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1
 Δ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Management, 2002, Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΣ 

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων : 

� Αυτές που δεν αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις οι οποίες 

πέφτουν πάνω τους σαν τοίχος και τις αφήνουν 

τραυματισμένες στο έδαφος, 

� Αυτές που τρέχοντας με ταχύτητα βλέπουν τον τοίχο να 

έρχεται κατά πάνω τους και καταφέρνουν μετά από μεγάλες 

προσπάθειες να τον αποφύγουν, 

� Αυτές που φτιάχνουν τον «τοίχο» για να πέσουν οι 

προηγούμενες πάνω του. 
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ΣΚΟΠΟΣ 

 

Η θεωρία των συστάδων επιχειρήσεων έχει αναπτυχθεί εδώ και δύο 

δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια έχουν και στη χώρα µας αρχίσει να 

αναπτύσσονται τέτοιες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων. Αρχικά αποτελούσαν 

εργαλείο για την καλύτερη περιγραφή της οικονοµικής δραστηριότητας των 

επιχειρήσεων που συγκεντρώνονταν γεωγραφικά και βασίζονταν στη γνώση. 

Στη πράξη το µοντέλο των cluster βοηθάει να γίνει κατανοητό πως συνδέονται  

οι επιχειρήσεις που το αποτελούν, πως αλληλοεξαρτώνται, αλλά και πως θα 

γίνουν περισσότερες ανταγωνιστικές, εκτιµώντας το πόσο σηµαντική είναι 

κάθε µια εξ αυτών που το αποτελούν. 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής είναι να προσδιοριστεί µε 

σαφήνεια η έννοια ενός cluster σήµερα, καθώς και οι λόγοι που καθιστούν τη 

δηµιουργία του ωφέλιµη για το σύνολο των επιχειρήσεων που το απαρτίζουν 

χωρίς να πάψουν να είναι ανταγωνιστικές και εφόσον και οι ίδιες οι 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις δηµιουργούν αξία. 

Για να αναπτυχθεί µια τέτοια συστάδα επιχειρήσεων θα πρέπει να 

καινοτοµεί, να βελτιώνει την παραγωγικότητά της, αλλά και την πρόσβαση σε 

ανθρώπινο δυναµικό, προµηθευτές, τεχνολογία και σε πηγές πληροφόρησης. 

Επίσης, να αξιοποιεί τη συµπληρωµατικότητα, να δηµιουργεί νέες 

επιχειρήσεις και να συµµετέχει τοπικά. Βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα, 

το cluster θα πρέπει να φτάσει σε ένα επίπεδο όπου οι επιχειρήσεις µεταξύ 

τους να ανταποκρίνονται συλλογικά και να δηµιουργηθούν νέοι όροι για την 

σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα επιχειρήσεων. 

Η ουσία ενός cluster είναι πως, η αξία του συνόλου των επιχειρήσεων 

που το απαρτίζουν υπερβαίνει το άθροισµα αυτών αν λειτουργούσαν 

µεµονωµένα. Το φαινόµενο της συνέργιας, που προκύπτει  από την ίδρυση 

και την αποτελεσµατική λειτουργία µιας συστάδας επιχειρήσεων, επιδιώκεται 

να γίνει αντιληπτό µέσω πραγµατικών παραδειγµάτων στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

Εκτός από «συστάδες επιχειρήσεων» θα αναφερθούν και ως, 

συσπειρώσεις ή πλέγµα επιχειρήσεων, συνεργατικοί σχηµατισµοί, clusters, 

δίκτυα ή δικτυώσεις. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 3 µέρη. Το πρώτο θεωρητικό µέρος, 

που προσδιορίζονται αναλυτικά βασικές έννοιες σχετικές µε τον τουρισµό 

αλλά και θεωρίες ανάλυσης όπως τα µοντέλα SWOT και PEST. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται η προσέγγιση του Porter για το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

των βιοµηχανιών  και πως µπορεί αυτό να εξελιχθεί σε διατηρήσιµο (VRIO). 

Τέλος, γίνεται µια πρώτη προσέγγιση της έννοιας των Clusters που 

πραγµατεύεται η παρούσα διπλωµατική εργασία και αναφέρονται έννοιες 

χρήσιµες σε αυτά, όπως, αποτελεσµατικότητα – αποδοτικότητα – 

ανταγωνιστικότητα, αλλά και µορφές αυτών όπως, θερµοκοιτίδες 

επιχειρήσεων και εταιρείες µεταφοράς τεχνολογίας, εταρείες τεχνοβλαστοί. 

Στο δεύτερο µέρος, γίνεται ανάλυση των cluster, η σηµασία της 

ανταγωνιστικότητάς τους, η συµβολή τους στην οικονοµική ανάπτυξη µιας 

περιοχής αλλά και η πιθανότητα να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

για αυτήν. Παρουσιάζονται πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα απο τη 

δηµιουργία ενός cluster, τρόποι εφαρµογής τους σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

αλλά και πολιτικές και εργαλεία ανάπτυξης που τα διέπουν στην Ελλάδα και 

στην εξωτερικό. 

Στο τρίτο και τελευταίο µέρος, παρουσιάζονται παραδείγµατα 

επιτυχηµένων µορφών clusters στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά και ένα 

υπό σύσταση cluster στο νοµό της Κέρκυρας. Η εργασία τελειώνει µε τα 

απαραίτητα συµπεράσµατα για τη αναγκαιότητα δηµιουργίας τέτοιων 

συστάδων, τα οφέλη που προκείπτουν για τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις σε 

αυτά αλλά και προτάσεις διευκόλυνσης της ανάπτυξης τέτοιων µορφών 

συσπειρώσεων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Γνωστός και ως «guru» του management, ο Peter Drucker, υποστήριζε 

ότι : «οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ανά πάσα στιγµή έτοιµες να 

εγκαταλείψουν τα όσα έκαναν µέχρι τώρα». 

Η απόσταση της επιτυχίας από την αποτυχία για µια επιχείρηση είναι 

µικρή. Κύριες αιτίες είναι, η στρατηγική, οι προϊοντικές δοµές, η νοοτροπία, τα 

εσωτερικά και εξωτερικά συστήµατα αλλά και οι εσωτερικές και εξωτερικές 

συνθήκες που επικρατούν. Για να παραµείνει, λοιπόν, µια επιχείρηση 

παραγωγική και βιώσιµη θα πρέπει να είναι ευέλικτη και να προσαρµόζεται 

στις εκάστοτε συνθήκες και εξελίξεις. 

Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον κλάδο που 

δραστηριοποιούνται, είτε αντιλαµβάνονται τις εξελίξεις και µένουν απαθείς, 

είτε τις παρακολουθούν και προσαρµόζονται σε αυτές, είτε έχουν τη 

δυνατότητα να δηµιουργούν οι ίδιες τις εξελίξεις στο περιβάλλον τους. 

Οι διαρκώς επιτυχηµένες επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν τη 

δυνατότητα όχι µόνο να προσαρµόζονται στις εξελίξεις αλλά και να τις 

δηµιουργούν. Αυτή η δυνατότητα ασφαλώς δεν είναι ζήτηµα τεχνικής 

ικανότητας και γνώσεων των στελεχών αλλά συνδέεται µε την ικανότητα 

αντιµετώπισης της αδράνειας, του εφησυχασµού, της αυταρέσκειας, της 

αλαζονείας κλπ που δηµιουργεί η πρόσκαιρη επιτυχία στα στελέχη των 

επιχειρήσεων αυτών. 

Το σηµαντικότερο λάθος που κάνουν αρκετές επιχειρήσεις είναι να 

προσπαθούν να αλλάζουν όταν έχουν εισέλθει στην πορεία της παρακµής ή 

αποτυχίας, δηλαδή στη φθίνουσα πορεία του κύκλου ζωής τους. Σε αυτή τη 

περίπτωση, η επαναδηµιουργία είναι δύσκολη και λόγω έλλειψης πόρων και 

λόγω κλίµατος και κουλτούρας. Ενώ, οι διαρκώς επιτυχηµένες επιχειρήσεις 

είναι αυτές που αλλάζουν όταν βρίσκονται στο υψηλότερο σηµείο της 

επιτυχίας τους. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις που θέλουν να είναι 

διαρκώς επιτυχηµένες, εκτός των όσων χρειάζονται για την επιτυχία στο 

υφιστάµενο περιβάλλον, πρέπει να διαθέτουν τους µηχανισµούς µέσω των 

οποίων συνεχώς θα επαναδηµιουργούν τον εαυτό τους, το µέλλον τους και να 

δηµιουργούν το µελλοντικό τους περιβάλλον και να εξασφαλίζουν την επιτυχία 
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τους σε αυτό. Ένας τέτοιος «µηχανισµός» επιτυχίας µπορεί να επιτευχθεί και 

µέσα από τη δηµιουργία ενός cluster επιχειρήσεων που θα αναλυθεί εκτενώς 

στην παρούσα διπλωµατική εργασία. 

Έχει παρατηρηθεί ότι τα βιοµηχανικά clusters έχουν λάβει πολύ 

προσοχή στην οικονοµική έρευνα κατά την τελευταία δεκαετία και θεωρούνται 

ως ένας από τους λόγους για την οικονοµική επιτυχία ορισµένων περιοχών σε 

σύγκριση µε άλλες που δεν δραστηριοποιήθηκαν κάτω από την οµπρέλα της 

δηµιουργίας ενός cluster. 

Τα τελευταία χρόνια τα παραδοσιακά θέρετρα που προσέφεραν 

πακέτα «ήλιο και θάλασσα» σε πολλές ανεπτυγµένες χώρες της Μεσογείου, 

έχουν βρεθεί αντιµέτωπα µε ένα ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον και µια 

κατακερµατισµένη αγορά. Η κληρονοµιά που εκµεταλεύονται συνήθως τέτοιοι 

προορισµοί πάσχουν από αδύναµο σχεδιασµό και αλλοιώνονται από την 

υπερ-ανάπτυξη. Πολλές εξ αυτών έχουν αντιδράσει µε διαφορετικούς 

τρόπους και έχουν εισάγει στρατηγικές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

σε µια προσπάθεια να παγιωθούν ή να αυξηθούν και πάλι τα έσοδα από τον 

τουρισµό. Παραδείγµατα αυτών των στρατηγικών µπορεί κανείς να βρει σε 

προορισµούς της ακτής της Ισπανίας, Βαλένθια και Βαρκελώνη, όπου και 

έχουν δεσµευτεί για την οικόδοµηση µεγάλων θεµατικών πάρκων, Terra 

Mitica και Port Aventura αντίστοιχα. Στην Calvia που επικεντρώθηκαν στην 

ανάπτυξη περιβαλλοντικών προγραµµάτων αλλά και στη βόρεια ακτή της 

Μαγιόρκα που πρόκειται να αναπτύξουν τον πράσινο τουρισµό. Σε τοπικό 

επίπεδο λοιπόν πολλά θέρετρα έχουν καθιερώσει προγράµµατα βιώσιµης 

ανάτυξης µε σκοπό την αλλαγή της εικόνας τους ως υπερ-αναπτυγµένοι 

προορισµοί που πιθανόν να αντικατασταθούν εύκολα. 
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ΜΕΡΟΣ 1ο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  –- ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

1.1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο τουρισµός, θεωρούµενος ως µορφή βιοµηχανίας, έχει παρατηρηθεί 

ότι παίζει σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη κοινωνικής αλλαγής, ασκεί σηµαντική 

οικονοµική, παραγωγική και πολιτισµική επιρροή αλλά είναι και πηγή 

κοινωνικών συγκρούσεων. Ο τουρισµός και η επιρροή του στις κοινωνίες που 

φιλοξενούν τουρίστες έχουν οδηγήσει σε αµφιλεγόµενες πεποιθήσεις. Κάποιοι 

υποστηρίζουν ότι είναι µια ευκαιρία για υπανάπτυτες χώρες να συµµετάσχουν 

στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη τους, επιτρέποντας τους να 

καλύψουν την πολιτική και πολιτισµική διαφορά µε τον υπόλοιπο κόσµο.  

 

1.1.1 Το εννοιολογικό περιεχόµενο του τουρισµού 

 

Ο τουρισµός εµφανίζεται µε διάφορες µορφές, γι’αυτό και είναι 

δύσκολο να οριστεί µε ακρίβεια. Μία από τις πρώτες προσπάθειες που έγιναν 

για να οριστεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα, ήταν αυτή των Hunziker και 

Krapf2. Αυτοί είχαν εκφράσει την άποψη ότι ο τουρισµός έπρεπε να οριστεί ως 

το σύνολο των φαινοµένων και των σχέσεων που προκύπτουν απο την 

πραγµατοποίηση ενός ταξιδιού και τη διαµονή µη µόνιµων κατοίκων, εφόσον 

αυτά δεν οδηγούν σε µόνιµη διαµονή και δεν συνδέονται µε κάποια 

κερδοσκοπική δραστηριότητα. Ο ορισµός αυτός όµως βοηθά µόνο να 

διακρίνει κανείς τον τουρισµό από την αποδηµία, αλλά γενικά ως έννοια κάθε 

άλλο παρά ολοκληρωµένη είναι. 

                                                           
2
 Νίκος Γ. Ηγουμενάκης , Τουριστικό μαρκετινγκ, 1999, Interbooks 
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Από τα κύρια χαρακτηριστικά του τουρισµού, πέντε µπορούν να 

εξακριβωθούν εννοιολογικά και συγκεκριµένα τα εξής : 

• Είναι αποτέλεσµα µεµονωµένης ή οµαδικής µετακίνησης 

ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς προορισµούς και η διαµονή 

τους σε αυτούς τουλάχιστον επί ένα 24ωρο µε σκοπό την 

ικανοποίηση αναγκών ή επιθυµιών τους. 

• Οι διάφορες µορφές τουρισµού, όποιες και αν είναι αυτές, 

περιέχουν απαραίτητα δύο βασικά στοιχεία και συγκεκριµένα το 

ταξίδι στον τουριστικό προορισµό και τη διαµονή σε αυτόν µε την 

ευρύτερη έννοια του όρου, δηλαδή συµπεριλαµβανοµένης και της 

διατροφής. 

• Το ταξίδι και η διαµονή λαµβάνουν χώρα εκτός του τόπου της 

µόνιµης διαµονής των ανθρώπων που αποφασίζουν να 

µετακινηθούν για τουριστικούς λόγους. 

• Η µετακίνηση ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς προορισµούς 

είναι προσωρινού και βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα , που σηµαίναι  

ότι πρόθεση τους είναι να επιστρέψουν στον τόπο της µόνιµης 

διαµονής τους µέσα σε λίγες ηµέρες, εβδοµάδες ή µήνες. 

• Οι άνθρωποι επισκέπτονται διάφορους τουριστικούς προορισµούς 

για τουριστικούς σκοπούς, δηλαδή για σκοπούς άλλους από 

εκείνους της µόνιµης διαµονής τους ή της επαγγελµατικής 

απασχόλησης τους. 

Οποιαδήποτε προσπάθεια καταβληθεί, προκειµένου να οριστεί µε 

ακρίβεια ο τουρισµός και να περιγραφεί µε σαφήνεια το εννοιολογικό του 

περιεχόµενο θα αποτύχει, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι διάφορες οµάδες που 

συµµετέχουν στην τουριστική βιοµηχανία και επηρεάζονται από αυτήν. Οι 

απόψεις τους είναι οπωσδήποτε ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωµένου και περιεκτικού ορισµού του τουρισµού. 

Τέσσερις3 διαφορετικές απόψεις για τον τουρισµό µπορούν να 

εξακριβωθούν και είναι οι εξής : 

                                                           
3
 Morrison Alastair M., 1999 Τουριστικό και ταξιδιωτικό μάρκετινγκ, Γ.Παρικός & σια εε 

Doswell Roger, 2002, Τουρισμός, ο ρόλος του αποτελεσματικού management, εκδόσεις Κριτική 

Middleton Victor t. C., Hawkins Rebecca, 2004, Τουριστικό μάρκετινγκ για βιώσιμη ανάπτυξη, 

εκδόσεις Κριτική αε 
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Ο τουρίστας : επιδιώκει διάφορες ψυχικές εµπειρίες και ικανοποιήσεις. 

Η φύση τους θα καθορίσει κατά ένα µεγάλο µέρος τους τουριστικούς 

προορισµούς που θα διαλέξει να επισκεθφεί και τις δραστηριότητες που θα 

απολαύσει και θα χαρεί. 

Η τουριστική επιχείρηση : βλέπει τον τουρισµό ως µια ευκαιρία να 

πραγµατοποιήσει κάποιο κέρδος µε το να εφοδιάζει την τουριστική αγορά µε 

αγαθά και υπηρεσίες που ζητούν οι τουρίστες. 

Ο τουριστικός προορισµός : βλέπει τον τουρισµό κυρίως ως 

πολιτιστικό παράγοντα, ως παράγοντα δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, 

ως παράγοντα πραγµατοποίησης εσόδων και γενικότερα σαν παράγοντα 

ευηµερίας και προόδου. Ταυτόχρονα όµως προβληµατίζουν οι αρνητικές 

επιδράσεις που µπορεί να έχει ο τουρισµός σε αυτόν και γενικότερα το 

περιβάλλον του. 

Η διοίκηση του τουριστικού προορισµού : βλέπει τον τουρισµό ως 

παράγοντα ανάπτυξης ή µεγέθυνσης της οικονοµίας της περιοχής της 

δικαιοδοσίας της, χωρίς όµως να παραβλέπει και τις αρνητικές επιδράσεις 

οποιεσδήποτε και αν είναι αυτές και ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι άµεσες 

ή έµµεσες. 

Ο τουρισµός θα µπορούσε, λοιπόν, να οριστεί ως το σύνολο των 

φαινοµένων και σχέσεων που προκύπτουν από την αµοιβαία επίδραση των 

τουριστών, τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικών προορισµών και 

διοίκησης τουριστικών προορισµών στη διαδικασία προσέλκυσης, υποδοχής 

και φιλοξενίας επισκεπτών, δηλαδή τουριστών και εκδροµέων.  

Συµπερασµατικά, ο τουρισµός είναι ολόκληρος ο κόσµος της 

τουριστικής βιοµηχανίας, δηλαδή των θελγήτρων, των καταλυµάτων, των 

µεταφορικών µέσων και γενικότερα όλων των υλικών ή άυλων προϊόντων που 

ικανοποιούν τις τουριστικές ανάγκες ή επιθυµίες των ανθρώπων. Και ακόµα 

αποτελεί το αθροιστικό σύνολο των τουριστικών δαπανών που 

πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια µιας χώρας ή µιας διοικητικής της 

υποδιαίρεσης. 
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Παρατίθεται µια ενδεικτική κλίµακα κινήτρων4 στην επιλογή διακοπών 

των τουριστών βάση της αντίληψης της σηµαντικότητας. 

• ∆ιανοητική χαλάρωση 

• Ανακάλυψη νέων προορισµών και επιλογών 

• Αποφυγή της καθηµερινότητας και της ρουτίνας 

• Σωµατική χαλάρωση 

• Ήρεµη ατµόσφαιρα 

• ∆ιεύρυνση γνώσεων 

• Πολύτιµος χρόνος µε φίλους 

• Συναναστροφή νέων ανθρώπων 

• ∆ηµιουργία σχέσεων µε καινούριο κόσµο 

• Ανάπτυξη φαντασίας 

• Απόκτηση του αισθήµατος του ανήκειν 

• Νέες προκλήσεις των προσωπικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων 

του καθενός 

• ∆ραστηριότητες µε φυσικές ικανότητες και δεξιότητες στον 

αθλητισµό 

• Ανάπτυξη στενών σχέσων 

 

 

 

1.1.2 Οι ιδιαιτερότητες των τουριστικών υπηρεσιών 

 

Τα προϊόντα της τουριστικής βιοµηχανίας είναι κατά κύριο λόγο 

τουριστικές υπηρεσίες, γι’ αυτό και κρίνεται σκόπιµο να εξεταστούν οι 

ιδιαιτερότητες5 που παρουσιάζουν, ώστε να γίνει κατανοητό γιατί και πως 

διαφέρει το marketing τους από αυτό των αγαθών, γενικά. 

                                                           
4
 Chris Ryan, Northern Territory University, Australia, Ian Glendon, Application Of Leisure 

Motivation Scale To Tourism, Griffith University, Australia, p.175 

5
 Morrison Alastair M., 1999 Τουριστικό και ταξιδιωτικό μάρκετινγκ, Γ.Παρικός & σια εε 

Doswell Roger, 2002, Τουρισμός, ο ρόλος του αποτελεσματικού management, εκδόσεις Κριτική 

Middleton Victor t. C., Hawkins Rebecca, 2004, Τουριστικό μάρκετινγκ για βιώσιμη ανάπτυξη, 

εκδόσεις Κριτική αε 
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• Το άυλο των τουριστικών υπηρεσιών 

 

Οι τουριστικές υπηρεσίες είναι από τη φύση τους άυλες, που σηµαίνει 

δεν µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν αγοραστούν από τους 

πιθανούς τουρίστες. Το γεγονός αυτό αποτελεί αναµφίβολα την πιο κρίσιµη 

άποψη της εµπορικής συναλλαγής που πραγµατοποιείται µεταξύ του πωλητή 

και του αγοραστή µιας τουριστικής υπηρεσίας. 

 

• Η ετερογένεια των τουριστικών υπηρεσιών 

 

Αν κάποιος αγοράσει ένα οποιοδήποτε υλικό προϊόν, αγαθό, οι 

µέθοδοι µαζικής παραγωγής που χρησιµοποιούνται σήµερα µπορούν να 

εξασφαλίσουν την οµοιογένεια των υλικών προϊόντων που παράγονται, 

δηλαδή την τυποποίηση του. Αυτό όµως δεν συµβαίνει στην περίπτωση µιας 

υπηρεσίας, παρ’ όλο που η γενική ιδέα του τουριστικού πακέτου έχει 

συµβάλλει αποφασιστικά στην τυποποίηση του µε το συνδυασµό βασικών 

συστατικών του στοιχείων που είναι τα θέλγιτρα ενός τουριστικού 

προορισµού. Ένα και µόνο στοιχείο να διαφέρει, ακοµά και οι διαφορετικές 

καιρικές συνθήκες, ουσιαστικά αποτελεί ένα εντελώς διαφορετικό προϊόν. 

 

• Η εποχικότητα των τουριστικών υπηρεσιών 

 

Αποτελεί αναµφίβολα ένα από τα µεγαλύτερα µειονεκτήµατα. Για να 

µπορέσει να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά, θα πρέπει να καθιερωθούν 

ισχυρά οικονοµικά και κοινωνικά κίνητρα, ώστε να παρακινούνται οι εν 

δυνάµει τουρίστες να µην κάνουν τις διακοπές τους αποκλειστικά κατά τους 

θερινούς µήνες. Επίσης, θα πρέπει να αλλάξουν και ορισµένοι βασικοί θεσµοί 

της οικονοµικής και κοινωνικής συµβίωσης των ανθρώπων, ώστε να 

διευκολυνθεί η µετακίνησή τους, για τουριστικούς λόγους και εκτός θερινών 

µηνών. Αν δεν ληφθούν τέτοιου είδους δραστικά µέτρα και κυρίως αν δεν 

γίνουν αποδεκτά από αυτούς για τους οποίους προορίζονται, τότε κάθε 

προσπάθεια προς την κατεύθυνση της άµβλυνσης του µειονεκτήµατος της 
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εποχικότητας των τουριστικών υπηρεσιών, πρέπει να θεωρείται 

προκαταβολικά αποτυχηµένη. 

 

• Το φθαρτό των τουριστικών υπηρεσιών 

 

Αν οποιοδήποτε τουριστικό αγαθό δεν πουληθεί σε µια ηµέρα, µπορεί 

να πουληθεί την επόµενη ή να αποθηκευτεί και να πουληθεί αργότερα, σε 

αντίθεση µε την όποια τουριστική υπηρεσία. Το γεγονός έχει µεγάλη σηµασία 

για το τουριστικό marketing και κυρίως για την τιµολόγηση των προϊόντων 

αυτών. Το πρόβληµα αυτό γίνεται ακόµη πιο σύνθετο εξαιτίας του γεγονότος 

ότι η τουριστική βιοµηχανία πάσχει από µια διαφοροποιηµένη, ως προς το 

χρόνο, ζήτηση, η οποία συγκεντρώνεται στην αιχµή της τουριστικής περιόδου. 

 

• Το αδιαχώριστο των τουριστικών υπηρεσιών 

 

Τα άυλα προϊόντα, δηλαδή οι υπηρεσίες, είναι σε µεγάλο βαθµό 

προσωποποιηµένα, µε την έννοια ότι είναι το αποτέλεσµα της προσπάθειας 

του ατόµου που επιχειρεί να τα διαθέσει στους χρήστες κάτι που δεν 

µπορούµε να πούµε ότι συµβαίνει και µε τα υλικά προϊόντα, δηλαδή τα αγαθά. 

Το γεγονός ότι το τουριστικό πακέτο αποτελεί ένα σύνθετο προϊόν 

υπηρεσιών, οδηγεί σε απώτερα προβλήµατα που συνδέονται µε την 

ανάπτυξη του τουριστικού αυτού προϊόντος. Στις «πακεταρισµένες» διακοπές 

οι πελάτες, έχουν την απαίτηση να υπάρχουν ποιοτικά κριτήρια που µπορούν 

εύκολα να συγκριθούν. Οποιασδήποτε ποιότητας πακέτα διακοπών και αν 

αγοράσουν αυτοί και σε οποιαδήποτε τιµή, θα έχουν την απαίτηση τα 

συστατικά τους στοιχεία να είναι ποιοτικά ισοδύναµου επιπέδου. 

 

• Η αλληλεξάρτηση των τουριστικών υπηρεσιών 

 

Ένα άτοµο, ή µια οµάδα, όταν αποφασίζει για τουριστικούς λόγους να 

επισκεφθεί έναν τουριστικό προορισµό, τότε συνήθως αγοράζει περισσότερες 

από µία τουριστικές υπηρεσίες. Με άλλα λόγια αγοράζει ένα πακέτο 



 

21 

υπηρεσιών το οποίο µπορεί να είναι τυποποιηµένο, ή να φτιαχτεί κατά 

παραγγελία. 

Η αλληλεξάρτηση αυτή µπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή µε ένα 

παράδειγµα. Ας υποθέσουµε ότι σχεδιάζεται ένα νέο παραθαλάσσιο θέρετρο. 

Η εκτίµηση της βασικής ικανότητάς του για φιλοξενία µπορεί να γίνει µε βάση 

τον αριθµό των κολυµβητών που θα µπορούσαν να εξυπηρετηθούν στις 

οργανωµένες παραλίες σε ηµερήσια βάση και ειδικότερα τις ώρες αιχµής. Με 

µια εκτίµηση του αριθµού των κολυµβητών αλλά και µη κολυµβητών 

επισκεπτών, καθώς επίσης µε βάση το χρόνο παραµονής τους στο θέρετρο 

είναι δυνατό να καθοριστεί η βέλτιστη δυναµικότητα των καµπινών και άλλων 

εγκαταστάσεων στις οργανωµένες παραλίες, ο αριθµός των κλινών που 

χρειάζονται στα διάφορα καταλύµατα, οι απαιτούµενες µονάδες εστίασης, οι 

χώροι στάθµευσης των αυτοκινήτων κλπ. Κάθε µεµονωµένος επισκέπτης στο 

θέρετρο αποτελεί ένα συστατικό στοιχείο που σχετίζεται µε άλλα συστατικά 

στοιχεία ακόµα και αν αυτά αποτελούν χωριστές ιδιοκτησίες, η  τύχη των 

οποίων αλληλοεξαρτάται. Αυτήν τη ζωτικής σηµασίας αλληλεξάρτηση ο 

Krippendorf χαρακτήρισε ως «συµπληρωµατικότητα»6. 

 

• Το υψηλό σταθερό κόστος στην παραγωγή τουριστικών 

υπηρεσιών 

 

Στην περίπτωση µιας ξενοδοχειακής επιχείρησης παρατηρούνται 

εύκολα από έναν ισολογισµό, υψηλά λειτουργικά κόστη και χαµηλά 

µεταβλητά. Ορισµένα σταθερά κόστη µιας τέτοιας µορφής επιχείρησης είναι οι 

κτηριακές εγκαταστάσεις και η ετήσια συντήρηση τους, ο εξοπλισµός, 

συµπεριλαµβανοµένων των επιδιορθώσεων και ανανεώσεων τους, καθώς 

επίσης ενοικίων και τελών, αλλά και σταθερά έξοδα όπως οι αµοιβές του 

προσωπικού και των στελεχών αλλά και πάγια έξοδα όπως, ρεύµα, νερό, 

τηλέφωνο και ασφάλειες. 

Όλα τα παραπάνω κόστη που συνεπάγεται η λειτουργία µιας 

ξενοδοχειακής επιχείρησης στη διάρκεια ενός χρόνου, πρέπει να 

                                                           
6
 Νίκος Γ. Ηγουμενάκης, Τουριστικό μαρκετινγκ, 1999, Interbooks 



 

22 

αντιµετωπιστούν ανεξάρτητα από την υψηλή ή χαµηλή πληρότητα της και 

καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

 

 

1.1.3 Τα κύρια στάδια που ακολουθούνται στο εθνικό marketing 

τουριστικών προϊόντων 

 

Όλες χωρίς σχεδόν καµία εξαίρεση οι τουριστικές επιχειρήσεις 

ασχολούνται µε το marketing των προϊόντων τους στην τουριστική αγορά. Η 

έκταση και ένταση όµως των δραστηριοτήτων τους διαφέρει σηµαντικά 

ανάλογα µε τον τύπο, το µέγεθος, την τοποθεσία και τον βαθµό εξάρτησής 

τους. Τα κύρια στάδια που ακολουθούνται κατά κανόνα απο τις τουριστικές 

επιχειρήσεις τόσο στο marketing τουριστικών υπηρεσιών όσο και στο 

marketing τουριστικών αγαθών είναι πέντε, και συγκεκριµένα τα εξής7 : 

• Έρευνα marketing και ανάλυση: στο στάδιο αυτό που είναι το 

πρώτο, επιχειρείται µια συνεχής και λεπτοµερής εκτίµηση των 

ιστορικών και προγραµµατισµένων τάσεων στο εξωτερικό 

επιχειρηµατικό περιβάλλον. Επίσης, περιλαµβάνει έρευνα 

αγοραστικής συµπεριφοράς και αξιολόγησης προγενέστερων 

δαπανών για marketing και των αποτελεσµάτων της. 

• Επιχειρηµατική στρατηγική και προγραµµατισµός marketing : εδώ 

επιχειρείται η ανάπτυξη της έρευνας και ανάλυσης σε όλη την 

έκταση των επιχειρηµατικών στρατηγικών και στρατηγικών 

marketing, καθώς επίσης των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 

Επίσης, περιλαµβάνει προγράµµατα προϊόντων και παραγωγικής 

δυνατότητας. 

• Προγραµµατισµός καµπάνιας και προϋπολογισµός δαπανών : στο 

στάδιο αυτό επιχειρείται η κατάρτιση κοστολογηµένων 

επιχειρησιακών προγραµµάτων για να συνδυάσουν σε ενιαίο 

σύνολο τα τέσσερα βασικά συστατικά στοιχεία του µείγµατος 

marketing, δηλαδή του προϊόντος, της τιµής του, της προώθησης 

και της διανοµής του. 

                                                           
7
 Νίκος Γ. Ηγουμενάκης, Τουριστικό μαρκετινγκ, 1999, Interbooks 
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• Κατάρτιση προγραµµάτων δράσης : εδώ επιχειρείται η κατάρτιση 

λεπτοµερειακών προγραµµάτων εβδοµαδιαίας και µηνιαίας 

δραστηριότητας για όλες τις µορφές προώθησης και διανοµής 

προϊόντων. 

• Αξιολόγηση αποτελεσµάτων και έρευνα σε επίπεδο αγοραστή : 

τέλος επιχειρείται ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

των δραστηριοτήτων του marketing που έχουν ήδη ολοκληρωθεί 

και γίνεται έρευνα σε επιπέδο αγοραστή, για να διαπιστωθεί αν και 

κατά πόσο ικανοποιήθκαν συγκεκριµένες ανάγκες ή επιθυµίες του 

από τις αγορές που έκανε και εάν άξιζαν αυτές τα χρήµατα που 

δαπάνησε για να τις πραγµατοποιήσει. Επίσης, η αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων τροφοδοτεί µε στοιχεία τον επόµενο κύκλο της 

διαδικασίας του marketing. 

 

 

1.1.4 Ο τουρισµός από τη σκοπιά του προορισµού και των 

µόνιµων κατοίκων του 

 

Ο τουρισµός δηµιουργεί απασχόληση και εισόδηµα για τους ντόπιους 

και θεωρείται ένα µέσο για την κληρονοµιά και τη διαφύλαξη του 

περιβάλλοντος, τη δηµιουργία των υποδοµών, πολιτιστική επικοινωνία, και 

την πολιτική σταθερότητα. Εξαιτίας αυτών των θετικών αποτελεσµάτων, 

πολλές κοινότητες έχουν δει τον τουρισµό ως µια πολλά υποσχόµενη ευκαιρία 

για τη µείωση των προβληµάτων της υπανάπτυξης και ως µέσο για τον 

εκσυγχρονισµό της οικονοµικής τους βάσης και τη διατήρηση του πληθυσµού 

τους. Ο τουρισµός ως βιοµηχανία εξαρτάται από την φιλοξενία της τοπικής 

κοινωνίας, και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναπτυχθεί σύµφωνα µε τις 

ανάγκες και τις επιθυµίες της κοινότητας υποδοχής. Επειδή η στάση της 

κοινότητας είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση των επισκεπτών και της 

επαναλαµβανόµενης επισκεψιµότητας. Η στήριξη του τουρισµού µπορεί να 

µετρηθεί µε τις αντιλήψεις του τοπικού πληθυσµού, οι οποίες µπορεί να 

υπαγορεύουν την έκταση της αποδοχής των κατοίκων του τουριστικού 

προορισµού. 



 

24 

Σε έρευνα8 που έγινε σχετικά µε την περίπτωση της Κρήτης, 

διαπιστώθηκε η τάση για νέες µορφές τουριστών σε συνδυασµό µε την 

αντιµετώπιση που έχουν οι µόνιµοι κάτοικοι για την τουριστική ανάπτυξη της 

περιοχής τους, τα οφέλη και τις επιπτώσεις του τουρισµού. Οι κάτοικοι του 

εκάστοτε τουριστικού προορισµού µπορεί να αντιληφθούν τον τουρισµό είτε 

µε θετικό τρόπο λόγω της δυνατότητας για να διαφοροποιήσουν την 

οικονοµία, µε τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, τη δηµιουργία 

φορολογικών εσόδων, τη δηµιουργία εισοδήµατος, αλλά και την ενίσχυση της 

υποδοµής της περιοχής, όπως έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις 

τουριστικών προορισµών. Είτε εναλλακτικά, οι µόνιµοι κάτοικοι των 

τουριστικών περιοχών µπορεί να αντιληφθούν τον τουρισµό µε αρνητικό 

τρόπο, λόγω του κοινωνικο-πολιτιστικού και περιβαλλοντικού «κόστους», να 

διαβρώνουν την τοπική φύση και τις πολιτιστικές αξίες, προκαλούν αύξηση 

του κόστους διαβίωσης και συνωστισµό. Τα µειονεκτήµατα αυτά µπορεί να 

επηρεάσουν τους κατοίκους της κοινότητας, ενισχύοντας µια αρνητική στάση 

απέναντι στην περαιτέρω εµπορία και την προώθηση του τουρισµού στην 

κοινότητά τους. Πιο πιθανό είναι, οι κάτοικοι να έχουν επίγνωση των θετικών 

και αρνητικών επιπτώσεων του τουρισµού και να συναγάγουν τα 

συµπεράσµατά τους µε βάση τη σχετική στάθµιση που αποδίδουν στα οφέλη 

και το κόστος αυτού. 

∆εν µπορεί να υπάρξει αµφιβολία ότι οι αντιλήψεις και οι στάσεις των 

κατοίκων προς τις επιπτώσεις κάθε προτεινόµενου µοντέλου τουρισµού θα 

πρέπει να εξετάζεται στις µελέτες σχεδιασµού για τον τουρισµό, ιδιαίτερα αν ο 

τοµέας του τουρισµού πρέπει να είναι βιώσιµος σε µακροπρόθεσµη βάση. 

Επιπλέον, για την τοπική κοινωνία, η ίδια πρέπει να διαδραµατίσει ενεργό 

ρόλο, και να συµµετέχουν οι µόνιµοι κάτοικοι της στο σχεδιασµό και τη 

διαχείριση του τουρισµού που αναπτύσσεται εκεί. Η επιτυχής και βιώσιµη 

ανάπτυξη του τουρισµού σε συνδυασµό µε τις αποτελεσµατικές στρατηγικές 

µάρκετινγκ και προώθησης πρέπει αρχικά να εξετάσει τα χαρακτηριστικά του 

κοινού-στόχου (δηλαδή, οι κάτοικοι), συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών, 

οικολογικών ή πολιτιστικών αξιών. 

                                                           
8
 Konstantinos Andriotis And Roger D. Vaughan, Urban Residents’ Attitudes toward Tourism 

Development: The Case of CreteJournal of Travel Research November 2003 
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1.1.5 Ο τουρισµός ως αγορά ταξιδίων 

 

Από την πλευρά της αγοράς ταξιδιών και του τουρισµού, ένα άτοµο 

που θα επιλέξει έναν τουριστικό προορισµό, έχει τις δικές του ανάγκες, την 

προσωπική του αισθητική, ή τη διάθεση για ένα ξεχωριστό ή ίδιο τρόπο ζωής. 

Πιο συγκεκριµένα, έναν τρόπο διαβίωσης που χαρακτηρίζεται από τον τρόπο 

µε τον οποίο οι άνθρωποι περνούν το χρόνο τους, τα πράγµατα ή τις 

δραστηριότητες που θεωρούν σηµαντικές και το πώς αισθάνονται για τους 

εαυτούς τους. Αυτός ο ατοµικός τρόπος ζωής βασίζεται κυρίως σε ένα 

προσωπικό σύστηµα αξιών και τη διαρθρωτική σχέση που θα µπορούσε 

ενδεχοµένως να εξηγήσει πώς και γιατί (ή γιατί όχι) ένα άτοµο επιλέγει 

προϊόντα ή ασχολείται µε συγκεκριµένες δραστηριότητες αναψυχής. 

Η εµφάνιση του ειδικού τµήµατος τουριστικού ενδιαφέροντος, για 

παράδειγµα, έχει οδηγηθεί από τη ζήτηση της αγοράς για να ικανοποιεί τις 

σύγχρονους ταξιδιώτες που επιδιώκουν ειδικά προγράµµατα σε περισσότερο 

διαφοροποιηµένες κατηγορίες από ό, τι στο παρελθόν. Εξ ορισµού, ειδικές 

µορφές τουρισµού κάνουν λόγο για «την παροχή εξατοµικευµένων ταξιδιών 

αναψυχής και η ψυχαγωγική εµπειρία καθοδηγείται από ειδικά συµφέροντα 

των ατόµων και των οµάδων». Αυτή η ικανοποίηση και η αυτοπραγµάτωση 

φαίνεται να είναι ζωτικής σηµασίας για την κατανόηση της εµπλοκής ενός 

ταξιδιώτη µε µια δραστηριότητα ή ένα προϊόν για ένα ξεχωριστό και 

συγκεκριµένο σκοπό την ικανοποίηση του. 

Μια έννοια που προέκυψε από τις σχετικές έρευνες9 είναι η έννοια του 

«οικοτουρισµού» που γνωρίζει µεγάλη ανάπτυξη και αποδοχή τις τελευταίες 

δεκαετίες παγκοσµίως. Βάση αυτών των ερευνών οι οικοτουρίστες εκφράζουν 

γενικότερες περιβαλλοντικές πεποιθήσεις  από τους τουρίστες της φύσης, οι 

οποίοι, µε τη σειρά τους, είχαν περισσότερες φιλο-περιβαλλοντικές 

πεποιθήσεις από τους τουρίστες της πόλης. Παρόµοια αποτελέσµατα 

                                                           
9
 WTO, “The world ecotourism summit: the final report”, Canada, 2002 

  TIES, “Ecotourism fact sheet” www.ecotourism.org, 2006 
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βρέθηκαν στη στάση που είχαν και οι τρεις οµάδες τουριστών προς τις 

επιπτώσεις του τουρισµού στους µόνιµους κατοίκους των τουριστικών 

περιοχών. 

Οι οικογένειες επίσης αποτελούν σηµαντικό τµήµα της αγοράς στον 

κλάδο των ταξιδιών και του τουρισµού. Καθώς η σηµασία των ταξιδιωτών ως 

οικογένεια γίνεται φανερό ότι αναπτύσσεται, η ταξιδιωτική και τουριστική 

βιοµηχανία έχει αναπτύξει προϊόντα και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων 

των οικογενειακών σουιτών, δραστηριότητες µε ταξίδια και πακέτα διακοπών 

για οικογενειακές συναντήσεις και γάµους. Η κατανόηση των αναγκών της 

συγχρονης οικογένειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων θα καταστεί 

ζωτικής σηµασίας για τον τοµέα του µάρκετινγκ για τους επαγγελµατίες της 

ταξιδιωτικής και τουριστικής βιοµηχανίας. Χαρακτηριστική είναι η σπανιότητα 

των ερευνών για την οικογένεια στη διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον 

τοµέα ταξιδιών και τον τουρισµό. 

 

 

1.1.6 Η σηµασία του τουρισµού ως κλάδου οικονοµικής 

δραστηριότητας µε προοπτική 

 

Ο τουρισµός αποτελεί χωρίς άλλο ένα δυναµικό κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας, η σηµασία του οποίου τόσο στις αναπτυγµένες όσο και στις 

αναπτυσσόµενες χώρες του πλανήτη µας έχει τύχει γενικής αναγνώρισης, 

παρά τις όποιες επιφυλάξεις έχουν διατυπωθεί, κατά καιρούς, από 

ορισµένους κύκλους. 

Σε πολλές χώρες και ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες, ο τουρισµός 

αποτελεί, όπως είναι γνωστό, αν όχι την αξιολογότερη συναλλαγµατοφόρα 

πηγή τους, τουλάχιστον µία από τις σηµαντικότερες. Το συνάλλαγµα που 

εισρέει σε αυτές κάθε χρόνο από τον τουρισµό καλύπτει σε πολλές 

περιπτώσεις ένα µεγάλο ποσοστό του παθητικού του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών τους. Εκτός τούτου όµως ο τουρισµός συµβάλλει αποφασιστικά 

στην ανάπτυξη και όλων των άλλων κλάδων της οικονοµικής τους 

δραστηριότητας. Όπως είναι γνωστό τα χρήµατα που ξοδεύουν οι ντόπιοι και 

οι ξένοι τουρίστες σε έναν τουριστικό προορισµό διοχετεύονται µέσω των 
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τουριστικών επιχειρήσεων σε άλλους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας 

για την αγορά των προϊόντων που παράγουν, ή των υπηρεσιών που 

προσφέρουν, µε αποτέλεσµα να τονώνεται σηµαντικά η εγχώρια παραγωγική 

και εµπορική δραστηριότητα. 

Ωστόσο, πέραν από κλάδο σηµαντικής οικονοµικής δραστηριότητας , ο 

τουρισµός, είναι και σηµαντικός εργοδότης γιατί, η ανάπτυξη ή µεγέθυνσή του 

σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο είναι στενά συνυφασµένη και µε τη 

δηµιουργία ικανοποιητικού αριθµού θέσεων εργασίας, έστω και αν αυτές 

έχουν τις περισσότερες φορές εποχιακό χαρακτήρα. Το σηµαντικότερο όµως 

απ’όλα είναι ότι ο τουρισµός µπορεί και δηµιουργεί θέσεις εργασίας για 

λόγους που έχουν σχέση µε εξωτερικές οικονοµίες στον τόπο στον οποίο 

επιχειρείται η ανάπτυξή τους. ∆ηµιουργώντας όµως θέσεις εργασίας, ο 

τουρισµός, δηµιουργεί και έσοδα για τους πληθυσµούς των περιοχών στις 

οποίες αναπτύσσεται ή µεγεθύνεται. Με αυτόν τον τρόπο συµβάλλει και στην 

εξοµάλυνση του εισοδήµατος, τόσο σε προσωπικό όσο και σε περιφερειακό 

επίπεδο, ιδιαίτερα δε σε περιοχές που διακρίνονται για το χαµηλό δείκτη της 

οικονοµικής τους δραστηριότητας και το χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα των 

πληθυσµών τους. Η ανάπτυξη του τουρισµού στις περιοχές αυτές δηµιουργεί 

χωρίς άλλο αξιόλογες εισροές, πρόσθετο εισόδηµα για τους κατοίκους τους, 

καθώς και έσοδα για την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα για το κράτος. 

Εκτός όµως από τις άµεσες και εµφανείς επιδράσεις του τουρισµού 

στην οικονοµία µιας χώρας, υπάρχουν και αυτές που χαρακτηρίζονται ως 

πολλαπλασιαστικές, οι οποίες εκτός του ότι διευρύνουν τον οικονοµικό και 

κοινωνικό κύκλο του τουρισµού, διευρύνουν παράλληλα και τον κύκλο των 

κοινωνικών οµάδων που επηρεάζονται θετικά από την ανάπτυξη των 

τουριστικών δραστηριοτήτων.  

Ο τουρισµός σήµερα δικαιολογηµένα θεωρείται ως µία από τις πιο 

ταχύρρυθµα αναπτυσσόµενες βιοµηχανίες στο κόσµο και αναµφίβολα 

αποτελεί παράγοντα οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, 

χωρίς αυτό όµως να συνεπάγεται και πανάκεια για τα οικονοµικά προβλήµατα 

τόσο των ανεπτυγµένων όσο και των αναπτυσσόµενων χωρών. 
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1.2 ΘΕΩΡΙΑ SWOT – SWOT ANALYSIS 

 

Έχοντας εξασφαλίσει τις απαραίτητες πληροφορίες µέσω της έρευνας 

marketing, µε τη διαδικασία της διάγνωσης, για ήδη υπάρχοντα στοιχεία 

δηµοσιευµένα ή αδηµοσίευτα αλλά και της πρόγνωσης, ζήτησης, πωλήσεων 

αλλά και νέων προϊόντων και τις τάσεις που διαγράφονται µελλοντικά, το 

επόµενο στάδιο είναι να εκτιµηθεί η σηµασία που έχουν οι πληροφορίες που 

ελήφθησαν για τη χάραξη της στρατηγικής και των τακτικών του 

προγράµµατος marketing. Ένας αποτελεσµατικός τρόπος για να γίνει η 

εκτίµηση αυτή όσο το δυνατό αντικειµενικότερα, είναι να χρησιµοποιηθεί προς 

το σκοπό αυτό η ανάλυση SWOT, µια µέθοδος εκτίµησης της ετοιµότητας της 

επιχείρησης.10 

Για να σχεδιαστεί ένα αποτελεσµατικό στρατηγικό πρόγραµµα, θα 

πρέπει τα ανώτατα στελέχη να εναρµονίσουν τους στόχους µε τα µέσα που 

διαθέτει η επιχείρηση. Αυτό θα επιτευχθεί µόνο εάν εντοπιστούν ποια είναι τα 

δυνατά και αδύναµα στοιχεία της επιχείρησης. Η διάγνωση και εκτίµηση των 

δυνατών και αδύναµων αυτών σηµείων της επιχείρησης, καθώς και των 

ευκαιριών και των απειλών που υπάρχουν στο περιβάλλον που 

δραστηριοποιείται, συνιστά την ‘Ανάλυση SWOT’. 

‘SWOT’ είναι το ακρωνύµιο που χρησιµοποιείται για να περιγράψει τα 4 

προς προσδιορισµό στοιχεία, ∆υνάµεις, Αδυναµίες, Ευκαιρίες και Απειλές 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Η SWOT Analysis είναι µια 

µέθοδος η οποία συνδυάζει την ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχειρήσης και επιτρέπει να εξαχθούν κάποια 

συµπεράσµατα σχετικά µε τη πορεία της στο άµεσο µέλλον. Η εξαγωγή αυτών 

των συµπερασµάτων γίνεται µε το συνδυασµό και την ανάλυση των στοιχείων 

που έχουν συλλεχθεί και τα οποία έχουν ταξινοµήθει στα 4 αυτά σηµεία. Είναι 
                                                           
10

 Πετρώφ Γιάννης – Κώστας Τζωρτζάκης – Αλεξία Τζωρτζάκη, 2002, Μάρκετινγκ – Μάνατζμεντ – Η 

ελληνική προσέγγιση. Αρχές – Στρατηγικές – Εφαρμογές, εκδοσεις rosili 

Σαλαβού Ελένη, Κυριακίδου Ολίβια, 2010, Management εταιρικές λειτουργίες, εκδόσεις rosili 

Σιώμκος Γεώργιος Ι., 2004, Στρατηγικό μάρκετινγκ, εκδόσεις Σταμούλη αε 
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ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασµού το οποίο χρησιµοποιείται όταν η 

επιχείριση πρέπει να λάβει µία απόφαση σε σχέση µε τους στόχους που έχει 

θέσει και έχει σκοπό την επίτευξή τους. 

Τα δυνατά και αδύνατα σηµεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή 

κατέχει (π.χ. ικανότητες προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τεχνογνωσία, χρηµατοοικονοµική υγεία και 

ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες επενδύσεις, κλπ) και περιγράφουν τη 

παρούσα κατάσταση, απαντώντας στο ‘που βρισκόµαστε τώρα;’11 

Αντιθέτως, οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν µεταβλητές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει 

να εντοπίσει, να προσαρµοστεί σε αυτές ή ακόµα και να τις προσαρµόσει, 

όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό, (π.χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθµίσεις στο 

νοµικό περιβάλλον, δηµιουργία ή/και εµφάνιση νέων αγορών, κλπ) και 

περιγράφουν τη πιθανή µελλοντική της κατάσταση, απαντώντας στο ‘που 

θέλουµε να βρεθούµε;’12 

 

∆υνατά Σηµεία (Strengths)13 

Τα δυνατά σηµεία εκφράζονται ως εγγενή πλεονεκτήµατα της 

επιχείρησης σε σχέση µε αυτά των ανταγωνιστών της. Ποια είναι τα 

πλεονεκτήµατα της, το πλέον ανταγωνιστικό προϊόν ή η υπηρεσία που 

προσφέρει, ποιοι είναι οι διαθέσιµοι πόροι που είναι µοναδικοί ή έχουν το 

µικρότερο συγκριτικά κόστος ή τι θεωρούν οι τοπικοί οικονοµικοί παράγοντες 

ως ενδογενή δύναµη της περιοχής που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

                                                           
11

 Γεωργόπουλος Νικόλαος Β.,2006, Στρατηγικό management, εκδόσεις Μπένου Ευγ. 

12
 Γεωργόπουλος Νικόλαος Β.,2006, Στρατηγικό management, εκδόσεις Μπένου Ευγ. 

13
 Πετρώφ Γιάννης – Κώστας Τζωρτζάκης – Αλεξία Τζωρτζάκη, 2002, Μάρκετινγκ – Μάνατζμεντ – Η 

ελληνική προσέγγιση. Αρχές – Στρατηγικές – Εφαρμογές, εκδοσεις rosili 

Σαλαβού Ελένη, Κυριακίδου Ολίβια, 2010, Management εταιρικές λειτουργίες, εκδόσεις rosili 

Σιώμκος Γεώργιος Ι., 2004, Στρατηγικό μάρκετινγκ, εκδόσεις Σταμούλη αε 
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 Έτσι λοιπόν όταν το προϊόν ή η υπηρεσία αυξάνει το µερίδιο στην 

αγορά και αναπτύσσεται δυναµικά, τότε αυτό δεν µπορεί παρά να θεωρείται 

ως ένα από τα δυνατά της σηµεία. Άλλο δυνατό σηµείο µιας επιχείρησης 

πρέπει να θεωρείται η επικράτηση σε τµήµατα της αγοράς, που θεωρούνται 

σηµαντικά από οικονοµικής άποψης. Ό,τι καθιστά την εκάστοτε επιχείρηση 

αναγνωρίσιµη χωρίς εξαίρεση και την θέτει σε πλεονεκτική θέση σε σύγκριση 

µε τον ανταγωνισµό µπορεί να θεωρηθεί ως δυνατό σηµείο της επιχείρησης. 

Από τη στιγµή που θα αναγνωριστούν τα δυνατά σηµεία της επιχείρησης, 

µπορούν να προβληθούν κατάλληλα σε παλιούς και νέους πελάτες της για να 

επιδιώξει ακόµα µεγαλύτερο κοµµάτι της πίττας στην αγορά στόχο και να τα 

αξιοποιήσει µε συνδυαστικές στατηγικές. 

 

Αδύνατα Σηµεία (Weaknesses)14 

Όπως τα δυνατά σηµεία έτσι και τα αδύνατα σηµεία εκφράζονται ως τα 

εγγενή µειονεκτήµατα της επιχείρησης. Από τη στιγµή που θα 

προσδιοριστούν θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο αποτελεσµατικής 

αντιµετώπισης, ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό οι αρνητικές τους 

επιδράσεις ή και να εξαλειφθούν ακόµα, εάν αυτό είναι εφικτό, ακολουθώντας 

στρατηγικές µετατροπής τους σε ‘δυνάµεις’. 

Τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύνατα σηµεία µιας επιχείρησης 

αποτελούν συχνά µάλλον θέµατα διαίσθησης παρά χειροπιαστά γεγονότα, τις 

περισσότερες δε φορές µπορούν να αναγνωριστούν, αλλά µονό µε τη βοήθεια 

της έρευνας αγοραστή. Εστιάζονται κυρίως στο τι θα µπορούσε να βελτιωθεί, 

τι θα έπρεπε να αποφευχθεί, ή τι θεωρούν οι τοπικοί οικονοµικοί παράγοντες 

ως ενδογενή αδυναµία. 

                                                           
14

 Πετρώφ Γιάννης – Κώστας Τζωρτζάκης – Αλεξία Τζωρτζάκη, 2002, Μάρκετινγκ – Μάνατζμεντ – Η 

ελληνική προσέγγιση. Αρχές – Στρατηγικές – Εφαρμογές, εκδοσεις rosili 

Σαλαβού Ελένη, Κυριακίδου Ολίβια, 2010, Management εταιρικές λειτουργίες, εκδόσεις rosili 

Σιώμκος Γεώργιος Ι., 2004, Στρατηγικό μάρκετινγκ, εκδόσεις Σταμούλη αε 
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Ευκαιρίες (Opportunities)15 

Μπορούν να προκύψουν από στοιχεία της ίδιας της επιχείρησης που 

ελέγχονται άµεσα από αυτήν αλλά και από µεταβολές στο εξωτερικό της 

περιβάλλον, ανεξάρτητα από την ύπαρξη της εκάστοτε επιχείρησης, και που 

θα µπορούσε στρατηγικά να εκµεταλλευτεί. Η έµφαση εδώ δίνεται στο 

συνδυασµό των δυνάµεων που εντοπίστηκαν, και τις δυναµικές αξιοποίησης 

τους, µε των ευκαιριών του περιβάλλοντος.. 

Χρήσιµες ευκαιρίες µπορεί να θεωρηθούν, οι αλλαγές στην τεχνολογία 

και τις αγορές, σε µικρή ή µεγάλη κλίµακα, οι αλλαγές στην κρατική πολιτική 

στο πεδίο ενδιαφέροντος, οι αλλαγές σε κοινωνικά µοτίβα, πληθυσµιακά 

προφίλ, αλλαγές τρόπου ζωής αλλά και τοπικά γεγονότα. Εντοπίζονται στις 

καλές ευκαιρίες που προβάλλουν αλλά και στις ενδιαφέρουσες τάσεις που 

αφορούν την περιοχή που δραστηριοποιείται. 

 

Απειλές (Threats)16 

Μπορούν να προέλθουν από εσωτερικές δυνάµεις που ελέγχονται από 

την ίδια την επιχείρηση ή από εξωτερικές δυνάµεις που δεν τις ελέγχει η 

εκάστοτε επιχείρηση. Εντοπίζονται, συνήθως, στα εµπόδια που εµφανίζονται, 

όπως η δραστηριότητα των ανταγωνιστών, οι αλλαγές στις προδιαγραφές για 

τα ήδη παρεχόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες, οι τεχνολογικές αλλαγές που 

µπορεί να απειλούν ή να ακυρώνουν τη υφιστάµενη οικονοµία της περιοχής, 

τα χρηµατοδοτικά ή χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα που ίσως ανακύψουν 

αλλά και στον προσδιορισµό κάποιας από τις Αδυναµίες που ίσως είναι 
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πραγµατική απειλή για την οικονοµία ολόκληρης της περιοχής που 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

Επικεντρώνοντας τη προσοχή στις αδυναµίες και στις απειλές, 

επιδιώκεται να δηµιουργηθούν αποτελεσµατικές στρατηγικές που, είτε θα τις 

εξουδετερώνουν, είτε θα µετατρέπουν τις αδυναµίες σε δυνάµεις και τις 

απειλές σε ευκαιρίες. 

 

Η αποκτηµένη πρακτική εµπειρία στο marketing αποδεικνύει ότι ο 

χρόνος και η προσπάθεια που έχει καταβληθεί σε µια συστηµατική και 

δηµιουργική ανάλυση SWOT, είναι πάντα παραγωγική αλλά και χρήσιµη, 

ιδιαίτερα στον στρατηγικό προγραµµατισµό. Η παραπάνω θεώρηση των 

∆υνάµεων – Αδυναµιών πραγµατοποιείται τόσο από την εσωτερική οπτική, 

όσο και από την οπτική των «πελατών». Κρίσιµος παράγοντας, ο οποίος 

επιβάλει την προσπάθεια ποσοτικοποίησης των δεδοµένων αποτελεί η 

δυνατότητα ρεαλιστικής (αντικειµενικής) αποτίµησης της υφιστάµενης 

κατάστασης. Η όλη ανάλυση οφείλει να γίνει συσχετιζόµενη µε τον 

ανταγωνισµό. Για παράδειγµα, η παραγωγή ενός προϊόντος υψηλής 

ποιότητας, εφόσον παράγεται σε αφθονία και από τον ανταγωνισµό, δεν 

αποτελεί δύναµη για την περιοχή, αλλά αναγκαιότητα. 

Μια συνήθης προσέγγιση εντοπισµού των ευκαιριών έγκειται στην 

ανασκόπηση των δυνάµεων και τη διερεύνηση της δυναµικής τους για 

άνοιγµα ευκαιριών. Εναλλακτικά, ανασκοπούνται οι αδυναµίες και διερευνάται 

η δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιρίας µέσω της εξάλειψης αυτών. Για 

παράδειγµα, η µείωση του τεχνολογικού κόστους σε έναν τοµέα, αποτελεί 

ευκαιρία για µια περιοχή η οικονοµία της οποίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 

από τον τοµέα αυτό. 

Ως εργαλείο, η ανάλυση SWOT δεν αποτελεί πλήρη µελέτη ενός υπό 

εξέταση θέµατος αλλά ένα χρήσιµο και συµπληρωµατικό µέσο που βοηθά 

συχνά στην προκαταρκτική εξέταση και την εξαγωγή βασικών 

συµπερασµάτων. Η µέθοδος αυτή είναι απλή και χρησιµοποιείται και για 

βραχυπρόθεσµο προγραµµατισµό. Ανάλογα µε το επίπεδο και τον τρόπο 
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εφαρµογής της, η ανάλυση SWOT µπορεί να χρησιµοποιηθεί για δύο 

σκοπούς. Για την ανάλυση της ανταγωνιστικής θέσης µιας δραστηριότητας 

της επιχείρησης, ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, και για τη διάγνωση και 

αξιολόγηση των δεδοµένων µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού γενικότερα. 

Οι βασικές διαφοροποιήσεις από την προοηγούµενη ανάλυση εστιάζονται στα 

εξής σηµεία. Η ανάλυση αφορά το εσωτερικό της επιχείρησης µόνο και όχι τον 

περίγυρο. ∆εν αναφέρεται, δηλαδή, σε αδυναµίες και απειλές σε σχέση µε 

τους καταναλωτές ή πελάτες και γίνεται µελέτη σε επίπεδο επιχείρησης και όχι 

σε δραστηριότητα της, προϊόντος ή υπηρεσίας. Παρ’ όλ’ αυτά η έννοια του 

συλλογικού οράµατος πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση για να έχουµε 

τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Τέλος, η ανάλυση SWOT χρησιµοποιείται 

συµπληρωµατικά µε την ανάλυση PEST, που ακολουθεί. 

 

 

1.3 ΘΕΩΡΙΑ PEST – PEST ANALYSIS 

 

Η σύγχρονη επιχείρηση λειτουργεί µέσα σε ένα πλαίσιο δυνάµεων που 

συνθέτουν το περιβάλλον της. Οι δυνάµεις αυτές επιδρούν εσωτερικά ή 

εξωτερικά στην επιχείρηση. Οι εξωτερικές δυνάµεις δεν ελέγχονται κατά 

γενικό κανόνα από τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης. Τα εξωτερικά αυτά 

περιβαλλοντικά στοιχεία µπορούν να χωριστούν σε δύο οµάδες, στο 

εξωτερικό µακροπεριβάλλον της επιχείρησης και αποτελείται από µια σειρά 

ευρύτερων επιδράσεων, όπως ο πολιτισµός, οι νόµοι, οι οικονοµικές 

συνθήκες κλπ, και στο εξωτερικό µικροπεριβάλλον, που περιλαµβάνει 

προµηθευτές, µεσάζοντες του marketing και τους πελάτες, δηλαδή την αγορά. 

Το µακροπεριβάλλον µιας επιχείρησης περιλαµβάνει δυνάµεις του 

γενικότερου περιβάλλοντός της, όπως δηµογραφικές, οικονοµικές, 

τεχνολογικές, πολιτικές και νοµικές, και τέλος κοινωνικές και πολιτιστικές. Οι 

ειδικοί του marketing µε τον εντοπισµό αυτών των δυνάµεων κατορθώνουν να 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη προϊόντων ή υπηρεσιών προς την ικανοποίηση 

των αναγκών της αγοράς που συνεχώς µεταβάλλεται. 



 

34 

 

Πολιτικό και Νοµικό περιβάλλον (Political)17 

Η πολιτική βούληση σε κάθε χώρα εκφράζεται µε νόµους, προεδρικά 

διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις. Με αυτά τα µέσα οι εκάστοτε 

κυβερνήσεις ρυθµίζουν την οικονοµική, νοµική και πολιτική, ζωή µιας χώρας. 

Το πολιτικό και νοµικό περιβάλλον, όµως, αλλάζει συνεχώς, ειδικά στη χώρα 

µας, µε σηµαντικότερο παράδειγµα το φορολογικό. 

Οι νόµοι που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων έχουν 

διάφορους στόχους, όπως18 : 

• Να επηρεάσουν την κατανάλωση. 

• Να προστατεύσουν τον καταναλωτή 

• Να απαγορεύσουν την παραγωγή ορισµένων προϊόντων ή 

υπηρεσιών απο ιδιωτικούς φορείς 

• Να κατευθύνουν τις επενδύσεις σε ορισµένες περιοχές της 

χώρας. 

Εκτός από την εθνική νοµοθεσία, υπάρχει και ένα πλέγµα νοµοθεσίας 

που προέρχεται από το Κοινοβούλιο της Ευρωπαικής Ένωσης και επηρεάζει 

άµεσα ή έµµεσα την εκάστοτε ελληνική επιχείρηση. 

Μέχρι ένα σηµείο, η συµπεριφορά µιας επιχείρησης επηρεάζεται από 

το πολιτικο-οικονοµικό πλαίσιο µιας χώρας και οι επιρροές αυτές µπορούν να 

ταξινοµηθούν σε πέντε κατηγορίες19. 

                                                           
17

 Πετρώφ Γιάννης – Κώστας Τζωρτζάκης – Αλεξία Τζωρτζάκη, 2002, Μάρκετινγκ – Μάνατζμεντ – Η 

ελληνική προσέγγιση. Αρχές – Στρατηγικές – Εφαρμογές, εκδοσεις rosili 

Σαλαβού Ελένη, Κυριακίδου Ολίβια, 2010, Management εταιρικές λειτουργίες, εκδόσεις rosili 

Σιώμκος Γεώργιος Ι., 2004, Στρατηγικό μάρκετινγκ, εκδόσεις Σταμούλη αε 

18
 Πετρώφ Γιάννης – Κώστας Τζωρτζάκης – Αλεξία Τζωρτζάκη, 2002, Μάρκετινγκ – Μάνατζμεντ – Η 

ελληνική προσέγγιση. Αρχές – Στρατηγικές – Εφαρμογές, εκδοσεις rosili 

19
 Νίκος Γ. Ηγουμενάκης, Τουριστικό μαρκετινγκ, 1999, εκδόσεις Interbooks 
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• Στις γενικές νοµισµατικές και φορολογικές ρυθµίσεις 

νοµοθετικού περιεχοµένου. 

• Στο νοµοθετικό πλαίσιο που ρυθµίζει τις σχέσεις µεταξύ 

κυβέρνησης και µεµονωµένων βιοµηχανιών, µε κάθε είδους 

επιδοτήσεις. 

• Στη σχετική νοµοθεσία και την κοινωνική πολιτική που 

ακολουθείται από την κυβέρνηση και τις διάφορες αρµόδιες 

κρατικές υπηρεσίες στον τοµέα αυτό. 

• Στη νοµοθεσία που σχετίζεται µε το marketing, η οποία βασικά 

χωρίζεται σε εκείνη που αποβλέπει στη ρύθµιση και διατήρηση 

του υγιούς ανταγωνισµού και σε εκείνη που αποβλέπει στην 

προστασία του καταναλωτή. 

• Στη νοµοθεσία που κανονίζει τη διαδικασία προµηθειών αγαθών 

και υπηρεσιών από το διαδίκτυο, καθώς επίσης τις πολιτικές και 

ρυθµιστικές διαδικασίες που είναι συνυφασµένες µε αυτήν. 

 

Οικονοµικό περιβάλλον (Economical)20 

Οι άνθρωποι από µόνοι τους σε καµία περίπτωση δεν αρκούν για να 

δηµιουργησούν αγορές. Πρέπει απαραίτητα να έχουν διαθέσιµα χρήµατα και 

κυρίως τη θέληση να τα ξοδέψουν. Κατά συνέπεια το οικονοµικό περιβάλλον 

αποτελεί µια σηµαντική δύναµη που επηρεάζει το σύστηµα marketing όλων 

σχεδόν των επιχειρήσεων και οργανισµών, ανεξαρτήτως αν αυτοί έχουν 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή όχι. 

Το οικονοµικό περιβάλλον µιας χώρας επηρέαζεται ασφαλώς από την 

εκάστοτε οικονοµική πολιτική της χώρας αυτής. ∆εν πρέπει, όµως, να 

διαφεύγει της προσοχής µας ότι το οικονοµικό περιβάλλον κάθε χώρας 

                                                           
20

 Πετρώφ Γιάννης – Κώστας Τζωρτζάκης – Αλεξία Τζωρτζάκη, 2002, Μάρκετινγκ – Μάνατζμεντ – Η 

ελληνική προσέγγιση. Αρχές – Στρατηγικές – Εφαρμογές, εκδοσεις rosili 

Σαλαβού Ελένη, Κυριακίδου Ολίβια, 2010, Management εταιρικές λειτουργίες, εκδόσεις rosili 

Σιώμκος Γεώργιος Ι., 2004, Στρατηγικό μάρκετινγκ, εκδόσεις Σταμούλη αε 



 

36 

επηρεάζεται και εξαρτάται και από την παγκόσµια οικονοµική κατάσταση, 

αφού σχεδόν καµία χώρα δεν αποτελεί ένα κλειστό οικονοµικό σύστηµα. 

Όλοι οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν είναι εύρωστοι ή 

όχι επηρεάζονται, επηρεάζονται τόσο από το εσωτερικό οικονοµικό 

περιβάλλον όσο και και από το εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον. ∆είκτες 

οικονοµικής ανάπτυξης, όπως ο πληθωρισµός, το εισόδηµα κ.ά., καθώς και 

όλες οι οικονοµικές τάσεις προκαθορίζουν σε µεγάλο βαθµό το είδος των 

προϊόντων και υπηρεσιών που χρειάζονται οι καταναλωτές. Εποµένως, η 

εκάστοτε οικονοµική κατάσταση και οι προβλεπόµενες αλλαγές στην 

οικονοµία επηρεάζουν σε ένα µεγάλο βαθµό την επιτυχία των στρατηγικών 

µιας επιχείρησης. 

Ένα µέτρο σχετικό µε την κατάσταση του γενικού οικονοµικού 

περιβάλλοντος, που είναι αποδεκτό από πολλούς, είναι το Ακαθάριστο Εθνικό 

Προϊόν (ΑΕΠ). Αυτό αντιστοιχεί στη συνολική αξία όλων των τελικών 

προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε µια χώρα κατά τη διάρκεια του 

έτους. Χρησιµοποιείται για τη µέτρηση του επιπέδου ζωής µιας χώρας και 

δείχνει εάν υπάρχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Κατά την εξέταση του οικονοµικού περιβάλλοντος, πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη και ο κύκλος των οικονοµικών συγκυριών µιας χώρας. Όταν βρίσκεται 

στη φάση της ευηµερίας, η ζήτηση αυξάνει, αντίθετα, κατά τη φάση της 

ύφεσης, µειώνεται. Άλλοι οικονοµικοί παράγοντες που πρέπει να 

συνυπολογίζονται είναι, τα επιτόκια δανεισµού, η προσφορά χρήµατος, ο 

πληθωρισµός, η συναλλαγµατική αξία των εθνικών νοµισµάτων και τέλος οι 

πολιτικές νοµισµατικών υποτιµήσεων. 
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Κοινωνικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον (Social)21 

Οι πεποιθήσεις, τα έθιµα, ο τρόπος ζωής, οι κοινωνικές αξίες, οι 

επιθυµίες µεταβάλλονται συνεχώς και µε ταχύτατους ρυθµούς. Η δοµή της 

κοινωνίας, οι αντιλήψεις των κατοίκων µίας συγκεκριµένης κοινότητας, τα 

δηµογραφικά, ψυχογραφικά και άλλα κριτήρια σαφώς επηρεάζουν την 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε αυτή τη κοινωνία και γι' αυτό µελετάται 

στην ανάλυση PEST.  

∆ηµογραφία είναι η στατιστική µελέτη της κίνησης του ανθρώπινου 

πληθυσµού και των κατανεµητικών χαρακτηριστικών του. Σχετικές 

πληροφορίες συλλέγονται προκειµένου να κατανοηθούν οι δηµογραφικές 

τάσεις και να προγραµµατιστούν για το µέλλον, επειδή τέτοιες αλλαγές 

επηρεάζουν άµεσα την επιχείρηση. Προσοχή δίνεται στις τάσεις ανάπτυξης 

του συνολικού πληθυσµού, αλλά και συγκεκριµένων οµάδων ηλικιών, στη 

γεωγραφική κατανοµή του, καθώς και στην ταχύτητα µε την οποία 

µεταβάλλεται ο πληθυσµός µιας περιοχής. ∆ίνεται τόση έµφαση διότι 

µεταβολές στα χαρακτηριστικά του πληθυσµού δηµιουργούν τις ανάλογες 

αλλαγές και στις ευκαιρίες για πωλήσεις. Όταν οι υπόλοιπες συνθήκες 

παραµένουν αµετάβλητες, ιο ευκαιρίες για επέκταση των πωλήσεων 

εντοπίζονται σε χώρες και περιοχές που ο πληθυσµός παρουσιάζει αυξητική 

τάση. 

Απαραίτητα δηµογραφικά στοιχεία είναι και, ο αριθµός των 

νοικοκυριών, ο αριθµός των µελών ανά νοικοκυριό, οι εργαζόµενοι, το 

επίπεδο µόρφωσης του πληθυσµού, η σύνθεση κατά επάγγελµα αλλά και η 

κινητικότητα των πληθυσµών, είτε για αναζήτηση εργασίας είτε για διακοπές. 
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Τεχνολογικό περιβάλλον (Technological)22 

Το τεχνολογικό περιβάλλον αποτελεί από τις µεγαλύτερες δυνάµεις του 

µακροπεριβάλλοντος. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας συντελείται σήµερα µε 

γοργούς ρυθµούς. Βαδίζουµε προς την Τρίτη βιοµηχανική επανάσταση, µε 

προεξέχοντες τους τεχνολογικούς κλάδους της ηλεκτρονικής, της ροµποτικής 

και της βιοτεχνολογίας. Καθηµερινά εµφανίζονται νέα προϊόντα ή υπηρεσίες 

στην αγορά, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν είχαµε φανταστεί. Οι 

κίνδυνοι λοιπόν που προέρχονται από τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη είναι 

σηµαντικοί για µια επιχείρηση που θέλει να παραµένει ανταγωνιστική στην 

αγορά και πρέπει να προβλέπονται και να αναµένονται από τα στελέχη της. 

Οι καινοτοµίες, τα εµπόδια εισόδου που σχετίζονται µε τεχνολογικά 

επιτέυµατα καθώς και η µεταφορά της τεχνολογίας αποτελούν κρίσιµα 

ζητήµατα. Ο προγραµµατισµός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων σε 

συνεργασία µε το τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης είναι επιβεβληµένη. ∆εν 

εισάγεται κάτι στην αγορά, ακόµα και αν αποτελεί καινοτοµία, εφόσον πρώτα 

δεν έχει διαπιστώθει ότι ικανοποιεί µια διαπιστωµένη ανάγκη της. 

Επαναστατικές τεχνολογικές εξελίξεις ασκούν συνήθως µια τρίπτυχη 

επίδραση στην αγορά23 : 

• Ξεκινούν εντελώς νέες βιοµηχανικές δραστηριότητες 

• Αλλάζουν ριζικά ή καταστρέφουν ουσιαστικά υπάρχουσες 

βιοµηχανίες 

• Τονώνουν νέες αγορές και βιοµηχανίες σε τοµείς που δεν 

σχετίζονται µε τη νέα τεχνολογία. 
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39 

Όπως όλα τα πράγµατα, έτσι και η τεχνολογία έχει τα θετικά της και τα 

αρνητικά της. Έτσι λοιπόν µια νέα τεχολογία, ενώ από τη µια πλευρά µπορεί 

να βελτιώσει τη ζωή µας σε ένα συγκεκριµένο τοµέα, από την άλλη πλευρά  

µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα τόσο κοινωνικά όσο και περιβαλλοντικά. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

Οι διαρκώς επιτυχηµένες επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν τη 

δυνατότητα να προσαρµόζονται στις εξελίξεις αλλά και να τις δηµιουργούν. 

Αυτή η δυνατότητα συνδέεται απόλυτα µε την ικανότητα αντιµετώπισης της 

αδράνειας και του εφησυχασµού που δηµιουργεί η πρόσκαιρη επιτυχία στα 

στελέχη των επιχειρήσεων αυτών. Με µεθόδους εκτίµησης της ετοιµότητάς 

τους, όπως η ανάλυση SWOT, και αξιολόγησης του εξωτερικού 

µακροπεριβάλλοντός τους, όπως η ανάλυση PEST, µπορούν οι επιχειρήσεις 

να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία για τον αποδοτικότερο στρατηγικό 

σχεδιασµό. 

Σε κλάδους υπηρεσιών, όπως είναι ο τουρισµός, εκτός από τους 

προφανείς στόχους όπου είναι το κέρδος και η ανάπτυξη θα πρέπει να 

εξετάζονται εξίσου και παράγοντες που καθιστούν τις υπηρεσίες αυτές 

διαφορετικές. Οι παράγοντες αυτοί είναι η εποχικότητα, ο φθαρτός ή άυλος 

χαρακτήρας των υπηρεσιών αλλά και τα υψηλά σταθερά κόστη που 

συνυπάρχουν στο κλάδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  – MICHAEL E. PORTER ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η διατήρηση των οργανωσιακών πόρων µε τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα συνιστά µεγάλη πρόκληση. Το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ορίζεται ως το πλεονέκτηµα µιας επιχείρησης σε 

σχέση µε τον ανταγωνισµό (π.χ. χαµηλότερη τιµή, υψηλότερη ποιότητα, 

ταχύτερη εξυπηρέτηση). Αυτό εξασφαλίζεται δύσκολα σε ένα ακανόνιστο 

εξωτερικό περιβάλλον, στο οποίο υπάρχουν σηµαντικοί περιορισµοί στη 

δυνατότητα σχεδιασµού του µέλλοντος. Ωστόσο, η σύναψη ισχυρών και 

ποιοτικών συνεργασιών εντός και εκτός επιχείρησης, δηλαδή µε πελάτες, 

προµηθευτές, ακόµα και ανταγωνιστές, µπορεί να αποτελέσει συστατικό 

επιτυχίας στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Οι νέοι τρόποι εργασίας 

δίνουν έµφαση σε συνεργασίες µεταξύ τµηµάτων, ιεραρχικών επιπέδων, αλλά 

και εταιρειών. Επιχειρησιακά µοντέλα (Business models) που συνδέουν 

ψηφιακά τις οµάδες ενδιαφεροµένων (stakeholders) υπονοούν προκλήσεις 

που απαιτούν από τα διοικητικά στελέχη να διαχειριστούν σχέσεις που δεν 

υπήρχαν στο παρελθόν. 

 

 

2.1 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ24 

 

Ο ανταγωνισµός είναι ο πυρήνας της επιτυχίας ή της αποτυχίας των 

επιχειρήσεων. Καθορίζει την καταλληλότητα των δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων που µπορούν να συµβάλουν στην απόδοσή τους, µε 

καινοτοµίες, ή καλή τµηµατοποίηση. Η ανταγωνιστική στρατηγική είναι η 
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αναζήτηση για µια ευνοϊκή ανταγωνιστική θέση σε µια βιοµηχανία, η 

θεµελιώδης αρένα στην οποία ο ανταγωνισµός εκδηλώνεται. Η ανταγωνιστική 

στρατηγική στοχεύει στη δηµιουργία µιας κερδοφόρας και βιώσιµης θέσης 

ενάντια στις δυνάµεις που καθορίζουν τον ανταγωνισµό της βιοµηχανίας. 

Το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα περιγράφει τον τρόπο που µια 

επιχείρηση µπορεί να επιλέξει και να εφαρµόσει µια γενική στρατηγική για να 

επιτύχει να είναι ανταγωνιστική αλλά και να παραµένει ανταγωνιστική. Το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αναπτύσσεται ανεξάρτητα από την αξία που είναι 

σε θέση να δηµιουργήσει µια επιχείρηση για τους αγοραστές της και 

υπερβαίνει το κόστος της επιχείρησης για τη δηµιουργία του. 

Αξία είναι αυτό που οι αγοραστές είναι πρόθυµοι να πληρώσουν, και η 

ανώτερη αξία προέρχεται από το να προσφέρουν χαµηλότερες τιµές από τους 

ανταγωνιστές τους για ισοδύναµες παροχές ή να παρέχουν µοναδικά 

πλεονεκτήµατα που να αντισταθµίζουν κατά πολύ την υψηλότερη τιµή. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος: ηγεσίας 

κόστους και διαφοροποίησης. Το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα αντιµετωπίζει 

την αλληλεπίδραση µεταξύ των τύπων του, ηγεσίας κόστους και 

διαφοροποίησης, καθώς και το πεδίο των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. 

Το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα σε µια βιοµηχανία µπορεί να είναι 

έντονα ενισχυµένο από τις σχέσεις αλληλεπίδρασης µε τις επιχειρηµατικές 

µονάδες που ανταγωνίζονται σε σχετικές βιοµηχανίες, αν αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις µπορούν πράγµατι να επιτευχθούν. Οι αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των επιχειρησιακών µονάδων είναι τα κυριότερα µέσα µε τα οποία µια 

διαφοροποιηµένη επιχείρηση δηµιουργεί αξία, και ως εκ τούτου παρέχει τα 

θεµέλια για την εταιρική στρατηγική της. 
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2.2 PORTER ANALYSIS25  – Η ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

 

2.2.1 Πέντε δυνάµεις των ανταγωνιστών 

Το πρώτο θεµελιώδες καθοριστικό στοιχείο για την κερδοφορία µιας 

επιχείρησης είναι η ελκυστικότητα της βιοµηχανίας. Η ανταγωνιστική 

στρατηγική πρέπει να αναπτυχθεί µέσα από µια περίπλοκη κατανόηση των 

κανόνων του ανταγωνισµού που καθορίζουν την ελκυστικότητα µιας 

βιοµηχανίας. Ο απώτερος στόχος της ανταγωνιστικής στρατηγικής είναι να 

αντιµετωπίσει και, στην ιδανική περίπτωση, να αλλάξει τους κανόνες υπέρ της 

επιχείρησης. Σε κάθε βιοµηχανία, είτε είναι εγχώρια ή διεθνής, είτε παράγει 

ένα προϊόν ή µια υπηρεσία, οι κανόνες του ανταγωνισµού ενσωµατώνονται σε 

πέντε ανταγωνιστικές δυνάµεις :  

1. την είσοδο νέων ανταγωνιστών 

2. την απειλή των υποκατάστατων 

3. την διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών 

4. την διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών 

5. και την αντιπαλότητα µεταξύ των υφιστάµενων ανταγωνιστών. 

Η συλλογική δύναµη αυτών των πέντε ανταγωνιστικών δυνάµεων είναι 

που καθορίζει την ικανότητα των επιχειρήσεων σε µια βιοµηχανία να 

κερδίζουν, κατά µέσο όρο, τα ποσοστά απόδοσης των επενδύσεων που 

υπερβαίνουν το κόστος κεφαλαίου. Η δύναµη αυτών των «πέντε δυνάµεων» 

διαφέρει από κλάδο σε κλάδο, και µπορεί να αλλάξει όσο η βιοµηχανία 

εξελίσσεται. 

Οι «πέντε δυνάµεις» καθορίζουν την κερδοφορία της βιοµηχανίας διότι 

επηρεάζουν τις τιµές, το κόστος, και τις απαιτούµενες επενδύσεις των 

επιχειρήσεων σε µια βιοµηχανία, δηλαδή τα στοιχεία της απόδοσης της 

επένδυσης. Η αγοραστική ισχύς επηρεάζει τις τιµές που οι επιχειρήσεις 
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µπορούν να αλλάξουν, για παράδειγµα, όπως και η απειλή της 

υποκατάστασης. Η ισχύς των αγοραστών µπορεί επίσης να επηρεάσει το 

κόστος και τις επενδύσεις, διότι οι ισχυροί αγοραστές ζητούν ακριβές 

υπηρεσίες. Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών καθορίζει το 

κόστος των πρώτων υλών και άλλων εισροών. Η ένταση του ανταγωνισµού 

επηρεάζει τις τιµές καθώς και το κόστος του ανταγωνισµού σε τοµείς όπως η 

εγκατάσταση, η ανάπτυξη προϊόντων, η διαφήµιση και η δύναµη των 

πωλήσεων. Η απειλή εισόδου θέτει ένα όριο στις τιµές των υπαρχόντων, και 

προσδιορίζει τις επενδύσεις που απαιτούνται για  να αποτραπούν  ορισµένοι 

νεοεισερχόµενοι. 

Η δύναµη κάθε µιας από τις πέντε ανταγωνιστικές δυνάµεις είναι 

συνάρτηση είτε της δοµής του κλάδου, είτε των συγκεκριµένων οικονοµικών 

και τεχνικών χαρακτηριστικών µιας βιοµηχανίας. Σε οποιαδήποτε βιοµηχανία 

ή κλάδο, δεν είναι όλες οι πέντε δυνάµεις εξίσου σηµαντικές και οι εκάστοτε 

διαρθρωτικοί παράγοντες που είναι σηµαντικοί θα διαφέρουν κάθε φορά. 

Κάθε βιοµηχανία είναι µοναδική και έχει τη δική της δοµή. Το πλαίσιο 

των πέντε δυνάµεων επιτρέπει σε µια επιχείρηση να δει µέσα από την 

πολυπλοκότητα και να εντοπίσει τους παράγοντες που είναι κρίσιµοι για τον 

ανταγωνισµό στον κλάδο της, καθώς και για τον εντοπισµό αυτών των 

στρατηγικών καινοτοµιών που θα βελτιώσουν περισσότερο τη βιοµηχανία και 

την αποδοτικότητα της ίδιας της επιχείρησης. Το πλαίσιο των πέντε δυνάµεων 

δεν εξαλείφει την ανάγκη για δηµιουργικότητα στην εξεύρεση νέων τρόπων να 

ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις στον εκάστοτε κλάδο. 

Οι πέντε δυνάµεις των ανταγωνιστών που καθορίζουν τα στοιχεία 

κερδοφορίας στη βιοµηχανία και τα στοιχεία της διάρθρωσης αυτής. 
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∆ιάγραµµα 2.1 Το Μοντέλο των Πέντε Ανταγωνιστικών ∆υνάµεων του Michael 

E. Porter 

 

Στο νέο συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον η προσφορά και η 

ζήτηση αλλάζουν διαρκώς και αλληλο-προσαρµόζονται µεταξύ τους. Η 

διάρθρωση της βιοµηχανίας καθορίζει πόσο γρήγορα οι ανταγωνιστές 

προσθέτουν νέα προσφορά. Η διάρθρωση της βιοµηχανίας καθορίζει επίσης 

πόσο γρήγορα οι ανταγωνιστές θα εξαλείψουν την πλεονασµατική προσφορά. 

Οι συνέπειες της έλλειψης ισορροπίας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης για την 

κερδοφορία της βιοµηχανίας, διαφέρουν επίσης σε µεγάλο βαθµό, ανάλογα µε 

τη δοµή της βιοµηχανίας. Σε ορισµένους κλάδους, ένα µικρό ποσό της 

πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας προκαλεί πολέµους τιµών και 

χαµηλή αποδοτικότητα. Πρόκειται για κλάδους στους οποίους υπάρχουν 

διαρθρωτικές πιέσεις είτε για την έντονη αντιπαλότητα είτε από ισχυρούς 

αγοραστές.  

Η τοποθέτηση µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο κλάδο 

καθορίζει εάν η κερδοφορία µιας επιχείρησης είναι πάνω ή κάτω από το µέσο 

όρο του κλάδου. Μια επιχείρηση που µπορεί να τοποθετηθεί σωστά µπορεί 
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και να κερδίσει τα ποσοστά απόδοσης, ακόµη κι αν η δοµή της βιοµηχανίας 

είναι δυσµενής και η µέση αποδοτικότητα της βιοµηχανίας είναι εποµένως 

περιορισµένη. 

Η θεµελιώδης βάση των πιο πάνω, σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, είναι 

το διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Αν µια επιχείρηση µπορεί να έχει 

πολλά δυνατά και αδύνατα σηµεία σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της, 

υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος που µια 

επιχείρηση µπορεί να κατέχει : χαµηλό κόστος ή διαφοροποίηση. Η σηµασία 

οποιασδήποτε δύναµης ή αδυναµίας µιας επιχείρησης είναι τελικά σε 

συνάρτηση µε τον αντίκτυπό της στο σχετικό κόστος ή την διαφοροποίηση. Το 

πλεονέκτηµα κόστους και διαφοροποίησης πηγάζει µε τη σειρά του από τη 

δοµή της βιοµηχανίας. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µπορεί να προκύψει 

από την ικανότητα της επιχείρησης να αντιµετωπίσει τις πέντε δυνάµεις 

καλύτερα από τους ανταγωνιστές της. 

Οι δύο βασικοί τύποι ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, σε συνδυασµό 

µε το πεδίο των δραστηριοτήτων για τις οποίες µια επιχείρηση επιδιώκει να 

επιτύχει, οδηγεί σε τρεις γενικές στρατηγικές για την επίτευξη των παραπάνω: 

ηγεσίας κόστους (cost leadership), διαφοροποίηση (differentiation), και 

εστίαση (focus). Η στρατηγική εστίασης έχει δύο παραλλαγές, την εστίαση στο 

κόστος (cost focus) και την εστίαση στη διαφοροποίηση (differentiation focus). 

Οι γενικές στρατηγικές φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

Πίνακας 2.1 Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα 

  Χαµηλό κόστος 
Ιδιαιτερότητα 
προϊόντος 

Ευρεία 
Αγορά 

Ηγεσίας Κόστους ∆ιαφοροποίησης 

                         ΕΣΤΙΑΣΗ 

Πεδίο 
Ανταγωνισµού Συγκεκριµένο 

τµήµα της 
αγοράς στο Κόστος στη ∆ιαφοροποίηση 
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Κάθε µία από τις γενικές στρατηγικές περιλαµβάνει µια ριζικά 

διαφορετική πορεία για το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, συνδυάζοντας µια 

επιλογή για το είδος του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος που επιδιώκεται, το 

πεδίο εφαρµογής του στρατηγικού στόχου µε τον οποίο το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα θα πρέπει να επιτευχθεί. Η ηγεσία κόστους και οι στρατηγικές 

διαφοροποίησης αναζητούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στο ευρύ φάσµα των 

κλάδων της βιοµηχανίας, ενώ οι στρατηγικές εστίασης στοχεύουν στο 

πλεονέκτηµα του κόστους (εστίαση κόστους) ή της διαφοροποίησης (εστίαση 

διαφοροποίησης), σε ένα µικρό τµήµα της. Οι ειδικές δράσεις που απαιτούνται 

για την εφαρµογή κάθε γενικής στρατηγικής ποικίλλουν ευρέως από 

βιοµηχανία σε βιοµηχανία, όπως και οι γενικές στρατηγικές σε µια 

συγκεκριµένη βιοµηχανία. Ενώ, η επιλογή και η εφαρµογή µιας γενικής 

στρατηγικής δεν είναι καθόλου απλή, ωστόσο, είναι η λογική πορεία προς το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που πρέπει να επιδιώκεται σε κάθε κλάδο.26 

Η ιδέα που βασίζεται στην έννοια των γενικών στρατηγικών είναι ότι το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε στρατηγικής, και 

για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος απαιτείται µια επιχείρηση να 

κάνει µια επιλογή. Αν µια επιχείρηση θέλει να επιτύχει ενός ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος, πρέπει να κάνει µια επιλογή σχετικά µε το είδος του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος που επιδιώκει να επιτύχει και το πεδίο µέσα 

στο οποίο θα το επιτύχει. Η «συνταγή» που λέει «όλα τα αγαθά για όλους 

τους ανθρώπους» είναι µια στρατηγική για µετριότητα και κάτω του µέσου 

όρου των επιδόσεων, επειδή συχνά στη περίπτωση αυτή η επιχείρηση δεν 

έχει κανένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα προς όλους. 
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2.2.2 Σρατηγικές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος 

 

• Ηγεσία κόστους (Cost Leadership)27 

Είναι ίσως η πιο ξεκάθαρη από τις τρεις γενικές στρατηγικές. Σε αυτή, 

µια επιχείρηση έχει ως στόχο να γίνει ο χαµηλόκοστος παραγωγός στη 

βιοµηχανία της και επίσης έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρµογής και εξυπηρετεί 

πολλούς βιοµηχανικούς τοµείς. Η χαµηλού κόστους κατάσταση παραγωγής 

περιλαµβάνει περισσότερα από το να βρίσκεται απλώς κάτω από την 

καµπύλη εκµάθησης. Ένας χαµηλόκοστος παραγωγός πρέπει να βρει και να 

αξιοποιήσει όλες τις πηγές πλεονεκτήµατος του κόστους. Οι χαµηλόκοστοι 

παραγωγοί πωλούν συνήθως ένα πρότυπο προϊόν και δίνουν µεγάλη έµφαση 

στην αξιοποίηση κλίµακας ή στα απόλυτα πλεονεκτήµατα κόστους από όλες 

τις πηγές. 

Σε περίπτωση που µια επιχείρηση µπορεί να επιτύχει και να 

διασφαλίσει τη συνολική ηγεσία κόστους, τότε θα είναι ένα βήµα παραπάνω, 

µε την προϋπόθεση ότι µπορεί να διευθύνει τις τιµές στο µέσο όρο ή κοντά 

στο µέσο όρο του κλάδου. Στον εξοπλισµό ή στις χαµηλότερες τιµές από τους 

ανταγωνιστές, ο χαµηλόκοστος ηγέτης σηµαίνει ότι έχει και υψηλότερες 

αποδόσεις. Ένα ηγέτης κόστους, ωστόσο, δεν µπορεί να αγνοήσει τις βάσεις 

της διαφοροποίησης. Εάν το προϊόν του δεν είναι αντιληπτό ως συγκρίσιµο ή 

αποδεκτό από τους αγοραστές, ένας ηγέτης κόστους θα αναγκαστεί να κάνει 

εκπτώσεις στις τιµές αρκετά κάτω από των ανταγωνιστών ώστε να κερδίσει 

πωλήσεις και µερίδιο αγοράς. 

Ένας ηγέτης κόστους πρέπει να επιτύχει ισότητα ή να βρίσκεται κοντά 

στις βάσεις της διαφοροποίησης σε σχέση µε τους ανταγωνιστές του, οι 
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οποίοι να είναι πιο πάνω, αν και βασίζεται στην ηγεσία του κόστους για το 

ανταγωνιστικό του πλεονέκτηµα. 

 

• ∆ιαφοροποίηση (Differentiation)28 

Η δεύτερη γενική στρατηγική είναι η διαφοροποίηση. Σε µια στρατηγική 

διαφοροποίησης, η επιχείρηση επιδιώκει να είναι η µοναδική στη βιοµηχανία 

σύµφωνα µε κάποιες διαστάσεις που είναι ευρέως εκτιµηµένες από τους 

αγοραστές. Επιλέγεται ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά που πολλοί 

αγοραστές σε έναν κλάδο θεωρούν ως σηµαντικά, και µοναδικά θέτει τον 

εαυτό της ώστε να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες. Έτσι ανταµείβεται για τη 

µοναδικότητά της µε µια ειδική τιµή. 

Τα µέσα για τη διαφοροποίηση είναι κοινά σε κάθε κλάδο. Η 

διαφοροποίηση µπορεί να βασίζεται στο ίδιο το προϊόν. Μια επιχείρηση που 

µπορεί να επιτύχει και να διατηρήσει τη διαφοροποίηση σε αυτό που παράγει 

θα είναι ένα βήµα παραπάνω εάν η τιµή της υπερβαίνει το επιπλέον κόστος 

που συνεπάγεται τη µοναδικότητα. Ένας παράγοντας διαφοροποίησης, ως εκ 

τούτου, πρέπει να επιδιώκει πάντα τρόπους διαφοροποίησης που οδηγούν σε 

υψηλότερη τιµή µεγαλύτερη από το κόστος της διαφοροποίησης. Ένας 

παράγοντας διαφοροποίησης δεν µπορεί να αγνοήσει τη θέση του κόστους. 

Ένας παράγοντας διαφοροποίησης στοχεύει κατά συνέπεια στην ισοτιµία του 

κόστους ή την εγγύτητα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της επιχείρησης, µε 

τη µείωση του κόστους σε όλους τους τοµείς που δεν επηρεάζουν τη 

διαφοροποίηση. 

Η λογική της στρατηγικής της διαφοροποίησης απαιτεί ότι µια 

επιχείρηση επιλέγει τις ιδιότητες που µπορεί να διαφοροποιηθεί ώστε να είναι 

διαφορετική από τους αντιπάλους της. Μια επιχείρηση πρέπει πραγµατικά να 

είναι µοναδική σε κάτι, ωστόσο, µπορεί να υπάρχουν περισσότερες από µία 
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επιτυχηµένες στρατηγικές διαφοροποίησης σε µια βιοµηχανία, αν υπάρχουν 

ορισµένα χαρακτηριστικά που είναι ευρέως εκτιµηµένα από τους αγοραστές. 

 

• Εστίαση (Focus)29  

Η τρίτη γενική στρατηγική είναι η εστίασης. Αυτή η στρατηγική είναι 

αρκετά διαφορετική από τις άλλες, γιατί στηρίζεται στην επιλογή των στενών 

ανταγωνιστικών πεδίων µέσα σε µια βιοµηχανία. Η στρατηγική εστίασης 

επικεντρώνεται σε ένα µικρό τµήµα της αγοράς ή των πελατών και 

προσαρµόζει τη στρατηγική της ανάλογα προκειµένου να επιτύχει την 

προτίµηση του εν δυνάµει πελάτη. Με τη βελτιστοποίηση της στρατηγικής της 

για τα τµήµατα-στόχους, ο στρατηγική αυτή επιδιώκει να επιτύχει ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε τµήµατα-στόχους της αγοράς, παρόλο που 

δεν διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα συνολικά. 

Η στρατηγική εστίασης έχει δύο παραλλαγές. Εστίαση στο κόστος µιας 

επιχείρησης (cost focus), όπου προσπαθεί να δηµιουργήσει πλεονέκτηµα 

κόστους σε τµήµα του στόχου της, ενώ στην εστίαση στη διαφοροποίηση 

(differentiation focus), µια επιχείρηση επιδιώκει διαφοροποίηση στην 

κατηγορία στόχο της. Και οι δύο παραλλαγές της στρατηγική εστίασης 

βασίζονται στις διαφορές µεταξύ των τµηµάτων που στοχεύει. Τα τµήµατα 

στόχοι πρέπει να είναι είτε αγοραστές µε ασυνήθιστες ανάγκες ή αλλιώς το 

σύστηµα παραγωγής και διανοµής που εξυπηρετεί καλύτερα το τµήµα στόχο. 

Η εστίαση κόστους, εκµεταλλεύεται τις διαφορές στη συµπεριφορά των 

δαπανών σε ορισµένα τµήµατα της αγοράς, ενώ η εστίαση διαφοροποίησης 

εκµεταλλεύεται τις ειδικές ανάγκες των αγοραστών σε συγκεκριµένα τµήµατα. 

Σε περίπτωση που µια επιχείρηση µπορεί να επιτύχει βιώσιµη ηγεσία 

κόστους (εστίαση κόστος) ή διαφοροποίησης (εστίαση διαφοροποίηση) στην 

κατηγορία της και το τµήµα της αγοράς είναι ελκυστικό ως προς τη δοµή, τότε 
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η συγκεκριµέµη στρατηγική θα οδηγήσει σε αποδόσεις πάνω από το µέσο 

όρο του κλάδου. 

 

• Κολληµένος στη µέση30  

Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε κάποια γενική στρατηγική, 

κόστους ή εστιασης, αλλά δεν καταφέρνει να επιτύχει κάποιο από αυτά είναι 

«κολληµένη στη µέση». Μια τέτοια επιχείρηση δεν καταφέρνει να έχει στην 

κατοχή της κανένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Αυτή η στρατηγική θέση είναι 

συνήθως µια συνταγή για την κάτω από το µέσο όρο απόδοση. Μια 

επιχείρηση που έχει κολλήσει στη µέση θα βρίσκεται σε µειονεκτική θέση, 

επειδή ο ηγέτης του κόστους, ο διαφοροποιηµένος, ή ο εστιασµένος θα είναι 

σε καλύτερη θέση να ανταγωνιστούν σε κάθε τµήµα. Στις περισσότερες 

βιοµηχανίες, είναι πολύ λίγοι οι ανταγωνιστές που έχουν κολλήσει στη µέση. 

Μια επιχείρηση που έχει κολλήσει στη µέση θα κερδίσει ελκυστικά 

κέρδη µόνο αν η δοµή της βιοµηχανίας της, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή, ή αν είναι 

αρκετά τυχερή να έχει ανταγωνιστές που είναι επίσης κολληµένοι στη µέση. 

Συνήθως, όµως, µια τέτοια επιχείρηση θα είναι πολύ λιγότερο κερδοφόρα από 

τους αντιπάλους που επιτυγχάνουν µία από τις γενικές στρατηγικές. Το να 

κολλήσει στη µέση µια επιχείρηση κρύβει συχνά µια εκδήλωση απροθυµίας 

της ίδιας της επιχείρησης να κάνει επιλογές για το πώς να ανταγωνιστεί. 

Προσπαθεί για το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µέσα από κάθε µέσο και δεν 

επιτυγχάνει κάτι, επειδή το να επιτύχει διάφορους τύπους ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος απαιτεί συνήθως συνεπείς ενέργειες τις οποίες αδυνατεί να 

αναλάβει. 
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• Άσκηση περισσότερων από µία γενική στρατηγική31  

Κάθε γενική στρατηγική είναι µια ριζικά διαφορετική προσέγγιση για τη 

δηµιουργία και διατήρηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, 

συνδυάζοντας το είδος του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µιας επιχείρησης 

έχει ως στόχο και το πεδίο εφαρµογής του στρατηγικού στόχου της. Συνήθως 

µια επιχείρηση πρέπει να επιλέξει µεταξύ τους, ή θα κολλήσει στη µέση. Τα 

οφέλη από τη βελτιστοποίηση της στρατηγικής της επιχείρησης για ένα 

συγκεκριµένο τµήµα - στόχου, δεν µπορεί να κερδίσει αν µια επιχείρηση 

ταυτόχρονα εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσµα τοµέων (ηγεσία κόστους ή 

διαφοροποίηση). Το σηµαντικό για µια επιχείρηση είναι να επιλέξει τη 

στρατηγική εκείνη που θα της εξασφαλίσει τη διατήρηση του αποκτώµενου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

 

2.2.3 Βιωσιµότητα  

 

Μια γενική στρατηγική δεν θα οδηγήσει σε υψηλότερη επιχειρηµατική 

απόδοση από τη µέση απόδοση του κλάδου, εκτός εάν είναι βιώσιµη σε 

σχέση µε τους ανταγωνιστές της, αν και οι δράσεις που βελτιώνουν τη δοµή 

της βιοµηχανίας µπορούν να βελτιώσουν την κερδοφορία της βιοµηχανίας. Η 

βιωσιµότητα των τριών γενικών στρατηγικών που απαιτεί το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα µιας επιχείρησης αντιστέκεται στη διάβρωση από τη 

συµπεριφορά του ανταγωνιστή ή την εξέλιξη της βιοµηχανίας. Κάθε γενική 

στρατηγική συνεπάγεται διαφορετικούς κινδύνους που παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 2.2 Κίνδυνοι των Επιχειρηµατικών Στρατηγικών του Ανταγωνιστικού 

Πλεονεκτήµατος 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΗΓΕΣΙΑΣ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΤΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

∆εν είναι µια 
σταθερή στρατηγική 
µακροπρόθεσµα 
διότι : 

∆εν είναι µια σταθερή 
στρατηγική 
µακροπρόθεσµα διότι : 

∆εν είναι µια σταθερή 
στρατηγική 
µακριπρόθεσµα διότι : 

• Οι ανταγωνιστές 
µιµούνται 
• Η τεχνολογία 
µεταβάλλεται 
• Οι παράγοντες της 
φθείρονται 

• Οι ανταγωνιστές 
µιµούνται 
• Συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά 
γίνονται όλο και 
λιγότερο σηµαντικά για 
τους αγοραστές 

• Είναι εύκολη προς 
µίµηση 
• Το τµήµα στόχος 
γίνεται δοµικά µη 
ελκυστικό 
• Οι δοµές διαβρώνονται 
• Η ζήτηση εξαφανίζεται 

      

Χάνεται η εγγύτητα 
στη διαφοροποίηση 

Χάνεται η εγγύτητα στο 
κόστος 

• Γενικά στοχευµένοι 
ανταγωνιστές µπορούν 
να συντρίψουν το τµήµα 
της αγοράς 
• Οι διαφορές του κάθε 
τµήµατος από τα άλλα 
είναι περιορισµένες 
• Τα πλεονεκτήµατα από 
µια ευρεία παραγωγή 
αυξάνουν 

Οι χαµηλόκοστοι 
παραγωγοί 
πετυχαίνουν ακόµα 
χαµηλότερο κόστος 
στα τµήµατα της 
αγοράς 

Όσοι επικεντρώνονται 
στη διαφοροποίηση 
πετυχαίνουν ακόµα 
καλύτερα 
αποτελέσµατα 
διαφοροποίησης στα 
τµήµατα της αγοράς 

Νεο-εισερχόµενοι µε 
στρατηγική εστίασης 
επιµερίζουν την αγορά 

 

 

2.2.4 Πλεονέκτηµα Κόστους (Cost Advantage) 

 

Το Πλεονέκτηµα Κόστους είναι ένας από τους δύο τύπους 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µιας επιχείρησης. Το κόστος είναι επίσης 

ζωτικής σηµασίας για τις στρατηγικές διαφοροποίησης, επειδή ως στοιχείο 
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διαφοροποίησης πρέπει να διατηρήσει το κόστος της εγγύτητας µε τους 

ανταγωνιστές. Εκτός αν η προκύπτουσα υψηλότερη τιµή υπερβαίνει το 

κόστος της διαφοροποίησης, η επιχείρηση που διαφοροποιείται δεν θα 

µπορέσει να επιτύχει υψηλή απόδοση. Η συµπεριφορά του κόστους, ασκεί 

επίσης µια ισχυρή επιρροή στη συνολική δοµή της βιοµηχανίας. 

Οι διευθυντές αναγνωρίζουν τη σηµασία του κόστους, και πολλά 

στρατηγικά σχέδια δηµιουργίας «ηγεσίας κόστους» ή «µείωση του κόστους», 

υιοθετούνται ως στόχοι. Ωστόσο, η συµπεριφορά του κόστους σπάνια είναι 

πλήρως κατανοητή. Ευρεία διαφωνία υπάρχει συχνά µεταξύ των διαχειριστών 

για τη σχετική θέση του κόστους της επιχείρησης και τους λόγους που το 

προσδιορίζουν. 

 

Βήµατα στη στρατηγική ανάλυση του κόστους. 

Οι τεχνικές32 που µπορούν να συνοψιστούν µε σκιαγράφηση των 

µέτρων που απαιτούνται στη στρατηγική ανάλυσης κόστους: 

1. Προσδιορισµός της κατάλληλης αλυσίδας αξίας και εκχώρηση του 

κόστους και των περιουσιακών στοιχείων σε αυτή. 

2. ∆ιάγνωση των «οδηγών» κόστους κάθε δραστηριότητας αξίας και πώς 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. 

3. Προσδιορισµός της αλυσίδας αξίας του ανταγωνιστή, και καθορισµός του 

σχετικού κόστους των ανταγωνιστών και των πηγών κόστους 

διαφοροποίησης. 

4. Ανάπτυξη µια στρατηγική για τη µείωση σχετικής θέσης κόστους µέσω 

ελέγχου των «οδηγών» κόστους ή την αναµόρφωση της αλυσίδας αξίας 

και / ή µεταγενέστερη αξία. 
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5. Βεβαιότητα ότι οι προσπάθειες µείωσης του κόστους δεν διαβρώνουν την 

διαφοροποίηση, ή να κάνετε µια συνειδητή επιλογή. 

6. ∆οκιµή στρατηγικής µείωσης του κόστους για την αειφορία.  

 

2.2.5 ∆ιαφοροποίηση (Differentiation) 

  

Μια επιχείρηση διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές της, εάν 

µπορεί να είναι µοναδική σε κάτι που είναι πολύτιµο για τους αγοραστές. Η 

διαφοροποίηση είναι ένας από τους δύο τύπους ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος που µπορεί να έχει µια επιχείρηση. Ο βαθµός στον οποίο οι 

ανταγωνιστές σε µια βιοµηχανία µπορούν να διαφοροποιηθούν από τους 

άλλους είναι επίσης ένα σηµαντικό στοιχείο της δοµής του κλάδου. 

Παρά τη σηµασία της διαφοροποίησης, οι πηγές της συχνά δεν είναι 

πλήρως κατανοητές. Οι επιχειρήσεις βλέπουν τις πιθανές πηγές της 

διαφοροποίησης πολύ στενά. Βλέπουν διαφοροποίηση από την άποψη του 

φυσικού προϊόντος ή τις πρακτικές µάρκετινγκ, και όχι όπως ενδεχοµένως να 

προκύψουν σε οποιοδήποτε σηµείο της αλυσίδας αξίας. Οι επιχειρήσεις είναι 

συχνά διαφορετικές, αλλά δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά, καθόσον 

επιδιώκουν µόνο µορφές µοναδικότητας όπου οι αγοραστές δίνουν αξία. 

Επίσης, επιχειρήσεις που διαφοροποιούνται, συχνά, δεν δείχνουν επαρκή 

προσοχή στο κόστος της διαφοροποίησης, ή για τη βιωσιµότητα της 

διαφοροποίησης, όταν επιτευχθεί. 

Μια επιχείρηση διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές της, όταν 

παρέχει κάτι µοναδικό που είναι πολύτιµο για τους αγοραστές πέρα από το να 

προσφέρει απλά µια χαµηλή τιµή. Η διαφοροποίηση επιτρέπει στην 

επιχείρηση να αποφέρει ειδική τιµή, για την πώληση του προϊόντος του σε µία 

δεδοµένη τιµή, ή για να κερδίσει ισοδύναµες παροχές, όπως τη µεγαλύτερη 

πίστη του αγοραστή κατά τη διάρκεια της κυκλικής ή εποχιακής περιόδους 

ύφεσης. Η διαφοροποίηση οδηγεί στην ανώτερη απόδοση όταν επιτευχθεί η 

τιµή να ξεπερνά κάθε πρόσθετο κόστος της για να είναι µοναδική. Η 
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διαφοροποίηση µιας επιχείρησης µπορεί να προσφύγει σε µια ευρεία οµάδα 

αγοραστών σε µια βιοµηχανία ή µόνο σε ένα υποσύνολο των αγοραστών µε 

ιδιαίτερες ανάγκες. 

 

Στρατηγική διαφοροποίησης  

Η διαφοροποίηση οφείλεται αποκλειστικά στη δηµιουργία αξίας του 

αγοραστή. Μπορεί να προκληθεί από τη συνάντηση χρήσης ή 

σηµατοδότησης κριτήριων, αν και σε πιο βιώσιµη µορφή της, προέρχεται και 

από τα δύο. Η βιώσιµη διαφοροποίηση απαιτεί από µια επιχείρηση να εκτελεί 

µια σειρά από µοναδικές δραστηριότητες αξίας που επηρεάζουν να 

αγοράσουν µόνο µια καλή δραστηριότητα αξίας, για παράδειγµα, έξυπνη 

διαφήµιση. Άλλα κριτήρια αγοράς επηρεάζονται από πολλές από τις 

δραστηριότητες µιας επιχείρησης. Ο χρόνος παράδοσης, για παράδειγµα, 

µπορεί να επηρεαστεί από τις εργασίες, εξερχόµενων logistics, καθώς και την 

επεξεργασία µεταξύ άλλων. 

 

Βήµατα στη διαφοροποίηση  

Για τον καθορισµό των βάσεων για τη διαφοροποίηση και την επιλογή 

µιας στρατηγικής διαφοροποίησης:33 

1. Προσδιορισµός ποιος είναι ο πραγµατικός αγοραστής.  

2. Προσδιορισµός της αλυσίδας αξίας του αγοραστή και του αντίκτυπου της 

επιχείρησης σε αυτό. 

3. Καθορισµός των κριτήριων κατάταξης στην αγορά από τον αγοραστή.  

4. Αξιολόγηση των υφιστάµενων και δυνητικών πηγών αν υφίσταται 

µοναδικότητα στην αλυσίδα αξίας µιας επιχείρησης. 

                                                           
33

 Γεωργόπουλος Νικόλαος Β.,2006, Στρατηγικό management, εκδόσεις Μπένου Ευγ. 

Wheelen T. Hunger D., 2006, Concepts In Strategic Management And Business Policy, Tenth Edition, 

Pearson Prentice Hall, New Jersey 
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5. Προσδιορισµός του κόστους των υφιστάµενων και δυνητικών πηγών της 

διαφοροποίησης. 

6. Επιλογή διαµόρφωσης των δραστηριοτήτων αξίας που δηµιουργεί το πιο 

πολύτιµο στοιχείο διαφοροποίησης για τον αγοραστή σε σχέση µε το 

κόστος της διαφοροποίησης. 

7. ∆οκιµή της επιλεγµένης στρατηγικής διαφοροποίησης για την αειφορία.  

8. Μείωση του κόστους σε δραστηριότητες που δεν επηρεάζουν την 

επιλογή των µορφών της διαφοροποίησης. 

 

Τµηµατοποίηση Βιοµηχανίας και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

 

Προσδιορισµός των διακριτών ποικιλιών των προϊόντων, τα είδη αγοραστών, 

τα κανάλια, και τις γεωγραφικές περιοχές του κλάδου που έχουν επιπτώσεις 

για τη δοµή ή το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

↓ 

Μείωση του αριθµού των µεταβλητών κατάτµησης µε την εφαρµογή του 

σχετικού κριτηρίου. 

↓ 

Προσδιορισµός των πιο σηµαντικών διακριτών κατηγοριών για κάθε 

µεταβλητή. 

↓ 

Μείωση του αριθµού των µεταβλητών τµηµατοποίησης περαιτέρω µέσω της 

κατάρρευσης συσχετιζόµενων µεταβλητών µαζί. 

↓ 

∆ηµιουργία πινάκων κατάτµησης δύο διαστάσεων για ζευγάρια των 

µεταβλητών και την εξάλειψη των συσχετισµένων µεταβλητών και µηδενικά 

τµήµατα. 
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↓ 

Συνδυασµός αυτών των πινάκων κατάτµησης σε ένα ή δύο γενικούς πίνακες 

κατάτµησης της βιοµηχανίας. 

↓ 

∆οκιµή των πινάκων µε τον εντοπισµό των ανταγωνιστών τους σε αυτούς. 

 

Κατάτµηση Βιοµηχανίας και ανταγωνιστική στρατηγική  

Τα τµήµατα της βιοµηχανίας διαφέρουν ως προς την ελκυστικότητά 

τους και τις πηγές του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για να ανταγωνιστούν 

σε αυτήν. Τα βασικά στρατηγικά θέµατα που προκύπτουν από την κατάτµηση 

είναι οι εξής : 

• προσδιορισµός του «που» στον κλάδο της επιχείρησης θα πρέπει να 

ανταγωνιστεί (segment scope) 

• Πώς η στρατηγική της θα αντικατοπτρίζει αυτή την τµηµατοποίηση. 

 

 

2.3 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ (VRIO) 

 

 Για να γίνει διατηρήσιµο το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της εκάστοτε 

επιχείρησης πρέπει πρώτα να προσδιοριστεί. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό 

είναι µέσω της Ανάλυσης SWOT. Μέθοδος η οποία συνδυάζει την ανάλυση 

του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης ή ενός κλάδου 

και επιτρέπει να εξαχθούν κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε την πορεία της 

(του) στο µέλλον. Η εξαγωγή αυτών των συµπερασµάτων γίνεται µε τον 

συνδυασµό των στοιχείων τα οποία έχουν συλλεχθεί και ταξινοµηθεί ως 

∆υνάµεις – Αδυναµίες – Ευκαιρίες – Απειλές. «SWOT» λοιπόν είναι το 

ακρωνύµιο που χρησιµοποιείται για να περιγράψει τα συγκεκριµένα 
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χαρακτηριστικά : Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats και 

βοηθάει στην διατήρηση του εκάστοτε ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

Στη συνέχεια οι Barney και Hesterly34, περιγράφουν το ‘VRIO’ ως ένα 

καλό εργαλείο για να εξετάσει κανείς το εσωτερικό περιβάλλον µιας 

επιχείρησης. ∆ηλώνουν ότι το VRIO προσδιορίζεται µε τέσσερις ερωτήσεις 

που πρέπει κανείς να κάνει σχετικά µε ένα πλεονέκτηµα της επιχείρησης ή µια 

δυνατότητα για να καθορίστει το πιθανό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µιας 

επιχείρησης. Σύµφωνα µε το VRIO , µια υποστηρικτική απάντηση, σε σχέση 

µε την επιχείρηση, σε κάθε µία απο τις ερωτήσεις που θα αναλυθούν, δείχνει 

ότι η επιχείρηση µπορεί να διατηρήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Οι 

ερωτήσεις αυτές είναι οι εξής : 

1. Η ερώτηση της Αξίας : Μήπως ένα πλεονέκτηµα της επιχείρησης της 

δίνει τη δυνατότητα να εκµεταλλευτεί µια ευκαιρία του περιβάλλοντος, ή και να 

εξουδετερώσει µια περιβαλλοντική απειλή; 

2. Η ερώτηση της Σπανιότητας : Είναι ένα προτέρηµα που ελέγχεται 

σήµερα από µόνο έναν µικρό αριθµό ανταγωνιστικών επιχειρήσεων; (Είναι τα 

µέσα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων ή των 

υπηρεσίων σπάνια, ή τα ίδια τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σπάνια?) 

3. Η ερώτηση του Μίµησης : Οι επιχειρήσεις χωρίς κάποιο 

πλεονέκτηµα αντιµετωπίζουν µειονέκτηµα κόστους για την απόκτηση ή την 

ανάπτυξή του; (Αυτό που κάνει η εκάστοτε επιχείρηση είναι δύσκολο να 

µιµηθεί από άλλους;) 

4. Το ζήτηµα της Οργάνωσης : Είναι οι άλλες πολιτικές και διαδικασίες 

της επιχείρησης έτσι οργανωµένες ώστε να υποστήριξουν την αξιοποίηση της 

πολυτιµότητας, της σπανιότητας και τη δαπάνη της µίµησης του 

πλεονεκτήµατός της; 

                                                           
34

 J.B. Barney, “Firm resources and sustained competitive advantage,” Journal of Management 17 

(1991), p. 101; 2006, R.M. Grand, Comtemporary Strategy Analysis (Cambridge, England:  Blackwell 

Business, 1991), pp. 100-102; M.A. Hitt, R.D. Ireland, and R.E. Hoskisson, Strategic Management:  

Competitiveness and Globalization, 4
th

 ed. (Cincinnati, OH:  South-Western College Publishing, 2001); 

G.G. Dess, G.T. Lumpkin, M.L. Taylor, A.A. Thompson, and A.J. Strickland III, Strategic Management 

(Boston, McGraw Hill, 2004) pp. 141-148. 
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Τι είδους προτερήµατα θα πρέπει να αξιολογηθούν; (π.χ., τα είδη που 

οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα); 1) απτά προτερήµατα, 2) άυλα 

προτερήµατα, 3) οργανωτικές ικανότητες. 

Πίνακας 2.3 Προτερήµατα πιθανού Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος 

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

• Μετρητά της επιχείρησης και ταµειακά διαθέσιµα 

• Ικανότητα της επιχείρησης να αντλήσει κεφάλαια 

• ∆ανειοληπτική ικανότητα της επιχείρησης 

 

ΦΥΣΙΚΑ 

 

• Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

• Ευνοϊκές θέσεις κατασκευής 

• Σύγχρονα µηχανήµατα και εξοπλισµός 

 

ΤΕΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 

• Τεχνολογική εµπορικά µυστικά 

• Καινοτόµες µέθοδοι παραγωγής 

• ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, πνευµατικά δικαιώµατα, 

εµπορικά σήµατα 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ 

• Αποτελεσµατική διαδικασία στρατηγικού 

σχεδιασµού 

• Άριστα συστήµατα αξιολόγησης και ελέγχου 

 

ΑΥΛΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

 

• Εµπειρία και δυνατοτήτες των εργαζοµένων 

• Εµπιστοσύνη 

• ∆ιοικητικές ικανότητες 

• Συγκεκριµένες πρακτικές και διαδικασίες της 

επιχείρησης 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

 

• Τεχνικές και επιστηµονικές δεξιότητες 

• Ικανότητες καινοτοµίας 
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ΦΗΜΗ 

 

• Brand name 

• Φήµη µε τους πελάτες για την ποιότητα και την 

αξιοπιστία 

• Φήµη µε τους προµηθευτές για τη δικαιοσύνη, µη-

µηδενικού αθροίσµατος σχέσεις 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

• Αρµοδιότητες ή δεξιοτήτες της επιχείρησης που τις χρησιµοποιεί ώστε να 

µεταφέρει εισροές σε εκροές 

• Ικανότητα να συνδυάσει υλικούς και άυλους πόρους, χρησιµοποιώντας 

διαδικασίες της επιχείρησης για την επίτευξη των επιθυµητών 

αποτελεσµάτων. 

Παραδείγµατα 

• Εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών 

• Άριστες δυνατότητες ανάπτυξης του προϊόντος 

• Καινοτοµικότητα ή προϊόντα και υπηρεσίες 

• Ικανότητα να προσλαµβάνει, να παρακινεί, και να διατηρεί το ανθρώπινο 

δυναµικό της 

 

 

 

2.3.1 Η αλυσίδα αξίας (value chain) και το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα  

 

Το βασικό εργαλείο για τη διάγνωση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος και την εξεύρεση τρόπων για να το ενισχύσει, είναι η αλυσίδα 

αξίας, η οποία χωρίζει µια επιχείρηση στις διακριτές δραστηριότητες που 

εκτελεί όπως ο σχεδιασµός, η παραγωγή, το εµπόριο και η διανοµή των 

προϊόντων της. 

Το προϊόν µιας εταιρείας γίνεται τελικά µέρος της αλυσίδας αξίας του 

αγοραστή της. Η απόλυτη βάση για τη διαφοροποίηση είναι µια επιχείρηση 

και ο ρόλος των προϊόντων της στην αλυσίδα αξίας του αγοραστή, η οποία 

καθορίζει τις ανάγκες του. Η απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού 
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πλεονεκτήµατος εξαρτάται από την κατανόηση όχι µόνο της αλυσίδας αξίας 

µιας επιχείρησης, αλλά και το πώς η επιχείρηση εντάσσεται στο συνολικό 

σύστηµα αξιών. 

Οι αλυσίδες αξίας των επιχειρήσεων σε µια βιοµηχανία διαφέρουν, 

γεγονός που αντανακλά το παρελθόν τους, τις στρατηγικές τους, και την 

επιτυχία στην τµηµατοποίηση. Μια σηµαντική διαφορά είναι ότι η αλυσίδα 

αξίας µιας επιχείρησης µπορεί να διαφέρει σε ανταγωνιστικό πεδίο 

εφαρµογής από αυτό των ανταγωνιστών της, που αντιπροσωπεύουν µια 

πιθανή πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

Κάθε επιχείρηση είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που εκτελούνται 

στο σχεδιασµό, την παραγωγή, την αγορά, την παράδοση και υποστήριξη των 

προϊόντων της. Όλες αυτές οι δραστηριότητες µπορούν να 

αντιπροσωπευθούν χρησιµοποιώντας µια αλυσίδα αξίας. Αλυσίδας αξίας της 

επιχείρησης και ο τρόπος που ασκεί ατοµική δραστηριότητα είναι µια 

αντανάκλαση της ιστορίας της, τη στρατηγική της, την προσέγγισή της για την 

εφαρµογή της στρατηγικής της, καθώς και τις υποκείµενες οικονοµίες της 

δραστηριότητας τους. 

Για τη διάγνωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, είναι αναγκαίο 

να οριστεί αλυσίδα αξίας µιας επιχείρησης για τον ανταγωνισµό σε µια 

συγκεκριµένη βιοµηχανία. Ξεκινώντας µε το γενική αλυσίδα, οι µεµονωµένες 

δραστηριότητες αξίας εντοπίζονται στην εκάστοτε συγκεκριµένη εταιρεία. 

Κάθε γενική κατηγορία µπορεί να διαιρεθεί σε επιµέρους δραστηριότητες, 

όπως φαίνεται για µία γενική κατηγορία. 

 

 

2.3.2 Τα στρατηγικά οφέλη των ανταγωνιστών  

 

Η παρουσία του δικαιώµατος των ανταγωνιστών µπορεί να παραγάγει 

µια ποικιλία στρατηγικών πλεονεκτηµάτων που εµπίπτουν σε τρεις γενικές 

κατηγορίες : 
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1. Η αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, η ύπαρξη των 

ανταγωνιστών µπορεί να επιτρέψει σε µια επιχείρηση να αυξήσει το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα. 

2. Βελτίωση σηµερινής δοµής της βιοµηχανίας, αφού οι ανταγωνιστές 

µπορεί να ωφεληθούν από τη συνολική δοµή του κλάδου σε µια ποικιλία 

τρόπων. 

3. Υποβοήθηση της ανάπτυξης της αγοράς και αποτροπή εισόδου.  

Τα ιδιαίτερα οφέλη που επιτεύχθηκαν θα διαφέρουν από τη βιοµηχανία 

και την στρατηγική που µια εταιρεία ακολουθεί. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

Με την αξιολόγηση των πέντε δυνάµεων του ανταγωνισµού, όπως τις 

περιγράφει ο Porter, και την κατάλληλη αντιµετώπισή τους από την εκάστοτε 

επιχείρηση καλύτερα από τις ανταγωνιστικές της µπορεί να προκύψει το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της. Αφού, λοιπόν, δηµιουργηθεί το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µιας επιχείρησης µε το παραπάνω µοντέλο και 

προσδιοριστεί µε µεθόδους όπως η ανάλυση SWOT και η αλυσίδα αξίας, 

καθορίζεται η ανταγωνιστική στρατηγική που θα ακολουθηθεί για να 

µετατραπεί σε διατηρήσιµο. 

Επιτυγχάνοντας µια επιχείρηση να µετατρέψει το ανταγωνιστικό της 

πλεονέκτηµα σε διατηρήσιµο (VRIO) κερδίζει διαχρονικότητα, ευηµερία και 

κέρδη, χωρίς όµως να εφησυχάζει και παραµένοντας σε εγρήγορση για να 

µπορέσει να αντιµετωπίσει και να ανταποκριθεί στις όποιες αλλαγές στο 

περιβάλλον που δραστηριοποιείται και στη αγορά που απευθύνεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ CLUSTERS 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι βιοµηχανικές συστάδες άρχισαν να αναπτύσσονται διεθνώς από τον 

δέκατο ένατο αιώνα. Παραδείγµατα τέτοιων συστάδων αποτελούν η 

βιοµηχανία κινηµατογραφικών ταινιών γύρω από το Hollywood , η Silicon 

Valley στην Καλιφόρνια, συστάδα  υψηλής τεχνολογίας και ο περιφερειακός 

οδικός δακτύλιος 128 στην Μασαχουσέτη στην Βοστόνη. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα συστάδων έχουµε και στην Ευρώπη όπως στις περιοχές της 

Βόρειας και Κεντρικής Ιταλίας και της Ισπανίας, στην Βαυαρία στην Νότια 

Γερµανία. Επίσης, η πόλη της ΤΟΥΟΤΑ στην Ιαπωνία, στο Παρίσι, στο 

Μιλάνο, στο Λονδίνο, στην Νέα Υόρκη και σε διάφορα άλλα γεωγραφικά 

σηµεία σε όλο τον κόσµο. 

 

 

3.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ – CLUSTERS 

 

Έχουν αναπτυχθεί αρκετοί ορισµοί των βιοµηχανικών συνοικιών – 

συστάδων επιχειρήσεων φανερώνοντας έτσι και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα 

τους και την ευρύτητα των εννοιών που καλύπτουν. Όλοι όµως σχεδόν οι 

ορισµοί καταλήγουν σε τέσσερα βασικά σηµεία τα οποία αποτελούν και την 

κεντρική ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται η ανάπτυξη των business clusters: 

� Γεωγραφική Συγκέντρωση σε περιφερειακό ή / και τοπικό επίπεδο. 

� Κλαδική εξειδίκευση σε ένα τελικό προϊόν. 

� ∆ιασύνδεση & Επικοινωνία µεταξύ των επιχειρήσεων µε τυπική ή 

άτυπη µορφή. 

� Η ενσωµάτωση θεσµικών φορέων (συλλογικών φορέων 

πανεπιστηµίων, ερευνητικών κέντρων). 
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Τα δίκτυα (ή συσπειρώσεις) επιχειρήσεων ή clusters, όπως έχει 

καθιερωθεί διεθνώς να ονοµάζονται, αποτελούν, σύµφωνα µε τον γνωστότερο 

ορισµό του καθηγητή Michael Porter, «γεωγραφικές συγκεντρώσεις 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων και άλλων οργανισµών σε συγκεκριµένους 

κλάδους».  Τα clusters περιλαµβάνουν δεσµούς µε : 

1. Προµηθευτές υλικών, εξοπλισµού, υπηρεσιών και ειδικών υποδοµών. 

2. ∆ίκτυα διανοµής και πελάτες, κατασκευαστές συµπληρωµατικών 

προϊόντων. 

3. Κυβερνητικούς και λοιπούς οργανισµούς, όπως Πανεπιστήµια, 

ιδρύµατα, εκπαιδευτικά κέντρα, εµπορικές ενώσεις, οργανισµούς 

τυποποίησης. 

Έτσι µε τον όρο «Clusters» γίνεται αναφορά σε οµάδες 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, συνήθως εγκατεστηµένων σε γειτνιάζουσες 

περιοχές, οι οποίες αλληλεπιδρούν, µε στόχο την επίτευξη οικονοµιών 

κλίµακας35 (κοινές προµήθειες, logistics, αποθήκες κ.ά.), την πρόσβαση σε 

πόρους (αγορές κεφαλαίων, ανάπτυξη και µεταφορά γνώσης, εξειδικευµένο 

προσωπικό), την άµεση και έγκαιρη πληροφόρηση και γενικότερα την 

ανάληψη πρωτοβουλιών για τη µείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση 

της λειτουργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων - 

εταίρων. 

Τα clusters χαρακτηρίζονται υποβοηθητικά για διαφόρους λόγους. Τα 

άτοµα που εργάζονται σε αυτά µπορούν να αντιληφτούν ευκολότερα τις 

ανάγκες της αγοράς, τις ευκαιρίες της και να δοµήσουν µια επιχείρηση. 

Οι βιοµηχανικές συνοικίες ή αλλιώς clusters χαρακτηρίζονται από 

αρκετούς ως ένα «οµιχλώδες τοπίο». Η άποψη αυτή δικαιολογείται λόγω της 

ύπαρξης πολλών διαφορετικών επιχειρηµατικών δοµών (εθνικών, 

περιφερειακών, διεθνών clusters, clusters πληρότητας, βιοµηχανικά, 

                                                           
35

 Μια επιχείρηση παραγωγής οποιουδήποτε προϊόντος, μειώνοντας το κόστος παραγωγής της (κατά 

Χ) και αυξάνοντας ταυτόχρονα την ποσότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος της (κατά Χ+1) 

επιτυγχάνει οικονομία κλίμακας. 
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παραγωγικών συστηµάτων, καινοτοµικών συστηµάτων) και τη χρήση των 

clusters για διαφορετικούς σκοπούς (αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, υποστήριξη της συλλογικής έρευνας, 

ορθολογισµός µίας ολόκληρης βιοµηχανίας, εφαρµογή διαχειριστικού 

συστήµατος). Αυτός είναι ο λόγος γιατί υφίστανται τόσοι πολλοί διαφορετικοί 

ορισµοί, αλλά σχεδόν όλοι συµπεριλαµβάνουν την ιδέα της εγγύτητας, της 

δικτύωσης και της εξειδίκευσης. 

 

 

3.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ CLUSTERS 

 

 ∆ιάφοροι ορισµοί που έχουν αναπτυχθεί για τα Clusters είναι οι 

παρακάτω : 

1.  «Συσπειρώσεις επιχειρήσεων (Clusters) είναι η συνύπαρξη µεγάλου 

αριθµού, οριζόντια και κάθετα, διασυνδεοµένων επιχειρήσεων, 

ορισµένες από τις οποίες ευρίσκονται µεταξύ τους σε στενή αλλά όχι 

απαραιτήτως σταθερή διασύνδεση, σε ευρύτερους γεωγραφικούς 

χώρους.  Η συνύπαρξή τους αποτελεί την κρίσιµη εκείνη µάζα που 

δηµιουργεί συνέργειες και εξωτερικές οικονοµίες και γι’ αυτό, εκτός από 

το ιδιωτικό όφελος των δικτυωµένων επιχειρήσεων προκύπτει και 

κοινωνικό όφελος».36 

2. «Ως cluster χαρακτηρίζεται  ένα σύνολο ισχυρά αλληλεξαρτώµενων 

επιχειρήσεων συνδεδεµένων σε αλυσίδα προστιθέµενης αξίας, µε 

στρατηγικές συµµαχίες µε πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, 

προµηθευτές πελάτες, όπου υπάρχει διάχυση πληροφοριών µεταξύ 

των µελών και προάγεται η καινοτοµία».37 

                                                           
36

 Όπως διατυπώνεται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
37

 Ορισμό του ΟΟΣΑ, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
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3. Σύµφωνα µε τον ορισµό που έχει διατυπωθεί από την Ε.Ε, τα Clusters 

είναι οµάδες ανεξάρτητων επιχειρήσεων και σχετιζόµενων φορέων οι 

οποίες:  

• Συνεργάζονται και ανταγωνίζονται 

• Είναι γεωγραφικά συγκεντρωµένες σε µία ή περισσότερες 

περιφέρειες, αν και είναι πιθανό το cluster να έχει και διεθνείς 

διαστάσεις 

• Είναι εξειδικευµένες σε ένα συγκεκριµένο τοµέα – κλάδο 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας και συνδέονται µεταξύ τους µε 

κοινές τεχνολογίες και ικανότητες 

• Το αντικείµενό τους µπορεί να είναι στηριγµένο σε επιστηµονική 

έρευνα π.χ επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη η οποία 

συµβάλλει στην δηµιουργία νέων προϊόντων, παραγωγικών 

διαδικασιών και στηρίζεται σε µεικτά σχήµατα συνεργασιών 

µεταξύ επιχειρήσεων και ιδρυµάτων παραγωγής γνώσης (όπως 

τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα) ή να είναι 

συµβατικού χαρακτήρα όπου αναπτύσσονται «κοινές» δράσεις 

συνεργασίας σε θέµατα προβολής και προώθησης, 

εφοδιασµού, ανάπτυξης και αξιοποίησης παραγωγικών 

υποδοµών κ.λ.π   

• Τα Clusters µπορούν να έχουν τυπική µορφή (δηλαδή να 

αποκτήσουν και θεσµικό χαρακτήρα) και άτυπη µορφή.  

4. «Τα Clusters ορίζονται ως συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, συνήθως 

κατά την γεωγραφική έννοια, µε οριζόντια και (κατά προτίµηση) κάθετη 

διακλάδωση, µε επιθυµητές διακλαδικές συνδέσεις, όπου οι 

επιχειρήσεις συνεργάζονται (co-operate) και ανταγωνίζονται (compete) 

σε διεθνείς αγορές (co-opete)».38 

5. Ο Stuart Rosenfeld (1997) επισηµαίνει ότι ο όρος «cluster» 

χρησιµοποιείται απλώς για να περιγράψει συγκεντρώσεις 

                                                           
38

 Χρήστος Πιτέλης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ και του Πανεπιστημίου Αθηνών 
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επιχειρήσεων, οι οποίες µπορούν να παράξουν συνέργειες, λόγω της 

γεωγραφικής εγγύτητος και αλληλοεξαρτήσεων, ακόµα και αν η τάξη 

µεγέθους στην απασχόληση δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή.  

Κοινά αποδεκτός ορισµός έχει επικρατήσει να είναι του Michael Porter, 

University Professor at Harvard Business School. Σύµφωνα µε τον Porter 

λοιπόν τα business clusters ορίζονται ως εξής:  

6. “Τα clusters είναι, γεωγραφικά, κοντινές οµάδες 

αλληλοσυνδεόµενων επιχειρήσεων και συνεργαζόµενων 

ιδρυµάτων σε συγκεκριµένους τοµείς, οι οποίες συνδέονται µέσω 

κοινών τεχνολογιών και ικανοτήτων. Η λειτουργία τους στην ίδια 

γεωγραφική περιοχή διευκολύνει την επικοινωνία, τις 

διαµεταφορές, αλλά και η προσωπική αλληλεπίδραση είναι 

πιθανή. Τα clusters συνήθως εστιάζονται σε περιφέρειες και 

ορισµένες φορές σε µία µόνο πόλη.”  

Αναλύοντας τον ορισµό του Porter προκύπτει ότι ένα cluster που 

δραστηριοποιείται σε έναν συγκεκριµένο κλάδο παρέχει πολλαπλά οφέλη για 

τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται µέσα σε αυτό και µικροοικονοµικά 

αφού υπάρχει άµεση συνεργασία αλλά και µακροοικονοµικά αφού στο βάθος 

του χρόνου µπορεί να δηµιουργηθούν οικονοµίες κλίµακος. 

 

Στην περίπτωση του τουριστικού κλάδου, τα clusters συµβάλλουν, στην 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην ενδυνάµωση του ανταγωνισµού. Όµως 

βασικότερο πλεονέκτηµα στα τουριστικά cluster είναι η ύπαρξη της 

συνεργασίας µε σκοπό το συνολικό κέρδος. 

 

∆ιάφοροι άλλοι µελετητές ορίζουν τα  clusters κατά κάποιο τρόπο 

παρόµοιο µε αυτόν του Porter. 

7. Σύµφωνα µε τον Lacroix, (2005) : 
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«Οι επιχειρηµατικές συστάδες, είναι γεωγραφικές συγκεντρώσεις 

διασυνδεµένων επιχειρήσεων, προµηθευτών, και συναφών 

οργανισµών σε έναν ιδιαίτερο τοµέα.» 

8. Σύµφωνα µε τους Lyon και Αtherton (2000) : 

Θεωρούν την συστάδα επιχειρήσεων ως «µια οµάδα σε σχετιζόµενες 

βιοµηχανίες που έχουν οικονοµικές συνδέσεις ,και, συγκέντρωση 

ανταγωνιστικών, συνεργαζόµενων και αλληλοεξαρτώµενων 

επιχειρήσεων και ιδρυµάτων, που συνδέονται µε ένα σύστηµα 

αγοραίων και µη αγοραίων συνδέσεων». 

9. Οι Patmore και Gibson (1998) υποστηρίζουν ότι: 

«µια συστάδα είναι µια συγκέντρωση επιχειρήσεων που ευηµερούν 

λόγω της αλληλεπίδρασης τους, είτε µε την µορφή του ανταγωνισµού 

και της συνεργασίας , είτε λειτουργώντας ως προµηθευτές ή πελάτες 

στη αλυσίδα αξίας». 

 

Συνοπτικά, τα clusters είναι οµάδες ανεξάρτητων επιχειρήσεων και 

συνεργαζόµενων ιδρυµάτων, τα οποία έχουν τα παρακάτω κύρια 

χαρακτηριστικά: 

� Στενά συνεργαζόµενα αλλά και ανταγωνιστικά ταυτόχρονα 

� Γεωγραφικά συγκεντρωµένα σε µία ή διάφορες περιφέρειες, αν και το 

cluster µπορεί να έχει παγκόσµιες επεκτάσεις. 

� Οριζόντιες και κάθετες συνδέσεις µεταξύ των επιχειρήσεων 

� Εξειδικευµένα σε έναν συγκεκριµένο τοµέα, συνδεόµενα µέσω κοινών 

τεχνολογιών και ικανοτήτων. 

� Ο ανταγωνισµός βασίζεται στην καινοτοµία 

� Βασισµένα στην εξέλιξη της επιστήµης ή στην παράδοση. 

� Εύκολη ροή της πληροφορίας 

� Αυτάρκεια αναφορικά µε τους απαραίτητους περιφερειακούς 

οργανισµούς  
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� Υποστηρικτικό περιβάλλον σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και τοπικής 

αυτοδιοίκησης 

� Κοινωνική κουλτούρα η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη της 

εµπιστοσύνης 

� Ιδρυµατοποιηµένα (απασχολούν τον κατάλληλο manager) ή µη 

ιδρυµατοποιηµένα. 

 

Επίσης, συναντώνται σχηµατισµοί συστάδων επιχειρήσεων σε 

τοποθεσίες µε: 

� συγκέντρωση ικανών πόρων και ειδικοτήτων που προσεγγίζουν ένα 

κρίσιµο ελάχιστο όριο, 

� βασική θέση σε έναν δεδοµένο οικονοµικό κλάδο δραστηριοτήτων, 

� αποφασιστικό βιώσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα συγκριτικά µε άλλες 

περιοχές ή παγκόσµια υπεροχή. 

 

Τέλος, οι σχηµατισµοί συστάδων επιχειρήσεων συµβάλλουν θετικά : 

� Στην καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα. 

� Στην τυποποίηση των ικανοτήτων και της πληροφορίας. 

� Στην δυναµική της ανάπτυξης και της µακροχρόνιας 

επιχειρηµατικότητας. 

� Στην παροχή εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού  

� Στη διευκολύνση της ανάπτυξης εξειδικευµένων εισροών και υπηρεσιών 

� Στη βοήθεια των επιχειρήσεων να αξιοποιούν την «υπερχείλιση»39 

τεχνολογιών.  

                                                           
39

 (spill – overs) Λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας, δημιουργείται συχνά μια 

υπερπληθώρα πληροφοριών που μένουν ανεκμετάλλευτες, ενώ υπάρχουν επιχειρήσεις που τις 

έχουν ανάγκη για τη καλύτερη λειτουργία και την παραγωγή τους αλλά δεν έχουν τα μέσα και τους 

ανθρώπους να τις αξιοποιήσουν. 
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3.3 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ CLUSTERS 

 

Οι επιχειρήσεις σε ένα cluster παρουσιάζουν κάποια κύρια 

χαρακτηριστικά, τα οποία προκύπτουν από τον ορισµό του Porter, αν και δεν 

είναι κοινώς αποδεκτό ότι αποτελούν απαραίτητους παράγοντες ή ικανούς να 

θέσουν τα όρια του ορισµού. Αυτά είναι τα εξής : 

• Γεωγραφική συγκέντρωση 

Είναι το κρίσιµο σηµείο της ιδέας των clusters ώστε να είναι δυνατή η 

διάχυση της πληροφορίας και ο διαµοιρασµός των πόρων. 

• Συσχέτιση 

Είναι απαραίτητος ο προσανατολισµός των επιχειρήσεων σε κοινές 

αγορές, πολιτικές τεχνολογίας, ή διαδικασιών. Σε διαφορετική 

περίπτωση, αναφερόµαστε απλά σε γεωγραφική συγκέντρωση 

επιχειρήσεων. 

• Η παρουσία και άλλων οργανισµών εκτός από τις επιχειρήσεις 

Η έννοια των clusters είναι πιο ευρεία σε σχέση µε αυτή της 

βιοµηχανίας, γιατί περιλαµβάνει και οργανισµούς διαφορετικής 

φύσεως, όπως εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα, δηµόσιους 

οργανισµούς και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώστε να επιτυγχάνεται η 

ικανοποιητική απόδοση των λειτουργιών και δραστηριοτήτων. Η έννοια 

των clusters αντανακλά στην προοπτική της καινοτοµίας, στο πλαίσιο 

της οποίας οι µη - επιχειρηµατικοί και κερδοσκοπικοί οργανισµοί 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις οικονοµικές δραστηριότητες. 

• ∆ιασύνδεση 

Η έννοια των clusters δίνει έµφαση στους συσχετισµούς και την 

διάδραση µεταξύ των εµπλεκόµενων. Αυτό το κριτήριο δεν απαντάται 

σε όλες τις περιπτώσεις clusters, όπου σε πολλά από αυτά οι 

επιχειρήσεις οµαδοποιούνται. 
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• Ο δοµηµένος χαρακτήρας 

Τα clusters ως τρόπος οργάνωσης της παραγωγής διαφέρει από τις 

προσωρινές οµαδοποιήσεις επιχειρήσεων για συγκεκριµένους 

σκοπούς. Τα clusters έχουν µακροπρόθεσµο χαρακτήρα. 

• Όγκος 

Τα clusters θα πρέπει να περιλαµβάνουν επιχειρήσεις δεδοµένου 

χαρακτήρα στην οικονοµία. 

• Η σηµαντικότητα της Καινοτοµίας 

Τα clusters ως φαινόµενο έχουν ενδιαφέρον γιατί είναι 

προσανατολισµένα προς την καινοτοµία µε την ευρεία έννοια, 

περιλαµβάνοντας καινοτοµικές ρουτίνες όχι µόνο στην γραµµή 

παραγωγής, αλλά και από οργανωσιακής και εµπορικής άποψης. 

 

Το ενδιαφέρον για τα clusters έχει αυξηθεί γιατί δεν είναι απλά η 

περιγραφή µιας οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά ένα ισχυρό µέσο 

οικονοµικής δραστηριότητας. Τα Clusters είναι σηµαντικά γιατί επιτρέπουν 

στις επιχειρήσεις να είναι περισσότερο παραγωγικές και καινοτόµες από ότι 

θα ήταν αν λειτουργούσαν ανεξάρτητα. Η Ευρωπαϊκή πολιτική κατευθύνεται 

προς την πολιτική των clusters στο πλαίσιο της προτεραιότητας των µικρο-

οικονοµικών θεµάτων έναντι των µακρο-οικονοµικών. 

Οι επιχειρήσεις συχνά επικεντρώνονται σε µικρές γεωγραφικές 

περιοχές, όπου το επιχειρηµατικό περιβάλλον είναι περισσότερο ευνοϊκό και 

µπορούν να έχουν πρόσβαση σε ικανό ανθρώπινο δυναµικό, εξειδικευµένες 

γνώσεις από ερευνητικά ιδρύµατα και άλλα πλεονεκτήµατα. 

Μέσω των clusters επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωµένη διάχυση της 

πληροφορίας και καλύτερη προσβασιµότητα σε οργανισµούς και φορείς για 

την παροχή των υποδοµών που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση. Συνεισφέρουν 

στην ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και εγγυώνται την επιβίωση της 

επιχείρησης σε ιδιαίτερα σκληρό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ενώ 
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παράλληλα είναι ικανά να αναπτύξουν ένα brand name και να ωθήσουν τις 

επιχειρήσεις σε ανοδική πορεία. 

 

Σύµφωνα µε τον Porter40 οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

δηµιουργία και την ανάπτυξη των clusters είναι οι παρακάτω : 

• Η υπάρχουσα υποδοµή. 

• Η διαθεσιµότητα ειδικών φυσικών πόρων. 

• Ο εγχώριος ανταγωνισµός. 

• Οι απαιτήσεις της αγοράς. 

• Η ύπαρξη εξειδικευµένου προσωπικού στην τοπική αγορά 

εργασίας. 

• Η γεωγραφική συγκέντρωση προµηθευτών εξοπλισµού. 

• Η προσέγγιση στις αγορές. Παρόλο που σήµερα το κόστος 

µεταφοράς είναι χαµηλό, η θέση των επιχειρήσεων σε σχέση µε 

την εν δυνάµει αγορά τους είναι ένας από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες δηµιουργίας συµπλεγµάτων επιχειρήσεων. 

• Οικονοµίες κλίµακας αναφορικά µε την παραγωγή προϊόντων οι 

οποίες επιτρέπουν την ύπαρξη µόνο ενός περιορισµένου 

αριθµού αποτελεσµάτων επιχειρηµατικών πλάνων ανάπτυξης 

σε µια δεδοµένη αγορά. 

• Το χαµηλό κόστος συναλλαγών. Όταν ο αριθµός των 

συναλλαγών µεταξύ των επιχειρήσεων είναι µεγάλος, η µεταξύ 

τους γεωγραφική προσέγγιση έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση 

του κόστους συναλλαγών. Ο εκµηδενισµός της απόστασης και η 

δυνατότητα για συνεχή επαφή δηµιουργεί οικειότητα και 

εµπιστοσύνη, οι οποίες σε συνδυασµό µε τους συναφείς 

                                                           
40

 Michael E. Porter, Competitive Advantage, Creating And Sustaining Superior Performance, 2004 
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κοινωνικούς κανόνες µειώνουν το κόστος των 

διαπραγµατεύσεων και της εκτέλεσης των εργασιών. 

• Η άµεση πρόσβαση στην πληροφορία. 

• Η οργανωτική ικανότητα της περιφέρειας. 

• Οι εξωτερικές πιέσεις οι οποίες οδηγούν τις επιχειρήσεις σε 

τοµεακή και γεωγραφική συγκέντρωση 

• Η ορθολογιστική και µε σύγκλιση σε κοινούς στόχους 

στρατηγική των επιχειρήσεων. 

 

 

3.4 ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ CLUSTERS 

 

Τα πλέον συνήθη δίκτυα επιχειρήσεων αφορούν σε οριζόντιες ή / και 

σε κάθετες διασυνδέσεις. Συνήθως αποτελούνται από επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας και στη περίπτωση αυτή 

γίνεται αναφορά σε οριζόντια clusters  ή σε διαφορετικούς κλάδους της 

διαδικασίας παραγωγής, δηλαδή ανήκουν στην ίδια εφοδιαστική αλυσίδα και 

αναφερόµαστε  σε κάθετα clusters. Οι επιχειρήσεις αυτές ονοµάζονται 

«επιχειρήσεις – εταίροι» είτε «επιχειρήσεις κορµού». 

Οι συστάδες επιχειρήσεων εντοπίζονται σε συγκεκριµένη γεωγραφικά 

περιοχή, καθώς η συγκέντρωση διευκολύνει την επικοινωνία, τις µεταφορές 

αλλά και την αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Σε άλλες περιπτώσεις όµως όπου 

οι επιχειρηµατικές συναλλαγές δεν επηρεάζονται από τη γεωγραφική 

απόσταση, τότε οι συστάδες δύνανται να αναπτυχθούν σε µεγαλύτερο 

γεωγραφικά εύρος. Έτσι, υπάρχουν συστάδες σε τοπικό, υπέρ τοπικό, εθνικό 

αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Συστάδες µπορεί ακόµα να αναπτυχθούν σε 

αστικό ή αγροτικό περιβάλλον.  

 

• Παραδείγµατα Οριζοντίων ∆ικτυώσεων (δικτύωση οµοειδών 

επιχειρήσεων) 



 

78 

o Μονάδες παραγωγής κουφωµάτων αλουµινίου κατασκευάζουν 

κοινό συγκρότηµα παραγωγής profile και ηλεκτροστατικής 

βαφής. Το δίκτυο κάνει διαχείριση του εξοπλισµού και πωλήσεις. 

o Οµάδα επιχειρήσεων παραγωγής µαρµάρου δηµιουργεί εταιρεία 

αξιοποίησης και διάθεσης µαρµαρόσκονης. 

o Οµάδα εκδοτικών οίκων δηµιουργεί ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο. 

o Οµάδα κατασκευαστών ενδυµάτων δηµιουργεί εργαστήριο 

ελέγχου ποιότητας. 

• Παραδείγµατα Καθέτων ∆ικτυώσεων (δικτύωση επιχειρήσεων µε 

ποικιλία δραστηριοτήτων) 

o Επιχειρήσεις µεταλλικών κατασκευών 

συνεργάζονται µε επιχειρήσεις παραγωγής και συναρµολόγησης 

hardware, παραγωγής software, διαφήµισης και κατασκευάζουν 

ηλεκτρονικά κιόσκια τα οποία διαθέτουν µέσω του ∆ικτύου µε 

συγκεκριµένο εµπορικό σήµα. 

o Παραγωγή δερµάτινων επώνυµων ενδυµάτων µε 

σήµα ποιότητας µε την δικτύωση βυρσοδεψείων, µονάδων 

βαφής, εταιρειών σχεδιασµού µόδας, κέντρου ελέγχου ποιότητας. 

o Επιχειρήσεις µεταλλικών κατασκευών, παραγωγής 

ηλεκτρολογικού υλικού και επιχειρήσεις κατασκευής 

µηχανηµάτων συνεργάζονται για την παραγωγή µηχανηµάτων 

αξιοποίησης αιολικής ενέργειας. 

 

 Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται 4 είδη δίκτυων συνεργασίας 

επιχειρήσεων41 :      

1. Non-Business Oriented Networks (NBON) – Σε αυτόν τον τύπο 

δικτυώσεων συµµετέχουν επιχειρήσεις που συναντώνται σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα µέσα σε ένα υφιστάµενο οργανισµό, όπως 

Επιµελητήριο ή επαγγελµατική ένωση ή µέσα σε έναν φορέα που έχει 

                                                           
41

 F. Corolleur, B. Pecqueur, 1999) και Recite II / Netwin 
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ιδρυθεί γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό.  Ο στόχος των συναντήσεων δεν 

είναι η επιχειρηµατική συνεργασία αλλά περισσότερο η ανταλλαγή 

ιδεών, πληροφοριών και τεχνογνωσίας, καθώς και η διατύπωση 

αιτηµάτων προς δηµόσιους οργανισµούς, για θέµατα όπως 

εκπαίδευση, τεχνική βοήθεια, υποδοµές κλπ.  Γενικώς, τέτοια δίκτυα 

στοχεύουν στην δηµιουργία συνεργασιών γύρω από κοινές υπηρεσίες 

και λειτουργούν µε υποστήριξη από δηµόσιους φορείς.  Απώτερος 

στόχος τους είναι να ενώσουν όλες τις επιχειρήσεις του συγκεκριµένου 

κλάδου.  

2. Business Clubs (BC) - Σε αυτόν τον τύπο δικτυώσεων συµµετέχουν 

οµοειδείς κυρίως επιχειρήσεις που έχουν αποφασίσει την από κοινού 

υλοποίηση κάποιας δραστηριότητος.  ∆εν φιλοδοξούν υποχρεωτικά να 

ενώσουν όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου στο τοπικό δίκτυο και συχνά 

τα δίκτυο είναι κλειστό σε νέα µέλη.  Αυτό βεβαίως παρεµποδίζει την 

υποστήριξη του δικτύου από δηµόσιους φορείς.  Με αυτόν τον 

µηχανισµό δηµιουργούνται για τα µέλη οικονοµίες κλίµακας και ένα 

περιβάλλον για ανταλλαγή πληροφοριών.  

3. Project Clusters (PC) - Σε αυτόν τον τύπο δικτυώσεων συµµετέχουν 

επιχειρήσεις που έχουν αποφασίσει τη συνεργασία για την παραγωγή 

ενός νέου προϊόντος ή καινοτοµικής υπηρεσίας, στη περίπτωση αυτή, 

καµία από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις δεν είχε τις προϋποθέσεις ή 

την βούληση να υλοποιήσει από µόνη της το έργο, καθώς αυτό 

προϋποθέτει πολλαπλότητα ειδικοτήτων.  Τα δίκτυα αυτά, 

περιλαµβάνουν συνήθως µικρό µόνον αριθµό µελών, στην πλειονότητα 

από συµπληρωµατικούς κλάδους.  Η Έρευνα & Ανάπτυξη γίνεται από 

κοινού, γεγονός που σηµαίνει ότι η σχέση συνεργασίας δεν είναι του 

τύπου υπεργολαβίας αλλά µάλλον του τύπου κοινοπραξίας.  Είναι 

απαραίτητο για την επιτυχία τέτοιων δικτύων να συµπεριλαµβάνουν 

όλες τις απαιτούµενες τεχνολογικές αλλά και εµπορικές δεξιότητες.  

4. Industrial Districts (ID) – Βασίζονται στην γεωγραφική συγκέντρωση 

οµοειδών επιχειρήσεων και συχνά αξιοποιούνται για την ανάπτυξη 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που επιβάλλουν την δηµιουργία 

δικτύων των 3 προαναφερθέντων τύπων.  Σε τέτοιου τύπου δίκτυα 
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είναι δυνατή η ανάπτυξη κάθε είδους συνεργασίας και η αξιοποίηση 

όλων των µηχανισµών, µε αποτέλεσµα την εντυπωσιακή βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητος των επιχειρήσεων.  Η γεωγραφική γειτνίαση των 

επιχειρήσεων βοηθά νέες επιχειρήσεις, οι οποίες ωφελούνται από την 

γειτνίαση µε την αγορά, την ύπαρξη εξειδικευµένου ανθρώπινου 

δυναµικού, την διαθεσιµότητα υπηρεσιών και την διάχυτη 

καινοτοµικότητα.  

  Είναι προφανές ότι δίκτυα του τύπου 2 και 3 µπορούν να 

διαµορφωθούν και εξελιχθούν µέσα από δίκτυα του τύπου 1 και 4. 

 

Τα clusters µπορούν να διαφροποιηθούν και σε άλλες διαστάσεις, 

όπως ο τύπος των προσφερόµενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών, ο 

εντοπισµός των δυναµικών στους οποίους υπόκεινται, το στάδιο ανάπτυξής 

τους και το περιβάλλον δραστηριοποίησης. 

� Τα «mega clusters» έχουν έννοια που πλησιάζει τον ορισµό του Porter, 

αναφέρονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και προσπαθούν να 

αναδείξουν τα δυνατά σηµεία της περιοχής. 

� Τα «τοπικά δίκτυα» απαντώνται συνήθως σε παραδοσιακούς κλάδους 

µεταξύ ΜΜΕ, αν και πολλές φορές συναντώνται και σε δραστηριότητες 

υψηλής τεχνολογίας. 

� Τέλος, τα «knowledge-based clusters» που είναι βασισµένα στη γνώση, 

και κυριαρχεί η ανάγκη της µεταφοράς ιδεών και προσωπικού µεταξύ των 

επιχειρήσεων. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι τύποι των  

Clusters, βάση των διαστάσεων της ανταγωνιστικότητας, των επιθυµητών 

αποτελεσµάτων αλλά και των κλάδων που συµµετέχουν. 
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Πίνακας 3.1 Τυπολογία των Clusters 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ CLUSTERS 

  Mega Cluster Local Cluster 
Knowledge-based 
Cluster 

Επίπεδο Μακροοικονοµικό Μικροοικονοµικό Μικροοικονοµικό 

Κίνητρο 
Ανταγωνιστικότητα 
της περιοχής 

Ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων 

Τεχνολογική ανάπτυξη, 
Καινοτοµία 

Αποτελέσµατα 

Μελέτες 
χαρτογράφησης, 
Στρατηγική 
ανάλυση 

∆υναµικότητα των 
επιχειρήσεων 

∆ιάχυση γνώσης 

Συµµετέχοντες 

Κλάδος 
επιχειρήσεων, 
Αλυσίδες 
επιχειρήσεων κτλ 

ΜΜΕ Επιχειρήσεις και 
Ερευνητικά κέντρα 

Παράγοντες 
Επιτυχίας 

Όγκος, 
Παράγοντες της 
οικονοµίας, 
Απασχόληση κτλ 

Γεωγραφική 
συγκέντρωση, 
Επιχειρηµατικότητα
, Επικοινωνία, 
Όραµα, 
Ανταγωνισµός κτλ 

Επαρκές ρυθµιστικό 
πλαίσιο, Οικονοµίες 
κλίµακας, ροή 
πληροφορίας κτλ 

Παραδείγµατα 
Χωρών που 
Αναπτύσσονται 

∆ανία, Φινλανδία, 
Σκωτία 

Ιταλία, Γαλλία, 
Ελλάδα 

Λουξεµβούργο, 
Γερµανία, Αυστρία 

 

Πηγή: European Commission, 2003 
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3.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ CLUSTER 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα των συστάδων 

επιχειρήσεων είναι42 : 

 

� Καινοτοµία 

 

Σ’ ένα δίκτυο συνεργαζόµενων επιχειρήσεων δίνονται άφθονα 

ερεθίσµατα για καινοτοµίες. Η επαναλαµβανόµενη συνεργασία µεταξύ των 

επιχειρήσεων ευνοεί την καινοτοµία και κάνει την κάθε επιχείρηση µέσω της 

επανάληψης να µαθαίνει καλύτερα το ρόλο της µέσα στο cluster και να 

βελτιώνεται. Έτσι δηµιουργείται πρόσφορο έδαφος για την εφαρµογή 

καινοτοµιών µε αποτέλεσµα την καλύτερη συνεργασία και την εξοικονόµηση 

πόρων κατά την παραγωγική διαδικασία. Έπειτα, τα πανεπιστηµιακά 

ιδρύµατα και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν µέρος ενός cluster 

δραστηριοποιούνται προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας νέων 

τεχνολογικών γνώσεων, οι οποίες στη συνέχεια τίθενται στη διάθεση των 

επιχειρήσεων. 

Επίσης, η άµεση πρόσβαση των επιχειρήσεων σε παραγωγικούς 

συντελεστές µέσα στο cluster διευκολύνει και επιταχύνει την εφαρµογή των 

γνώσεων αυτών. Επιπλέον, το γεγονός της γεωγραφικής εγγύτητας των 

                                                           
42

 Caniels, Henny. 2005, What drives innovetiveness in industrial clusters? Transcending 

the debate 

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, 2003, «Οδηγός Προγράμματος Προώθησης της Δικτύωσης των 

ΜΜΕ – Clustering», Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα 

Eommex, 2009, Εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (Networking) & «Συστημάτων – 

Συστάδων» Επιχειρήσεων (Clustering), Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις, Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ετπα 
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επιχειρήσεων συµβάλλει στην εφαρµογή και εξάπλωση καινοτοµιών, αφού 

είναι εύκολο για µια επιχείρηση να «παρατηρήσει» τις άλλες επιχειρήσεις του 

cluster (direct observation) και να εφαρµόσει κάποια καινοτοµία.  

Ένας ακόµη λόγος για τον οποίο παρουσιάζεται έντονη τάση για 

καινοτοµία σ’ ένα cluster είναι ο υγιής ανταγωνισµός και η «ευγενής άµιλλα» 

που αναπτύσσεται µεταξύ των επιχειρήσεων. Εντός του cluster οι 

επιχειρήσεις ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις, σε επίπεδο παραγωγής, αγοράς, 

διανοµής κλπ. Κάθε επιχείρηση συγκρίνει τον εαυτό της µε τις υπόλοιπες και 

µπαίνει ευκολότερα στη διαδικασία να καταβάλλει προσπάθειες ώστε να 

βελτιώσει τις επιδόσεις τις. Αυτή η θετική «πίεση» µεταξύ των επιχειρήσεων 

προσφέρει ισχυρό κίνητρο για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητάς τους 

και συνεπώς δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για καινοτοµίες. 

Η εύρυθµη λειτουργία και η ανάπτυξη ενός cluster εξαρτάται από τις 

καινοτοµίες σε τέτοιο βαθµό ώστε να θεωρείται ότι ο ρυθµός δηµιουργίας και 

εφαρµογής καινοτοµιών αποτελεί δείκτη υγείας του cluster. Φυσικά, δεν 

υπάρχει κάποιος σταθερός ρυθµός καινοτοµίας, άλλα οι καινοτοµίες 

συµβαίνουν ως αποτέλεσµα µη διαδοχικών διαδράσεων µεταξύ 

επιχειρήσεων, πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων. Τέλος, η δηµιουργία 

κι εφαρµογή καινοτοµιών αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για τις επιχειρήσεις του 

cluster προκειµένου να επιτύχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και να 

υπερισχύσουν επί των ανταγωνιστριών τους.43 

 

� Συµπληρωµατικότητα και αλληλεξάρτηση 

 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των cluster, εξίσου σηµαντικό µε το 

προηγούµενο είναι ο µεγάλος βαθµός συµπληρωµατικότητας και 

αλληλεξάρτησης που υφίσταται ανάµεσα στις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις. Η 

έντονη αλληλεξάρτηση είναι φυσικό επακόλουθο της γεωγραφικής γειτνίασης 

και της συχνής συνεργασίας των επιχειρήσεων του cluster. Οι επιχειρήσεις 

έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο και 

                                                           
43

 Caniels, Henny. 2005, What drives innovetiveness in industrial clusters? Transcending the debate 
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αντιµετωπίζουν παραπλήσιες ανάγκες για, ανθρώπινο κεφάλαιο, τεχνολογία, 

υποδοµές, διανοµή, πληροφόρηση . 

Οι παραπάνω κοινές ανάγκες, προκειµένου να αντιµετωπιστούν 

καλύτερα, οδηγούν συχνά τις επιχειρήσεις σε συνεργασία  η οποία µε την 

πάροδο του χρόνου προσεγγίζει τα όρια της αλληλεξάρτησης. Οι επιχειρήσεις 

καταφέρνοντας να συνεργαστούν θα επιτύχουν να βελτιστοποιήσουν την 

αποτελεσµατικότητα της χρήσης των υποδοµών ή των πλουτοπαραγωγικών 

πηγών απ’ όπου αντλούν πρώτες ύλες. Η συνεργασία αυτή όµως εµπεριέχει 

και το στοιχείο της αλληλεξάρτησης, αφού η αποτελεσµατική χρήση των 

παραπάνω από µια επιχείρηση εξαρτάται και από τη χρήση που θα 

ενεργήσουν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. 

Επίσης, οι σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα στο cluster είναι συχνά εκ 

των προτέρων σχέσεις εξάρτησης, όπως είναι η σχέση που διατηρεί µια 

επιχείρηση µε τους προµηθευτές της, αφού προκειµένου να παραγάγει είναι 

απαραίτητο να τροφοδοτηθεί έγκαιρα µε τις απαραίτητες εισροές. Η 

συµπληρωµατικότητα έχει ως κύρια συνέπεια, συχνά οι επιχειρήσεις να 

καταλήγουν να αλληλεξαρτώνται σε τέτοιο βαθµό ώστε οι επιδόσεις καθεµιάς 

να είναι συνάρτηση, µεταξύ άλλων, και των επιδόσεων των υπολοίπων. Με 

άλλα λόγια είναι πιθανό, ενδεχόµενη κακή επίδοση µιας επιχείρησης να 

συµπαρασύρει όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και να δηµιουργήσει άσχηµη 

εικόνα ή να υποβαθµίσει την ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος ή 

υπηρεσίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα εµφάνισης τέτοιων φαινοµένων αποτελούν 

τα τουριστικά cluster, όπου η φύση του προσφερόµενου προϊόντος είναι 

τέτοια, ώστε χαµηλής στάθµης προσφορά υπηρεσιών π.χ. σε επίπεδο 

µεταφορών είναι πιθανό να δηµιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις στους 

επισκέπτες για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος ακόµη κι αν οι 

υπόλοιπες επιχειρήσεις προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. 
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� Τεχνογνωσία και Συνεχής Εκπαίδευση 

 

Τις συστάδες επιχειρήσεων τις χαρακτηρίζει η εµφάνιση εξωτερικών 

οικονοµιών. Πιο συγκεκριµένα, µια πρώτη εξωτερική οικονοµία αποτελεί η 

δηµιουργία και διάχυση τεχνολογικής γνώσης από πανεπιστήµια, ερευνητικά 

ιδρύµατα ή από τα τµήµατα Έρευνας κι Ανάπτυξης (R&D) των επιχειρήσεων. 

Οι γνώσεις αυτές τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου ή διαχέονται στο 

κοινωνικό σύνολο υπό µορφή καινοτοµιών. Γενικότερα, η πρόσβαση σε 

πληροφόρηση για διάφορα ζητήµατα µέσα στο cluster (π.χ. θέµατα τεχνικής 

φύσεως, τάσεις της αγοράς κλπ.) είναι εύκολη και µε µικρό κόστος, καθώς 

πέραν των άλλων εκµηδενίζεται και το κόστος αναζήτησης των εν λόγω 

πληροφοριών για τις επιχειρήσεις, συνιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αγαθό 

(ηµί)δηµόσιου χαρακτήρα. 

 Έπειτα, η εκπαίδευση και επιµόρφωση του εργατικού δυναµικού που 

εµπλέκεται σε µια συστάδα επιχειρήσεων αποτελεί µια ακόµη εξωτερική 

οικονοµία για τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις. Πρόκειται κυρίως για µέσο ή 

κατώτερο εργατικό δυναµικό περιορισµένης κινητικότητας, το οποίο 

επιµορφώνεται και εξειδικεύεται µέσω της εργασίας εντός του cluster. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο προκύπτει µια «δεξαµενή» εξειδικευµένου εργατικού 

δυναµικού σε τοπικό επίπεδο, απ’ όπου οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να 

«αντλήσουν» εξειδικευµένους πλέον εργαζοµένους προκειµένου να καλύψουν 

τις ανάγκες τους σε προσωπικό ανώτερου επιπέδου, εκµηδενίζοντας το 

κόστος αναζήτησης και εκπαίδευσης αυτών εντός της εταιρίας. 

Συχνά, η συντήρηση, βελτίωση, ή και κατασκευή κάποιες φορές, των 

απαραίτητων υποδοµών της συστάδας επιχειρήσεων ενεργείται µε δαπάνες 

των επιχειρήσεών του αφού από τη χρήση αυτών έχουν άµεσο συµφέρον. Οι 

υποδοµές αυτές όµως χρησιµοποιούνται από όλο το κοινωνικό σύνολο, 

αποτελούν αµιγώς δηµόσιο αγαθό, εποµένως η συντήρησή τους από τις 

επιχειρήσεις του cluster αποτελεί µια θετική εξωτερική επίπτωση. Συνεπώς, 

δηµιουργεί ως εξωτερική επίπτωση το γεγονός της παρουσίας και µόνο του 

cluster σε µια τοποθεσία µε αποτέλεσµα να προσελκύει γενικότερα 
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επενδύσεις (δηµόσιες ή ιδιωτικές), µε πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στο 

εισόδηµα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

 

� Φήµη 

 

Επιπλέον ένα ισχυρό, αναπτυσσόµενο cluster συντελεί στη δηµιουργία 

καλής φήµης για την περιοχή, κάτι το οποίο µπορεί να προσελκύσει ακόµη 

περισσότερες επενδύσεις, να αποτελέσει έναν έµµεσο τρόπο διαφήµισης και 

προσέλκυσης νέων πιθανών πελατών αλλά να συµβάλλει και στην περαιτέρω 

άνοδο του βιοτικού επιπέδου (π.χ. η θετική φήµη που συνοδεύει το cluster 

δερµάτινων ειδών στην Ιταλία). 

Πέραν των θετικών εξωτερικών επιπτώσεων ενδέχεται ορισµένες 

φορές να εµφανιστούν και κάποιες αρνητικές εξωτερικότητες ως αποτέλεσµα 

της λειτουργίας του cluster, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι µόλυνση του 

περιβάλλοντος από τη λειτουργία των εργοστασίων, συµφόρηση λόγω 

µεγάλου µεγέθους του cluster, ατέλειες στην πληροφόρηση, υψηλή 

τιµολόγηση, απώλειες αποτελεσµατικής χρήσεως των πόρων λόγω 

ενδεχοµένων µονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών καταστάσεων κλπ. 

 

Συνοπτικά, τα κυριότερα πλεονεκτήµατα των συστάδων επιχειρήσεων, 

είναι τα εξής : 

� Αύξηση παραγωγικότητας επιχειρήσεων λόγω εφαρµογής καινοτοµιών. 

� Ορθή αντιµετώπιση των κοινών αναγκών µέσω της συνεργασίας των 

επιχειρήσεων η οποία έχει ως επακόλουθο την αποτελεσµατική χρήση και 

την αποφυγή σπατάλης παραγωγικών πόρων. 

� Θετικές εξωτερικές οικονοµίες: δηµιουργία και διάχυση στο κοινωνικό 

σύνολο γνώσεων, αναβάθµιση της τοποθεσίας από την παρουσία του 

cluster, δηµιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου κλπ. 

� Οικονοµίες συνεργιών. Η παραγωγή των επιχειρήσεων εντός του cluster 

είναι µεγαλύτερη από το άθροισµα των παραγωγών των επιχειρήσεων αν 
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λειτουργούσαν ξεχωριστά και δε συνεργάζονταν. Με άλλα λόγια 

δηµιουργείται επιπλέον Εισόδηµα και Προστιθέµενη Αξία στο Α.Ε.Π. η 

οποία οφείλεται στη συνεργασία των επιχειρήσεων. Οι οικονοµίες 

συνεργιών είναι το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της δηµιουργίας των 

συστάδων επιχειρήσεων. 

Τα cluster αποτελούν σηµαντικό κεφάλαιο για µια οικονοµία. Ένα ορθά 

οργανωµένο δίκτυο συνεργαζοµένων επιχειρήσεων, µε την κατάλληλη 

υποστήριξη από το ∆ηµόσιο Τοµέα, δύναται να δώσει την απαραίτητη ώθηση 

σε µια οικονοµία προκειµένου να τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης. 

 

 

3.6 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑ∆ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 

 Όπως σε κάθε προϊόν / υπηρεσία έτσι και στις επιχειρήσεις αλλά και 

στις συγκεντρώσεις αυτών ακολουθούνται οι ίδιες φάσεις του λεγόµενου 

κύκλου ζωής.44 

 

� Εµφάνιση και δηµιουργία 

 

Τα cluster, έχουν ορισµένο κύκλο ζωής και διέρχονται κάποιων 

φάσεων, καθεµιά εκ των οποίων παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά: 

δηµιουργία, ανάπτυξη και παρακµή. 

Ανάµεσα στην ανάπτυξη και την παρακµή συχνά παρεµβάλλεται η 

φάση της ωρίµανσης. Επίσης, πολλές φορές οι κύκλοι ζωής του cluster και 

του προσφερόµενου από αυτό προϊόντος ή υπηρεσίας συµπίπτουν. Η 

                                                           
44

 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, 2003, «Οδηγός Προγράμματος Προώθησης της Δικτύωσης των 

ΜΜΕ – Clustering», Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα 

Eommex, 2009, Εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (Networking) & «Συστημάτων – Συστάδων» 

Επιχειρήσεων (Clustering), Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ετπα 
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δηµιουργία ενός πλέγµατος συνεργαζόµενων επιχειρήσεων δύναται να 

οφείλεται σε πολλούς λόγους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι η ύπαρξη 

ορισµένων ευνοϊκών συνθηκών (εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό, υποδοµές 

κ.α.), κάποια ασυνήθιστη ή ανελαστική ζήτηση, η ύπαρξη µιας άλλης 

βιοµηχανίας ή ακόµη και ενός άλλου cluster στην ευρύτερη περιοχή, κάποια 

καινοτοµία και τυχαία γεγονότα. Προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα cluster 

είναι πιθανό να συντρέχουν όλοι οι παραπάνω λόγοι ή και µόνον ορισµένοι εξ’ 

αυτών. 

Αναφορικά µε τις ευνοϊκές συνθήκες, πρόκειται για ορισµένους 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αποφασιστικά τη δηµιουργία αλλά και τη 

µετέπειτα εξέλιξη της συστάδας επιχειρήσεων. Ο φυσικός πλούτος της 

περιοχής ή η ευνοϊκή τοποθεσία, η ύπαρξη Πανεπιστηµίων και ερευνητικών 

ιδρυµάτων, οι υπάρχουσες υποδοµές και εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό 

είναι παράµετροι οι οποίες συµβάλλουν τα µέγιστα στη δηµιουργία µιας 

συστάδας επιχειρήσεων. Για παράδειγµα πολλά clusters της Μασαχουσέτης 

οφείλουν την ύπαρξη τους στο ερευνητικό έργο του Πανεπιστηµίου ΜΙΤ. Μια 

αναδυόµενη, ασυνήθιστη και ανελαστική ζήτηση επίσης, δύναται να δώσει το 

αρχικό ερέθισµα για τη δηµιουργία ενός cluster. Στο Ισραήλ, παραδείγµατος 

χάριν, στον τοµέα των αρδευτικών συστηµάτων το cluster ευνοήθηκε από την 

έντονη επιθυµία του εν λόγω κράτους για επάρκεια και αυτονοµία σε γεωργικά 

προϊόντα και τρόφιµα. Ακόµη, συστάδα επιχειρήσεων παρασκευής όπλων και 

πολεµικών συστηµάτων ανά τον κόσµο έχουν δηµιουργηθεί και 

αναπτύσσονται λόγω της επιθυµίας των κυβερνώντων ορισµένων κρατών να 

υπερισχύουν σε στρατιωτική ισχύ έναντι των γειτονικών τους κρατών. 

Επιπροσθέτως, ώθηση για τη δηµιουργία ενός πλέγµατος 

επιχειρήσεων είναι πιθανό να δοθεί από την ύπαρξη κάποιας βιοµηχανίας ή 

µιας άλλης συστάδας επιχειρήσεων στην ίδια ή σε γειτονική τοποθεσία. Στην 

Καλιφόρνια, στις Ηνωµένες Πολιτείες, το cluster αθλητικών ειδών ( για γκολφ, 

τένις κλπ.) ευνοήθηκε σηµαντικά από το cluster κατασκευής αεροσκαφών 

στην ίδια περιοχή αφού το τελευταίο παρείχε στο πρώτο προµηθευτές 

πρώτων υλών και προηγµένων υλικών, τεχνολογία, καθώς επίσης και 

εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό, εξοικειωµένο µε τη χρήση των τεχνολογιών 

αυτών και των υλικών για την κατασκευή αθλητικού εξοπλισµού υψηλής  
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ποιότητας. Συχνά, αιτία δηµιουργίας µιας συστάδας επιχειρήσεων αποτελεί η 

τόλµη ορισµένων επιχειρήσεων να καινοτοµήσουν και να αναλάβουν το 

σχετικό κίνδυνο που συνεπάγεται η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος, 

υπηρεσίας ή παραγωγικής διαδικασίας. Σε περίπτωση επιτυχηµένης 

εφαρµογής της καινοτοµίας προσελκύονται και άλλες επιχειρήσεις στον κλάδο 

(παραγωγοί συµπληρωµατικών προϊόντων, προµηθευτές κλπ.) ούτως ώστε 

να δηµιουργηθεί σταδιακά ένα νέο cluster ως αποτέλεσµα της δράσης µιας ή 

περισσοτέρων καινοτόµων επιχειρήσεων. Με την περαιτέρω εισαγωγή 

καινοτοµιών, το cluster δύναται ν’ αυξήσει την παραγωγικότητά του και να 

αναπτυχθεί µε ταχύτερο ρυθµό. 

Τέλος, ένα τυχαίο γεγονός ή ο συνδυασµός τυχαίων γεγονότων είναι 

δυνατό να αποτελέσει το έναυσµα για τη δηµιουργία και ανάπτυξη ενός 

δικτύου συνεργαζόµενων επιχειρήσεων. 

Βέβαια συχνά οι συνθήκες που επικρατούν σε µια τοποθεσία (π.χ. 

φυσικός πλούτος, ύπαρξη βιοµηχανιών παρεµφερών κλάδων στην ευρύτερη 

περιοχή) είναι δυνατό να αυξήσουν κατά πολύ τις πιθανότητες να συµβεί στην 

εν λόγω τοποθεσία το τυχαίο γεγονός που θα οδηγήσει στη δηµιουργία και 

ανάπτυξη του cluster. Με άλλα λόγια, η δηµιουργία-σύσταση µιας συστάδας 

επιχειρήσεων, ίσως να µην είναι αποτέλεσµα τύχης αλλά συνέπεια κάποιου 

γεγονότος που συµβαίνει στη συγκεκριµένη τοποθεσία και όχι σε κάποια άλλη 

(για παράδειγµα εγκατάσταση παραγωγικών µονάδων σε µια περιοχή), αλλά 

ακόµη και αποτέλεσµα της ύπαρξης κάποιων ευνοϊκών συνθηκών και 

παραµέτρων.45 

 

� Ανάπτυξη 

 

Η φάση της ανάπτυξης είναι περισσότερο προβλέψιµη από τη φάση 

της δηµιουργίας µιας συστάδας επιχειρήσεων. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, 

από τη στιγµή που ένα cluster εισέλθει στη φάση της ανάπτυξης ξεκινά µια 

διαδικασία όπου κάθε δράση ενέχει ποικίλες συνέπειες. Η διαδικασία αυτή 

                                                           
45

 Michael Porter, On Competition, 1998 
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είναι παρόµοια µε µια αλυσιδωτή αντίδραση όπου οι δράσεις και οι 

αντιδράσεις είναι τόσες πολλές και περίπλοκες ώστε οι σχέσεις αιτίου και 

αιτιατού να είναι δύσκολο να διακριθούν. Η διαδικασία της ανάπτυξης ενός 

πλέγµατος επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων περιγράφεται παρακάτω. 

Αρχικά, η συγκέντρωση ενός αριθµού επιχειρήσεων και οργανισµών σε 

µια τοποθεσία συνεπάγεται ορισµένες εξελίξεις : η συγχώνευση των τοπικών 

προµηθευτών (προκειµένου να αντεπεξέλθουν στην αυξηµένη ζήτηση 

παραγωγικών εισροών), η συσσώρευση εξειδικευµένης γνώσης µέσω των 

πανεπιστηµίων και των ινστιτούτων εκπαίδευσης του εργατικού προσωπικού 

καθώς επίσης και µέσω διαδικασιών Έρευνας κι Ανάπτυξης, η ανάπτυξη 

υποδοµών και η θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για την εύρυθµη λειτουργία 

της αγοράς είναι οι σηµαντικότερες από αυτές. Τα παραπάνω οδηγούν στην 

ανάπτυξη του cluster και στη δηµιουργία καλής φήµης και αυξηµένου κύρους, 

στοιχεία τα οποία προκαλούν την προσέλκυση επιχειρηµατιών οι οποίοι στο 

εν λόγω cluster διαβλέπουν µια καλή επιχειρηµατική ευκαιρία. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο νέες επιχειρήσεις προσχωρούν στο cluster το 

οποίο αναπτύσσεται περαιτέρω και η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται 

µε εκ νέου συγχωνεύσεις προµηθευτών ή προσέλκυση νέων, συσσώρευση 

γνώσεων και πληροφοριών κ.ο.κ. Καθώς το cluster αυξάνει ως µέγεθος και 

αποκτά µεγαλύτερο κύρος και αναγνωρισιµότητα στην αγορά, πλαισιώνεται κι 

από άλλες επιχειρήσεις, όπως παραγωγούς συµπληρωµατικών προϊόντων, 

χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς κλπ. Στο σηµείο αυτό είναι αναγκαίο να 

τονιστεί ότι η αναγνώριση της ύπαρξης του cluster,  από το οικονοµικό του 

περιβάλλον, καθώς επίσης και η καλή φήµη του αποτελούν ακρογωνιαίους 

λίθους για την περαιτέρω ανάπτυξή του.  

Από µελέτες διαφόρων περιπτώσεων έχει προκύψει ότι προκειµένου 

ένα cluster ν’ αναπτυχθεί πλήρως και να αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα απαιτούνται γύρω στα 10 µε 15 χρόνια, γι’ αυτό το λόγο οι 

προσπάθειες των κυβερνήσεων να δηµιουργήσουν σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα (3-4 έτη) ένα cluster το οποίο θα διατηρεί ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα συχνά αποτυγχάνουν. 
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Σηµαντικοί παράγοντες για την απρόσκοπτη ανάπτυξη ενός cluster 

είναι η ένταση και ο δείκτης υγείας του ανταγωνισµού µεταξύ των 

επιχειρήσεων, το οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον (το οποίο πρέπει 

να ευνοεί τη δηµιουργία και την προσέλκυση επιχειρήσεων) και η ύπαρξη 

µηχανισµών δηµιουργίας σχέσεων συνεργασίας µεταξύ των µελών του 

cluster. Η παρουσία των παραπάνω παραγόντων συµβάλλει στην ανάπτυξη 

της  επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας και στη δηµιουργία δεσµών και 

διαύλων επικοινωνίας ανάµεσα στα µέλη της συστάδας των επιχειρήσεων 

που το απαρτίζουν διατηρώντας τα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισµού. 

Ένα ακόµη στοιχείο το οποίο ωθεί την ανάπτυξη των cluster είναι η 

διασταύρωσή τους. Η στενή συνεργασία γειτονικών, συνήθως, cluster 

εξελίσσεται σε ένωση αυτών και σε δηµιουργία νέων cluster µέσω των οποίων 

επεκτείνονται οι δραστηριότητες των αρχικών. Με άλλα λόγια παρουσιάζονται 

νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες, προσελκύονται παραγωγικοί συντελεστές, 

δίνεται το ερέθισµα για καινοτοµίες και την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος και γενικά δηµιουργούνται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για 

να ξεκινήσει και πάλι η διαδικασία ανάπτυξης. Παραδείγµατα cluster που 

προέκυψαν από τέτοιες διασταυρώσεις αποτελούν το cluster εντοιχισµένων 

συσκευών στη Γερµανία, που προέκυψε από τη διασταύρωση των cluster 

επίπλων και οικιακών εφαρµογών καθώς επίσης και στη Μασαχουσέτη 

κάποια cluster τηλεϊατρικής και επεξεργασίας ιατρικών πληροφοριών και  

δεδοµένων τα οποία προέκυψαν από τη διασταύρωση των δραστηριοτήτων 

cluster Υγείας και Πληροφορικής.  

Ιδιαίτερης αναφοράς, τέλος, χρήζει ο ρόλος της παγκοσµιοποίησης 

στην ανάπτυξη των συστάδων επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων τους. Η 

απελευθέρωση των αγορών και η διευκόλυνση των ροών παραγωγικών 

συντελεστών είναι δύο από τις ευεργετικές συνέπειες της παγκοσµιοποίησης 

οι οποίες έχουν ωφελήσει σηµαντικά τη δηµιουργία και την ανάπτυξη cluster. 

Ιδιαίτερα όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο τα οφέλη για τις επιχειρήσεις 

ενός πλέγµατος είναι σηµαντικά αφού τους παρέχεται η δυνατότητα να 

προσελκύσουν και να επιλέξουν ποιοτικό επιστηµονικό προσωπικό και 

εργατικό δυναµικό από µια «δεξαµενή» παγκόσµιας κλίµακας γεγονός το 

οποίο θα συµβάλλει θετικά προς την κατεύθυνση της αύξησης της 
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ανταγωνιστικότητας του cluster, µέσω καινοτοµιών και επίτευξης 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Ακόµη, όταν το cluster γίνεται ανταγωνιστικό 

σε παγκόσµιο επίπεδο δηµιουργείται µια θετική πίεση για ποιοτική 

αναβάθµιση των παραγοµένων προϊόντων και υπηρεσιών, µείωση του 

κόστους παραγωγής, εκτενέστερη αναζήτηση επιχειρηµατικών ευκαιριών και 

γενικότερα αναζήτηση τρόπων ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητά του 

σε σχέση µε τα cluster των άλλων χωρών. 

Το πλέγµα επιχειρήσεων λοιπόν, συνεχίζει να αναπτύσσεται σύµφωνα 

µε τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω: η κερδοφορία του αυξάνει και 

ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις εισέρχονται σε αυτό και γενικότερα 

στον κλάδο παραγωγής όπου δραστηριοποιείται. Ο ανταγωνισµός γίνεται πιο 

έντονος και η µείωση του κόστους παραγωγής αποκτά ολοένα και 

αυξανόµενη σηµασία για την παραµονή των επιχειρήσεων στο cluster. 

Μακροχρόνια επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι ικανές να µειώσουν το κόστος 

παραγωγής και ν’ αντέξουν τον ανταγωνισµό αποχωρούν, ενδεχόµενες 

ολιγοπωλιακές καταστάσεις προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό και η 

παρακµή στην περίπτωση αυτή είναι προ των πυλών.46 

 

� Παρακµή 

 

Η τρίτη και τελευταία φάση του κύκλου ζωής ενός cluster είναι εκείνη 

της παρακµής. Οι αιτίες για τις οποίες ένα cluster παρακµάζει ποικίλλουν και 

διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: στις ενδογενείς και στις εξωγενείς 

αιτίες. Οι πρώτες πηγάζουν από την τοποθεσία ή από το ίδιο το cluster, ενώ 

οι εξωγενείς προέρχονται από παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος, 

δηλαδή από µεταβολές ορισµένων εξωγενών µεταβλητών. 

Οι κυριότερες ενδογενείς αιτίες παρακµής είναι η έντονη κρατική 

παρέµβαση και εποπτεία της αγοράς, στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό λόγω 

ολιγοπωλιακών καταστάσεων και σε δυσκαµψίες των εκπαιδευτικών θεσµών. 

Η έντονη κρατική παρέµβαση δηµιουργεί προβλήµατα στον ανταγωνισµό µε 
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αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγικότητας του cluster. Ίδιο αποτέλεσµα 

έχει και η δηµιουργία καρτέλ από τις επιχειρήσεις: η στρέβλωση του 

ανταγωνισµού που θα δηµιουργηθεί οδηγεί στην υποβάθµιση της 

ανταγωνιστικότητας του cluster. Τέλος, η δυσκολία των εκπαιδευτικών 

θεσµών να αναβαθµιστούν προκειµένου να προσαρµοστούν µε τις σύγχρονες 

ανάγκες και τάσεις της αγοράς καθιστά τις γνώσεις που προσφέρουν, είτε 

µέσω της εκπαίδευσης εργατικού δυναµικού, είτε µέσω Έρευνας κι 

Ανάπτυξης, παρωχηµένες µε συνέπεια την απεµπόληση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος του cluster. 

Όσον αφορά τις εξωγενείς αιτίες παρακµής οι πιο σηµαντικές είναι 

αλλαγές στην τεχνολογία ή στις τοπικές αγοραστικές ανάγκες και επιθετικές 

πολιτικές άλλων επιχειρήσεων. Συχνά οι τεχνολογικές παράµετροι ενός 

cluster σε διάφορους τοµείς, όπως θέµατα πληροφόρησης, παραγωγής, 

προµηθειών, καθίστανται παρωχηµένες λόγω της ανάπτυξης νέων 

τεχνολογιών και της υιοθέτησης αυτών από άλλα δίκτυα επιχειρήσεων του 

κλάδου. Αν το cluster δεν συµβαδίσει έγκαιρα µε τις νέες τεχνολογικές 

εξελίξεις, είναι ορατός ο κίνδυνος να απολέσει το ανταγωνιστικό του 

πλεονέκτηµα, το οποίο θα «µετακινηθεί» σε κάποια άλλη τοποθεσία. 

Παράδειγµα απώλειας του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος λόγω 

τεχνολογικών αλλαγών αποτελεί το cluster παραγωγής εξοπλισµού γκολφ της 

Νέας Αγγλίας το οποίο χρησιµοποιούσε ως βασικές πρώτες ύλες στη 

διαδικασία παραγωγής ατσάλι και ξύλο. Όταν το cluster του ίδιου κλάδου της 

Καλιφόρνια υιοθέτησε ως πρώτες ύλες παρασκευής προηγµένα υλικά όπως 

πλαστικό και αλουµίνιο τα οποία συχνά ήταν φθηνότερα από το ατσάλι και το 

ξύλο, εκείνο της Νέας Αγγλίας απώλεσε το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που 

κατείχε. Πολλές από τις επιχειρήσεις του µετακόµισαν στην Ανατολική Ακτή 

προσχωρώντας στο cluster της Καλιφόρνια, ενώ άλλες παρήκµασαν ή 

πτώχευσαν. 

Επιπλέον, µια αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών ή ενδεχόµενη 

διάσταση ανάµεσα στις τοπικές και στις παγκόσµιες ανάγκες αποτελεί µια 

ακόµη εξωτερική απειλή για το cluster. Για παράδειγµα το θέµα που είχε 

προκύψει πριν λίγα χρόνια µε τη «νόσο των τρελών αγελάδων» µειώνοντας 

τη ζήτηση για βοδινό κρέας και τα παράγωγά του προκάλεσε σηµαντικά 
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προβλήµατα σε επιχειρήσεις που άνηκαν σε cluster του κλάδου επεξεργασίας 

βοδινού κρέατος. 

Ακόµη, η διάσταση που παρατηρήθηκε στις τιµές των ενεργειακών 

υλών ανάµεσα στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσµο ενείχε σηµαντικές συνέπειες 

για πολλά cluster στην Αµερική. Επειδή οι τιµές των ενεργειακών υλών ήταν 

χαµηλότερες στις ΗΠΑ, σηµειώνονταν καθυστερήσεις στην υιοθέτηση 

τεχνολογικών αλλαγών για την εξοικονόµηση ενέργειας που θα µείωναν το 

κόστος παραγωγής σε σχέση µε άλλες χώρες µε αποτέλεσµα πολλές 

επιχειρήσεις των Ηνωµένων Πολιτειών να κινδυνεύσουν άµεσα µε απώλεια 

του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήµατος, ειδικά όταν οι διαφορές των τιµών 

της ενέργειας ανάµεσα στις Ηνωµένες Πολιτείες και στον υπόλοιπο κόσµο 

έπαψαν να είναι σηµαντικές. 

Επιθετικές πολιτικές, τέλος, άλλων cluster είναι πιθανό να αποτελέσουν 

απειλή για ένα δίκτυο συνεργαζόµενων επιχειρήσεων και να το οδηγήσουν σε 

παρακµή. Χάρη στην παγκοσµιοποίηση, οι ανταγωνιστικές του cluster 

επιχειρήσεις είναι σε θέση να έχουν ταχεία πρόσβαση σε τεχνολογία, πρώτες 

ύλες και παραγωγικό εξοπλισµό, µέσω π.χ. κάποιας άλλης τοποθεσίας και 

ασκώντας επιθετική πολιτική να το οδηγήσουν σε παρακµή µειώνοντας την 

ανταγωνιστικότητά του. 

Η παρακµή ενός cluster δύναται να αποφευχθεί µέσω της καινοτοµίας. 

Η συνεχής εφαρµογή καινοτοµιών και η επένδυση από µέρους των 

επιχειρήσεων είναι βέβαιο πως θα συνδράµει σηµαντικά στη διατήρηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος του cluster ενώ παράλληλα θα ενδυναµώσει 

την αντοχή του στον ανταγωνισµό. Είναι τόσο µεγάλη η σηµασία της 

καινοτοµίας για τη βιωσιµότητα ενός πλέγµατος επιχειρήσεων, ώστε ο βαθµός 

εφαρµογής καινοτοµιών λογίζεται ως δείκτης της «υγείας» αυτού.47 
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3.7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ – 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Οι στόχοι της δηµιουργίας ενός cluster αποτελούν τους λόγους 

δηµιουργίας του. Η επίτευξη όµως αυτών των στόχων αποτελεί τον όρο 

επιβίωσης του. Συνεπώς τίθεται το ζήτηµα της µέτρησης του βαθµού της 

επίτευξης των στόχων της οργάνωσης. Πάνω σε αυτό το ζήτηµα έχουν 

αναπτυχθεί δύο έννοιες : α) η έννοια της αποτελεσµατικότητας (effectiveness) 

και β) η έννοια της αποδοτικότητας (efficiency). Η αποτελεσµατικότητα είναι ο 

βαθµός στον οποίο η επιχείρηση, εδώ τα clusters, επιτυγχάνουν τα στόχους 

τους. Η αποδοτικότητα αφορά κυρίως στην εσωτερική λειτουργία του cluster 

και εκφράζει τις καταναλώσεις ή τα επίπεδα κόστους που γίνονται για την 

επίτευξη ενός αποτελέσµατος. Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό, η 

αποδοτικότητα µετράται µε δείκτες οι  οποίοι έχουν ως αριθµητή το 

πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα (εκροή) και ως παρονοµαστή τα κόστη ή τις 

καταναλώσεις που έγιναν για την πραγµατοποίηση ενός αποτελέσµατος 

(εισροές). Συνήθως η αποτελεσµατικότητα οδηγεί στην αποδοτικότητα. 

Σε συνθήκες ανταγωνισµού, µια έννοια που συνδέεται άµεσα µε την 

αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων είναι αυτή της ανταγωνιστικότητας. Η 

ανταγωνιστικότητα καθορίζεται από την παραγωγικότητα µε την οποία ένα 

έθνος χρησιµοποιεί το ανθρώπινο δυναµικό του, το κεφάλαιο και του 

φυσικούς πόρους. Η παραγωγικότητα είναι που θέτει σε ένα έθνος το βιοτικό 

επίπεδο. 

• Η παραγωγικότητα εξαρτάται τόσο από την αξία των προϊόντων και 

υπηρεσιών (π.χ. µοναδικότητα, ποιότητα) καθώς και από την 

αποτελεσµατικότητα µε την οποία παράγονται. 

• Για την ευηµερία ενός έθνους δεν έχει σηµασία σε τι βιοµηχανίες 

ανταγωνίζεται αλλά πως ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις του µέσα στις 

βιοµηχανίες αυτές. 

• Η παραγωγικότητα σε ένα έθνος είναι µια αντανάκλαση του τι έχουν 

επιλέξει να κάνουν στη θέση αυτή τόσο οι εγχώριες όσο και οι ξένες 
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επιχειρήσεις. Η θέση της ιδιοκτησίας είναι δευτερεύον θέµα για την 

εθνική ευηµερία. 

• Η παραγωγικότητα των «τοπικών» βιοµηχανίων είναι θεµελιώδους 

σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα των παραγόµενων προϊόντων ή 

υπηρεσιών. 

• Η υποτίµηση δεν κάνει µια χώρα περισσότερο ανταγωνιστική. 

• Τα έθνη ανταγωνίζονται για να προσφέρουν το πιο παραγωγικό 

περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. 

• Ο δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας διαδραµατίζουν διαφορετικούς αλλά 

αλληλένδετους ρόλους στη δηµιουργία µιας παραγωγικής οικονοµίας. 

Σύµφωνα µε τις παραπάνω έννοιες, η συνολική αποτελεσµατικότητα 

των επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε µακροπρόθεσµη βάση, ασφαλώς 

προϋποθέτει την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα όταν η επιχείρηση 

λειτουργεί σε συνθήκες ανταγωνισµού 

 

. 

3.8 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑ∆ΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Η ανταγωνιστικότητα ουσιαστικά σηµαίνει παραγωγικότητα και η 

παραγωγικότητα µπορεί να ενισχυθεί µε διάφορους τρόπους, εκ των οποίων 

ένας είναι και οι δικτυώσεις των επιχειρήσεων (clusters). Ως Βιοµηχανική 

Στρατηγική ορίζεται η ύπαρξη, ή όχι, από πλευράς του κράτους ενός τελικού 

στόχου όσον αφορά τη βιοµηχανία, που είναι θεωρητικά επεξεργασµένος, 

πραγµατοποιήσιµος και εκφρασµένος σε ένα σύνολο µέτρων και θεσµών, 

αλλά και µηχανισµών που είναι απαραίτητοι για την πραγµάτωση του στόχου. 

Μια Βιοµηχανική Στρατηγική που εστιάζεται στα δίκτυα µπορεί να αυξήσει την 

παραγωγικότητα και έτσι την απασχόληση. Επιπλέον, µπορεί να έχει 

σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα στη συναίνεση και τη δηµοκρατία, µέσω 

αύξησης του ανταγωνισµού και µείωσης της συγκεκριµένης δύναµης στα 

χέρια λίγων, και στη δυναµική ανταγωνιστικότητα λόγω των ευεργετικών 
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αποτελεσµάτων του ανταγωνισµού π.χ. στην καινοτοµικότητα. Γενικότερα 

υποστηρίζεται ότι η ενίσχυση ενός πλουραλισµού θεσµικών και 

οργανωσιακών µορφών, αποτελεί προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας, 

ανάπτυξης και έτσι απασχόλησης, συναίνεσης και δηµοκρατίας. 

Γενικά, µια επιχείρηση µπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της 

µε δύο κυρίως τρόπους : µε τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της και µε την 

αύξηση του ελέγχου της επί των εργαζοµένων και των αγορών. Στο βαθµό 

που η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας επιτυγχάνεται µέσω βελτίωσης της 

αποδοτικότητας, αυτό µπορεί να ευνοεί εν δυνάµει τουλάχιστον και τους 

εργαζοµένους, το κράτος και τη χώρα. 

Παρά την συχνότατη χρήση του από οικονοµολόγους, πολιτικούς και 

σχεδόν τους πάντες, ο ορισµός του όρου «διεθνής ανταγωνιστικότητα» δεν 

είναι ούτε γενικά αποδεκτός ούτε απλός. Συχνά ορίζεται ως η «ικανότητα» της 

οικονοµίας µια χώρας να δηµιουργεί µέσω των εξαγωγών της και τους 

πόρους που της επιτρέπουν να πληρώσει για τις επιθυµητές εισαγωγές της, 

κάτω από συνθήκες «δίκαιου» εµπορίου και «ανοικτών» αγορών.48 Από τους 

πολλούς ορισµούς που έχουν προταθεί ξεχωρίζει αυτός του Michael Porter 

(1990), που εξισώνει την ανταγωνιστικότητα µε την ικανότητα των 

επιχειρήσεων ενός κράτους να διεξάγουν άµεσες επενδύσεις στο εξωτερικό49. 

Πιο πρόσφατα ακόµη, έχει τύχει προσοχής η προσπάθεια του Paul Krugman 

(1994) σύµφωνα µε τον οποίο επιχειρήσεις ανταγωνίζονται για να αυξήσουν 

το µερίδιο αγοράς τους σε µια συχνά προσδιορισµένη αγορά και µ’ αυτή την 

έννοια ότι χάνει η µία κερδίζει η άλλη. Πρέπει να παρατηρηθεί ότι αυτό δεν 

συµβαίνει πάντα. Σε περιπτώσεις π.χ. «στρατηγικών συµµαχιών», αλλά και 

όταν δράσεις επιχειρήσεων δηµιουργούν «εξωτερικές οικονοµίες» και 

γενικότερα βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον µέσα στο οποίο δρουν 

άλλες επιχειρήσεις, π.χ. όταν εισάγουν καινοτοµία που υιοθετείται και από 

άλλες επιχειρήσεις, αυτό δεν ισχύει. 

                                                           
48

 Pitelis 1994, Για μια κριτική επισκόπηση 

49
 Porter, 1990 
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Η αύξηση της παραγωγικότητας επιτρέπει την αύξηση των 

ηµεροµισθίων ή/και τη µείωση των τιµών και έτσι µπορεί να οδηγεί, ceteris 

paribus, σε ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και επίσης απασχόληση και 

ευηµερία. 

Συγκεκριµένα, το κατά κεφαλήν εισόδηµα είναι το συνολικό προιόν (σε 

όρους τιµών) που παράγει  κάθε µέλος µιας οικονοµίας, έτσι είναι το 

µακροοικονοµικό ισοδύναµο της παραγωγικότητας. Εναλλακτικά, αυτό είναι η 

έκφραση της εθνικής παραγωγικότητας. Συµπεραίνεται, λοιπόν, ότι, η 

παραγωγικότητα είναι σηµαντικός παράγοντας διεθνούς ανταγωνιστικότητας. 

Κατά συνέπεια οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας µιας χώρας, πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της παραγωγικότητας και να επιδιώξει τη 

βελτίωση τους. Αυτοί είναι οι εξής : η µόρφωση, οι δεξιότητες και τα κίνητρα 

του εργατικού δυναµικού, των διοικητικών στελεχών και των επιχειρηµατιών, 

όπως και η διάρκεια και η ένταση της εργασίας τους, η τεχνολογία, η 

τεχνογνωσία και η καινοτοµικότητα. Γενικά, τρία είναι τα υποκείµενα που 

µπορούν να επηρεάσουν την παραγωγικότητα, πράγµα που προκύπτει από 

την ανάλυση των προσδιοριστικών της παραγόντων, οι εργαζόµενοι, οι 

επιχειρήσεις και το κράτος. 

 

 

3.9 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (BUSINESS INCUBATORS)50 

 

Η «θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων» (Business Incubators) είναι ένα 

εργαλείο οικονοµικής ανάπτυξης σχεδιασµένο για να επιταχύνει την ανάπτυξη 

και την επιτυχία νεοϊδρυθεισών και εκκολαπτόµενων επιχειρήσεων 

                                                           
50

 Τριανταφυλοπούλου Χριστίνα, 2006, Business Incubators : From Theory To Practice 

United Nations, Economic Commission For Europe, 2001, Best Practice In Business Incubation, 

Economic Commission For Europe, United Nations Publication 
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παρέχοντας στους επιχειρηµατίες πρόσβαση σε πόρους και σε µια σειρά από 

υποστηρικτικές υπηρεσίες.51 

Η επώαση επιχειρήσεων είναι µια δυναµική διαδικασία ανάπτυξης 

επιχειρήσεων µε στόχο την ενθάρρυνση των ανθρώπων να ξεκινήσουν τη 

δικιά τους επιχείρηση και τη στήριξη σε νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις που 

σχετίζονται µε την ανάπτυξη της καινοτοµίας. Έχει να κάνει επίσης και µε τη 

δηµιουργία του κατάλληλου υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την 

επιχειρηµατικότητα και τις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις. 

Ο ρόλος των θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων είναι να συµβάλουν 

στην ίδρυση και την πρώτη ανάπτυξη µιας νέας εταιρείας ώστε να µπορέσει 

αυτή στη συνέχεια να διεκδικήσει, µε σωστή υποδοµή και επαγγελµατική 

προετοιµασία, µεγαλύτερα κεφάλαια (µέσω τραπεζικού δανεισµού ή εταιρειών 

Venture Capital) για την πρώτη της σηµαντική επένδυση που θα της επιτρέψει 

να αναπτυχθεί περαιτέρω και να επιβληθεί στην αγορά. Η χρονική διάρκεια 

της επένδυσης του Incubator κυµαίνεται συνήθως µεταξύ 6 και 18 µηνών. 

Οι εταιρείες αυτές παρέχουν σε  νεοϊδρυόµενες και µε προοπτικές 

ταχείας ανάπτυξης επιχειρήσεις χρηµατοδότηση (σε µικρότερο βαθµό από τις 

εταιρείες Venture Capital), χώρους και εξοπλισµό (κτιριακές εγκαταστάσεις, 

έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ.), υπηρεσίες γραµµατειακής 

υποστήριξης, συµβουλευτικές υπηρεσίες, δίκτυο επαφών µε πελάτες και 

προµηθευτές κ.λπ. Σε αντάλλαγµα οι εταιρείες Incubators παίρνουν ένα 

ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου ή πληρωµές από την νεοϊδρυόµενη 

εταιρεία ή γίνεται κάποιος µικτός διακανονισµός. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των νέων επιχειρήσεων-υποψήφιων 

incubates για τους περισσότερους incubators είναι κοινά και περιλαµβάνουν: 

• Τα προσόντα της διοικητικής οµάδας, όπως η σχετική εµπειρία, η 

αποφασιστικότητα και η αφοσίωση, η ποιότητα και τα ηγετικά 

προσόντα ως στοιχεία του χαρακτήρα, κ.λ.π. 

                                                           
51

 United Nations, Economic Commission For Europe, 2001, Best Practice In Business Incubation, 

Economic Commission For Europe, United Nations Publication 



 

100 

• Το επιχειρηµατικό µοντέλο για την ανάπτυξη του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας. Κατά πόσο η αγορά έχει την ανάγκη εισόδου του 

συγκεκριµένου προϊόντος ή της παρεχόµενης υπηρεσίας. Αλλά και 

στοιχεία όπως η δυνατότητα επέκτασης που θα έχει σε άλλες 

αγορές µελλοντικά, το επίπεδο του υφιστάµενου ανταγωνισµού, τα 

εµπόδια είσοδου νέων ανταγωνιστών, τις ενδεχόµενες συνέργιες µε 

άλλες εταιρίες που συµµετέχουν στη θερµοκοιτίδα και το 

προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του επιχειρηµατικού 

αυτού σχεδίου. 

• Άλλα επενδυτικά – χρηµατοοικονοµικά κριτήρια όπως, τις ανάγκες 

χρηµατοδότησης έναντι τις προσφερόµενης εταιρικής συµµετοχής, 

το στάδιο της επένδυσης, τη διάρθρωση της συµφωνίας των 

µετόχων, τη συµβατότητα µε τους υφιστάµενους incubates αλλά και 

τη διαθεσιµότητα των µελών της διοικητικής οµάδας για υποστήριξη 

της εταιρείας. 

Τα βασικά οφέλη µιας θερµοκοιτίδας επιχείρησεων είναι, η δηµιουργία 

νέων θέσεων εργασίας, η µείωση της “θνησιµότητας” των τεχνολογικών 

εταιρειών, η προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης, η δηµιουργία θετικού 

κλίµατος για καινοτοµία αλλά και η προσελκύση νέων ερευνητών εκτός 

περιοχής. 

Μια θερµοκοιτίδα απευθύνεται σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα 

(spin off) µε εξειδικευµένους ερευνητές, σε νεοϊδρυόµενες εταιρείες, 

υπάρχουσες εταιρείες οι οποίες επιθυµούνουν να αναπτύξουν ένα καινούργιο 

προϊόν / υπηρεσία ή µια διαδικασία και παρέχει τις εξής υπηρεσίες : 

• Υπηρεσίες υπεραξίας, στρατηγικός και επιχειρηµατικός σχεδιασµός, 

τεχνολογική υποστήριξη, σχεδιασµός marketing, εκπαίδευση, 

υποστήριξη σε θέµατα διοίκησης, δηµιουργία νέων start up 

επιχειρήσεων αλλά και κατοχυρώσεις πατέντων. 

• Υποστηρικτικές υπηρεσίες, νοµικές υπηρεσίες, γραµµατειακή 

υποστήριξη, διαδίκτυο, λογιστικά και εκτυπώσεις. 

• Υπηρεσίες εύρεσης κεφαλαίων, επιχειρηµατικά κεφάλαια, δάνεια και 

επιχορηγήσεις. 
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• Υπηρεσίες διασύνδεσης, µε επιχειρηµατικές ενώσεις, οµοειδείς 

επιχειρήσεις, τεχνολογικά και ερευνητικά πάρκα αλλά και 

πανεπιστήµια. 

• Συµβουλευτικές υπηρεσίες, υλοποίησης πλάνων δράσης και 

συστηµάτων µέτρησης του επιχειρηµατικού αποτελέσµατος. 

• Υπηρεσίες ενοικίασης κύριων εγκαταστάσεων 

 

 

3.10 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ (SPIN OFF COMPANIES)52 

 

Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο της σύγχρονης οικονοµικής ανάπτυξης 

αποτελεί η µεταφορά τεχνολογίας και νέων γνώσεων από το επίπεδο της 

έρευνας στο επίπεδο της πραγµατικής οικονοµίας και η δηµιουργία 

εµπορικών επιχειρήσεων που θα παράγουν οικονοµικά οφέλη για τους 

ιδρυτές, τους εργαζόµενους και γενικότερα για την κοινωνία. Η µεταφορά αυτή 

γίνεται µε τις εταιρίες µεταφοράς τεχνολογίας ή εταιρίες τεχνοβλαστοί, οι 

οποίες διεθνώς ονοµάζονται Spin-off εταιρείες. 

Τα πανεπιστήµια και οι ακαδηµαϊκοί οργανισµοί παίζουν σηµαντικό 

ρόλο στην διαδικασία παράγωγης υψηλά εξειδικευµένου ανθρώπινου 

κεφαλαίου και κατ’ επεκταση στη παραγωγής νέας καινοτόµου γνώσης και 

τεχνολογίας, καθώς διαθέτουν τον χρόνο και τα κεφάλαιο για να επενδύσουν 

στην χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία της έρευνας. Το ζήτηµα της 
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παραγωγής νέας καινοτόµου τεχνολογίας και γνώσης έχει ένα σηµαντικό 

πρόβληµα, αυτό της µεταφοράς της από την έρευνα στην παραγωγή. Το 

όχηµα που χρησιµοποιείται σε ολόκληρο τον κόσµο για την µεταφορά της 

τεχνολογίας είναι αυτό της ίδρυσης µιας εταιρείας Spin-off, µιας εταιρείας 

µεταφοράς τεχνολογίας. Οι εταιρείες Spin-off µπορεί να προέρχονται 

απευθείας από τα πανεπιστήµια και τους ερευνητικούς οργανισµούς αλλά 

µπορούν να προέρχονται και µέσα από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.  

Ένας απλός ορισµός των εταιρειών µεταφοράς τεχνολογίας είναι όταν 

ένας ιδιωτικός υπάλληλος ή µια οµάδα αφήνουν την µητρική εταιρεία για να 

ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση µεταφέροντας όλη την τεχνογνωσία και 

την εµπειρία τους.53 Ένας πιο επίσηµος ορισµός και ίσως ο πιο περιγραφικός 

και επικρατέστερος στις µέρες µας είναι ο ακόλουθος: Οι εταιρίες Spin-Off 

(επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι “επιχειρήσεις των οποίων 

η δραστηριότητα επικεντρώνεται στην εφαρµογή καινοτόµων επιχειρηµατικών 

σχεδίων καθώς και την εµπορική εκµετάλλευση γνώσεων που παράγονται σε 

ερευνητικά εργαστήρια, ∆ηµόσιους Οργανισµούς Παραγωγής Γνώσης 

τεχνολογικούς φορείς καθώς και σε επιχειρηµατικές και παραγωγικές µονάδες 

από άτοµα υψηλού επιπέδου τεχνικής και επιστηµονικής εκπαίδευσης µε τη 

συνδροµή εµπειρογνωµόνων στην επιχειρηµατική λειτουργία, παραγωγικών 

µονάδων και ιδιωτικών χρηµατοδοτικών οργανισµών.”54 Αυτό που επιχειρείται 

δηλαδή είναι η ουσιαστική σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας µε την 

παραγωγική διαδικασία, µέσω της αξιοποίησης και εκµετάλλευσης των 

ερευνητικών αποτελεσµάτων. 
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 Strategies for the establishment, growth and success of a Spin-off company, Varitimiadis Savvas,  
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Οι εταιρίες Spin-Off κατηγοριοποιούνται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες 

σύµφωνα µε την προέλευση τους από τον γονικό οργανισµό.55 Συγκεκριµένα 

διαχωρίζονται, 

i. σε επιχειρηµατικές Spin-Off εταιρίες, που είναι είτε άµεσα 

συνδεδεµένες µε τη µητρική είτε ιδιωτικής πρωτοβουλίας,  

ii. σε πανεπιστηµιακές Spin-Off εταιρίες, που προέρχονται είτε 

κατευθείαν από την ακαδηµαϊκή έρευνα είτε δηµιουργούνται από 

την σύµπραξη µεταξύ των ακαδηµαϊκών οργανισµών και µίας ή 

περισσότερων επιχειρήσεων και  

iii. σε Spin-Off εταιρίες που προέρχονται από δηµόσια ερευνητικά 

ινστιτούτα και διακρίνονται επίσης µε το κριτήριο εάν λαµβάνουν 

κάποια χρηµατοδότηση ή όχι. 

Οι τελευταίες δύο µπορούν να οµαδοποιηθούν σε µία κατηγορία καθώς 

η βασική τους προέλευση είναι η έρευνα από δηµόσιους οργανισµούς και να 

ονοµαστούν ακαδηµαϊκές. 

Βασικός παράγοντας ίδρυσης µιας εταιρείας spin-off είναι η ύπαρξη της 

ιδέας. Από εκεί και πέρα η απόφαση για την ίδρυση µιας Spin-Off εταιρείας 

καθώς και η καθιέρωση της επηρεάζεται από µία σειρά από στρατηγικούς 

παράγοντες που κυρίως αφορούν τους πόρους που διαθέτει και που µπορούν 

να διαχωριστούν στους ακόλουθους:  

• Υλικοί πόροι: η απτή τεχνολογία, ο εξοπλισµός, τα χρήµατα και άλλο 

υλικό.  

• Ανθρώπινοι πόροι: οι γνώσεις, η εµπειρία, η αντίληψη και οι κοινωνικές 

σχέσεις των ανθρώπων που συµµετέχουν.  

• Οργανωτικοί πόροι: η άτυπη και τυπική πολιτική της εταιρίας στον 

σχεδιασµό, έλεγχο και οργάνωση της εργασίας.  
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Η σωστή λειτουργία και ύπαρξη αυτών των πόρων δεν εγγυάται βέβαια 

την επιτυχία µιας Spin-Off εταιρίας και δεν είναι σίγουρο ότι η νέα εταιρία θα 

µπορέσει άµεσα να αποκτήσει το στρατηγικό πλεονέκτηµα απέναντι στους 

ανταγωνιστές της. Αν βέβαια δεν τους διαθέτει σε επαρκή ποσότητα και 

ποιότητα τότε η επιτυχία της νέας εταιρίας γίνεται ακόµα πιο δύσκολη.56 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

Οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο ανταγωνίζονται µεταξύ τους είτε 

δηµιουργώντας νέες και καλύτερες τεχνολογίες είτε µε την αύξηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων που ήδη παράγουν. Εταιρείες 

που τα προϊόντα τους είναι νέα στην αγορά απολαµβάνουν ένα προσωρινό 

µονοπώλιο που δηµιουργεί υψηλά κέρδη. Μόλις όµως εµφανιστούν 

ανταγωνιστικές εταιρείες που παράγουν παρόµοια προϊόντα τότε τα κέρδη 

µειώνονται και δηµιουργείται η ανάγκη για την ανακάλυψη νέων τεχνολογιών, 

υπηρεσιών και καινοτόµων προϊόντων. Για να δηµιουργήσουν τα νέα 

προϊόντα χρειάζονται κυρίως υψηλά εξειδικευµένο και επιστηµονικά 

καταρτισµένο ανθρώπινο κεφάλαιο. Τέτοιο ερευνητικό προσωπικό στον 

δυτικό πολιτισµό παράγεται καθηµερινά στα µεγάλα πανεπιστήµια και τους 

δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς. Κάτι ανάλογο συµβαίνει πλέον και 

στον τοµέα των επιχειρήσεων οι οποίες αξιοποιούν το ανθρώπινο κεφάλαιο 

ενώ δηµιουργούν ερευνητικά τµήµατα µε σκοπό να εφευρίσκουν νέα 

προϊόντα. 

Βέβαια η έρευνα κοστίζει και δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτική τουλάχιστον 

τα πρώτα χρόνια µέχρι να βρεθεί το καινοτόµο προϊόν. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα πολλές εµπορικές εταιρείες να µην ενθαρρύνουν τους 

εργαζόµενους τους και να µην επενδύουν στην έρευνα, µε κίνδυνο σε 

                                                           
56

 Yang J., He X., 2010, «How the spin-off comes about?», Advanced Management Science (ICAMS), 

2010 IEEE International Conference on , 9-11 July 2010, Volume: 2 , On page(s): 127 - 131  

 



 

105 

µακροπρόθεσµο επίπεδο είτε να µείνουν εκτός αγοράς είτε κάποιοι από τους 

εργαζόµενους να αποχωρήσουν από την επιχείρηση αναζητώντας την τύχη 

τους µε την δηµιουργία µιας νέας καινοτόµας επιχείρησης. Το ίδιο συµβαίνει 

επίσης στις οικονοµίες που επιλέγουν ως γενική στρατηγική την µαζική 

παραγωγή προϊόντων, που συνήθως είναι προϊόντα αντιγραφής και χαµηλής 

ποιότητας µε φθηνό µη εξειδικευµένο προσωπικό. 
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ΜΕΡΟΣ 2Ο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο – ΤΑ CLUSTERS ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Από τη διεθνή εµπειρία προκύπτει ότι οι συνεργατικοί σχηµατισµοί 

καινοτοµίας (clusters) αποκτούν διαρκώς αυξανόµενη σηµασία, λόγω του 

ρόλου που µπορούν να διαδραµατίσουν στη βελτίωση του καινοτοµικού και 

επιχειρηµατικού τοπίου µιας χώρας. 

Αποτελούν το βασικότερο εργαλείο της πολιτικής προώθησης της 

καινοτοµίας και παρέχουν ολοκληρωµένη υποστήριξη σε καινοτόµες 

επιχειρήσεις τεχνολογιών αιχµής µε τελικό σκοπό την αύξηση της 

παραγωγικότητας τους, την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας τους και 

την επίτευξη κερδοφορίας, µέσα από την προώθηση των καινοτοµιών τους 

στην παγκόσµια αγορά. 

Τα µέλη των clusters έχουν κοινούς στόχους, µοιράζονται την 

πρόσβαση και χρήση κοινών υποδοµών και δραστηριοποιούνται σε 

συγκεκριµένη θεµατική περιοχή, η οποία διακρίνεται από ένταση γνώσης, 

υψηλή τεχνολογία, εξαγωγικό προσανατολισµό και ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα σε διεθνές επίπεδο. Τα clusters ενδυναµώνουν τα 

αποτελέσµατα δράσεων καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας µεταξύ 

ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων, µέσα από ένα σύστηµα 

αλληλεπιδράσεων, όπου η εµπειρία, η γνώση και η τεχνογνωσία ενισχύονται 

και εµπλουτίζονται αµοιβαία. 
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4.1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ CLUSTERS ΚΑΙ Η 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Τα clusters αυξάνουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα57 

• Αποτελεσµατική πρόσβαση σε εξειδικευµένες εισροές, υπηρεσίες, 

εργαζόµενους, πληροφορίες, ιδρύµατα, και δηµοσία αγαθα (π.χ. 

προγράµµατα κατάρτισης). 

• Ευκολία του συντονισµού και των συναλλαγών µεταξύ των 

επιχειρήσεων. 

• Η ταχεία διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. 

• Συνεχείς, ορατές συγκρίσεις απόδοσης και ισχυρά κίνητρα για τη 

βελτίωση έναντι των τοπικών αντιπάλους. 

 

Τα clusters τονώνουν και καθιστούν δυνατή την καινοτοµία58 

• Βελτιωµένη ικανότητα να αντιλαµβάνονται τις ευκαιρίες καινοτοµίας. 

• Παρουσία πολλαπλών προµηθευτών και θεσµικών όργανων για να 

βοηθήσουν στη δηµιουργία γνώσης. 

• Ευκολία του πειραµατισµού σε τοπικό επίπεδο διαθέσιµων πόρων. 

                                                           
57

 Σπυράτος Αλεξάνδρος, Εφαρμογή των Clusters στον Επιχειρηματικό Κόσμο, ΚΕΤΑ Ιονίων Νήσων 

Πιπερόπουλος Πάνος, 2008, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Business Cluster, Εκδόσεις 

Σταμούλης 

58
 Σπυράτος Αλεξάνδρος, Εφαρμογή των Clusters στον Επιχειρηματικό Κόσμο, ΚΕΤΑ Ιονίων Νήσων 

Πιπερόπουλος Πάνος, 2008, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Business Cluster, Εκδόσεις 

Σταμούλης 
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Τα clusters διευκολύνουν την εµπορευµατοποίηση59 

Οι ευκαιρίες για νέες επιχειρήσεις και νέες γραµµές των καθιερωµένων 

επιχειρήσεων είναι πιο εµφανείς. 

• Η εµπορευµατοποίηση νέων προϊόντων και η έναρξη νέων 

επιχειρήσεων είναι πιο εύκολες λόγω των διαθέσιµων δεξιότητων, 

προµηθευτών, κ.λπ. 

↓ 

Τα clusters αντανακλούν τη θεµελιώδη επίδραση των εξωτερικοτήτων / 

δεσµών µεταξύ των επιχειρήσεων και των συναφών θεσµών του 

ανταγωνισµού. 

 

 

4.1.1 Το κατάλληλο περιβάλλον  για τα clusters 

 

Η δηµιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος (υποδοµές, πρόσβαση 

σε πληροφόρηση και ανθρώπινο κεφάλαιο, ευέλικτο νοµικό σύστηµα κ.α.) 

αποτελεί πανάκεια για µια τοποθεσία προκειµένου να προσελκύσει 

επιχειρήσεις και να τεθεί σε αναπτυξιακή τροχιά.  

Η επίδραση της τοποθεσίας ευρύτερα  στον ανταγωνισµό γίνεται 

περισσότερο κατανοητή µέσα από το «διαµάντι του Porter» (Porter’s 

diamond), ένα θεωρητικό υπόδειγµα, µε γραφική απεικόνιση σε σχήµα 

διαµαντιού, όπου παρουσιάζονται οι τέσσερις παράγοντες µέσω των οποίων 

επιδρά στον ανταγωνισµό η τοποθεσία. Οι παράγοντες αυτοί είναι το 

                                                           
59

 Σπυράτος Αλεξάνδρος, Εφαρμογή των Clusters στον Επιχειρηματικό Κόσμο, ΚΕΤΑ Ιονίων Νήσων 

Πιπερόπουλος Πάνος, 2008, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Business Cluster, Εκδόσεις 

Σταμούλης 
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στρατηγικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο της επιχείρησης, οι συνθήκες ζήτησης, 

οι συνθήκες των χρησιµοποιούµενων εισροών και οι επιχειρήσεις σχετικών 

και συµπληρωµατικών – υποστηρικτικών βιοµηχανιών. 

Ο Michael Porter αποδίδει την ανταγωνιστικότητα των χωρών στην 

ύπαρξη ενός «διαµαντιού» ανταγωνιστικότητας, που αποτελείται από τις 

διασυνδέσεις των παρακάτω παραγόντων : της ζήτησης, που πρέπει να είναι 

εκλεπτυσµένη και απαιτητική, των πλουτοπαραγωγικών πόρων, που πρέπει 

να είναι µοναδικοί και µη εύκολο να τύχουν µίµησης από άλλους, της δοµής 

και της στρατηγικής των επιχειρήσεων, όπου δίνεται έµφαση στον 

ανταγωνισµό στο τοπικό επίπεδο, και των «δικτυώσεων» επιχειρήσεων 

µεταξύ τους, µε προµηθευτές και αγοραστές. ∆εν βλέπει ξεχωριστό ρόλο για 

το κράτος, παρά µόνο µέσα από την επίδραση που οι πολιτικές του µπορεί να 

έχουν στους τέσσερις παράγοντες του διαµαντιού. Το συµπέρασµα για τον 

Porter είναι ότι µια χώρα είναι ανταγωνιστική όταν βρίσκει, δηµιουργεί και 

εκµεταλλεύεται τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, στους οποίους 

απολαµβάνει συγκριτικά πλεονεκτήµατα, απολαµβάνει ή / και δηµιουργεί 

απαιτητικούς, ενηµερωµένους καταναλωτές, απολαµβάνει ευεργετικού 

ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, και βρίσκει και 

ενισχύει εν δυνάµει δικτυώσεις επιχειρήσεων. 

 

 

4.1.2 ∆ιαµάντι του Porter 

 

Το διαµάντι του Porter60 είναι η κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη 

ενός cluster το οποίο ταυτόχρονα είναι η χωροταξική διάσταση του 

ανταγωνιστικού διαµαντιού. Η συστηµική φύση του διαµαντιού παράγει τοπική 

συγκέντρωση απο τις κορυφαίες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, οι οποίες µε τη 

                                                           
60

 Porter Michael, 1998, On Competition, Harvard Business Review, Michael Porter, Boston 
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σειρά τους ενισχύουν και εντείνουν τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

παραγόντων. Στη πραγµατικότητα, ο Porter έχει εφαρµόσει τη θεωρία της 

ανταγωνιστικής στατηγικής στο πλαίσιο του ίδιου του cluster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.1 ∆ιαµάντι του Porter61 
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 Porter Michael, 1998, On Competition, Harvard Business Review, Michael Porter, Boston 
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Ο όρος στρατηγικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο της επιχείρησης 

αναφέρεται στους κανόνες, στα κίνητρα και σε όλες τις παραµέτρους που 

στοιχειοθετούν τον τύπο, την ένταση και γενικότερα τη µορφή του τοπικού 

ανταγωνισµού. Στις ανεπτυγµένες οικονοµίες συναντάται υψηλό επίπεδο 

ανταγωνισµού και σε ποικίλα επίπεδα πέραν της τιµής, όπως διαφοροποίηση 

προϊόντος, παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στον καταναλωτή, επενδύσεις σε 

υψηλή τεχνολογία και ανθρώπινο κεφάλαιο, έρευνα και ανάπτυξη κλπ. 

Αντίθετα, στις οικονοµίες χαµηλότερης παραγωγικότητας ο ανταγωνισµός 

περιορίζεται συνήθως σε επίπεδο τιµών. 

Το στρατηγικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο ενέχει δύο διαστάσεις: 

Πρώτον το γενικότερο επενδυτικό κλίµα στη συγκεκριµένη περιοχή, δηλαδή, 

κατά πόσο υπάρχουν και σε ποιο βαθµό οι κατάλληλες συνθήκες για τη 

διενέργεια επενδύσεων από µέρους των επιχειρήσεων ώστε να αυξήσουν την 

παραγωγικότητά τους και να αναβαθµιστεί το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας 

τους. Εξίσου σηµαντικές για τη δηµιουργία του κατάλληλου πλαισίου για τη 

διενέργεια επενδύσεων και την ενδυνάµωση του ανταγωνισµού σε τοπική 

κλίµακα είναι η οικονοµική πολιτική τόσο σε µακροοικονοµικό επίπεδο όσο και 

σε µικροοικονοµικό. Η µακροοικονοµική πολιτική είναι υπεύθυνη για τη 

διατήρηση οικονοµικής σταθερότητας και ανάπτυξης, µε την παράλληλη 

διατήρηση της ισορροπίας της οικονοµίας ώστε να αποφύγει πληθωριστικά 

φαινόµενα από τη µια πλευρά και υποαπασχόληση από την άλλη. Η κρατική 

παρεµβατική πολιτική οφείλει, χωρίς να είναι υπερβολικά παρεµβατική, να 

προστατεύει τις αγορές από στρεβλώσεις και ολιγοπωλιακές καταστάσεις, 

ώστε απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις να επενδύουν και να ανταγωνίζονται σε µια 

υγιή αγορά. 

Η δεύτερη διάσταση που καθορίζει το στρατηγικό και ανταγωνιστικό 

πλαίσιο είναι η κυβερνητική πολιτική απέναντι στον ανταγωνισµό. Παράµετροι 

της πολιτικής αυτής είναι ο βαθµός απελευθέρωσης των αγορών, οι 

επιχειρήσεις κρατικής ιδιοκτησίας, σε ρυθµιστικές πολιτικές, η κρατική στάση 

απέναντι στο διεθνές εµπόριο και τις ξένες επενδύσεις στην περιοχή κλπ. Τα 

παραπάνω δύνανται να επηρεάσουν το επίπεδο και την ποιότητα του 

ανταγωνισµού σε µεγάλο βαθµό και να διαµορφώσουν παράλληλα το 

στρατηγικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο των επιχειρήσεων. 
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Ένας άλλος παράγοντας επίδρασης της τοποθεσίας στον ανταγωνισµό 

είναι οι επικρατούσες συνθήκες ζήτησης. Η ποιότητα και η υφή της 

υπάρχουσας ζήτησης, µε άλλα λόγια στο επίπεδο «πολυπλοκότητας» αυτής. 

Μια αγορά όπου η ζήτηση παρουσιάζεται «εξεζητηµένη» και µε απαιτητικούς 

πελάτες, είναι βέβαιο πως θα ωθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιωθούν, να 

επενδύσουν προκειµένου να γίνουν πιο παραγωγικές, και  τελικά να οξυνθεί ο 

ανταγωνισµός µεταξύ τους. Η ποιότητα και η υφή της ζήτησης διαδραµατίζει 

τόσο σηµαντικό ρόλο για την ανάπτυξη µιας περιοχής, ώστε στις µέρες µας, 

θεωρείται σηµαντικότερη από το µέγεθός της. 

Οι επιχειρήσεις σχετικών και υποστηρικτικών – συµπληρωµατικών 

βιοµηχανιών είναι  επιχειρήσεις που σχετίζονται σε κάθετο ή οριζόντιο 

επίπεδο µε τις συστάδες επιχειρήσεων, παραδείγµατος χάριν προµηθευτές, 

διανοµείς, επιχειρήσεις παρεµφερών παραγωγικών κλάδων, παραγωγοί 

συµπληρωµατικών προϊόντων κλπ. 

Τέλος, µε τον όρο συνθήκες εισροών γίνεται αναφορά στις εισροές που 

χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις κατά την παραγωγική διαδικασία, αλλά µε µια 

πιο ευρεία έννοια. ∆ηλαδή, πέραν των κλασσικών εισροών, πρώτες ύλες, 

εργασία, κεφάλαιο, περιλαµβάνονται στον όρο αυτό και στοιχεία όπως η 

υποδοµή, η πληροφόρηση, η διοίκηση της επιχείρησης, το νοµικό σύστηµα, 

διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης, καινοτοµία, τεχνολογία κλπ. Η κατανοµή 

των παραπάνω πόρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µεγιστοποιεί την 

παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Εντός της 

συστάδας επιχειρήσεων πραγµατοποιούνται διαδικασίες βελτίωσης 

ορισµένων εκ των εισροών αυτών, για παράδειγµα η ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών και καινοτοµιών στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστηµιακά 

ιδρύµατα, ούτως ώστε να αναβαθµιστούν ποιοτικά και να εξειδικευθούν σε 

µεγαλύτερο βαθµό προκειµένου να εξυπηρετήσουν συγκεκριµένους σκοπούς 

κατά την παραγωγική διαδικασία. Η βελτίωση της ποιότητας των 

παραγωγικών συντελεστών είναι βέβαιο πως θα συµβάλλει αποφασιστικά στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στην 

κλιµάκωση του ανταγωνισµού µε ευνοϊκά αποτελέσµατα για την οικονοµική 

ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 
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Ο Porter62 υπογραµµίζει περαιτέρω ότι ο τοπικός ανταγωνισµός 

δηµιουργεί κίνητρα για να µιµηθούν οι επιχειρήσεις τις βέλτιστες πρακτικές και 

να ενισχυθεί η πίεση για καινοτοµία, ενώ συνδέονται και οι δυνάµεις του 

ανταγωνισµού µε τις αρετές της επιλεκτικής συνεργασίας. Η έννοια των 

clusters είναι που σχετίζεται µε την ανταγωνιστικότητα των βιοµηχανιών και 

των εθνών. Αποτελούν µια γεωγραφική ή µη συγκέντρωση διασυνδεδεµένων 

επιχειρήσεων και των συνεργαζόµενων θεσµικών οργάνων σε ένα 

συγκεκριµένο τοµέα µε πολλά κοινά και έντονη συµπληρωµατικότητα. Τα 

Clusters περιλαµβάνουν µια σειρά από κλάδους που συνδέονται µεταξύ τους 

αλλά και µε άλλες επιχειρηµατικές και νοµικές οντότητες, σηµαντικές στον 

αναταγωνισµό, όπως κυβερνητικοί και άλλοι φορείς, πανεπιστήµια, πρότυπα 

ρυθµιστικά πρακτορεία, άτοµα για παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης αλλά 

και επαγγελµατικές ενώσεις. 

 

 

4.1.3 Καινοτοµία και cluster 

 

 Η σύνδεση µεταξύ των cluster και της καινοτοµίας σχετίζεται µε τη 

γνώση που θεµελιώνεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Σε γενικές γραµµές 

η καινοτοµία αφορά την προσπάθεια για την εµπορική εκµετάλλευση νέων 

ιδεών. Στην περίπτωση της καινοτοµίας από τις επιχειρήσεις, ένας συχνά 

χρησιµοποιηµένος ορισµός που δίδεται είναι «οι διαδικασίες µε τις οποίες οι 

επιχειρήσεις εξειδικεύονται και υλοποιούν το σχεδιασµό προϊόντων και της 

παραγωγικής διαδικασίας αυτών µε τρόπους νέους σε αυτούς, ακόµα και αν 

οι ίδιοι δεν είναι νέοι στο χώρο». 

Αν και είναι δύσκολο να εξαχθούν σαφείς διαχωριστικές γραµµές στις 

κατηγορίες της καινοτοµίας, η ανοµοιογένεια της έννοιας θα πρέπει πάντα να 

υπάρχει στην άκρη του µυαλού µας. 

                                                           
62

 Porter Michael, 1998, On Competition, Harvard Business Review, Michael Porter, Boston 
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Ο ρόλος των υπηρεσιών µπορεί να είναι συντονιστικός και 

υποστηρικτικός στο εσωτερικό της τεχνολογικής και βιοµηχανικής διαδικασίας, 

µε την καινοτοµία να είναι το κλειδί για την επιτυχία της συνολικής δέσµης 

δραστηριοτήτων. 

Τα cluster καινοτοµίας ωθούν σε µια σειρά από οφέλη που αξίζουν 

προσοχής. Τουλάχιστον τρία σύνολα εν µέρει αλληλένδετα πρέπει να 

σηµειωθούν: i) Η βελτίωση των ευκαιριών για καινοτοµία ii) Η βελτιωµένη 

παραγωγικότητα και iii) Η βελτιωµένη δηµιουργία επιχειρήσεων.  

 

Στην πρώτη περίπτωση, η βελτίωση των ευκαιριών για καινοτοµία 

υλοποιείται αποτελεσµατικά µέσα από τις ακόλουθες δράσεις : 

• Αποτελεσµατικών µέσων και διαύλων επικοινωνίας των πιθανών νέων 

πηγών για καινοτοµία. 

• Έγκαιρος εντοπισµός των τάσεων της τεχνολογίας. 

• Ένα περιβάλλον ευνοϊκό για ‘µυθιστορηµατικούς’ συνδυασµούς των 

αρµοδιοτήτων. 

• Σύντοµους χρόνους εκκίνησης των δικτύων γύρω από τα νέα προϊόντα 

και τις διαδικασίες. 

• Ευνοϊκές συνθήκες για τη συγκέντρωση των κινδύνων. 

• Ισχυρές προοπτικές για την ανάπτυξη των µέσων για να εισχωρήσει σε 

ευρύτερες αγορές, διευρύνοντας τη βάση για την απορρόφηση των 

πληροφοριών των πελατών και τη βελτίωση των δυνατοτήτων για την 

εξασφάλιση εξόφλησης από την καινοτοµία. 

 

Στη δεύτερη περίπτωση, η βελτιωµένη παραγωγικότητα, θα µπορούσε 

να βελτιωθεί παραγωγικά µέσω των παρακάτω δραστηριοτήτων : 

• Με τη βοήθεια των δυνάµεων του ανταγωνισµού που θα ασκήθει πίεση 

για πραγµατική εξειδίκευση εντός και µεταξύ των οµάδων. 

• Με την ανάδειξη των πελατών που είναι συνειδητοποιηµένοι µε την 

ποιότητα και απαιτητικοί, αυξάνοντας τα έσοδα από υψηλής ποιότητας 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

• Με τη διαθεσιµότητα των εξειδικευµένων συντελεστών εισροής 

παραγωγής, σε τοµείς προτεραιότητας, µε πρόσβαση σε 
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συµπληρωµατικές τεχνολογίες, καθώς και εξειδικευµένες υπηρεσίες 

προς τις επιχειρήσεις. 

• Με την προσέλκυση και πρόσληψη του εξειδικευµένου εργατικού 

δυναµικού που είναι εύκολα διατεθειµένοι να αλλάξουν εργασία, η 

οποία ενισχύει τη διάδοση των πληροφοριών και των διαδικασιών 

µάθησης. 

 

Στη τρίτη και τελευταία περίπτωση, τη βελτιωµένη δηµιουργία 

επιχειρήσεων, βελτιωµένο επιχειρηµατικό κλίµα επιτυγχάνεται όταν : 

• Η συσσώρευση εµπειρίας ευνοεί την εµβάθυνση και τα κεφάλαια 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

µεγαλύτερων ικανότητων για τη διαχείριση του κινδύνου στο 

σχηµατισµό των νέων επιχειρήσεων και την καλλιέργεια επιχειρήσεων 

υψηλής ανάπτυξης. 

• Η αντικατάσταση της εξάρτησης από παλαιότερα και παρωχηµένα 

πλεονεκτήµατα από την ανατίµηση των προσπαθειών ενίσχυσης της 

ποιότητας των των δεξιοτήτων και των νέων ιδεών. 

• Η κυριαρχία των κατεστηµένων συµφέροντων αποδυναµώνεται και η 

είσοδος από νεοεισερχόµενους καινοτόµους επιχειρηµατίες 

διευκολύνεται. 

• Οι κύκλοι που δηµιουργούνται από αυξηµένη εξειδίκευση σε 

καθιερωµένες µορφές και νέες δηµιουργίες της εταιρείας µε απόσχηση 

των δραστηριοτήτων και κοινοπραξίες επιχειρήσεων. 

• Η δηµιουργία cluster και τα κανάλια που επιτρέπουν την 

αποτελεσµατική προσέλκυση συµπληρωµατικών είδων τεχνολογίας, 

δεξιοτήτων, καθώς και χρηµατοδότηση από πηγές εκτός του cluster 

. 

Η πραγµατική και η ενδεχόµενη κατανοµή των οφελειών για την εξέλιξη 

των clusters έγκειται στο να υπάρχει ανάγκη ισορροπίας µεταξύ των όρων 

που επιτρέπουν την απόδοση των καινοτοµικών clusters και να µοιραστούν 

την παρουσία των δυνάµεων που αφήνουν ανοιχτή την πόρτα σε µια πιο 

δραστική αναδιανοµή. 
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Οι ευκαιρίες για καινοτοµία απαιτούν συνθήκες που επιτρέπουν την 

οµαλή κατανοµή των κερδών σε σταθερή πρόοδο. Η βελτιωµένη 

παραγωγικότητα µπορεί επίσης να σχετίζεται µε σταθερή πρόοδο αλλά και µε 

την ευρεία ανταλλαγή σε µέτρια κέρδη. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, 

ωστόσο, και ακόµη περισσότερο στην περίπτωση των συνθηκών για την 

δηµιουργία επιχειρήσεων, απαιτείται να υπάρχει δυναµισµός και χώρος για 

πιο δραστική αναδιανοµή και την εκ νέου κατανοµή των πόρων, όταν µεγάλες 

ανακαλύψεις υλοποιηθούν, και παλαιότερες δεξιότητες και οργανώσεις 

παραχωρήσουν απότοµα τη σειρά τους και αντικατασταθούν µε άλλες 

περισσότερο αποτελεσµατικές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα υπάρχει 

πιθανότατα και ένα σηµαντικό οικονοµικό και κοινωνικό κόστος µετάβασης. 

Τα αποτελέσµατα θα εξαρτηθούν από µια σειρά παραγόντων, 

συµπεριλαµβανοµένων των µέσων για την επανεκπαίδευση των δεξιοτήτων, 

της ασφάλειας, αλλά και τα κίνητρα που παρέχονται από τα συστήµατα 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Μέχρι στιγµής, στα βασικά στοιχεία που σχετίζονται µε τα clusters 

έχουν εντοπιστεί τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη τους. Ωστόσο, ενώ η 

οµαδοποίηση ενός cluster µπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την 

καινοτοµία, δεν είναι απρόσβλητο από τις παγίδες και τους κινδύνους που 

µπορεί να µειώσουν ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα, ή και να οδηγήσουν 

σε στασιµότητα ή αποσύνθεση λόγω του ότι : 

• Η εξειδίκευση µπορεί να δηµιουργήσει ευπάθεια και οι τεχνολογικές 

ασυνέχειες µπορεί να υπονοµεύσουν άλλα ειδικά πλεονεκτήµατα 

διασποράς 

• Η υπερβολική εξάρτηση από τις τοπικές επαφές σε συνδυασµό µε την 

παραµέληση των εξωτερικών σχέσεων και την έλλειψη διορατικότητας 

• Οι υπάρχουσες δοµές ενός cluster µπορεί να ευθύνονται για την 

καθυστερήση ένος ριζοσπαστικού αναπροσανατολισµό ή να 

παρεµποδίζουν την απαραίτητη διαρθρωτική προσαρµογή. 
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• Η µείωση των ανταγωνιστικών πιέσεων, µπορεί να δηµιουργήσει 

κοινωνική αναποτελεσµατικότητα ως κλειστή οµάδα που εµποδίζει 

τους νεοεισερχόµενους. 

• Ένα cluster µπορεί να αποτύχει να αναγνωρίσει τις µεταβαλλόµενες 

τάσεις ανταποκρίνεται καλύτερα σε σταδιακές αλλαγές στην τεχνολογία 

και τη ζήτηση της αγοράς. 

 

Τα παραπάνω σηµεία υπογραµµίζουν τη σηµασία της συνεχούς 

καινοτοµίας ως βασικού µοχλού για τη συνεχή επιτυχία των cluster. Παρ’ όλ’ 

αυτά, υπάρχει µια εγγενής τάση για τους µισθούς και το κόστος που αυξάνεται 

στα καθιερωµένα clusters, από την αλλαγή της αποτελεσµατικότητας της 

παρεχόµενης τεχνολογίας. 

 

 

4.1.4 Ανταγωνισµός και cluster 

 

Σύµφωνα µε ένα γενικευµένο ορισµό της ανταγωνιστικότητας, 

πρόκειται για «την ικανότητα επικερδούς διάθεσης στην αγορά προϊόντων και 

υπηρεσιών σε συνθήκες διεθνούς ανταγωνισµού»63. Ο ορισµός αυτός µπορεί 

να εφαρµοστεί είτε για µια επιχείρηση (π.χ. µια κερδοφόρα επιχείρηση, σε 

συνθήκες διεθνούς ανταγωνισµού, επιχείρηση είναι ανταγωνιστική), είτε για 

έναν κλάδο, είτε για µια χώρα. 

Ο ανταγωνισµός επηρεάζει και επηρεάζεται από το cluster 

ποικιλοτρόπως. Από αυτή την αλληλεπίδραση προκύπτουν οφέλη, τόσο για 

το πλέγµα επιχειρήσεων όσο και για την οικονοµία γενικότερα. Ένα δίκτυο 

συνεργαζοµένων επιχειρήσεων δύναται να επηρεάσει την ένταση, την 

ποιότητα και την υφή του ανταγωνισµού ως εξής: 

                                                           
63

 Rene & Mathiesen 1994 
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• Με την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων του cluster. 

• Με την αύξηση της τάσης των επιχειρήσεων να καινοτοµούν (και 

εποµένως να καθίστανται παραγωγικότερες). 

• Με την ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών στους κόλπους του cluster, 

ώστε να δίνεται το ερέθισµα και το κίνητρο για τη δηµιουργία νέων 

επιχειρήσεων που στηρίζονται στην καινοτοµία και προωθούν τον υγιή 

ανταγωνισµό. 

Από τα χαρακτηριστικά αυτά καταδεικνύεται και πάλι η σηµασία της 

καινοτοµίας για το cluster, η οποία αποτελεί τον κινητήριο µοχλό για την 

ανάπτυξη του cluster και παράλληλα προάγει τον ανταγωνισµό.  

Τα παραπάνω, όπως και πολλά άλλα πλεονεκτήµατα, στηρίζονται 

κυρίως στις εξωτερικότητες που απορρέουν από την ύπαρξη του cluster και 

ουσιαστικά, λόγω των εξωτερικοτήτων αυτών (αλλά και των οικονοµιών 

συνεργιών), το cluster ορίζεται ως ένα δίκτυο συνδεόµενων επιχειρήσεων και 

θεσµών, όπου η αξία του συνόλου του cluster υπερβαίνει την αξία του 

αθροίσµατος των συστατικών του µερών ξεχωριστά (προστιθέµενη αξία λόγω 

clustering). 

Μεταξύ ανταγωνισµού και cluster υπάρχει µια ανάλογη σχέση: όσο 

περισσότερο ο ανταγωνισµός εντείνεται, λαµβάνει χώρα σε περισσότερα 

επίπεδα, γίνεται πιο πολύπλοκος και η οικονοµία αναπτύσσεται, τόσο 

περισσότερο αυξάνει ο αριθµός των cluster, το µέγεθός τους και η 

προστιθέµενη αξία που αποδίδουν στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.  

Συνεπώς, ανταγωνισµός και cluster αλληλεπιδρούν και δεν αποτελεί 

υπερβολή να λεχθεί ότι η ύπαρξη υγιούς, ελεύθερου ανταγωνισµού µεταξύ 

των επιχειρήσεων, σε διάφορα επίπεδα, πέραν της τιµής του προσφερόµενου 

προϊόντος ή υπηρεσίας (διαφοροποίηση προϊόντος, καινοτοµία, επενδύσεις 

κλπ.), αποτελεί αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για τη βιωσιµότητα και την 

ανάπτυξη, όχι µόνο των cluster, αλλά και ολόκληρης της οικονοµίας. 
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4.2 ΠΩΣ ΤΑ CLUSTERS ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Η ανάπτυξη εταιρικών πρακτικών στη βάση τη δικτύωσης, εµφανίζεται 

τόσο ως στρατηγική για την αντιµετώπιση της αβεβαιότητας, όσο και ως 

εργαλείο για την περιφερειακή αποκέντρωση και ανάπτυξη. Αν και η δικτύωση 

δεν αποτελεί ολότελα νέο φαινόµενο, εντούτοις η συχνότητα µε την οποία 

εµφανίζεται στις µέρες µας αποτελεί ασφαλώς νέο δεδοµένο. Ολοένα και 

συχνότερα στις µέρες µας, οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν δεσµούς 

µονιµότερης συνεργασίας, προκειµένου να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά 

τη διπλή απειλή της επιταχυνόµενης τεχνολογικής αλλαγής από τη µία 

πλευρά, και της αβεβαιότητας που κυριαρχεί στις αγορές από την άλλη. 

Η στρατηγική των clusters αναφέρεται τόσο σε µηχανισµούς 

επικοινωνίας και συνεργασίας που αναπτύσσονται στο εσωτερικό µιας 

επιχείρησης, όσο και σε πυκνές σχέσεις ανάµεσα σε διαφορετικές 

επιχειρήσεις. Αυτή η τελευταία εκδοχή, της εξωτερικής δηλαδή δικτύωσης, 

προσφέρει τις περισσότερες αναπτυξιακές ευκαιρίες για επιχειρήσεις 

µικρότερου µεγέθους και για περιφερειακή αποκέντρωση. Στη ουσία, η 

δικτύωση αποτελεί ένα ενδιάµεσο πεδίο οικονοµικού συντονισµού, ανάµεσα 

στην αγορά και την επιχείρηση.64 Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει 

συνίστανται στην ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών που οδηγούν σε 

τεχνολογική αλλαγή, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι αγορές 

κυριαρχούνται από αβεβαιότητα. 

Τα δίκτυα συνεργασίας ανάµεσα σε επιχειρήσεις µπορεί να είναι 

επίσηµα ή άτυπα, σε κάθε περίπτωση πάντως, ιδιαίτερο ρόλο παίζει η 

αβίαστη πρόσβαση στη πληροφόρηση. Οι αρχές πάνω στις οποίες 

στηρίζονται τα Clusters είναι τρεις : 

                                                           
64

 Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι οικονομικές συναλλαγές αφορούν σύνθετες δραστηριότητες, 

αυτό το ενδιάμεσο πεδίο συντονισμού είναι πολύ χρήσιμο, δεδομένου ότι ακριβώς σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις ο μηχανισμός της αγοράς αποτελεί «κακό αγωγό» διάχυσης της απαραίτητης γνώσης. 
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1. Στενοί και µακροχρόνιοι δεσµοί ανάµεσα σε παραγωγούς και χρήστες, 

προκειµένου να αξιοποιηθούν τα αποτελέσµατα εκµάθησης. 

2. Από κοινού ανάληψη επενδύσεων, ώστε να εξασφαλιστούν οφέλη από 

την εξειδίκευση. 

3. Μακροχρόνιες σχέσεις υπεργολαβίας, όπου το στοιχείο της 

συνεργασίας είναι ιδιαίτερα έντονο προκειµένου να διευκολύνονται και 

να διαχέονται οι τεχνολογικές καινοτοµίες. 

Το υπόδειγµα της δικτύωσης στηρίζεται στην από κοινού προσπάθεια 

και στόχευση, στην εµπιστοσύνη, στη συνεργασία και στην κοινή επιθυµία 

των δύο πλευρών να βελτιώνουν συστηµατικά την ποιότητα. Ουσιαστικά 

βασίζεται στην πεποίθηση ότι και οι  δύο πλευρές µπορούν να επωφεληθούν 

περισσότερο από τη συνεργασία παρά από την εξατοµικευµένη επιδίωξη των 

ιδιαίτερων βραχυχρόνιων συµφερόντων τους. Ενώ το εγχείρηµα της 

δικτύωσης υπόσχεται να λύσει πολλά από τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, φαίνεται ότι δηµιουργεί µε τη σειρά 

του και ορισµένα νέα προβλήµατα. Το σηµαντικότερο απ’ αυτά είναι η 

απώλεια της αυτονοµίας και της αυτοτέλειας της κάθε επιχείρησης. 

Επιγραµµατικά, το υπόδειγµα της δικτύωσης στηρίζεται, στην από 

κοινού προσπάθεια και στόχευση, την εµπιστοσύνη, τη συνεργασία και την 

κοινή επιθυµία των συµβαλλόµενων πλευρών για συστηµατική βελτίωση της 

ποιότητας. Με άλλα λόγια, η στρατηγική της δικτύωσης εδράζεται στην 

πεποίθηση ότι οι δύο, ή περισσότερες, πλευρές µπορούν να επωφεληθούν 

περισσότερο από την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ τους, παρά από τη 

µεµονωµένη επιδίωξη των ιδιαίτερων και βραχυχρόνιων επιδιώξεων / 

συµφερόντων τους. 

Επιγραµµατικά τα βασικότερα χαρακτηριστικά των συστάδων 

επιχειρήσεων είναι τα εξής : 

• Γεωγραφική εγγύτητα 

• Κλαδική εξειδίκευση 

• Αριθµητική κυριαρχία επιχειρήσεων µικρού και µεσαίου µεγέθους 
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• Ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις επιχειρήσεις αναπτύσσεται κυρίως στη 

βάση της καινοτοµίας και όχι στη βάση της περικοπής των αµοιβών ή 

στη µείωση των τιµών τους. 

• Μια κοινωνικο-πολιτισµική ταυτότητα που ενθαρρύνει τις σχέσεις 

εµπιστοσύνης ανάµεσα στις επιχειρήσεις, στους εργοδότες και τους 

υψηλά εξειδικευµένους εργαζόµενους, καθώς και πληθώρα 

οργανισµών και οργανώσεων αλληλοβοήθειας. 

• ∆ραστήρια περιφερειακή και τοπική κυβέρνηση που ενδυναµώνει τα 

καινοτοµικά αντανακλαστικά της τοπικής βιοµηχανικής βάσης. 

Η ανταγωνιστικότητα και η οικονοµική επιτυχία των βιοµηχανικών 

συνοικιών δεν µπορεί να ερµηνευθεί στη βάση των χαρακτηριστικών των 

µεµονωµένων επιχειρήσεων που φιλοξενούν. Αντίθετα, ο δυναµισµός των 

επιχειρήσεων απορρέει από τη συγκέντρωση των µονάδων σε σχηµατισµούς, 

στο εσωτερικό των οποίων σχηµατισµών αναπτύσσεται τόσο ο ανταγωνισµός 

όσο και η συνεργασία. Κατά συνέπεια, κάθε µεµονωµένη επιχείρηση 

επωφελείται από την αποτελεσµατικότητα και την ευελιξία του συστήµατος 

στο σύνολό του : πρόκειται δηλαδή για φαινόµενο «συλλογικής 

αποτελεσµατικότητας»65 που ενδυναµώνει την κάθε µεµονωµένη επιχείρηση 

του σχηµατισµού. ∆ηλαδή, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του cluster 

προέρχεται από εξωτερικές οικονοµίες και κοινή δράση. 

 

Τα cluster προκειµένου να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

που έχουν λόγω της δοµής τους θα πρέπει : 

• Να αυξήσουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων που 

βρίσκονται µέσα σε αυτά 

• Να επενδύουν στην καινοτοµία και την παραγωγή γνώσης 

• Και να έχουν την ικανότητα να προσελκύουν περισσότερες 

επιχειρήσεις για να αυξηθεί η παραγωγικότητα τους. 

                                                           
65

 Η απλή συστέγαση των εταιρειών, των προμηθευτών και των θεσμών δημιουργεί τα ενδεχόμενα 

για τις οικονομικές αξίες, δεν διασφαλίζει όμως απαραίτητα την υλοποίηση τους. (Porter, 1998) 
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Επιπρόσθετα, αναφέρονται κάποιοι παράγοντες επιτυχίας των συστάδων 

επιχειρήσεων που εστιάζονται στα παρακάτω σηµεία : 

• Παρουσία λειτουργικών δικτύων και σχέσεων συνεργασίας 

• Iσχυρή βάση καινοτοµίας  

• Ισχυρή βάση τοπικών ικανοτήτων / δεξιοτήτων 

• Επαρκείς φυσικές υποδοµές  

• Παρουσία µεγάλων επιχειρήσεων 

• Ισχυρή επιχειρηµατική συνείδηση 

• Πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης  

 

 

4.3 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΩΝ CLUSTERS 

 

 «Παραδόξως τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σε µια διεθνοποιηµένη 

οικονοµία βρίσκονται όλο και περισσότερο σε τοπικό (γεωγραφικό) επίπεδο –

θεµελιωµένα σε γνώσεις, δεξιότητες, θεσµούς και κοινωνικό-οικονοµικές 

σχέσεις που οι ‘αντίπαλοι’ δεν µπορούν να αντιγράψουν.» (Porter, 1998) 

Οι επιχειρήσεις θεωρούν την γειτνίαση µε προµηθευτές, πελάτες, 

υπηρεσίες και ανταγωνιστές ως σηµαντικό πλεονέκτηµα.  Η γειτνίαση τους 

επιτρέπει ευκολότερες και φθηνότερες δοσοληψίες, ταχεία και αποδοτική 

επίλυση προβληµάτων, ενώ τους παρέχει και την δυνατότητα να 

ενηµερώνονται νωρίτερα και πιο άµεσα για νέες και καινοτοµικές τεχνολογίες 

και πρακτικές. 

Σε µια εποχή διεθνοποίησης λοιπόν, τα δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα 

στις µικρές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν µε ίσους όρους µε τις µεγαλύτερες, 

καθώς επίσης να εµπλακούν σε µια διαδικασία ταχείας και µε ίσους όρους 

απόκτησης εµπειρίας, να προάγουν την επανεξέταση των σχέσεών τους µε 
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τους προµηθευτές τους και να δηµιουργηθεί προοπτική για αυξηµένη 

αποτελεσµατικότητα µέσα από τη συλλογική δράση. Εκτός αυτού δίνεται η 

δυνατότητα για καλύτερη εξειδίκευση µεταξύ των µικρών εταιρειών, δίνοντας 

νέες ευκαιρίες για εξοικονόµηση µέσων και οικονοµίες κλίµακας. Η 

γεωγραφική συγκέντρωση κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική για την επιτυχία 

τέτοιων σχηµατισµών. 

Τα αναµενόµενα οφέλη για τους εµπλεκόµενους φορείς στα clusters 

περιλαµβάνουν :  

• επίτευξη οικονοµιών κλίµακας (κοινές προµήθειες, logistics, αποθήκες 

κ.ά.) 

• κοινές υπηρεσίες οριζόντιου χαρακτήρα (π.χ. υπηρεσίες εξειδικευµένου 

περιεχοµένου, όπως κατοχύρωση πνευµατικής και βιοµηχανικής 

ιδιοκτησίας, σύστηµα ενηµέρωσης για διαγωνισµούς και προµήθειες) 

• άµεση και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά µε τα επιτεύγµατα της 

καινοτοµίας και περιορισµός του χάσµατος καινοτοµίας µεταξύ 

διαφορετικών φορέων και επιχειρήσεων 

• ευκολότερη πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, αγορές, πληροφορίες και 

εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, 

• συµπληρωµατικότητα δεξιοτήτων και δράσεων. 

 

 

4.4 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ CLUSTER ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 Η δηµιουργία και ανάπτυξη σωστά οργανωµένων συστάδων 

επιχειρήσεων αποτελεί µια εκ των βασικότερων προϋποθέσεων για να 

χαρακτηριστεί µια οικονοµία από αναπτυσσόµενη, ανεπτυγµένη. Τα clusters 

επιδρούν θετικά στην ανάπτυξη µιας οικονοµίας ποικιλοτρόπως και δύνανται 

να την καταστήσουν πιο ανταγωνιστική και να επιταχύνουν το ρυθµό αύξησης 

του ΑΕΠ.  Η ύπαρξή τους όµως είναι εξίσου αναγκαία και για τις ανεπτυγµένες 
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οικονοµίες, προκειµένου µέσω των πλεονεκτηµάτων που συνεπάγεται για την 

οικονοµία η ύπαρξή τους, να υποστηρίξουν υψηλότερους αναπτυξιακούς 

ρυθµούς. 

 Μια πρώτη θετική επίδραση των cluster στην οικονοµική ανάπτυξη 

µιας χώρας είναι, προφανώς, η προστιθέµενη αξία που παράγεται και 

προστίθεται στο ΑΕΠ της οικονοµίας, λόγω των οικονοµιών συνεργιών. 

Εξαιτίας της γεωγραφικής εγγύτητας και της επαναλαµβανόµενης 

συνεργασίας δηµιουργούνται αυτοµατισµοί µεταξύ των επιχειρήσεων, 

αυξάνεται η παραγωγικότητά τους και µειώνεται το µέσο κόστος. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο οι επιχειρήσεις γίνονται πιο αποτελεσµατικές και είναι σε θέση να 

αποκτήσουν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Επιπροσθέτως κάποιες από 

αυτές δύνανται να εξειδικευθούν περαιτέρω στις εργασίες που επιτελούν (π.χ. 

προµήθειες πρώτων υλών) µειώνοντας κι άλλο το κόστος παραγωγής και 

µεγιστοποιώντας τα οφέλη για ολόκληρο το cluster. 

 Επιπλέον, οι εξωτερικές οικονοµίες που απορρέουν από ένα πλέγµα 

επιχειρήσεων (δηµιουργία και διάχυση τεχνολογικής γνώσης, εκπαίδευση 

εργατικού δυναµικού κλπ.) δηµιουργούν πρόσθετο Προϊόν για την οικονοµία. 

Εν κατακλείδι, η δηµιουργούµενη προστιθέµενη αξία οφείλεται στο γεγονός 

της οργάνωσης των επιχειρήσεων υπό µορφή clustering. Με άλλα λόγια, το 

εισόδηµα που παράγει το cluster υπερβαίνει το άθροισµα των επιµέρους 

εισοδηµάτων που θα παρήγαγαν οι επιχειρήσεις αν λειτουργούσαν 

ξεχωριστά, χωρίς να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται. 

 Επίσης, η ύπαρξη cluster σε µια τοποθεσία αποτελεί πόλο έλξης για 

τις επιχειρήσεις σχετικών κλάδων ευνοώντας παράλληλα την 

επιχειρηµατικότητα της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής και παρέχοντας τις 

κατάλληλες συνθήκες για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, στοιχεία 

σηµαντικά για την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας.  
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4.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

 H χρηµατοδότηση αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη και 

επιτυχηµένη λειτουργία των συστάδων – clusters. Οι πηγές χρηµατοδότησης 

των συστάδων – clusters επιχειρήσεων αποτελούνται συνήθως  οι 

επιχειρήσεις – µέλη από την ίδια την πολιτεία, και διάφορους  

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Στα πρώτα βήµατα ανάπτυξης, η 

χρηµατοδότηση των clusters προέρχεται από πρωτοβουλίες στήριξης των 

συστάδων που υλοποιούνται από την πολιτεία (project clusters). Τα 

περισσότερα προγράµµατα προβλέπουν την παροχή ενισχύσεων για τη φάση 

σύστασης και ανάπτυξης της συστάδας (π.χ. για χρονικό διάστηµα περίπου 

18 µηνών) και τη φάση λειτουργίας (π.χ. για χρονικό διάστηµα επιπλέον 18 

µηνών). Πρωταρχικός στόχος είναι να καλυφθούν τα πρώτα έξοδα 

οργάνωσης και να υλοποιηθούν οι αρχικές δράσεις οι οποίες θα αναδείξουν 

το ρόλο των συστάδων καθώς και τα οφέλη των επιχειρήσεων που 

απορρέουν από τη συµµετοχή τους, ώστε στο µέλλον να είναι εφικτή η 

αυτοχρηµατοδότηση των δράσεων του. 

   Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο διάστηµα λειτουργίας, οι επιχειρήσεις – 

µέλη των συστάδων υποχρεούνται να πληρώσουν συνδροµές µέλους σε 

αντάλλαγµα των υπηρεσιών και των ωφελειών που απολαµβάνουν. Οι 

συνδροµές είναι υποχρέωση των µελών, οι οποίες πρέπει να παρέχονται σε 

τακτική βάση και έχουν ένα προκαθορισµένο ύψος. Συνήθως και σε 

εθελοντική βάση, οι πιο εύρωστες οικονοµικά επιχειρήσεις δύνανται να 

παρέχουν χορηγίες. Σε περιπτώσεις, όπου η συστάδα προκύπτει µέσα από 

την αγορά, η χρηµατοδότηση των δράσεων της προέρχεται εξαρχής από τα 

µέλη της (business clusters).  Όσο πιο ισχυρή η βάση της συστάδας (όσο πιο 

πολλά τα µέλη) τόσο περισσότερα τα έσοδα και τόσο µεγαλύτερη η ικανότητα 

χρηµατοδότησης και νέων δράσεων προς όφελος των µελών της. Μια 

συστάδα αν έχει την µορφή εταιρείας τότε µπορεί να προχωρήσει σε 

τραπεζικό δανεισµό για τη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων δράσεων, να 

αξιοποιεί περιουσιακά στοιχεία, να συµµετέχει σε συγχρηµατοδοτούµενα 
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προγράµµατα και γενικά να απολαµβάνει όλα τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την εταιρικότητα. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

Ο Porter µέσα από τη θεωρία του µε το διαµάντι της 

ανταγωνιστικότητας καταλήγει πως µια χώρα για να είναι ανταγωνιστική 

πρέπει να βρίσκει, να δηµιουργεί και να εκµεταλλεύεται τους 

πλουτοπαραγωγικούς πόρους στους οποίους απολαµβάνει συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα, να εξυπηρετεί και να δηµιουργεί απαιτητικούς, 

εκλεπτυσµένους καταναλωτές, να απολαµβάνει ευεργετικού ανταγωνισµού 

µεταξύ των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, και να βρίσκει και να ενισχύει εν 

δυνάµει δικτυώσεις επιχειρήσεων. 

Στην περίπτωση του τουριστικού κλάδου, τα cluster συµβάλλουν, στην 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην ενδυνάµωση του ανταγωνισµού. Όµως 

βασικότερο πλεονέκτηµα στα τουριστικά cluster είναι η ύπαρξη της 

συνεργασίας µε σκοπό το συνολικό κέρδος. 

Τα έσοδα που παράγει το cluster στο σύνολό του υπερβαίνουν το 

άθροισµα των επιµέρους εισοδηµάτων που θα παρήγαγαν οι επιχειρήσεις αν 

λειτουργούσαν ξεχωριστά, χωρίς να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται. Η 

ύπαρξη cluster σε µια τοποθεσία αποτελεί πόλο έλξης για τις επιχειρήσεις 

σχετικών κλάδων ευνοώντας παράλληλα την επιχειρηµατικότητα και 

παρέχοντας τις κατάλληλες συνθήκες για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, 

στοιχεία σηµαντικά για την οικονοµική ανάπτυξη µιας περιοχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ CLUSTERS ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΜΟ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα επιχειρηµατικά clusters αποτελούν την αιχµή του δόρατος για την 

ανάπτυξη της περιοχής που εδρεύουν, την βελτίωση της παραγωγικότητας, 

της απόδοσης και της καινοτοµίας των µελών τους, επενδύοντας στην 

εµπορευµατοποίηση της καινοτοµίας και δηµιουργώντας νέες θέσεις 

εργασίας. 

Το έργο των επιχειρηµατικών clusters και των δικτύων βασίστηκε στα 

αποτελέσµατα της ευρωπαϊκής αναφοράς «Τοπικά clusters στην Ευρώπη» 

(2002/Νο 3) και έχει δύο βασικούς σκοπούς : 

1. Αρχικά, σκοπεύει στην αφύπνιση των κρατών-µελών της Ε.Ε και των 

υποψήφιων, προς ένταξη, κρατών, σχετικά µε τη δυναµική και την 

σηµαντικότητα των clusters. 

2. Στη συνέχεια εξετάζει τις ήδη υπάρχουσες εθνικές πολιτικές για τα 

clusters και τα δίκτυα µε σκοπό την καταγραφή της διαφοροποίησης 

των πολιτικών σε σχέση µε τα υπάρχοντα clusters και την εξαγωγή 

περιπτώσεων καλών πρακτικών. 



 

130 

5.1 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ66 

 

Η ανάγκη να αναπτυχθούν ανταγωνιστικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 

στα πλαίσια του παγκοσµίου ανταγωνισµού, έχει γίνει κρίσιµη όσον αφόρα 

την σταθερότητα τόσο στον οικονοµικό όσο και στον κοινωνικό τοµέα. Οι 

επιχειρηµατικές συνεργασίες διαµορφώνονται από την εντατικοποίηση των 

συναλλαγών µεταξύ των επιχειρήσεων και διογκώνονται από τη διεθνοποίηση 

των οικονοµικών και εµπορικών δραστηριοτήτων. Οι οικονοµικές εξελίξεις, 

όπως ύφεση, πληθωρισµός, ανάπτυξη, νοµισµατικές κρίσεις κ.λπ. 

µεταδίδονται ταχύτατα από χώρα σε χώρα, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται 

ολοένα και περισσότερο η διεθνής  οικονοµική αλληλεξάρτηση και 

αλληλεπίδραση. 

Οι Μικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν  σηµαντικό κεφάλαιο στην 

οικονοµική ανάπτυξη και η δραστηριότητα τους είναι σηµαντική στα 

οικονοµικά µεγέθη µιας χώρας. Η ανάγκη στενότερων συνεργασιών, οι οποίες 

εξελίσσονται σε µορφές «επιχειρηµατικών συσπειρώσεων» ή «συστάδων – 

επιχειρήσεων – business clusters» προκύπτει από την αντιµετώπιση κοινών 

προκλήσεων διότι διευκολύνουν την διάχυση τεχνογνωσίας, καινοτοµιών, 

γνώσεων και διαδικασιών µάθησης. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι 

συµπεριφορές επιχειρήσεων και καταναλωτών οµογενοποιούνται ολοένα και 

περισσότερο. 

Ο ρόλος των µικρών επιχειρήσεων είναι πιο σηµαντικός στους νέους 

κλάδους, όπου η τεχνολογία ακόµα εξελίσσεται και οι συνεργασίες 

χαρακτηρίζονται ως «δυναµικές». Με αλλά λόγια οι Μικροµεσαίες επιχειρήσεις  
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µπορούν να διατηρούν τα πλεονεκτήµατα της µικρής επιχείρησης και 

ταυτόχρονα να ανταγωνίζονται σύγχρονες µεγάλες επιχειρήσεις. 

Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµικής και επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας αποτελεί µια από τις πλέον ευδιάκριτες και σηµαντικές τάσεις 

της παγκόσµιας οικονοµίας. Στο νέο αυτό περιβάλλον κρίσιµη παράµετρος για 

την επιβίωση και ανάπτυξη των ΜΜΕ αναδεικνύεται ο εντοπισµός και η 

αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, που τις καθιστούν 

ανταγωνιστικές. Η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας67 και φάσµατος68 αποτελούν 

βασικά συστατικά βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

Η οικονοµική ανάπτυξη µιας περιοχής προϋποθέτει κυρίως την 

επίτευξη εξωτερικών οικονοµιών69 που δηµιουργούνται από την µείωση του 

κόστους που συνεπάγεται η γεωγραφική συγκέντρωση επιχειρήσεων. Οι 

οικονοµικοί λόγοι που οδηγούν στην γεωγραφική αυτή συγκέντρωση 

συγκεκριµένων επιχειρήσεων σχετίζονται µε την παρουσία µοναδικών 

φυσικών πόρων, την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας στην παραγωγή, την 

εγγύτητα στις αγορές, την δυνατότητα απορρόφησης εξειδικευµένου και 

ικανού προσωπικού, την δυνατότητα απόκτησης και ανταλλαγής 

πληροφοριών και γνώσης, την µείωση του κόστους µεταφοράς, την 

αξιοποίηση κοινών υποδοµών, κ.α. 

Η συµµετοχή στα επιχειρησιακά και τα διεπιχειρησιακά δίκτυα προάγει 

την παραγωγικότητα, την καινοτοµία και την ανταγωνιστική επίδοση των 
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επιχειρήσεων. Οµάδες και ∆ίκτυα Επιχειρήσεων (Clusters – Networks) δίνουν 

τη δυνατότητα σε µικρές εταιρείες να συνδυάσουν τα πλεονεκτήµατα της 

µικρής µεγέθους κλίµακας µε τα πλεονεκτήµατα της µεγάλης κλίµακας. Η 

δικτύωση οδηγεί σε βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των δράσεων των 

επιχειρήσεων (όπως οι κοινές πρωτοβουλίες στην προώθηση των 

πωλήσεων, η δηµιουργία κοινών ενώσεων εγγύησης πιστώσεων), κοινός 

σχεδιασµός και χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης, καθώς και η επίτευξη µιας 

περισσότερο αποτελεσµατική κατανοµή της εργασίας ανάµεσα στις 

επιχειρήσεις, κ.λπ., παράλληλα προωθείται µία ποιοτικότερη κυβερνητική 

πολιτική και δράση, όπως στην εκπαίδευση, την παροχή πληροφόρησης και 

την παροχή κατάλληλης υποδοµής. 

 

 

5.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ CLUSTERS ΣΤΙΣ 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΤΑ 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ70 

 

Με την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τις Μικρές 

Επιχειρήσεις των Ιούνιο του 2000, τα κράτη-µέλη αναγνώρισαν ότι «η 

ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στηρίζεται πάνω στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις: αυτές είναι οι βασικοί οδηγοί για καινοτοµία, απασχόληση, για 

κοινωνική και τοπική ολοκλήρωση». Για αυτό πρέπει να δηµιουργηθεί το 

καλύτερο δυνατό περιβάλλον λειτουργίας για αυτές τις επιχειρήσεις. Τα 

ανωτέρω επιβεβαιώνονται µε το παρακάτω: 

Πρέπει να καλλιεργηθεί η συµµετοχή των µικρών επιχειρήσεων σε µία 

αλληλοεπιδρώµενη συνεργασία σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
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επίπεδο, όπως και σε µία συνεργασία µεταξύ των µικρών επιχειρήσεων, των 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και ερευνητικών φορέων. 

Πάνω σε αυτή την αρχή, τα επιχειρηµατικά clusters και δίκτυα γίνονται 

όλο και περισσότερο ελκυστικά στους διαµορφωτές της πολιτικής σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο. 

Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονέκτηµα των clusters και των δικτύων των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των περιοχών που εφαρµόζονται, 

µελετώνται µέσω εξειδικευµένων οµάδων. 

Τα clusters δηµιουργήθηκαν ενδογενώς από τους τοπικούς 

επιχειρηµατίες, οι οποίοι επιδιώκουν να αποκτήσουν το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα από τη συνεργία διαφόρων παραγόντων που αναπτύσσονται 

στην περιφέρειά τους. Τέτοιοι παράγοντες είναι η διαµόρφωση της αγοράς 

µεταξύ των καταναλωτών και των προµηθευτών, η πρόσβαση σε 

εξειδικευµένο σε ανθρώπινο δυναµικό και τεχνογνωσίας, η διαθεσιµότητα 

συγκεκριµένων φυσικών πόρων και υποδοµών, χαµηλό µεταφορικό και 

τηλεπικοινωνιακό κόστος, η συνύπαρξη µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και 

ερευνητικά κέντρα και η παρουσία χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και άλλοι 

ιδιωτικοί και δηµόσιοι οργανισµοί. 

Τα clusters αποτελούν σηµαντική πηγή γνώσης για τις επιχειρήσεις. 

Συγκεκριµένα, µέσω των clusters επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωµένη διάχυση 

της πληροφορίας και καλύτερη προσβασιµότητα σε οργανισµούς και φορείς 

για την παροχή των υποδοµών που χρειάζεται η επιχείρηση. Όλα αυτά 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και εγγυώνται την 

επιβίωση της επιχείρησης σε ιδιαίτερο σκληρό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Η καινοτοµία δεν είναι µόνο ένα προϊόν που προέρχεται από τα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα και τα ερευνητικά κέντρα, αλλά µέσα από το συνεχή πειραµατισµό 

στην επιχείρηση. Σε ένα cluster, οι επιχειρήσεις εθελοντικά ή θεσµικά 

µαθαίνουν η µία από την άλλη και αντιγράφει η µία από την άλλη. Σε αυτό το 

πλαίσιο η πραγµατοποίηση λαθών επιτρέπεται και είναι µέρος της διαδικασίας 

µάθησης. Περαιτέρω, τα clusters είναι ικανά να αναπτύξουν µια αξιόλογη 

εµπορική ονοµασία και να ωθήσουν τις επιχειρήσεις σε ανοδική πορεία. 
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Σε ανώτερο επίπεδο τα clusters έχουν αποδείξει ότι είναι ελκυστικά στις 

περιφέρειες που τα φιλοξενούν. Συνεισφέρουν στην οικονοµική ανάπτυξη και 

στην κοινωνική ευηµερία της περιοχής. Επίσης, η παραγωγικότητα αυξάνεται 

λόγω της ανάπτυξης της καινοτοµίας. 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι δεν έχει µελετηθεί µε τη βοήθεια εγκεκριµένων 

ερευνητικών µοντέλων το εάν τα προαναφερόµενα πλεονεκτήµατα υφίστανται 

πραγµατικά. Μέχρι προσφάτως, η πλειονότητα των µελετών που αφορούσαν 

στα clusters είχαν περιοριστεί στο να παρέχουν θεωρητικές εξηγήσεις για την 

απόδοση τους. Τις περισσότερες φορές, οι µελέτες αυτές είχαν βασιστεί στην 

παρατήρηση επιτυχηµένων clusters. 

Ωστόσο, σε συγκεκριµένες συνθήκες τα clusters µπορούν να 

αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη των 

µελών τους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να προκαλέσουν την υποβάθµιση 

όλης της περιφέρειας. 

Σε ένα περιβάλλον συνεχούς µεταβαλλόµενης τεχνολογίας, οι 

δικτυωµένες επιχειρήσεις γίνονται πιο ευάλωτες εάν παραµείνουν 

προσκολληµένες σε ξεπερασµένη τεχνολογία ή εάν δεν αναπτύξουν 

ελαστικότητα έτσι ώστε να ανταποκριθούν σε αυτές τις αλλαγές. 
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5.3 ΣYΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΕΝΟΣ 

CLUSTER71 

 

Οι στρατηγικές συµµαχίες αποτελούν το συνεκτικό ιστό σχηµατισµού 

«δικτύων συνεργασίας». Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν στρατηγικές 

συµµαχίες έχουν ως σκοπό την µείωση του υψηλού κόστους για επενδύσεις 

σε νέες τεχνολογίες, καθώς και το ρίσκο και την αβεβαιότητα που 

αντιµετωπίζουν αυτού του είδους οι επενδύσεις, λόγω της ταχείας απαξίωσης 

της τεχνολογίας. Στα πλαίσια τέτοιων στρατηγικών συµµαχιών οι επιχειρήσεις 

«ανταλλάσουν» τους άϋλους πόρους των εταίρων (ιδέες, εφευρετικότητα, 

τεχνογνωσία) για κάποιο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι επιχειρήσεις της 

συµµαχίας διατηρούν την ταυτότητά τους. Επίσης, αν και συχνά υλοποιούνται 

µεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους υψηλής 

τεχνολογίας, δεν έχουν πάντα στόχο την τεχνολογία. Στόχος τους σε κάθε 

περίπτωση έχουν τη διασφάλιση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων για τις 

συνεργαζόµενες επιχειρήσεις. 

Παραδείγµατα, η πιο αναγνωρίσιµη µορφή στρατηγικών συµµαχιών 

σήµερα αφορά στον τουρισµό και στα ταξίδια και εφαρµόζεται συνήθως 

µεταξύ tour operators και αλυσίδων ξενοδοχείων. Στρατηγικές συµµαχίες 

παρατηρούνται, επίσης, στο χώρο του κινηµατογράφου, των εκδοτικών οίκων 

και της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Σε µικρότερες εταιρείες, οι στρατηγικές 

συµµαχίες αναπτύσσονται στο χώρο των νέων τεχνολογιών, της ιδιωτικής 
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εκπαίδευσης, των δικτύων πωλήσεων (λιανεµπόριο) και της ανάδειξης 

τοπικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ή / και της ανάπτυξης νέων προϊόντων 

που συνδέονται µε αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα στρατηγικής συµµαχίας 

που έχει τη µορφή cluster αποτελεί το ∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων που 

συστάθηκε µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος. 

Πρόκειται για τη δηµιουργία ενός φορέα εργαλείων και υπηρεσιών 

ενηµέρωσης και προώθησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας, σε επιχειρήσεις προϊόντων και καταναλωτές. 

Οι στρατηγικές συµµαχίες παρουσιάζουν ποικιλία µορφών, καθεµία 

από τις οποίες έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες αναφορικά µε τις δεσµεύσεις 

που επιβάλλει η συναλλακτική σχέση, µε τη διαχείρισή της και µε τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα. Μέσω της στρατηγικής συµµαχίας, η µικρότερη 

επιχείρηση εξασφαλίζει µια σχετικά σταθερή αγορά για την τεχνογνωσία που 

διαθέτει, ενώ η µεγαλύτερη αποκτά την τεχνογνωσία αυτή χωρίς να δεσµεύει 

µακροπρόθεσµα τους πόρους της.  

«Οι ενώσεις µπορούν να οδηγήσουν σε τέτοιες δραστηριότητες όπως 

στην εδραίωση πανεπιστηµιακών εγκαταστάσεων ελέγχου και προγραµµάτων 

κατάρτισης ή έρευνας, συλλογή πληροφοριών σχετικών µε την συστάδα, 

προσφορά forum για τα κοινά προβλήµατα του µάνατζµεντ, διερεύνηση 

λύσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, οργάνωση εµπορικών εκθέσεων και 

αντιπροσωπειών και στην διαχείριση των κοινοπραξιών αγορών»72 

Ωστόσο οι τεχνολογικές συµµαχίες δεν αποτελούν λύση για όλα τα 

προβλήµατα που συνδέονται µε τις νέες τεχνολογίες, ενώ ακόµα πολλές από 

αυτές καταλήγουν στην εξαγορά των µικρότερων επιχειρήσεων από τις 

µεγαλύτερες. Μια µορφή στρατηγικής συµµαχίας αποτελεί η συνεργασία του 

MTV (γνωστού µουσικού καναλιού) µε την ευρέως διαδεδοµένη εταιρεία 

ανάπτυξης λογισµικού MICROSOFT και µε αρκετές µικρότερες εταιρείες των 

Μέσων Μαζικής ενηµέρωσης διεθνώς. Οι στρατηγικές συµµαχίες 
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συνδυάζονται σχεδόν πάντα µε παράλληλες εξαγορές όταν αναφερόµαστε 

στο χώρο των πολυεθνικών εταιρειών. Σε µια στρατηγική συµµαχία δεν παίζει 

ρόλο το µέγεθος όσο η ανάπτυξη νέων και καινοτόµων προϊόντων («κυνήγι 

της καινοτοµίας») ή η διεισδυτικότητα σε επιλεγµένες αγορές. Αναφορικά µε  

τις µικρές επιχειρήσεις, η ανάπτυξη της καινοτοµίας και των νέων προϊόντων 

καθώς και η ισχύς τους σε τοπικές αγορές αποτελούν αιτίες για τη σύναψη 

στρατηγικών συµµαχιών µε επιχειρήσεις που κατατάσσονται σε ίση ή και 

µεγαλύτερη δυναµικότητα. 

Ο ανταγωνισµός ο οποίος στηρίζεται στην καινοτοµία είναι ο ισχυρός 

ανταγωνισµός σε αντίθεση µε τον ανταγωνισµό που βασίζεται στην 

στρατηγική χαµηλότερου κόστους και θεωρείται ως αδύναµος ανταγωνισµός. 

Σύµφωνα µε το παρατηρητήριο των ευρωπαϊκών µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

οι συστάδες έχουν συχνά µια ισχυρή και ανταγωνιστική θέση στις διεθνείς 

αγορές. Ένα σεβαστός αριθµός συστάδων ανταγωνίζονται µε τους 

παγκόσµιους ηγέτες δηλαδή οι επιχειρήσεις είναι τόσο ανταγωνιστικές όσο και 

οι ισχυρότερες στον κόσµο. Σηµαντικό στοιχείο της σύναψης µιας τέτοιας 

συµφωνίας (στρατηγική συµφωνία) αποτελεί µεν το οργανωτικό µέρος, αλλά 

µια µικροµεσαία επιχείρηση θα πρέπει να δίνει προσοχή και στο νοµικό µέρος 

της συµφωνίας και στις επιπτώσεις που θα µπορούσε να έχει µια τέτοια 

συµφωνία για την ίδια τη µικροµεσαία επιχείρηση µεσοπρόθεσµα. 

Οι περισσότερες µορφές τεχνολογικών συµµαχιών απαιτούν συχνές 

επαφές µεταξύ των τεχνικών και επιστηµονικών στελεχών των 

συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, γεγονός που µεταφράζεται σε αυξηµένο 

κόστος συναλλαγών. Η ανάγκη µείωσης του κόστους αυτού οδηγεί τις 

συνεργαζόµενες επιχειρήσεις σε γεωγραφικά συγκεντρωµένες χωροθετήσεις, 

άτυπες και τυπικές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Silicon Valley 

στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ άτυπης χωροθέτησης τεχνολογικών 

δικτυακών δραστηριοτήτων, που ξεκίνησαν µε στρατηγικές τεχνολογικές 
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συµµαχίες. Στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια τυποποίησης73 του 

περιεχοµένου των στρατηγικών συµµαχιών µε τεχνολογικό αντικείµενο: 

 

1. Ίδρυση κοινών ερευνητικών εταιρειών (joint ventures). 

Ο κύριος ρόλος είναι η εκπόνηση κοινά συµφωνηµένων τεχνολογικών 

προγραµµάτων και η τροφοδότηση των εν λόγω επιχειρήσεων µε 

εισροές Έρευνας & Ανάπτυξης. 

2. Κοινά σύµφωνα Έρευνας & Ανάπτυξης (joint R&D pacts). 

Στα σύµφωνα αυτά συµµετέχουν ο καθένας µε τους δικούς του πόρους 

(εξοπλισµός, επιστηµονικό προσωπικό, κεφάλαια, πληροφορία και 

τεχνογνωσία). Αποτελεί µια λιγότερο δεσµευτική σχέση από την 

προηγούµενη, εντούτοις απαιτεί υψηλό βαθµό αφοµοίωσης για την 

επιτυχή της έκβαση. Στις µεγάλες εταιρείες τα κοινά σύµφωνα Ε&Α 

αποτελούν ένα είδος στρατηγικής συµµαχίας. Η µορφή αυτή αποτελεί 

το συνηθέστερο τύπο στρατηγικών συµµαχιών (international join 

ventures). 

3. Άµεσες επενδύσεις – επενδύσεις εξισορρόπησης (equity       

investments). 

Άµεσες επενδύσεις που πραγµατοποιεί µια µεγάλη εταιρεία σε µια 

µικρότερη προηγµένης τεχνολογίας, µε στόχο την εξασφάλιση της 

τεχνολογίας για την ίδια. Οι επενδύσεις αυτές επιτυγχάνουν στην 

εξισορρόπηση ανάµεσα στη µικρότερη εταιρεία που διαθέτει µεν 

αναγκαία τεχνογνωσία αλλά δεν διαθέτει τα κεφάλαια για την 

αξιοποίησή της και τη µεγαλύτερη εταιρεία που διαθέτει µεν τα 

κεφάλαια αλλά δεν διαθέτει την τεχνογνωσία. 

4. Συµφωνίες για δικαίωµα χρήσης τεχνολογίας (licensing agreements). 

                                                           
73

 Eommex, 2009, Εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (Networking) & «Συστημάτων – 

Συστάδων» Επιχειρήσεων (Clustering), Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ετπα 
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Παρέχεται το δικαίωµα σε µια εταιρεία να κάνει χρήση της τεχνολογίας 

η οποία έχει αναπτυχθεί από µιαν άλλη. Η µορφή αυτή παρατηρείται 

κατά κύριο λόγο στον κλάδο της µικροηλεκτρονικής και πληροφορικής, 

όπου οι κατασκευαστές hardware εξαγοράζουν το δικαίωµα 

ενσωµάτωσης τεχνολογίας τρίτων στα δικά τους προϊόντα. 

5. Σχέσεις πελατών – προµηθευτών. 

Πρόκειται για συµφωνητικά συµπαραγωγής ενός προϊόντος 

(συµφωνίες παραγωγής / contract manufacturing). Η επιχείρηση που 

υποκινεί τη συναλλαγή παρέχει συνήθως στη συµπαραγωγό 

επιχείρηση την τεχνογνωσία ενώ η δεύτερη αναλαµβάνει την 

παραγωγή λιγότερο κρίσιµων µερών, καθώς και τη συναρµολόγησή 

τους για την παραγωγή του τελικού προϊόντος. 

6. Ερευνητικά συµβόλαια. 

Αποτελεί την πιο απλή µορφή στρατηγικής συµµαχίας, όπου µια 

εταιρεία αναθέτει βάσει συµβολαίου σε µια άλλη την εκπόνηση 

ερευνητικού έργου πάνω σε συγκεκριµένο ερευνητικό αντικείµενο που 

έχει προσδιορίσει η πρώτη. 

7. Παροχή δικαιωµάτων εκµετάλλευσης (licencing) και διεθνούς 

δικαιόχρησης (international franchising). 

Οι στρατηγικές συµµαχίες χαρακτηρίζονται από «χαλαρούς δεσµούς» 

παρόλα τα νοµικά πλαίσια, οι οποίοι συµβάλλουν στη διατήρηση της 

τεχνολογικής φιλοσοφίας και κουλτούρας κάθε συµβαλλόµενου µέρους, 

πράγµα που ευνοεί τη συνεχή και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών 

µεταξύ τους και την ανάπτυξη πρόσθετων καινοτόµων ιδεών. Η 

στρατηγική συµµαχία πάντως, εάν εξελιχθεί θετικά, µπορεί να οδηγήσει 

στη δηµιουργία ενός cluster. 
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5.4 ΠΩΣ ΤΑ CLUSTERS ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Μια συστάδα επιχειρήσεων στον τουριστικό τοµέα περιλαµβάνει ένα 

τοπικό τουριστικό σύστηµα, το οποίο χαρακτηρίζεται από καλλιτεχνικούς, 

φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, τη λεγόµενη κληρονοµιά, και από ένα 

δίκτυο από οικονοµικές, µη οικονοµικές και θεσµικές δράσεις που 

εξειδικεύονται σε τουριστικες δραστηριότητες. Στην ουσία, συνιστά ένα 

σύµπλεγµα διαφόρων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που εξειδικεύονται σε µία 

ή περισσότερες φάσεις της «παραγωγικής διαδικασίας», σε µια περιοχή µε 

στενούς οικονοµικούς και κοινωνικούς δεσµούς, µια σταθερή και διαρκής 

βιοµηχανία που δηµιουργεί πλούτο και απασχόληση µέσω της σύνδεσής του 

µε την πολιτιστική, καλλιτεχνική και περιβαλλοντική κληρονοµιά, βοηθώντας 

έτσι στην ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων και προσφέροντας στους 

τουρίστες µοναδικές εµπειρίες. 

Η συµµετοχή τέτοιων µικροµεσαίων επιχειρήσεων τουριστικού 

ενδιαφέροντος σε ένα cluster µπορεί να προσφέρει συνεργασία ωφέλιµη για 

την ανταλλαγή γνώσης. Τους δίνεται η δυνατότητα να αποκοµίσουν το όφελος 

του να συνιστούν µέλος µιας ευρύτερης οντότητας, διατηρώντας παράλληλα 

τα πλεονεκτήµατα της µικρής επιχείρησης και παραµένοντας ενωµένες 

µπορούν πλέον να ανταγωνιστούν τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

Όσο πιο κεντρικό είναι ένα cluster τόσο πιο ικανό είναι στο να 

αναπτύξει νέα τουριστικά προϊόντα και τόσο περισσότερη απορροφητική 

ικανότητα διαθέτει. Όσο πιο συνεκτικό παραµένει τόσο πιο πολλές δράσεις 

συνδέονται µε αυτό και κατ’ επέκταση αναπτύσσονται σχέσεις εµπιστοσύνης, 

ικανότητα συντονισµού και ελέγχου. Με αποτέλεσµα στο τοπικό περιβάλλον 

που έχει συσταθεί να διατηρούνται χαµηλά τα κόστη συναλλαγής για τον 

µετασχηµατισµό της γνώσης και την αξιοποίηση της σε παραγωγή νέων 

προϊόντων / υπηρεσιών. 

Τα Clusters µπορούν να λειτουργήσουν υποβοηθητικά σε νέους 

επιχειρηµατικούς σχηµατισµούς, καθώς τα εµπλεκόµενα µέρη (stakeholders) 

µιας συστάδας µπορούν να αντιληφθούν ευκόλοτερα τις ευκαιρίες της αγοράς 



 

141 

και τις ανάγκες των πελάτων. Παράλληλα, η γνώση, η τεχνογνωσία, οι 

δεξιότητες και το εξειδικευµένο προσωπικό, είναι διαθέσιµα και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν αµεσότερα για την ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών 

δράσεων. Επίσης, λόγω της εγγύτητας και της χωρικής ενότητας µπορεί να 

επιτευχθεί αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση του cluster, των σχέσων και 

των συνεργασιών µεταξύ των επιχειρήσεων που απαρτίζουν και των 

δηµόσιων φορέων και ερευνητικών κέντρων, δηµιουργώντας έτσι ένα θετικό 

σύστηµα ανατροφοδότησης πληροφοριών. Συνεπώς, ένα επιτυχηµένο 

τουριστικό cluster παρέχει στις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις πληροφορίες, 

σαφή προσαναταλισµό στην αγορά στόχο, δηµιουργικότητα και 

επιχειρηµατικές ιδέες. 

Η επιτυχία είναι συνδεδεµένη µε την ύπαρξη µιας ισχυρής αίσθησης 

ταυτότητας µέσα στο cluster. Η ανάγκη να διαφοροποιηθεί η προσφορά από 

εκείνη των ανταγωνιστικών περιοχών είναι όλο και µεγαλύτερη, µε 

αποτέλεσµα τα τοπικά δίκτυα να υποχρεώνονται να δίνουν νέα µορφή στη 

δική τους περιοχή παρέµβασης αν επιθυµούν να συνδέσουν τους εαυτούς 

τους µε τα διεθνή δίκτυα. Με την ένταση της προσοχής στις τοπικές 

ιδιαιτερότητες, τα νέα εδάφη µπορούν να αποκτήσουν πραγµατικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, µε την προϋπόθεση να έχουν δηµιουργήσει τα 

εχέγγυα για τη χρήση των τουριστικών πόρων που τους ανήκουν. 
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5.5 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ CLUSTERS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α74 

 

 Η Ελλάδα χρειάζεται στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισµού να 

µεταβεί και αυτή  από την οικονοµία των υποδοµών στην οικονοµία της 

επιχειρηµατικότητας και µάλιστα της συνδεδεµένης µε τη γνώση, την έρευνα 

και την τεχνολογία. Ένας υψηλός ρυθµός ανάπτυξης ευνοεί την καινοτοµία 

αλλά δεν την εξασφαλίζει εάν δεν συναρτάται µε εξειδικευµένες δράσεις 

επικεντρωµένες σ’ αυτή, όπως είναι η περίπτωση της πρωτοβουλίας clusters. 

∆ίχως τέτοιες δράσεις, ο ρυθµός ανάπτυξης δε µπορεί να οδηγήσει σε διαρκή 

αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

χώρας.  

Βασικό συστατικό για την ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία ενός 

cluster είναι η συνεργασία των επιχειρήσεων που το αποτελούν. ∆υστυχώς η 

ελληνική κοινωνία και η οικονοµική και επιχειρηµατική της οργάνωση δεν 

ευνοεί τη συνεργασία. Οι κύριες αιτίες εντοπίζονται στην έλλειψη 

εµπιστοσύνης, 

� µεταξύ των πολιτών και επιχειρηµατιών,  

� µεταξύ των πολιτών και των εκάστοτε κυβερνήσεων,  

� µεταξύ των επιχειρήσεων, και 

� µεταξύ των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων. 

                                                           
74

 Πιπερόπουλος Πάνος Γ., 2008, Business Clusters & Συνεργασία, στρατηγικές προϋποθέσεις για 

καινοτομία και ανταγωνιστικότητα στις ΜμΕ 

Πιπερόπουλος Πάνος, 2008, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Business Cluster, Εκδόσεις 

Σταμούλης 

Παπαχρόνη Μαργαρίτα, Μαύρη Μαρία, 2006, «Προσδιορισμός Περιφερειακών Βιομηχανικών 

Συμπλεγμάτων Επιχειρήσεων (Clusters) στην Ελληνική Βιομηχανία» Περιοδικό Σπουδαί, Περιοδική 

Έκδοση Του Πανεπιστημίου Πειραιώς Τόμος 56 Τχ.2 (Πειραιάς Απρίλιος-Ιούνιος 2006.) 
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Kατατάσσεται 23η στις 27 χώρες µέλη της Ε.Ε. στην καινοτοµική απόδοση και 

94η στην οικονοµική και επιχειρηµατική ελευθερία!75 

Η µικροµεσαία επιχείρηση αποτελεί την ραχοκοκαλιά της ελληνικής 

οικονοµίας µε τη συντριπτική πλειοψηφία να ανήκουν στην κατηγορία των 

πολύ µικρών επιχειρήσεων 0-9 άτοµα. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της συµµετοχής των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων σε συστάδες επιχειρήσεων είναι τα εξής :  

1. Οι επιχειρήσεις µπορούν να εστιαστούν στα ανταγωνιστικά τους 

πλεονεκτήµατα.    

2. Να αναπτύσσουν ικανότητες και διασυνδέσεις για άµεση λύση 

προβληµάτων. 

3. Το επιχειρησιακό τους περιβάλλον να διέπεται από καινοτοµία και 

δηµιουργικότητα. 

4. Να ενθαρρύνεται η διάχυση γνώσεων, πληροφοριών και τεχνολογίας. 

5. Ο ανταγωνισµός µέσω καινοτοµίας καθώς και η διευκόλυνση του. 

6. Η προσφορά εξειδικευµένου προσωπικού. 

Το 1997, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Υπουργείο Ανάπτυξης 

οµαδοποίησε τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις µε σκοπό να αναπτύξει 

οργανισµούς cluster. Τα clusters που δηµιουργήθηκαν χρηµατοδοτήθηκαν 

από το πρόγραµµα Ανάπτυξης Τοπικών Πρωτοβουλιών για Έρευνα και 

Καινοτοµία για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τους στόχους 

που τέθηκαν. 

Σκοπός του Υπουργείου ήταν να προωθήσει την επιχειρηµατική 

ανταγωνιστικότητα στα πλαίσια των κατασκευών, του marketing και της 

τεχνολογικής ανταλλαγής. Οι συµµετέχοντες ήταν κυρίως µικρές και µεσαίες 

                                                           
75

 Πιπερόπουλος Πάνος Γ., 2008, Business Clusters & Συνεργασία, στρατηγικές προϋποθέσεις για 

καινοτομία και ανταγωνιστικότητα στις ΜμΕ 



 

144 

επιχειρήσεις από διαφορετικά επιχειρηµατικά περιβάλλοντα και εκπαιδευτικά 

και ερευνητικά ιδρύµατα. 

Η ανταπόκριση των ελληνικών επιχειρήσεων ήταν ικανοποιητική και 

οδήγησε στη επιτυχή δόµηση και λειτουργία 23 clusters (κάθε ένα 

αποτελούνταν από τουλάχιστον έξι (6) συµµετέχοντες). 

Τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 

του έργου προέκυψαν από τη διαφορετικότητα της επιχειρηµατικής 

κουλτούρας, η οποία συχνά οδήγησε στην έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ των 

µελών. 

Ωστόσο, στην αναφορά αξιολόγησης του Υπουργείου Ανάπτυξης 

τονίζονται αρκετά θετικά σηµεία, µερικά εκ των οποίων είναι: 

� Η ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων 

� Η βελτίωση των παραγόµενων, από τα clusters, προϊόντων 

� Η επιτυχής είσοδος σε άλλες αγορές 

� Η επιτυχής εφαρµογή της τεχνογνωσίας, η οποία οδήγησε στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην καλύτερη υιοθέτηση των νέων 

τεχνολογιών 

� Η βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων των συµµετεχόντων 

επιχειρήσεων 

� Η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας στην προµήθεια πρώτων υλών. 

Η συνολική αποτίµηση του έργου τεκµηρίωσε την επιτυχή ολοκλήρωση 

του βασικού στόχου του Υπουργείου Ανάπτυξης, δηλαδή την προώθηση της 

ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ο στόχος επετεύχθη 

καθώς δόθηκε η ευκαιρία στις µικρές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν µε 

µεγαλύτερες µε ίσους όρους. 

Μέσω της δράσης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης  2000 – 2006 – 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" [ΕΠΑΝ] του 

Υπουργείο Ανάπτυξης, µε τίτλο «∆ηµιουργία Πυρήνα Συνεργατικών 
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Σχηµατισµών» δηµιουργήθηκε ένα πρωτοποριακό και ιδιαίτερα φιλόδοξο 

εγχείρηµα µεγάλης τεχνολογικής εξειδίκευσης και ένα καλό παράδειγµα 

σύµπραξης του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, πρωτοπορώντας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

σχεδιασµού, από τον Απρίλιο του 2005, προώθησε πλαίσιο ενδυνάµωσης 

επιλεγµένων συνεργατικών σχηµατισµών (clusters) σε συγκεκριµένους 

τεχνολογικούς τοµείς, έντασης γνώσης, µε ισχυρό εξαγωγικό 

προσανατολισµό, και µε σηµαντικές προοπτικές για να αποφέρουν 

εµπορεύσιµα αποτελέσµατα διεθνούς κύρους. 

Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας, ήταν η 

στήριξη συνεργατικών σχηµατισµών (clusters) - µεταξύ ερευνητικών κέντρων 

και επιχειρήσεων - σε θεµατικές περιοχές όπου υπάρχει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα και οι οποίες συνδυάζουν ένταση γνώσης, υψηλή τεχνολογία και 

εξαγωγικό χαρακτήρα, προκειµένου οι επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν στο 

cluster να αποκτήσουν διεθνή εµβέλεια και σηµαντικό µερίδιο της διεθνούς 

αγοράς στον τοµέα τους.  

Τα πρώτα αποτελέσµατα έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται. Πιο 

συγκεκριµένα:  

• Αυξάνεται µε αξιοσηµείωτους ρυθµούς ο αριθµός των επιχειρηµατικών 

µελών του mi-Cluster, έχοντας πρόσφατα φτάσει τις 34 επιχειρήσεις 

από µόλις 13 στην εκκίνηση του προγράµµατος, µεταξύ των οποίων 

και η εγκατάσταση 2 νέων ερευνητικών τµηµάτων πολυεθνικών 

εταιρειών.  

• Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρηµατικών µελών του mi-

Cluster έχει ξεπεράσει τα 60 εκ.€, από τα 23 εκ.€ στην εκκίνηση του 

προγράµµατος.  

• ∆ιατηρείται ο ισχυρός εξαγωγικός χαρακτήρας στα επίπεδα του 75% 

του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρηµατικών µελών του mi-

Cluster.  

• Το σύνολο των επιχειρηµατικών µελών έχει υπό κατοχή ή υπό αίτηση 

45 διπλώµατα ευρεσιτεχνίας από 13 µε την εκκίνηση του 

προγράµµατος ενώ αναµένεται µέχρι και τον Αύγουστο ο αριθµός να 

ανέλθει στο εντυπωσιακό για τα ελληνικά δεδοµένα των 56.  
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• Έχει γίνει προώθηση των Ελληνικών θέσεων για τη δηµιουργία 

καινοτόµων συνεργατικών σχηµατισµών στις Ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάδειξη των Clusters σε βασικό 

πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Καινοτοµία για την περίοδο 

2007 – 2013.  

Ως προς τις 13 επιχειρήσεις που ενισχύονται άµεσα από την πρώτη 

φάση του Προγράµµατος: 

• O κύκλος εργασιών παρουσιάζει µέσο όρο αύξησης 48.7%.  

• Οι υποβληθείσες πατέντες παρουσίασαν αύξηση κατά 218%.  

• Οι εξαγωγές παρουσιάζουν Μ.Ο αύξησης 36.4%.  

• Η απασχόληση εµφανίζει Μ.Ο αύξησης κατά 40.4%.  

 

Κρατικές παρεµβάσεις 

Το  1997 προκηρύχθηκε το πρώτο πρόγραµµα των Clusters στο 

πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΜΜΕ και ακολούθησε η δεύτερη 

προκήρυξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βιοµηχανίας 

(ΕΠΒ). Και τα δύο προγράµµατα έτυχαν ενθαρρυντικής ανταπόκρισης εκ 

µέρους των ελληνικών επιχειρήσεων σε µία σειρά κλάδων από όλη την 

επικράτεια. Βέβαια, ως νέος θεσµός στην ελληνική οικονοµική ζωή 

διαπιστώθηκαν ελλείψεις και αδυναµίες τόσο στο σχεδιασµό όσο και στην 

υλοποίησή του.  

Στόχος της κρατικής πολιτικής για την προώθηση των Clusters ήταν και 

είναι η ενθάρρυνση της δηµιουργίας δικτύων επιχειρήσεων, που αποτελούν το 

κύριο συστατικό τους. Ένας άλλος στόχος µπορεί να είναι η δηµιουργία 

οριζόντιων δικτύων οµοειδών επιχειρήσεων µε σκοπό, µέσω της ποσοτικής 

και ποιοτικής αύξησης του µεγέθους, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

υπάρχουν για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ο λόγος της 

κρατικής παρέµβασης στο θέµα πρέπει να αναζητηθεί στο ότι στην Ελλάδα, 

τόσο οι συνθήκες ανταγωνισµού, όσο και ο τρόπος ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων, αλλά κυρίως η νοοτροπία των µικροµεσαίων επιχειρηµατιών 

δεν επέτρεψαν στο παρελθόν την δηµιουργία τέτοιων δοµών. Έτσι το 1995 µε 

πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης εκπονήθηκε εµπεριστατωµένη 

µελέτη των υπό διαµόρφωση ή εν δυνάµει σχηµατισµών επιχειρήσεων. 
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Σήµερα, ενισχύονται οι δικτυώσεις επιχειρήσεων από το πρόσφατο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας, υπό 

την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας 

και Τεχνολογίας και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, 

(ΕΠΑN) και µε το πιο πρόσφατο ΕΠΑΝ ΙΙ 2007 – 2013, για την ενίσχυση των 

µικρών εµπορικών επιχειρήσεων. 

 

 

5.6 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΩΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Ο στόχος της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονοµίας περνάει µέσα και από την ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής. 

Το σηµαντικότερο όλων όµως είναι το γεγονός πως η αύξηση του αποθέµατος 

κοινωνικής εµπιστοσύνης και συνοχής θα διευκολύνει την επίτευξη µιας 

ευρείας συναίνεσης. Η θεµελίωση εµπιστοσύνης είναι ουσιώδης προϋπόθεση 

για τις συναινέσεις που απαιτούνται ώστε να αναλυφθούν πρωτοβουλίες που 

να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας µας πριν. 

Τα προβλήµατα της ελληνικής ανταγωνιστικότητας δεν µπορούν 

εύκολα να αποµονωθούν σε επιµέρους τοµείς, αλλά διατρέχουν όλο το φάσµα 

της οικονοµικής και κοινωνικής πραγµατικότητας της χώρας. Οι τοµείς που 

χρήζουν µεταρρυθµίσεων είναι πολλοί και διαφορετικοί, καθιστώντας 

επιτακτική την ανάγκη µιας στενής και ειλικρινούς συνεργασίας όλων. Η 

ανταγωνιστικότητα είναι µια ευρεία έννοια. ∆εν αποτελεί αποκλειστικό θέµα 

της Κυβέρνησης, αλλά αφορά όλες τις πολιτικές δυνάµεις, τους παραγωγικούς 

φορείς, τους κοινωνικο-οικονοµικούς εταίρους µας, τους πολίτες γενικότερα. 
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5.7 ΣΥΣΤΑ∆ΕΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 

∆ΙΚΤΥΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 (project clusters)76 

 

ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ / ΑΡΙΣΤΕΙΑ 

Μεταξύ των δράσεων που περιγράφονται στο ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ κυρίαρχο 

ρόλο καταλαµβάνει η αρχή της δικτύωσης και της συνεργασίας, είτε στο 

επίπεδο συστάδων επιχειρήσεων-clusters, είτε σε αυτό της διασύνδεσης 

πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων µε την παραγωγή και τις 

επιχειρήσεις. Πιο αναλυτικά, στον άξονα Γνώση και Αριστεία, και 

συγκεκριµένα στον υποάξονα Αριστεία, προβλέπεται η δηµιουργία 

συνεργατικών σχηµατισµών (clusters) α) έντασης γνώσης (knowledge 

intensive) και β) καινοτοµίας (innovation intensive). Στόχος της είναι η έρευνα 

και ανάπτυξη καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών, ιδιαίτερα υψηλής 

έντασης γνώσης, και η προώθηση εντατικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των 

µελών του συνεργατικού σχηµατισµού, µε από κοινού χρήση εγκαταστάσεων 

και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειρογνωµοσύνης. ∆ικαιούχοι της δράσης 

µπορεί να είναι ένα σύνολο ανεξάρτητων επιχειρήσεων (µεταξύ των οποίων 

και ΜΜΕ) και άλλων υποστηρικτικών οργανισµών του δηµόσιου ή του 

ιδιωτικού τοµέα. 

Επιπρόσθετα, στον υποάξονα Αριστεία, και ξεχωριστά από το 

αυτόνοµο χρηµατοδοτικό µέσο της δηµιουργίας συνεργατικών σχηµατισµών, 

προβλέπεται η δηµιουργία δικτύων και κέντρων αριστείας, τα οποία 

περιγράφονται ως Θεµατικά ∆ίκτυα Προηγµένης Έρευνας και Ανάπτυξης 

(ΘΕ∆ΕΑ) και ως Θεµατικά ∆ίκτυα Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΘΕ∆ΕΕΚ). Οι 

παραπάνω δράσεις αφορούν σε ακαδηµαϊκούς φορείς και ερευνητικά κέντρα, 

τα δίκτυα αυτά µπορούν, ωστόσο, όταν οι συνθήκες είναι ικανές, να 

συνδέονται και να αλληλεπιδρούν µε τις συστάδες-clusters επιχειρήσεων, 

ενισχύοντας έτσι την ελληνική προστιθέµενη αξία σε τεχνολογικούς τοµείς 

υψηλής έντασης γνώσης. 

                                                           
76

 Εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας και Συστημάτων-Συστάδων Επιχειρήσεων  
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ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ / ΓΝΩΣΗ 

Στον υποάξονα Γνώση, και ειδικότερα µέσω της δράσης Ενίσχυση 

Νέων και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, ενισχύεται η υλοποίηση ερευνητικών 

και τεχνολογικών έργων από νέες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις και 

επιβραβεύονται οι συνεργασίες αυτών, καθώς τόσο κατά την αξιολόγηση όσο 

και κατά τη χρηµατοδότηση θα δίνεται προτεραιότητα στις ΜΜΕ ή/και σε 

συνδέσµους αυτών που δηµιουργούν µονιµότερες δοµές και δίκτυα 

συνεργασίας. ∆ικαιούχοι της συγκεκριµένης δράσης είναι οµάδες 

επιχειρήσεων και σύνδεσµοι ΜΜΕ µε κοινά προβλήµατα, ανάγκες (αφορά 

κυρίως ΜΜΕ ιδίου κλάδου), καθώς και στόχους (ΜΜΕ διαφόρων κλάδων, 

πολύ-επιστηµονική προσέγγιση στην επίτευξη των κοινών στόχων ή επίλυση 

κοινών προβληµάτων και αναγκών). Παράλληλα, µέσα από τη δράση 

Συνεργασία, προωθείται η ενίσχυση της έναρξης συνεργατικών ερευνητικών 

και τεχνολογικών έργων µικρής, µεσαίας ή µεγάλης κλίµακας, από 

συµπράξεις επιχειρήσεων ή οµάδων επιχειρήσεων µε πανεπιστήµια και 

ερευνητικά κέντρα, σε µια προσπάθεια κάλυψης του χάσµατος της 

παραγωγής νέας γνώσης και του αιτήµατος της εµπορικής της αξιοποίησης. 

Η δράση έχει ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων και της ποιότητας ζωής, την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας και 

παραγωγής, την πολύ-επιστηµονική προσέγγιση, την ενίσχυση, εξειδίκευση 

του ερευνητικού δυναµικού, καθώς και τη διεθνή συνεργασία, µέσω της 

δικτύωσης και της συνεργασίας, µε φορείς από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. 

Επίσης, βασική επιδίωξη της δράσης αποτελεί και η παρακίνηση του 

ιδιωτικού τοµέα στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και στην αύξηση της 

ιδιωτικής χρηµατοδότησης για ΕΤΑ γενικότερα. 

 

ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ / ΑΞΙΑ 

Στον υποάξονα Αξία στο πλαίσιο της δράσης Πειραµατικές ∆ράσεις 

Τεχνολογικής Καινοτοµίας ενθαρρύνεται η εκκίνηση πιλοτικών έργων που θα 

διερευνήσουν νέους δρόµους και εργαλεία ανάπτυξης καινοτοµίας. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση η διαπεριφερειακή συνεργασία, καθώς η κύρια 

κατεύθυνση αφορά στη διασύνδεση δράσεων τεχνολογικής καινοτοµίας και 

δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης, όπως έξυπνα συστήµατα καινοτοµίας, 

έξυπνα clusters, παγκόσµια δίκτυα τεχνολογικής συνεργασίας σε 

επιλεγµένους κλάδους, on-line υπηρεσίες καινοτοµίας, στοχευµένη µεταφορά 

τεχνολογίας κ.α. 

Έτσι, και σε αυτή την περίπτωση, παρατηρείται η διαφύλαξη του 

δόγµατος της δικτύωσης και της συνεργασίας, αφού ως δικαιούχοι της δράσης 

ορίζονται: συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων, clusters και δίκτυα επιχειρήσεων, 

τεχνολογικά πάρκα και κέντρα µεταφοράς τεχνολογίας, κέντρα καινοτοµίας, 

οµάδες Ε&Τ φορέων παραγωγής γνώσης, συνεργασίες του δηµοσίου και 

ιδιωτικού τοµέα µε οργανισµούς παραγωγής γνώσης 

 

 

5.8 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ CLUSTERS 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ77 

 

Οι πολιτικές και τα εργαλεία ανάπτυξης των Συστηµάτων- Συστάδων 

επιχειρήσεων στην Ευρώπη έχουν ορισµένα κοινά στοιχεία, που βασίζονται 

στην παραδοχή ότι οι συστάδες αποτελούν περιφερειακές συµπράξεις 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µεταξύ επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών οργανισµών, επαγγελµατικών ενώσεων και τοπικών αρχών, µε 

σκοπό την ενδυνάµωση της επιχειρηµατικότητας σε περιφερειακό επίπεδο. 
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Για την εφαρµογή τέτοιου τύπου πολιτικών και εργαλείων απαιτείται η 

ύπαρξη συγκεκριµένων προϋποθέσεων, όπως: 

• Ύπαρξη στην περιφέρεια πανεπιστηµίων ή ερευνητικών κέντρων για 

να παρέχουν επιστηµονική – τεχνολογική γνώση στον εξειδικευµένο 

τοµέα της συστάδας 

• Ισχυρή παρουσία βιοµηχανίας για να αναλάβει και να χρησιµοποιήσει 

αυτή τη γνώση 

• Σύστηµα µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν το ρόλο των 

«εταίρων» και εποµένως αποτελούν το δι-επίπεδο µεταξύ 

πανεπιστηµίων και µεγαλύτερων επιχειρήσεων 

• ∆ηµιουργία εξειδικευµένης δοµής διοίκησης, συνήθως µε τη µορφή µη 

κερδοσκοπικού οργανισµού, εδραιωµένου σε ευρεία συνεργασία 

µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, συγκεντρώνοντας εθνικούς και 

τοπικούς κυβερνητικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, 

τράπεζες κλπ., δηµιουργώντας ένα συνεργατικό σχηµατισµό/ συστάδα 

(cluster). 

Τα εργαλεία και οι πολιτικές που εφαρµόζονται έχουν ως βασικούς 

στόχους: 

• Την κινητοποίηση σηµαντικού αριθµού εταίρων (µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, µεγάλες εταιρείες, ακαδηµαϊκά και ερευνητικά κέντρα, 

εκπαιδευτικά κέντρα, δηµόσια διοίκηση) και διαµόρφωση πλαισίου 

συνεργασίας µεταξύ τους 

• Τη συνεχή επικοινωνία µεταξύ όλων των εταίρων της συστάδας 

• Τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων 

• Την εισαγωγή µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε φάση επιτάχυνσης 

• Την προσέλκυση καινοτόµων επιχειρήσεων στην περιοχή 

• Την αύξηση της επίδρασης της συστάδας στην οικονοµία της περιοχής 
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• Την ενδυνάµωση του προφίλ της περιφέρειας εντός της χώρας και 

διεθνώς 

• Τη βιωσιµότητα της συστάδας. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, οι συνήθεις πολιτικές 

συνεργατικών σχηµατισµών/ συστάδων (clusters) που εφαρµόζονται από τις 

εθνικές αρχές σε περιφερειακό επίπεδο περιλαµβάνουν: 

• Το σχεδιασµό και διαχείριση δραστηριοτήτων µε σκοπό την 

κατεύθυνση της έρευνας προς θέµατα µε µεγάλη δυναµική ανάπτυξης 

και ενδιαφέρον από την αγορά. 

• Την ανίχνευση τεχνολογίας που µπορεί να υλοποιήσει τις ανωτέρω 

δραστηριότητες. 

• Την ανάπτυξη ενός πλαισίου που θα διασφαλίζει στενότερη 

συνεργασία µε ερευνητικούς φορείς για τη µεταφορά τεχνογνωσίας 

• Την οργάνωση προγραµµάτων επιµόρφωσης σε θέµατα που αφορούν 

τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες των συστάδων, αλλά και ευρύτερα, 

σε θέµατα χρήσης τεχνολογιών και ανάπτυξης συνεργασιών. 

• Την προετοιµασία προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων στον τοµέα 

της εφαρµοσµένης έρευνας. 

• Την καθοδήγηση (mentoring) σε επιχειρησιακά θέµατα.  

• Τη λειτουργία υποδοµών θερµοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων . 

• Την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και προστασίας πνευµατικής 

ιδιοκτησίας. 

• Την παροχή οικονοµικής υποστήριξης µέσω πρόσβασης σε κεφάλαια 

επιχειρηµατικού κινδύνου. 

• Τη δικτύωση και διεθνοποίηση. 
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Οι επιχειρήσεις που ιδρύουν και συµµετέχουν σε δίκτυα έχουν 

καλύτερα αποτελέσµατα από άλλες που δεν αναπτύσσουν αντίστοιχη 

δραστηριότητα. Τα δίκτυα συνεισφέρουν στη διάχυση της πληροφορίας και 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη γνώσης, η οποία µε τη σειρά της µπορεί να 

οδηγήσει σε αναδιάρθρωση της δοµής και οργάνωσης της εταιρείας για την 

καλύτερη λειτουργία της, αλλά και στην αλλαγή των σχέσεων της µε άλλες 

επιχειρήσεις π.χ. τους προµηθευτές. 

Οι επιχειρήσεις για να αναπτύξουν ή να συµµετέχουν µε επιτυχία σε 

δίκτυα θα πρέπει καταρχήν να προσδιορίσουν το στόχο του δικτύου. Ο 

στόχος µπορεί να είναι τόσο ευρύς, όπως η ανταλλαγή ιδεών και η διάχυση 

πληροφοριών, ή πιο εστιασµένος, όπως η προώθηση των εξαγωγών των 

επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο δίκτυο µέσω της ανάληψης 

συγκεκριµένων προωθητικών ενεργειών. Στη συνέχεια, θα πρέπει να βρουν 

την εταιρεία (ή τις εταιρείες) που θα συνεργαστούν. Η αναζήτηση εταίρου θα 

πρέπει να γίνεται µε γνώµονα τα κοινά ενδιαφέροντα, την κουλτούρα, τους 

πόρους και ικανότητες που διαθέτουν οι επιχειρήσεις. Οι συνεργάτες µπορεί 

να ανήκουν σε παρόµοιους κλάδους ή τοµείς δραστηριότητας (οριζόντιες 

συνεργασίες), να αποτελούν διαφορετικά τµήµατα της ίδιας εφοδιαστικής 

αλυσίδας (κάθετες συνεργασίες) ή να προέρχονται από συµπληρωµατικούς 

τοµείς ή κλάδους (διαγώνιες συνεργασίες). Σε κάθε περίπτωση απαιτούµενο 

συστατικό για την επίτευξη του στόχου του δικτύου είναι η εδραίωση 

εµπιστοσύνης µεταξύ των συνεργατών. 

Αφού προσδιοριστεί η οµάδα των επιχειρήσεων, πρέπει να 

αποφασιστεί ο χρονικός ορίζοντας και ο τύπος της συνεργασίας. Συχνά, οι 

συνεργασίες αυτές έχουν τριετή έως τετραετή διάρκεια, ενώ σε ό,τι αφορά τον 

τύπο συνεργασίας υπάρχουν επιλογές. Άλλα δίκτυα είναι άτυπα και άλλα είναι 

πιο δοµηµένα και βασίζονται σε πρωτόκολλα συνεργασίας (συµβάσεις) που 

έχουν υπογραφεί από τα µέλη του δικτύου. Υπάρχουν µάλιστα περιπτώσεις 

που το δίκτυο λαµβάνει τη µορφή διακριτής επιχείρησης µε συγκεκριµένο 

σκοπό. Αφού συσταθεί το δίκτυο, πρέπει να προσδιοριστούν οι ενέργειες που 

θα υλοποιήσει και ο τρόπος χρηµατοδότησής τους. Στο στάδιο αυτό 

καθοριστικό είναι οι πόροι και οι ικανότητες που διαθέτουν οι συνεργάτες να 

είναι συµπληρωµατικοί, ώστε να µπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά 
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για την προώθηση του στόχου του δικτύου. Όταν το δίκτυο συσταθεί, για την 

αποτελεσµατική λειτουργία του, απαιτείται να υπάρχει ενεργός διοίκηση. Τα 

άτοµα που θα συµµετέχουν στη διοίκηση του δικτύου ορίζονται κάθε φορά 

από τις επιχειρήσεις µέλη του δικτύου. Συνήθως, µέλη της διοίκησης του 

δικτύου είναι στελέχη των επιχειρήσεων που το απαρτίζουν, ώστε να 

προάγουν τους στόχους του δικτύου και ταυτόχρονα να προωθούν τα 

συµφέροντα των επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν. 

Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις δεν συµµετέχουν εύκολα σε τέτοιες 

µορφές συνεργασίας. Ανασταλτικοί παράγοντες φαίνεται να είναι οι 

περιορισµένοι πόροι που έχουν οι µικρές επιχειρήσεις, αλλά και η δυσκολία 

που αντιµετωπίζουν να βρουν τον κατάλληλο συνεργάτη.  

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

Η Ελλάδα κατατάσσεται 23η στις 27 χώρες µέλη της ΕΕ στην 

καινοτοµική απόδοση και η κυριότερη αιτία αυτού είναι η έλλειψη 

εµπιστοσύνης που εµποδίζει ουσιαστικά τη συνεργασία. Με αποτέλεσµα 

συνεργατική σχηµατισµοί όπως τα clusters να µην τυγχάνουν εύκολα 

αναγνώρισης των πλεονεκτηµάτων που προσφέρουν και η σύστασή τους να 

καθίσταται αρκετά δύσκολη. 

Σε αντιστάθµισµα αυτής της «νοοτροπίας» που µας χαρακτηρίζει έγινε 

µια προσπάθεια από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης (2005) να προωθηθεί ένα 

πλάισιο ενδυνάµωσης συνεργατικών σχηµατισµών σε τεχνολογικούς τοµείς 

µε ένταση στη γνώση και ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισµό. Οι προοπτικές 

αυτών των κινήσεων ήταν να αποφέρουν εµπορεύσιµα αποτελέσµατα 

διεθνούς κύρους. 

Τέλος, υπήρξε επιτυχία στη δηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών 

µεταξύ ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, σε θεµατικές περιοχές µε 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, και cluster όπως το corallia, έκαναν την αρχή µε 
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σκοπό να αποκτήσουν διεθνή εµβέλεια και σηµαντικό µερίδιο της διεθνούς 

αγοράς στον τοµέα τους. 
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ΜΕΡΟΣ 3Ο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο – ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

ΣΥΣΤΑ∆ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η επιτυχία των επιχειρηµατικών συστάδων, 

δηλαδή των «επιχειρηµατικών συστάδων» όπως, π.χ. η περιοχή της Silicon 

Valley στην Καλιφόρνια, του Avoriage στην Γαλλία, του Stratford-upon-Avon 

στη Μ. Βρετανία και του Prato στην Ιταλία έχουν προκαλέσει την προσοχή 

ακαδηµαϊκών και διοικητικών στελεχών, αλλά και των υπευθύνων για την 

χάραξη οικονοµικών και επιχειρηµατικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. 

 

6.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑ∆ΩΝ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

6.1.1 Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής  

 

 Τα πλέον γνωστά και επιτυχηµένα clusters στις ΗΠΑ είναι η Silicon 

Valley78, ως βιοµηχανικό cluster, το Hollywood ως cluster διασκέδασης και 

παραγωγής ταινιών, το Las Vegas ως cluster διασκέδασης και casino, αλλά 

και η Wall Street ως οικονοµικό cluster. Σχεδόν κάθε πολιτεία των ΗΠΑ 

αποτελεί και από ένα ξεχωριστό συνεργατικό συµπλέγµα επιχειρήσεων που 

λειτουργεί ως cluster, κάτι που µπορεί εύκολα να διακρίνει κανείς και στο 

παρακάτω διάγραµµα. Ένας σχετικά µικρός αριθµός των clusters που 

                                                           
78

 Harvard Business Review, Clusters and the New Economics of Competition, by Michael E. Porter, 

November – December 1998 
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απεικονίζονται αντιπροσωπεύουν σηµαντικό µερίδιο της οικονοµίας σε κάθε 

γεωγραφική περιοχή, καθώς και συντριπτικό κοµµάτι της οικονοµικής 

δραστηριότητας που εξάγεται σε άλλες τοποθεσίες και αποτελεί κύρια πηγή 

οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας µακροπρόθεσµα. Τα εξαγωγικά clusters 

δηµιουργούν ζήτηση για τις τοπικές βιοµηχανίες που δεν περιορίζονται στο 

µέγεθος της τοπικής αγοράς αλλά µπορεί να αυξηθεί και να ξεπεράσει τα 

τοπικά όρια. 

 

∆ιάγραµµα 6.1 Απεικόνιση των clusterς ανά πολιτεία στις ΗΠΑ 

 

Πηγή : Harvard Business Review, Clusters and the New Economics of 

Competition, by Michael E. Porter, November – December 1998 
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Silicon Valley 

Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα επιτυχηµένου cluster στις ΗΠΑ και 

παγκοσµίως γνωστό είναι η Silicon Valley. Είναι η περιοχή νότια του κόλπου 

του Σαν Φρανσίσκο στην περιοχή του Κόλπου στη Βόρεια Καλιφόρνια. Η 

περιοχή αυτή έχει γίνει ο χώρος εγκατάστασης για πολλές από τις 

µεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσµο καθώς και για χιλιάδες 

µικρότερες. Παρά την ανάπτυξη άλλων υψηλής τεχνολογίας, οικονοµικών 

κέντρων σε όλες τις Ηνωµένες Πολιτείες και τον κόσµο, η Silicon Valley 

συνεχίζει να είναι ο κύριος κόµβος συγκέντρωσης επιχειρηµατικών µονάδων 

υψηλής τεχνολογίας, καινοτοµίας και ανάπτυξης, που αντιπροσωπεύει το 1/3 

του συνόλου των επενδεδυµένων επιχειρηµατικών κεφαλαίων στις Ηνωµένες 

Πολιτείες. 

Silicon Valley 
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6.1.2 Το cluster οίνου στην California 

 

 

Το cluster οίνου στην Καλιφόρνια79 περιλαµβάνει 680 εµπορικά 

οινοποιεία, καθώς και αρκετές χιλιάδες ανεξάρτητους παραγωγούς κρασίου. 

Μια εκτεταµένη και συµπλήρωµατικη υποστήριξη των βιοµηχανιών τόσο 

οινοποιίας αλλά και αµπελοκαλλιέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των 

προµηθευτών σταφυλιών, του εξοπλισµού άρδευσης και συγκοµιδής, τα 

βαρέλια και τις ετικέτες. Παράλληλα περιλαµβάνονται και διαφηµιστικές 

εταιρίες µε υπευθύνους εξειδικευµένους στις δηµοσίες σχέσεις που 

ασχολούνται µε τις πολυάριθµες δηµοσιεύσεις σχετικές µε το κρασί και µε 

στόχο τους καταναλωτές και τους εµπορίκους αντιπροσώπους. Μια σειρά 

από τοπικούς φορείς εµπλέκεται µε το κρασί, όπως το παγκοσµίου φήµης 

πρόγραµµα οινολογίας στο Πανεπιστήµιο Καλιφόρνια στο Ντέιβις, το 

Ινστιτούτο Οίνου, και ειδικές επιτροπές της Συγκλήτου της Καλιφόρνιας. Το 

                                                           
79

 Harvard Business Review, Clusters and the New Economics of Competition, by Michael E. Porter, 

November – December 1998 
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συγκρότηµα διαθέτει επίσης σε µικρότερο βαθµό διασυνδέσεις µε άλλα 

clusters στην Καλιφόρνια σε τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων των 

εστιατόριων, αλλά και µε το κρασί σαν λόγω τουριστική επίσκεψεις στη χώρα. 

 

 6.1.3 Τα επιχειρηµατικά clusters της Πορτογαλίας 

Σε µια µεσαίου εισοδήµατος οικονοµία όπως η Πορτογαλία τα 

εξαγωγικά clusters τείνουν να είναι περισσότερο εκµετάλευσης των φυσικών 

της πόρων και των πρώτων υλών που διαθέτει η χώρα ή εντάσεως εργασίας 

σε βιοµηχανίες που αναπτύχθηκαν σε συγκεκριµένες περιοχές. 

 

Πηγή : Harvard Business Review, Clusters and the New Economics of 

Competition, by Michael E. Porter, November – December 1998 
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6.1.4 Το ναυτιλιακό cluster της Νορβηγίας 

 

 Στο πυρήνα του Νορβηγικού ναυτιλιακού Cluster80 είναι οι 

πλοιοκτήτριες και διαχείστριες ναυτιλιακές εταιρίες, φορείς ναυτιλιακής 

τεχνογνωσίας και δέκτες των προϊόντων και των υπηρεσιών των υπόλοιπων 

τοµέων του πλέγµατος. Περιλαµβάνει κυρίως τοµείς όπως τα ναυπηγεία, οι 

υπηρεσίες εφοδιασµού, υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, υποθαλάσσιας 

εξόρυξης, αµυντικής ναυτιλίας αλλά και υπηρεσίες µεσιτείας, ασφάλισης και 

επιθεώρησης της ναυτιλίας, χρηµατοδότησης, αλιείας και λιµενικής 

βιοµηχανίας. Στο σύνολο του απασχολεί 75.000 εργαζόµενους ενώ 

συνεισφέρει σε ποσοστό 20% των συνολικών εξαγωγών της οικονοµίας της 

χώρας. 

 

 

 

Πηγή : Sven Ullring, presented to MIT, 2003 
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6.1.5 Παροχή πραγµατικών υπηρεσιών στην τρίτη Ιταλία81 

  

Τα µέτρα πολιτικής που προσελκύουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον στη 

συζήτηση γύρω από τις δυναµικές βιοµηχανικές συνοικίες της Τρίτης Ιταλίας, 

είναι εκείνα που αφορούν την παροχή πραγµατικών υπηρεσιών. 

Το παράδειγµα του CITER (Centro Informazione Tessile Emilia – 

Romagna), που είναι εγκατεστηµένο στη Μόντενα και καλύπτει τον κλάδο των 

πλεκτών, προσφέρει το εξής φάσµα πραγµατικών υπηρεσιών : 

• Εκδίδει εξαµηνιαία έκθεση γύρω από τις διεθνείς τάσεις των αγορών 

και τις δραστηριότητες των ανταγωνιστών στην εγχώρια και διεθνή 

αγορά. 

• Πληροφορεί τους επιχειρηµατίες περί των τιµών και των ιδιοτήτων των 

υφασµάτων που είναι διαθέσιµα στην αγορά 

• Πληροφορεί τακτικά τα µέλη για τις τεχνολογικές εξελίξεις, 

συντάσσοντας εκτενή σηµειώµατα για τα νέα µηχανήµατα και 

συγκεντρώνοντας  τις σχετικές δηµοσιεύσεις. 

• ∆ιαθέτει CAD/CAM το οποίο µπορούν να χρησιµοποιούν τα µέλη του. 

• Πληροφορεί την τοπική επιχειρηµατική κοινότητα περί των τάσεων στη 

µόδα. ∆ιατηρεί στενή επαφή µε µεγάλους εµπορικούς οίκους και έχει τη 

δυνατότητα να αποκτά προνοµιακή πληροφόρηση για την πολιτική 

αγορών που προκρίνουν οι οίκοι αυτοί. Επιπλέον, συγκεντρώνει 

πληροφόρηση γύρω από την εξέλιξη των προτιµήσεων, των αξιών και 

των µηχανισµών υποκίνησης πελατών. 
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Συνοψίζοντας, η σηµαντικότερη λειτουργία του  CITER είναι η συλλογή, 

ανάλυση και διακίνηση / διάχυση όλης της πληροφόρησης που είναι χρήσιµη 

για την τοπική επιχειρηµατική κοινότητα. Ενώ, όταν ιδρύθηκε το 1980, 

χρηµατοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από δηµόσιους πόρους, µια δεκαετία 

αργότερα µόλις το 30% του προϋπολογισµού του χρηµατοδοτείται από 

κυβερνητική ενίσχυση. Τα βασικά του έξοδα καλύπτονται από συνδροµές ή 

από πώληση συγκεκριµένων υπηρεσιών. 

Η περιφερειακή αναπτυξιακή εταιρεία της Emilia – Romagna, η ERVET 

µε έδρα τη Bologna, αποτελεί τον κεντρικό κόµβο ενός πυκνού δικτύου 

υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Μερικές από αυτές τις υπηρεσίες έχουν 

κλαδική στόχευση (όπως η CERCAL για τα παπούτσια, η QUASCO για τον 

κατασκευαστικό τοµέα και η CESMA για τα αγροτικά µηχανήµατα), ενώ 

κάποιες άλλες έχουν περισσότερο οριζόντιο χαρακτήρα, όπως προώθηση 

εξαγωγών (SVEX), προώθηση υπεργολαβιών στον ευρύτερο µηχανουργικό 

τοµέα (RESFOR), αναβάθµιση της ποιότητας (CERMET) και τεχνολογική 

εξέλιξη (ASTER). Υπάρχουν και άλλα παραδείγµατα κέντρων παροχής 

πραγµατικών υπηρεσιών, όπως το Centro Servici στην Πίζα που εξυπηρετεί 

τον κλάδο δέρµατος και υποδηµάτων προσφέροντας τράπεζα πληροφοριών 

γύρω από τα µηχανήµατα, αγορές, πελάτες και άλλες χρήσιµες πληροφορίες, 

το TECNOTEX στην  Μπιέλλα που προσφέρει κατάρτιση, έρευνα και 

δυνατότητα τεχνολογικών πειραµατισµών για την κλωστοϋφαντουργία, και το 

Commitato Servicio Tendenze Moda στο Έµπολι που παρέχει ειδικευµένη 

κατάρτιση και πληροφόρηση γύρω από τις τάσεις της µόδας. 
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6.1.6 Πρόγραµµα δικτύωσης : Η περίπτωση της ∆ανίας82 

 

Το πρόγραµµα δικτύωσης της ∆ανίας στηρίζεται στη διαπίστωση ότι οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας της 

∆ανίας, στερούνται των απαραίτητων εφοδίων προκειµένου να 

ανταπεξέλθουν στο διεθνή ανταγωνισµό. Προκρίθηκε λοιπόν η στρατηγική της 

δικτύωσης ως ο ενδεδειγµένος άξονας πολιτικής, προκειµένου να 

ενθαρρυνθεί η συνεργασία ανάµεσα στις επιχειρήσεις και να ενδυναµωθούν οι 

ανταγωνιστικές τους επιδόσεις, κυρίως στο πεδίο της δηµιουργίας και της 

αξιοποίησης νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών (ανάπτυξη και προώθηση νέων 

προϊόντων, τοποθέτηση αντιπροσώπων και υπευθύνων διακίνησης σε νέες 

αγορές, συντονισµός παραγωγής µεµονωµένων προϊόντων προκειµένου να 

παράγεται ολοκληρωµένο παραγωγικό φάσµα χωρίς ελλείποντες κρίκους 

κλπ.). 

Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που έπρεπε να αντιµετωπιστούν 

ήταν ότι η διεπιχειρησιακή συνεργασία δεν αποτελούσε στοιχείο της 

παραγωγικής κουλτούρας της χώρας. Προκειµένου το πρόγραµµα να επιτύχει 

τον στόχο αυτόν, υπερπηδώντας τα σχετικά εµπόδια, υιοθετήθηκε µια 

προσέγγιση κατά στάδια. Σε πρώτη φάση, στόχος ήταν να παρακινήσει τις 

επιχειρήσεις να ενδιαφερθούν για τη δικτύωση, µε τη δύναµη της προβολής 

του επιτυχηµένου παραδείγµατος (περιπτώσεων, δηλαδή, στις οποίες η 

συνεργασία απέδωσε). Σε δεύτερη φάση, έπρεπε να προσδιοριστεί µε 

ακρίβεια η σύλληψη ενός βιώσιµου δικτύου. Σε τρίτη φάση, έπρεπε να πεισθεί 

οµάδα επιχειρήσεων να υιοθετήσουν την ιδέα της δικτύωσης και να 

οικειοποιηθούν την ιδέα για την υλοποίηση της. Το να πεισθούν οι 

επιχειρήσεις ότι πριν ξεκινήσουν την υλοποίηση ενός δικτύου χρειάζεται 
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απαραίτητα µελέτη βιωσιµότητας, αποδείχθηκε ιδιαίτερα κρίσιµο για την 

έκβαση του εγχειρήµατος. Τα προηγούµενα αποτελούν τις βασικές 

προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιµετωπίσει ο φορέας που φιλοδοξεί να 

υποκινήσει τη δηµιουργία δικτύων. 

Η πρωτοβουλία δικτύωσης στη ∆ανία, ένα κρατικά επιδοτούµενο 

πρόγραµµα, ολοκληρώθηκε το 1993. Στη βάση της διαθέσιµης αξιολόγησης, 

(από ενδιάµεσες εκθέσεις αξιολόγησης, από παρατηρήσεις εξωτερικών αλλά 

και εσωτερικών αξιολογητών), προκύπτει ότι σηµείωσε αρκετές επιτυχίες, 

όπως : 

• Κατάφερε να διευρύνει σηµαντικά την κλίµακα παρέµβασης µέσα σε 

διάστηµα πέντε ετών (5.000 επιχειρήσεις ενεπλάκησαν σε 

διαδικασίες δηµιουργίας δικτύων, σε σύνολο 10.000 – 12.000 

επιχειρήσεων που αποτελούσαν το κοινό-στόχο). 

• Η ταχεία διάδοση της πρακτικής της δικτύωσης ουσιαστικά 

εµβολίασε την επιχειρηµατική κουλτούρα µε στρατηγικές 

συνεργασίας, εµπλουτίζοντας έτσι το φάσµα των διαθέσιµων 

επιχειρηµατικών επιλογών, ενόψει των νέων προκλήσεων που 

αντιµετωπίζουν οι παραγωγικές µονάδες. 

• Σε ενδιάµεση έκθεση, το 75% των επιχειρήσεων που συµµετείχαν 

υποστήριζαν ότι η δικτύωση συνέβαλε στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητάς τους, ενώ το 90% των ερωτηθέντων σκόπευαν 

να συνεχίσουν τις συνεργασίες τους και τη συµµετοχή τους σε 

δίκτυα και µετά την λήξη της περιόδου χρηµατοδότησής τους για το 

σκοπό αυτό. 

• Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στην προώθηση δικτύων, από 

τέλεσε αντικείµενο εξαγωγής και σε άλλες χώρες (σε περιοχές της 

Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Αγγλίας, της 

Νορβηγίας, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Νέας Ζηλανδίας και της 

Αυστραλίας). 
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6.1.7 Προώθηση δικτύων συνεργασίας : Η περίπτωση της Impiva 

στη Valencia 83 

 

 Η IMPIVA (Ινστιτούτο για την Προώθηση των Μικρών και Μεσαίων 

Επιχειρήσεων), που ιδρύθηκε στα µέσα της δεκαετίας του ’80, από την 

περιφερειακή κυβέρνηση της Βαλένθια, είχε ως βασικό στόχο να δώσει 

θεσµική υπόσταση σε ένα σύστηµα υποστηρικτικών υπηρεσιών που είχαν 

ανάγκη οι ΜΜΕ, ενόψει του αυξηµένου ανταγωνισµού που προκλήθηκε από 

την ένταξη της Ισπανικής οικονοµίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εδοµένης δε 

της συντριπτικής κυριαρχίας των ΜΜΕ στην οικονοµία της περιοχής (96% των 

επιχειρήσεων απασχολούν λιγότερα από 50 άτοµα), ο στόχος δεν χρειάστηκε 

κάποια ιδιαίτερη τεκµηρίωση προκειµένου να «νοµιµοποιηθεί». Αν και το 

µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητας του Ινστιτούτου αφορούσε Κέντρα 

Καινοτοµίας, Επιστηµονικό Πάρκο και πολυάριθµα Τεχνολογικά Ινστιτούτα 

(από τα οποία 7 κλαδικά – έπιπλα, παπούτσια, κατασκευαστική 

δραστηριότητα, τρόφιµα, κεραµικά, κλωστοϋφαντουργία / ρούχα για παιδιά και 

παιχνίδια – και 4 µε περισσότερο οριζόντια στόχευση), ιδιαίτερη σηµασία 

προσέλαβε η ενθάρρυνση της συνεργασίας µε όχηµα τη δηµιουργία δικτύων. 

Έτσι, το 1990 η IMPIVA  ξεκίνησε ένα πρόγραµµα δικτύωσης που απέδωσε 

πολύ γρήγορα τα πρώτα ευεργετικά του αποτελέσµατα. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι µέσα σε έναν χρόνο (στο τέλος του 1991) ήδη λειτουργούσαν 43 δίκτυα, 

στο πλαίσιο των οποίων δραστηριοποιούνταν 300 επιχειρήσεις (µε 

απασχόληση από 10 έως 50 άτοµα). Μισό χρόνο αργότερα, ο αριθµός των 

δικτύων που λειτουργούσαν είχε φθάσει σε 60, ενώ στο τέλος του δεύτερου 

χρόνου λειτουργούσαν περίπου 150. Έχει επίσης ενδιαφέρον να επισηµανθεί 

ότι, από αυτά τα δίκτυα που λειτουργούσαν, µόνο 6 είχαν δηµιουργηθεί 

«αυθόρµητα» πριν αναληφθεί η πρωτοβουλία πολιτικής προώθησης δικτύων 

της IMPIVA. 
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6.2 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 

- ΣΥΣΤΑ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

  

6.2.1 Ο πρώτος Τεχνολογικός Συνεργατικός Σχηµατισµός – 

Cluster  Στην Ελλάδα – CORALLIA84 

 

Μοντέλο Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηµατισµών Υψηλής Τεχνολογίας 

  

Η ∆ράση του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας & 

Επιχειρηµατικότητας (ΕΠΑΝ), µε τίτλο 

«∆ηµιουργία Πυρήνα Συνεργατικών 

Σχηµατισµών» αποτέλεσε ένα πρωτοποριακό 

και ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρηµα µεγάλης 

τεχνολογικής εξειδίκευσης, έκφραση του κοινού 

οράµατος και ένα καλό παράδειγµα σύµπραξης του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού 

τοµέα. Στόχος της ήταν η στήριξη συνεργατικών σχηµατισµών (clusters) – 

µεταξύ ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, σε θεµατικές περιοχές όπου 

υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και οι οποίες συνδυάζουν ένταση 

γνώσης, υψηλή τεχνολογία και εξαγωγικό χαρακτήρα, προκειµένου οι 

επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν στο cluster να αποκτήσουν διεθνή εµβέλεια 

και σηµαντικό µερίδιο της διεθνούς αγοράς στον τοµέα τους.  

Η εργασία µε γνώµονα την συνεργασία και ιδιαίτερα στο χώρο της 

έρευνας και της τεχνολογίας, όπου η καινοτοµία αποτελεί αποτέλεσµα 

συνεργιών, ήταν µέχρι πρότινος σχεδόν άγνωστη έννοια στην Ελλάδα. Η 

Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia 

είναι µια πρωτοποριακή και δυναµική πρωτοβουλία που υποστηρίζει την 

ανάπτυξη clusters καινοτοµίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
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εξωστρέφειας της οικονοµίας και των υπηρεσιών "υψηλής προστιθέµενης 

αξίας".  

Τα πρώτα αποτελέσµατα της δράσης του ΕΠΑΝ, αφορούν τη σύσταση 

της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών στη 

Μικροηλεκτρονική Corallia, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκε και 

λειτουργεί από τον Σεπτέµβριο του 2006 ο πρώτος στην Ελλάδα 

Τεχνολογικός Συνεργατικός Σχηµατισµός (Cluster). Η θεµατική περιοχή, στην 

οποία κάνει την εµφάνισή του το πρώτο cluster, είναι στον τοµέα των 

ηµιαγωγών (chip design), της µικροηλεκτρονικής και των ενσωµατωµένων 

συστηµάτων.  

Σταδιακά, αναδεικνύεται σε σηµείο αναφοράς για τη µικροηλεκτρονική 

στην Ελλάδα, αφού καταφέρνει να συγκεράσει την ιδιωτική πρωτοβουλία µε 

την ερευνητική και ακαδηµαϊκή δραστηριότητα. Η Ελληνική Πρωτοβουλία 

Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia έχει ως στόχο την 

ανάπτυξη clusters, σε ειδικά επιλεγµένους τοµείς, όπου η Ελλάδα µπορεί να 

αποκτήσει ένα παγκόσµιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Σε αυτό το πλαίσιο, 

παρέχει ολοκληρωµένη υποστήριξη σε επιχειρήσεις – µέλη clusters µε τελικό 

σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας τους, την ενίσχυση της εξαγωγικής 

δραστηριότητας τους και στην επίτευξη κερδοφορίας, µέσα από την 

προώθηση των καινοτοµιών τους στην παγκόσµια αγορά. 

Το Corallia, ως καταλύτης µεταξύ όλων των παραγόντων καινοτοµίας, 

παρέχει στις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις ολοκληρωµένη υποστήριξη (one-

stop-shop), ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την κερδοφορία τους, 

προωθώντας τις καινοτοµίες τους στην παγκόσµια αγορά. Πιο συγκεκριµένα: 

• Προσελκύει ξένες επενδύσεις, µέσω επιτυχηµένων µοντέλων 

αναφοράς, αναβαθµίζει διαδικασίες και αλυσίδες παραγωγής και 

αναδεικνύει το ερευνητικό και επιχειρηµατικό ανθρώπινο κεφάλαιο της 

χώρας. 

• Αναπτύσσει υποδοµές "θερµοκοιτίδας" όπου επιστήµονες µπορούν να 

εφαρµόσουν καινοτόµες ιδέες και να κάνουν το επιχειρηµατικό τους 

ξεκίνηµα. 
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• ∆ιευρύνει τον ορίζοντα της γνώσης µε εξειδικευµένα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, µέσω των οποίων τα µέλη µπορούν να αποκτήσουν 

νέες δεξιότητες. 

• Προωθεί την ανάγκη και σηµασία της ευρεσιτεχνίας µε την παροχή 

βοήθειας στις επιχειρήσεις για την κατάθεση των σχετικών αιτήσεων 

καθ’ όλη τη διάρκεια της καινοτοµικής διαδικασίας. 

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Μάιο του 2006 ως "Hellenic Technology 

Clusters Initiative-HTCI" µε χρηµατοδότηση από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα "Ανταγωνιστικότητα" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το 

2008 µετονοµάστηκε σε Corallia και ενώ στην αρχή συµµετείχαν µόνο 15 

εταιρείες -ελληνικές και ξένες- υψηλής τεχνολογίας πλέον το Cluster αριθµεί 

70 εταιρείες µε την παράλληλη συνεργασία 35 πανεπιστηµιακών και 

ερευνητικών ιδρυµάτων. Μετά, λοιπόν, από δύο χρόνια λειτουργίας ,ο κύκλος 

εργασιών αυξήθηκε κατά 59,56%, οι εξαγωγές κατά 109,67%, η απασχόληση 

κατά 92,63% και ο αριθµός των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας κατά 137,55%. Η 

δυναµική που απορρέει, εποµένως, από τη δραστηριοποίηση της πρώτης, 

ουσιαστικά, συστάδας-cluster επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα 

είναι σηµαντική και δύναται να αποτελέσει εφαλτήριο για την ενεργοποίηση 

αντίστοιχων προσπαθειών και σε άλλους τεχνολογικούς τοµείς (π.χ. 

βιοτεχνολογία, ενέργεια). 

  

 

6.2.2 Τα Συστήµατα Επιχειρήσεων για το σχεδιασµό, παραγωγή, 

πώληση Επίπλων. Οι ΣΥΝ.Π.Ε. και τα 120 Ενωµένα Εργοστάσια  

 

Στην αρχή της δεκαετίας του ’80, ο κλάδος του επίπλου επέδειξε µία 

σηµαντικότατη καινοτοµία, που συνίσταται στην ίδρυση και λειτουργία των 

Κέντρων Επίπλου, που ουσιαστικά πραγµατοποιήθηκε για την ενίσχυση της 

εγχώριας παραγωγής επίπλων. Πρόκειται για δευτεροβάθµιες ενώσεις 

εργοστασίων - βιοτεχνιών µε σκοπό την βέλτιστη και πιο ανταγωνιστική 

προώθηση και κοινή προβολή των προϊόντων τους. Η έναρξη έγινε από το 
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Κέντρο Επίπλου 40 και σήµερα στην Αττική λειτουργούν τα ακόλουθα έξι 

Κέντρα Επίπλου: 

• Κέντρο Επίπλου 40 

• 120 Ενωµένα Εργοστάσια 

• Επιπλοκίνηση 

• Αττικό Κέντρο Επίπλου 

• Ένα και Ένα 

• Κέντρο Επίπλου 45. 

Η δηµιουργία των Κέντρων Επίπλου µπορεί να χαρακτηρισθεί 

επανάσταση για τον κλάδο του επίπλου. Η αναγκαιότητα δηµιουργίας τους 

προήλθε, κυρίως, από την ανάγκη για την κατάργηση της παραοικονοµίας και 

της εκµετάλλευσης του βιοτέχνη από τον έµπορο. Έτσι, µετά τη δηµιουργία 

τους ανετράπη εντελώς η σχέση «Παραγωγός – Μεσάζων – Καταναλωτής» 

Το Κέντρο Επίπλου «120 Ενωµένα Εργοστάσια» ήταν το 2ο Κέντρο 

Επίπλου που δηµιουργήθηκε στην Ελλάδα (1984) και έχει κατορθώσει να 

διατηρήσει την πρώτη θέση ανάµεσα στα άλλα Κέντρα (σε αριθµό µελών) και 

να πλασαριστεί σε µία πολύ καλή θέση στον ευρύτερο ανταγωνιστικό χώρο. 

Πρόκειται για έναν Συνεταιρισµό Περιορισµένης Ευθύνης (ΣΥΝ.Π.Ε.), ο 

οποίος αριθµεί 106 µέλη – παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου του 

επίπλου. Με τη λειτουργία του, ο καθιερωµένος τρόπος διαθέσεως και 

προβολής των επίπλων διαφοροποιήθηκε σηµαντικά, επιτυγχάνοντας να 

κερδίσουν την προτίµηση των καταναλωτών, προσφέροντάς τους µεγάλη 

ποικιλία σχεδίων υψηλής ποιότητος σε προσιτές τιµές. 

Η έδρα του ∆ικτύου βρίσκεται στο 20ο χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών 

– Λαµίας. Ο χώρος είναι ενοικιαζόµενος και καταλαµβάνει επιφάνεια περίπου 

1.500 m2. Στο χώρο αυτό στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας και ο 

εκθεσιακός χώρος των επιχειρήσεων – µελών. 
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Οι κύριοι στόχοι του ∆ικτύου από την αρχή ήταν: 

• Εµπορία και προώθηση των προϊόντων των µελών 

• ∆ηµιουργία εκθέσεων πωλήσεως των προϊόντων των µελών 

• Ισότιµη συνεργασία και αµοιβαία βοήθεια των συνεταίρων 

• Προώθηση εξαγωγών 

• Παροχή τεχνικής και οργανωτικής βοήθειας 

• Παροχή εγγυήσεων ή άλλων οικονοµικών διευκολύνσεων 

• Παροχή υπηρεσιών λογιστηρίου 

• Κοινή διαφήµιση των µελών 

• Εκπαίδευση προσωπικού 

• Κοινή χρήση αποθηκών 

• Κοινή προµήθεια πρώτων υλών. 

Από τους ανωτέρω στόχους έχουν υλοποιηθεί µόνο η δηµιουργία 

κοινού εκθεσιακού χώρου, η κοινή διαφήµιση, η εκπαίδευση, καθώς και οι 

ενέργειες για προώθηση εξαγωγών. Καθώς η δοµή του δικτύου είναι εντελώς 

οριζόντια, το δίκτυο αυτό καταχωρείται ως Business Club (BC), σύµφωνα µε 

τη σχετική τυπολογία. 
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6.3 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ CLUSTERS ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

6.3.1 Νοµός ∆ράµας85 

 

Η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» είναι ένα cluster τουριστικών επιχειρήσεων, δηλαδή ένα 

σύστηµα συνεργαζόµενων οµοειδών τουριστικών επιχειρήσεων που στοχεύει 

στη δηµιουργία και παροχή υψηλής ποιότητας υποδοµών και υπηρεσιών και 

σταδιακά θα αναδεικνύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της υπαίθρου του 

Νοµού ∆ράµας. Τα πλεονεκτήµατα δικτύωσης, µεταξύ άλλων µπορούν να 

είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, η πρόσβαση 

στην έρευνα την τεχνολογία και τις νέες µορφές οργάνωσης διοίκησης και 

παραγωγής, η εύρεση νέων αγορών, η κοινή προβολή των προϊόντων κλπ.  

Μέσω της αποτελεσµατικής συνεργασίας των µελών – επιχειρήσεων 

της εν λόγω εταιρίας, θα επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η 

αναβάθµιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν 

εφικτό για την κάθε επιχείρηση χωριστά, καθότι τα µέλη είναι επιχειρήσεις 

µικροµεσαίου µεγέθους.  

Η Εταιρία προσδοκά την ενισχύση της λειτουργίας της κάθε 

επιχείρησης µέσω της δηµιουργίας και προβολής της ενιαίας τουριστικής 

εικόνας του Νοµού (µέρος του οποίου αποτελεί και η κάθε επιχείρηση 

χωριστά) τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, είτε µέσω της 

«παραδοσιακής» διαφήµισης είτε µέσω του διαδικτύου. 

Τέλος, η Εταιρία θα συµβάλλει στην ολοκλήρωση του τουριστικού 

προϊόντος που προσφέρει ο Νοµός ∆ράµας. Με την συµµετοχή, για 

παράδειγµα, επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες ή προϊόντα όπως, 

διαµονή, σίτιση, δραστηριότητες (π.χ. αθλητικές, οικοτουριστικές), παραγωγή 

παραδοσιακών προϊόντων κ.α. τίθενται τα θεµέλια για την ολοκλήρωση του 

τουριστικού προϊόντος, γεγονός που θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα 
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ολόκληρου του προορισµού και κατ’ επέκταση της κάθε επιχείρησης χωριστά. 

Κι’ αυτό γιατί, µε την συµβολή όλων των επιχειρήσεων στην προσφορά των 

τουριστικών υπηρεσιών, η κάθε επιχείρηση µεµονωµένα, θα αποδεσµευτεί 

από την ανάγκη να βελτιωθεί ώστε να προσφέρει νέες υπηρεσίες και θα είναι 

σε θέση να προσελκύει νέους πελάτες µε τους ίδιους (περιορισµένους) 

οικονοµικούς πόρους. 

Οι ειδικότεροι στόχοι της Εταιρίας είναι να προσφέρει υπηρεσίες προς 

τα µέλη της, αλλά και προς την τουριστική αγορά εν γένει. Αυτές 

παρουσιάζονται ειδικότερα παρακάτω: 

Υπηρεσίες προς τα µέλη:  

• Κοινή προβολή των συνεργατών – µελών.  

• Συλλογική στήριξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.  

• Ανάπτυξη ∆ηµοσίων Σχέσεων µε φορείς και τις τοπικές κοινωνίες.  

• Συνεργασία µε τα µέλη και τους πελάτες για την συνεχόµενη 

αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ. µε τη συµπλήρωση 

ερωτηµατολογίων).  

• ∆ηµιουργία και υποστήριξη εφαρµογής τουριστικών πακέτων για 

αύξηση των ηµερών διαµονής και του ηµερήσιου τζίρου ανά πελάτη.  

• Πολλαπλασιασµός των ικανοτήτων των επιχειρήσεων που θα 

συµµετέχουν σε αυτήν για έρευνα, καινοτοµίες και βελτίωση των 

προσβάσεων σε νέες αγορές.  

• Κατάρτιση και εξειδίκευση των µελών µέσα από σεµινάρια και 

ηµερίδες.  

Υπηρεσίες προς την τουριστική αγορά:  

• Προβολή των συνεργατών της εταιρίας (µέσω ιστοχώρου) για την 

ολοκληρωµένη πληροφόρηση των πελατών όσον αφορά τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες. Τη σύνδεση του ιστοχώρου µε αντίστοιχους 
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τοπικών φορέων, όπως επίσης και σε παγκόσµιες µηχανές 

αναζήτησης (π.χ. Goggle, Yahoo).  

• Ενηµέρωση για τις δραστηριότητες της εταιρίας µε αποστολή εντύπων 

προβολής.  

• ∆ηµιουργία ελκυστικών τουριστικών πακέτων που θα περιλαµβάνει 

ποικίλες δραστηριότητες (π.χ. διοργάνωση εκδηλώσεων παρουσίασης 

κρασιών σε συνεργασία µε οινοποιεία του Νοµού, γνωριµία της 

περιοχής µέσα από οδοιπορικά περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 

οικολογικής ευαισθητοποίησης, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κα).  

• ∆ιαµόρφωση προδιαγραφών εξυπηρέτησης πελατών µετά την πώληση 

(µε την αποστολή e–mail ή έντυπου υλικού) που θα τους παρέχει την 

δυνατότητα ενηµέρωσης για τα επόµενα σχέδια της εταιρίας.  

• Με την δηµιουργία του δικτύου, ο χρήστης θα µπορεί να έχει 

πρόσβαση σε όλες τις µονάδες και να βρίσκει εύκολα και γρήγορα που 

υπάρχει διαθέσιµο δωµάτιο θα είναι εφικτή η πιο γρήγορη 

διαµεσολάβησή τους για κρατήσεις, ακόµη και την υψηλή περίοδο. 

• ∆ηµιουργία INFO KIOSK (περιπτέρου πληροφοριών) από όπου θα 

µπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες της εταιρίας 

(π.χ. πού βρίσκονται οι επιχειρήσεις, πώς γίνονται οι κρατήσεις, τι 

υπηρεσίες παρέχονται, ποια πακέτα προσφέρονται την συγκεκριµένη 

περίοδο κα). 

 

 

6.3.2. Το παράδειγµα της Ηπείρου86  

 

«Αν θέλουµε να δηµιουργήσουµε ολοκληρωµένα τουριστικά προϊόντα 

και ταυτόχρονα να τα προωθήσουµε στο εξωτερικό, τα δίκτυα clusters είναι 
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πλέον απαραίτητα και ιδιαίτερα για µας που δραστηριοποιούµαστε στον τοµέα 

του εναλλακτικού τουρισµού», επισηµαίνει ο κ. Γιώργος Τάσσος, δηµιουργός 

της πρωτότυπης µονάδας περιβαλλοντικού πάρκου στο Μπουραζάνι. 

Ο κ. Τάσσος, µαζί µε άλλους 22 επιχειρηµατίες της Ηπείρου 

συνέστησαν το 2005 ένα επιχειρηµατικό δίκτυο, µε το όνοµα HydrOrizons, µε 

βασικό στόχο να «βγουν» µε καλύτερες πιθανότητες προσέλκυσης πελατών 

από το εξωτερικό, διατηρώντας ταυτόχρονα και τους επισκέπτες του 

εσωτερικού. Σήµερα, το δίκτυο αυτό αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγµα 

σχετικά µε αυτό το είδος της συνεργασίας αλλά και µια συνεχή υπενθύµιση 

της ανάγκης της, ιδιαίτερα στον τοµέα του εναλλακτικού τουρισµού, και για 

περιοχές που έχουν να αναδείξουν πολλές και διαφορετικές οµορφιές. Ιδού 

πώς ξεκίνησε: 

«Συναντηθήκαµε στα Γιάννενα, επιχειρηµατίες που ασχολούµαστε 

κυρίως µε τον εναλλακτικό και ορεινό τουρισµό, µε την παρότρυνση της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Ηπείρου Α.Ε. προκειµένου να ολοκληρώσουµε τα 

τουριστικά µας προϊόντα και συνάµα να τα προωθήσουµε. Γι' αυτό άλλωστε 

ενταχθήκαµε και σε µια κοινοτική πρωτοβουλία, τη Leader plus.  

Πράγµατι, δηµιουργήσαµε τα προγράµµατα που ήδη γνωρίζαµε µέχρι 

τώρα, αλλά όταν προσπαθήσαµε να τα προωθήσουµε διαπιστώσαµε ότι ναι 

µεν στην Ελλάδα µπορούµε να τα προωθήσουµε γιατί απευθυνόµαστε κατά 

99% σε Έλληνες, αλλά στο εξωτερικό ήταν φύση αδύνατο αν µέσα στα 

προϊόντα αυτά δεν βάζαµε και προϊόντα που αναφέρονται στο θαλάσσιο 

τουρισµό. Έτσι λοιπόν κινηθήκαµε πάρα πολύ γρήγορα, κατευθυνθήκαµε στις 

θαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου εντάσσοντας στο δίκτυο και επιχειρήσεις 

από την Πάργα, την Πρέβεζα, το Άκτιο, τη Λευκάδα και την Κέρκυρα.»  

Η «πώληση» της θάλασσας και του βουνού. «Αυτό το αναφέρω 

ιδιαίτερα γιατί αν θέλουµε να πουλήσουµε στο εξωτερικό πρέπει να 

πουλήσουµε µε ένα ενιαίο προϊόν και µια ολοκληρωµένη αντιµετώπιση. 

Επίσης θελήσαµε να βάλουµε µέσα στο δίκτυο τη Λευκάδα και την Κέρκυρα 

γιατί τόσο στο Άκτιο όσο και στην Κέρκυρα έχουν τα διεθνή αεροδρόµια που 

δέχονται τις international πτήσεις, και βέβαια οι επισκέπτες του εξωτερικού 

ποτέ δεν έρχονται στον ηπειρωτικό χώρο µόνο για τον ορεινό τουρισµό αλλά 
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κυρίως για τη θάλασσα από την οποία η χώρα µας είναι πιο γνωστή. Έτσι, 

µαζί µε τη θάλασσα θα πουλήσουµε το προϊόν που έχει σχέση µε τους 

ορεινούς όγκους. Οι επιχειρήσεις που έχουµε στο δίκτυό µας, είναι 

επιχειρήσεις που έχουν σχέση µε ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, µε 

τοπικά προϊόντα, µε εταιρείες που ασχολούνται µε δραστηριότητες όπως είναι 

το trekking, το rafting, το mountain bike και φυσικά έχουµε και ταξιδιωτικά 

γραφεία. Το δίκτυο αυτό το ονοµάσαµε υδρο-ορίζοντες γιατί έχουµε αφενός τη 

θάλασσα αφετέρου όµως και πάρα πολλά ποτάµια.»  

Τα προϊόντα του δικτύου. «Τα προϊόντα που έχουµε αναπτύξει αυτή τη 

στιγµή είναι πάρα πολλά. Είναι ο γαστρονοµικός τουρισµός, που αρχίζει από 

τη θάλασσα και καταλήγει στο βουνό, στα οινοποιεία της Ζίτσας, είναι ο 

θρησκευτικός τουρισµός που έχει σχέση µε Πρέβεζα, µε Άρτα, µε Ιωάννινα και 

µε Μολυβδοσκέπαστη, δηλαδή µε το ∆εσποτάτο της Ηπείρου, είναι ο 

αθλητικός τουρισµός, ο περιβαλλοντικός τουρισµός, µε την παρατήρηση 

χλωρίδας - πανίδας, τόσο στον Αµβρακικό κόλπο, όσο και στους ορεινούς 

όγκους. Μιλάµε λοιπόν για πλήρη προϊόντα που πράγµατι στέκονται στο 

εξωτερικό.  

Επιπλέον, και αυτό είναι που φροντίζουµε ιδιαίτερα, είναι ο έλεγχος 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προσφερόµενων υπηρεσιών.  

∆ηµιουργούµε στο δίκτυο ένα έλεγχο εσωτερικό ώστε τα προϊόντα µας 

να είναι αντίστοιχης ποιότητας σε όλες τις επιχειρήσεις και φυσικά θα 

δηµιουργήσουµε και ποινές στην περίπτωση που αυτές δεν διατηρούν τα 

ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να διεισδύσουµε 

στο εξωτερικό αλλά και να διατηρήσουµε τους επισκέπτες του εσωτερικού.  

Πώς όµως βλέπουµε ως δικτυωµένες επιχειρήσεις το µέλλον;  Στον 

ορεινό όγκο δουλεύουν επιχειρήσεις µας 12 µήνες το χρόνο και όχι 6 µήνες 

όπως συµβαίνει στη θάλασσα. Εκείνο λοιπόν που προβλέπουµε είναι ότι θα 

υπάρξει µια άνοδος στην τουριστική κίνηση λόγω των οδικών αξόνων, δηλαδή 

της Εγνατίας οδού και της Ιονίας οδού, µε τους οποίους θα έρθουµε πιο κοντά 

στα αστικά κέντρα. Εκείνο όµως που έχει σηµασία για το µέλλον είναι τα 

µεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα και συγκεκριµένα ο παρα-αδριατικός Άξονας. 
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Ήδη οι Κροάτες κάνουν µεγάλο µάρκετινγκ και αναφέρουν ότι οι 

θάλασσές τους είναι όπως αυτές της Ελλάδας πριν από 30 χρόνια. Πράγµα το 

οποίο σηµαίνει ότι µόλις η Κροατία µπει στη διαδικασία της ένταξης µετά από 

ένα-δυο χρόνια θα ολοκληρώσουν άµεσα το λεγόµενο παρα-αδριατικό άξονα - 

δηλαδή τον άξονα που θα κατέβει στο Μαυροβούνιο. Επιπλέον οι 

Μαυροβούνιοι έχουν δεχτεί σηµαντικές επενδύσεις από Ρώσους που έχουν 

κάνει καταπληκτικά ξενοδοχεία. Ποιες είναι οι δικές µας εναλλακτικές σχετικά 

µε αυτές τις προκλήσεις;  

Η Αλβανία αυτή τη στιγµή κάνει έναν αρκετά σύγχρονο οδικό άξονα 

που θα µας δώσει στο µέλλον µια σηµαντική δυνατότητα: να δεχθούν οι τρεις 

τελωνειακοί σταθµοί που έχουµε στην Ήπειρο µε την Αλβανία - γιατί ο 

τέταρτος είναι στην Κρυσταλλοπηγή, στη Φλώρινα - το 80% τουλάχιστον των 

αυτοκινήτων που κατεβαίνουν από Βόρεια Ευρώπη προς Νότια Ευρώπη για 

τουρισµό. Μιλώ για Ι.Χ., δεν µιλάω για τα φορτηγά. Όλοι αυτοί οι επισκέπτες 

θα προτιµούν να κατεβούν µέσω ∆αλµατικών ακτών προς το Νότο λόγω του 

ότι αυτές είναι άγνωστες σε αυτούς, είναι γραφικότατες σε σχέση µε τα ιταλικά 

παράλια και φυσικά έχουν πιο λογικές τιµές σε σχέση µε τις τιµές της Ιταλίας. 

Εποµένως µετά από 8 έως 10 χρόνια από σήµερα εµείς θα είµαστε η κύρια 

πύλη εισόδου-εξόδου των Βόρειων Ευρωπαίων και τότε φυσικά θα τους 

περιµένουµε.  

Ασφαλώς όµως θα πρέπει από τώρα να φροντίσουµε οπωσδήποτε τις 

περιοχές µας, σε σχέση µε χρήσεις γης, σε σχέση µε χωροθέτηση, µε την 

πολεοδόµηση, µε τους ειδικούς όρους, ακόµα και µε τα υλικά δόµησης. 

Θα πρέπει λοιπόν να εκπονηθούν για τις περιοχές που θα δεχτούν 

µεγάλη κίνηση γενικά πολεοδοµικά σχέδια, ώστε να µπορέσουµε αυτό που 

εµείς κληρονοµήσαµε από τους δικούς µας, το καταπληκτικό περιβάλλον, να 

µπορέσουµε να το δώσουµε και εµείς στις επόµενες γενιές που έρχονται». 
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6.3.3 Νοµός  Ξάνθης – ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ87 

 

Το ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΤΣΠΠ) συστήθηκε µε 

πρωτοβουλία της Νοµαρχίας Ξάνθης και έχει 

σκοπό την προστασία και ανάδειξη των 

παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών, 

καθώς και την παροχή τουριστικών υπηρεσιών 

αναβαθµισµένης ποιότητας. 

Αποτελεί Πανελλήνια πρωτοπορία και 

είναι µια εξελιγµένη µορφή δικτύωσης των 

τοπικών επιχειρήσεων, µε στόχο την προβολή 

τους και την αναβάθµισή τους, µέσα από την 

παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, σε χώρους παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

και όχι µόνον. 

Η όλη προσπάθεια αποβλέπει στο να αναδειχθεί το στοιχείο της 

παράδοσης, που διαθέτει έντονο ο Νοµός Ξάνθης και αποτελεί το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα, το οποίο πρέπει να προστατευθεί, µέσα από µια διαβαθµισµένη 

κλίµακα κανόνων, δεικτών και προϋποθέσεων, που οι ίδιοι οι επιχειρηµατίες 

θα θέτουν και θα αναπροσαρµόζουν. Με την αξιολόγηση και την ανάρτηση 

των ειδικών σηµάτων Πιστοποίησης συντελείται ανάδειξη των χώρων, των 

πραγµάτων, των υπηρεσιών και των προϊόντων, που προσδιορίζουν, 

διατηρούν και αναδεικνύουν την ντόπια παράδοση, ώστε να αποτελέσουν 

αυτά σηµείο έλξης και αναφοράς για τους επισκέπτες. 

Τα µέλη του δικτύου  αναρτούν το σήµα του Τοπικού Συµφώνου 

Παράδοσης, που έχει επάνω του τα αντίστοιχα αστέρια, ανάλογα µε τη 

βαθµολογία που λαµβάνει το κάθε κατάστηµα από την επιτροπή 

βαθµολόγησης, που έχει συσταθεί από τους ίδιους τους επαγγελµατίες αλλά 

και από ανεξάρτητους φορείς. 
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Μέσα στους στόχους του Τοπικού Σύµφωνου Ποιότητας 

περιλαµβάνονται: 

• ∆ηµιουργία - σύσταση δικτύου. 

• ∆ηµιουργία δικτυακού τόπου. 

• Οργάνωση ηµερίδας παρουσίασης του δικτύου. 

• Οργάνωση ηµερίδας καλών πρακτικών. 

• Εκπόνηση µελέτης έρευνας αγοράς. 

• Σύνταξη ολοκληρωµένου σχεδίου δράσεως επικοινωνίας και 

προώθησης. 

• Ολοκληρωµένο σχέδιο δράσεων προβολής - προώθησης (έντυπο 

υλικό, αφίσες καταχωρήσεις σε έντυπα κλπ). Ανάπτυξη Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Ποιότητας στο ∆ίκτυο. 
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6.4 CASE STUDY – Cluster προς ανάπτυξη στο νοµό της Κέρκυρας88 

 

� ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ CLUSTER 

Η ανάγκη προσαρµογής στον παγκόσµιο ανταγωνισµό και τα 

παραδείγµατα περιοχών που ευηµερούν χάρις στο γεγονός ότι οι οικονοµίες 

τους έχουν στηριχθεί σε τέτοιου είδους τοπικές οµάδες επιχειρήσεων, έχουν 

προκαλέσει το ενδιαφέρον των τοπικών αρχών, των περιφερειακών αρχών 

και των κυβερνήσεων µε αποτέλεσµα να στραφούν σε πολιτικές που 

στηρίζονται σε επιχειρηµατικά clusters. Οι οµάδες των clusters ή των δικτύων 

µπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα, το βαθµό της καινοτοµίας και την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Τα clusters µπορούν να επιτρέψουν 

στις µικρές επιχειρήσεις να συνδυάσουν τα πλεονεκτήµατα των µικρών 

επιχειρήσεων µε ποικίλα οφέλη που προέρχονται από µεγάλης κλίµακας 

παραγωγή. 

Η συγκεκριµένη εταιρία έρχεται επικουρικά στους υπάρχοντες φορείς 

(π.χ. ΑΓΡΟΚ) να ενισχύσει το ρόλο τους σε ότι αφορά την ενηµέρωση των 

επιχειρηµατιών και επιπλέον επιχειρεί να αναλάβει την εξάλειψη της 

απόστασης µεταξύ των φορέων και των επιχειρηµατιών που θέλουν να 

αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών τους, της έγκυρης και 

έγκαιρης ενηµέρωσης και πληροφόρησής τους σε θέµατα προβολής, 

πιστοποίησης, υπαρχόντων προγραµµάτων και χρηµατοδοτικών µέσων σε 

θέµατα που ευνοούν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας µιας επιχείρησης. Οι 

παραπάνω δραστηριότητες της εταιρείας ενισχύονται και µε ενέργειες 

συµβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης µέσω του εξειδικευµένου 

προσωπικού της, ώστε ο επιχειρηµατίας να έχει σταδιακή αλλά 

ολοκληρωµένη στήριξη στη διαδικασία λήψης των αποφάσεών του.  

                                                           
88

 www.info3kps.gr/articleimages/kps_2411_4.doc  
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Με άλλα λόγια η δηµιουργία ∆ικτύου στελεχωµένου από καταρτισµένα 

στελέχη στην κατάλληλη θέση ανάλογα µε τα προσόντα και τις εµπειρίες τους, 

προτείνεται διότι αποσκοπεί: 

� στην ενηµέρωση και πληροφόρηση όλων των επιχειρηµατιών της 

περιοχής για δυνατότητες επενδύσεων στην περιοχή τους 

� στη στήριξη των επιχειρήσεων 

� στην αναβάθµιση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών 

� προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών του νησιού  

� αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων και την 

τόνωση της τοπικής οικονοµίας 

� στη συνολική ανάπτυξη του Νοµού Κέρκυρας 

 

� ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ CLUSTER ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 

Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που γίνονται για τη σύσταση της 

εταιρείας είναι επιγραµµατικά παρακάτω: 

1. Ανάλυση της υφιστάµενη κατάστασης στο επιχειρηµατικό πεδίο της 

περιοχής και η αποτύπωση των σχέσεων που διαµορφώνονται µεταξύ 

των επιχειρήσεων και των κυριότερων προβληµάτων που αυτές 

αντιµετωπίζουν. 

2. ∆ιερεύνηση της δυνατότητας ίδρυσης δικτύου µέσω της διενέργειας 

επαφών των τοπικών φορέων µε τις επιχειρήσεις της περιοχής τόσο 

για την προβολή και προώθηση της έννοιας της δικτύωσης των 

επιχειρήσεων όσο και για τη διερεύνηση του βαθµού εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος από τη µεριά των επιχειρήσεων. 

3. ∆ιενέργεια διαβουλεύσεων µεταξύ των τοπικών φορέων και των 

επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο ∆ίκτυο για την 

εύρεση κοινών πεδίων ενδιαφέροντος µεταξύ αυτών των επιχειρήσεων 

και η διερεύνηση των δυνατοτήτων αλλά και των δυσκολιών της 

συµµετοχής των επιχειρήσεων σε ένα δίκτυο. 
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4. Πρόταση ίδρυσης δικτύου που θα περιλαµβάνει το είδος και τον αριθµό 

των συµµετεχόντων επιχειρήσεων, την εταιρική µορφή, τις κοινές 

δράσεις, τον τρόπο οργάνωσης – διοίκησης, το κόστος ίδρυσης και 

λειτουργίας, τις πηγές κάλυψης των εξόδων, το σχέδιο καταστατικού 

και τον οδηγό συνεργασίας. 

Ενώ για την ίδρυση της εταιρείας απαιτούνται οι παρακάτω διαδικασίες: 

1. Υπογραφή του καταστατικού από τα µέλη 

2. Κατάθεση του καταστατικού στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

3. Κατάθεση του καταστατικού στο αρµόδιο πρωτοδικείο µετά την 

επικύρωσή του από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

4. Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

5. Συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

� ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ CLUSTER 

Η εταιρεία λόγω του σηµαντικού ρόλου που έχει να διεκπεραιώσει για 

την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της τοπικής 

οικονοµίας, θα πρέπει να διοικείται µε τρόπο που να διασφαλίζεται η ευελιξία 

και η προσαρµοστικότητά της, αποφεύγοντας κάθε γραφειοκρατικό τρόπο 

οργάνωσης και διοίκησης. Για το λόγο αυτό προτείνεται η λειτουργία της µε τη 

µορφή Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. 

Ανώτατο όργανο της εταιρείας θα είναι η Γενική Συνέλευση των 

µετόχων. Ο ∆ιευθυντής θα αποτελεί  την ανώτατη οργανωτική και διοικητική 

βαθµίδα του υπηρεσιακού µηχανισµού της εταιρείας, θα έχει τη συνολική 

ευθύνη για την εκπλήρωση της στρατηγικής και θα αναλαµβάνει την 

εκπροσώπησή της προς το εξωτερικό περιβάλλον. 

Η Γραµµατεία θα έχει την ευθύνη της γραµµατειακής υποστήριξης 

όλων των τµηµάτων 

Το Τµήµα Παροχής Συµβουλευτικών Υπηρεσιών θα αναλάβει την 

ενηµέρωση και έγκυρη πληροφόρηση των επιχειρήσεων- µελών της σχετικά 

µε τα υπάρχοντα χρηµατοδοτικά προγράµµατα, τις µεθόδους πιστοποίησης 
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προϊόντων και υπηρεσιών και γενικότερα ενηµέρωση για οποιοδήποτε θέµα 

που θα βοηθήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.  

Τέλος, η εταιρεία θα διαθέτει τµήµα Marketing. Το τµήµα αυτό θα έχει 

την ευθύνη καταρχήν της προβολής των επιχειρήσεων που συµµετέχουν σε 

αυτήν και κατά δεύτερον την προβολή της ίδιας της εταιρείας και των 

πλεονεκτηµάτων της  στο ευρύτερο κοινό. H προβολή και προώθηση της 

έννοιας της δικτύωσης των επιχειρήσεων, θα γίνει µέσω του σχεδιασµού και 

της υλοποίησης κατάλληλης επικοινωνιακής πολιτικής, η οποία θα 

περιλαµβάνει: 

• Εντοπισµό και συγκεκριµενοποίηση του κοινού στο οποίο 

απευθύνεται 

• Σύνταξη του περιεχοµένου των µηνυµάτων που θα διαχυθούν προς 

τις επιχειρήσεις σε σχέση µε τη δικτύωση 

• Επιλογή των µέσων που θα χρησιµοποιηθούν 

• Έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της πολιτικής επικοινωνίας 

• Υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα αποφασίσουν να 

δικτυωθούν. 

 

� ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Οι διαδικασίες εξυπηρέτησης των µελών της εταιρείας που θα 

ακολουθούνται περιγράφονται ακολούθως: 

Με την άφιξη ενός πελάτη στην εταιρεία θα ακολουθείται η εξής 

διαδικασία: 

i. Ο κάθε επιχειρηµατίας µέλος που θα επιθυµεί τις υπηρεσίες της 

εταιρείας θα έχει µια αρχική συνάντηση µε την οµάδα στελεχών της 

εταιρείας ώστε να εξετάζεται σφαιρικά η κάθε περίπτωση. Εφόσον 

διαπιστωθεί ότι η ανάγκη του επιχειρηµατία: 

• Μπορεί να καλυφθεί από τις παρεχόµενες υπηρεσίες της 

εταιρείας: Το κατάλληλο στέλεχος µε το κατάλληλο υπόβαθρο 
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αναλαµβάνει υπεύθυνος του έργου και έχει την ευθύνη της 

καλής εξυπηρέτησης του πελάτη 

• ∆εν µπορεί να καλυφθεί από τις παρεχόµενες υπηρεσίες της 

εταιρείας: Παρέχεται κατάλληλη πληροφόρηση στον 

επιχειρηµατία για όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε το 

σχετικό αντικείµενο. Ο πελάτης θα έχει τον τελικό λόγο για την 

επιλογή. Στη συνέχεια το στέλεχος της εταιρείας του δικτύου θα 

διενεργεί τις επαφές µε τον εξωτερικό συνεργάτη. Με το πέρας 

του έργου θα αρχειοθετούνται τα αποτελέσµατα εργασίας στο 

φάκελο του έργου και η σχετική αλληλογραφία και οι 

ιδιαιτερότητες/ ποιότητα εξυπηρέτησης τόσο στο φάκελο του 

έργου της επιχείρησης όσο και στο αρχείο του συνεργάτη της 

επιχείρησης. 

ii. Στη συνέχεια καταγράφονται από το στέλεχος της εταιρείας τα στοιχεία 

του επιχειρηµατία και το είδος της υπηρεσίας που θα του παρασχεθεί, 

καθώς και τα βήµατα που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν µέχρι την 

εξυπηρέτηση του πελάτη. 

iii. Με το πέρας του έργου, οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί 

συγκεντρώνονται σε ένα φάκελο και αρχειοθετούνται µε το όνοµα του 

πελάτη και το είδος της υπηρεσίας, ώστε να υπάρχει αφ’ ενός το 

ιστορικό αρχείο των πελατών αλλά και το ιστορικό αρχείο των 

προσφερόµενων έως τώρα υπηρεσιών. 

 

� ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ 

Από τη στιγµή που η επιχείρηση (µέλος) καθίσταται δικαιούχος χρήσης 

του σήµατος, υποχρεούται να το χρησιµοποιεί (σύµφωνα µε το λογότυπο που 

έχει καθορισθεί) ως εξής: 

• Ανηρτηµένο σε εµφανές σηµείο στον επαγγελµατικό ή υπηρεσιακό της 

χώρο και κατά προτίµηση στην είσοδο της επιχείρησης 

• Στις εκδηλώσεις που διοργανώνει και συµµετέχει. 
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• Ως λογότυπο, στα υπηρεσιακά ή επαγγελµατικά έγγραφα και έντυπα 

της.  

• Στο ∆ιαδίκτυο, στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

εφόσον διαθέτει. 

• Υποχρεούται επίσης να : 

o αναρτά τις βασικές αρχές του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας σε 

ευδιάκριτο σηµείο στον χώρο υποδοχής της επιχείρησης ή σε 

κοινόχρηστο χώρο εντός των εγκαταστάσεών της. 

o διαθέτει κυτίο παραπόνων ή/και βιβλίο εντυπώσεων το οποίο 

θέτει στην διάθεση της εταιρείας. 

o καταβάλει τακτικές και έκτακτες εισφορές όπως ορίζονται από το 

καταστατικό της εταιρείας.αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 

ελέγχους από τα αρµόδια όργανα του της εταιρείας. 

o συµµετέχει στις συνεδριάσεις του ∆ικτύου της εταιρείας. 

 

� ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ CLUSTER 

Οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την επιτυχία της Εταιρείας 

αναφέρονται παρακάτω. Θα πρέπει: 

• Να υπάρχει σαφήνεια στους στόχους. 

• Να καθιερωθεί µια σαφής οργανωτική δοµή ώστε να µην προκύψουν 

προβλήµατα έλλειψης συνεννόησης εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο την οµαλή λειτουργία του δικτύου. 

• Να υπάρχει ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας του δικτύου 

• Να υπάρχει ενδιαφέρον από µέρος των τοπικών φορέων για την επίτευξη 

των στόχων της εταιρείας 

• Να γίνεται συστηµατική και συλλογική προσπάθεια από την πλευρά των 

µελών, για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζονται 

από τις επιχειρήσεις και να υπάρχουν κοινοί στόχοι 
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• Ο χαρακτήρας του δικτύου να είναι ανοικτός, µε µεγάλη εξωστρέφεια 

ώστε να αυξάνεται η αποτελεσµατικότητά του. 

 

� ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CLUSTER ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Συνολικά, και βάσει των στρατηγικών στόχων που έχουν διατυπωθεί, η 

συνολική επίδραση των δράσεων δικτύωσης συνολικά στις επιχειρήσεις των 

περιοχών LEADER+ εντοπίζεται στα εξής σηµεία: 

• Στην βελτίωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων µέσω της 

βελτίωσης της ποιότητας και της πρόσβασης σε νέες αγορές. 

• Στη µείωση του κόστους των επιχειρήσεων µέσω της υλοποίησης 

συλλογικών δράσεων προώθησης και προβολής, εξορθολογισµού 

της αλυσίδας εφοδιασµού και εισαγωγής νέων µεθόδων οργάνωσης 

και διοίκησης 

• Στη δηµιουργία νέων βιώσιµων επιχειρηµατικών σχηµάτων  

• Στην προώθηση της καινοτοµίας ως µέσο βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

• Στην αύξηση της απασχόλησης 

• Στην ενίσχυση του ρόλου των πολιτιστικών φορέων ως µέσο 

ανάδειξης των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

κάθε περιοχής και διεύρυνσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

Οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από το δίκτυο όχι τόσο από την άµεση 

χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων τους και την άµεση αντιµετώπιση των 

προβληµάτων τους, όσο από την άποψη της έγκυρης και υπεύθυνης 

ενηµέρωσής τους για προγράµµατα και ενέργειες στις οποίες µπορούν να 

προβούν για την επίλυση των προβληµάτων τους. Όπως επισηµαίνει και η  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή «οι ίδιες οι ΜΜΕ-µέλη που συγκροτούν το δίκτυο θα 

πρέπει να θεωρηθούν και ως αποδέκτες έµµεσων ενισχύσεων. Το γεγονός ότι 

οι ΜΜΕ-µέλη επωφελούνται από επενδύσεις και συµβουλευτικές εργασίες 
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που χρηµατοδοτούνται για τις ανάγκες του δικτύου τις καθιστά αποδέκτες 

έµµεσων ενισχύσεων στις περιπτώσεις αυτές». 

Πράγµατι, µέσω της συνένωσης των δυνάµεων, δηµιουργούνται νέες 

προοπτικές, εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα και διευρύνονται οι δυνατότητες 

ανάπτυξης των επιχειρήσεων περιφερειακά, αλλά και η εξασφάλιση 

περισσότερο ανταγωνιστικών θέσεων σε ευρύτερες αγορές. Σε γενικές 

γραµµές, τα οφέλη που προκύπτουν απορρέουν από την ανάπτυξη µιας 

δικτυακής δοµής που εξυπηρετεί το σχήµα λειτουργίας "Πολλές επιχειρήσεις 

προς Πολλές" και επιτελεί το ρόλο του κεντρικού συντονιστή. 

Αρχικά, στον κλάδο της οινοποιίας, η ανάπτυξη συνεργασιών µε 

σχετικές επιχειρήσεις της περιοχής όπως καταλύµατα, χώρους εστίασης, 

δηµιουργεί την δυνατότητα επέκτασης  των ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διαφήµιση του προϊόντος αλλά και η 

προώθηση  του στην τοπική αγορά µέσω των καταλυµάτων και των χώρων 

εστίασης. Κατ΄ επέκταση η ενίσχυση αυτή συµβάλει στην προώθηση των 

προϊόντων οινοποιίας στις εγγύτερες περιοχές, στοιχείο σηµαντικό για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της. 

Η αυξηµένη ζήτηση για πιστοποιηµένα και βιολογικά προϊόντα έχει 

δηµιουργήσει υψηλές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να 

αντεπεξέλθουν. Με την αρωγή του cluster επιτυγχάνεται µείωση του κόστους 

πιστοποίησης και βελτίωση της εµπορευσιµότητας, καθιστώντας τα προϊόντα  

ποιοτικά και την επιχείρηση ανταγωνιστική. Η ανάπτυξη αυτή της 

ανταγωνιστικότητας είναι αποτέλεσµα του µειωµένου κόστους διάθεσης των 

προϊόντων που επιτυγχάνεται µέσω του δικτύου 

Η ανάπτυξη του τουρισµού συνδέεται άµεσα µε την βελτιστοποίηση 

των εγκαταστάσεων ξενοδοχείων και εστιατορίων. Η δηµιουργία του δικτύου 

στοχεύει στην προβολή των τοπικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και στην 

συγκράτηση της απασχόλησης  µέσω της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων. 

Ένας ακόµα  βασικός στόχος της συγκεκριµένης δράσης  του Τοπικού 

Προγράµµατος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

που συµµετέχουν στο cluster, αποτέλεσµα της βελτίωσης των παρεχόµενων 

υπηρεσιών.  
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Όσον αφορά το ελαιόλαδο, η ζήτηση του τα τελευταία χρόνια αυξάνεται 

σηµαντικά στην χώρα µας αλλά και στις δυτικές χώρες, λόγω κυρίως της 

φήµης της µεσογειακής διατροφής, αλλά και λόγω των ευεργετικών ιδιοτήτων 

ως προς την υγεία. Το κερκυραϊκό ελαιόλαδο όµως δε συµβαδίζει µε τις 

απαιτήσεις των καταναλωτών για καλή ποιότητα και η εµπορία του δεν είναι 

αποτελεσµατική. Με την βοήθεια του cluster οι ελαιοπαραγωγοί µπορούν να 

διοχετεύσουν ένα µέρος της παραγωγής τους στις επιχειρήσεις που ανήκουν 

στο δίκτυο όπως ταβέρνες, ξενοδοχεία, καλύµµατα  και µε αυτό τον τρόπο να 

διαφηµίσουν τα προϊόντα τους αλλά και ταυτόχρονα θα αυξήσουν και τις 

πωλήσεις τους. Από την άλλη πλευρά οι χώροι που φιλοξενούν αυτά τα 

προϊόντα η κίνηση αυτή τους βοηθά στο προφίλ τους καθώς συµµορφώνονται 

µε το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας που απαιτεί την χρήση µόνο ελαιόλαδου 

κατά την προετοιµασία φαγητών. Συνεπώς το cluster θα βοηθήσει στην 

βελτίωση της ποιότητας και στην πιστοποίηση του λαδιού. 

Κατά συνέπεια, η δηµιουργία του δικτύου έχει ως σκοπό τα προϊόντα 

και οι υπηρεσίες των επιχειρήσεων που ανήκουν σ’ αυτό να έχουν την 

καλύτερη ποιότητα και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κόσµου. Στοχεύει 

στην διαφοροποίηση  των προϊόντων,  στην βελτίωση της ποιότητάς τους η 

οποία θα επιτευχθεί µέσω της πιστοποίησης και στην κοινή προβολή τους .  

Επίσης θα βοηθήσει στην προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών και στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων. Μέσω της δικτύωσης οι επιχειρήσεις θα 

µπορέσουν  να διαφηµίσουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους πιο 

οικονοµικά και φυσικά πολύ καλύτερα, ενισχύοντας έτσι σηµαντικά  στοιχεία 

του τοπικού χαρακτήρα και προβάλλοντας τα σε χώρους και σε ενδυνέµει 

πελάτες που δεν είναι γνωστά. Η συνεργασία αυτή θα αναβαθµίσει την 

περιοχή παρέµβασης σηµαντικά. 

Μέσω του δικτύου, επίσης, γίνεται µια προσπάθεια να εξιχνιαστούν και 

να αναδειχτούν τα προϊόντα εκείνα και εκείνες οι ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά τους, που συνδέονται αποκλειστικά µε τόπους, τρόπους και 

συνθήκες παραγωγής αναγνωρίζοντας εκ προοιµίου ότι η τοπικότητα 

ισοδυναµεί µε την ποιότητα. Η βελτίωση της ποιότητας, η µείωση του 

κόστους, η παραγωγή νέων προϊόντων και η διείσδυση σε νέες αγορές 

µπορούν να αποτελέσουν ένα σύνολο µέτρων που συγκροτούν µια πρόταση 
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στρατηγικής µε στόχο τη γενικότερη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 

cluster. 

Τέλος, η δηµιουργία ενός δικτύου τοπικών επιχειρήσεων θα έχει ως 

αποτέλεσµα την προώθηση και προβολή των τοπικών προϊόντων και 

υπηρεσιών των επιχειρήσεων που θα συµµετέχουν σ’ αυτό µέσω της κοινής 

προβολής και τη χρήση νέων εργαλείων προώθησης. Επίσης θα έχει ως 

αποτέλεσµα την συγκράτηση της απασχόλησης µέσω νέων δραστηριοτήτων 

καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

καθιστώντας ικανές να ανταποκριθούν  στις µεταβαλλόµενες συνθήκες 

ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών. Συγκεκριµένα στην περιοχή της Κέρκυρας 

η δηµιουργία του δικτύου µπορεί να αποτελέσει ένα επιτυχηµένο παράδειγµα 

συνεργασίας των τοπικών παραγωγικών κλάδων. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 Αποδεικνύεται πως η δηµιουργία clusters παγκοσµίως έχει βοηθήσει 

τόσο τις τοπικές οικονοµίες όσο και τους συµµετέχοντες σε αυτά. 

Παραδείγµατα από Ευρώπη και Αµερική θα µπορούσαν να οδηγήσουν την 

Ελλάδα σε ανάπτυξη τέτοιων συνεργατικών σχηµατισµών σε διάφορους 

κλάδους και να ενισχύσουν την οικονοµία της χώρας στη παρούσα δύσκολη 

οικονοµική κατάσταση. Όσες ενέργειες έχουν γίνει µέχρι στιγµής έχουν 

στεφθεί µε επιτυχία και συνεχίζουν να εξελίσσονται και να προσφέρουν οφέλη 

που καµία µικροµεσαία επιχείρηση ως µονάδα δεν θα µπορούσε να περιµένει. 

Κλάδοι όπως η τεχνολογία, ο τουρισµός και η ναυτιλία έχουν σηµαντικά 

παραδείγµατα συνεργατικών σχηµατισµών που αποδεικνύουν την 

αναγκαιότητα σύστασης και ανάπτυξής τους ευρέως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο –  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Το περιεχόµενο του όρου clusters δεν είναι αυστηρά καθορισµένο, 

αφού πρόκειται για σχήµατα που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις συνθήκες 

και τις ανάγκες, που δηµιουργήθηκαν σε κάθε περίπτωση, έτσι υπάρχουν 

πολλές προσεγγίσεις στο θέµα και δεν υπάρχει συγκεκριµένη προδιαγραφή 

για την περιγραφή ή την δηµιουργία των σχηµάτων αυτών. 

Η κατανόηση των clusters αποτελεί το πρώτο βήµα για την αφύπνιση 

όλων σχετικά µε τη δυναµική τους και τα οφέλη που προσφέρουν στις τοπικές 

κοινωνίες αλλά και στις επιχειρήσεις τους. Για την κατανόησή τους, ερωτήσεις 

όπως οι παρακάτω πρέπει να απαντηθούν: 

� Όντως τα clusters και τα δίκτυα προσφέρουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο 

εργασίας για την προαγωγή της παραγωγικότητας, της καινοτοµίας και 

της ανταγωνιστικής αποδοτικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων; 

� Ποιος µπορεί να είναι ο ρόλος των περιφερειακών, εθνικών και 

ευρωπαϊκών αρχών σχετικά µε τα clusters και τα δίκτυα; 

� Ποιες είναι οι περιοχές στις οποίες είναι δυνατό στο µέλλον να 

εφαρµοστούν τα clusters; 

� Πώς µπορούν να δηµιουργήθουν συνθήκες για εφαρµογή των clusters 

και εκτός συνόρων; 

Οι προοπτικές και οι προκλήσεις του 21ου αιώνα στους κόλπους της 

Ενωµένης Ευρώπης και της διεθνοποιηµένης οικονοµίας της ελεύθερης 

αγοράς απαιτούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν σε ένα 

δυναµικό, πολύπλοκο και συνάµα αβυσσαλέο ανταγωνισµό για να 

επιβιώσουν που επιδεινώνεται από την βαθιά οικονοµική κρίση των 

τελευταίων µηνών. Οι Έλληνες επιχειρηµατίες µε την αρωγή του ελληνικού 

κράτους και των φορέων του οφείλουν να προσαρµοστούν µε γεωµετρική 

ταχύτητα σε σύγχρονα, καινοτόµα και δηµιουργικά δίκτυα συνεργασίας 

επιχειρήσεων «clusters».  
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• Απαιτείται η διευκόλυνση (µέσα από αλλαγή νοµοθετικών καθεστώτων 

και δηµιουργία επίσηµων επαφών) της προσέγγισης µεταξύ 

επιχειρήσεων – κράτους – πανεπιστήµιων, ενθαρρύνοντας τη 

συνεργασία για την ανάπτυξη καινοτοµιών.  

• Απαιτείται οργάνωση διαλόγου µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς 

για την ευαισθητοποίηση για τα οφέλη των δικτύων και την χάραξη 

στρατηγικών που να ενθαρρύνουν νέες πρωτοβουλίες για 

επιχειρηµατικά ξεκινήµατα, εταιρείες µεταφοράς τεχνολογίας, εταρείες 

τεχνοβλαστοί, κοινοπραξίες, θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων και 

συνεργατική έρευνα τεχνολογίας και ανάπτυξης. 

• Χρειάζεται, από µηδενική βάση, ανασχεδιασµός της οικονοµικής 

στρατηγικής της χώρας µας σε επιχειρηµατικές συστάδες, µε την 

αφύπνιση και συµµετοχή όλων των φορέων που επηρεάζουν άµεσα ή 

έµµεσα την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα. 

Η καινοτοµία πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα της νέας οικονοµίας. 

Για να καταστούν οι επιχειρήσεις και η χώρα µας πιο ανταγωνιστικές, πρέπει 

να θέσουµε ως στόχο τη µετατροπή της γνώσης σε καινοτοµικά προϊόντα και 

υπηρεσίες, καθώς και την υποβοήθηση της µεταφοράς τεχνολογίας-

τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. Θεµατικοί τοµείς στους οποίους η χώρα διαθέτει και µπορεί να 

αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, είναι η Ενέργεια και οι Ανανεώσιµες 

Πηγές, η Μικροηλεκτρονική, οι Τεχνολογίες Πολιτισµού, η Βιοτεχνολογία, και 

τοµείς όπως ο Τουρισµός και η Ναυτιλία που αποτελούν πυλώνες της 

Ελληνικής Οικονοµίας. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης τονίζει ότι η ανταγωνιστικότητα δεν είναι 

«σηµαία ευκαιρίας» αλλά στρατηγική επιλογής και στο πλαίσιο της 

ολοκληρωµένης πολιτικής που ακολουθεί εντάσσει και ορισµένες ρυθµίσεις 

για την ενίσχυση δηµιουργίας cluster στην Ελλάδα. Οι ρυθµίσεις αυτές 

αφορούν : 
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1. τη δηµιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού, 

2. τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που προβλέπουν την απλοποίηση των 

διαδικασιών ίδρυσης Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ), 

3. την προετοιµασία του «one stop shop» για την εξυπηρέτηση των 

επιχειρήσεων και µείωση της γραφειοκρατίας, 

4. την ηλεκτρονικοποίηση και η αυτοµατοποίηση των διαδικασιών εγγραφής 

και παρακολούθησης των εµπορικών επιχειρήσεων και άλλες 

νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

Όλες οι δράσεις στοχεύουν στη µείωση της γραφειοκρατίας και των 

καθυστερήσεων, ενισχύοντας συνακόλουθα την ανταγωνιστικότητα της χώρας 

µας και την τόνωση του επιχειρηµατικού κλίµατος. 
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