ј : , 

Највеће зоне високо - технолошких индустрија 
налазе се концентрисане у високо технолошки 

развијено ј агломерацији. 

1. у Силиконској долини У Калифорнији 
(high technology agglomerations), 

2. У Санта Клари, 
3. На путу 128 близу Бостона, Масачусетса, 
4. ТрQjни исграживачки парк у CeBepHQj Кароли

ни. 

Scott, 1985.г. је урадио студију развоја високо -
технолошких региона у САД, У Калифорнији, 

Силикон - Дезерту, Фениксу, Аризони, Сан Антони

ју. Његова истраживања подстакла су израду 

интернационалних студија високо - технолошке 
индустрије: 

- Енглеској (Hall Р., 1987.), 
- Француској (Pottier, 1987.), 
- Јапану (Nishioka i Takeuchi, 1 g87, Toda, 1987.), 
- Великој Британији (концентрацију високе 

технологије у 

- коридору М-4 близу Лондона (Breheny, 1987.), 
- феномен Кембриџа (Saxenian, 1988, Кееblе, 1988.), 
- Силицон Глен у Шкотској (Haug Р., 1986.), 
- Плимута (Gripaios et al., 1989.). 
Ова опширна и не тако бројна истраживања 

указују на савремене и постиндустријске форме 

високо - технолошких агломерација, као резултате 
различитих фактора. 

Напори држава и комуна (посебно у САД) се 

надмећу у Силиконској долини И путу 128, са жељом 
да прибаве ризичне, смеле подухвате, обезбеде кап

италне изворе, квалитетне образовне и истра

живачке институције, повољне порезе и погодну 

пословну климу у будуhности која охрабрује и под

стиче све high tech гране. 
у прилог тезе о значају техничког прогреса 

индустрије као извора територијалне неравномер

ности, указује присуство бројних радова, углавном 

страних аутора различитих стручних профила. У 

новије време значајан допринос локационим питањ

има технолошко високо развијених индустрија и 

променама индустријских структура, остварили су 

Nijkamp, Gordon, Кimball, Castells, Amin, Goddard и др. 
у оквиру разматрања просторних ефеката 

развоја high tech индустрије Casttells М. (1985) (8) 

истиче контрадикције између мобилности капита

ла и имобилности високообразоване радне снаге 

као индиректног генератора утицаја на простор. 
Gordon i Kimball L. (1987) (23) разматрају индус

тријску структуру, посебно high tech индустрија и 
промене њене локационе динамике. 

Edgington (198з) (23) истиче значај и алокацију 
технолошки високо развијених индустрија као 

просторних (регионалних) катализатора развоја. 

Brotchie (1984. и 1987.) (25)(26) сматра да је пресудан 
утицај научно-техничког прогреса и технолошког 

развоја на простор и промене урбаних форми у 

савременом друштву. 

Алокација високо технолошки развијених 
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лиса, предмет је истраживања Tode (1987), Massera 
(1990),(27) Murata (1988), Glickmana (1979) итд. Glick
тапразматра раст и развој урбаног система Јапана 

и могућности његовог укључења у менаџмент, 

формирањем мреже градова - технополиса, са 
високо развијеним флексибилним индустријским 

технологијама, научним, развојним и стручним 

институцијама и сервиси ма. Scott (1988)(28) разма

тра појаву нових индустријских простора као 

последице научно-технолошког развоја и прогреса, 

а Coates (1982) (19) локацију нових индустријских 

технологија и њихов urban impact. 
Просторној димензији високих индустријских 

технологија, FPS, Апgеl (1990)(15) придаје интеркон
тиненталну важност, указујући на нове форме 

индустријских производних система и нових индус

тријских простора на примеру Силиконске долине. 

Saxenian (198з) (30) и КјтЬаll (1987) истражујући 
технолошки високо развијене индустрије и њихов 

утицај на урбани развој Силиконске долине и поје

диних великих градова у САД, указују на лока

ционе и урбане контрадикције овог импакта, као 

последицу технолошког развоја и прогреса. 
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