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ΠΡΟΛΟΓΟ / ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ λαπηηιηαθή βηνκεραλία δχλαηαη λα πξνζδψζεη κεγάιε αμία ζε κία εζληθή 

νηθνλνκία θαη ηα πξνεξρφκελα νθέιε κπνξεί λα είλαη άκεζα θαη έκκεζα. Βαζηθά άκεζα 

νθέιε είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο λαπηηιίαο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ελψ αληίζηνηρα, έκκεζα 

νθέιε πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζηειέρσζε ησλ ππφινηπσλ ζρεηηδφκελσλ βηνκεραληψλ.  Ζ 

νηθνλνκηθή ζεκαζία κίαο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο κπνξεί λα δηαπηζησζεί κέζσ ηεο 

κειέηεο ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο πνπ ηελ πιαηζηψλεη. Ζ ηδέα ηνπ πιέγκαηνο έρεη 

πξνέιζεη απφ ηνλ M. Porter (1990), ν νπνίνο νξίδεη ην επηρεηξεζηαθφ πιέγκα σο ηε 

γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ζπζρεηηδφκελσλ εηαηξεηψλ θαη ηδξπκάησλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

νηθνλνκηθνχ θιάδνπ. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη αληηθείκελν κειέηεο ηα 

επηρεηξεζηαθά πιέγκαηα, κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηα λαπηηιηαθά πιέγκαηα θαη επίθεληξν 

ην ειιεληθφ λαπηηιηαθφ πιέγκα, ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηελ 

αλάιπζε ηνπ ειιεληθνχ λαππεγηθνχ θιάδνπ. 
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ζηνλ ηνκέα ηεο ζχγρξνλεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη λα αλαγλσξίζσ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πξνζδίδεη ε δεκηνπξγία πιεγκάησλ ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. Σα 

λαπηηιηαθά πιέγκαηα είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα γηα ηα νθέιε πνπ γελλνχλ ζηα 

εκπιεθφκελα κέξε, δεδνκέλν πνπ κνπ δεκηνπξγείηαη ηδηαίηεξε πεξηέξγεηα λα αλαθαιχςσ. 
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Λέθηνξα Βαικά Δξαζκία, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

Δλ ζπλερεία ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Marine 

Information Services θχξην Νίθν Μψξν, γηα ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηνπ θαη ην, ηδηαίηεξα 
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κνπ εξγαζίαο.  
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ΔΛΗΓΑ ΠΔΡΗΛΖΦΔΧΝ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 Απφ ηελ αξραηφηεηα, ηα κέιε ησλ θνηλσληψλ αλαθάιπςαλ φηη κέζα απφ ηε 

ζπλεξγαζία, θάζε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα σθειήζεη ην ζχλνιν. Με ηε βηνκεραληθή εμέιημε 

αλαπηχρζεθαλ νξηδφληηνη θαη θάζεηνη ζεζκνί αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο, κε θξηηήξηα ηφζν 

νηθνλνκηθά φζν θαη γεσγξαθηθά / εζληθά. Δληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ αλαπηχρζεθαλ ηα 

επηρεηξεκαηηθά πιέγκαηα, ηε ζεσξία ησλ νπνίσλ εηζήγαγε ν θαζεγεηήο ηνπ Harvard 

Michael Porter, ην 1990. Ζ έλλνηα ηεο ζπζηάδαο ή πιέγκαηνο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ 

πνιηηηθή, ηελ αθαδεκατθή θαη ηε βηνκεραληθή ζθαίξα, ελψ έρεη εηζρσξήζεη ζε φινπο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θιάδνπο παγθνζκίσο, επηθέξνληαο πνιιά νθέιε γηα ηα εκπιεθφκελα κέιε. 

ηε Ναπηηιία ηδξχζεθαλ πιέγκαηα απφ ην 2006 θη έπεηηα, κε πνηθίια παξαδείγκαηα 

αλεπηπγκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ λαπηηιηαθψλ πιεγκάησλ ζε δηάθνξνπο ππνθιάδνπο 

ηεο λαπηηιίαο αλά ηνλ θφζκν. ηελ Διιάδα, ηε ρψξα κε ηνλ κεγαιχηεξν εκπνξηθφ ζηφιν 

ηνπ θφζκνπ θαη ηε καθξνβηφηεξε ηζηνξία ζηα λαπηηθά επαγγέικαηα, ε λαπηηιηαθή 

βηνκεραλία απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, σζηφζν 

ην λαπηηιηαθφ πιέγκα ηεο ρψξαο δελ είλαη αθφκε ηππηθά νξγαλσκέλν. Ο ειιεληθφο 

λαππεγηθφο θιάδνο ελέρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ πξνο αλάιπζε θαη γελλά ην εξψηεκα αλ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα ελ δπλάκεη νξγαλσκέλν λαπηηιηαθφ πιέγκα ζηε ρψξα. 

 

ABSTRACT 

 

 Since the ancient times, societies had realized that each activity can be more 

effective and beneficial, through cooperation. Due to industrial development, there have 

been developed horizontal and vertical relations through businesses with financial and 

geographical / national criteria. Within this exact frame, Dr. Michael Porter introduced the 

theory of business clustering, during the „90s. This cluster concept has become a part of 

politics, academic institutions and industries, as well as part of every economic field 
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worldwide, becoming beneficial for involved members. In Shipping industry, maritime 

clusters were established since 2006, with quite many successful examples to show today 

around the world. In Greece, the nation with the largest merchant fleet and the longest past 

history in maritime professions, shipping industry proves to be very important for the 

national economy and society, though shipping industry is not organized in typical and 

formal cluster organizations. Greek shipbuilding industry feels very interesting to be 

analyzed, although generating doubts of becoming a well organized maritime cluster in the 

future. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αληηθείκελν κειέηεο απνηεινχλ ηα λαπηηιηαθά 

πιέγκαηα θαη ηδηαίηεξα ην ειιεληθφ λαπηηιηαθφ πιέγκα, σο θνκκάηη ηεο ειιεληθήο, 

επξσπατθήο θαη παγθφζκηαο αγνξάο, αιιά εμίζνπ θαη ν λαππεγηθφο ηνκέαο, σο θνκκάηη ηνπ 

ειιεληθνχ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο. Γεληθά, ηα επηρεηξεζηαθά πιέγκαηα αλαπηχζζνληαη ζηηο 

ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο σο κία απνηειεζκαηηθή επηρεηξεζηαθή πνιηηηθή πνπ πξνάγεη εμίζνπ 

ηε ζπλεξγαζία θαη ηνλ αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο, ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ φζν 

θαη ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Σν έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο 

επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, θπξίσο ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία απνηέιεζε ην θχξην 

έλαπζκα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ εθπφλεζε ηεο αθφινπζεο κειέηεο. Σν 

εξψηεκα πνπ αξρηθψο γελλάηαη αθνξά ην πσο κεηαθξάδεηαη ε ζεσξία ησλ πιεγκάησλ ζε 

λαπηηιηαθνχο φξνπο θαη πσο απηή ε κεηάθξαζε χζηεξα κεηαθέξεηαη ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ειιεληθή αγνξά εκθαλίδεηαη λα κελ έρεη εληάμεη ηα επηρεηξεζηαθά 

πιέγκαηα ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Σν ειιεληθφ λαπηηιηαθφ πιέγκα αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ λαπηηιηαθψλ 

πιεγκάησλ θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχλ ηκήκα ηεο γεληθήο ζεσξίαο πεξί 

επηρεηξεκαηηθψλ πιεγκάησλ. Με απηφ αθξηβψο ην δεδνκέλν πξνζεγγίδεηαη ην αληηθείκελν 

κειέηεο κε κέζνδν αλάιπζεο απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ. Έηζη, ε αλάιπζε μεθηλά κε εθηελή 

παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πιεγκάησλ, ζπλερίδεη κε ηελ 

εηζαγσγή ηεο ζεσξίαο απηήο ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαη θαηαιήγεη ζην ζηφρν πνπ 

απνηειεί ηφζν ε παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο θαη ε νηθνλνκηθή ηεο 

ζπλεηζθνξά ζην ειιεληθφ έζλνο θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία φζν θαη ε δηείζδπζε ζηνλ 

ειιεληθφ λαππεγηθφ ηνκέα, πνπ απνηειεί αλακθίβνια θνκκάηη ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο 

βηνκεραλίαο.  

Ζ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε κειέηε ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

επίζεκεο βηβιηνγξαθηθέο θαη δηθηπνγξαθηθέο πεγέο κε ζπλαθέο πεξηερφκελν, ελψ 

ηαπηφρξνλα έξεπλεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθζέζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο 

θαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ, φπσο ην THE BOSTON CONSULTING GROUP 

(BCG) απνηεινχλ βάζε γηα ηελ παξάζεζε αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη άιισλ 
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απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ ζεσξηψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη. 

 Ζ αλάιπζε ρσξίδεηαη ζε ηξία θχξηα θεθάιαηα, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηξηψλ 

βεκάησλ πνπ απαηηνχληαη σο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο κειέηεο.  

Σν αξρηθφ θεθάιαην παξαζέηεη θαη αλαιχεη ηε ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ο φξνο business clustering εηζήρζε απφ ηνλ M.Porter ην 1990.  Αξγφηεξα, 

απφ πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο έρεη ζεσξεζεί σο έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο 

ζπληαγήο γηα ηελ επίηεπμε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα κίαο παγθφζκηαο 

αγνξάο. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ φξνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα αληηιεθζεί θαλείο φρη απιψο 

ηελ εξκελεία αιιά θπξίσο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδίδεη ην clustering ζηηο 

αγνξέο, ηνλ θχθιν δσήο ηνπ cluster θαη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ζπληειέζνπλ ζηελ επηηπρία ή/θαη ηελ απνηπρία ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμήο ηνπ.  

Σν ελδηάκεζν θεθάιαην αθνξά ηα ζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο. Σν θεθάιαην απηφ πξφθεηηαη λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαιχζεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

clusters ζηελ λαπηηιία, λα παξαζέζεη παξαδείγκαηα απφ επηηπρεκέλα λαπηηιηαθά θαη 

ιηκεληθά πιέγκαηα, λα απεηθνλίζεη ηα ηκήκαηα απφ ηα νπνία απνηεινχληαη θαη ηα νθέιε 

πνπ επηθέξνπλ ζηα κέξε ηνπο θαη ζηελ εθάζηνηε εζληθή νηθνλνκία. Ο θιάδνο ηεο λαπηηιίαο 

απνηειψληαο ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ ζε πνιιέο εζληθέο νηθνλνκίεο ηεο Δπξψπεο, 

ρσξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, ππνζηεξίδεηαη απφ πνιιά δηαθνξεηηθά πιέγκαηα θαη 

απηά αληίζηνηρα εθπξνζσπνχληαη θαη ζηεξίδνληαη απφ κεγάιεο νξγαλψζεηο. θνπφο ηνπ 

θεθαιαίνπ είλαη λα δείμεη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ Porter γηα ηα 

επηρεηξεζηαθά πιέγκα ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. 

Σν ηειηθφ θεθάιαην παξνπζηάδεη ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζπλεηζθνξά ζηελ εζληθή νηθνλνκία, ηαπηφρξνλα κε 

ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη γηα ηνλ Κφζκν θαη ηελ Δπξψπε θαη βνεζνχλ ζηηο απαξαίηεηεο 

ζπγθξίζεηο. Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηνλ θιάδν ησλ λαππεγνεπηζθεπψλ πνπ παξά 

ηελ ηζρπξή λαπηηιηαθή ζέζε ηεο ρψξαο ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία, απνηειεί ηνλ πιένλ 

αζζελψο αλεπηπγκέλν. Ζ λαππεγνεπηζθεπή απνηέιεζε ζην παξειζφλ έλαλ πνιχ ηζρπξφ 

νηθνλνκηθφ θιάδν γηα ηε ρψξα, αιιά κεηά ην 1980 επήιζε ζε θξίζε θαη δελ επαλήιζε πνηέ. 

ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα απνθαιχςεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ λαππεγηθνχ ηνκέα ζηελ 
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Διιάδα θαη ην πηζαλφ ελδερφκελν κειινληηθήο αλάθακςεο θαη αλάπηπμεο ζε νξγαλσκέλν 

λαππεγηθφ πιέγκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 – ΘΔΧΡΗΑ ΠΔΡΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

BUSINESS CLUSTERING 

 

Ζ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη δερζεί ζεκαληηθέο δπλακηθέο αιιαγέο 

θαηά ηα πξφζθαηα έηε. Πηζαλφλ νη πην αμηνζεκείσηεο πεξηπηψζεηο ήηαλ απηέο ηεο 

αλάπηπμεο Κίλαο θαη Ηλδίαο ζε αλαδπφκελεο ρψξεο, κεηά ηελ αιιαγή ηεο ρηιηεηίαο, φηαλ νη 

πεξηζζφηεξνη νηθνλνκνιφγνη πίζηεπαλ πσο ζηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα ηέηνηνπ κεγέζνπο 

αλάπηπμε δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ππάξμεη. Δθ ησλ πζηέξσλ κπνξεί θαλείο λα αληηιεθζεί φηη 

κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο δπλάκεηο πίζσ απφ ηελ επηηπρία αλάπηπμεο θαη εμέιημεο αθνχλε 

ζηα νλφκαηα, ζπζζσκάησζε, επηρεηξεζηαθά πιέγκαηα θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα
1
. 

Αθαδεκατθνί απφ φιν ηνλ θφζκν ζεσξνχλ πσο ν ξφινο απηψλ ησλ ηξηψλ δπλάκεσλ είλαη 

ηεξάζηηνο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. 

(Karlsson, Johansson, & Stough, 2014) 

Σν παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη ηε ζεσξία γχξσ απφ ηα ζπζηήκαηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ – business cluster. Ο φξνο clustering
2
, αλαθέξεηαη ζην θαηλφκελν θαηά 

ην νπνίν επηρεηξήζεηο απφ ηελ ίδηα βηνκεραλία ζπγθεληξψλνληαη φιεο καδί θαη επσκίδνληαη 

νξηζκέλα νθέιε, ηα νπνία παξαθάησ ζα εμεγεζνχλ. Απφ ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα ην 

κνληέιν “cluster ησλ επηρεηξήζεσλ” ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αλάπηπμήο ηνπο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ 

αιιά θαη εζληθφ επίπεδν. Αλ θαη ζεσξείηαη κία ηζρπξή αθνινπζνχκελε επηρεηξεζηαθή 

ζηξαηεγηθή, ελέρεη νξηζκέλα ηξσηά ζεκεία, πνπ ζα αλαθεξζνχλ αξγφηεξα.  

Οη νηθνλνκνιφγνη εμεγνχλ ην clustering σο κέζν ψζηε νη κηθξνκεζαίεο θπξίσο 

επηρεηξήζεηο λα απνιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ζπλεζέζηεξα επηηπγράλνπλ 

κφλν νη κεγάιεο. Πξνζθνιιψληαο κεηαμχ ηνπο, νη εηαηξείεο δχλαηαη λα επσθειεζνχλ απφ 

ηνπηθφ εμεηδηθεπκέλν θαη ηθαλφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ή/θαη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε 

                                                 
1
 “namely agglomeration, clusters and entrepreneurship” (Karlsson, Johansson, & Stough, 

Agglomeration, 2014) 
2
 ε φξνπο marketing είλαη ε ζπλάζξνηζε, ζπγθέληξσζε, ζπζπείξσζε. Οξγαλσκέλε νκαδηθή 

δηάζεζε παξεκθεξψλ ή ζπλαθψλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. Δπεηδή αλαθέξεηαη ζε ζπκπιεξσκαηηθά 

πξντφληα/ππεξεζίεο θαη φρη αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο, πξνζειθχεη απμεκέλν αξηζκφ πειαηψλ. ε 

φξνπο financing είλαη ε νκαδνπνίεζε ρξεζηψλ, εηαηξεηψλ, δξαζηεξηνηήησλ θιπ. γηα θαιχηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε. (Υξπζνβηηζηψηε & ηαπξαθνπνχινπ, 2011) 
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πξνκεζεπηέο θαη άιινπο πφξνπο θιπ. Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ M. Porter “The 

Competitive Advantage of Nations”, ην 1990, ηα clusters θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

policy maker θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. ηε ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε 

νηθνλνκία, φπνπ κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ην δηεζλή 

αληαγσληζκφ, ηα cluster παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηβίσζε ηνπο ζηνλ αληαγσληζκφ, 

κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηηο πνηθίιεο 

επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο. 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα cluster αλαθαιχπηεη θαλείο ζηελ αξρή ηεο βηνκεραληθήο 

πεξηφδνπ ζηελ Αγγιία, φπνπ ηα cluster ήηαλ κία ζπλεζηζκέλε επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή, 

έηζη ην Staffordshire πνπ ήηαλ πεξηνρή γεκάηε αγγεηνπιάζηεο, είλαη σο θαη ζήκεξα γλσζηή 

κε ηελ νλνκαζία “The Potteries”.
3
 Χζηφζν, ην clustering αλαπηχρζεθε θαη δηαδφζεθε 

θπξίσο ζε βηνκεραλίεο φπσο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, γηα απηφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

θέληξα φπσο ην Λνλδίλν θαη ε Νέα Τφξθε επεκέξεζαλ γηα αηψλεο, κε εθαηνληάδεο 

ηξαπεδψλ λα δεκηνπξγνχλ cluster εθεί, θνληά φιεο καδί ζε αηζζεηά κηθξέο απνζηάζεηο 

κεηαμχ ηνπο. Οη κηθξέο απνζηάζεηο δηεπθφιπλαλ ηνπο πειάηεο λα επηιέμνπλ αλάκεζά ηνπο 

θαη κάιηζηα λα κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ πεξηζζφηεξν ηα επηηφθηα.  

Γεληθά, σο Business Cluster ζε απιή νξνινγία νξίδεηαη έλα ζχλνιν ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ, πξνκεζεπηψλ θαη ζπλεξγαηψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα κίαο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο. Απηνχ ηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο πηζηεχεηαη φηη πξνζδίδνπλ κνλάδεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ πνιηηηθή ηνπ cluster 

ελέρεη ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη θχθιν δσήο, ελψ 

παξάιιεια ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ 

clusters θαη άιια πνπ εκπνδίδνπλ ην ζρεκαηηζκφο ηνπο.  

Σν παξφλ θεθάιαην, ινηπφλ, δεκηνπξγείηαη αθξηβψο κε απηφ ην ζθνπφ, λα 

εμππεξεηήζεη ηελ αλάγθε γηα πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ “cluster ησλ επηρεηξήζεσλ” θαη ηελ 

αλάδεημε ηφζν ησλ αδηακθηζβήηεησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ειθπζηηθψλ ζεκείσλ φζν θαη 

                                                 
3
 Σν North Staffordshire, ηεο Αγγιίαο, μεθίλεζε λα γίλεηαη θέληξν θεξακηθήο παξαγσγήο ζηηο αξρέο 

ηνπ 17
νπ

 αηψλα, ιφγσ δηαζεζηκφηεηαο πεινχ, αιαηηνχ, άλζξαθα θαη κνιχβδνπ. Μάιηζηα, 

εθαηνληάδεο εηαηξείεο παξήγαγαλ εθεί δηαθνζκεηηθά ή βηνκεραληθά θεξακηθά αληηθείκελα. Ζ 

ζεκεξηλή επίζεκε νλνκαζία ηεο πεξηνρήο είλαη Stoke-on-Trent θαη ην παξαηζνχθιη παξακέλεη. 

(NVG, 2014) 
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ησλ κεηνλεθηεκάησλ θαη ειιείςεσλ ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ. Παξαθάησ κεηά ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ φξνπ “cluster επηρεηξήζεσλ”, αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ν θχθινο δσήο ησλ 

clusters, ηα ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ θαη απηά πνπ απνηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία θαη επηηπρία 

ηνπο αιιά θαη ε ζέζε ηνπο κέζα ζηνλ αληαγσληζκφ. 

 

2.1 CLUSTER ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ – ΟΡΗΜΟ & ΓΟΜΖ 

 

Σα clusters είλαη ζπγθεληξψζεηο νξηδφληηα ή θάζεηα ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ 

εηδηθεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, καδί κε άιιεο 

ππνζηεξηθηηθέο νξγαλψζεηο. (Möhring, 2005) Γεληθά, ν φξνο ζπζηάδεο/clusters αλαθέξεηαη 

ζε νκάδεο αληαγσληζηηθψλ κεηαμχ ηνπο επηρεηξήζεσλ, πνπ ζπλεζέζηεξα εγθαζίζηαληαη ζε 

γεηηνληθέο πεξηνρέο θαη κεηαμχ ηνπο επηδξνχλ θαηά ηξφπν πνπ λα επηηπγράλνπλ νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο, επθνιφηεξε πξνζβαζηκφηεηα ζε πφξνπο, ακεζφηεξε θαη εγθπξφηεξε 

πιεξνθφξεζε, κείσζε αλάιεςεο ξίζθνπ θαη απμεκέλε αληαγσληζηηθφηεηα. ε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, νη ζπζηάδεο αλαδεηθλχνπλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα (π.ρ. 

ηνπηθέο εζνδεία, ηνπηθά πξντφληα, ηνπξηζηηθά θαη πνιηηηζηηθά  ζέιγεηξα θ.α.). Απηά είλαη 

θαη ηα βαζηθφηεξα νθέιε πνπ πξνζδίδεη ην cluster ζηα κέιε ηνπ, σζηφζν ζα εμεγεζνχλ 

αξγφηεξα.  

Ζ ηππηθή δνκή κίαο ζπζηάδαο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα επίπεδα. ην πξψην 

ππάξρεη έλαο ππξήλαο επηρεηξήζεσλ, απηέο δειαδή νη επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ εγεηηθφ 

ξφιν ζην cluster θαη ζπρλά θεξδίδνπλ ην κεγαιχηεξν απφ ην εηζφδεκά ηνπο απφ πειάηεο 

εθηφο cluster. ην επφκελν επίπεδν βξίζθνληαη νη ππνζηεξηθηηθέο επηρεηξήζεηο, απηέο 

δειαδή πνπ έκκεζα ή άκεζα ππνζηεξίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ππξήλα. Μπνξεί λα είλαη 

πξνκεζεπηέο εμεηδηθεπκέλσλ κεραλεκάησλ, εμαξηεκάησλ θαη α‟ πιψλ ή εηαηξείεο παξνρήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, λνκηθψλ, ζρεδηαζηηθψλ, marketing ππεξεζηψλ ή ππεξεζηψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ. πλήζσο, απηέο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πςειφ βαζκφ εμεηδίθεπζεο θαη 

βξίζθνληαη γεσγξαθηθά θνληά ζηηο εηαηξείεο ηνπ ππξήλα. Χζηφζν, γηα λα έρεη ην 

ζχκπιεγκα πςειή απφδνζε, νη εηαηξείεο ππξήλα θαη νη ππνζηεξηθηηθέο, ρξεηάδνληαη ηε 

ζπκκεηνρή άιισλ θνξέσλ, φπσο ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, ηνπηθφ εκπφξην θαη 

επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, πνπ απνηεινχλ ην ηξίην επίπεδν ζηε δνκή ηνπ cluster. Σέινο, φιεο 
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νη πξναλαθεξζείζεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαλψζεηο, πιαηζηψλεηαη απφ ην ηέηαξην επίπεδν 

ηνπ cluster, πνπ απνηειείηαη απφ ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο, δειαδή δξφκνπο, ιηκέλεο, 

θέληξα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, επηθνηλσλίεο θιπ. Ζ πνηφηεηα απηψλ ησλ δνκψλ είλαη 

βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηνπ cluster. Σα ηέζζεξα απηά ζηνηρεία ηνπ 

cluster κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ ζαλ θχθινη, ρηηζκέλνη ν έλαο γχξσ απφλ άιιν κε θέληξν 

ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ππξήλα. Έηζη δεκηνπξγείηαη ην παξαθάλησ ζρήκα (βι. ρήκα 1) πνπ 

δείρλεη ην πνξηξέην ελφο cluster. (Cluster Navigators Ltd, 2001) 

 

 

 

Δλ ζπλερεία, βάζεη ηνπ Porter, νη «ζπζηάδεο επηρεηξήζεσλ», φπσο κεηαθξάδεηαη ν 

φξνο business cluster, απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ζην θφλην θάζε 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίαο θαη ν ζρεκαηηζκφο ελφο ηέηνηνπ ζπκπιέγκαηνο είλαη νπζηαζηηθφ 

ζπζηαηηθφ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δπίζεο, νη ζπζηάδεο πξνζθέξνπλ έλαλ λέν ηξφπν 

ζθέςεο ζηηο νηθνλνκίεο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  (Porter, 1998) Δλ, ζπλερεία ν Porter 

εξκελεχεη ηα clusters ησλ επηρεηξήζεσλ σο γεσγξαθηθέο ζπγθεληξψζεηο κεηαμχ ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ, ησλ εηδηθεπκέλσλ ηξνθνδνηψλ, ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ, ησλ 

εηαηξεηψλ ζπγγελψλ θιάδσλ, ησλ ζρεηηδφκελσλ ηδξπκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

παλεπηζηήκηα, θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί θαη εκπνξηθνί ζπλεηαηξηζκνί, θαη άιισλ θνξέσλ 
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πνπ αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη ελψ αληαγσλίδνληαη, ηαπηφρξνλα 

ζπλεξγάδνληαη. (Porter, 1998) 

Δπεμεγεκαηηθά, ν αλσηέξσ νξηζκφο θαηά Porter, ελέρεη δχν θχξηα ζηνηρεία. 

Πξψηνλ, νη εηαηξείεο ελφο cluster ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαηά θάπνην ηξφπν, δειαδή ηα 

clusters απαξηίδνληαη απφ δηαζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο θαη ζρεηηδφκελα ηδξχκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε νκνηφηεηεο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο. Οη ζχλδεζκνη απηνί είλαη θάζεηνη, 

αιπζίδα αγνξψλ θαη πσιήζεσλ, θαη νξηδφληηνη, ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, 

ε ρξήζε θνηλψλ εηζαγσγψλ, ηερλνινγηψλ, εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θιπ. Δπηπιένλ, νη πην 

πνιινί απφ ηνπο ελ ιφγσ ζπλδέζκνπο, πεξηιακβάλνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο ή δηθηπψζεηο 

πνπ παξέρνπλ νθέιε ζηηο εκπιεθφκελεο εηαηξείεο. Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

νξηζκνχ είλαη απηφ ηεο γεσγξαθηθήο γεηηλίαζεο: ηα clusters είλαη ρσξηθά ηνπνζεηεκέλεο 

ζπγθεληξψζεηο δηαζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ, κε ηε γεηηλίαζε απηή λα ελζαξξχλεη ην 

ζρεκαηηζκφ δηθηχσλ άκεζεο θαη έκκεζεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ, ελψ απμάλεη ηα 

νθέιε  πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ απηά ηα δίθηπα. (Bjorn, Cooke, & Ron, 2006) ην ρήκα 

2 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη έλα ζπλνπηηθφ δηάγξακκα, ην νπνίν απνζαθελίδεη ηνλ 

νξηζκφ ηνπ Cluster Δπηρεηξήζεσλ, θαηά Michael Porter. 

 

 

 

Σν cluster κπνξεί λα είλαη νξηδφληην, φηαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ην απνηεινχλ 

αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν ή θάζεην, δειαδή ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηεο δηαδηθαζίαο 
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παξαγσγήο, δειαδή αλήθνπλ ζηελ ίδηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

κεηέρνπλ ζην cluster νλνκάδνληαη «εηαίξνη» ή «θνξκνχ» θαη καδί κε απηέο κεηέρνπλ, θαη 

ζθφπηκν είλαη λα κεηέρνπλ, θνξείο, φπσο παλεπηζηήκηα, ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, 

ηλζηηηνχηα, εξεπλεηηθά θέληξα θιπ. Έρεη ήδε αλαθεξζεί ηα clusters δηαθξίλνληαη απφ ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή, θαζψο απηφ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία, ηηο δηα-κεηαθνξέο θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε, σζηφζν ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε γεσγξαθηθή απφζηαζε δελ επεξεάδεη ηηο 

ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηφηε ην cluster απιψλεηαη ζε κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή 

θιίκαθα. Έηζη, ππάξρνπλ ζπζηάδεο ζε ηνπηθφ, ππέξ-ηνπηθφ, εζληθφ αιιά θαη δηεζλέο 

επίπεδν. πζηάδεο κπνξεί αθφκα λα αλαπηπρζνχλ ζε αζηηθφ ή αγξνηηθφ πεξηβάιινλ. 

Λεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ cluster ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ 

παξαθάησ ππνελφηεηα. (Δζληθφ Παξαηεξεηήξην, 2009) (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (ΤΠ.Α.Α.Ν.), 2012) 

Γεληθά, ηα clusters ππνζηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνζθέξνληαο 

πεξηβάιινλ επλντθφ γηα θαηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ ην γεγνλφο επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κέζα απφ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Πνιιά απφ ηα νθέιε ηνπ cluster γελλψληαη κε 

θπζηθφ ηξφπν, ρσξίο ηελ αλάγθε δεκφζηαο παξέκβαζεο, ρσξίο δειαδή δηάρπζε ηεο 

πιεξνθνξίαο είηε κε κεηαθίλεζε εξγαδνκέλσλ απφ ηε κία εηαηξεία ζηελ άιιε είηε κε 

απφζπαζε ηδεψλ
4
 απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο  κέζα απφ κεγάιεο εηαηξείεο ή εξεπλεηηθά 

θέληξα. Σν θφζηνο αλαδήηεζεο εξγαδνκέλσλ θαη θαηάξηεζεο απηψλ κεηψλεηαη κε ηελ 

χπαξμε ηνπ ηνπηθνχ εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ ηαπηφρξνλα νη επηρεηξήζεηο 

επηηπγράλνπλ εζσηεξηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πσιψληαο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη 

πφζνπο ζηηο κεγάιεο ηνπηθέο αγνξέο. Βέβαηα, ε δεκφζηα πνιηηηθή κπνξεί λα παίμεη 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε επηηπρεκέλσλ clusters. Γηα παξάδεηγκα, κε 

ηε ζηήξημε θαη δηεμαγσγή πξν-αληαγσληζηηθψλ εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, ηελ παξνρή 

βαζηθψλ ή/θαη εμεηδηθεπκέλσλ ππνδνκψλ, ηε δηακεδνιάβεζε γηα δεκηνπξγία δηθηχνπ, ηε 

ρξεκαηνδφηεζε γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηε βνήζεηα ζην ζπληνληζκφ θαη 

                                                 
4
 Spin-off: απφζπαζε εξγαζίαο (ηκήκα / κνλάδα) θαη ίδξπζε λέαο αλεμάξηεηεο εηαηξείαο, ζπλήζσο 

κε δηαλνκή κεηνρψλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο. (Υξπζνβηηζηψηε & ηαπξαθνπνχινπ, 2011) 
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ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ην φξακα ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

εθάζηνηε cluster. (Potter & Miranda, 2009) 

Απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο, ηα clusters θαζηεξψζεθαλ κε ηνλ φξν cluster model ή 

cluster concept, σζηφζν ν Porter πξνψζεζε ηελ ηδέα ηνπ cluster φρη κφλν σο κία αλαιπηηθή 

έλλνηα αιιά θαη σο ην απαξαίηεην θιεηδί ζε θάζε επηρεηξεζηαθή πνιηηηθή. Έηζη, απφ ηνλ 

ΟΟΑ σο θαη ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο (φπσο Ζ.Β., Γαιιία, 

Γεξκαλία, Πνξηνγαιία, Νέα Εειαλδία θ.α.), ηνπο ηνπηθνχο πξάθηνξεο, ηηο ηνπηθέο 

δηνηθήζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νξηζκέλσλ πνιηηείσλ ηεο Ακεξηθήο), ηνπο Policy-

makers ζε φια ηα επίπεδα πξνσζήζεθε ε ηδέα ηνπ ηνπηθνχ ζπγθξνηήκαηνο επηρεηξήζεσλ. 

ηελ πνξεία, ην ελδηαθέξνλ γηα πνιηηηθή cluster δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζηηο αλεπηπγκέλεο, 

αιιά εμαπιψζεθε ζε έλα κεγάιν εχξνο αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ.  (Doeringer & Terkla, 

1996) 

Πξνθαλψο, ηα clusters έγηλαλ παγθφζκηα ηάζε θαη θαηά ηελ ηειεπηαία 20εηία, 

ππάξρεη νινέλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ηεο ηνπηθήο βηνκεραληθήο ζπγθέληξσζεο θαη 

εμεηδίθεπζεο, απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο θαη ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο. (Ron & 

Sunley, 2003)  

 

2.1.1 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ & ΚΤΚΛΟ ΕΩΖ ΔΝΟ CLUSTER 

 

ηε ζπλέρεηα ηνπ νξηζκνχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ clusters, ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη 

θαλείο φηη νη ζπζηάδεο απηέο έρνπλ νξηζκέλα ζπλήζσο δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά. 

πλνπηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο:  

i. γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε,  

ii. εμεηδίθεπζε,  

iii. κεγάιν αξηζκφ θαη εχξνο ζπκκεηερφλησλ θαη 

iv. ρξφλν δσήο, κε δηάθνξα ζηάδηα. 

Tν clustering κπνξεί λα κεηξεζεί απφ ην πξίζκα ελφο θιάδνπ ή κία ηνπνζεζίαο ή 

θαη ηα δχν. Έλαο θιάδνο ζεσξείηαη ζχκπιεγκα εάλ νη εηαηξείεο θαη ηα ηδξχκαηα απηνχ 

ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνληαη ζε ιίγεο ηνπνζεζίεο, παξά λα θαηαλέκνληαη ζε δηαθνξεηηθά 

κέξε. Μία ηνπνζεζία πνπ απνηειεί ρψξν ελφο ζπγθεληξσκέλνπ θιάδνπ, κπνξεί λα 
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ζεσξεζεί cluster. Απηφ δείρλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα έρεη ζπζζσξεπηεί ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηφπν απνθιείνληαο άιιεο πφιεηο, δεδνκέλν πνπ θαηά θχξην ιφγν απνηειεί 

απαίηεζε γηα φια ηα clusters. Χζηφζν, νξηζκέλεο θνξέο ε γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε κίαο 

δξαζηεξηφηεηαο δελ νκνινγεί ηίπνηα γηα ηελ εμάξηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ απφ ηελ 

ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα, έλαο θιάδνο γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη ζπγθεληξσκέλνο ζε 

νξηζκέλα ζεκεία αιιά λα κελ απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηάο ησλ ζεκείσλ απηψλ. Δπηπιένλ, είλαη ζπρλφ θαηλφκελν λα ζπζζσξεχνληαη 

νη θιάδνη ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο, ρσξίο απηφ λα ηνπο θαζηζηά clusters. Δλ ζπλερεία, 

φπσο έρεη αλαθεξζεί ήδε ζηνλ νξηζκφ ησλ clusters, δηαθξίλνληαη γηα ηε γεσγξαθηθή ηνπο 

ζπγθέληξσζε, θαζψο ε γεηηλίαζε ελέρεη πνιιά νθέιε γηα ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν αιιά φρη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ cluster. Σα νθέιε ηεο γεηηλίαζεο απαληψληαη ζηελ ακεζφηεξε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ, ην ρακειφηεξν θφζηνο ζπλαιιαγψλ, ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο, ηελ εχξεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, θεθαιαίσλ θαη ηερλνινγηθψλ πεγψλ 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ζηφρεπζε ζηελ ηνπηθή δήηεζε. Δπίζεο, κε ηε γεηηλίαζε 

δηεπθνιχλεηαη θαη ε πξνζσπηθή επηθνηλσλία, πνπ ηδίσο ζηελ αληαιιαγή γλψζεσλ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή.  

Τπάξρνπλ ηξηψλ εηδψλ clusters ζην θνκκάηη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο: 

 γεσγξαθηθφ cluster απφ επηρεηξήζεηο ζπρλά εληφο ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ θαη κε 

ειάρηζηνπο δεζκνχο κε άιινπο θιάδνπο, 

 γεσγξαθηθφ cluster νκνεηδψλ εηαηξεηψλ ελφο θιάδνπ, πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη θαηά 

θάπνην ηξφπν κία ζχλδεζε θαη 

 ειεθηξνληθά νκαδνπνηεκέλεο εηαηξείεο, πνπ δελ αλήθνπλ απαξαίηεηα ζηελ ίδηα 

γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

ην θνκκάηη ηεο εμεηδίθεπζεο, ηα clusters ζεσξείηαη πσο εμεηδηθεχνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, θαζψο ηα κέιε ηνπο ζρεηίδνληαη κε θάπνηα θεληξηθή 

δξαζηεξηφηεηα, είηε απηή είλαη παξαδνζηαθή είηε θαηλνηφκα, θαη παξάγνπλ απφ θνηλνχ κία 

νινθιεξσκέλε ππεξεζία/πξντφλ πςειήο ηερλνγλσζίαο, πνπ ρσξηζηά ην θάζε κέινο δε ζα 

ήηαλ ζε ζέζε λα πξνζθέξεη. Έηζη ζρεκαηίδεηαη εμεηδίθεπζε ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηεο 

αγνξάο θαη ηελ αγνξά εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ. 
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Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ αλαθέξεηαη ζην κέγεζνο ησλ clusters, ην νπνίν θαη 

πνηθίιεη. ηε δεκηνπξγία ελφο cluster, πάληνηε απαηηείηαη κεγάινο αξηζκφο ζπκκεηνρψλ θαη 

εχξνο απηψλ γηα λα είλαη «θξίζηκε ε κάδα» θαη λα δηαθξίλεηαη απφ ηελ απαηηνχκελε 

εηεξνγέλεηα. Ζ επξεία ζπκκεηνρή είλαη ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

Σαπηφρξνλα, ε ζπκκεηνρή θνξέσλ, φπσο παλεπηζηήκηα θαη ινηπά πνπ αλαθέξζεθαλ 

αλσηέξσ, ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ηνπο απνηειεί ζηνηρεία 

επηηπρίαο ηνπ cluster. Σέινο, φζν πην επξχ είλαη ην θάζκα ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφζν πην 

κεγάιε θαη ε πηζαλφηεηα λα επηηεπρζεί ε θαηλνηνκία. (Porter, 1998) (Karlsson, 2008) 

(MacGregor & Hodgkinson, 2007) 

Έλα αθφκε εμίζνπ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πιέγκαηνο επηρεηξήζεσλ είλαη ν 

θχθινο δσήο ηνπ. Ο ρξφλνο ή δηάξθεηα δσήο ή αιιηψο θχθινο δσήο ελφο cluster πνηθίιεη 

αλάινγα κε ηα ππφινηπα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη αθνινπζεί νξηζκέλα 

ζηάδηα, απηφ ηεο ζχζηαζεο, ηεο αλάπηπμεο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

Απφ ππάξρνπζεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ επάλσ ζηα clusters, ζπλάγεηαη κε βεβαηφηεηα ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ζπζηάδεο αθνινπζνχλ έλα είδνο θχθινπ δσήο κε δηαθνξεηηθέο 

θάζεηο/ζηάδηα εκθάληζεο, αλάπηπμεο θαη παξαθκήο πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Με κία πξψηε καηηά, είλαη πξνθαλέο φηη ν θχθινο δσήο ηνπ 

πιέγκαηνο αθνινπζεί ηνλ θχθιν δσήο ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ. Χζηφζν, εκπεηξηθά, νη 

επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθψλ πιεγκάησλ αλαπηχζζνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν παξφηη κπνξεί 

λα αλήθνπλ ζηνλ ίδην θχθιν δσήο κίαο βηνκεραλίαο. Δπηπιένλ, ε ζχγθξηζε κεηαμχ 

εηαηξεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε cluster κε άιιεο πνπ δελ αλήθνπλ, αιιά πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ίδηα βηνκεραλία, εμάγεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη clustered-εηαηξείεο μεπεξλνχλ ζε απφδνζε 

ηηο non-clustered-εηαηξείεο ζηελ αξρή ηνπ θχθινπ δσήο αιιά είλαη ρεηξφηεξε ε απφδνζή 

ηνπο ζην ηέινο ηνπ θχθινπ απηνχ.  

πλνπηηθά, ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζεί έλα πιέγκα θαηά ηε δηάξθεηα χπαξμήο ηνπο 

είλαη ε εκθάληζε, ε αλάπηπμε, ε παξαθκή θαη ε αλαλέσζε. ε αληίζεζε, κάιηζηα, κε ηα 

ζηάδηα πνπ αθνινπζεί ε δσή κίαο βηνκεραλίαο, δειαδή εκβξπτθή, αλαπηπζζφκελε θαη 

ψξηκε κνξθή. Καηά ηελ εκθάληζε ελφο πιέγκαηνο, ππάξρνπλ κφλν ιίγεο επηρεηξήζεηο θαη ε 

εηεξνγέλεηα απμάλεηαη έληνλα, θαζψο θάζε λέα επηρείξεζε κπαίλεη ζε λένπο ηερλνινγηθνχο 

ηνκείο ηνπ πιέγκαηνο. ηελ θάζε ηεο αλάπηπμεο, ε πνξεία ηεο ηερλνινγίαο είλαη 
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πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλε. Ζ εηεξνγέλεηα ζπξξηθλψλεηαη κέρξη ην cluster λα σξηκάζεη 

θαη λα απνθηήζεη ζπγθεθξηκέλν ζρήκα. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ην cluster έρεη 

επηθεληξψζεη θαη ζηελεχζεη πνιχ ηα φξηά ηνπ, ηφηε ράλεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ γηα αλαλέσζε 

θαη πέθηεη ζηε θάζε ηεο χθεζεο. Ζ εηεξνγέλεηα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ππάξρεη κέζα ζε 

έλα cluster έρεη ζεκειηψδε ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σν πιέγκα πέθηεη ζε χθεζε, 

φηαλ δε δηαηεξείηαη πιένλ ε εηεξνγέλεηά ηνπ. Μπνξεί, σζηφζν, λα επαλέιζεη ζηνλ θχθιν 

δσήο ηνπο φηαλ ε εηεξνγέλεηα απμεζεί θαη πάιη. Χο εθ ηνχηνπ, ε θάζε αλάπηπμεο ηνπ 

πιέγκαηνο δελ είλαη κνλφδξνκνο, αιιά ζπλήζσο κία ζηαζεξή θίλεζε πξνο ηελ αχμεζε ηεο 

σξηκφηεηάο ηνπ. Τπνηίζεηαη, φηη ε πνξεία ησλ πην επηηπρεκέλσλ θαη θαζηεξσκέλσλ ζηνλ 

θφζκν clusters έρεη ραξαρζεί εληφο ηεο θάζεο ζπληήξεζεο, θαηά ηελ νπνία επηηπγράλεηαη 

ζπλερήο δηαηήξεζε ηεο εηεξνγέλεηαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην πξψην ζηάδην, απηφ ηεο ζχζηαζεο, αθνξά ηελ εκθάληζε ηεο 

αλάγθεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ cluster θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

ζχζηαζή ηνπ. Οη ξίδεο ελφο cluster ζπρλά κπνξεί λα ζπλαληνχληαη ζε ηζηνξηθέο 

πεξηζηάζεηο αιιά ην cluster ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ αζπλήζηζηε ή/θαη απζηεξή ηνπηθή 

δήηεζε, απφ κία ή δχν θαηλνηφκεο εηαηξείεο πνπ δηεγείξνπλ ηελ αλάπηπμε πνιιψλ αθφκε. 

Σέινο, κεξηθέο θνξέο έλα ηπραίν γεγνλφο δεκηνπξγεί έλαλ παξάγνληα πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ 

επλνεί ηελ αλάπηπμε ελφο cluster, αλ θαη είλαη ζπάλην θαηλφκελν, έλα επθαηξηαθφ γεγνλφο 

λα απνηειέζεη ηε κφλε εμήγεζε γηα ηελ χπαξμε θαη αλάπηπμε ελφο cluster, ζε έλαλ ηφπν.  

Σν ζηάδην ηεο αλάδπζεο ή εκθάληζεο ή ζχζηαζεο ελφο πιέγκαηνο είλαη δχζθνιν λα 

πξνζδηνξηζηεί αθξηβψο θη απηφ γηαηί ε αλαδπφκελε ζπζηάδα δελ απνηειεί ζπζηάδα ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. ηελ αξρή, ίζα-ίζα πνπ ππάξρεη ρσξνηαμηθή ζπγθέληξσζε εηαηξεηψλ 

ελφο νηθνλνκηθνχ θιάδνπ, ελψ δελ ππάξρεη ηδηαίηεξν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ γηα ην cluster. 

Έηζη ε αληίζηνηρε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε πεξηνρέο κίαο αλαδπφκελεο ζπζηάδαο 

ζρεδφλ δε κπνξεί λα δηαθξηζεί απφ ηηο πεξηνρέο ρσξίο αλαδπφκελε ζπζηάδα, γη απηφ ηειηθά 

ε εκθάληζε ηνπ πιέγκαηνο δελ γίλεηαη αληηιεπηή απφ φινπο θαη ζπρλά πεξηγξάθεηαη εθ 

ησλ πζηέξσλ. ην αξρηθφ απηφ ζηάδην, νη ιίγεο επηρεηξήζεηο ηνπ cluster είλαη δηάζπαξηεο 

ηερλνινγηθά ζε επξχηεξεο πεξηνρέο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο 

αληηπξνζσπεχνπλ  ην κειινληηθφ ηερλνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ cluster, ην ζχκπιεγκα 

είλαη πνιχ εηεξνγελέο ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ αλνκνηνγέλεηα απηή 
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δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κεξψλ, ελψ δίθηπα θαη 

επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο πειάηε-πξνκεζεπηή αλαπηχζζνληαη κφλν ζε ηκήκαηα ηεο 

αλαδπφκελεο ζπζηάδαο. πλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ παξαηεξνχληαη δηάζπαξηα, 

ιφγσ ηνπ πςεινχ βαζκνχ κεηαβιεηφηεηαο ησλ ιίγσλ απηψλ εηαηξεηψλ. Γη απηφ ην ιφγν, νη 

ζπλεξγίεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ δνκψλ είλαη ζρεηηθέο, ζε απηφ 

ην ζηάδην. Τπάξρνπλ, δχν ζηνηρεία ζηα νπνία μερσξίδνπλ νη πεξηνρέο κε αλαδπφκελεο 

ζπζηάδεο θαη απηέο ρσξίο ζπζηάδεο. Πξψηνλ, ζε απηέο ππάξρεη κία ή θαη πεξηζζφηεξεο 

εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ δηαξθέο φξακα γηα λέεο ηερλνινγίεο, ηνπηθά. Γεχηεξνλ, 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο, φπσο πνιηηηθή ζηήξημε ή επηζηεκνληθή βάζε, 

ηξνθνδνηνχλ ην πιέγκα θαη βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία θξίζηκεο κάδαο. 

Σειηθά, ε θαηάιεμε ηεο θάζεο ζχζηαζεο ηνπ πιέγκαηνο έρεη δχν πηζαλά ζελάξηα, 

απηφ ηεο κεηάβαζεο ζε αλάπηπμε ηνπ πιέγκαηνο θαη απηφ πνπ νδεγεί ζηελ εμάιεηςή ηνπ. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ζπληειεί ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο θαηαθέξλνπλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο ζπλεξγίεο κεηαμχ ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δίθηπα. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε ε αλαδπφκελε ζπζηάδα ράλεη ηελ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγηθφηεηαο φηαλ ζπκβαίλεη 

θάηη απφ ηα εμήο: δελ αμηνπνηνχληαη νη ζπλεξγίεο ή/θαη εμαθαλίδνληαη, φηαλ νη επηρεηξήζεηο 

ιεηηνπξγνχλ ζε εληειψο δηαθνξεηηθέο ηερλνινγηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ε ηερλνινγηθή ηνπο 

απφζηαζε απμάλεηαη δηαξθψο θαη φηαλ εμέξρνληαη νη επηρεηξήζεηο απφ ην αλαδπφκελν 

πιέγκα, γεγνλφο πνπ αθήλεη θελά ζηελ ηθαλφηεηα γηα ζπλεξγαζία θαη αληαγσληζηηθφηεηα 

εληφο πιέγκαηνο. 

Απφ ηε ζηηγκή ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ, έλαο απηνηξνθνδνηνχκελνο ηξνρφο ππξνδνηεί 

ηελ αλάπηπμή ηνπ, ηδίσο φηαλ ηα ηνπηθά ηδξχκαηα ην ππνζηεξίδνπλ θαη ν ηνπηθφο 

αληαγσληζκφο είλαη έληνλνο. ηε ζπλέρεηα, φζν έλα cluster αλαπηχζζεηαη, εμαπιψλεηαη θαη 

εδξαηψλεηαη, ηφζν πην έληνλε είλαη ε επηξξνή ζε θπβεξλεηηθνχο, δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

θνξείο. Ζ αλάπηπμή ηνπ απνηειεί πιένλ επθαηξία θαη ειθχεη ηαιαληνχρνπο αλζξψπνπο, 

έηζη πξνζεγγίδνπλ νη επηρεηξεκαηίεο, ην ίδην θαη νη ηδηψηεο κε ηδέεο θαη ζρεηηθέο δεμηφηεηεο, 

πνπ κάιηζηα κεηνηθίδνπλ ζηελ ηνπνζεζία ηνπ cluster. Αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ ζηε 

γέλλεζε ηνπ cluster είλαη ην γεγνλφο φηη γελλάηαη ζπλήζσο ζε κέξνο φπνπ 

δηαζηαπξψλνληαη θαη άιια clusters, φπνπ ηδέεο, ηθαλφηεηεο θαη ηερλνινγίεο απφ δηάθνξνπο 

ηνκείο ζπγρσλεχνληαη, ππξνδνηνχλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηε λέα επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σα 
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clusters ζπλερψο εμειίζζνληαη ζα λενζχζηαηεο εηαηξείεο, αλαπηχζζνληαη θαη 

κεηαβάιινληαη, ην βέβαην είλαη φηη κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηε δσληάληα ηνπο ζηνλ 

αληαγσληζκφ γηα αηψλεο, κάιηζηα ηα πεξηζζφηεξα επηηπρεκέλα clusters επεκέξεζαλ θαη 

επεκεξνχλ ηνπιάρηζηνλ γηα δεθαεηίεο. Χζηφζν, κπνξεί λα ράζνπλ κνλάδεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ιφγσ εμσηεξηθψλ ή/θαη εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ. Ζ πην ζπρλά 

εκθαληδφκελε εμσηεξηθή δχλακε είλαη νη ηερλνινγηθέο αζπλέρεηεο, πνπ είλαη πηζαλφ κε ηελ 

εκθάληζή ηνπο λα εμαιείςνπλ κνλνκηάο πνιιά πιενλεθηήκαηα ηνπ cluster, ηαπηφρξνλα, 

π.ρ. ηθαλφηεηεο εξγαδνκέλσλ, ηερλνινγηθή εμεηδίθεπζε θιπ.  

Καηά ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο, απμάλεηαη έληνλα ε απαζρφιεζε, ιφγσ ησλ 

κεηαζρεκαηηζκέλσλ πιένλ εηαηξεηψλ. Απηφ ην ζηάδην είλαη επδηάθξηην ζπγθξηηηθά κε ην 

πξνεγνχκελν, απηφ ηεο ζχζηαζεο. Οη εηαηξείεο πνπ ήδε ήηαλ θαηεζηεκέλεο αιιά θαη νη 

λενζχζηαηεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηα θέληξα αλάπηπμεο ηνπ πιέγκαηνο, δεδνκέλν πνπ 

πεξηνξίδεη ηα φξηά ηνπ θαη ην θαζηζηά πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλν. Σαπηφρξνλα, ε ζπλερήο 

αλάπηπμε δηθηχσλ, απνξξίπηεη ηελ πηζαλφηεηα κεκνλσκέλσλ δηθηχσλ. Δθφζνλ, 

αμηνπνηεζνχλ ζσζηά απηά ηα δεδνκέλα, νη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνληαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν. Ζ αλάπηπμε ηνπ cluster δεκηνπξγεί πεξηβάιινλ ζεηηθφ γηα ηηο ππάξρνπζεο θαη 

λέεο επηρεηξήζεηο.  

ην ζηάδην αλάπηπμεο θαζνξίδνληαη επίζεο νη αθνινπζνχκελεο ζηξαηεγηθέο, νη 

ζηφρνη θαη νη δξάζεηο θαη νξίδεηαη δηνίθεζε. Δδψ εκθαλίδεηαη θαη ε αλάγθε γηα 

ρξεκαηνδφηεηζε, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ clustering, πνπ φκσο δελ απνηειεί 

αληηθείκελν ζηελ παξνχζα κειέηε. Γηα λα ζεσξεζεί ε αλάπηπμε ηνπ cluster επηηπρήο, 

πξέπεη λα έρνπλ δηαζθαιηζηεί: 

 ηήξεζε εκπηζηεπηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην cluster, 

 απνηειεζκαηηθή ξνή πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο ζηα θαλάιηα ηνπ cluster θαη  

 ρξεκαηνδφηεζε. 

Καηά ηελ αλάπηπμε δηαπηζηψλνληαη δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ζην cluster, έηζη κε 

επηζθφπεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ παξαθηλνχληαη επηπιένλ ζπλεξγαζίεο, 

επηπιένλ ζχγθξηζε κε άιια cluster θαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα ηελ θνηλσληθή απνδνρή 

ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ην ζχκπιεγκα έρεη πιένλ δηακνξθσζεί ηνπηθά. Σν 

ζηάδην απηφ θηάλεη ζην ηέινο ηνπ φηαλ ε πνζνηηθή αλάπηπμε ησλ κεξψλ ηνπ 
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ζπκπιέγκαηνο πξνζαξκνζηεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ ππφινηπνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ θαη ην 

πιέγκα πεξλάεη γηα έζησ κηθξφ δηάζηεκα ζην ζηάδην ζπληήξεζεο ή δηαηήξεζεο. Ο βαζηθφο 

ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ν εζηηαζκέλνο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πιέγκαηνο. 

Αθνχ επέιζεη ε αλάπηπμε ηνπ νξάκαηνο ηνπ cluster, ην επφκελν βήκα είλαη ε 

ιεηηνπξγία θαη δηαηήξεζή ηνπ, ε πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ πνπ έρνπλ αξρηθά ηεζεί. ε απηφ ην ζηάδην, απαηηείηαη ε αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ 

δξάζεο. Οη δξάζεηο απηέο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: απηέο πνπ έρνπλ ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο δπλακηθήο ηνπ cluster θαη απηέο πνπ έρνπλ ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην cluster. Πην αλαιπηηθά, ην ζρέδην 

δξάζεο ζα πξέπεη, πέξα απφ ην λα πξνζδηνξίζεη πνηεο δξάζεηο ζα πινπνηεζνχλ, λα 

πξνδηαγξάςεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, λα αλαγλσξίζεη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο, 

λα πξνζδηνξίζεη πνηνη απφ ην cluster έρνπλ ηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα λα 

κπνξέζνπλ λα εκπιαθνχλ. Δηδηθφηεξα, ζην ζηάδην απηφ γίλεηαη ε αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο 

απφ ηδηψηεο. Οη δεκφζηνη θνξείο αξρηθά παίδνπλ ηνλ πξψην ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

cluster, απφ ηελ ζηηγκή φκσο πνπ αξρίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο, ηε δηνίθεζε 

αλαιακβάλεη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία. Έπεηηα αθνινπζεί ν ζαθήο θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί απφ ηελ νκάδα δηνίθεζεο ηνπ 

cluster.  Σηο ελέξγεηεο απηέο πξνηηκάηαη λα αλαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ θνξείο, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη o ζσζηφο θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ θαη εμνπζίαο. Έηζη, ην θνξηίν 

επηκεξίδεηαη γηα λα πινπνηεζνχλ πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ 

πιαηζίνπ θαη  νη θνξείο λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο. Όηαλ ην  cluster αλαπηχζζεηαη 

πιήξσο δελ παχεη λα εμειίζζεηαη, γηαηί νη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο αιιάδνπλ θαη νη ίδηεο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ην απνηεινχλ κεηαζρεκαηίδνληαη. Γη‟ απηφ ην ιφγν ηα cluster πξέπεη 

ζπλερψο λα επαλεμεηάδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα 

παξακείλνπλ ελεκεξσκέλα θαη εάλ είλαη δπλαηφλ λα θαηλνηνκνχλ. Σειηθά, ην cluster 

κεηαζρεκαηίδεηαη ζε κία λενζχζηαηε εηαηξεία πνπ είλαη γεσγξαθηθά νξηζκέλε θαη 

ιεηηνπξγεί γηα ην ζπκθέξνλ ησλ κειψλ ηεο.  

Σν ζηάδην θαηά ην νπνίν ζπληεξείηαη ην πιέγκα, κάιινλ απνηειεί κία θαηάζηαζε 

ηζνξξνπίαο, θαζψο νχηε παξαηεξείηαη κεγάιε αλάπηπμε αιιά νχηε θαη αμηνζεκείσηε 
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κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Παξ‟φια απηά, ε κεηάβαζε απφ 

ηελ αλάπηπμε ζηελ ζπληήξεζε, κπνξεί λα ζπλνδεπηεί απφ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εηαηξεηψλ. Σειηθά, ππάξρνπλ δχν ηξφπνη λα ιήμεη ε θάζε ζπληήξεζεο, ν πξψηνο 

αθνινπζεί ηνλ θχθιν δσήο ελφο πιέγκαηνο θαη ν δεχηεξνο ζηέιλεη ην πιέγκα πίζσ ζε θάζε 

εθ λένπ αλάπηπμεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε κείσζε ηεο πνηθηινκνξθίαο θαη ε 

ππεξβνιηθή εζηίαζε νδεγνχλ ζηελ παξαθκή ηνπ cluster, δειαδή ζην ηειεπηαίν ζηάδην 

δσήο ηνπ πνπ ζα πεξηγξαθεί παξαθάησ ελψ ζηε δεχηεξε, ε λέα κνξθή αλάπηπμεο ελδέρεηαη 

λα πξνθχςεη απφ  επηπιένλ πνηθηινκνξθία πνπ ζπλνδεχεηαη απφ είζνδν λέσλ αγνξψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ. Χζηφζν, ε αιινίσζε θαη ε αλαλέσζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ζπρλά 

πξαγκαηνπνηνχληαη ιφγσ ζεκαληηθήο θξίζεο θαη ζπρλά αθνινπζνχληαη απφ ην ζηάδην ηεο 

παξαθκήο. 

Σν ηειηθφ ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πιέγκαηνο είλαη ε παξαθκή ή χθεζε. Έλα 

παξαθκάδσλ πιέγκα νξίδεηαη απφ ηελ κείσε ησλ εηαηξεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, ιφγσ εμφδνπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπλγρσλεχζεσλ θαη εθινγηθεχζεηο
5
. ε απηφ ην ζηάδην, ν βαζκφο 

ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ είλαη κεδακηλφο. Ζ πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεη ην παξαθκάδσλ 

πιέγκα δηαθξίλεηαη απφ θάπνην ηζρπξφ πιέγκα πνπ αλαιακβάλεη ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Απηή ε κεξνιεςία, ιεηηνπξγεί πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο, πςειή 

εμεηδίθεπζε θαη εηαηξείεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο θαη ηερλνινγίεο. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ cluster πνπ αθνιπζεί ηελ πηψζε, ζπγθεληξψλνληαη ζε ιίγεο κφλν 

εηαηξείεο. Παξά ηελ πηψζε φκσο, ε έληνλε πίεζε απφ ηελ κεξηά ηνπ αληαγσληζκνχ 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε πςειά πνζνζηά θαηλνηνκίαο. Χζηφζν, έλα πιέγκα ζε παξαθκή 

έρεη ράζεη ηελ ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ, ηεο δηαξπνξάο ησλ 

αξκνδηνηήησλ, ηεο πξνζαξκνγήο ζε κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο αιιά θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

αλαλέσζεο θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. 

Σν ηειηθφ απηφ ζηάδην ηεο δσήο ηνπ πιέγκαηνο έρεη ηξία πηζαλά ζελάξηαο 

θαηάιεμεο. Σν πξψξν ζελάξην είλαη ε ζπλερήο κείσζε έσο εμάιεηςε ηνπ πιέγκαηνο ελψ ηα 

άιια δχν ζελάξην επαλαθέξνπλ ην πιέγκα ζε ζηάδην εθ λένπ αλάπηπμεο. ηε κία 

                                                 
5
 Rationalization: Δθινγίθεπζε, νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, επηρεηξήζεσλ 

θιπ. κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Πεξηνξηζκφο ή δηαθνπή παξαγσγήο ησλ κε 

θεξδνθφξσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ θαη ζπγθέληξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ ζηα επηθεξδή. 

(Υξπζνβηηζηψηε & ηαπξαθνπνχινπ, 2011) 
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πεξίπησζε ζπληειεί ε εηζαγσγή λέσλ δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ζηελ άιιε πεξίπησζε 

ν πξνζαλαηνιηζκφο ζε δηαθνξεηηθφ ηνκέα θαη νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο. 

Μπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα απνδνζεί ζε πνην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηνπ θχθινπ 

δσήο βξίζθεηαη έλα cluster, ηδίσο φηαλ είλαη ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην. Σν πιέγκα απνηειείηαη 

απφ δηαθνξεηηθνχο πξσηαγσληζηέο πνπ εμειίζζνληαη θαη αλαπηχζζνληαη δηαθνξεηηθά θαη 

κφλν ην άζξνηζκά ηνπο αληηπξνζσπεχεη ηελ αλάπηπμή ηνπ. Χζηφζν, απηή ε εηεξνγέλεηα 

ελνρνπνηείηαη γηα ην γεγνλφο φηη ην πιέγκα δελ αλαπηχζζεηαη νκνηφκνξθα θαη σο ζχλνιν. 

Μέξε ηνπ πιέγκαηνο ελδέρεηαη λα παξακείλνπλ ζε ρακειφηεξν ζηάδην ελψ άιια λα 

πξνεγνχληαη, αιιά ζεσξείηαη φηη σο ζχλνιν κπαίλεη ζε λέν ζηάδην χζηεξα απφ κεηαβαηηθή 

θάζε. (Δζληθφ Παξαηεξεηήξην, 2009) (Porter, 1998) (Karlsson, 2008) (MacGregor & 

Hodgkinson, 2007) (Menzel & Fornahl, 2007) 

ην ρήκα 3 θαίλεηαη ε πνξεία ηεο δσήο ελφο cluster, επεμεγψληαο δηαγξακκαηηθά 

ηα φζα εμεγήζεθαλ λσξίηεξα. 

 

ρήκα 3. Μνηίβν αλάπηπμεο ελφο cluster 

 

Πεγή: (Karlsson, 2008) 
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2.1.1.1 ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ - ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & CLUSTER 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο πξνζεγγίζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε δπλακηθή κίαο βηνκεραλίαο 

θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηεο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ βηνκεραληθνχ θχθινπ δσήο 

εμεγεί ηε βηνκεραληθή αιιαγή ζε αλαινγία κε ηνλ θχθιν δσήο ελφο πξντφληνο. Όπσο έλα 

πξντφλ, έηζη θαη κία νιφθιεξε βηνκεραλία αθνινπζεί θπθιηθφηεηα θαηά ηελ χπαξμε θαη 

αλάπηπμή ηεο. Έρνπλ αλαθεξζεί 3 ζηάδηα ζηνλ θχθινο δσήο κίαο βηνκεραλίαο: εκβξπτθφ, 

αλαπηπζζφκελν θαη ψξηκν. 

Καηά ην πξψην ζηάδην, ην δηεξεπλεηηθφ ή αιιηψο εκβξπτθφ, ν φγθνο ηεο αγνξάο 

είλαη κηθξφο, ε αβεβαηφηεηα είλαη κεγάιε, ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο 

είλαη ζε πξσηφγνλν ζηάδην θαη ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πηζαλψο 

λα κελ είλαη ν πην θαηάιιεινο θαη εμεηδηθεπκέλνο. Καηά ην δεχηεξν θαη ελδηάκεζν ζηάδην, 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζε πςειφηεξν βαζκφ, ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο, κείσζε ζηελ θαηλνηνκία ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο/ππεξεζίαο θαη πεξηζζφηεξε εμεηδίθεπζε ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη εμνπιηζκφ, 

αιιά θαη ππνθαηάζηαζε ηεο εξγαζίαο κε κεραλήκαηα. ε απηφ ην ζηάδην επηβξαδχλεηαη ε 

είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη γίλεηαη νηθνλνκηθφ μεηίλαγκα
6
. Σν ηξίην θαη ηειηθφ ζηάδην, 

είλαη ην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο θαη αληαπνθξίλεηαη πιένλ ζε κία ψξηκε αγνξά. ε απηφ 

παξαηεξείηαη ρακειή αχμεζε ηεο παξαγσγήο, πεξαηηέξσ κείσζε ηεο εηζφδνπ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ, ζηαζεξνπνίεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο, ιηγφηεξν αμηνζεκείσηεο θαηλνηνκίεο, 

ελψ νη ηερληθέο δηαρείξηζεο, κάξθεηηλγθ θαη θαηαζθεπήο γίλνληαη εθιεπηπζκέλεο. 

ε απηή ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ βηνκεραληψλ, θαηά ην εκβξπτθφ 

ζηάδην ππάξρνπλ νιηγάξηζκεο επηρεηξήζεηο θαη εξγαδφκελνη, δηαξθψο απμαλφκελνο αξηζκφο 

απηψλ θαηά ην κεζαίν ζηάδην θαη μαλά κεηνχκελνο ζην ψξηκν ζηάδην. Χζηφζν, νχηε ε 

ειηθία, νχηε ε πνζφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ 

επαξθψο ηελ αλάπηπμε κίαο βηνκεραλίαο.  

                                                 
6
 Shake-out: νηθνλνκηθφ μεηίλαγκα, ζπλζήθεο πνπ εμαλαγθάδνπλ ηηο αζζελέζηεξεο θαη κε 

απνηειεζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο λα δηαθφςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  (Υξπζνβηηζηψηε & 

ηαπξαθνπνχινπ, 2011) 
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Ζ αλάπηπμε ελφο cluster κνηάδεη ζε πνιιά ζεκεία ζηνλ θχθιν δσήο κίαο 

βηνκεραλίαο, φπσο αλαθέξζεθε. Καηά θαλφλα, ην ζηάδην πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ειηθία θαη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ πιέγκαηνο ζε αλαινγία κε ηνλ θχθιν δσήο ηεο βηνκεραλίαο.  

 

ρήκα 4. Clustered & Non-clustered εηαηξείεο θαηά ηνλ θχθιν δσήο κίαο βηνκεραλίαο 

 

 

     Πεγή:  (Menzel & Fornahl, 2007, ζει.10) 

 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα (ρήκα 4) πεξηγξάθεη ηε δηαθνξά κεηαμχ αλάπηπμεο ησλ 

clustered θαη ησλ non-clustered εηαηξεηψλ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο κίαο 

βηνκεραλίαο. Σν ζρήκα απνθαιχπηεη φηη ε δπλακηθή ηνπ πιέγκαηνο ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζε 

δχν κφλν ζεκεία, πξψηνλ, κεηά ηελ εκθάληζε, φπνπ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ ψζηε λα επηηπγρλάλεηαη θξίζηκε κάδα θαη λα ελεξγνπνηείηαη ε δπλακηθή ηνπ 

cluster θαη δεχηεξνλ, φηαλ ε δπλακηθή παχεη λα ιεηηνπξγεί ή έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ην απνηεινχλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ζρεηηθή κείσζε ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

θιάδν. Δπνκέλσο, ππάξρεη έλα εγγελέο ζπζηαηηθφ ηνπ πιέγκαηνο πνπ έρεη επίδξαζε ζηελ 

αλάπηπμε θαη παξαθκή ηνπ, αλεμαξηήησο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. Ζ 

θάζε αλάπηπμεο, ηφζν ηνπ θιάδνπ φζν θαη ηνπ πιέγκαηνο ζπλδέεηαη κε ηελ πνηθηινκνξθία 
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θαη εηεξνγέλεηα ηεο γλψζεο. Χζηφζν, ε πνηθηινκνξθία ρξεζηκεχεη αιιηψο γηα ην πιέγκα 

θαη αιιηψο γηα ηνλ θιάδν. Σέινο, ν δηαθξηηηθφ παξάγνληαο είλαη ε δηαθνξεηηθή αμηνπνίεζε 

ησλ ηθαλνηήησλ κεηαμχ clustered θαη non-clustered εηαηξεηψλ. (Menzel & Fornahl, 2007) 

 

2.1.2 ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΡΜΖΝΔΗΔ ΣΟΤ CLUSTER 

 

πλήζσο νη κειέηεο ησλ clusters  βαζίδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη νη ζπζπεηξψζεηο 

επηρεηξήζεσλ ζπλδένληαη κε ηελ ζπγθέληξσζε δξαζηεξηφηεηαο ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

ηνπνζεζία. Τπάξρνπλ θη άιιεο πηζαλέο έλλνηεο γηα ηηο ζπζπεηξψζεηο αιιά απηή είλαη κία 

εξκελεία ε νπνία γίλεηαη ζπρλά θαηαλνεηή, παξφηη ζαθψο απαηηείηαη πεξαηηέξσ 

επεμήγεζε σο πξνο ηηο γλψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην αλ ππάξρεη 

ζπζπείξσζε ή θάπνηα κηθξφηεξε κνξθή ζπγθέληξσζεο. ηνλ παξφλ, δελ απνζθνπείηαη ε 

πξνψζεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νξηζκνχ ησλ ζπζπεηξψζεσλ, αιιά ζθνπφο είλαη λα 

εμεηαζηεί ε πξφηαζε φηη ππάξρεη ζαθέο πιενλέθηεκα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε 

ζηελή εγγχηεηα κε άιιεο επηρεηξήζεηο ηεο ίδηαο εηδίθεπζεο θαη ζπλδένληαη κέζσ 

ζπλδέζκσλ αγνξαζηή - πξνκεζεπηή ή κέζσ ηεο ρξήζεο θνηλψλ εηζξνψλ. Πξφθεηηαη γηα κία 

ζεκαληηθή εξκελεία ησλ ζπζπεηξψζεσλ, δηφηη εθηζηά ηελ πξνζνρή ηεο πνιηηηθήο γξακκήο 

ζηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο εηδίθεπζεο. Πεξηνξίδεη ηε ζπδήηεζε ζπγθξηηηθά 

κε φινπο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κία ζπζπείξσζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ππαξθηή 

αιιά εμαθνινπζεί λα είλαη κία πξνβιεκαηηθή εξκελεία πξνο εμέηαζε, ιφγσ ηνπ φηη δελ 

ππάξρνπλ ζπκθσλεκέλνη βαζηθνί θαλφλεο νη νπνίνη λα θαζνξίδνπλ ην πφηε ππάξρεη κία 

ζπζπείξσζε θαη πφηε δελ ππάξρεη. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα πζπέηξσζε – Cluster. Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο σο πξνο ην ηη ζπλεπάγεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζπζπεηξψζεηο. Οη 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο δελ είλαη απζηεξέο αιιά ζηε βάζε νπνηαζδήπνηε ζπδήηεζεο 

ζπλήζσο θπξηαξρεί κία απφ απηέο ηηο αληηιήςεηο: 

• Ζ ζπζπείξσζε σο κία ζρεηηθή θαηάζηαζε: ζην πην απιφ επίπεδν, σο ζπζπείξσζε 

κπνξεί απιψο λα ζεσξεζεί κία ηνπνζεζία ζηελ νπνία παξαηεξείηαη κία ζρεηηθά 

εηδηθεπκέλε νηθνλνκία ή ζηελ νπνία ππάξρεη ζρεηηθά πςειή ζπγθέληξσζε κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίαο ή θαη ηα δχν. Τπάξρνπλ πνιιέο κειέηεο νη νπνίεο πηνζεηνχλ 
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απηήλ ηελ πξνζέγγηζε θαη απιψο θαηαηάζζνπλ ηηο ηνπνζεζίεο αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο 

βαζκίδεο νηθνλνκηθήο ζπγθέληξσζεο ή δηαθνξνπνίεζεο θαη ηηο ηνπνζεηνχλ ζηελ θνξπθή 

(ή ζην θάησ κέξνο) σο ζπζπεηξψζεηο. Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη πηνζεηεζεί απφ ηνπο 

νηθνλνκνιφγνπο θαη έρεη εθαξκνζηεί ζηελ πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ηνπ αλ νη ζρεηηθά 

εμεηδηθεπκέλεο πφιεηο μεπεξλνχλ ζε επηδφζεηο ηηο ζρεηηθά δηαθνξνπνηεκέλεο. Οη εξεπλεηέο 

πνπ πηνζεηνχλ απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ελδέρεηαη λα κελ ελδηαθεξζνχλ ηφζν γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο αλαδήηεζεο γηα εηδίθεπζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Αλ 

ππάξρνπλ επηπηψζεηο εμαηηίαο ηεο εηδίθεπζεο, ην ζθεπηηθφ είλαη φηη πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηνχλ ζε θάζε θιίκαθα.  

• Οη ζπζπεηξψζεηο σο θαηάζηαζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο: ζχκθσλα κε ηελ 

αληίιεςε απηή νη ζπζπεηξψζεηο ζεσξνχληαη κία επδηάθξηηε βηνκεραληθή γεσγξαθηθή 

νκάδα ε νπνία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα απνθηά πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ νκάδσλ 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απφ απηήλ ηε ζθνπηά δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε λα νξηζηνχλ 

νη ζπγθεθξηκέλεο παξάκεηξνη κίαο ζπζπείξσζεο ή έζησ ν πξνζδηνξηζκφο θάπνησλ 

ειάρηζησλ απαηηήζεσλ. Ζ αμία ελφο ζρεηηθνχ δείθηε βξίζθεηαη ππφ ακθηζβήηεζε, ελ κέξεη 

γηαηί θαη ε πην εμεηδηθεπκέλε ηνπνζεζία ελδέρεηαη λα κελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπζπείξσζε, 

αλ δελ παξαηεξείηαη ππέξβαζε ελφο νξίνπ. Οκνίσο, κία ρακειή θαηάηαμε κπνξεί λα 

παξαβιέςεη ζπζπεηξψζεηο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζε κία πην ιεπηή γεσγξαθηθή θιίκαθα απφ 

απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηάηαμε. Ζ ειάρηζηε απαίηεζε γηα κία ζπζπείξσζε 

είλαη κία θιίκαθα ε νπνία έρεη ηελ πξννπηηθή λα πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε 

πην απνκνλσκέλεο εηαηξείεο. Ζ κέγηζηε απαίηεζε είλαη κία θιίκαθα ε νπνία θαζηζηά 

δπλαηή ηελ πξνζέιθπζε πφξσλ νη νπνίνη βνεζνχλ ηηο εηαηξείεο ζηελ απνηειεζκαηηθή 

παξαγσγή θαη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο 

αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Ζ κεηάθξαζε απηνχ ηνπ εχξνπο ζε ζπζπεηξψζεηο νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ραξηνγξαθεζνχλ εμαθνινπζεί λα είλαη κία πξφθιεζε, παξφηη νη αμηνινγήζεηο 

ησλ αλζξψπσλ ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα πνπ πξέπεη λα επηδησρζεί πνηθίινπλ. Οκνίσο, ελψ 

νξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε αλαδήηεζε ζηνηρείσλ πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε πιενλεθηήκαηνο ησλ ζπζπεηξψζεσλ έλαληη άιισλ κνληέισλ 

ηνπνζεζίαο, άιινη είλαη πεπεηζκέλνη φηη ππάξρνπλ ήδε αξθεηά ζηνηρεία ηα νπνία 

επηβεβαηψλνπλ ην πιενλέθηεκα απηφ. 
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• Οη ζπζπεηξψζεηο σο κία νηθνλνκία πςειψλ επηδφζεσλ: ε ζπζπείξσζε είλαη κία 

ηνπνζεζία ζηελ νπνία νη εηαηξείεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο ζε δηάθνξεο 

κνξθέο αιιειεμάξηεζεο. Οη επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ην κεξίδην ηεο 

αγνξάο, εξγαδφκελνπο θαη πφξνπο, πνιχ πην ζζελαξά απφ απηέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο 

ζπζπείξσζεο. Σαπηφρξνλα, νη επηρεηξήζεηο βαζίδνληαη ε κία ζηελ άιιε. Μέζσ ηεο 

ζπιινγηθήο παξνπζίαο ηνπο θαη ηεο πξνζπκίαο ηνπο λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, νη 

πιεξνθνξίεο, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηνπο μεπεξλνχλ ηε λφξκα. 

Καζψο νη ζπζπεηξψζεηο αλαπηχζζνληαη, μεθηλνχλ λα αιιεινεπηδξνχλ κε ηηο θνηλσλίεο 

εληφο ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη. Σα ηνπηθά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη νη εμεηδηθεπκέλεο 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο θαηάξηηζεο θαη 

ηερληθήο έξεπλαο. Ζ θξίζηκε κάδα εκπεηξνγλσκνζχλεο θαζηζηά κία ζπζπείξσζε πην 

ζεκαληηθή απφ ην ζχλνιφ ησλ κεξψλ πνπ ηελ απνηεινχλ θαη αθφκα πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθή απφ κία απιή ζπγθέληξσζε δξαζηεξηφηεηαο. Δλψ ε πξναλαθεξζείζα 

πξνζέγγηζε έξρεηαη αληηκέησπε κε ηελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ ζπζπεηξψζεσλ, 

φηαλ νη ζπζπεηξψζεηο ζεσξνχληαη νηθνλνκίεο πςειψλ επηδφζεσλ ηα φξηα απιψο 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ πεξηνρή πνπ έρεη θαηαιεθζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο πςειήο απφδνζεο. 

• Οη ζπζπεηξψζεηο σο ζηξαηεγηθή έξεπλαο: ην ελδηαθέξνλ απηφ γηα ηηο 

ζπζπεηξψζεηο ππνδειψλεη πεξηζζφηεξν κία πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη ελδηαθέξνλ γηα κία ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο. Οη ζπζπεηξψζεηο κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζε θάζε γεσγξαθηθή 

θιίκαθα, απφ κία πφιε κέρξη κία ρψξα ζπλνιηθά ή αθφκα θαη ζε κία νκάδα απφ γεηηνληθέο 

ρψξεο. Οη ζπζπεηξψζεηο πνηθίινπλ σο πξνο ηελ θαηάζηαζε αλάπηπμεο, ηελ ζχλζεζή ηνπο 

θαη ηα γεσγξαθηθά φξηα. Ο θαζνξηζκφο ησλ ζπζπεηξψζεσλ θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ νξίσλ 

ηνπο είλαη κία δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ ελνπνηείηαη κφλν απφ ηελ αληηιεπηή ζεκαζία 

ηεο εμέηαζεο νκάδσλ αιιειεμαξηψκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ή 

μερσξηζηψλ βηνκεραληψλ. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζπζπεηξψζεηο είλαη πξψηα απφ φια 

ελδηαθέξνλ γηα έλαλ ηξφπν αλάιπζεο ηνπ βηνκεραληθνχ ηνπίνπ, ψζηε λα απνθαιπθζνχλ νη 

ζχλδεζκνη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ ζεζκψλ. Οη αιιειεμαξηήζεηο δελ πεξηνξίδνληαη ζηηο επίζεκεο ζπλδέζεηο 

ζπλαιιαγψλ θαη έηζη απνθαιχπηνληαη κφλν κεξηθψο κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ αγνξαζηή - 
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πξνκεζεπηή. Άιιεο κνξθέο αιιειεμάξηεζεο, φπσο ε θνηλή αλάγθε γηα αγνξά εξγαζίαο ή 

γηα θνηλνχο ηνπηθνχο ζεζκνχο πνχ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε, κπνξνχλ λα θαλνχλ απφ ηελ 

ηάζε πνπ έρνπλ δχν δξαζηεξηφηεηεο λα εληνπίδνληαη ε κία θνληά ζηελ άιιε ζπλήζσο. Οη 

ζπζπεηξψζεηο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

εληφο κίαο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ε θνληηλή γεσγξαθηθή ηνπο εγγχηεηα κπνξεί λα 

εληζρχζεη κία ζπζπείξσζε πςειήο απφδνζεο αιιά απηφ ζα εμαξηεζεί απφ ηε κνξθή πνπ 

ζα πάξνπλ νη αιιειεμαξηήζεηο. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο αλσηέξσ αληηιήςεηο ακθηζβεηνχληαη, ηδηαίηεξα ε δεχηεξε πνπ 

ζεσξεί ην cluster σο κία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ μεπεξλά ηηο ππφινηπεο. Ζ 

ηειεπηαία πξνζέγγηζε σο ζηξαηεγηθή, έρεη ηδηαίηεξε αμία απφ κφλε ηεο, σο απνθάιπςε 

κεξηθψλ απφ ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ζε δηαθνξεηηθέο βηνκεραλίεο. Ζ 

γεηηλίαζε πξνυπνζέηεη κεξηθά θνηλά ζηνηρεία εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

σζηφζν κφλν κε έξεπλα ησλ clusters κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε ζεκαζία απηψλ. Πέξα απφ 

ηελ πξνβνιή ησλ clusters σο κία ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο, δελ 

ππάξρεη ζθνπφο πξνβνιήο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νξηζκνχ. Σειηθά, ην πιέγκα ησλ 

επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ αλάγθε ησλ αδπλάησλ, απφ θάπνηα 

ηζηνξηθή πεξίζηαζε, απφ ππνιεηκκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζε ιίγνπο 

θαη δπλαηνχο παίρηεο, απφ ηάζε ππνηαγήο ζε αξρεγηθή εηαηξεία ιφγσ θφβνπ απνηπρίαο ή 

απφ ηελ θνηλή επηζπκία γηα ηνπνζέηεζε θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο ή/θαη αγνξέο. Ζ 

πνηθηινκνξθία απηή είλαη εκθαλήο φηαλ θάπνηνο εμεηάζεη ππάξρνληα clusters ζε 

αλαπηπζζφκελεο ηδίσο ρψξεο. (Perry, 2005) 

 

2.1.3  ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ - ΚΛΔΗΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΣΟΤ CLUSTER 

 

 Ηζρπξή ζπλεξγαζία. ε φια ηα επηηπρεκέλα cluster, ππήξμε κία δπλαηή νκάδα 

επηρεηξήζεσλ, θεκηζκέλα παλεπηζηήκηα θαη θνξπθαία εξεπλεηηθά θέληξα πνπ ελψλνληαο 

ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα ζπλ-παξάγνπλ θαηλνηνκία. Ζ ηζρπξή ζπλεξγαζία είλαη θιεηδί γηα 

επηηπρεκέλε θαηλνηνκία θαη ηδηαίηεξα νη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ, εξεπλεηηθψλ 
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θέληξσλ θαη εηαηξεηψλ ζηε κνξθή λεντδξπφκελσλ θαη SMEs
7
. Σέηνηνπ ηχπνπ ζπλεξγαζίεο 

ζπρλά εληζρχνληαη απφ θνξείο θαη δίθηπα εθηφο cluster πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κεζίηεο. Ζ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παηρηψλ ζην cluster κπνξεί λα κεγεζπλζεί κε ηελ αλάπηπμε 

πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπηθψλ δηθηχσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο.  

 Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζσζηήο αγνξάο γηα 

θαηλνηνκία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην spin-off. Χζηφζν, δελ είλαη απιή δηαδηθαζία θαη 

πνιιέο θνξέο ππνηηκάηαη. Δπεμεγεκαηηθά, δελ έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο δηδαρήο ησλ 

καζεηψλ ή πξνηξνπήο ησλ εξεπλεηψλ γηα εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο 

απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ ην θέξδνο. Δπηπιένλ, ε αλαγλψξηζε ηεο αγνξάο είλαη θιεηδί γηα 

ηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ επελδπηψλ ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο θαη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ θεθαιαίσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ cluster, ηδίσο θαηλνηνκηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ
8
. 

 Κξίζηκε κάδα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Μία νκάδα ηαιαληνχρσλ αηφκσλ είλαη ε 

βάζε γηα ην ζρεκαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ελφο cluster. Χο εθ ηνχηνπ, ε παξερφκελε 

εθπαίδεπζε θαη νη απαηηήζεηο ηνπ cluster ζα πξέπεη λα αληηζηνηρίδνληαη έηζη ψζηε λα 

απνθεχγεηαη έιιεηςε εμεηδίθεπζεο θαη επνκέλσο θπγή θεθαιαίσλ
9
 θαη ηεο ηερλνγλσζίαο

10
. 

Ζ δηαζεζηκφηεηα θαηαξηηζκέλσλ αηφκσλ ζε δηάθνξα επίπεδα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη 

λα εμαζθαιίδεηαη, έηζη ψζηε ην cluster λα κπνξεί λα εμειηρζεί ηαπηφρξνλα κε ηηο 

θαηλνηνκίεο. Υξεηάδεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζέιθπζε ηθαλψλ εξγαδνκέλσλ. 

 Δλίζρπζε δεμηνηήησλ. Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ clusters ζηηο αιιαγέο ζηηο 

ηερλνινγηθέο θαη αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο δελ πξέπεη λα ππνλνκεχεηαη. Οη ηνπηθνί θνξείο 

πνπ εκπιέθνληαη ζην δηεζλή αληαγσληζκφ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηδξνχλ ζηηο 

εμειίμεηο ησλ αγνξψλ. Όζν πεξηζζφηεξεο νη δεμηφηεηεο ηφζν πην κεγάιε ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο κεηαβνιέο. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ πξνζαξκφδεηαη ε 

                                                 
7
 SMEs: small and midsize enterprises, κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. (Υξπζνβηηζηψηε & 

ηαπξαθνπνχινπ, 2011) 
8
 Venture capital: επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα 

9
 Flight of financial capital: έμνδνο θεθαιαίσλ εθηφο ρψξαο, θπγή θεθαιαίσλ 

10
 Know-how: ηερλνγλσζία 
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θαηάξηηζε ζε λένπο ηνκείο δήηεζεο. Πνιιά cluster δηεζλψο ζέζπηζαλ εηδηθά πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο γηα λα θαιχςνπλ αλαδπφκελνπο ηνκείο. 

 Ηζρπξή δέζκεπζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σν δεκφζην έρεη παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε ησλ clusters αλά ηνλ θφζκν, αλεμαξηήησλ ηεο θχζεο ηνπ 

cluster. Γηα ηελ δηαρξνληθή αληαγσληζηηθφηεηα ελφο cluster, ζα πξέπεη ν δεκφζηνο ηνκέαο  

λα βνεζάεη ζηελ πξνψζεζε κίαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο θαη λα δίλεη ην πξάζηλν θσο 

ζηηο επελδχζεηο  ζε ππνδνκέο θαη δεκφζηεο παξνρέο, φπσο νη κεηαθνξέο, ε ζηέγαζε, ηα 

ζρνιεία θιπ. ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθάζηνηε κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ησλ 

clusters. 

 Ηζρπξέο ζπλεξγαζίεο θαη εγεζία. Ζ ηζρπξή ζπλεξγαζία θαη ε ζαθήο εγεζία είλαη 

νπζηψδεηο παξάγνληεο ζηελ επηηπρία ελφο cluster. πκπξάμεηο κεηαμχ δεκφζησλ θνξέσλ 

είλαη ην θιεηδί γηα ηελ εμαζθάιηζε κία ζπληνληζκέλεο ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ελφο cluster. 

Δπίζεο, νη ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα ηε 

δηαζθάιηζε φηη νη αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο είλαη επαξθείο θαη νη αλάγθεο ηνπ cluster 

ηθαλνπνηνχληαη. Σέινο, νη εηαηξηθέο ζρέζεηο  θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ εξεπλεηηθνχ θαη 

βηνκεραληθνχ ηνκέα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο γηα πξσηνβνπιίεο έξεπλαο θαη θαηάξηηζεο, 

θαζψο θαη κεηαθνξά γλψζεσλ κέζα ζην cluster. 

 Τςειή πνηφηεηα δσήο. Σν επίπεδν δσήο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε, ηελ 

αλαλέσζε θαη ηελ αλάπηπμε καδψλ ηαιαληνχρσλ αλζξψπσλ ζηα clusters. Σα θνηλσληθά 

δίθηπα, νη αλζξσπνθεληξηθέο ππεξεζίεο, δηαδηθαζίεο κε ιίγε ή θαζφινπ γξαθεηνθξαηία θαη 

νη θαιέο ππνδνκέο είλαη κεξηθνί παξάγνληεο κε ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ πξνζέιθπζε θαη 

δηαηήξεζε αλζξψπσλ πςειψλ δεμηνηήησλ ζε κία δεδνκέλε ηνπνζεζία. 

 Κνηλσληθφ θεθάιαην
11

. Σειηθφο αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην, άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν φισλ ησλ clusters, πνπ κε βεβαηφηεηα 

ζπκβάιεη ζηελ επηηπρία ηνπο. Κακία θαηλνηνκία δε κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζε ερζξηθφ 

πεξηβάιινλ, επνκέλσο είλαη ζεκαληηθή ε ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ελίζρπζεο 

δηθηχσλ εκπηζηνζχλεο θαη αληαιιαγήο. (Potter & Miranda, 2009) 

                                                 
11

 Social capital: θνηλσληθφ θεθάιαην, ην ζχλνιν ηεο θνηλσληθήο ππνδνκήο κίαο ρψξαο, φπσο 

ηδξχκαηα, ζχιινγνη, ζσκαηεία, κνξθσηηθνί ζχιινγνη, ζξεζθεπηηθέο / αζιεηηθέο νξγαλψζεηο θ.α. 
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 ηα θξηηήξηα επηηπρίαο πξνζηίζεηαη θαη έλα κνληέιν πνπ δειψλεη φηη ε 

αληαγσληζηηθή επηηπρία ελφο cluster είλαη ζπλάξηεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο, ηνπ νηθηζκνχ 

θαη θνξέσλ πνιηηηθήο. Σν παξαθάησ ζρήκα (βι. ρήκα 5) δείρλεη ην κνληέιν απηφ. 

 

 

 

2.1.4 ΔΜΠΟΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΟ CLUSTER 

 

Όπσο ππάξρνπλ νη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε, ηε 

δηαηήξεζε θαη ηελ επηηπρή ελεξγή δξαζηεξηφηεηα ελφο cluster, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν 

ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ ε χπαξμή ηνπο αλαραηηίδεη ηελ αλάπηπμή ηνπ.  

 Ζ αλππαξμία θηλήηξσλ γηα έξεπλα θαη ην αζζελέο επηρεηξεκαηηθφ θιίκα 

επηβξαδχλνπλ ηελ αλάπηπμή ησλ clusters. Ηδηαίηεξα φηαλ δελ γίλνληαη ζπλεξγαζίεο κε 

παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα ή φηαλ δελ δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα 

ιφγσ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ε αλάπηπμε δπζρεξαίλεη πεξηζζφηεξν.  

 Ζ αζζελήο ζπκκεηνρή ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηα cluster είλαη ζπρλφ θαηλφκελν. 

Σα clusters ζπρλά δελ ελζσκαηψλνπλ ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ή/θαη απηέο παξαδνζηαθψλ 

θιάδσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο θη έηζη απηέο κέλνπλ 

εθηφο ηεο ζηήξημεο ηνπ cluster. Χζηφζν ε θαηλνηνκία ζε ηέηνηεο κηθξέο ή/θαη 

παξαδνζηαθψλ θιάδσλ επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζην cluster.  
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 Έιιεηςε θεθαιαίσλ εθθίλεζεο
12

. Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο απνηειεί έλα πνιχ 

θνηλφ εκπφδην ζηηο θάζεηο έλαξμεο θαη αλάπηπμεο κίαο επηρείξεζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη 

ην ελ ιφγσ πξφβιεκα πηζαλφλ εμαζζελεί απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, ε αλάγθε γηα δεκφζηα 

ππνζηήξημε παξακέλεη. 

 Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. ε νξηζκέλα cluster εκθαλίδεηαη ην 

ζπγθεθξηκέλν εκπφδην κε απνηέιεζκα αληί λα ππάξρεη πνιχ πςειή εμεηδίθεπζε, ππάξρεη 

απιψο πςειή, κέηξηα ή ρακειή. Ζ αλάπηπμε ησλ clusters θαη ε ξαγδαία εμέιημε ησλ 

απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ ηνπο, δεκηνπξγνχλ ζπλερέο πξφβιεκα ζηε δηαξθή αλαλέσζε θαη 

ελεκέξσζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη. Δπνκέλσο, είλαη ρξήζηκε ε ζπλεξγαζία ησλ 

ηδξπκάησλ θαη εθπαηδεπηψλ κε ηηο εηαηξείεο ψζηε λα αλαβαζκίδεηαη θαη λα ελεκεξψλεηαη 

ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο. 

 Κνηλσληθά πξνβιήκαηα.  Πξνβιήκαηα θνηλσληθήο ζπλνρήο ή/θαη θνηλσληθήο 

ζπκθφξεζεο ζηέγαζεο, γεο θαη κεηαθνξψλ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ή λα επηδεηλσζνχλ 

κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ clusters. Σν πξψην πξφβιεκα αθνξά θπξίσο ηε ζπλερή δήηεζε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ελψ έρεη κηθξή επίπησζε ζηελ αλεηδίθεπηε ή ρακειήο 

εηδίθεπζεο εξγαδνκέλσλ. Σν δεχηεξν πξφβιεκα, δε, επεξεάδεη έληνλα ηνπ θαηνίθνπο ηεο 

εθάζηνηε πεξηνρήο. Δπηπιένλ, έλα αθφκε πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη είλαη ζε πεξηνρέο πνπ 

ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ έξεπλα ιφγσ θνηλσληθψλ/εζηθψλ θξαγκάησλ πνπ ηίζεληαη. Δθ 

ηνπ απνηειέζκαηνο, δεκηνπξγνχληαη ιφκπη πνπ αληηηίζεληαη ζηα clusters θαη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ clusters. Απηφ ην δήηεκα, δε κπνξεί λα παξαιείπεηαη σο αζήκαλην, αιιά λα 

ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε θαη λα αληηκεησπίδεηαη ηαρχηαηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

εμάπισζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ε ππνλφκεπζε ηεο επέθηαζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ cluster. 

Όζν πην θαιά γίλεηαη ε επηθνηλσλία ηνπ cluster πξνο ηα έμσ ηφζν πην γξήγνξε θαη εχθνιε 

ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Ο θαθφο ζπληνληζκφο ησλ αθνινπζνχκελσλ πνιηηηθψλ. πλεζέζηεξα ππάξρνπλ 

πνιινί εκπιεθφκελνη δεκφζηνη ηνπηθνί θνξείο, ζηηο δηάθνξεο πηπρέο δεκηνπξγίαο θαη 

αλάπηπμεο ελφο cluster, πνπ ζπρλά δε ζπληνλίδνληαη επαξθψο ή θαζφινπ. Ύζηεξα ζηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο πξνζηίζεληαη θαη εζληθνί θνξείο απφ δηάθνξα ππνπξγεία κε πνηθίια 

                                                 
12

 Seed capital: θεθάιαην ζπνξάο, θεθάιαην εθθίλεζεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο (Υξπζνβηηζηψηε & 

ηαπξαθνπνχινπ, 2011) 
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πξνγξάκκαηα θαη πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο. Μφλν εάλ φινη απηνί νη θνξείο θαηαθέξνπλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη λα ζπληνλίζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο πην απνηειεζκαηηθά, ζα 

επηηπγράλεηαη θαιχηεξα ε ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ cluster. Μία ιχζε είλαη 

λα αλαπηχζζνληαη ζηξαηεγηθέο ηνπηθά, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζχγρπζε.  

 

2.2 CLUSTER ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΜΔΑ ΣΟΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ 

 

Ζ πξφζθαηε ζπλερψο απμαλφκελε δηαθίλεζε αγαζψλ, πιεξνθνξηψλ θαη 

ηερλνινγίαο, παγθνζκίσο, έρεη νδεγήζεη ζηελ ηάζε λα βιέπεη θαλείο ηελ γεσγξαθία σο 

αζήκαλην θνκκάηη ζην δήηεκα ηνπ αληαγσληζκνχ. Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχρζεθε έλα 

δηαξθψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ην ξφιν ηεο ηνπνζεζίαο
13

 ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 

Λνγηθά, νη πην αλνηρηέο παγθφζκηεο αγνξέο θαη ε γξεγνξφηεξε κεηαθνξά θαη επηθνηλσλία 

ζα έπξεπε λα κεηψλνπλ ην ξφιν ηεο ηνπνζεζίαο ζηνλ αληαγσληζκφ. Δμάιινπ, φηη κπνξεί λα 

ηξνθνδνηεζεί απνηειεζκαηηθά εμ‟ απνζηάζεσο κέζσ ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ θαη ησλ 

εηαηξηθψλ δηθηχσλ είλαη δηαζέζηκν ζε θάζε εηαηξεία θη επνκέλσο πξαθηηθά εθκεδελίδεηαη 

σο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 θη έπεηηα, ν νηθνλνκηθφο ράξηεο 

θαηαθιίζηεθε απφ ηνλ φξν cluster, πνπ φπσο ην ραξαθηεξίδεη ν Porter, είλαη θξίζηκεο κάδεο 

– καδεκέλεο ζε έλα κέξνο – αζπλήζηζηεο αληαγσληζηηθήο επηηπρίαο, πνπ αλήθνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 

Απφ ε κία πιεπξά, ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη ε παγθνζκηνπνίεζε θαζηζηά ηελ 

ηνπνζεζία αζήκαληε γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

πηνζεηείηαη ε ηδέα πσο ε παγθνζκηνπνίεζε απμάλεη παξά ειαηηψλεη ηε ζεκαζία ηεο 

ηνπνζεζίαο, δειαδή πξνσζεί  ηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή ηδηαηηεξφηεηα. Σαπηφρξνλα, νη 

πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο απνηεινχλ εμέρνπζεο εζηίεο δεκηνπξγίαο πινχηνπ θαη 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη νη εζληθέο. (Ron & Sunley, 2003) ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία, πνπ θαηαθιχδεηαη απφ γξήγνξεο κεηαθνξέο, ηαρχηαηεο επηθνηλσλίεο 

θαη πξνζβάζηκεο αγνξέο, ζα ήηαλ αλακελφκελε ε ζπξξίθλσζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

ηνπνζεζίαο, αιιά ηειηθά απνδεηθλχεηαη ην αληίζηξνθν. Σα δηαξθή αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ εληνπηζκέλα, πνπ 
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πξνθχπηνπλ απφ εμαηξεηηθά εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, ηδξχκαηα, αληηπάινπο, 

ζρεηηδφκελεο επηρεηξήζεηο θαη ζθεπηφκελνπο θαηαλαισηέο. (Porter, 1998) 

Δλ ζπλερεία, παξά ην γεγνλφο φηη ε ηνπνζεζία παξακέλεη βαζηθφ ζηνηρείν απφ 

άπνςε αληαγσληζκνχ, ν ξφινο ηεο ζήκεξα πιένλ δηαθέξεη. ε επνρέο πνπ ν αληαγσληζκφο 

πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ ην θφζηνο εηζξνψλ, νη πεξηνρέο κε ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, 

φπσο θπζηθνχο ιηκέλεο ή/θαη θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, απνιάκβαλαλ ζεκαληηθφ 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ηηο θαζηζηνχζε αληαγσληζηηθέο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Χζηφζν, ν αληαγσληζκφο ζήκεξα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν δπλακηθφο. Οη εηαηξείεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηξηάζνπλ πνιιά απφ ηα θφζηε εηζξνψλ κέζσ ησλ παγθφζκησλ πεγψλ, 

θαζηζηψληαο κεδακηλά ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, θαηά ηελ παιαηφηεξε έλλνηά ηνπο. 

Αληί απηνχ, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα βξίζθεηαη πιένλ ζηελ πην παξαγσγηθή ρξήζε 

ησλ εηζξνψλ, γεγνλφο πνπ ρξεηάδεηαη ζπλερείο πξνφδνπο θαη θαηλνηνκίεο. Σν παξάδνμν 

ζην δήηεκα ηεο ηνπνζεζίαο είλαη, πσο νη εηαηξείεο κέζα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, έρνπλ 

ηδέεο γηα ζπλερή αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Οηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζην εζσηεξηθφ ησλ 

εηαηξεηψλ είλαη ζεκαληηθφ, αιιά ηα clusters απνθαιχπηνπλ φηη ην άκεζν εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ παίδεη αθφκε πην δσηηθφ ξφιν γηα θάζε εηαηξεία. Σν δήηεκα ηεο ηνπνζεζίαο 

ζπρλά παξαβιέπεηαη, παξ‟ φιεο ηηο ηξαληαρηέο απνδείμεηο φηη ε θαηλνηνκία θαη ε 

αληαγσληζηηθή επηηπρία ζε πνιινχο ηνκείο ηνπνζεηνχληαη γεσγξαθηθά. Παξαδείγκαηα, 

φπσο ην Hollywood ζηνλ ηνκέα ηεο ςπραγσγίαο, ε Wall Street ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ή 

αθφκε θαη ε Ηαπσλία ζηηο ειεθηξηθέο κηθξνζπζθεπέο. 

Σα clusters επεξεάδνπλ ην θνκκάηη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο εληφο ρσξψλ αιιά θαη 

πέξα ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ. Χο εθ ηνχηνπ, νδεγνχλ ζε λέεο δηαηάμεηο γηα φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη φρη κφλν απηέο πνπ αληαγσλίδνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Γεληθφηεξα, ηα 

clusters κε ηελ εκθάληζε ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ έλα λέν ηξφπν ζθέςεο πάλσ ζην δήηεκα 

ηεο ηνπνζεζίαο, ζην πψο νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ, πσο ηα ηδξχκαηα, π.ρ. 

παλεπηζηήκηα, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αληαγσληζηηθή επηηπρία, θαη πσο νη 

θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία. (Porter, 

1998) 

Αληαγσληζηηθέο βηνκεραλίεο δελ βξίζθνληαη δηάζπαξηεο αθαζφξηζηα κέζα ζηελ 

νηθνλνκία αιιά ζπλεζέζηεξα ζπλδένληαη κέζσ θάζεηεο ζρέζεο αγνξαζηή-πσιεηή ή 
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νξηδφληηαο, δειαδή θνηλνί θαηαλαισηέο, ηερλνινγία, θαλάιηα. Αιιά θαη ηα cluster δελ 

δηαζπείξνληαη ζην ρψξν αιιά ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνληαη γεσγξαθηθά. Μία 

αληαγσληζηηθή βηνκεραλία βνεζάεη ζηε δεκηνπξγία άιιεο ζε κία θνηλψο ηξνθνδνηνχκελε 

δηαδηθαζία. (Porter, 1990) Σα clusters είλαη ζρεδφλ πάληα ζπγθεληξσκέλα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη κεξηθέο θνξέο ζε κφλν κία πφιε ή πξσηεχνπζα. 

Ζ γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε βνεζά ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο, νθέιε πνπ θέξεη ην cluster. Δπίζεο, κεηψλνληαη ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ, 

βειηηψλεηαη ε δεκηνπξγία θαη ε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ, νη ηνπηθνί δεζκνί ηείλνπλ λα είλαη 

πην δεθηηθνί ζηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ελφο cluster θαη ηέινο, ε πίεζε απφ ηνπο 

νκφηηκνπο θαη ηνλ αληαγσληζκφ γίλεηαη πην αηζζεηή. Ζ νηθνλνκηθή γεσγξαθία ησλ πφιεσλ, 

ησλ θξαηψλ θαη ησλ εζλψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ εμεηδίθεπζε, δεδνκέλν πνπ κάιηζηα 

απμάλεηαη φηαλ κηιάκε γηα πην πξνεγκέλε νηθνλνκία. Έλαο ζρεηηθά κηθξφο αξηζκφο 

ζπζηάδσλ αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο νηθνλνκίαο κίαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο 

θαη ζπληξηπηηθφ κεξίδην ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εμαγσγψλ πξνο άιιεο 

πεξηνρέο/ρψξεο θαη ησλ μέλσλ επελδχζεσλ απφ ηνπηθέο εηαηξείεο. Σα αληαγσληζηηθά 

cluster κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ καθξνπξφζεζκε πεγή αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο γηα κία 

πεξηνρή θαζψο θαη πφιν έιμεο εξγαδνκέλσλ απφ ιηγφηεξν παξαγσγηθέο βηνκεραλίεο, ελψ 

ελδέρεηαη λα επεθηαζνχλ εθηφο ηεο ηνπηθήο αγνξάο. Αληηζέησο, ε δήηεζε ησλ ηνπηθψλ 

βηνκεραληψλ είλαη εθ θχζεσο πεξηνξηζκέλε, γηαηί πξνέξρεηαη  (Porter, 1998) 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη έλα cluster , φιν ην ζχλνιν ησλ βηνκεραληψλ 

παξέρνπλ ακνηβαία ππνζηήξημε. Σα νθέιε ξένπλ κπξνζηά, πίζσ θαη νξηδνληίσο. Ο 

επηζεηηθφο αληαγσληζκφο κέζα ζε κία βηνκεραλία επεθηείλεηαη ζηα άιια κέιε ηνπ cluster, 

κέζσ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, άζθεζεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο, 

δηαθνξνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ εηαηξεηψλ. Ζ είζνδνο εηαηξεηψλ 

απφ άιιεο βηνκεραλίεο κέζα ζην cluster παξαθηλεί ηφζν ηελ αλαβάζκηζε κέζσ ηεο 

ηφλσζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηηο πξνζεγγίζεηο ηεο Έξεπλαο θαη ηεο Αλάπηπμεο – R&D 

φζν θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο εηζαγσγήο λέσλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηθαλνηήησλ. Μέζα απφ ηα 

θαλάιηα ησλ πξνκεζεπηψλ ή ησλ πειαηψλ πνπ επηθνηλσλνχλ κε πνιινχο αληαγσληζηέο, ε 

πιεξνθνξία ξέεη ειεχζεξα θαη ε θαηλνηνκία δηαρέεη ξαγδαία. Οη εζσηεξηθνί δεζκνί εληφο 

cluster, ζπρλά απξνζδφθεηνη, νδεγνχλ ζε αλαθάιπςε λέσλ ηξφπσλ νδψλ αληαγσληζκνχ 
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θαη λέσλ επθαηξηψλ. Έηζη ην cluster κεηαηξέπεηαη ζε φρεκα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

δηαζπνξάο θαη ζην λα μεπεξληέηαη ε εζσηεξηθή εζηίαζε, αδξάλεηα, αθακςία θαη 

ζπκβηβαζκφ αλάκεζα ζηνπο αληηπάινπο πνπ αξγνπνξεί ή κπινθάξεη ηελ αληαγσληζηηθή 

αλαβάζκηζε θαη είζνδν λέσλ εηαηξεηψλ. (Porter, 1990) 

 

2.2.1 PORTER’S DIAMOND 

 

 ην θνκκάηη ηνπ αληαγσληζκνχ, ν Porter M. έρεη εμάγεη έλα δηάγξακκα ζε ζρήκα 

δηακαληηνχ, ψζηε λα πεξηγξάςεη ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ αληίζηνηρα 

ηξνπνπνηνχλ ηέζζεξα ζπζηαηηθά θαη θαζηζηνχλ ηηο εηαηξείεο πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο. 

Σα ηέζζεξα ζπζηαηηθά είλαη ε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο απνθάζεηο, νη ζηφρνη ησλ αηφκσλ κέζα ζηηο εηαηξείεο θαη ε πίεζε 

γηα θαηλνηνκία θαη επελδχζεηο. Οη ηέζζεξηο θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο είλαη νη εμήο: 

 Factor Conditions. Δίλαη ε θαηάζηαζε ελφο έζλνπο ζε παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο, 

φπσο ε ηθαλή εξγαζία ή νη ππνδνκέο, απαξαίηεηα ζπζηαηηθά  γηα ηνλ αληαγσληζκφ ζε κία 

δεδνκέλε βηνκεραλία. Αθνξά ηα φπνηα ζηνηρεία θαζηζηνχλ έλα έζλνο αληαγσληζηηθφ. Οη 

παξάγνληεο απηνί αθνξνχλ νηηδήπνηε, απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηνπο πιηθνχο 

πφξνπο έσο ηελ δνκή θαη ηελ πνηφηεηα ηεο παλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο. Παξά ην γεγνλφο φηη 

έλα έζλνο κπνξεί λα έρεη αθζνλία ηέηνησλ παξαγφλησλ, φπσο ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο θαη 

πινχζηα βιάζηεζε, ε ρξήζε ηνπο είλαη ζεκαληηθφηεξε απφ απηή θαζ‟ απηή ηελ χπαξμή 

ηνπο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα έζλνο λαη κελ ζηεξείηαη ηέηνησλ 

παξαγφλησλ αιιά ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηλνηνκία γηα λα θαιχςεη ηελ έιιεηςε, δεδνκέλν πνπ 

νδεγεί ζε Δζληθφ Αληαγσληζηηθφ Πιενλέθηεκα – ΔΑΠ. Απηνί νη παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: αλζξψπηλνη πφξνη - εξγαζία, θπζηθνί πφξνη - θχζε, 

γλψζεηο, θεθάιαηα θαη ππνδνκέο. 

 Demand Conditions. Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηελ εγρψξηα δήηεζε γηα έλα 

πξντφλ/ππεξεζία κίαο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. Ζ δήηεζε θαζνξίδεηαη απφ ηηο αλάγθεο θαη 

ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ θαη ην επίπεδν ηθαλφηεηαο θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο, θαζψο 

επίζεο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κνηξαζηνχλ νη εγρψξηεο πξνηηκήζεηο 

κε ηηο μέλεο αγνξέο. Ζ δήηεζε είλαη ζεκαληηθή γηαηί ην ΔΑΠ αλαπηχζζεηαη φηαλ ε εγρψξηα 
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δήηεζε μεπεξλά ηηο εμσηεξηθή, δεδνκέλνπ φηη νη εηαηξείεο ηείλνπλ λα ξίρλνπλ ην βάξνο 

ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά παξά ζηελ 

μέλε. 

 Related and Supporting Industries. Αθνξά ηελ χπαξμε ή κε αληαγσληζηηθήο 

βηνκεραλίαο εληφο έζλνπο. Έλα έζλνο απνθηά πεξηζζφηεξα ΔΑΠ φηαλ νη δηεζλείο 

πξνκεζεπηέο επεκεξνχλ κε απνηέιεζκα ηελ επεκεξία φισλ ησλ ζρεηηδφκελσλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ θιάδσλ/βηνκεραληψλ. Ζ επηηπρία ησλ πξνκεζεπηψλ πξνσζεί ηελ 

θαηλνηνκία θαη ην άλνηγκα άιισλ ζηελά ζπλδεφκελσλ βηνκεραληψλ.  

 Firm Strategy, Structure and Rivalry. Ζ ίδξπζε, ε νξγάλσζε θαη ην management 

ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ θαζνξίδνπλ ηνλ εγρψξην αληαγσληζκφ θαη δεκηνπξγνχλ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ησλ ΔΑΠ. Οη εζληθέο εηαηξείεο δηαθέξνπλ αθξηβψο ζε απηφ ην θνκκάηη, ιφγσ 

ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ απφ ηε κία ρψξα ζηελ άιιε. Οη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ή 

απηέο πνπ έρνπλ ηέηνηνπ ηχπνπ δφκεζε ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά απφ απηέο πνπ είλαη 

ζην ρξεκαηηζηήξην, φζνλ αθνξά ηνλ ηνπηθφ ή δηεζλή αληαγσληζκφ.  Δπηπιένλ, ν ηνπηθφο 

αληαγσληζκφο είλαη εμαηξεηηθά επσθειήο γηα ν ΔΑΠ, θη απηφ γηαηί ζηελ χπαξμε ηνπηθνχ 

αληαγσληζκνχ επλννχληαη ε θαηλνηνκία θαη ε βειηίσζε κε απνηέιεζκα λα πξνσζείηαη ην 

ΔΑΠ. (International Relation Online, 2014) (Porter, 1990) 

Οη θαζνξηζηηθνί απηνί παξάγνληεο, κεκνλσκέλα αιιά θαη σο ζχζηεκα, απαξηίδνπλ 

ην γεληθφ πιαίζην  κέζα ζην νπνίν νη επηρεηξήζεηο γελληνχληαη θαη καζαίλνπλ πψο λα 

αληαγσλίδνληαη: ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ θαη νη ηθαλφηεηεο είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία 

γηα ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε κία βηνκεραλία, νη πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνπλ ην 

πψο νη επθαηξίεο γίλνληαη αληηιεπηέο θαη νη θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο νη πφξνη θαη νη 

ηθαλφηεηεο αλαπηχζζνληαη, νη ζηφρνη ησλ εκπιεθνκέλσλ ηδηνθηεηψλ, managers θαη 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ή δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ θαη θπξηφηεξα ε 

πίεζε πνπ αζθείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο γηα επέλδπζε θαη θαηλνηνκία. 

Κάζε ζεκείν ηνπ δηακαληηνχ αιιά θαη ην δηακάληη σο ζχζηεκα, επεξεάδεη 

απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ζηελ επίηεπμε ηεο εζληθήο αληαγσληζηηθήο επηηπρίαο. Κάζε έλα απφ 

ηα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά νξίδεη έλα ζεκεία ζην δηακάληη εζληθνχ πιενλεθηήκαηνο ελψ ε 

επηξξνή ελφο ζεκείνπ επεξεάδεηαη θαη εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ άιισλ. Αιιά ηα 

ζεκεία ηνπ δηακαληηνχ είλαη θαη απηνηξνθνδνηνχκελα, απαξηίδνπλ ην ζχζηεκα. Γχν 
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ραξαθηεξηζηηθά, κάιηζηα, ν εγρψξηνο αληαγσληζκφο θαη ε γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε έρνπλ 

εμαηξεηηθά κεγάιε δχλακε λα κεηαηξέπνπλ ην δηακάληη ζε ζχζηεκα, ν εγρψξηνο 

αληαγσληζκφο γηαηί πξνσζεί ηε βειηίσζε ζε φινπο ηνπο άιινπο παξάγνληεο θαη ε 

γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε γηαηί κεγεζχλεη ηε δηα-δξαζηηθφηεηα ησλ ηεζζάξσλ ρσξηζηψλ 

επηδξάζεσλ. Ο ξφινο ηνπ εγρψξηνπ αληαγσληζκνχ επεμεγεί πσο ην δηακάληη ιεηηνπξγεί σο 

απηνηξνθνδνηνχκελν ζχζηεκα. (Porter, 1990) ην ρήκα 6, πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη 

ην δηακάληη ηνπ Porter ζε ζπλέρεηα φζσλ αλαιχζεθαλ λσξίηεξα.  

 

ρήκα 6. Porter‟s competitive diamond of local industrial clustering  

 

 

 

  

Πεγή:  (Ron & Sunley, 2003) 

FACTOR INPUT 

CONDITIONS 

Δγρψξην εξγαηηθφ δπλακηθφ, 

θεθαιαηαθέο θαη θπζηθέο πεγέο, 

θπζηθέο ππνδνκέο, δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο θαη ηερλνινγία θαη 

εμεηδηθεπκέλεο εηζξνέο. 

RELATED AND SUPPORTING 

INDUSTRIES 

Ύπαξμε ηθαλψλ ηνπηθά-εγθαηεζηεκέλσλ 

πξνκεζεπηψλ θαη αληαγσληζηηθψλ ζρεηηδφκελσλ 

βηνκεραληψλ. 

 

 

DEMAND CONDITIONS 

θεπηφκελνη θαη απαηηεηηθνί 

εγρψξηνη θαηαλαισηέο. 

Δμεηδηθεπκέλε ηνπηθή δήηεζε. 

 

FIRM STRATEGY, STRUCTURE AND 

RIVALRY 

Τγηήο αληαγσληζκφο αλάκεζα ζε ηνπηθά-

εγθαηεζηεκέλεο 
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ην παξαθάησ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηνπ Porter (βι ρήκα 7) πξνζηίζεληαη νη 

παξάκεηξνη chance
14

 θαη government ελψ ηα ππφινηπα ζεκεία κέλνπλ σο έρνπλ, βάζεη ηνπ 

δηακαληηνχ ηνπ Porter.  

Ο ξφινο ηεο ηχρεο έρεη απνδεηρζεί ηζηνξηθά, ελψ παξάιιεια ηα ηπραία γεγνλφηα 

απνδεηθλχεηαη φηη ιίγε ζρέζε έρνπλ κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε έλα έζλνο θαη είλαη 

εθηφο ηεο δχλακεο επηξξνήο πνπ ελέρνπλ νη επηρεηξήζεηο, αθφκε θαη νη θπβεξλήζεηο. Γηα 

απηφ ην ιφγν ηα ηέζζεξα βέιε πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ θνξπθή chance είλαη κνλήο 

θαηεχζπλζεο. Μεξηθά παξαδείγκαηα ηπραίσλ γεγνλφησλ κε ηδηαίηεξε ζεκαληηθφηεηα σο 

πξνο ην εζληθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα είλαη ηα εμήο: πξάμεηο κπζεχκαηα, ζεκαληηθέο 

ηερλνινγηθέο αζπλέρεηεο (βηνηερλνινγία θ.α.), αζπλέρεηεο ζην θφζηνο εηζξνψλ, φπσο νη 

πεηξειατθέο θξίζεηο, αμηνζεκείσηεο κεηαηνπίζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ ή ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ, θνχζθσκα ηεο παγθφζκηαο ή ηνπηθήο δήηεζεο, πνιηηηθέο 

απνθάζεηο μέλσλ θπβεξλήζεσλ, πφιεκνη θ.α. Σα γεγνλφηα απηά θαη άιια αληίζηνηρα, είλαη 

ζεκαληηθά δηφηη δεκηνπξγνχλ αζπλέρεηεο πνπ επηηξέπνπλ κεηαβνιέο ζηελ αληαγσληζηηθή 

ζέζε. Μπνξεί λα αθπξψζνπλ ηελ πιενλεθηηθή ζέζε ησλ αληαγσληζηψλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ δπλαηφηεηεο ψζηε άιιεο επηρεηξήζεηο λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 

Αθνινχζσο, ε θπβέξλεζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ηέζζεξηο θνξπθέο ηνπ 

δηακαληηνχ αιιά θαη λα επεξεαζηεί απφ απηέο, ζεηηθά ή αξλεηηθά, γη‟ απηφ ηα βέιε πνπ 

μεθηλνχλ απφ ηελ θνξπθή government είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο. Μεξηθνί ηξφπνη 

θπβεξλεηηθήο επηξξνήο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο είλαη νη εμήο: επηδνηήζεηο, θηλήζεηο 

πξνο ηηο θεθαιαηαθέο αγνξέο, πνιηηηθέο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θιπ. Ο 

θπβεξλεηηθφο ξφινο ζην ζρεκαηηζκφ ηεο ηνπηθήο δήηεζεο είλαη πην αλεπαίζζεηε, φπσο κε 

ηελ επηβνιή standards ή θαλνληζκψλ γηα ηα ηνπηθά πξντφληα, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηηο 

θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο. Δπίζεο, ε θπβέξλεζε ζπρλά ιεηηνπξγεί σο θχξηνο αγνξαζηήο 

πνιιψλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ κέζα ζε έλα έζλνο, φπσο ν ακπληηθφο εμνπιηζκφο, ν 

εμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ, αεξνπιάλα θ.α. Ο ζπγθεθξηκέλνο ξφινο κπνξεί λα βνεζήζεη 

ή βιάςεη ηε βηνκεραλία ηεο ρψξαο. Αθνινχζσο, ε θπβέξλεζε κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ 

                                                 
14

 Chance: ζχκπησζε, ηχρε, ζπγθπξία, θίλδπλνο ηπραίνο θαη ζπκπησκαηηθφο. (Υξπζνβηηζηψηε & 

ηαπξαθνπνχινπ, 2011) 
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ξφιν ζηε βηνκεραλία, κέζα απφ ηνλ έιεγρν ησλ κέζσ δηαθήκηζεο ή κε λνκνζεζίεο. Σέινο, 

ε επίδξαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, δνκή θαη αληαγσληζκφ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

θνξνινγηθά κέηξα, λνκνζεηηθά πιαίζηα ζηηο θεθαιαηαθέο αγνξέο, αληηκνλνπσιηαθνχο 

λφκνπο θαη άιινπο πνιπάξηζκνπο ηξφπνπο. (Potter & Miranda, 2009) Σν αθφινπζν ζρήκα 

πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο επίδξαζεο ησλ ηεζζάξσλ θνξπθψλ ζπλδπαζηηθά κε ηελ χπαξμε 

ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ ηπραίσλ πεξηζηάζεσλ. Ζ επίδξαζε είλαη ακθίδξνκε ή κε, θαη ην 

ζρήκα απεηθνλίδεη ηα φζα εμεγήζεθαλ αθξηβψο πξηλ. 

 

ρήκα 7. Porter‟s complete system 

Porterian Clusters - ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

 

 

Πεγή:  (Porter, 1990)( (Dr.Press, 2006) 

   

 2.3 ΓΗΑΣΊ CLUSTERS; 

ΣΑ ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ CLUSTER 

 

 Σα νθέιε θαη νη επθαηξίεο πνπ γελλψληαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε έλα 

επηρεηξεκαηηθφ cluster απνηεινχλ θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζε απηφ. Δπίζεο, φζν πεξηζζφηεξν 

ηζρπξνπνηείηαη ε ζέζε ελφο cluster ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλνληαη ηα νθέιε πξνο ηα κέιε. 

Σα επηρεηξεκαηηθά πιέγκαηα απνηεινχλ γεσγξαθηθέο ζπγθεληξψζεηο 

δηαζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζεζκηθψλ θνξέσλ ελφο νηθνλνκηθνχ θιάδνπ, ελψ 
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DEMAND 

CONDITIONS 

RELATED AND 

SUPPORTING INDUSTRIES 

FACTOR 

CONDITIONS 

FIRM STRATEGY 

AND RIVALRY 

 



 

37 

 

ηαπηφρξνλα ελδέρεηαη λα εθηείλνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πφιεηο, αθφκε θαη εθηφο 

ρσξηθψλ ζπλφξσλ. Σν γεγνλφο απηφ ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ, αιιά θαη 

ηε ζπλχπαξμε απηνχ κε ηε ζρέζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηνπ cluster. Ο 

αληαγσληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία είλαη δεδνκέλα πνπ απνηεινχλ ηα πξψηηζηα νθέιε πνπ 

επσκίδνληαη ηα κέξε ηνπ cluster. 

 Μέζα ζηνλ θχθιν δσήο ελφο cluster, ηα κέξε σθεινχληαη απφ νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

πνπ άιινηε πηζαλφλ λα κε κπνξνχζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ιφγσ κεγέζνπο θαη 

πξνζβαζηκφηεηαο ζε πφξνπο, θαζψο θαη ακεζφηεξε θαη ηαρχηεξε πιεξνθφξεζε, 

ηερλνινγηθή ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε. Δπίζεο, κε ηελ χπαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ 

επλνείηαη ε εχθνιε είζνδνο θαη έμνδνο επηρεηξήζεσλ, ε πξνζβαζηκφηεηα ζε πξνκεζεπηέο, 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη πιεξνθφξεζε. Ζ παξνπζία απηψλ ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ζπληειεί ζε βειηησκέλεο πνηνηηθά παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα 

αιιά θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 Απφ ην 2008, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθνίλσζε κε έθζεζή ηεο φηη ηα Clusters 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Δ.Δ.. Σν επξσπατθφ παξαηεξεηήξην ησλ clusters έρεη αλαγλσξίζεη 

πεξηζζφηεξα απφ 2000 πεξηθεξεηαθά πιέγκαηα ζηελ Δπξψπε. Μάιηζηα, ην 38% ησλ 

Δπξσπαίσλ εξγαδνκέλσλ εξγάδνληαη ζε εηαηξείεο πνπ απνηεινχλ κέξε ελφο cluster, ελψ ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο ην κεξίδην ησλ εξγαδνκέλσλ ζε clustered εηαηξείεο θηάλεη ή/θαη 

μεπεξλά ην 50%.  

Μεγάια γλσζηά clusters ηεο Δπξψπεο είλαη νη Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

ζηελ Πφιε ηνπ Λνλδίλνπ, νη Πνιπηειείο νίθνη κφδαο ζηελ Ηηαιία, ηα βην-θαξκαθεπηηθά 

αγαζά ζηελ Αλαηνιηθή Γαλία θαη ε απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηε Ννηηνδπηηθή Γεξκαλία. Ζ 

αμία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα clusters πξνέξρεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ζπγθέληξσζεο κε ηελ αμία, ηε δπλακηθή θαη ηα νθέιε, πνπ ελδερνκέλσο λα εληζρχνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ κεξψλ ηνπο. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε δεκηνπξγία θαη παξνπζία 

ησλ clusters ζπλδέεηαη κε πςειφηεξα επίπεδα νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. Βάζεη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ Clusters απνδεηθλχεηαη φηη πεξηνρέο κε κεγάιν πνζνζηφ 

εξγαζίαο ζε ηζρπξέο clustered εηαηξείεο, έρνπλ απμεκέλν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ.  

 



 

38 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 – ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

MARITIME CLUSTERS 

 

 Ύζηεξα απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ησλ business clusters, ε αλάιπζε 

ζπλερίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο απηήο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο. Ζ ζεκεξηλή 

νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη έληνλα απφ ηελ παξνπζία ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πιεγκάησλ, παγθνζκίσο. Σα πιέγκαηα αλά νηθνλνκηθφ θιάδν 

πεξηιακβάλνπλ πξνκεζεπηέο εμεηδηθεπκέλσλ εηζξνψλ, παξφρνπο εμεηδηθεπκέλσλ 

ππνδνκψλ, πξνζβαζηκφηεηα ζε δίθηπα θαη πειάηεο, πξνζβαζηκφηεηα ζε επηρεηξήζεηο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ, ηερλνινγίαο ή/θαη θνηλψλ εηζξνψλ, θπβεξλεηηθνχο θνξείο, 

παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα, γλψζε, νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο, εθπαηδεπηηθνχο 

θνξείο θαη θνξείο πιεξνθφξεζεο, ηερληθήο ππνζηήξημεο θιπ. Δπίζεο, ηα πιέγκαηα, φπσο 

έρεη ήδε ηνληζηεί, κπνξεί λα εθηείλνληαη ζε πάλσ απφ κία πφιεηο ή ηνπηθέο αγνξέο, αθφκε 

θαη λα μεπεξλνχλ ηα εζληθά ζχλνξα. ε απηφ ην πιαίζην ηα κέιε ηνπ πιέγκαηνο 

επσθεινχληαη απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηνλ αληαγσληζκφ πνπ γελλψληαη, αιιά θαη φια ηα 

πξφζζεηα πιενλεθηήκαηα πνπ ήδε έρνπλ παξνπζηαζηεί. 

 Ζ έλλνηα ησλ clusters είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζην πιαίζην ησλ λαπηηιηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε πνιπάξηζκεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ζε επίπεδν Δ.Δ. Ζ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, νη εζληθέο θπβεξλήζεηο, φπσο επίζεο ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνί έρνπλ εξεπλήζεη 

ην δήηεκα ησλ maritime clusters σο βάζε γηα θαζνδήγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηνκεαθψλ 

αθνινπζνχκελσλ πνιηηηθψλ, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επεκεξίαο 

ησλ λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηθεξεηαθέο ζπγθεληξψζεηο. Αλ θαη κεγάιν κέξνο 

ησλ εξεπλψλ έρεη επηθεληξσζεί ζηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία ησλ λαπηηιηαθψλ πιεγκάησλ θαη 

κφλν, ε γλψζε γηα ηε δνκή θαη ηε δπλακηθή ηνπο έρεη ηδηαίηεξε αμία θαη πξέπεη λα 

απνθηάηαη.  

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ζε ρψξεο πνπ ν λαπηηιηαθφο ηνκέαο αλζεί θαη απνηειεί 

θχξην θαη παξαδνζηαθφ νηθνλνκηθφ θιάδν ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, είλαη επφκελν λα 

δεκηνπξγνχληαη θαη λα αλαπηχζζνληαη λαπηηιηαθά πιέγκαηα, ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο 

θαη επέθηαζεο ησλ λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ ηάζε λα επσθειεζνχλ απφ ηα 

νθέιε ησλ clusters. Απηφ ηζρχεη θαη ζηελ επξσπατθή λαπηηιία πνπ απνηειείηαη απφ πιήζνο 
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λαπηηιηαθψλ clusters, κε πςειφ θχθιν εξγαζηψλ θαη ζπλερψο απμαλφκελε πξνζηηζέκελε 

αμία, πνπ επλννχλ ζεκαληηθά ηε λαπηηιία θαη γεληθά ηελ νηθνλνκία ζηελ Δπξψπε. 

(Θεσδσξφπνπινο, Λεθάθνπ, & Πάιιεο, 2006) (Hansen & Clasen, 2010) 

 Οη νξηζκνί ησλ κεξψλ πνπ ζεσξνχληαη ηκήκα ησλ λαπηηιηαθψλ πιεγκάησλ 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε, γηα παξάδεηγκα θαηά πφζνλ ε Αιηεία ή/θαη ην 

Ναπηηθφ κπνξεί λα ζεσξνχληαη θνκκάηη ηνπ ππξήλα ηνπ λαπηηιηαθνχ cluster. Δπίζεο, 

ακθηζβεηείηαη εάλ νη εηαηξείεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ εμνπιηζκφ πινίσλ κπνξνχλ ή φρη λα 

ζεσξνχληαη κέξε ηνπ πιέγκαηνο, εθφζνλ παξάγνπλ βηνκεραληθά κεραλήκαηα θαη 

εμνπιηζκνχο πνπ εμππεξεηνχλ θαη άιινπο θιάδνπο εθηφο λαπηηιίαο. Σν βαζηθφ, ινηπφλ, 

δήηεκα είλαη λα εμεηάδνληαη νη ακηγψο λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο σο κέξνο ηνπ 

λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα απαληεζνχλ ηέηνηα εξσηήκαηα. 

Σν παξφλ θεθάιαην, έρεη ζθνπφ λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαιχζεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

clusters ζηελ λαπηηιία, λα παξαζέζεη παξαδείγκαηα απφ λαπηηιηαθά θαη ιηκεληθά πιέγκαηα, 

λα απεηθνλίζεη ηα κέξε απφ ηα νπνία απνηεινχληαη θαη ηα νθέιε πνπ δεκηνπξγνχλ γηα ηα 

κέξε ηνπο θαη ηελ εθάζηνηε εζληθή νηθνλνκία. Ο θιάδνο ηεο λαπηηιίαο απνηειεί ζεκαληηθφ 

νηθνλνκηθφ θιάδν γηα πνιιέο απφ ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο ηεο Δπξψπεο, απνηειείηαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, ππνζηεξίδεηαη απφ πνιιά πιέγκαηα θαη απηά αληίζηνηρα 

εθπξνζσπνχληαη θαη ζηεξίδνληαη απφ κεγάιεο νξγαλψζεηο. Όια απηά ζα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν κειέηεο ζην παξφλ θεθάιαην. 

 

3.1 ΘΔΧΡΗΑ - ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΑ ΠΛΔΓΜΑΣΑ 

 

Οη λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, σο ζχλνιν, απνηεινχληαη απφ επηκέξνπο αγνξέο 

πνπ ζπλζέηνπλ απηφ πνπ απνθαιείηαη Ναπηηιηαθφ Πιέγκα, εθηφο βέβαηα απφ ηελ 

θπξηφηεξε φισλ πνπ είλαη νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Καηά θχξην ιφγν είλαη νη εμήο: ιηκάληα 

θαη ιηκεληθέο ππεξεζίεο, λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο θαη ππνζηεξηθηηθέο απηψλ, λαππεγεία θαη 

κεηαιινπξγηθή βηνκεραλία, λαπηηιηαθφο εμνπιηζκφο, κεραλήκαηα θαη επεμεξγαζία 

κεηάιινπ, ζθάθε αλαςπρήο, ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο, αιηεία 

θαη παξεκθεξείο δξαζηεξηφηεηεο, εθβαζχλζεηο θαη ζρεηηθέο θαηαζθεπέο, παξάθηηεο 

βηνκεραλίεο, πνιεκηθφ λαπηηθφ θαη ακπληηθνί κεραληζκνί, εζσηεξηθή λαπζηπινΐα, 
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εκπνξηθή λαπηηιία θαη logistics/κεηαθνξέο. Κάζε ηνκέαο δηαθέξεη ζε φξνπο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζρεηηθήο ζεκαζίαο σο πξνο ην λαπηηιηαθφ πιέγκα. Αλαιφγσο ηελ 

πξνζέγγηζζε, ππάξρνπλ λαπηηιηαθνί ηνκείο πνπ ζεσξνχληαη «ππξήλαο» θαη νη γχξσ 

βηνκεραλίεο εμαξηψληαη απφ ηε δήηεζε θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ζε απηνχο. Κη ελψ νη ηνκείο 

ηνπ ππξήλα κπνξεί λα κε ζπλδένληαη έληνλα κε ηνπο ππφινηπνπο, απνηεινχλ πξνυπφζεζε 

γηα ηελ χπαξμε θαη αλάπηπμε ηνπ πιέγκαηνο. Οη θπξίαξρνη ηνκείο πνπ ζεσξνχληαη ππξήλαο 

είλαη νη Θαιάζζηεο κεηαθνξέο, νη Ληκέλεο θαη ε Offshore δξαζηεξηφηεηα
15

. Όζν πην 

ηζρπξφο ν ππξήλαο ηφζν κεγαιχηεξε ε δπλαηφηεηα γηα ηηο εηαηξείεο, πνπ αλήθνπλ ζε 

ζρεηηθέο ή γχξσ βηνκεραλίεο, λα αλαπηπρζνχλ ή/θαη λα πξνζειθχνληαη ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία.  

Αληηζέησο, ππάξρνπλ θαη λαπηηιηαθνί ηνκείο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κία αξθεηά 

επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ Ναπηηιηαθφ Πιέγκα, φπσο ην Ναπηηθφ θαη ε Αθηνθπιαθή, ε 

εγρψξηα λαπζηπινΐα θαη νη λαπηηιηαθέο εξγαζίεο.  Δπίζεο, ν ηνκέαο ηεο αιηείαο, ν 

παξάθηηνο θαη ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο θαη ν ηνκέαο ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο ζπλεζίδεηαη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ φξν ηνπ Ναπηηιηαθνχ Πιέγκαηνο, παξά ην γεγνλφο φηη είλαη 

ιηγφηεξν δηαδεδνκέλα ζπγθξηηηθά κε ηνπο παξαδνζηαθνχο λαπηηιηαθνχο ηνκείο. 

Δλ ζπλερεία, γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ νθειψλ ηνπ πιέγκαηνο απφ ηα κέξε 

ηνπ θαη ηε δηαηήξεζε καθξνρξφληαο ζέζεο αληαγσληζηηθφηεηαο, είλαη απαξαίηεηε ε 

χπαξμε θξίζηκεο κάδαο παηρηψλ ζε θάζε επίπεδν, δειαδή λα ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία 

πειαηψλ, ηξνθνδνηψλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη αληαγσληζηψλ. Απφ 

απηφ εμάγεηαη φηη ε ηθαλφηεηα ησλ ηνκέσλ ηεο δήηεζεο (cluster drivers) γηα δεκηνπξγία 

επαξθνχο δήηεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ πιέγκαηνο, 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. (European Commision - MARE.A.1 "Maritime Policy", 2009) 

(Hansen & Clasen, 2010) 

Αλαιπηηθφηεξα, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη αγνξέο ζηηο επηκέξνπο λαπηηιηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  θαη ην βάξνο πνπ απηέο θαηέρνπλ ζην ζχλνιν ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο. 

Ζ εκπνξηθή λαπηηιία, δειαδή νη ζαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο θαηέρνπλ 

κεγάιν κεξίδην ζηηο παγθφζκηεο κεηαθνξηθέο θαη λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ 
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 Offshore supply: αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπκβαηηθέο θαη αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο. 
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απνηεινχλ θηλεηήξηα δχλακε γηα άιινπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο. Ζ Διιάδα ζηνλ ηνκέα 

απηφ θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, κε ηελ 

ειιεληθή ζεκαία αιιά θαη ηελ ειιεληθή ηδηνθηεζία.  

Οη λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο, ηεινχλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν γηα ηελ εκπνξηθή λαπηηιία 

θαη πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά επαγγεικαηηθά αληηθείκελα: αζθαιίζεηο, λαπινκεζηηηθά,  

λνκηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ππεξεζίεο, πξαθηφξεπζε, επηζεσξήζεηο, λενγλψκνλεο θ.α. Ζ 

αγνξά ησλ λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ αθνινπζεί απμεηηθή πνξεία ζηελ Δπξψπε, κε ην 

Λνλδίλν λα θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε αιιά θπξίσο ηζηνξηθή παξάδνζε, ελψ γεληθά νη 

ππεξεζίεο απηέο ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνληαη γεσγξαθηθά θαη λα δεκηνπξγνχλ αληίζηνηρα 

πεξηθεξεηαθά πιέγκαηα. 

Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκόο αιιά θαη ν ηνκέαο ηεο θξνπαδηέξαο απνηεινχλ ζπγγελείο θαη 

ζπλερψο αλαπηπζζφκελνπο λαπηηιηαθνχο ηνκείο, κε κεγάιε δήηεζε ζε ΖΠΑ θαη Δπξψπε. 

ε ζπλάθεηα κε ηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ, βξίζθεηαη θαη ν ηνκέαο θαηαζθεπήο ζθαθώλ 

αλαςπρήο, αγνξάο ζηελ νπνία νη ΖΠΑ έρνπλ ην πξψην ιφγν, αλ ηδίσο ιάβεη θαλείο ππφςε 

φηη 1:6 πνιίηεο ησλ ΖΠΑ είλαη ηδηνθηήηεο ζθάθνπο, ζπγθξηηηθά κε ηελ ακέζσο επφκελε 

αλαινγία πνπ αλήθεη ζηνπο Οιιαλδνχο θαη αληηζηνηρεί ζε 1:30. 

Σα ιηκάληα, είλαη κία μερσξηζηή αγνξά πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε δηαθίλεζε ηνπ εκπνξίνπ, ελψ ε Δπξψπε θαηέρεη ην 42% ηεο παγθφζκηαο απηήο 

αγνξάο. 

Ζ αιηεία, απνηειεί γηα νξηζκέλα θξάηε αλά ηνλ θφζκν παξαδνζηαθφ θαη βαζηθφ 

νηθνλνκηθφ ηνκέα, σζηφζν ραξαθηεξίδεηαη απφ θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο, ιφγσ ηεο φρη 

άπεηξεο πνζφηεηαο αιηεπκάησλ ζηε γε, ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ πφξσλ αιιά θαη 

ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ηρζπνηξνθηψλ. ηνλ ηνκέα απηφ ε Αζία θαηέρεη πάλσ απφ ην 

55% ελψ αληίζεηα ην επξσπατθφ κεξίδην είλαη εμαηξεηηθά ρακειφ. Δληφο Δπξψπεο, ε 

Ννξβεγία, ε Ηζπαλία θαη ε Γαλία απνηεινχλ καδί πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο 

επξσπατθήο αγνξάο αιηείαο. ρεηηθνί κε ηελ αιηεία είλαη νη ζαιάζζηεο ηρζπνθαιιηέξγεηεο 

θαη ε επεμεξγαζία αιηεπκάησλ, λαπηηιηαθνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπ εγείηαη ε Αζία κε 70% θαη 

60% επί ηεο παγθφζκηαο αγνξάο αληίζηνηρα ελ αληηζέζεη κε ηελ Δπξψπε πνπ έρεη κφιηο ην 

15% θαη 10% αληίζηνηρα. Οη ηρζπνθαιιηέξγεηεο απνηεινχλ άθξσο ηαρέσο αλαπηπζζφκελν 

ηνκέα ιφγσ ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο δήηεζεο θαη κεηνχκελσλ ζαιάζζησλ απνζεκάησλ. 
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Οη εμνξύμεηο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ, φπσο επίζεο, ε άληιεζε θαη ε 

επεμεξγαζία απηψλ, αιιά θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη 

επηθεξδείο λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ πςειή εμεηδίθεπζε, απμεκέλα 

ρξεκαηηθά θεθάιαηα θαη εηδηθφ εμνπιηζκφ. Ζ Δπξψπε έρεη απμαλφκελν κεξίδην ζηηο ελ 

ιφγσ αγνξέο θαη ηδηαίηεξα ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο μεπεξλά πιένλ ην 99% ηεο παγθφζκηαο 

αγνξάο. 

Οη λαππεγήζεηο θαη ν λαπηηιηαθόο εμνπιηζκόο  είλαη πιήξσο αιιεινεμαξηψκελνη 

ηνκείο ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο. Όηαλ είλαη επλντθέο νη ζπλζήθεο ηεο λαπηηιηαθήο 

αγνξάο ηφηε ηαπηφρξνλα ζρεδφλ αλαθάκπηνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο. ηα λαππεγεία ε 

Αζία θαη χζηεξα ε Δπξψπε ζπκπιεξψλνπλ ην 95% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, ελψ ζην 

λαπηηιηαθφ εμνπιηζκφ ην 85%. Δληφο Δπξψπεο ε Γεξκαλία θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην 

ζηηο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ηελ ηξνθνδφηεζε λαπηηιηαθψλ εμαξηεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ. Οη δχν αγνξέο ελέρνπλ κεγάιν πνζνζηφ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ιφγσ ηεο 

αλάγθεο γηα θαηλνηνκία θαη ηερλνινγηθή εμέιημε. Με ην λαππεγηθφ ηνκέα ζρεηίδεηαη θαη ε 

λαππήγεζε/εμόπιηζε πνιεκηθώλ πινίσλ, κε ηελ Δπξψπε λα εγείηαη ηεο αγνξάο θαη ηελ Β. 

Ακεξηθή λα αθνινπζεί κε παξαπιήζην κεξίδην  αγνξάο ηεο ηάμεσο ηνπ 30%. 

Ζ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, θαζψο θαη ν ηνκέαο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

εμνπιίδνπλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο φινπο ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ, 

παίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, είηε κέζα απφ εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα είηε κε 

ηελ εμαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ θαη άξηηα θαηαξηηζκέλσλ εξγαδνκέλσλ. ηνλ ηνκέα 

ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε σθεαλνγξαθηθή έξεπλα, πνπ εμάγεη ράξηεο λαπζηπινΐαο, 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εμνξχμεηο θαη ηελ πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ, ζηε βέιηηζηε ηνπνζέηεζε ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη άιιεο λαπηηιηαθέο 

ιεηηνπξγίεο, ελψ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζε επξσπατθφ επίπεδν θαηέρεη ε  Αγγιία κε 19%. 

Παξάιιεια ε αγνξά ππνζαιάζζησλ ζθαθώλ έρεη άκεζε ζπλάθεηα κε ηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο ζηε ζάιαζζα. 

Σέινο, έλα αθφκε θνκκάηη ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηαιακβάλεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ε αζθάιεηα, ε πεξηθξνύξεζε  θαη άιινη ακπληηθνί κεραληζκνί απέλαληη ζε 

παξάλνκεο θαη πεηξαηηθέο ελέξγεηεο ζηε ζάιαζζα. Ζ αγνξά αλαπηχρζεθε κε απμεκέξλν 
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ξπζκφ ηελ ηειεπηαία 10εηία, αλ θαη απηή ηε ζηηγκή δηέπεηαη απφ ζηαζεξφηεηα ιφγσ ηεο 

ζρεηηθήο αλαραίηηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεηξαηείαο ησλ ζαιαζζψλ. Χζηφζν, θξαηηθέο 

αξρέο, εζληθέο αθηνθπιαθέο, εθνπιηζηηθέο εηαηξείεο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο 

έρνπλ ζπλεξγαζηεί ζζελαξά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζχγρξνλεο ζαιάζζηαο ηξνκνθξαηίαο 

θαη πεηξαηείαο.   (Θενδσξφπνπινο, Λεθάθνπ, & Πάιιεο, 2006)  

  Σν Clustering ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα ζην λαπηηιηαθφ θιάδν, δελ είλαη 

απηνζθνπφο, αιιά ελέρεη πνιιά νθέιε, ιφγσ ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ηελ νηθνλνκηθή 

επεκεξία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηέρνπλ. Δπίζεο, νη ίδηεο νη ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο 

ππάξρνπλ clusters γλσξίδνπλ κεγαιχηεξε επεκεξία, δειαδή πςειφηεξν θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ, ζπγθξηηηθά κε φζεο δελ έρνπλ clusters ηνπνζεηεκέλα. Σα θπξηφηεξα νθέιε 

εκθαλίδνληαη κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ηνπ outsourcing
16

. 

Δπηπιένλ, εμίζνπ ζεκαληηθά νθέιε είλαη ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ην απμεκέλν 

επίπεδν επηρεηξεκαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ην πςειφηεξν επίπεδν έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

  Μέζα ζην πιέγκα ηα κέξε έρνπλ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, αληαγσληζκνχ θα 

αιιειεμάξηεζεο. Ζ νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε είλαη έληνλε ηδηαίηεξα κεηαμχ νξηζκέλσλ 

ηνκέσλ. Αξρηθά, είλαη εχινγν λα αληηιεθζεί θαλείο φηη νη λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο θαη ν 

λαπηηιηαθφο εμνπιηζκφο ελέρνπλ νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κε φιν ην ππφινηπν λαπηηιηαθφ 

ζχζηεκα, δειαδή κε φιεο ηηο λαπηηιηαθέο εξγαζίεο, ηελ αιηεία, ηα ιηκάληα, ηα ζθάθε 

αλαςπρήο, ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηα λαππεγία, ην λαπηηθφ, ηηο ππεξάθηηεο ηξνθνδνζίεο 

θαη ηελ εγρψξηα λαπζηπιντα. Αλαιφγσο πνην λαπηηιηαθφ πιέγκα εμεηάδεη θαλείο, κπνξεί λα 

δεη φηη νη νηθνλνκηθέο εμαξηήζεηο απμάλνλαη θαη κεηψλνληαη ζε ρξεκαηηθή αμία, γηα 

παξάδεηγκα ζην Οιιαλδηθφ λαπηηιηαθφ πιέγκα, θηλείηαη ην πνζφ ησλ 1,18 δηο € απφ ην 

Ναπηηιηαθφ εμνπιηζκφ πξνο ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηνπ πιέγκαηνο, ελψ κφιηο 0,23 δηο € 

θηλνχληαη απφ ηηο Ναπηηιηαθέο ππεξεζίεο πξνο ην ππφινηπν πιέγκα.   

   Σα λαπηηιηαθά πιέγκαηα ζηελ Δπξψπε εθηείλνληαη ζηνπο παξαθάησ  λαπηηιηαθνχο 

ηνκείο: 
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 Outsourcing: κεηαθνξά δξαζηεξηνηήησλ ή εξγαζηψλ εθηφο εηαηξείαο, ρξεζηκνπνίεζε εμσηεξηθψλ 

ζπλεξγαηψλ, αλάζεζε ζε ηξίηνπο. (Υξπζνβηηζηψηε & ηαπξαθνπνχινπ, 2011) 
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 Καηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο: λαππήγεζε ζθαθψλ θαη επηζθεπή, πξνκεζεπηέο 

λαπηηθψλ θαη κε λαπηηθψλ εηδψλ, ζαιάζζηα θαη ππνζαιάζζηνο εμνπιηζκφο, 

λαππήγεζε – επηζθεπή – κεηαηνπή πινίσλ.  

 Σνκέαο κεηαθνξψλ: εζσηεξηθή λαπζηπιντα, ιηκάληα θαη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί, 

εκπνξηθή λαπηηιία. 

 Πφξνη: αιηεία θαη πδαηνθαιιηέξγεηεο, επεμεξγαζία ηρζχσλ, εμφξπμε πεηξειαίνπ, 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ. 

 Τπεξεζίεο & άιιεο ιεηηνπξγίεο: κεζηηεία θαη πξαθηφξεπζε, αλεθνδηαζκφο 

θαπζίκσλ, λενγλψκνλεο, ρξεκαηνδφηεζε, εθβαζχλζεηο, αζθάιηζε, πηινηάξηζκα, 

εμεηδηθεπκέλα κέζα επηθνηλσλίαο. 

 Σνκέαο αλαςπρήο & ηνπξηζκνχ: θξνπαδηέξα, παξαζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζθάθε πνιπηειείαο/ζαιακεγά θαη ιηκάληα ζαιακεγψλ. 

 Γεκφζηνο ηνκέαο: εθκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε, δηαθπβέξλεζε, πδξνγξαθηθά 

γξαθεία, λαπηηθφο ζηφινο, αθηνθπιαθή θαη ππεξεζίεο Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο 

(Search and Rescue, SAR), Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (Non-govermental 

Organizations, NGOs) θαη ζπλδηθάηα/νξγαλψζεηο. 

 Πεδίν έξεπλαο: ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, σθεαλνγξαθία θαη ηλζηηηνχηα 

σθεαλνινγίαο, δεμακελέο ξπκνχιθεζεο θαη παλεπηζηεκηαθή έξεπλα/γλψζε.  

Οη ζαιάζζηεο βηνκεραλίεο θαη ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα ηνκεαθψλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απφ λαππεγηθή κέρξη εκπνξηθή λαπηηιία θαη ιηκέλεο, απφ 

αιηεία κέρξη ππεξεζίεο αλαςπρήο θαη ηνπξηζκνχ, απφ ππεξάθηηεο εμνξχμεηο πφξσλ
17

 κέρξη 

ηεξάζηηα πνηθηιία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ.  

Σν λαπηηιηαθά πιέγκαηα ζε φιε ηελ Δπξψπε ζπκβάιινπλ ζηελ επεκεξία φισλ ησλ 

Δπξσπαίσλ. Γηα παξάδεηγκα,  ε πιεηνλφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Δ.Δ. γίλεηαη δηά 

ζαιάζζεο θαη νη ζάιαζζεο πνπ πεξηβάιινπλ ηελ Δπξψπε παξέρνπλ πινχζηα πεγή 

ζπκβαηηθψλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ. Οη πεξηνρέο ηεο επξσπατθήο αθηνγξακκήο είλαη 

θέληξα λαπηηιηαθψλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο λαππεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

αιιά θαη βξίζθνληαη κεηαμχ ζηνπο πην δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο.  

                                                 
17

 Πεξηιακβάλνληαη ζηηο offshore δξαζηεξηφηεηεο. 
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Ζ Δπξψπε έρεη ζεκαληηθή λαπηηιηαθή βηνκεραλία κε δπλαηή ζέζε ζηνλ παγθφζκην 

ράξηε ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο. ηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

ηζρχνπζαο ζέζεο θαη ελδπλάκσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ελδπλακψλνληαη ηα 

λαπηηιηαθά πιέγκαηα νινέλα πεξηζζφηεξν. Καηά ηελ ηειεπηαία 15εηία, ηα πεξηζζφηεξα 

θξάηε-κέιε έρνπλ απμήζεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν θαη ζην κεηαμχ, 

πνιιέο ρψξεο θαη πεξηνρέο αθνινχζεζαλ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο αληηπξνζψπεπζεο ηνπ 

λαπηηιηαθνχ ηνπ θιάδνπ κέζσ θάπνηνπ νξγαληζκνχ ζπζπείξσζεο, δειαδή νξγάλσζεο ηνπ 

λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο.   

Ο λαπηηιηαθφο θιάδνο, γεληθά, κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξείο ππνπεξηνρέο - ηνκείο: 

 Πεξηνρή 1: παξαδνζηαθφο λαπηηιηαθφο ηνκέαο, λαπηηιία, λαππεγηθή, λαπηηιηαθφο 

εμνπιηζκφο, λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο, ζθάθε αλαςπρήο, ιηκέλεο, ηξνθνδνζία offshore, 

λαπηηθφ, εγρψξηα λαπζηπιντα, λαπηηιηαθέο εξγαζίεο θαη ζαιάζζηα αδξαλή πιηθά. 

 Πεξηνρή 2: παξάθηηνο θαη ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο θαη αλαςπρή, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ 

παξάθηην ηνπξηζκφ θαη ηνλ ηνπξηζκφ ηεο θξνπαδηέξαο. 

 Πεξηνρή 3: αιηεία, ηνκέαο πνπ πεξηιακβάλεη ην ςάξεκα, ηελ επεμεξγαζία ησλ ηρζχσλ 

θαη ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο. (European Commision - MARE.A.1 "Maritime Policy", 2009) 

 

3.1.1 Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΟΡΟΤ  

ΚΟΜΟ & ΔΤΡΩΠΖ 

 

  Ζ δηαζεζηκφηεηα ζπλερψο updated δεδνκέλσλ γηα ην κέγεζνο θαη ηε ζεκαζία ηεο 

λαπηηιίαο ζηελ Δπξψπε ελέρεη θελά, σζηφζν κε ζηγνπξηά κπνξεί θαλείο λα ππνινγίζεη νηη 

έλα πνζνζηφ κεηαμχ 3% - 5% ηνπ επξσπατθνχ ΑΔΠ γελλάηαη απφ ηε βηνκεραλία ηεο 

λαπηηιίαο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη γχξσ απφ απηφλ ηνλ θιάδν, εμαηξψληαο ηηο α‟ 

χιεο φπσο πεηξέιαην, ςάξηα θαη θπζηθφ αέξην. Ο θιάδνο ζπλνιηθά παξέρεη εξγαζία ζε 

πάλσ απφ 3εθ. άηνκα, ε αθηνγξακκή ηεο Δπξψπεο γελλά γχξσ ζην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ΑΔΠ, ζρεδφλ ην 90% ηνπ εμσηεξηθνχ επξσπατθνχ εκπνξίνπ θαη ην 40% ηνπ εζσηεξηθνχ 

δηαθηλνχληαη δηά ζαιάζζεο θαη ζηελ Δπξψπε ειέγρεηαη ην 40% ηνπ παγθφκηνπ εκπνξηθνχ 

ζηφινπ. Σαπηφρξνλα, ζηελ Δπξψπε ειέγρεηαη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην απφ άιινπο 
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λαπηηιηαθνχο ηνκείο θαη ππεξεζίεο, φπσο ιηκέλεο κε πεξίπνπ ην 40% ηνπ ζαιάζζηνπ 

εκπνξίνπ, ην ίδην πνζνζηφ πεξίπνπ ζε πεηξέιαηα θαη πάλσ απφ 20% ζε θπζηθφ αέξην. 

Σν λα ππνινγίζεη θαλείο ηελ νηθνλνκηθή αμία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο σθεαλνχο 

θαη ηηο ζάιαζζεο ηνπ θφζκνπ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν θαζψο ηα ζηνηρεία είλαη ειιηπή, 

σζηφζν παξαηίζεληαη νξηζκέλα πνπ δίλνπλ κία γεληθή εηθφλα γηα ηελ πξνεξρφκελε απφ ηηο 

δηάθνξεο ζαιάζζηεο ππεξεζίεο αμία, ζε παγθφζκην θαη επξσπατθφ επίπεδν. Βάζεη 

ζηνηρείσλ ηνπ 2004, απφ Έθζεζε ηεο Δ.Δ. «Commission Staff Working Document – 

Maritime Clusters», Βξπμέιιεο – 2007,  κπνξεί θαλείο λα βαζηζηεί ζηα παξαθάησ 

ζπλνπηηθά δεδνκέλα θαη έηζη λα αμηνινγήζεη ηελ νηθνλνκηθή αμία ηνπ θιάδνπ. Σα πνζά 

πνπ αλαθέξνληαη είλαη φια ζε λφκηζκα Δπξψ.  

 Δκπνξηθή Ναπηηιία & Μεηαθνξέο. Ο ηνκέαο γελλά 342.743εθ € παγθνζκίσο, 151.137εθ 

€ ζηελ Δπξψπε, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί γηα ηελ Δπξψπε ζε 44,1% κεξίδην επί ηεο 

παγθφζκηαο γελλφκελεο αμίαο. 

 Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο. Ο ηνκέαο επηθέξεη παγθνζκίσο 168.189εθ € θαη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν 71.812εθ €, πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζε 42,7% γηα ηελ Δπξψπε. 

 Δμνξχμεηο πεηξειαίν / θπζηθνχ αεξίνπ. Οη εμνξχμεηο γελλνχλ 91.146εθ € ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά, ελψ 20,9% εμ απηψλ αληηζηνηρεί ζηελ επξσπατθή. 

 Αιηεία / Δπεμεξγαζία ηρζχσλ θαη ζαιαζζηλψλ / Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα. πλνιηθά 

απηνί νη ηνκείο επηθέξνπλ ην πνζφ ησλ 159.718εθ € παγθνζκίσο θαη κφλν 16.482εθ €, 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε κφιηο 9,7% επί ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. 

 Ναπηηθφο εμνπιηζκφο. Σν πνζφ ησλ 72.871εθ € παγθνζκίσο θαη 16.675εθ € ζηελ 

Δπξψπε επηθέξεη ν ηνκέαο, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 22,9% γηα ηελ Δπξψπε ζε ζρέζε 

κε ηελ παγθφζκηα αγνξά. 

 Ναππεγηθή. Ζ θαηαζθεπή θαη επηζθεπή πινίσλ γελλά 39.746εθ € ζηνλ θφζκν θαη 

13.143εθ € ζηελ Δπξψπε. Μεξίδην 34,8% γηα ηελ Δπξψπε ζηνλ ηνκέα απηφ. 

 Ληκάληα. Ζ αγνξά ησλ ιηκέλσλ γελλά 25.017εθ € ζηνλ θφζκν θαη 10.478εθ € ζηελ 

Δπξψπε, πςειφ πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 41,9% γηα ηε δεχηεξε. 

 Κξνπαδηέξα. Ο θιάδνο ηεο θξνπαδηέξαο απνηειεί έλα ζπγθξηηηθά κηθξφ θνκκάηη ηεο 

παγθφζκηαο λαπηηιηαθήο αγνξάο, πνπ αληηζηνηρεί ζε κφιηο 10.629εθ € θαη γηα ηελ Δπξψπε 

ζε κφιηο 2.365εθ € (19,7% ηνπ παγθφζκηνπ). 
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 Έξεπλα & Αλάπηπμε. ην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο γηα ηε Ναπηηιία 

γελλνχληαη 10.629εθ € παγθνζκίσο θαη 3.273εθ € ζε επξσπατθφ επίπεδν (30,8%). 

 Αγνξά θπθηψλ. Γελλά πεξίπνπ 6δηο € ζε παγθφζκην επίπεδν, σζηφζν δελ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία κεκνλσκέλα γηα ηελ Δπξψπε. 

 Σνκέαο Γηαθήκηζεο. Σν πνζφ ησλ 6.840εθ € επηθέξεη ν ελ ιφγσ ηνκέαο ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά, ελψ 2.736εθ € αληηζηνηρνχλ ζηελ επξσπατθή, κεξίδην πνπ ηζνχηαη κε 40%. 

 Σνκέαο IT
18

 ζηε λαπηηιία. Ζ πιεξνθνξηθή ηεο λαπηηιίαο, γελλά κφιηο 3.570εθ € 

παγθνζκίσο θαη 1.382 ζηελ Δπξψπε, κεξίδην πνπ αλαινγεί ζε 38,7%. 

 Σνκέαο Οξπθηψλ & Αδξαλψλ πιηθψλ. Γελλά ζηνλ θφζκν κφιηο 2.741εθ € εθ ησλ 

νπνίσλ 1.344εθ € αληηζηνηρνχλ ζηελ Δπξψπε, δειαδή ζρεδφλ ην 50%. 

 Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Απνηειεί κία ηεξάζηηα αγνξά ζε φιν ηνλ θφζκν, πνπ 

επηθέξεη 128εθ €, εθ ησλ νπνίσλ ηα 121εθ € αληηζηνηρνχλ ζηελ Δπξψπε, δειαδή θαηέρεη 

ζρεδφλ 95% κεξίδην. 

 Βηνηερλνινγία. Απνηειεί έλαλ αθφκε λαπηηιηαθφ θιάδν ηεο ηάμεσο ησλ 2δηο € 

παγθνζκίσο, αιιά ρσξίο δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην κεξίδην ηεο Δπξψπεο. 

 Τπνζαιάζζηεο ηειεπηθνηλσλίεο. Γελλνχλ 1.126εθ € ζηνλ θφζκν θαη 185εθ € ζηελ 

Δπξψπε. 

 Χθεαλνγξαθία / Χθεαλνινγία / Έξεπλα ζαιαζζψλ. Ο εξεπλεηηθφο απηφο ηνκέαο θέξεη 

θάηη παξαπάλσ απφ 2δηο € ζπλνιηθά, θαη κφιηο ην 0.5δηο € αλαινγεί ζηελ Δπξψπε (≈27%). 

 Μφξθσζε & Δθπαίδεπζε. Σν θνκκάηη ηεο κφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο γχξσ απφ ην 

λαπηηιηαθφ θιάδν επηθέξεη 1,5δηο € παγθνζκίσο, ρσξίο φκσο δηαζεζηκφηεηα ζηνηρείσλ γηα 

ηελ αλαινγία απηνχ ζηελ Δπξψπε. 

 Ο εκπνξηθφο ζηφινο ηεο Δ.Δ. είλαη ν κεγαιχηεξνο ηνπ θφζκνπ ζε φξνπο 

ρσξεηηθφηεηαο θαη ρξήζεο ζεκαίαο. Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ρσξψλ ηεο Δ.Δ. βξίζθνληαη 

αλάκεζα ζηηο κεγαιχηεξεο ηνπ θφζκνπ θαη θαηέρνπλ πεξίπνπ ην 25% ηνπ παγθφζκηνπ 

tonnage ππφ ζεκαία ρψξαο-κέινπο ηεο Δ.Δ. Δπίζεο, ζε επξσπαίνπο πνιίηεο αλήθεη ην 40% 

ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ. Καηά κέζν φξν, 3,5δηο ηφλνη θνξηίνπ θαη πάλσ απφ 

350εθ επηβαηψλ πεξλνχλ απφ ηα επξσπατθά ιηκάληα αλά έηνο. Πεξίπνπ 350.000 άλζξσπνη 

                                                 
18

 IT: Information Technology, πιεξνθνξηθή 
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εξγάδνληαη ζηα ιηκάληα θαη άιιεο ζρεηηθέο ππεξεζίεο, γεγνλφο πνπ ζπλνιηθά γελλά γχξσ 

ζηα 20δηο € πξνζηηζέκελε αμία. 

 Ο ηνκέαο ηεο λαππεγηθήο ζηελ Δπξψπε ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή εμεηδίθεπζε, 

αληαγσληζηηθφηεηα, πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη θαιή εμφπιηζε, αξηζκψληαο 150 κεγάια 

λαππεγεία, πνπ ηα 40 είλαη ελεξγά ζηελ παγθφζκηα αγνξά γηα θαηαζθεπή κεγάισλ 

ππεξσθεάλησλ εκπνξηθψλ πινίσλ. Ζ άκεζε απαζρφιεζε ζηα λαππεγία, εληφο Δ.Δ. αξηζκεί 

πεξίπνπ 140.000 πςειά εηδηθεπκέλα ζηειέρε θαη πνιχ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

αλαηίζνληαη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο βηνκεραλίαο λαπηηιηαθνχ εμνπιηζκνχ, 

επίπιένλ 350.000 άηνκα. Σα επξσπατθά λαππεγεία παξάγνπλ ην 20% ηεο παγθφζκηαο 

παξαγσγήο ζε ρσξεηηθφηεηα εκπνξηθψλ πινίσλ θαη παξάιιεια θαηέρνπλ εγεηηθή ζέζε 

ζηελ παξαγσγή επηβαηηθψλ νρεκαηαγνγψλ πινίσλ, θξνπαδηεξφπινησλ, βπζνθφξσλ
19

 θαη 

πςειήο εμεηδηθεπζεο κηθξψλ πινίσλ, φπσο κεγάια πισηά ζθάθε, αιηεπηηθά, εξεπλεηηθά 

ζθάθε θιπ. Δπίζεο, αμηνζεκείσην κεξίδην αγνξάο θαηέρεη ζε containerships, ρεκηθά πινία, 

multi-purpose carriers, δεμακελφπινηα LNG θ.α. Ζ πςειή ζέζε πνπ θαηέρεη ε Δπξψπε ζηε 

λαππεγηθή αγνξά δηθαηνινγείηαη θπξίσο απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα θαηαζθεπάδεη ηα πην 

πξνεγκέλα πξντφληα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ Δπξψπε νθείινληαη ζρεδφλ φιεο νη 

ηερληθέο θαηλνηνκίεο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ θαηαζθεπή ησλ πινίσλ, κέζα απφ 

επηηπρή, ζπλερή αλάπηπμε θαη εθαξκνγή έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ελψ πνιιέο απφ ηηο 

θαηλνηνκίεο θαη πξνφδνπο ηνπ ηνκέα νθείινληαη ζην λαπηηιηαθφ εμνπιηζκφ. Ζ επξσπατθή 

βηνκεραλία λαπηηιηαθνχ εμνπιηζκνχ θαηέρεη ην 35% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θαη 

δεδνκέλνπ φηη ν εμνπιηζκφο ζπκβάιεη θαηά κεγάιν κέξνο ζηελ αμία ελφο πινίνπ – 

αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 70% ηεο αμίαο ηνπ – ε αγνξά λαπηηιηαθνχ εμνπιηζκνχ 

παξνπζηάδεη δηπιάζην θχθιν εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ηα λαππεγεία, ζηελ Δπξψπε. Σν 

πνζνζηφ εμαγσγψλ ζε κε επξσπατθέο ρψξεο είλαη θνληά ζην 50%. 

 Ζ βηνκεραλία ζθαθψλ αλαςπρήο, αξηζκεί 37.200 θπξίσο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, ελψ θαηά ηελ ηειεπηάηα 15εηία αθνινπζεί ζηαζεξή αλαπηπμηαθή πνξεία θαη 

πξνβιέπεηαη 5-6% εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο, κειινληηθά. 

                                                 
19

 Βπζνθφξνο: Dredger, πινίν εηδηθήο θαηαζθεπήο θαη εμνπιηζκέλν εηδηθά, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

εθβαζχλζεηο ιηκέλσλ ή δηαχισλ (Καιπαμίδεο, Καξπνθχιιεο, Ράκθνο, & Σζανχζεο, 2008) 
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 Ο επξσπατθφο ηνπξηζκφο απνηειεί ηνκέα αλαπηπζζφκελν ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία. Οη σθεαλνί θαη νη ζάιαζζεο απνηεινχλ 

πεγή εηζνδήκαηνο κέζα απφ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ ζηηο 

παξάθηηεο πεξηνρέο. Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο κε ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο γελλά εηεζίσο 

70δηο € (ζηνηρεία 2004), σζηφζν ππάξρνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο ζηηο 

παξάθηηεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο πνπ πηζαλφλ λα κελ έρνπλ ζπλεθηηκεζεί ζην εθηηκψκελν 

απηφ λνχκεξν. Δπίζεο, ην ηνκέαο ηεο θξνπαδηέξαο έρεη παξνπζηάζεη κεγάιε αχμεζε θαηά 

ηνλ 21
ν
 αηψλα, κε απνηέιεζκα λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία θαη ηε 

δεκηνπξγία ρηιηάδσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ηνπξηζκφ, λαπηηιία, λαππεγηθή βηνκεραλία, 

δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα θξνπαδηεξφπινηα θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Δπξψπε, θαη ζε 

άιινπο ζπλαθείο ηνκείο. 

 ην ζρήκα (βι. ρήκα 8), παξαηεξείηαη φηη ζε φξνπο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ν 

κεγαιχηεξνο ηνκέαο είλαη ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, ελψ αθνινπζνχλ ε λαπηηιία, νη ιηκέλεο 

θαη ν λαπηηθφο εμνπιηζκφο.  

 

ρήκα 8. Πξνζηηζέκελε αμία απφ ηνπο επξσπατθνχο λαπηηιηαθνχο ηνκείο ζε εθ €, 2008 

 

Πεγή: (European Commision - MARE.A.1 "Maritime Policy", 2009) 



 

50 

 

 Σα ζηνηρεία ηνπο άλσ ζρήκαηνο πεγάδνπλ απφ ηελ Δ.Δ. ζηελ έθζεζε «The role of 

Maritime Clusters to enhance the strength and development in European maritime sectors – 

Executive Summary», Λνπμεκβνχξγν – 2009. 

 Γεδνκέλνπ φηη ε λαπηηιία ηνπ 21
νπ

 αηψλα απνηειεί θιεηδί γηα ηελ ελδπλάκσζε θάζε 

εζληθήο  νηθνλνκίαο θαη ηελ επεκεξία ηνπ εκπνξίνπ. Δίλαη, επίζεο, έλαο ηξφπνο πξνψζεζεο 

ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ηεο Δ.Δ. θαη ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο ηεο, θαζψο ζπλδέεη ηα 

λεζησηηθά εδάθε κε ηελ επεηξσηηθή Δπξψπε. Ζ έληνλε θαη δπλακηθή παξνπζία ηεο 

Δπξψπεο ζην παγθφζκην λαπηηιηαθφ πξνζθήλην, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ παξνπζία ελφο 

δπλακηθνχ λαπηηιηαθνχ cluster, ην νπνίν πξέπεη λα δηαηεξείηαη, λα αλαπηχζζεηαη θαη λα 

εληζρχεηαη ζπλερψο. Όινη νη πξναλαθεζέληεο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο παίδνπλ ζηξαηεγηθφ 

ξφιν ζηελ Δ.Δ., σζηφζν νη κεγαιχηεξνη ζε φξνπο πξνζηηζέκελεο αμίαο είλαη ε εκπνξηθή 

λαπηηιία, ηα ιηκάληα, ν λαπηηιηαθφο εμνπιηζκφο, ην λαπηηθφ θαη νη λαππεγήζεηο. 

(Commission of the European Communities, 2007) 

  

ρήκα 9. Άκεζεο θαη Έκκεζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ Ναπηηιηαθψλ Πιεγκάησλ 

 

      Πεγή: (Hansen & Clasen, July 2010, p. 17) 
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 ην παξαθάησπαξαπάλσ ζρήκα (βι. ρήκα 89) θαίλνληαη νη άκεζεο θαη έκκεζεο 

ζπλέπεηεο πνπ θέξνπλ ηα λαπηηιηαθά πιέγκαηα ζηηο εζληθέο θαη ηνπηθέο νηθνλνκίεο. Οη 

άκεζεο επηπηψζεηο πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία θαη ηε δξαζηεξηφηεηα, π.ρ. επελδχζεηο θαη 

άιιεο δαπάλεο, εληφο λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ηνπ cluster. ε γεληθέο γξακκέο, νη έκκεζεο 

ζπλέπεηεο πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνθχπηνπζα απαζρφιεζε θαη δξαζηεξηφηεηα ζε ζρεηηθέο 

βηνκεραλίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ cluster κέζα ζηελ 

παξαγσγηθή αιπζίδα, θαζψο θαη ηηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο δαπάλεο θαη θαηαλαιψζεηο απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζην cluster θαη ηελ παξαγσγηθή αιπζίδα. (Hansen & Clasen, July 2010) 

 

3.1.2 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΗΥΤΡΩΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΠΛΔΓΜΑΣΩΝ  

 

 Ολλανδία - Dutch maritime cluster & Maritime by Holland 

  Σν νιιαλδηθφ λαπηηιηαθφ πιέγκα - Dutch maritime cluster, απνηειεί παξάδεηγκα 

ηειεηφηεηαο θαη αθνινπζείηαη ζπρλά σο κπνχζνπιαο γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ εζληθψλ ή 

πεξηθεξεηαθψλ λαπηηιηαθψλ πιεγκάησλ. Απνηέιεζε ην πξψην λαπηηιηαθφ πιέγκα παξά ηηο 

πξνθιήζεηο ζηα κέζα ησλ „80s. Γέρζεθε θαηά ηελ ίδξπζή ηνπ ηελ ζηήξημε ηεο νιιαλδηθήο 

θπβέξλεζεο θαη έρεη θαηνξζψζεη λα ζπγθεληξψζεη εθπξνζψπνπο ιηκέλσλ, offshore 

θιάδνπ, εκπνξηθήο λαπηηιίαο, λαππεγνεπηζθεπαζηηθνχ θιάδνπ θαη λαπηηιηαθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ εθβαζχλζεσλ, ελψ ζπλεξγάδεηαη κε αξθεηά εξεπλεηηθά 

ηδξχκαηα. Σν νιιαλδηθφ λαπηηιηαθφ πιέγκα απαξηζκείηαη απφ 11 ηνκείο θαη 11.850 

επηρεηξήζεηο (ζηνηρεία 2010) θαη ζεσξείηαη έλα απφ ηα πιένλ νινθιεξσκέλα λαπηηιηαθά 

πιέγκαηα παγθνζκίσο. Οη 11 απηνί λαπηηιηαθνί ηνκείο είλαη ε εκπνξηθή λαπηηιία, νη 

λαππεγήζεηο, ν λαπηηιηαθφο εμνπιηζκφο, νη offshore, ε εζσηεξηθή λαπζηπιντα, νη 

βπζνθφξνη, ηα ιηκάληα, νη λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο, ε αιηεία, νη ζαιακεγνί θαη ν νιιαλδηθφο 

βαζηιηθφο λαπηηθφο ζηφινο.  

  Δλ ησ κεηαμχ, ην 1997, ηδξχζεθε ε νξγάλσζε ηνπ πιέγκαηνο Dutch Maritime 

Network, πνπ απνηειεί έλα αλεμάξηεην ίδξπκα κε ζηφζν ηελ ελίζρπζε θαη πξνψζεζε ηνπ 

πιέγκαηνο, ηελ αχμεζε ηεο ζπλνρήο θαη ηελ πξνβνιή ησλ λαπηηιηαθψλ ηνκέσλ πνπ 

απαξηίδνπλ ην πιέγκα. Έρεη αλαζέζεη θαη δεκνζηεχζεη πνιπάξηζκεο κειέηεο πνπ κάιηζηα 

έρνπλ πξνζθέξεη ηεξάζηηα γλψζε πάλσ ζηα πιέγκαηα, ηε δνκή θαη ηε ζεκαζία ηνπο, 
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θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο νξηνζέηεζεο θαη αλάιπζήο ηνπο. Σν Οιιαλδηθφ Ναπηηιηαθφ 

Γίθηπν καδί κε άιινπο λαπηηιηαθνχο νξγαληζκνχο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ ελίζρπζε θαη 

ελδπλάκσζε φισλ ησλ λαπηηιηαθψλ ηνκέσλ ζηε ρψξα. Ζ νξγάλσζε δξαζηεξηνπνηείηαη 

ελεξγά ζηνπο ηνκείο ηεο επηθνηλσλίαο, ησλ εμαγσγψλ, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αγνξάο 

λαπηηιηαθήο εξγαζίαο / λαπηηιηαθήο εθπαίδεπζεο. 

  Οη θχξηνη ηνκείο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαη εμαηξεηηθά επηηπρεκέλνπ λαπηηιηαθνχ 

cluster είλαη ν ππεξάθηηνο εθνδηαζκφο (offshore supply services), νη λαπηηθέο εξγαζίεο, νη 

λαππεγήζεηο θαη ε εκπνξηθή λαπηηιία. ε φξνπο παξαγσγηθφηεηαο, ν ιηκεληθφο ηνκέαο 

απνηειεί ην 20% ηνπ πιέγκαηνο, ε λαπηηιία ην 15% θαη νη offshore ην 14%. ρεδφλ, ην 

50% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο λαπηηθψλ εξγαζηψλ θαηέρεη ε Οιιαλδία, θπξίσο ζηελ 

θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ιηκέλσλ θαη πισηψλ νδψλ, ελψ θαηά ηνλ 21
ν
 αηψλα έρεη 

πξνρσξήζεη ηελ θαηαζθεπή ηερλεηψλ λεζηψλ θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο ηεο. ηηο 

λαππεγήζεηο έρεη ηζρπξή ζέζε, θπξίσο ζε βπζνθφξνπο, εμεηδηθεπκέλα πινία, πινία 

εζσηεξηθνχ γηα πνηάκηα θαη ιίκλεο θαη κεγάιεο ζαιακεγνχο. Σέινο, ζην θνκκάηη ηεο 

εκπνξηθήο λαπηηιίαο απφ ην 1996 σο θαη ην 2003 είρε αμηφινγν εκπνξηθφ ζηφιν αιιά 

πέξαλ ηνπ 2003 ν θιάδνο ππνιεηηνπξγεί θαη είλαη αλαπνηειεζκαηηθφο.  

  Δθηφο απφ ην Dutch Maritime Cluster ππάξρεη θαη ην Maritime by Holland. Δλ έηεη 

2014, ην Maritime by Holland είλαη κία θνηλή πξσηνβνπιία πεξίπνπ 11.000 εηαηξεηψλ, πνπ 

ηξνθνδνηνχλ ηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν ηεο Οιιαλδίαο. Μαδί, δεκηνπξγνχλ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή αμία γηα ηνπ πειάηεο ζε φιν ηνλ θφζκν κέζα απφ έλα κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ 

ηερλνγλσζίαο, θαληαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Απνηειείηαη απφ 12 λαπηηιηαθνχο ηνκείο: 

εζσηεξηθή λαπζηπιντα, αγνξά ιηκέλσλ, λαπηηθφ, λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο, λαπηηιηαθή 

έξεπλα, offshore δξαζηεξηφηεηα, λαπηηιηαθφ εμνπιηζκφ, λαππεγεία, αιηεία, βπζνθφξνπο, 

ζαιάζζηα ζπφξ θαη εκπνξηθή λαπηηιία. Γελ εθπξνζσπείηαη  απφ νξγαλσκέλν ίδξπκα. 

 

 Γανία – Danish Maritime Cluster, Maritime Centre Denmark, Confederation 

of Danish Industries – Transport & Offshore Center Danmark 

Σν δαλέδηθν λαπηηιηαθφ πιέγκα - Danish Maritime Cluster, έρεη ηδξπζεί θαη 

αλαπηχζζεηαη κε θχξην ζθνπφ ηελ Έξεπλα θαη ηελ Αλάπηπμε (Research and Development, 
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R&D), ελψ επηθεληξψλεη ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα αγνξάο πνπ νδεγνχλ ζε αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα γηα ην λαπηηιηαθφ πιέγκα.  

Σν πιέγκα εθπξνζσπείηαη απφ ηελ νξγάλσζε Det Maritime Danmark - Maritime 

Development Center of Europe, θαη ζηεξίδεηαη παξάιιεια απφ ην Ναπηηθφ Κέληξν 

Αλάπηπμεο, κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηε δαλέδηθε λαπηηιηαθή βηνκεραλία.  

 

ρήκα 10. Ναπηηιηαθνί ηνκείο ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο ηεο Γαλίαο 

 

Πεγή: (The Danish Maritime Cluster, 2012, p. 15) 
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Γίλεη ζεκαζία ζηελ θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ θαη ηελ άξηηα εθπαίδεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ελψ πεξηιακβάλεη Ναπηηιηαθέο Αξρέο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά. 

θνπφο είλαη ε πξνψζεζε ησλ αξκνδηνηήησλ, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

λαπηηθήο θαη λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. Οη πην αλεπηπγκέλνη ηνκείο ηνπ λαπηηιηαθνχ 

πιέγκαηνο ηεο Γαλίαο είλαη ε εκπνξηθή λαπηηιία, ε λαππήγεζε θαη ε αιηεία, σζηφζν ζην 

ζρήκα (βι. ρήκα 10) θαίλνληαη νη stakeholders ηνπ δαλέδηθνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο. Σν 

πιέγκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ. θαη ην Vaekstforum ηεο Κνπεγράγεο. 

ηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, ην πιέγκα εκπιέθεηαη θπξίσο ζηελ αγνξά 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, θνξηεγνχ λαπηηιίαο, δεμακελφπινησλ κεηαθνξάο παξαγψγσλ θαη 

Ro-Ro, κέζα απφ κία δηαρξνληθή πνξεία θαη παξάδνζε. ηηο λαππεγήζεηο, εζηηάδεη ζηα 

containerships, ηα αιηεπηηθά θαη ηα επηβαηεγά ελψ απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα γηα λα 

παξακέλεη αληαγσληζηηθφο ν θιάδνο απέλαληη ζηνπο ρακεινχ-θφζηνπο Αζηάηεο 

θαηαζθεπαζηέο. Σέινο, ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο απνηειέη ην κεγαιχηεξν εμαγσγέα ηρζχσλ 

ζηελ Δπξψπε θαη έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εμαγσγείο αιηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνλ 

θφζκν. Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη είλαη επηθεληξψζε ηεο πξνζνρήο ζηηο επέλδπζε ζε 

R&D θαη πξνψζεζε ηνπ πιέγκαηνο. 

  ηε Γαλία, εθηφο ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο πνπ αλαιχζεθε, έρνπλ ηδξπζεί θαη 

αλαπηχζζνληαη ηξία αθφκε. Σν Ναπηηιηαθφ Κέληξν Γαλίαο – Maritime Centre Denmark 

ηδξχζεθε ην 1995 θαη εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπξηζκνχ θαη αλάπηπμεο 

επηρεηξήζεσλ Development Funen. Τπάξρεη αθφκε ην DI Transport - Confederation of 

Danish Industries – Transport, πνπ απνηειεί ζπλνκνζπνλδία βηνκεραληψλ ζηε Γαλία θαη 

αξηζκεί 10.000 επηρεηξήζεηο-κέιε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε θαη 

αληαγσληζηηθφηεηα. Σέινο, ην Offshore Center Danmark απνηειεί ηδαληθφ πιέγκα γηα φζεο 

δαλέδηθεο επηρεηξήζεηο επηδεηνχλ ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε εμειηγκέλσλ γλψζεσλ θαη 

ηθαλνηήησλ ζηνλ ηνκέα offshore δξαζηεξηνηήησλ. θνπφο ηνπ πιέγκαηνο είλαη ε 

δηαζθάιηζε ησλ  θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ε απαζρφιεζε. Απνηειεί έλαλ 

αλεμάξηεην νξγαληζκφ κε ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην Τπνπξγείν Δπηζηεκψλ, Σερλνινγίαο 

θαη Καηλνηνκίαο ζηε Ν. Γαλία, κία ζεηξά απφ δήκνπο ζε Γαλία θαη Γξνηιαλδία, απφ 

ηδησηηθά θεθάιαηα ησλ εηαηξεηψλ-κειψλ θαη Ηδξχκαηα. Σα κέιε ηνπ θηάλνπλ ηα 210.  
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 Νοπβηγία - Norwegian Maritime Cluster 

Σν λαπηηιηαθφ πιέγκα ηεο Ννξβεγίαο απνηεινχλ 14 επηρεηξήζεηο ζρεδηαζκνχ, 14 

λαππεγεία, 18 ηδηνθηήηξηεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη 172 πξνκεζεπηέο λαπηηιηθψλ εηδψλ. 

Απαζρνιεί 22.500 εξγαδνκέλνπο θαη έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηνλ έιεγρν ηνπ 40% ηνπ 

παγθφζκηνπ κνληέξλνπ ζηφινπ. Ζ πην έληνλε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα είλαη 

ζπγθεληξσκέλε ζηελ πφιε Alesund ηεο δπηηθήο αθηνγξακκήο ηεο ρψξαο. Ζ πεξηνρή απηή,  

απνηειεί ην πάηξην έδαθνο γηα 220 εηαηξείεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ εγεηηθέο λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα θαηάξηηζεο, έξεπλαο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά, ελψ ζην ζχλνιφ ηνπο 

απαξηίδνπλ έλα πιήξεο λαπηηιηαθφ πιέγκα, απφ ηα ειάρηζηα νινθιεξσκέλα λαπηηιηαθά 

πιέγκαηα ζηνλ θφζκν. Δθπξνζσπείηαη απφ ην Norwegian Centres of Expertise – Maritime. 

  Αληίζηνηρα, λαπηηιηαθφ λνξβεγηθφ πιέγκα ηνπνζεηείηαη θαη ηελ πφιε ηνπ Όζιν, 

πνπ έρεη ηδξπζεί απφ ην 1990. Ο ζηφρνο ηνπ είλαη λα θέξεη ηηο αλάγθεο ηεο λαπηηιηαθήο 

βηνκεραλίαο ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην. Δίλαη νξγαλσκέλν απφ 8 πεξηθεξεηαθά θεθάιαηα πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηνπ λνξβεγηθνχ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ. (Commission of 

the European Communities, 2007; Hansen & Clasen, July 2010; Policy Research 

Corporation, 2008; Nederland Maritiem Land, 2014; Adapt A/S, 2014; European Business 

Support Network, 2014) 

 

 ινγκαπούπη - Singapore Marine Cluster (SMC) 

Καηά παξάδνζε, νη ηνκείο ηεο λαπηηιίαο θαη ησλ ιηκέλσλ απνηέιεζαλ ηε 

ξαρνθνθαιηά γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ηγθαπνχξεο, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο σο θφκβνπ θαη 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο γηα ηνλ εθιηκεληζκφ θαη ηηο επηζθεπέο ησλ πινίσλ. Ζ 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία ηεο ρψξαο κε πεξηζζφηεξεο απφ 5.000 λαπηηιηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

αληηπνξσπεχεη ην 7,5% ηνπ ΑΔΠ ηεο (ζηνηρεία 2010). Ζ βηνκεραλία ρσξίδεηαη ζε ηξεηο 

θχξηνπο λαπηηιηαθνχο ηνκείο: (i) Δπηζθεπέο θαη κεηαηξνπέο πινίσλ, (ii) Ναππεγηθή 

βηνκεραλία θαη (iii) Offshore. Μαδί κε ηηο λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο φπσο ρξεκαηνδνηηθέο, 

αζθαιηζηηθέο, λνκηθέο θαη δηαηηεζίαο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζηφ θνκκάηη ηνπ 

λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο ηεο ρψξαο. Απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, ην 1960, έρεη παίμεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ εζληθή νηθνλνκία απφ άπνςε δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πξνζηηζέκελεο 

αμίαο. Μάιηζηα, ην 2008, παξείρε 70.000 ζέζεηο , εθ ησλ νπνίσλ 12.000 ήηαλ εηδηθεπκέλνη 
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εξγάηεο θαη ην 2009, είρε output 16,83δηο S$. Σν ζεκαληηθφηεξν ξφιν παίδεη ν ηνκέαο 

offshore απνηειψληαο ην 55% ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ ηεο εζληθήο λαπηηιηαθήο 

βηνκεραλίαο. Οη πεξηζζφηεξεο clustered-εηαηξείεο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζην Ν.Γ. θνκκάηη 

ηεο ρψξαο κε ην φλνκα Tuas - Tuas Marine Cluster. Σν πιέγκα απηφ βξίζθεηαη θνληά ζηα 

ιηκάληα θαη ζε ζρεηηθέο κε ηε λαπηηιία επηρεηξήζεηο, πνπ παξέρνπλ πνηθίιεο λαπηηιηαθέο 

ππεξεζίεο. Ζ ρψξα θαηέρεη ην 70% ζηνλ ηνκέα κεηαηξνπήο πινίσλ γηα  λα εθηεινχλ 

παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη θφξησζε -  Floating Production Storage Offloading - FPSO  

παγθνζκίσο. Δπίζεο, πνζνζηφ 70% θαηέρεη ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαηαζθεπήο θηλεηψλ 

κνλάδσλ γεψηξεζεο – Jack up rig θαη 20% ζηηο αλαθαηαζεπέο πινίσλ, επνκέλσο ην SMC, 

κε πειάηεο ζε φιν ηνλ θφζκν, πξνζθέξεη επηζθεπαζηηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο 

κεηαηξνπψλ θαη λέσλ θαηαζθεπψλ. 

Σν ιηκάλη ηεο ηγθαπνχξεο έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: απνηειεί ππξήλα ηνπ 

λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο ηεο ρψξαο, ελψ παξάιιεια είλαη έλα απφ ηα πιένλ απνηειεζκαηηθά 

θαη κεγάια ιηκάληα ρεηξηζκνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηνλ θφζκν. Δπηπιένλ, έρεη 

ζηξαηεγηθή ζέζε ζηνπο ζαιάζζηνπο δξφκνπο ηεο Αζίαο θαη ζε απηνχο πνπ ηε ζπλδένπλ κε 

Δπξψπε θαη Ακεξηθή ελψ ην δπλαηφ ηνπ ραξηί είλαη ηα ρακειά θφζηε θαπζίκσλ. 

Σε δηαθπβέξλεζε ηνπ πιέγκαηνο έρνπλ αλαιάβεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο ρψξαο – Singapore‟s Economis Development Board EDB, νη 

Ληκεληθέο Αξρέο - MPA, ην Γξαθείν αλάπηπμεο, ηερλνινγίαο, επηζηήκεο θαη εξεπλψλ – 

A*star θ.α., ελψ έρνπλ παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ίδξπζε, δηαηήξεζε θαη επέθηαζε ηνπ 

πιέγκαηνο. Σν cluster απηφ είλαη top-down πξσηνβνπιίαο θαη επηθεληξψλεηαη ζην πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο ιηκάλη, ελψ ζηεξίδεηαη απφ εγεηηθέο εηαηξίεο θαη απφ ηδξχκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Σν Maritime Cluster Fund, απνηειεί έλα ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα κε ζθνπφ ηε 

βνήζεηα, πξνψζεζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ πιέγκαηνο, ηεο ηάμεσο ησλ 40εθ €. Δπίζεο, ην 

πιέγκα έρεη πξνζειθχζεη ρξεκαηηθά θεθάιαηα απφ ηξάπεδεο, επελδπηηθέο εηαηξείεο, ηδηψηεο 

επελδπηέο, ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο πνπ επελδχνπλ ζηε λαπηηιία θιπ. (Policy Research 

Corporation, 2008; Menkhoff & Evers, 2011) 

 

 Νηοςμπάι  
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Σν λαπηηιηαθφ πιέγκα ζην Dubai απνηειεί εζληθή πεξηνπζία γηα ηε ρψξα, κε 

ζπλεηζθνξά 4,6% ζην ΑΔΠ (ζηνηρεία 2013), ηζνδχλακν 14,4δηο DHS, ελψ παξάιιεια έρεη 

παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, αξηζκψληαο πάλσ απφ 75.000 

ζέζεηο.  

Σν πιέγκα παξνπζηάδεη εμαηξεηηθέο νκνηφηεηεο κε απηφ ηεο ηγθαπνχξεο. Σν Dubai 

απνηειεί θξαηηθά ειεγρφκελε θνηλσλία, φπσο ε ηγθαπνχξε, ελψ παξάιιεια έρεη 

ζηξαηεγηθή ζέζε σο ιηκάλη κεηαθνξηψζεσλ ζην εζσηεξηθφ αζηαηηθφ εκπφξην, αιιά θαη ην 

εκπφξην απφ θαη πξνο ηελ Δπξψπε. Σν Ληκάλη ηεο ρψξαο απνηειεί θφκβν θαη ηεξκαηηθφ 

ζηαζκφ, ελψ εθεί εδξεχνπλ πνιιέο λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο, θπξίσο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θχζεο. Μέξνο ηνπ ιηκαληνχ απνηειεί free trade zone θαη εθεί ηνπνζεηνχληαη νη θχξηεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ πιέγκαηνο είλαη φηη απνηειεί επίζεο top-down πξσηνβνπιία, 

φπσο ηεο ηγθαπνχξεο θαη ζηεξίδεηαη απφ δπλαηέο εηαηξείεο, θπξίσο ηεο εκπνξηθήο 

λαπηηιίαο, ελψ έρεη δξαζηεξηνπνηείηαη κε ζπλερή θηιφδνμα ζρέδηα. Οη κειινληηθέο 

πξνζδνθίεο γηα ην cluster απνβιέπνπλ ζηε ζπλνιηθή ηνπνζέηεζή ηνπ ζε έλα λέν λεζί, πνπ 

πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί ψζηε εθεί λα πξνζθέξνληαη λέεο θνξπθαίεο ππνδνκέο, 

εμειηγκέλεο ππεξεζίεο θαη πιενλεθηηθά λνκνζεηηθά πιαίζηα. ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία 

ελφο πεξηβάιινληνο πνπ ζα πξνσζεί ηε δηθηχσζε θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ παηρηψλ ηεο 

λαπηηιίαο. (Policy Research Corporation, 2008) 

 

3.2 ΘΔΧΡΗΑ – ΟΗ ΟΡΓΑΝΧΔΗ ΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΛΔΓΜΑΣΧΝ 

 

  Γεληθά, ην φιν concept ησλ νξγαλψζεσλ ησλ clusters είλαη κία αξθεηά ζχγρξνλε 

πξαθηηθή θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, εθφζνλ νη πεξηζζφηεξεο έρνπλ ηδξπζεί 

ηελ ηειεπηαία 15εηία. Οξίδνληαη σο νξγαλψζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελδπλάκσζε θαη 

αλάπηπμε ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο ηνλ νπνίν αληηπξνζσπεχνπλ. Δμ‟ νξηζκνχ, θάζε 

νξγάλσζε λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο θαηαιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ λαπηηιηαθνχο 

ηνκείο θαη γεληθά νη νξγαλψζεηο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ ζρεδφλ φιν ην εχξνο ησλ 

παξαδνζηαθψλ λαπηηιηαθψλ ηνκέσλ, αλ θαη απηφ δελ απνηειεί θάπνηνλ θαλφλα, 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ήδε ππάξρνπζεο νξγαλψζεηο λαπηηιηαθψλ πιεγκάησλ αλά ηνλ θφζκν. 
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Οη θχξηνη ιφγνη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ γχξσ απφ ην λαπηηιηαθφ πιέγκα είλαη ε 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε πξνψζεζε ησλ δηαθφξσλ λαπηηιηαθψλ ηνκέσλ θαη ε 

βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχο εληφο πιέγκαηνο. (Policy Research 

Corporation, 2008) 

  Τπάξρνπλ πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ νξγαλψζεσλ ησλ 

λαπηηιηαθψλ πιεγκάησλ, πξσηίζησο φζνλ αθνξά ηελ πξσηνβνπιία ίδξπζεο ηνπ πιέγκαηνο. 

Οη θχξηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νξγαλψζεσλ λαπηηθψλ πιεγκάησλ 

βαζίδνληαη ζηα εμήο: πξσηνβνπιία ίδξπζεο, πξνυπνινγηζκφο θαη γεσγξαθηθφ πεδίν. 

Χζηφζν, δελ ππάξρεη νξγαλσηηθφ πιαίζην γηα ηελ ίδξπζε ησλ νξγαλψζεσλ πνπ λα 

δηαπξέπεη, θαζψο φια παίδνληαη ζηηο γεσγξαθηθέο ζπγθπξίεο, φπσο παξνπζία ηνκέσλ θαη 

πεξηθεξεηαθή εμάπισζε ηνκέσλ, θαη ζηελ επεμεξγαζία δηάθνξσλ δεηεκάησλ. Σα ζέκαηα 

ησλ νξγαλψζεσλ απαζρνινχλ θπξίσο πην ήπηα δεηήκαηα, φπσο θαηλνηνκία θαη αγνξά 

εξγαζίαο.  

  ρεηηθά κε ηελ πξσηνβνπιία ίδξπζεο, κπνξεί λα ιεθζεί εθ ησλ άλσ πξνο ηα θάησ 

(top-down approach), έρνληαο σο απνηέιεζκα ε θπβέξλεζε λα πξνθαιέζεη ηηο νξγαλψζεηο 

ή απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά λα πεηζηεί απφ ηηο εγεηηθέο επηρεηξήζεηο ή/θαη ηηο ελψζεηο ηνπ 

θιάδνπ, δειαδή ε πξσηνβνπιία ιακβάλεηαη εθ ησλ θάησ (bottom-up approach). ε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, αλεμαξηήησο ηεο πιεπξάο πνπ βξίζθεηαη ν εκπλεπζηήο,  ηα 

πεξηζζφηεξα λαπηηιηαθά πιέγκαηα είλαη θπξίσο ηζηνξηθά ηνπνζεηεκέλα θαη ηνπηθά 

αλεπηπγκέλα, ελψ ηαπηφρξνλα βαζίδνληαη ζηηο εθάζηνηε ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ πιέγκαηνο 

θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ θαη πάληα ππφ ηηο πξνζηαγέο ηνπ εζληθνχ πνιηηηζκνχ. Ο 

θχξηνο ζηφρνο ηεο γέλλεζεο ελφο λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο είλαη ε εγθαηάζηαζε θάπνηαο 

δνκήο πνπ λα παξέρεη άκεζεο θαη θαζαξέο ιχζεηο ζηα δεηήκαηα ηνπ θιάδνπ (π.ρ. αγνξά 

εξγαζίαο θαη θαηλνηνκία). Ζ νξγαλσηηθή δνκή απηψλ ησλ νξγαληζκψλ επεξεάδεηαη απφ ηηο 

παξαδφζεηο, ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ θπβεξλεηηθή δνκή θαη άιινπο θηλεηήξηνπο 

παξάγνληεο.  

  Οη νξγαλψζεηο ησλ λαπηηιηαθψλ πιεγκάησλ ελδέρεηαη λα θηλνχληαη top-down, 

bottom-up ή ζπλδπαζηηθά, γηα παξάδεηγκα ζηε Γεξκαλία ην πιέγκα ππνθηλείηαη απφ πάλσ 

πξνο ηα θάησ θαη ζηε Ννξβεγία απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, ελψ ζηε Οιιαλδία γίλεηαη 

ζπλδπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ην ζηήζηκν θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ λαπηηιηαθνχ δηθηχνπ. ηελ 
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πεξίπησζε πνπ ην πιέγκα ππνθηλείηαη top-down, έρεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ πεξίπησζε ηεο bottom-up ππνθίλεζεο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο top-down πξσηνβνπιίαο έρνπλ σο εμήο: 

 Ζ θπβέξλεζε είλαη απηή πνπ πηέδεη, πείζεη θαη ππνζηεξίδεη ην πιέγκα. 

 Γίλεηαη ζθαηξηθή θαη επξχο πξνζέγγηζε ηνπ πιέγκαηνο. 

 Παξαηεξείηαη επηθέληξσζε ζε καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο, φπσο 

νηθνλνκηθά κεγέζε, αλάπηπμε ηνπ ηνκέα, εθπαίδεπζε θαη πξνζιήςεηο, έξεπλα, 

αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα θνηλά θαη ηελ θνηλσλία, ην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ αζθάιεηα. 

 Παξαηεξείηαη επηθέληξσζε ζηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ ζπλεξγαζία/νινθιήξσζε ησλ 

λαπηηιηαθψλ ηνκέσλ. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο bottom-up πξσηνβνπιίαο έρνπλ σο εμήο: 

 Ζ πίεζε θαη ε ζηήξημε πξνέξρνληαη απφ εγεηηθέο εηαηξείεο ή/θαη απφ νξγαλψζεηο ηνπ 

θιάδνπ. 

 Γίλεηαη πεξηνξηζκέλε πξνζέγγηζε ηνπ πιέγκαηνο. 

 Παξαηεξείηαη επηθέληξσζε ζε βξαρππξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο, άκεζα 

νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ, φπσο θαλφλεο θ θαλνληζκνί, θνξνινγηθφ θαζεζηψο, 

αγνξά εξγαζίαο θαη πξνψζεζε εξγαζίαο, ππνζηεξηθηηθά πξνγξάκκαηα θαηλνηνκίαο θαη 

ζηήξημε εμαγσγψλ. 

 Παξαηεξείηαη επηθέληξσζε ζηα ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ή εκθαλίδνληαη 

ζηνλ θιάδν θαη ην πιέγκα. 

  ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ν ζπλδπαζκφο ησλ άλσ πξσηνβνπιηψλ θαη ηαθηηθψλ 

είλαη ε θαιχηεξε πξνζέγγηζε ζηα δεηήκαηα ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο, ηνπ θνηλνχ θαινχ 

θαη νθέινπο ηεο ηνπηθήο θαη εζληθήο εθάζηνηε νηθνλνκίαο. Βαζηθή αλάγθε είλαη ηα 

δεηήκαηα ησλ πιεγκάησλ λα αληηκεησπίδνληαη ζην πιαίζην ησλ νξγαλψζεσλ κέζσ ησλ 

εμήο δχν νδψλ πνπ απνηεινχλ θιεηδηά ζηελ επηηπρή αλάπηπμή ηνπο: 

 δηαθάλεηαο θαη επηθνηλσλίαο / δηαιφγνπ, εμίζνπ νξηδφληηα θαη θάζεηα, γηα 

εμππεξέηεζε ηεο απνζηνιήο, ηεο δνκήο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο 

θαη 
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 ηεο παξνπζίαο εγεηηθψλ κνξθψλ εληφο ηνπ πιέγκαηνο, πνπ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηνλ 

ελζνπζηαζκφ θαη λα πξνσζήζνπλ δξάζεηο ελ φςεη ελφο ζαθνχο θαη ππνζηεξηδφκελνπ 

νξάκαηνο.   

  Σα θχξηα νθέιε ησλ νξγαλψζεσλ ησλ πιεγκάησλ επηηπγράλνληαη κέζα απφ ηηο εμήο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο: 

 πξνσζεηηθέο θακπάληεο, 

 νηθνλνκηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην λαπηηιηαθφ θιάδν, 

 δηαξζξσηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο θαη εξεπλεηηθψλ / 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, 

 ζρεηηθά θπβεξλεηηθά ππνζηεξηθηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

 πιαηθφξκεο γηα ηελ εχξεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

 Οη νξγαλψζεηο ησλ λαπηηιηαθψλ πιεγκάησλ εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξα γεσγξαθηθά 

επίπεδα, επηθεληξψλνληαο έηζη ζε δηεζλέο ή/θαη ελσηηθφ, εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ, 

δηαζπλνξηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν. Καηά ζπλέπεηα, νη πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλνληαη, νη 

πνιηηηθέο ηαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη θαη νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

κεηαθξάδνληαη ζε δηεζλή, ελσηηθά, εζληθά ή πεξηθεξεηαθά, δηαζπλνξηαθά ή ηνπηθά 

επίπεδα, φρη βέβαηα θαηά νκνηφκνξθν ηξφπν.  

 Δπίζεο, νη νξγαλψζεηο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, φπσο θαη κε άιινπο νξγαληζκνχο 

πνπ ζπλδένληαη νηθνλνκηθά θαη ζπκβάιινπλ ζηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν, θαζψο επίζεο 

δηαθέξεη ν πξνυπνινγηζκφο πνπ ιακβάλνπλ αλαιφγσο ηνλ ηξφπν πνπ έρεη ιεθζεί ε 

πξσηνβνπιία, βάζεη φζσλ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα, θαζψο φηαλ ε πξσηνβνπιία γίλεηαη εθ 

ησλ άλσ, νη πξνυπνινγηζκνί είλαη ζαθψο πςειφηεξνη πεξηιακβάλνληαο ηα ζπλνιηθά 

budgets ησλ θπβεξλεηηθψλ δηνηθήζεσλ θαζψο θαη ησλ λαπηηιηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. ε αληίζεζε, νη bottom-up νξγαλψζεηο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηδησηηθά 

θεθάιαηα, θπξίσο απφ ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ κειψλ.  

 Δλ ζπλερεία, νη νξγαλψζεηο απηέο ζπλεξγάδνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα, δηαθξαηηθά, 

εζληθά ή/θαη πεξηθεξεηαθά. ε δηαθξαηηθφ επίπεδν ζπλεζέζηεξα ζπλεξγάδνληαη νη 

νξγαλψζεηο ηεο Πεξηνρήο 1, θπξίσο κέζα απφ ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Ναπηηιηαθψλ 

πιεγκάησλ (European Network of Maritime Clusters – ENMC), αλ θαη δηκεξείο επαθέο κε 

άιιεο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο νξγαλψζεηο θαη θιαδηθέο ελψζεηο είλαη εμίζνπ ζπρλέο. Οη 
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πεξηθεξεηαθέο νξγαλψζεηο ζπλήζσο ζπλεξγάδνληαη κε άιιεο πεξηθεξεηαθέο ή εζληθέο 

νξγαλψζεηο θαη θιαδηθέο ελψζεηο. Σν αληηθείκελν ηεο ζπλεξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζε 

ζπλαληήζεηο/εθδειψζεηο, θνηλή ρξήζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, αληαιιαγή εκπεηξηψλ 

θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, πξσηνβνπιίεο γηα αθνινπζνχκελεο ηαθηηθέο, 

πξνγξάκκαηα/κειέηεο, δεκνζηφηεηα θαη πξνψζεζε. (European Commision - MARE.A.1 

"Maritime Policy", 2009) 

 

3.2.1 ΑΝΑΛΤΖ SWOT – ΟΡΑΓΝΩΔΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΠΛΔΓΜΑΣΩΝ 

 

 Ζ αλάιπζε SWOT πάλσ ζηηο νξγαλψζεηο ησλ λαπηηιηαθψλ πιεγκάησλ, 

αλαγλσξίδεη ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο, ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο ζηηο top-down & 

bottom-up νξγαλψζεηο, φπσο απηέο αλαιχζεθαλ λσξίηεξα. 

 Οη top-down νξγαλψζεηο λαπηηιηαθψλ πιεγκάησλ έρνπλ σο θπξηφηεξε δχλακή ηνπο 

ηελ επηθέληξσζε ζε καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο κε κεγάινπο πξνυπνινγηζκνχο 

θεθαιαίσλ, κε ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο, σζηφζν κία 

αδπλακία εληνπίδεηαη ζηε ζπλερή δηαδηθαζία εμηζνξξφπεζεο κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ ίδησλ ησλ νξγαλψζεσλ ησλ πιεγκάησλ θαη εθείλσλ ηνπ θιάδνπ, γεγνλφο πνπ απεηηεί 

ζπλερή αιιειεπίδξαζε. Μία αθφκε δχλακε πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε δξάζε ηεο 

νξγάλσζεο επηθεληξψλεη ζην ζχλνιν ησλ λαπηηιηαθψλ ηνκέσλ εληφο πιέγκαηνο, κέζα απφ 

καθξνπξφζεζκα ζρέδηα, έξεπλα, αλάπηπμε, θαηλνηνκία θαη λνκνζεηηθά πιαίζηα, πνπ έρνπλ 

ζεηηθή επίδξαζε ζηα θνηλά ελδηαθέξνληα. Αληίζεηα, κία αδπλακία βξίζθεηαη ζηε δπζθνιία 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ηνκέσλ ζε πιέγκαηα, γηα παξάδεηγκα ζηελ θαηεγνξηνπνηεζε ησλ 

ιηκέλσλ, ηα νπνία αλήθνπλ ηαπηφρξνλα ζην πιέγκα ησλ logistics αιιά θαη ην λαπηηιηαθφ.  

 Μία επθαηξία γηα ηηο top-down νξγαλψζεηο είλαη φηη κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ 

πξσηνβνπιία ίδξπζεο ελφο εληαίνπ ζεκείνπ εηζφδνπ, ψζηε λα απμεζνχλ νη δηαξζξσηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο θαη θπβέξλεζεο. Αληηζέηα, κία πηζαλή 

απεηιή είλαη ε πεξηνξηζκέλε δνκηθή θιαδηθή αλάκεημε, θάηη πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε 

ππεξβνιηθά καθξνπξφζεζκα νθέιε γηα ηνπο λαπηηιηαθνχο ηνκείο θαη λα παξεκπνδίζεη 

ή/θαη λα έξζεη ζε ζχγθξνπζε κε ηα ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηνπ πιέγκαηνο. 
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 Οη bottom-up νξγαλψζεηο λαπηηιηαθψλ πιεγκάησλ έρνπλ σο θχξηα δχλακε ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

επθαηξηψλ. Απηή ε δχλακε αθνινπζείηαη κε έλα έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εχξεζε ιχζεσλ 

ζηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα. Μία εκθαλήο αδπλακία ηνπο είλαη φηη έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο δηαθνξέο ζηα ελδηαθέξνληα κεηαμχ ηνκέσλ, θάηη πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηε δπζθνιία ιήςεο απνθάζεσλ εληφο νξγάλσζεο. Μία απφ ηηο επθαηξίεο γηα ηηο 

bottom-up νξγαλψζεηο  είλαη φηη κπνξεί λα ιεθζεί πξσηνβνπιία γηα πεξηζζφηεξε αλάκεημε 

ηεο θπβέξλεζεο, αληίζηνηρα θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ακνηβαίαο 

θαηαλφεζεο θαη ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ αθνινπζνχκελσλ πνιηηηθψλ. Ζ θχξηα απεηιή πνπ 

γηα απηέο ηηο νξγαλψζεηο βξίζθεηαη ζηελ πνιχ ζηελά ηνπηθή εζηίαζε, πνπ ελδέρεηαη λα 

εκπνδίζεη ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο ηνπ πιέγκαηνο. (European Commision - 

MARE.A.1 "Maritime Policy", 2009) 

 

3.3 ΘΔΧΡΗΑ - ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΠΛΔΓΜΑ 

 

Έλα ιηκάλη πεξηιακβάλεη πιήζνο ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 

ζην ζχλνιφ ηνπο απνηεινχλ ην Ληκεληθφ Πιέγκα – Port Cluster. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

πιέγκαηνο είλαη ε γεσγξαθηθή ζνπ ζπγθέληξσζε θαη απνηειείηαη θπξίσο απφ δεκφζηνπο 

θαη ηδησηηθνχο θνξείο, επηρεηξήζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνχο. Σν ιηκεληθφ πιέγκα δεκηνπξγείηαη 

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθέληξσζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζε έλα ιηκάλη, δειαδή έληνλε 

παξνπζία εξγαδνκέλσλ, ζπγθέληξσζε πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ αιιά θαη  

ζπγθεληξσκέλε γλψζε. (Υισκνχδεο, 2011) 

Σν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ, ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ ελφο ιηκέλα ζρεηίδεηαη κε ην 

ηδηνθηεζηαθφ θαη ιεηηνπξγηθφ ηνπ θαζεζηψο. Έλα ιηκεληθφ πιέγκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, πινήγεζε, ππεξεζίεο ξπκνχιθεζεο, ιεηηνπξγίεο ηεξκαηηθνχ 

ζηαζκνχ, waterhousing εηαηξείεο, εηαηξείεο Logistics, θαηαζθεπαζηέο, πξάθηνξεο 

κεηαθνξψλ, επηρεηξήζεηο δηαλνκήο, ξπκνπιθά, ζηδεξφδξνκνο, ηδηνθηήηεο θνξηεγίδσλ, 

πνηθίιεο λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο, φπσο ηξνθνδνζία, αζθαιηζηηθέο θαη λνκηθέο ππεξεζίεο. 

Αθφκε θαη φηαλ ηα φξηα ηνπ πιέγκαηνο δελ είλαη μεθάζαξα, είλαη ζεκαληηθφ λα 

νξηνζεηείηαη θαη λα θαζνξίδεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν.  
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα (βι. ρήκα 11) παξνπζηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε έλα ιηκεληθφ πιέγκα. Μπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ σο εμήο: 

δξαζηεξηφηεηεο ρεηξηζκνχ θνξηίνπ, κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο, logistics, παξαγσγηθέο θαη 

εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηνπ ιηκεληθνχ πιέγκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ην ιηκάλη απνηειεί ζεκαληηθφ θξίθν ηεο 

κεηαθνξηθήο αιπζίδαο. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο θνξηίνπ κεηαθέξεηαη νδηθψο, 

ζηδεξνδξνκηθψο ή κε εζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο, έηζη ππνθαηαζηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ ζθφπηκα βξίζθνληαη ζε ιηκάληα θαη ζρεηίδνληαη ηζρπξά κε ηελ 

άθημε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ εληάζζνληαη ζην ιηκεληθφ πιέγκα. Απηφ ηζρχεη γηα φιεο 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

logistics, φπσο απνζήθεπζε, ζπζθεπαζία θαη ζπλαξκνιφγεζε πεξηιακβάλνληαη ζην 

ιηκεληθφ πιέγκα, θαζψο ηα εκπνξεχκαηα αλαγθαζηηθά απνζεθεχνληαη ζηα ιηκάληα. Οη 

δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο ησλ πινίσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ κέζσλ θαζηζηνχλ απαξαίηεηεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο απνζήθεπζεο. Με ηελ ππαξθηή αλάγθε απνζήθεπζεο αιιά θαη ην ρακειφηεξν 

θφζηνο, ε παξνπζία ησλ ππεξεζηψλ logistics ζηα ιηκάληα γίλεηαη απαξαίηεηε. Οη δχν απηνί 

ιφγνη εμεγνχλ γηαηί ε παξνπζία ησλ logistics ζηα ιηκάληα είλαη αλαγθαία θαη φηη απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηελ άθημε αγαζψλ θαη πινίσλ ζηα ιηκάληα. Έηζη, 

φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο logistics πεξηιακβάλνληαη ζην ιηκεληθφ πιέγκα. (Langen, 2003)  

 

ρήκα 11. Port cluster‟s activities 

 

ςνιζηώζα Γπαζηηπιόηηηερ 

Υεηξηζκφο θνξηίνπ 

o θφξησζε, εθθφξησζε θαη 

κεηαθφξησζε, 

o πινήγεζε θαη 

o κεραληθφο εμνπιηζκφο ιηκέλα 

 

Μεηαθνξέο  

o κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο, 

o εζσηεξηθέο λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο, 

o ππεξεζίεο δηάζσζεο, 
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o πξαθηφξεπζε, 

o ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, 

o κεηαθνξά κέζσ αγσγψλ θαη 

o ππεξεζίεο κε θνξηεγά 

 

Logistics  

o δηακεζνιάβεζε – πξαθηφξεπζε, 

o θχιαμε / απνζήθεπζε  θαη 

o ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο logistics 

 

Καηαζθεπαζηηθφο θιάδνο 

o δηχιηζε πεηξειαίνπ, 

o άιεζε αιεπξηνχ, 

o παξαγσγή νπηάλζξαθα
20

 

o παξαγσγή βαζηθψλ ρεκηθψλ, 

o παξαγσγή άιισλ ρεκηθψλ, 

o παξαγσγή ζηδήξνπ θαη ράιπβα, 

o λαππεγήζεηο θαη επηζθεπέο θαη 

o εμεηδηθεπκέλνη ηξνθνδφηεο 

 

Δκπφξην  

o δηακεζνιάβεζε ζην εκπφξην 

πεηξειαίνπ, θαπζίκσλ θαη ρεκηθψλ 

πξντφλησλ, 

o δηακεζνιάβεζε ζην εκπφξην 

κεηάιισλ, κεηαιιεπκάησλ θαη 

ηξνθίκσλ θαη 

o ρνλδξεκπφξην θαπζίκνπ, ζηηεξψλ, 

κεηάιισλ θαη νξπθηνχ πεηξειαίνπ  

Πεγή: (Langen & Haezendonck, Ports as Clusters of Economic Activity, 2012) 

                                                 
20

 Coke: θνθ, νπηάλζξαθαο, πξφθεηηαη γηα ζηεξεφ πνξψδεο πιηθφ, πνπ παξάγεηαη κε ππξφιπζε 

ιηζάλζξαθα, πίζζαο θαη άιισλ πιηθψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε ρεκηθέο δηεξγαζίεο φπνπ είλαη 

αλαγθαία ε πεγή άλζξαθα. (Καιπαμίδεο, Καξπνθχιιεο, Ράκθνο, & Σζανχζεο, 2008)  
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Μέζα ζην ιηκεληθφ πιέγκα, γηα ιφγνπο απνηξνπήο ζηξεβιψζεσλ ηεο αγνξάο, ηα 

λνκνζεηηθά πιαίζηα επηβάιινληαη θπξίσο απφ ην δεκφζην ηνκέα, ελψ νη δηαδηθαζίεο 

επίβιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ αλαηίζεηαη ζηηο Ληκεληθέο 

Αξρέο, πνπ απνηεινχλ ην αλψηεξν φξγαλν ζε έλα ιηκάλη. Ζ πγηεηλή, ε αζθάιεηα, ε έθδνζε 

αδεηψλ γηα πξαγκαηνπνίεζε ιηκεληθψλ εξγαζηψλ, ε πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε 

γεληθή ιεηηνπξγία ηνπ ιηκαληνχ είλαη θαζήθνληα ησλ αξρψλ απηψλ. Μπνξεί, επίζεο, λα 

ηνπο αλαηίζεηαη ε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε απαξαίηεησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ, 

δεδνκέλεο ηεο γλψζεο ηνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ιηκέλα. Χζηφζν, ζηηο ιηκεληθέο αξρέο 

ελδέρεηαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη ηδησηηθνί θνξείο. Ζ χπαξμε ηδησηηθψλ ιηκεληθψλ αξρψλ δελ 

απνηειεί ζπάλην θαηλφκελν, νχηε θαη γεληθεπκέλν, ζε έξεπλα απφ ηελ δηεζλή έλσζε 

International Association of Ports and Harbors, ην 1999, κέζα ζε δείγκα 188 ιηκέλσλ, ην 

93% νη ιηκεληθέο αξρέο ήηαλ κε θάπνην ηξφπν δεκφζηεο θαη κφιηο ζην 7% ηδησηηθέο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζε ιηκάληα ηεο Αγγιίαο. (Υισκνχδεο, 2011) 

 

3.3.1 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ PORT-CLUSTERS 

 

 Σν ιηκάλη ηνπ Rotterdam 

Σν ιηκάλη ηνπ Rotterdam απνηειεί ιηκεληθφ πιέγκα ζηελ θαξδηά ηεο Δπξψπεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπνζεηείηε θεληξηθά ζηε Β.Γ. Δπξψπε, ζηηο εθβνιέο ησλ πνηακψλ Ρήλνπ 

θαη Νίνπε Μάαο, ηηο πην ζεκαληηθέο εζσηεξηθέο πισηέο νδνχο ηεο Δπξψπεο. ε απηφ ην 

ζεκείν νη εζσηεξηθέο ζπλδέζεηο, κε πισηά κέζα, ζηδεξφδξνκν, απηνθηλεηφδξνκνπο θαη 

αγσγνχο είλαη αλεπηπγκέλεο. Σν ιηκάλη εμππεξεηεί κεγάιν κέξνο ελδνρψξαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηκεκάησλ ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Απζηξίαο θαη ηεο Διβεηίαο. Σν 

Ρφηηεξληακ απνηειεί ην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο Οιιαλδίαο, κε ρεηξηζκφ πεξίπνπ ηνπ 75% 

ηεο ζπλνιηθήο δηαθίλεζεο ζηε ρψξα θαη παξαγσγή ηνπ 45% ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο πνπ γελλάηαη ζηα νιιαλδηθά ιηκάληα. 

Σν ηεξάζηην κέγεζνο ηνπ ιηκεληθνχ απηνχ πιέγκαηνο πξνζειθχεη πνιιέο 

επηρεηξήζεηο πνπ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο δελ είλαη νχηε κεηαθνξέο νχηε logistics, σο 

εθ ηνχηνπ, θηινμελεί έλα ζχκπιεγκα εηαηξεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ελέξγεηα θαη ηα 
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ρεκηθά, πνπ βάζεη ζηνηρεηψλ ηνπ 2004, γελλνχλ ην 50% ησλ ιηκεληθψλ εζφδσλ. Δπίζεο, ην 

ιηκάλη θηινμελεί έλα ζχλνιν απφ επηρεηξήζεηο θαη πνιπεζληθέο, πνπ έρνπλ επηιέμεη ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο έδξαο ηνπο εθεί, θαη άιιεο πνπ ηνλψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο, φπσο: P&O Nedlloyd, Maersk/Sealand θαη 

Europe Container Terminals (ECT). 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ην ζπλνιηθφ κεξίδην πνπ θαηέρεη θάζε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζην ιηκεληθφ πιέγκα ηνπ Rotterdam. Δπεμεγεκαηηθά, ην 6% αληηζηνηρεί ζε 

δηαρείξηζε θνξηίνπ, νη εηαηξείεο σο επί ην πιείζηνλ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν θφξησζεο, 

εθθφξησζεο θαη δηαθίλεζεο θνξηίνπ, ην 36% αθνξά κεηαθνξέο κε θπξηφηεξεο ηηο 

ππεξεζίεο εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο, ην 45% ησλ εηαηξεηψλ αλήθεη ζηνλ ηνκέα ησλ logistics 

κε θπξηφηεξεο ηηο ελδηάκεζεο κεηαθνξέο, ην 4% ζηνλ ηνκέα ηνπ manufacturing (εηαηξείεο 

πνπ αζρνινχληαη κε δηχιηζε πεηξειαίνπ, άιεζε αιεπξηνχ, θαηαζθεπή θνθ, θαηαζθεπή 

βαζηθψλ θαη άιισλ ρεκηθψλ πιηθψλ, παξαγσγή κεηαιιεπκάησλ ζηδήξνπ/ράιπβα, 

λαππεγηθέο εξγαζίεο, κεηαπνίεζε θαη εμεηδηθεπκέλεο πξνκήζεηεο)  θαη ην 9% κε ην εκπφξην 

θαπζίκσλ θ.α. πλνιηθά ππνινγίδνληαη 3.559 εηαηξείεο, κε ζηνηρεία ηνπ 2002. 

 

ρήκα 12. Δηαηξηθή ζχλζεζε ζην ιηκεληθφ πιέγκα ηνπ Rotterdam, βάζεη νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, 2002 

 

Πεγή: (European Monitoring Centre on Change - EMCC, 2002, p. 5) 

 

 Σν ιηκάλη ηνπ Durban 



 

67 

 

Σν ιηκάλη ηνπνζεηείηαη ζηε Ν.Α. Νφηηα Αθξηθή ζηελ επαξρία ηεο Kwazulu-Natal. 

Καηά θχξην ιφγν είλαη έλα εκπνξηθφ ιηκάλη θαη ρεηξίδεηαη ην 20% ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο 

ζηε Ν. Αθξηθή θαη εμππεξεηεί έλα κεγάιν κέξνο ελδνρψξαο, δειαδή θνξηία κε πξννξηζκφ 

άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαζψο θαη ρσξψλ φπσο ε Εηκπάκπνπε θαη ε Μπνηζνπάλα. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ηεο Gauteng, πνπ απνηειεί ηελ πιένλ 

βηνκεραλνπνηεκέλε θαη ππθλνθαηνηθεκέλε πφιε ηεο Νφηηαο Αθξηθήο, εμππεξεηείηαη ζην 

ελ ιφγσ ιηκάλη. Σν κέγεζνο ηεο πεξηνρήο πνπ θαηαιακβάλεη ν ιηκέλαο, ε πνηθηιία 

ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ην κέγεζνο θαη ε πνηθηιία ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θαη ην κεγάιν 

ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν ησλ βνεζεηηθψλ βηνκεραληψλ κεηαηξέπνπλ ην Νηέξκπαλ (ή 

Νηνχξκπαλ) ζην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο Νφηηαο Αθξηθήο θαη κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ ηεο 

επείξνπ ηεο Αθξηθήο. Σν ηεξκαηηθφ γηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα είλαη ην πην πνιπζχρλαζην 

ηεο Αθξηθήο θα ρεηξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ 1.200.000 teu (ζηνηρεία 2002). 

 

 Σν ιηκεληθφ πιέγκα ηνπ Lower Mississippi 

Σν ιηκεληθφ απηφ πιέγκα βξίζθεηαη λφηηα ησλ ΖΠΑ, ζηελ πνιηηεία Λνπηδηάλα θαη 

ζηξαηεγηθά ηνπνζεηείηαη ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Μηζηζηπή. Ζ πιεηνςεθία ηνπ 

ρεηξηδφκελνπ θνξηίνπ απνηειεί δηακεηαθφκηζε θνξηίνπ ζε εζσηεξηθνχο πξννξηζκνχο, 

θπξίσο ζηε Μέζε Γχζε ησλ ΖΠΑ. Σν ζχκπιεγκα ηνπ ιηκαληνχ δελ δηνηθείηαη απφ κία 

κφλν Ληκεληθή Αξρή, αιιά απφ πέληε δεκφζηεο ιηκεληθέο αξρέο, φπνπ θαζεκηά έρεη 

δηθαηνδνζία ζε έλα ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Όιεο νη ιηκεληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ είλαη ηφζν ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο πνπ απνηεινχλ έλα ιηκεληθφ ζχζηεκα, ην νπνίν νλνκάδεηαη Ληκεληθφ 

Πιέγκα ηνπ lower Mississippi. Σα 5 ιηκάληα πνπ απνηεινχλ ην πιέγκα είλαη ηα εμήο: New 

Orleans, Greater Baton Rouge, Port South Louisiana, St. Bernard Port (απνηειεί ιηκάλη θαη 

ηεξκαηηθφ ζηαζκφ) θαη ηέινο, Plaquemines Parish (απνηειεί ιηκάλη θαη ηεξκαηηθφ ζηαζκφ). 

Αλαιπηηθφηεξα, ην ιηκάλη ηεο Νέαο Οξιεάλεο απνηειεί ην κεγαιχηεξν ιηκάλη γεληθνχ 

θνξηίνπ ζην πιέγκα. Αθνινχζσο, ην ιηκάλη  ηεο Ν. Λνπηδηάλαο απνηειεί ην κεγαιχηεξν ζε 

φξνπο φγθνπ, ηδηαηηέξσο ηζρπξφ ζηα ρχδελ πγξά θνξηία. Σν ιηκάλη St. Bernard είλαη ην 

κηθξφηεξν ηνπ πιέγκαηνο. Σν Plaquemines Parish είλαη downstream ιηκάλη κε ηδησηηθά 
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ηεξκαηηθά ζε ηδησηηθέο εθηάζεηο ελψ ην Greater Baton Rouge είλαη ην upstream ιηκάλη ηνπ 

πιέγκαηνο. 

 

 Port Cluster Associations 

Δλ ζπλερεία κε ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα ιηκεληθψλ πιεγκάησλ, ππάξρνπλ νη 

αληίζηνηρεο Δλψζεηο πνπ ηα εθπξνζσπνχλ. Σν ιηκεληθφ πιέγκα ηνπ Rotterdam έρεη κία 

έλσζε κε ην φλνκα Deltalinqs, πνπ εθπξνζσπεί πεξηζζφηεξεο απφ 600 εηαηείεο ηεο 

πεξηνρήο, θαζψο επίζεο ην Rotterdam Port Promotion Council – RPPC, κε 250 κέιε θαη ην 

Port Infolink, πνπ εξγάδεηαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο (ICT) ζην ιηκάλη. Ζ νξγάλσζε Deltalings, φπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν 

ζρήκα, απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα Έλσζεο Ληκεληθνχ Πιέγκαηνο. 

 

ρήκα 13. Port Cluster Association, Rotterdam 

 

Πεγή: (Langen, 2003) 
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πκπιεξσκαηηθά, ζην ιηκεληθφ πιέγκα ηνπ Lower Mississippi ιεηηνπξγεί ην 

Mississippi River Trade and Transport Council θαη ζην Durban ην Durban Port Liaison 

Committee, πνπ απνηεινχλ κεξηθά αθφκε παξαδείγκαηα ελψζεσλ κε δηαθνξεηηθά κέιε 

γχξσ απφ ηηο ιηκεληθέο ππεξεζίεο.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο νξγαλψζεηο, ζπρλά ζηα ιηκεληθά πιέγκαηα δεκηνπξγνχληαη 

πεξηθεξεηαθέο «νξηδφληηεο» επηρεηξεκαηηθέο ελψζεηο, γηα παξάδεηγκα γηα ηε δηαθίλεζε 

θνξηίσλ, ηελ πξνψζεζε θαη ηε κεηαθνξά. Δθηφο απηψλ ησλ ελψζεσλ ηνπ ιηκεληθνχ 

θιάδνπ, ζηα ιηκεληθά πιέγκαηα ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ  ελψζεηο πνπ marketing θαη 

πξνψζεζε  ππεξεζηψλ. (Langen, 2003) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 – CLUSTERING & ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΟ ΚΛΑΓΟ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ – ΑΝΑΛΤΖ ΔΝΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΟΤ ΤΠΟΚΛΑΓΟΤ 

 

 Σν παξφλ θεθάιαην, χζηεξα απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

clustering θαη ηεο πξαθηηθήο ηνπ ζηηο ζχγρξνλεο εζληθέο νηθνλνκίεο, ηδηαηηέξσο ζηνλ 

λαπηηιηαθφ θιάδν, εληάζζεη ηε ζεσξία ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο ζηελ Διιάδα. Υψξεο 

φπσο ε Γαλία θαη ε Οιιαλδία, αλαπηχζζνπλ επηρεηξεζηαθά clusters γχξσ απφ ηηο 

λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ ζηηο 

νηθνλνκίεο ηνπο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο ζηελ Δπξψπε θαη ηνλ Κφζκν. ηηο  

εζληθέο νηθνλνκίεο δεκηνπξγνχληαη ηα πιέγκαηα  κε ζθνπφ ηελ σθειηκφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιφ ηεο. Όια απηά πνπ 

έρνπλ ήδε παξνπζηαζηεί έρνπλ ηειηθφ ζηφρν ηελ ειιεληθή πεξίπησζε ζηα ζέκαηα ηνπ 

clustering, επηθεληξψλνληαο ζηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν θαη ηειηθά ζε έλαλ απφ ηνπο ππν-

θιάδνπο ηνπ ζηε ρψξα. 

 ηελ Διιάδα, ν ζεζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πιεγκάησλ - clustering δελ είλαη κέρξη 

ζήκεξα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλνο, νχηε δεκνθηιήο ζηα πιαίζηα ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ζηξαηεγηθήο. Χο ην πξφζθαην παξειζφλ, δελ επλνήζεθε ε δεκηνπξγία ησλ clusters, είηε 

ιφγσ ησλ αληαγσληζηηθψλ ζπλζεθψλ είηε ιφγσ ηεο ίδηαο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζχλζεζεο ζηε 

ρψξα. Παξά ηε δηεζλή εκπεηξία γηα ηελ σθειηκφηεηα ηνπο θαη ηηο επαλεηιεκκέλεο 

παξεκβάζεηο πξνψζεζεο θαη ελίζρπζεο ησλ πξσηνβνπιηψλ δηθηχσζεο, θαηά ηα ηειεπηαία 

15 έηε, ε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ παξακέλεη πεξηνξηζκέλε. Οη ειιεληθέο επηδφζεηο ζην 

θνκκάηη ηνπ clustering πζηεξνχλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ Δ.Δ., ζε πιήζνο ζρεκαηηζκέλσλ 

clusters αιιά θαη ζην επίπεδν επηηπρίαο ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ λαπηηιηαθνχ 

θιάδνπ ζηελ Διιάδα θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ ζπλεηζθνξά ζηελ εζληθή νηθνλνκία ηαπηφρξνλα 

κε ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη γηα ηνλ Κφζκν θαη ηελ Δπξψπε, ελψ ην ελδηαθέξνλ 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ θιάδν ησλ λαππεγνεπηζθεπψλ πνπ παξά ηελ ηζρπξή λαπηηιηαθή ζέζε 

ηεο ρψξαο ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία, απνηειεί ηνλ πιένλ αζζελψο αλεπηπγκέλν. Ζ 

λαππεγνεπηζθεπή απνηέιεζε ζην παξειζφλ έλαλ πνιχ ηζρπξφ νηθνλνκηθφ θιάδν γηα ηε 

ρψξα, αιιά κεηά ην 1980 επήιζε ζε θξίζε θαη δελ επαλήιζε πνηέ. 
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4.1 ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΟ ΠΛΔΓΜΑ 

 

Διιεληθφ λαπηηιηαθφ πιέγκα νξίδεηαη σο ε γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζρεηηδφκελσλ κε ηε ζάιαζζα θαη ηε λαπηηιία βηνκεραληψλ ηεο Διιάδαο 

θαη πεξηιακβάλεη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ειιεληθήο θηήζεο λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ, δεδνκέλεο ηεο πιεηνςεθηθήο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηνλ Πεηξαηά, ηδηαίηεξα 

θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ο  λαπηηιηαθφο θιάδνο ζηελ Διιάδα απνηειείηαη απφ θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηελ πνληνπφξν, ηελ επηβαηεγφ λαπηηιία θαη ηηο ιηκεληθέο ππεξεζίεο, θαη 

απφ ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή λαππεγηθέο θαη επηζθεπαζηηθέο ππεξεζίεο, 

λαπηαζθαιίζεηο, ρξεκαηνδνηηθέο, λνκηθέο θαη λαπινκεζηηηθέο ππεξεζίεο. Σν ζρήκα πνπ 

αθνινπζεί απεηθνλίδεη ην ηππηθφ ειιεληθφ λαπηηιηαθφ πιέγκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

λαπηηιηαθήο εθπαίδεπζεο, ηεο ζρεηηθήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ IFCs. 

 

ρήκα 14. Διιεληθφ λαπηηιηαθφ πιέγκα – Greek maritime cluster 

 

Πεγή: (Icaza, Marzo, Popa, Sahbaz, & Saravelos, 2009, ζ. 17) 
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Ηζηνξηθά, ε ειιεληθή λαπηηιία έρεη θαηαγξάςεη κεγάιε πνξεία απφ αξραηνηάησλ 

ρξφλσλ, δεδνκέλεο θαη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο θαη ηεο γεσινγίαο, ηδηαίηεξα 

εθφζνλ ην 85% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαηνηθεί εληφο 30 κηιίσλ απφ ηηο ζαιάζζηεο αθηέο. Οη 

ηζρπξφηεξεο, δε, πινηνθηήηξηεο νηθνγέλεηεο εκθαλίδνληαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεηαη ζεκαληηθή πεγή νηθνλνκηθήο δχλακεο γηα ην ζχγρξνλν ειιεληθφ 

θξάηνο θαη ζηήξημεο γηα ηελ εζληθή θαη δηεζλή λαπηηιηαθή βηνκεραλία. Γχν βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο αηψλεο απνηεινχλ ηα 

εμήο: πξψηνλ, νη ηζρπξνί δεζκνί εμάξηεζεο απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ εζληθφηεηα, σο 

κέζν θαηακεξηζκνχ εμεηδίθεπζεο, εμαζθάιηζεο πιεξνθφξεζεο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

αζθάιηζεο θαη δεχηεξνλ, ε ηθαλφηεηα θαη ε πξνζπκία ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ λα 

αιιάμνπλ ηε ζέζε ηνπο αλάινγα κε ην εγρψξην θαη δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

παξαζθήλην.  

H ειιελφθηεηε λαπηηιία ζηε ζχγρξνλε επνρή αλαπηχρζεθε θαη γηγαληψζεθε εθηφο 

Διιάδαο απφ Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 θαη κε ηελ κεηαπνιίηεπζε 

άξρηζε ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο εγθαηάζηαζεο λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ζηελ Διιάδα, φηαλ ην ζεζκηθφ πιαίζην έγηλε αληαγσληζηηθφ θαη αλαπηχρζεθαλ νη 

θαηάιιειεο ππνδνκέο, θαζψο επίζεο θαη ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο, πνπ έθζαζε ην 1979, πξηλ 

ηε κεγάιε λαπηηιηαθή θξίζε, ζηελ θνξχθσζή ηεο. Χο θπζηθφ επαθφινπζν, νη 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ηεο λαπηηιίαο κεηαθέξζεθαλ ζηαδηαθά ζηελ Διιάδα κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ. (The Boston Consulting 

Group (BCG), 2013) 

ρεηηθά κε ηε γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε ησλ ειιεληθψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, 

ηζηνξηθά, θαηά ην α‟ κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ππήξραλ 250 πεξίπνπ ΝΔ
21

 κε γξαθεία, σο επί ην 

πιείζηνλ ζηελ Διιάδα, ην Λνλδίλν θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Δλδεηθηηθά, θαηά ην έηνο 

1914, ην 62% ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ ην δηαρεηξίδνληαλ νη ΝΔ κε έδξα 

ηνλ Πεηξαηά, ην 9% απηέο ηνπ Λνλδίλνπ θαη ην 14% ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Αληίζηνηρα, 

απφ ηα 256 ειιεληθά λαπηηιηαθά γξαθεία πνπ αξηζκνχληαλ ηφηε, ηα 155 βξίζθνληαλ ζηελ 

Διιάδα – θπξίσο ζηνλ Πεηξαηά, ηα 13 ζην Λνλδίλν, ηα 47 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηα 27 

ζηε Ν. Ρσζία θαη ιηγφηεξα αιινχ. Χζηφζν απφ ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα (πεξί ην έηνο 1958) 

                                                 
21

ΝΔ: ζχληκεζε ηνπ φξνπ Ναπηηιηαθέο Δπηρεηξήζεηο 
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θη έπεηηα, νη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο ΝΔ κεηαθίλεζαλ ηελ έδξα ηνπο ζην Λνλδίλν, ιφγσ 

ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ησλ δπζκελψλ εγρψξησλ επηβαιιφκελσλ πνιηηηθψλ. 

Δθείλε ηελ πεξίνδν, επηθξάηεζε αξθεηή ζχγρπζε κε ην ειιεληθφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο 

θαη ηελ έδξα ησλ ειιελφθηεησλ ΝΔ θπξίσο ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο γηα απνθπγή θαηαβνιήο 

θφξσλ, θαη ηαπηφρξνλα πνιιέο εηαηξείεο δηαηήξεζαλ γξαθεία/πξαθηνξεία ζε παξαπάλσ 

απφ κία πφιεηο. πγθεθξηκέλα, θαηά ην 1958, ζηνλ Πεηξαηά ππήξραλ κφιηο 58 γξαθεία θαη 

ζην Λνλδίλν ήδε 105, ελψ κεγάιεο επξσπατθέο πφιεηο θηινμελνχζαλ απφ 1 έσο 4, φπσο ε 

Γελεχε, ε Βαξθειψλε, ε Μαδξίηε θ.α. Απηή ε ηάζε θπγήο απφ ηελ Διιάδα ζην εμσηεξηθφ 

αληηζηξάθεθε θαηά ηα „70s κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο λα επηζηξέθνπλ ζηνλ Πεηξαηά, 

πνπ απνηέιεζε θαη απνηειεί ην θπξηφηεξν ιηκάλη ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, θαηά ην 1975, 

ε γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε ηνπ ειιεληθνχ λαπηηιηαθνχ δηθηχνπ είρε πιένλ σο εμήο: 

Πεηξαηάο 652, Λνλδίλν 177 θαη Νέα Τφξθε 88, απφ ηα 857 γξαθεία ζπλνιηθά, ελψ 

ιηγφηεξα δηαηεξνχληαλ ζηελ Κχπξν, ζε κεγάιεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο, ηεο Ακεξηθήο θαη 

αιινχ, γηα παξάδεηγκα ζην Σφθην θαη ηελ ηγθαπνχξε. ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε εηθφλα 

είρε πιένλ επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή, κε ηνλ ειιεληθφ ζηφιν λα βαζίδεηαη ζηα 

δηαρεηξηζηηθά θέληξα, φπσο ζηελ α‟ δεθαεηία ηνπ ίδηνπ αηψλα, κε ηελ πιένλ ηεξάζηηα 

δηαθνξά ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ειιεληθψλ ΝΔ πνπ πιένλ αξηζκνχληαλ ζε 1.057, θαηά 

ην 1990. Σν αθφινπζν ζρήκα (βι. ρήκα 15) παξνπζηάδεη ηα δηαρεηξηζηηθά θέληξα ησλ 

ειιελφθηεησλ εηαηξεηψλ θαηά ηα έηε 1975 θαη 1990.  

 

ρήκα 15. Κεληξηθά γξαθεία ησλ ειιελφθηεησλ ΝΔ, 1975 θαη 1990 

ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ 1975 1990 

Πεηξαηάο 34% 66% 

Λνλδίλν 39% 22% 

Κσλζηαληηλνχπνιε - - 

Νέα Τφξθε 18% 7% 

Άιια
22

 9% 5% 

Πεγή: (Υαξιαχηε, 2001, ζ. 439) 

                                                 
22

Σν 1975 ζπκπεξηιακβάλνληαη ην Μφληε Κάξιν, ε Επξίρε θαη ην Μφληξεαι. Σν 1990 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε Επξίρε θαη ην Μφληε Κάξιν. 
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Ο Πεηξαηάο εμαθνινπζνχζε λα θηινμελεί ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ΝΔ, ιφγσ ηεο 

ζπγθέληξσζεο εθεί φισλ ησλ κηθξψλ θαη θπξίσο κνλνβάπνξσλ εηαηξεηψλ. Σν 1990, ν 

Πεηξαηάο δηαρεηξηδφηαλ πιένλ ην 66% ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ. (Υαξιαχηε, 2001) 

ήκεξα, ζηα κέζα ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ην 95% ησλ ειιεληθψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ 

ηνπνζεηνχληαη πιένλ ζηελ Διιάδα, ηδηαηηέξσο βξίζθνληαη ζηνλ Πεηξαηά θαη ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ησλ Αζελψλ, 80% ηεο ειιελφθηεηεο ρσξεηηθφηεηαο  δηαρεηξίδεηαη απφ ηελ 

Διιάδα, ελψ κηθξφ πνζνζηφ δηαηεξεί δεζκνχο κε ηα γξαθεία ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηεο Νέαο 

Τφξθεο.  

  ηνλ θιάδν ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, ν ειιελφθηεηνο ζηφινο απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο παγθνζκίσο, θαηέρνληαο ηελ 1
ε
 ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ 

δεμακελνπινίσλ – 1.386 δεμακελφπινηα, ηε 2
ε
 ζηελ αγνξά ησλ θνξηεγψλ μεξνχ θνξηίνπ – 

2.206 θαξάβηα, ηε 2
ε 

ζηα LNG/LPG δεμακελφπινηα (ζπλνιηθά 162 πινία), ην ίδην θαη ζηα 

containerships (364 πινία). Με ζηνηρεία ηνπ 2014, έλα ζηα πέληε θαξάβηα ππφ λαππήγεζε 

αλήθεη ζε Έιιελεο πινηνθηήηεο, ελψ έλα ζηα ηξία  πνπ αγνξάδεηαη, ε αγνξά 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Χο εθ ηνχηνπ, 50 Έιιελεο 

εθνπιηζηέο ειέγρνπλ πεξίπνπ ην 10,5% ηεο ρσξεηηθφηεηαο θνξηίνπ ηνπ θφζκνπ θαη ην 

9,18% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο. Ο ειιελφθηεηνο ζηφινο απνηειεί άμην θαη άκεζν 

αληαγσληζηή ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηαπσλίαο, ζπλερίδνληαο ηελ καθξηά παξάδνζε ζην ρψξν 

ηεο λαπηηιίαο θαη ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

θαηά ηνλ 2014, ν ειιεληθφο ζηφινο αξηζκεί 4.467 θαξάβηα
23

 κε 327.537.056 DWT
24

 θαη 

192.123.328 GRT
25

, αθήλνληαο ηελ Ηαπσλία πίζσ ζηελ 2
ε
 ζέζε ηεο θαηάηαμεο θαη ηελ 

Κίλα ζηελ 3
ε
. (Icaza, Marzo, Popa, Sahbaz, & Saravelos, 2009) (MIS.GR, 2014) 

Με ηηο λαπηηιηαθέο ζπζηάδεο λα εκθαλίδνληαη ζηελ Δπξψπε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

‟90 θαη θπξίσο κεηά ην 2006, ε εθάζηνηε θνηλσλία θαη ρψξα ηηο πξνζαξκφδεη αλαιφγσο ηε 

γεσγξαθηθή ζέζε, ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο. Ζ ειιεληθή 

ζπζηάδα πνπ θπξίσο ηνπνζεηείηαη γεσγξαθηθά ζην ιηκάλη θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Πεηξαηά, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ επξσπατθφ θαηάινγν, παξά ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή 

                                                 
23

Οη κεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ κφλν ηα πινία άλσ 1.000 GRT. 
24

Οη κεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ κφλν ηα πινία άλσ 1.000 GRT. 
25

Οη κεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ κφλν ηα πινία άλσ 1.000 GRT. 
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λαπηηιία είλαη δηεζλψο πξψηε ζε ρσξεηηθφηεηα εκπνξηθνχ ζηφινπ θαη ν Πεηξαηάο απνηειεί 

έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν ιηκάλη, κεγάιν λαπηηιηαθφ θέληξν θαη εκπνξηθφ θφκβν ζηε 

Μεζφγεην. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ν θιάδνο ηνπ λαπηηιηαθνχ εθνδηαζκνχ απνηειεί 

παξάδεηγκα αλαδπφκελνπ πιέγκαηνο ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ, ηδηαίηεξα 

κε ηελ απμεκέλε θίλεζε θξνπαδηεξφπινησλ ζηα ειιεληθά ιηκάληα. Τπάξρνπλ παξάγνληεο 

πνπ ζπλεγνξνχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο νξγαλσκέλνπ πιέγκαηνο ηνπ ηνκέα, κε ζθνπφ ηφζν 

ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ φζν θαη ηελ σθειηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φξνπο 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, θαηλνηνκίαο, ζπλεξγαζίαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο. Σα πιέγκαηα 

δχλαηαη λα δεκηνπξγεζνχλ νξηδφληηα, αθνξψληαο νκνεηδήο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ έλα 

βειηησκέλν πξντφλ/ππεξεζία, είηε θάζεηα εμαζθαιίδνληαο ζπλεξγαζία ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ππεξεζηψλ, φπσο λαπινκεζηηηθά γξαθεία, εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο αληαιιαθηηθψλ γηα 

πινία, επηζθεπαζηηθφ θιάδν θ.α., γηα ηελ παξνρή κίαο νινθιεξσκέλεο λαπηηιηαθήο 

ππεξεζίαο. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, ηα πιέγκαηα ελδέρεηαη λα πξνβάιινπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ κεηέρνπλ ζε απηά, ζηηο λαπηηιηαθέο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. (ΤΠ.Α.Α.Ν. - 

Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ & Δθαξκνγήο Γξάζεσλ, 2012) 

 

4.1.1 ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΟΤ ΠΛΔΓΜΑΣΟ 

 

Ππξήλαο ηνπ πιέγκαηνο - απνηειείηαη απφ ηνλ εθάζηνηε αξηζκφ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ ηεο Διιάδαο. Σν ειιεληθφ λαπηηιηαθφ πιέγκα απνηειείηαη απφ ηδηνθηήηεο 

(Owners) θαη δηαρεηξηζηέο (Operators), θπξίσο θνξηεγψλ πινίσλ θαη δεμακελφπινησλ 

πεηξειαίνπ. Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (βι. ρήκα 16) ν αξηζκφο ησλ 

εηαηξεηψλ κεηψζεθε θαηά 3,9% απφ ην 2012 ζην 2013, ελψ άιιεο 22 εηαηξείεο είηε 

εγθαηέιεηςαλ ην ρψξν ηεο λαπηηιίαο είηε ζπγρσλεχηεθαλ, κε απνηέιεζκα ην 2014 λα 

αξηζκνχληαη πιένλ 668 ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο (ηδηνθηήηξηεο θαη δηαρεηξίζηξηεο), 

κείσζε πνπ αληηζηνηρεί ζε 3,2% ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Απφ ην 2011 έσο 

ζήκεξα, ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη κεησζεί θαηά 94, ή αιιηψο 12%. Απηφ 

δηαθξίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα, φπνπ θαίλεηαη ε ζπλερήο κείσζε απφ ην 2009 θη έπεηηα, ελψ 
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αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ελψ κε ηελ πξψηε καηηά ε ειιεληθή λαπηηιία θαίλεηαη λα 

αθνινπζεί πησηηθή πνξεία, ν ειιεληθφο ζηφινο επεθηείλεηαη θαη γίλεηαη νινέλα λεφηεξνο 

ζε ειηθία πινίσλ. Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ηνπ ζηφινπ ηα ζηνηρεία έρνπλ σο εμήο: M.O. 

14,7 (2012), 14,05 (2013) θαη πιένλ 13,26 (2014). (Petropoulos, 2013) (Petropoulos, 2014) 

 

ρήκα 16. Αξηζκφο ειιεληθψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, 1998-2013 

 

Πεγή: (Petropoulos, 2013, ζ. 3) 

 

Οη κεγαιχηεξνη παίρηεο ηνπ ππξήλα έρνπλ ζρεηηθά κηθξφ κεξίδην αγνξάο, ιφγσ ηεο 

χπαξμεο πνιιψλ κηθξψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζηελ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία, κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ε ειιεληθή αγνξά είλαη εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθή κε πιήζνο κηθξψλ, θπξίσο 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Σα 2/3 ηνπ ζηφινπ δηαρεηξίδνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Πεηξαηά, ην κεγαιχηεξν ειιεληθφ ιηκάλη, εληφο ηεο αζηηθήο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο. ήκεξα, 

ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 70 κεγάιεο ΝΔ κε πάλσ απφ 1εθ DWT εκπνξηθφ ζηφιν, ελψ 

αλάκεζά ηνπο βξίζθνληαη 14 κε πεξηζζφηεξν απφ 5εθ DWT εκπνξηθφ ζηφιν, θαη 5 πνπ 

θαηέρνπλ πάλσ απφ 10εθ DWT. Αλαιπηηθφηεξα, απφ ζηνηρεία ηνπ 2014, ηζρχνπλ ηα εμήο 

γηα ηηο 5 κεγαιχηεξεο ειιεληθέο ΝΔ, βάζεη DWT: 
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1. Anangel – Maran Tankers/Gas: 19,087εθ DWT κε ζπλνιηθά 97 πινία θαη ζχλζεζε 

ζηφινπ 39% δεμακελφπινηα,  49% θνξηεγά θαη κφιηο 4 LPG & 7 LNG. 

2. Cardiff – Dryships – TMS: 13,49εθ DWT κε ζπλνιηθά 113 πινία θαη ζχλζεζε ζηφινπ 

33% δεμακελφπινηα, 52% θνξηεγά θαη άλνηγκα ηεο ηάμεσο ηνπ 15% ζε εμεηδηθεπκέλεο 

αγνξέο (LNG θ.α.). 

3. Euronav – Gaslog LNG: 13,34εθ DWT κε ζπλνιηθά 80 πινία θαη ζχλζεζε ζηφινπ θαηά 

πξνζέγγηζε ½ δεμακελφπινηα, ¼ θνξηεγά θαη ¼ LNG.  

4. Dynacom – Dynagas – Sea Traders: 12,128εθ DWT κε ζπλνιηθά 89 πινία θαη ζχλζεζε 

ζηφινπ 61% δεμακελφπινηα, 30% θνξηεγά θαη 8 LNG. 

5. Navios: 11.213εθ DWT κε ζπλνιηθά 109 πινία κε επηθέληξσζε ζηελ αγνξά θνξηεγψλ 

αιιά θαη κε ζηφιν 27 δεμακελνπινίσλ. 

(MIS.GR, 2014) (Maritime Information Services - MIS.GR, 2014)  

 ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αξηζκνχ ησλ ειιεληθψλ ΝΔ ππάξρεη ε εμήο ηάζε: νη 

εηαηξείεο κε 1-2 βαπφξηα κεηψζεθαλ απφ 297 (2013) ζε 274 (2014), ελψ ηαπηφρξνλα 

εθείλεο κε 3-4 βαπφξηα απμήζεθαλ απφ 35 (2013) ζε 40 (2014), απνηειψληαο ηε κνλαδηθή 

νκάδα εηαηξεηψλ πνπ εκθάληζε αχμεζε, εθηφο απηήο κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζηφινπο. Δίλαη 

εκθαλέο φηη έλα κέξνο παξαδνζηαθψλ κηθξψλ πινηνθηεηψλ κε 1-2 βαπφξηα, πνπ κάιηζηα 

απνηέιεζαλ αλέθαζελ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, αλεβαίλεη 

θαηά έλα ζθαιί, αλ θαη έλα άιιν κέξνο εγθαηαιείπεη εληειψο ηε λαπηηιία. Ζ κείσζε ηεο 

νκάδαο ησλ 16-24 βαπνξηψλ – απφ 29 ζε 26 – ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

πινηνθηεηψλ πνπ επίζεο αλεβαίλνπλ θαηεγνξία, κέζσ αγνξάο λεφρηηζησλ ή 

κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ. Όιεο νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο κεηψζεθαλ απφ άπνςε αξηζκνχ 

εηαηξεηψλ, δειαδή ε νκάδα 9-15 βαπφξηα απφ 60 ζε 55 θαη ε νκάδα 5-8 βαπφξηα απφ 117 

ζε 107, πιελ απηήο κε 25+ βαπφξηα,  πνπ κεηαβιήζεθε απφ 35 ζε 40.  (Petropoulos, 2014) 

Ναπηηιηαθέο ππεξεζίεο – ην πιέγκα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ 1.200 

εηαηξείεο λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ. Τπάξρεη κεγάινο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηερληθψλ 

γξαθείσλ ή ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εηδηθεχνληαη ζε ηερληθέο ζπκβνπιέο, ζρεδηαζκφ 

θαη δηεξεχλεζε πινίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά. πλνιηθά, ζηνλ Πεηξαηά ππάξρνπλ ην 

ιηγφηεξν 168 ζπκβνπιεπηηθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ελ ελεξγεία, θπξίσο γηα εμππεξέηεζε 

ηεο δήηεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηεο πεξηνρήο. Οη λαπηηιηαθέο 
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ππεξεζίεο πεξηέρνπλ, λαπινκεζίηεο θαη πξάθηνξεο (290 εηαηξείεο), εμεηδηθεπκέλεο λνκηθέο 

ππεξεζίεο, είηε ζε κεγάιεο εηαηξείεο είηε κεκνλσκέλνη δηθεγφξνη, αξηζκψληαο πάλσ απφ 

100 δηθεγφξνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά, εμεηδηθεπκέλε ρξεκαηνδφηεζε, κε 

πεξηζζφηεξεο απφ 210 ηξάπεδεο θαη εηαηξίεο πνπ εηδηθεχνληαη ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ ηνπ Πεηξαηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπηθψλ ηξαπεδψλ 

θαη εηαηξεηψλ αιιά θαη δηεζλψλ ηλζηηηνχησλ, φπσο ε Royal Bank ηεο θσηίαο θαη ε HSBC, 

αζθαιηζηέο θαη επηρεηξήζεηο λαπηαζθαιίζεσλ, θαζψο θαη θνξείο ιηκεληθήο αζθάιεηαο. 

Ναπηηιηαθφο εμνπιηζκφο θαη ηξνθνδφηεο – πεξί ηηο 600 επηρεηξήζεηο. Απηή ε νκάδα 

επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλεη θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ πινίσλ θαη πξνκεζεπηέο 

αληαιιαθηηθψλ, 400 ζε αξηζκφ, θαζψο επίζεο εηαηξείεο επηζθεπήο κεραλεκάησλ θαη 

θηλεηήξσλ, 160 ζε αξηζκφ. Έλα κεξίδην εηαηξεηψλ παξάγεη αληαιιαθηηθά ηνπηθά, αλ θαη νη 

πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγνχλ σο δηακεζνιαβεηέο δηεζλψλ θαηαζθεπαζηψλ θαη αλαιακβάλνπλ 

ην ζπληνληζκφ ηεο παξάδνζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζε δηεζλείο ιηκέλεο. Απηφ ην θνκκάηη 

ηνπ πιέγκαηνο πεξηιακβάλεη επίζεο εηαηξείεο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ επηζθεπή πινίσλ 

θαη κε άιιεο κεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ δηεζλή εκβέιεηα, 

δεδνκέλνπ φηη απνζηέιινληαη νκάδεο κεραληθψλ βιαβψλ θαη εηδηθψλ ζε θαζνξηζκέλνπο 

ιηκέλεο αλά ηνλ θφζκν. ρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε, ν ηνκέαο απηφο εκθαλίδεη ρακειφ 

επίπεδν ζπγθξηηηθά κε ηηο εηαηξείεο ηνπ ππξήλα ηνπ πιέγκαηνο. 

ην παξαθάησ ζρήκα (βι. ρήκα 17) εκθαλίδνληαη νη απαζρνινχκελνη αλά ηνκέα 

ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο., κε ζηνηρεία ηνπ 2008. Βάζεη ηνπ δηαγξάκκαηνο, ν 

λαπηηιηαθφο θιάδνο απαζρφιεζε πεξί ηηο 76,3ρηι άηνκα ζπλνιηθά, θαηά ην 2008. 

εκεηψλεηαη φηη ην 45% πεξίπνπ ηεο απαζρφιεζεο ζπγθεληξψλεηαη ζηελ Αηηηθή. Ο 

κεγαιχηεξνο εξγνδφηεο ζηνπο παξαδνζηαθνχο λαπηηιηαθνχο θιάδνπο εκθαλίδεηαη λα είλαη 

ε εκπνξηθή λαπηηιία κε κεγάιε δηαθνξά, θαηέρνληαο ην 48% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο 

ζε ζηεξηά θαη ζάιαζζα. Χζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ηνπ 

cluster ζπλππνινγηζηεί ν παξάθηηνο ηνπξηζκφο, ε εηθφλα πνπ ηειηθά ηζρχεη είλαη απηή ηνπ 

δεχηεξνπ ζηε ζεηξά δηαγξάκκαηνο (κε ζηνηρεία ηνπ 2004).  
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ρήκα 17. Απαζρφιεζε αλά λαπηηιηαθφ ηνκέα, Διιάδα 2008. 

 

Πεγή: (Icaza, Marzo, Popa, Sahbaz, & Saravelos, 2009, p. 19) 

 

ρήκα 18. Μεξίδηα απαζρφιεζεο αλά λαπηηιηαθφ ηνκέα, Διιάδα 2004 (επί %) 

 

    Πεγή: (Nevala, Astra, & Manoudi, 2006, p. 1) 

 

 Παξαθιάδηα ηνπ πιέγκαηνο – Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε. Έλαο κεγάινο αξηζκφο 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ιεηηνπξγνχλ παξαξηήκαηα ζην Λνλδίλν ή/θαη ζηελ Νέα Τφξθε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηθψλ παηρηψλ ηνπ ππξήλα ηνπ πιέγκαηνο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ λσξίηεξα. Απηά ηα γξαθεία πξαγκαηνπνηνχλ θπξίσο ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, επσθεινχκελα ηα ηζρπξά ρξεκαηννηθνλνκηθά πιέγκαηα ησλ 
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ζπγθεθξηκέλσλ πφιεσλ. Μεηαμχ άιισλ, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο πεξηιακβάλνπλ 

αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ (π.ρ. κέζσ ηνπ Baltic Exchange ηνπ Λνλδίλνπ), θηλήζεηο 

ραξηνθπιαθίνπ, αζθαιίζεηο θαη επελδπηηθέο ζρέζεηο γηα φζεο εηαηξείεο είλαη εηζεγκέλεο 

είηε ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ είηε ηεο Νέαο Τφξθεο. Λίγεο κφλν εηαηξείεο 

δηαηεξνχλ ηελ έδξα ηνπο ζε απηέο ηηο πφιεηο, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο εδξεχνπλ ζηελ 

Διιάδα, φπσο έρεη ήδε αλαιπζεί. Απφ ηηο πεξίπνπ 25 εηζεγκέλεο ζην εμσηεξηθφ 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, κφλν ηέζζεξηο ηεξνχλ ηελ έδξα ηνπο ζην Λνλδίλνπ ή ηελ Ν.Τ., ελψ 

νη ππφινηπεο ζηνλ Πεηξαηά. 

Βηνκεραλίεο ζρεηηθέο κε ην λαπηηιηαθφ θιάδν θαη ηε ζάιαζζα: 

 Αιηεία θαη αιηεπηηθφο εμνπιηζκφο – ε Διιάδα έρεη ην κεγαιχηεξν αιηεπηηθφ ζηφιν 

ζηελ Δ.Δ.. Ζ ελ ιφγσ ηνπηθή βηνκεραλία ρξεζηκνπνηεί κηθξνχ κεγέζνπο ζθάθε αιιά 

απνηειεί ζεκαληηθή πεγή απαζρφιεζεο ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία ηεο ρψξαο. 

 Αθηνπινΐα – ζηε ρψξα δηαζέηνληαο 16.000ρικ αθηνγξακκήο θαη 3.000 λεζηά θαη 

βξαρνλεζίδεο δεκηνπξγείηαη άκεζε αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή θαη πςειήο πνηφηεηαο 

κεηαθνξηθή ππεξεζίεο δηά ζαιάζζεο. 

 Ληκάληα θαη Ληκεληθέο Αξρέο – ν Πεηξαηάο (πνπ ρεηξίδεηαη ε COSCO), ε Θεζζαινλίθε 

θαη άιια 10 ιηκάληα ηεο ρψξαο έρνπλ πξνζειθχζεη πεξίπνπ 210 εηαηξείεο άκεζα 

ζρεηηδφκελεο κε ιηκεληθέο ππεξεζίεο. Χζηφζν, ε αμία απφ ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο 

είλαη κηθξή δεδνκέλεο ηνπ ρακεινχ εκπνξηθνχ δείθηε ηεο ρψξαο. 

 Πνιεκηθφ Ναπηηθφ θαη Αθηνθπιαθή – ην λαπηηθφ είλαη ν δεχηεξνο ζε ζεηξά εξγνδφηεο 

ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία ηεο ρψξαο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, κε 

ζηελνχο δεζκνχο κε ηελ λαπηηιηαθή βηνκεραλία ηεο ρψξαο, θαζψο πνιινί ζπληαμηνχρνη 

πξψελ κέιε ηνπ ψκαηνο ησλ Πεδνλαπηψλ πξνζιακβάλνληαη απφ ΝΔ. 

 Ναππεγηθέο εξγαζίεο, ρηίζηκν θαη επηζθεπέο πινίσλ – ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ 4 

λαππεγεία, αιιά νη θπξηφηεξεο εξγαζίεο ηνπο ζρεηίδνληαη κε ην πνιεκηθφ λαπηηθφ θαη ηηο 

επηζθεπέο/δεμακεληζκνχο πινίσλ. Σα λαππεγεία παξνπζηάδνπλ δηαξζξσηηθή παξαθκή, 

ιφγσ ηεο κεησκέλεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε φξνπο θφζηνπο. Αμηνζεκείσην δε φηη νη ίδηνη 

νη Έιιελεο εθνπιηζηέο θαη νη ειιεληθέο εθνπιηζηηθέο εηαηξείεο πξνηηκνχλ λαππεγεία ηνπ 

εμσηεξηθνχ γηα λεφρηηζηα ή/θαη επηζθεπέο. ε επφκελε ελφηεηα ζα αλαιπζεί εθηελψο ν 

ειιεληθφο θιάδνο λαππεγήζεσλ θαη επηζθεπψλ πινίσλ, ελ ζπγθξίζεη κε ηνλ θφζκν. 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φιεο νη παξαπάλσ βηνκεραλίεο, παξφηη ζρεηηθέο κε ην 

λαπηηιηαθφ θιάδν ηεο ρψξαο, έρνπλ πνιχ κηθξή ζχλδεζε κε ηνλ ππξήλα ηνπ ειιεληθνχ 

λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο. 

Institutions for collaboration in industrial clusters (IFCs): Παξά ηελ πςειή 

θαηάηκεζε
26

 πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ππξήλα ηνπ πιέγκαηνο, νη εηαηξείεο ζπλεξγάδνληαη 

έληνλα κέζα απφ IFCs, ππνζηεξηδφκελα απφ ζπγθεθξηκέλα κέζα ελεκέξσζεο. Οη 

πινηνθηήηεο θαη νη δηαρεηξηζηέο είλαη νξγαλσκέλνη ζε 5 Δλψζεηο. Οη θχξηνη ζηφρνη ησλ ελ 

ιφγσ Δλψζεσλ είλαη ε πξνζέιθπζε λέσλ λαπηηθψλ, ε εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, ε 

πηζηνπνίεζε θαη ε εθπξνζψπεζε ζε δηεζλή ζπλέδξηα. Οη ελψζεηο παξέρνπλ, επίζεο, ηζρπξή 

παξνπζία ζηελ Έλσζε Δθνπιηζηψλ ηεο Δ.Δ. (ECSA), πνπ απνηειεί κία δπλακηθή 

νκνζπνλδία εζληθψλ ελψζεσλ ζηελ Δπξσδψλε. Άιια IFCs πεξηιακβάλνπλ εξεπλεηηθά 

θέληξα, θπξίσο θπβεξλεηηθά ρξεκαηνδνηνχκελα θαη εγθαηεζηεκέλα ζε παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα, παξφρνπο πιεξνθνξηψλ θαη εμεηδηθεπκέλεο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, φπσο ε 

Έλσζε Ναπηηιηαθψλ Οηθνλνκνιφγσλ Διιάδνο – ΔΝΟΔ, ην Ναπηηιηαθφ Γξαθείν 

Skolarikos θαη ε εηαηξεία Nautical Development Support and Cooperation. Δπηπιένλ, ε 

ειιεληθή λαπηηιηαθή βηνκεραλία θηινμελεί κεξηθά απφ ηα πιένλ αλαγλσξηζκέλα, εγρψξηα 

θαη δηεζλψο, λαπηηιηαθά event, φπσο ε Έθζεζε Poseidonia, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εηεζίσο. 

Χζηφζν, δελ έρεη ζπγθξνηεζεί αθφκε θαη ζήκεξα επίζεκε νξγάλσζε πνπ λα εθπξνζσπεί 

ην λαπηηιηαθφ πιέγκα ηεο ρψξαο. 

Κπβεξλεηηθέο Αξρέο – νη εζληθέο λαπηηιηαθέο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο 

ζπληνλίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ην νπνίν ζπλεξγεί κε ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα κέζσ ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο
27

. Οη 5 αλαθεξζείζεο ελψζεηο 

εθνπιηζηψλ, καδί κε κηθξφηεξνπο παίρηεο
28

 φπσο ελψζεηο εηαηξεηψλ κε ξπκνπιθά, 

                                                 
26

 Μεγάινο αξηζκφο λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ – κε ζρεηηθά κηθξά κεξίδηα αγνξάο. 
27

 Σν Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο είλαη ν επίζεκνο ζχκβνπινο ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα 

λαπηηιίαο. Δίλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη έρεη σο ζθνπφ ηνπ ηελ πξνζηαζία θαη 

πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Διιεληθήο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, κέζσ θνηλήο ζπλεξγαζίαο φισλ 

ησλ κειψλ ηνπ θαη κε νξζνινγηθφ ζπληνληζκφ ηεο δξάζεσο ηνπο. 
28

 Μέιε ηνπ είλαη φια ηα ππφ Διιεληθή ζεκαία πινία ηα νπνία εθπξνζσπνχληαη απφ ηηο θάησζη 

εθνπιηζηηθέο Δλψζεηο: Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, Έλσζε Δθνπιηζηψλ Ναπηηιίαο Μηθξψλ 

Απνζηάζεσλ, χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Δπηβαηεγνχ Ναπηηιίαο, Έλσζε Δπηρεηξήζεσλ Αθηνπινΐαο, 

Έλσζε Πινηνθηεηψλ Ρπκνπιθψλ θαη Ναπαγνζσζηηθψλ Πινίσλ, Παλειιήληα Έλσζε Πινηνθηεηψλ 
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εηαηξείεο αλέιθπζεο πινίσλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ αλαςπρήο, ζπκκεηέρνπλ ζην 32-

κειέο Γ.. ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ. (Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο, 2014)  

Ναπηηθή / Ναπηηιηαθή εθπαίδεπζε – ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ 9 αθαδεκατθά 

ηκήκαηα γηα ηελ εκπνξηθή λαπηηιία γηα θαπεηάληνπο θαη 4 γηα κεραληθνχο. Τπάξρνπλ, 

επίζεο, 2 εθπαηδεπηηθά θέληξα γηα θαπεηάληνπο θαη κεραληθνχο, 1 γηα ξαδην-

ηειεπηθνηλσλίεο, 2 γηα λαπαγνζσζηηθή θαη ππξφζβεζε θαη 1 γηα επνπηεία. Όια 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ θπβεξλεηηθά θνλδχιηα, αλ θαη βξίζθνληαη ζε ζπλεξγαζία κε 

IFCs ψζηε λα αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη λα βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο κάζεζεο/θαηάξηηζεο. Δπίζεο, ζηε ρψξα ιεηηνπξγνχλ 2 ηκήκαηα Ναπηηιηαθψλ 

πνπδψλ Γεκφζησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζε Πεηξαηά θαη Υίν, πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ 

επηπέδνπ. (Icaza, Marzo, Popa, Sahbaz, & Saravelos, 2009) Σν Δζληθφ Μεηζφβην 

Πνιπηερλείν δηαζέηεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

εγθαηαζηάζεηο ζηελ Δπξψπε, απφ ην νπνίν απνθνηηνχλ πεξί ηα 50 άηνκα εηεζίσο, ελψ απφ 

ηα Παλεπηζηήκηα Αηγαίνπ, Πεηξαηψο, Alba, Deree θ.α. απνθνηηνχλ 350 δηπισκαηνχρνη κε 

B.Sc θαη M.Sc πάλσ ζηα λαπηηιηαθά. (Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο, 2014) (Icaza, 

Marzo, Popa, Sahbaz, & Saravelos, 2009) 

Σν λαπηηιηαθφ πιέγκα ηεο Αηηηθήο ζπγθεληξψλεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ λαππεγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Σν 39% ηεο δηαρείξηζεο θνξηίνπ 

 Σηο 2 εθ ησλ 5 λαπηηθψλ βάζεσλ 

 Σν 8% ηνπ ηνκέα ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο 

 Βαζκφ ζπγθέληξσζεο 45% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ 

 Με χπαξμε επίζεκεο νξγάλσζεο γηα ηελ εθπξνζψπηζε ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο, 

 Καηέρεη ην κεγαιχηεξν εκπνξηθφο ζηφινο ηεο Δ.Δ. ζε φξνπο DWT. 

 Βαζηθνί λαπηηιηαθνί ηνκείο: ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, εκπνξηθή λαπηηιία, λαππεγήζεηο θαη 

αιηεία. 

 Αζζελήο λαππεγηθφο θιάδνο, ιφγσ ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη κε εμειηγκέλεο 

ηερλνινγηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

                                                                                                                                                     
Ρπκνπιθψλ θαη Ναπαγνζσζηηθψλ Πινίσλ „„Αγ. Νηθφιανο‟‟, Παλειιήληα Έλσζε Πινηνθηεηψλ 

Αθηνπιντθψλ Φνξηεγψλ Πινίσλ, Έλσζε Πινηνθηεηψλ Διιεληθψλ θαθψλ Σνπξηζκνχ. 
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 Μεγάινο ζηφινο απφ κηθξά αιηεπηηθά ζθάθε.  

 

4.1.2  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ &  ΔΘΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

Ζ ειιελφθηεηε εκπνξηθή λαπηηιία, θαηά ηε 2
ε
 δεθαεηία ηνπ 21

νπ
 αηψλα, θαηέρεη ην 

16% ηεο παγθφζκηαο εκπνξηθήο ρσξεηηθφηεηαο ελψ ην πνζνζηφ νπ Διιεληθνχ 

Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο (ΑΔΠ) απνηειεί πεξίπνπ ην 0,4% ηνπ παγθνζκίνπ. 

Γεδνκέλσλ ησλ δχν απηψλ πνζνζηψλ, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο 

θαηαιακβάλεη 40 θνξέο κηθξφηεξν κεξίδην ζηνλ παγθφζκην ράξηε απφ φηη ην πνζνζηφ ηεο 

ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο. Ζ ρψξα, σζηφζν, δηαλχνληαο ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή 

θξίζε, έπεηηα απφ ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, εδψ θαη 7 έηε αθνινπζεί κεηνχκελν ΑΔΠ, κε 

απξφβιεπην θαη δχζθνιν κέιινλ. Χζηφζν ν λαπηηιηαθφο θιάδνο, έρνληαο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ζην Διιεληθφ ΑΔΠ, δχλαηαη λα απνηειέζεη βαζηθφ κνριφ γηα ηελ 

αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ηε βειηίσζε ηεο 

απαζρφιεζεο, ηε ζπλεηζθνξά ζην ΑΔΠ θαη ηηο επελδχζεηο. Ζ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία 

απνηειεί έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

Αλαιπηηθφηεξα, ν ειιεληθφο λαπηηιηαθφο θιάδνο ζπλεηζθέξεη ζπλνιηθά 13,4δηο € 

εηεζίσο ζην ειιεληθφ ΑΔΠ (ζηνηρεία 2010) θαη εθηηκάηαη πσο απαζρνιεί 165.000 

εξγαδφκελνπο. Μάιηζηα ην ηειεπηαίν απηφ λνχκεξν αλαινγεί ζην 3,5% ηεο ζπλνιηθήο 

απαζρφιεζεο, ελψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ ππνθιάδσλ ην λνχκεξν 

κεγαιψλεη αξθεηά. Ζ άκεζε ζπλεηζθνξά ηνπ βαζηθνχ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ ππνινγίδεηαη ζε 

7,6δηο €, φπνπ θαηά αληηζηνηρία απνηειεί ην 3,5% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Ζ πνληνπφξνο 

εκπνξηθή λαπηηιία έρεη ηε κεγαιχηεξε κεξίδα ζην πνζνζηφ απηφ, πξνζθέξνληαο ηα 6,5δηο 

€. Δπηπιένλ, ν θιάδνο ζπλεηζθέξεη έκκεζα, κέζα απφ ηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ηεο 

λαπηηιίαο θαηά 2,3δηο €, ελψ ηα ζπλππνινγηδφκελα επαγσγηθά νθέιε είλαη 3,4δηο €. Σειηθά, 

ν θιάδνο ζπλεηζθέξεη ζπλνιηθά 13,4δηο €, φπνπ θαηά αληηζηνηρία απνηειεί ην 6% ηνπ ΑΔΠ 

ηεο ρψξαο (ζηνηρεία 2010). Γηαρξνληθά, ε ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ αθνινπζεί ζηαζεξή 

πνξεία, επνκέλσο ελδέρεηαη ε αληηζηνηρία ζε φξνπο ΑΔΠ λα θηάλεη θαη λα μεπεξλά ην 7%, 
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δεδνκέλεο ηεο ζπλερνχο κείσζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. (The Boston Consulting Group 

(BCG), 2013) 

Δπηπξφζζεηα,  ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ 

ζηελ Διιάδα, ην Δκπνξηθφ Ηζνδχγην Τπεξεζηψλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (βι. ρήκα 19), δείρλεη μεθάζαξα ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν 

λαπηηιηαθφο θιάδνο ζηελ εζληθή νηθνλνκία, γηα ηελ πεξίνδν 2000-2013. Ζ ειιεληθή 

λαπηηιία, κε εηζπξάμεηο 14,01δηο € (2010), 11,76δηο € (2012) θαη 10,672δηο € (2013), 

ηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηελ 1
ε
 θαη ηε 2

ε
 ζέζε ηνπ Ηζνδπγίνπ Τπεξεζηψλ, καδί κε ηνλ 

Σαμηδησηηθφ ηνκέα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηδησηηθά θεθάιαηα θαη ρσξίο ρξεκαηνδνηήζεηο ή επηρνξεγήζεηο ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο, αληίζεηα κε ηνλ ηαμηδησηηθφ ηνκέα (κε εηζπξάμεηο 10,50δηο €, 

10,44δηο € θαη 12,15δηο € γηα ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 αληίζηνηρα). 

 

ρήκα 19. Ηζνδχγην Τπεξεζηψλ, έηε 2000, 2004, 2008, 2010, 2012 & 2013
29

 

 

 2000 2004 2008 2010 2012 2013 

       

ΗΟΕΤΓΗΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 8.711,1 15.467,0 17.135,6 13.248,5 15.138,9 16.978,9 

       

Διζππάξειρ  20.977,0 26.742,5 34.066,2 28.477,8 27.526,4 27.959,5 

       

Σαμηδησηηθφ 10.061,2 10.347,8 11.635,9 9.611,3 10.442,5 12.152,2 

Θαιάζζηεο κεηαθνξέο 8.193,9 12.404,2 17.623,6 14.013,1 11.760,9 10.672,1 

Λνηπέο κεηαθνξέο 446,7 902,8 1.564,7 1.405,3 1.526,5 1.417,8 

Δπηθνηλσλίεο 282,6 315,8 340,4 313,0 353,9 402,2 

Καηαζθεπαζηηθέο 252,7 174,5 263,5 534,6 529,9 514,0 

Αζθάιεηεο 180,9 178,9 304,9 305,2 417,6 427,7 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο 120,0 101,8 108,8 119,6 100,8 148,8 

Μεραλνξγάλσζεο/Πιεξνθνξηθήο 95,2 159,9 242,9 356,6 342,1 381,0 

Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα (Royalties) 

θαη δηθαηψκαηα επξεζηηερληψλ 5,9 25,5 30,0 51,6 63,9 41,4 

Λνηπέο ππεξεζίεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 1.005,3 1.267,6 1.732,7 1.527,0 1.495,6 1.501,0 

Τπεξεζίεο αλαςπρήο, 

πνιηηηζηηθέο, πξνζσπηθέο,  

θιπ. 268,7 783,4 154,8 142,4 162,7 154,3 

Τπεξεζίεο  δεκνζίνπ 63,9 80,3 64,0 98,0 330,1 146,9 

                                                 
29

 εκείσζε: Πνζά ζε εθαη. € 
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Πληπωμέρ  12.266,0 11.275,5 16.930,6 15.229,4 12.387,4 10.980,6 

       

Σαμηδησηηθφ 4.948,9 2.310,4 2.679,1 2.156,0 1.843,9 1.835,2 

Θαιάζζηεο κεηαθνξέο 3.593,2 4.486,0 6.484,6 5.924,8 4.420,0 3.129,3 

Λνηπέο κεηαθνξέο 865,2 1.242,3 2.831,3 2.230,6 1.908,0 2.423,8 

Δπηθνηλσλίεο 312,3 293,2 445,2 391,5 505,6 393,5 

Καηαζθεπαζηηθέο 447,7 110,9 190,1 241,7 142,0 182,6 

Αζθάιεηεο 228,2 480,8 1.003,8 1.096,6 915,3 906,8 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο 91,0 60,4 177,7 336,0 718,4 351,3 

Μεραλνξγάλσζεο/Πιεξνθνξηθήο 169,6 178,9 321,4 410,4 211,8 208,0 

Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα (Royalties) 

θαη δηθαηψκαηα επξεζηηερληψλ 221,4 375,0 484,4 473,5 288,1 242,4 

Λνηπέο ππεξεζίεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 816,8 1.079,5 1.652,3 1.519,6 1.157,7 1.045,1 

Τπεξεζίεο αλαςπρήο,  

πνιηηηζηηθέο, πξνζσπηθέο,  

θιπ. 174,1 287,6 311,1 226,3 146,9 126,6 

Τπεξεζίεο  δεκνζίνπ 397,6 370,6 349,5 222,4 129,8 136,1 

 

Πεγή: (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014) 

 

Δλ ζπλερεία, αμηνζεκείσηε είλαη ε ζηήξημε πνπ παξέρνπλ νη Έιιελεο εθνπιηζηέο 

ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηνλ πνιηηηζκφ, κέζα απφ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζε άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ηνκείο, φπσο Δλέξγεηα, Μεηαθνξέο, Καηαζθεπέο, 

Σξαπεδηθή, Σνπξηζκφο, Σερλνινγία, Ληαληθφ Δκπφξην, Δθπαίδεπζε, Τγεία, Κνηλσληθή 

Πξφλνηα θιπ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ ηδξπζεί  απφ Έιιελεο 

εθνπιηζηέο είλαη ηα εμήο: Δπγελίδην, Λαζθαξίδε, Λάηζε, Χλάζε θ.α. (The Boston 

Consulting Group (BCG), 2013) 

πκπεξαζκαηηθά, ε ειιεληθή λαπηηιία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο ππιψλεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ ζην ΑΔΠ, πνζνζηφ πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξν απφ 7% ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ζηελ 

πξνζθνξά κεγάινπ αξηζκνχ ζέζεσλ εξγαζίαο, άλσ ησλ 192.000. Δπηπξνζζέησο, λα 

ηνληζηεί ε πεξαηηέξσ δπλακηθή πνπ έρεη ν ηνκέαο θαη ε δπλεηηθή πξνζθνξά ηνπ ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, κέζσ ηεο επηπξφζζεηεο πξνζέιθπζεο εγθαηάζηαζεο λαπηηιηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα θαη ηεο αχμεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ 
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απαζρνινχκελσλ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε πνπ ηίζεηαη είλαη ε χπαξμε ζηαζεξνχ θαη αληαγσληζηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

 

4.1.3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ – PORTER’S DIAMOND 

 

Σν δηακάληη ηνπ Porter (βι. ρήκα 6), φπσο έρεη αλαιπζεί εθηελψο ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, κπνξεί λα βξεη ηελ εθαξκνγή ηνπ εμίζνπ θαη ζην ειιεληθφ λαπηηιηαθφ πιέγκα, 

δίλνληαο κία πιήξε εηθφλα γηα ην πιέγκα θαη παξνπζηάδνληαο ην επλντθφ πεξηβάιινλ πνπ 

ππάξρεη, γηα ηηο ειιεληθέο ΝΔ. Σν ζχκπιεγκα αληιεί ηελ επηηπρία ηνπ απφ ηελ ηζηνξηθά 

επλντθή ζπλζήθε εηζφδνπ λέσλ εηαηξεηψλ, ηελ ηζρπξή επηρεηξεζηαθή αθνινπζνχκελε 

ζηξαηεγηθή θαη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αλάπηπμε ηνπ πιέγκαηνο 

δελ έρεη ζπλνδεπηεί απφ εμίζνπ ηζρπξή αλάπηπμε ζρεηηθψλ / ππνζηεξηθηηθψλ βηνκεραληψλ 

θαη ε εγρψξηα δήηεζε ιίγε επηξξνή έρεη ζην πιέγκα, δεδνκέλνπ φηη ε θχξηα δήηεζε 

πξνέξρεηαη απφ δηεζλείο αγνξέο. 

Σν δηακάληη ηνπ Porter πνπ αθνινπζεί (βι. ρήκα 20) δείρλεη ηηο ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο πιεπξέο πνπ εκθαλίδεη ν ειιεληθφο λαπηηιηαθφο θιάδνο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο.  Ζ κεγάιε ηζηνξία ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο θαη ε έληνλε ζχλδεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο κε ηε ζάιαζζα θαη ηα ζαιάζζηα επαγγέικαηα ζπληεινχλ ζηελ 

ζπγθέληξσζε κία ζεκαληηθήο δχλακεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ εμεηδίθεπζε ζηε 

δηαρείξηζε θαη ηε δηνίθεζε, ελψ παξάιιεια ην πιέγκα αλαλεψλεηαη ζπλερψο κε άξηηα 

θαηαξηηζκέλα ζηειέρε, σζηφζν δελ παχεη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα επηθξαηεί θξίζε ζηα 

λαπηηθά επαγγέικαηα. Ζ έληνλε θαηάηκεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ην λαπηηιηαθφ θιάδν ηεο 

ρψξαο ζπληειεί ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ, γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηηο εθπιεθηηθά ζεηηθέο επηδφζεηο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ην 2008 

πνπ μεθίλεζε ε δηεζλήο θαη εζληθή νηθνλνκηθή χθεζε. Δπίζεο, ην ζχκπιεγκα δηαηεξεί ηελ 

επειημία ηνπ ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο κέζα απφ ηελ επθνιία 

ζηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ παξάιιεια νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο 

παξακέλνπλ ζρεηηθψο επλντθέο γηα ηνλ θιάδν βαξχλνληάο ηνλ ζε ινγηθά πιαίζηα κέζσ 

θνξνινγηθψλ κέηξσλ. 
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ρήκα 20. Porter‟s diamond – Δθαξκνγή ζην ειιεληθφ λαπηηιηαθφ cluster 

 

 

 

Χζηφζν, ε επηθέληξσζε ζην αληαγσληζηηθφ θφζηνο θαη ε απνπζία θαηλνηνκηψλ 

ζπληεινχλ ζηε ρακειή πξνζηηζέκελε αμία ηνπ πιέγκαηνο, κεηψλνληαο ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ δχλαηαη λα ππάξμεη. Χζηφζν, νη πξναλαθεξζείζεο ζρεηηθέο κε ηε 

λαπηηιία βηνκεραλίεο δελ εκθαλίδνπλ θαιέο επηδφζεηο γεγνλφο πνπ θέξεη σο απνηέιεζκα ηε 

ρακειφηεξε δπλαηή ζπκβνιή ηνπ πιέγκαηνο ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ζπγθξηηηθά κε άιιεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ πνιχ πην αλίζρπξν λαπηηιηαθφ θιάδν. Σέινο, εκπεηξηθά δηαπηζηψλεηαη ε 

ζεκαληηθή ζχλδεζε κεηαμχ εκπνξηθνχ ζηφινπ θαη εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θάζε ρψξαο, 

 

FACTOR INPUT CONDITIONS 

+Δμεηδίθεπζε ζε Management θαη 

Operation 

+Απνηειεζκαηηθή λαπηηιηαθή/λαπηηθή 

εθπαίδεπζε θαη έξεπλα 

+Ηζρπξή ζχλδεζε κε ην λαπηηιηαθφ 

θιάδν, θαηά παξάδνζε 

-κεηνχκελν λαπηεξγαηηθφ δπλακηθφ 

RELATED AND SUPPORTING INDUSTRIES 

+Αιηεπηηθφο ζηφινο θαη Παξάθηηα λαπηηιία 

+Ληκεληθφ πιέγκα 

+Ναπηηιηαθφο εμνπιηζκφο & ππεξεζίεο 

+Πνιεκηθφ Ναπηηθφ θαη Αθηνθπιαθή 

+Ναππεγεία 

-Αδχλακεο δηαζπλδέζεηο θαη δεπηεξνγελείο επηδξάζεηο, 

πνιιέο ζρεηηθέο βηνκεραλίεο βξίζθνληαη ζε χθεζε 

ή/θαη παξνπζηάδνπλ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα 

 

DEMAND CONDITIONS 

-Μηθξή εγρψξηα αγνξά ζπγθξηηηθά κε 

ην κέγεζνο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, 

ρακειέο εμαγσγέο 

+Άκεζε πξφζβαζε ζηελ Δπξσπατθέο 

αγνξέο, κέζσ Δ.Δ. 

 

FIRM STRATEGY, STRUCTURE AND 

RIVALRY 

+Τςειφο αληαγσληζκφο θαη θαηάηκεζε ηεο αγνξάο, κε 

επθνιία εηζφδνπ 

+ηζρπξά επηρεηξεζηαθά δίθηπα θαη ηδξχκαηα γηα 

ζπλεξγαζία 

+Δπλντθή θνξνιφγεζε θαη λνκνζεζία 

-Δμάξηεζε απφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο 

θαη φρη ηελ θαηλνηνκία 
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γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη πσο ε Διιάδα κεηνλεθηεί ιφγσ ησλ ρακειψλ εμαγσγψλ, 

ζπγθξηηηθά κε άιια αληαγσληζηηθά λαπηηιηαθά πιέγκαηα ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ θφζκνπ. 

 

4.2 Ο ΝΑΤΠΖΓΟΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΟ ΚΛΑΓΟ – ΚΟΜΟ, ΔΤΡΧΠΖ & ΔΛΛΑΓΑ 

 

Ο Ναππεγνεπηζθεπαζηηθφο θιάδνο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ 

λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο, φπσο έρεη ήδε αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. ηελ 

λαπηηιηαθή αγνξά ε λαππεγηθή παξαγσγή αλήθεη ζην θνκκάηη ηεο πξνζθνξάο, κε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππεξπξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο ζηνλ παγθφζκην 

ζηφιν. Ο λαππεγηθφο θιάδνο σο πνιηηηθν-νηθνλνκηθν-θνηλσληθφ δήηεκα απαζρνιεί ηελ 

παγθφζκηα λαπηηιία ηηο πεξηφδνπο πιενλάδνπζαο ρσξεηηθφηεηαο, ιφγσ ηεο αληζνξξνπίαο 

πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ δήηεζεο θαη πξνζθνξάο κεηαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Μέζα ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία δηαθξίλνληαη δχν ππνηνκείο: ην ρηίζηκν ησλ 

πινίσλ (λαππεγήζεηο) θαη ν λαπηηιηαθφο εμνπιηζκφο. Σν ρηίζηκν ησλ πινίσλ πεξηιακβάλεη 

επηζθεπέο θαη κεηαηξνπέο πινίσλ θαη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ αγνξά κεγάισλ 

εκπνξηθψλ πινίσλ. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηνλ ππνηνκέα ησλ γηνη. Μέζα ζηνλ ηνκέα ησλ 

λαππεγήζεσλ δηαθξίλνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο πινίσλ: 

 Γεμακελφπινηα, πεηξειαίνπ θαη παξαγψγσλ. 

 Φνξηεγά πινία ρχδελ θνξηίνπ. 

 Containerships. 

 Δμεηδηθεπκέλα πινία θαη πισηά κέζα (π.ρ. LNG, LPG θ.α.) 

 Κξνπαδηεξφπινηα θαη επηβαηεγά. 

 θάθε αλαςπρήο.  

Χο λαπηηιηαθφο εμνπιηζκφο νξίδεηαη θάζε πξντφλ θαη ππεξεζία πνπ παξέρεηαη γηα 

ην ρηίζηκν, ηε κεηαηξνπή θαη ηε ζπληήξεζε πινίσλ, είηε ηεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο είηε ηεο 

εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο. Πεξηιακβάλνληαη νη ηερληθέο ππεξεζίεο κεραλνινγίαο, 

εγθαηάζηαζεο,  ηξνθνδνζίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πινίσλ.  

 

4.2.1 Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ Ω ΚΟΜΜΑΣΗ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ  

ΝΑΤΠΖΓΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
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Ζ λαππεγηθή βηνκεραλία είλαη παξνχζα ζε φιν ηνλ θφζκν, κε πινία λα ρηίδνληαη 

θαηά ηνλ 21
ν
 αηψλα, ζε θάζε βηνκεραλνπνηεκέλε ρψξα, φπσο ηελ Ηαπσλία, ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, ηε Ν. Κνξέα θαη ηελ Κίλα. Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ζηηο θαηαζθεπέο λεφρηηζησλ 

πινίσλ έρεη κεηαηνπηζηεί απφ ηελ αξρηθή θπξηαξρία ηεο Δπξψπεο ζηνλ νινέλα θαη 

απμεκέλν ξφιν ησλ Αζηαηηθψλ ρσξψλ, φπσο Ν. Κνξέα, Ηαπσλία θαη Κίλα. Tν κεξίδην ησλ 

ρσξψλ ζηηο λαππεγήζεηο θαίλεηαη ζηα πνζνζηά ηνπ δηαγξάκκαηνο, κε ζηνηρεία ηνπ 2007. 

(ECORYS, 2009) Απφ ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, Ηαπσλία, Ν. Κνξέα θαη Κίλα θάιππηαλ 

πεξίπνπ ηα 2/3 ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, ελψ ε Δπξψπε κφλν ην ≈20%, κε ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην απηφ ηεο Γεξκαλίαο. 

 

ρήκα 21. Μεξίδηα παγθφζκηαο αγνξάο νινθιεξσκέλσλ λαππεγήζεσλ, 2007 

 

Πεγή: (ECORYS, 2009, p. 28) 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ παγθφζκηαο δήηεζεο θαηεπζχλεηαη πξνο ηα λαππεγεία ηεο 

Άπσ Αλαηνιήο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε δήηεζε επεθηείλνληαο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο 

θαη απμάλνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο. εκαληηθφ ξφιν ζηηο λαππεγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρσξψλ, έρεη δηαδξακαηίζεη ε ζπκθσλία ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ θαηάξγεζε 

ησλ θξαηηθψλ λαππεγηθψλ επηδνηήζεσλ, πνπ ζθνπφ είρε λα θαηαξγήζεη ηηο θξαηηθέο 
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επηδνηήζεηο ζηα λαππεγεία θάζε ρψξαο, δεδνκέλεο ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηνλ αζέκηην 

αληαγσληζκφ θαη ηε δεκηνπξγία/ζπληήξεζε ηεο πιενλάδνπζαο ρσξεηηθφηεηαο. (ECORYS, 

2009) (Παπαγηαλλνχιεο, 2002) 

Σν ζεκεξηλφ Orderbook (Οθηψβξεο 2014), πεξηιακβάλεη θνληά 5.345 αλακελφκελα 

πινία κε ρξφλνπο παξάδνζεο σο επί ην πιείζηνλ εληφο ηνπ 2014 θαη ηνπ 2015 θαη ιηγφηεξα 

ην 2016 θαη ην 2017, ζε πεξηζζφηεξα απφ 600 λαππεγεία αλά ηνλ θφζκν. Σαπηφρξνλα, ήδε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014, σο θαη ηνλ Οθηψβξην παξαδφζεθαλ 1.932 πινία. Ζ ζχλζεζε 

ησλ ππφ παξαγγειία λεφρηηζησλ πινίσλ έρεη σο εμήο:  

 Γεμακελφπινηα πεηξειαίνπ (962) 

 Γεμακελφπινηα παξαγφλησλ (441) 

 Γεμακελφπινηα ρεκηθψλ (179) 

 Δμεηδηθεπκέλα δεμακελφπινηα (19) 

 Φνξηεγά (2.113) 

 Gas carriers (364) 

 Containerships (467) 

 Δπηβαηεγά θαη Ro-Ro (190) 

 Πινία γεληθνχ θνξηίνπ (198) (multipurpose) 

 Πινία ςπγεία (2) 

 Offshore πιαηθφξκεο πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ (908)  

 Λνηπά πισηά (58) (δελ εληάζζνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο, FSU
30

, 

πινία ηξππάλη θιπ.) 

Αληίζηνηρα, ππφ δηαδηθαζία κεηαηξνπήο - conversion βξίζθνληαη παγθνζκίσο ηα αθφινπζα 

πινία: 

 Φνξηεγά (2) 

 Κξνπδηεξφπινηα (1) (αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Ro-Ro) 

 Πινία γεληθνχ θνξηίνπ 1 

 Offshore 3 

 Λνηπά 21 (Clarksons, 2014) 

                                                 
30

 Floating storage unit: επηπιένπζα κνλάδα απνζήθεπζεο, πισηή κνλάδα απνζήθεπζεο 

πεηξειαίνπ. (Καιπαμίδεο, Καξπνθχιιεο, Ράκθνο, & Σζανχζεο, 2008) 
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Απφ ηηο αλσηέξσ παξαγγειίεο λεφρηηζησλ 330 ζπλνιηθά έρνπλ ηνπνζεηεζεί απφ 25 

ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη ζπλνιηθά νη 536 απφ ειιεληθήο θαηαγσγήο αγνξαζηέο. 

ρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζηελ Δπξψπε απαζρνινχληαη 

άκεζα πεξηζζφηεξνη απφ 150.000 εξγαδφκελνη ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία.  

 

ρήκα 22. πλνιηθφ Δξγαηηθφ Γπλακηθφ (ΔΔ-14, 2008) 

 

Πεγή: (Koers & Vaart, 2008) 

 

Ο ηνκέαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε πνηθηιία ζε κεγέζε εηαηξεηψλ θαη ζηε δνκή 

απηψλ. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ηελ απνηεινχλ, θπκαίλεηαη απφ δεθάδεο 

έσο ρηιηάδεο εξγαδνκέλσλ, ελψ νξηζκέλα λαππεγεία επηθεληξψλνληαη ζην ρηίζηκν λέσλ 

πινίσλ/ζθαθψλ θαη άιια ζηελ επηζθεπή θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο, ιεηηνπξγψληαο κφλν σο 

ζπλεξγεία. Δπηπξφζζεηα, ζηε Δπξψπε, ε πεξηθεξεηαθή ζπγθέληξσζε  ηνπ θιάδνπ ησλ 

λαππεγήζεσλ, δειαδή ε ζπγθέληξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε δηάθνξεο πεξηθέξεηεο, 
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εκθαλίδεη άληζε θαηαλνκή απαζρφιεζεο. Σν Ν. Σκήκα ηεο Βαιηηθήο θαη ηεο Β. Θάιαζζαο 

έρνπλ πςειή ζπγθέληξσζε απαζρφιεζεο, επίζεο νη πεξηνρέο ηεο Ν.Γ. αθηήο ηεο 

Ννξβεγίαο. Ζ Ηηαιία έρεη νκνηφκνξθε ζπγθέληξσζε ζηηο πεξηθέξεηέο ηεο., ελψ ε Β.Γ. 

Ηζπαλία (Ferrol), ε Ν. Ηζπαλία, ε Διιάδα (ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά) θαη ε Constanța ζηε 

Ρνπκαλία παξνπζηάδνπλ πςειή ζπγθέληξσζε, ηείλνληαο λα δεκηνπξγνχλ πεξηθεξεηαθά 

πιέγκαηα (Koers & Vaart, 2008) 

ρεηηθά κε ην αληηθείκελν ησλ επξσπατθψλ λαππεγείσλ, νξηζκέλα εζηηάδνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζχγρξνλνπο ηχπνπο πινίσλ, ελψ άιια ρξεζηκνπνηνχλ 

θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο ρηίδνληαο φκσο κεγάιε πνηθηιία ζε ηχπνπο πινίσλ. Δπηπιένλ, ην 

πειαηνιφγην δηαθέξεη, κπνξεί λα είλαη ηδηψηεο ή θπβεξλήζεηο θαη δελ αθνξά κφλν πινία 

εκπνξηθήο ρξήζεο. Ζ Δπξψπε απνηειεί ηζρπξφ αληαγσληζηή ζηνλ ηνκέα ησλ 

λαππεγήζεσλ, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, αιιά κφλν ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο πινίσλ. 

πγθεθξηκέλα είλαη αληαγσληζηηθή ζηα πνιπηειή γηνη, ηα θξνπαδηεξφπινηα, ηα 

παγνζξαπζηηθά, ηα ξπκνπιθά θαη ηα πνιεκηθά πινία. ηελ Διιάδα, δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πιένλ λαππεγήζεηο, σζηφζν νη Έιιελεο ππήξμαλ εμαηξεηηθνί ηερλίηεο, 

ηδηαίηεξα κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν πνπ κεηέηξεςαλ 200 θνξηεγά θαη 

δεμακελφπινηα ζε νρεκαηαγσγά θαη θξνπαδηεξφπινηα, ελψ ζην παξειζφλ πνιιά 

επξσπατθά επηβαηεγά θαη θξνπαδηεξφπινηα λαππεγήζεθαλ ζηελ Διιάδα. 

 

4.2.2. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΠΖΓΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

& ΗΣΟΡΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

 

ηελ Διιάδα αξηζκνχληαη 4 λαππεγεία θαη πνιιέο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο βάζεηο. 

Ζ λαππεγηθή βηνκεραλία ηεο ρψξαο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζηηο εμήο δχν θαηεγνξίεο: πξψηνλ, 

ηα κεγάια λαππεγεία θαη λαππεγηθέο κνλάδεο θαη δεχηεξνλ, ηελ ππφινηπε κηθξνκεζαία 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, αζθνχκελε απφ ηδηψηεο, πνπ αλαπηχζζεηαη θπξίσο 

ζηελ πεξηνρή Πεηξαηά – Πέξαµα – αιαµίλα – Κφιπνο Διεπζίλαο, ε ιεγφκελε 

Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εψλε (ΝΔΕ). Ζ Ναππεγηθή βηνκεραλία ηεο ρψξαο πεξηιακβάλεη 

θαηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε πινίσλ απφ ράιπβα, θαζψο θαη θαηαζθεπή κεγάισλ 
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ραιχβδηλσλ εγθαηαζηάζεσλ μεξάο, φπσο δεμακελέο απνζήθεπζεο πγξψλ θαπζίκσλ θαη 

κεηαιιηθέο γέθπξεο.  

Ηζηνξηθά, νη ζχγρξνλεο λαππεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο μεθίλεζαλ ζηελ Διιάδα ην 

1956, φηαλ ηδξχζεθαλ ηα Διιεληθά Ναππεγεία (ηνπ θαξακαγθά), αθνινχζσο κε ηε 

δεκηνπξγία ησλ Ναππεγείσλ ηεο Διεπζίλαο ην 1968, ηα Ναππεγεία Υαιθίδαο (ζηελ 

Απιίδα) ζηηο αξρέο ηνπ ‟70 θαη ηα Ναππεγεία Νεσξίνπ ζηε χξν, πνπ αλήθνπλ εμ‟ 

νινθιήξνπ ζηελ Neorion Holdings S.A. θαη απνηεινχλ ην αξραηφηεξν λαππεγείν ηεο 

ζχγρξνλεο Διιάδαο (έηνο ίδξπζεο: 1861) θαη ηε κφλε βαξηά βηνκεραλία ηεο λεζηψηηθεο 

Διιάδαο. (Βιάρνο, 2007) 

 Σα λαππεγεία απηά, αξρηθά ηδξχζεθαλ απφ ηδηψηεο, ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο 

Έιιελεο εθνπιηζηέο: Νηάξρν, Αλδξεάδε, Ν. Η. Γνπιαλδξή θαη Η. Κ. Καξξά, έπεηηα πέξαζαλ 

ζην δεκφζην θαη αξγφηεξα ηδησηηθνπνηήζεθαλ θαη πάιη. ην παξειζφλ, ε λαππήγεζε θαη ε 

επηζθεπή πινίσλ απνηέιεζαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, ζε φξνπο θχθινπ εξγαζηψλ θαη απαζρφιεζεο. Χζηφζν,  θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

„80 μεθίλεζε ε θξίζε δηαξθείαο ζηνλ ειιεληθφ λαππεγηθφ ηνκέα, ιφγσ ηεο δηεζλνχο 

λαπηηιηαθήο θξίζεο, αθνινπζνχκελεο απφ ηελ θαθή δηαρείξηζε θαη ηελ έιιεηςε 

αλαδηάξζξσζεο θαη απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ. (ΝΑΤΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ, 2013) 

Σν ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηνλ ηνκέα ηεο λαππήγεζεο/ηεο 

επηζθεπήο/ηνπ λαπηηιηαθνχ εμνπιηζκνχ ήηαλ 996, κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 538,70εθ €, 

βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ 2004. Υαξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη ε δηαρξνληθή πνξεία ηεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ λαππεγήζεσλ, πεξίνδνο 1995-2004, ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα (βι. ρήκα 23), κε ζρεδφλ κφληκε ηάζε κείσζεο. Ζ απαζρφιεζε πνπ 

παξνπζηάδεηαη εδψ, αθνξά κφλν ηα κεγάια λαππεγεία ηεο ρψξαο, θαζψο ηα ππφινηπα είλαη 

κηθξέο, ζπλήζσο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο κε ιίγνπο ή/θαη θαζφινπ εξγαδφκελνπο θαη 

δηθαηνινγεκέλα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πξνκεζεπηέο ησλ λαππεγείσλ. Δλδεηθηηθά, κε 

παξάδεηγκα ην έηνο 2004, ζηελ Δπξψπε ζπλνιηθά απαζρνιήζεθαλ 153.000 άλζξσπνη, κε 

ηα κεγαιχηεξα κεξίδηα απαζρφιεζεο λα αλήθνπλ ζην Ζλ. Βαζίιεην, ηε Γαιιία θαη ηε 

Γεξκαλία (ζπλνιηθά 45%). 
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ρήκα 23. Απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ησλ λαππεγήζεσλ, Διιάδα, 1995-2004. 

 

 

Πεγή: (Nevala, Astra, & Manoudi, 2006, ζ. 3) 

 

Ζ παξαπάλσ ζπλερήο κείσζε ηεο απαζρφιεζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηα εμήο: 

 Δθαξκνγή ηεο θνηλήο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο ην 1986, πνπ έθεξε ζεκαληηθέο 

αλαδηαξζξψζεηο θαη επέθεξε ηε ζπλερή θαη ηαρεία πηψζε ηνπ θιάδνπ. 

 Δκθάληζε λέσλ παηρηψλ κε ρακειφ θφζηνο, ζηα ηέιε ηνπ ‟90, Σνπξθία, Ρνπκαλία, 

Κνξέα θαη Κίλα. 

 Δμαίξεζε ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο απφ ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, ζχκθσλα κε 

γξακκή ηεο ΔΔ – θαλνληζκφο 1540/98. 

 πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία $ κε €. 

 Ηδησηηθνπνίεζε λαππεγείσλ/λαππεγηθψλ κνλάδσλ. (Nevala, Astra, & Manoudi, 2006) 

 Δλ ησ κεηαμχ, ζην πέξαο ησλ εηψλ, κε ηε λαππεγηθή δξαζηεξηφηεηα λα 

εμειίζζεηαη ζηηο ρψξεο ηεο Ν.Α. Αζίαο, αθφκε θαη νη Έιιελεο πινηνθηήηεο έδεημαλ πιένλ 

πξνηίκεζε λα ρηίδνπλ ηα πινία ηνπο εθεί. Ζ θαηάζηαζε επηβαξχλζεθε απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ πνπ πξνήιζε απφ ηελ Ηηαιία, ηε Μάιηα θαη ηελ Ηζπαλία, ιφγσ ηνπ 

πςειφηεξνπ εξγαηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο Διιάδαο θαη αξγφηεξα απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ πνπ πξνήιζε απφ ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο ηνπ Αλαηνιηθνχ κπινθ. Καηά ηελ 

πεξίνδν 2001-2003, ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ηνκέα κεηψζεθε απφ 99εθ € ζε 57εθ €, ελψ ε 

ρψξα έιαβε ηελ ηειεπηαία ζέζε ζηελ Δπξψπε, καδί κε ηελ Πνξηνγαιία, απφ άπνςε ηεο 



 

95 

 

αμίαο ησλ νινθιεξψζεσλ ησλ παξαγγειηψλ (deliveries) θαη ησλ λέσλ παξαγγειηψλ 

(orderbook).  

Σα ηειεπηαία έηε, ε λαππεγηθή δξαζηεξηφηεηα πεξηνξίδεηαη ζε κηθξέο κνλάδεο 

ηνπηθήο θπξίσο λαπζηπινΐαο, ελψ δελ ρηίδνληαη εκπνξηθά νχηε επηβαηεγά πινία ζηελ 

Διιάδα. Αθφκε θαη θαηά ηελ άλζεζε ηεο ειιεληθήο αθηνπινΐαο – ζηα κέζα ηνπ ‟90 – νη  

παξαγγειίεο λεφρηηζησλ επηβαηεγψλ απφ Έιιελεο εθνπιηζηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

Γεξκαλία (10), Κνξέα (8), Ηηαιία (6), νπεδία/Ννξβεγία (5), Απζηξαιία (4), Οιιαλδία (3), 

Γαιιία (3), Φηιαλδία (2) θαη κφλν ζηελ Διιάδα (κφλν 2), ην «Νήζνο Μχθνλνο» θαη ην 

«Νήζνο Υίνο», πνπ παξαγγέιζεθαλ απφ ηελ BLUE STAR FERRIES, ην 2000.  

Αλαιπηηθφηεξα, ην 2004 ην έλα εθ ησλ δχν εγθαηαιείθζεθε εκηηειέο θαη αγνξάζηεθε απφ 

ηελ HELLENIC SEAWAYS, ελψ ηειηθά νινθιεξψζεθαλ ην 2005 θαη ην 2007 αληίζηνηρα, 

απφ άιια λαππεγεία θαη ζπλεξγεία. Αθφκε θαη ζηελ αγνξά θξνπαδηεξφπινησλ, πνπ άιινηε 

ρηίδνληαλ ζηελ Διιάδα, δίλνληαη ζπλερψο παξαγγειίεο  ζε επξσπατθά λαππεγεία, Ηηαιία, 

Γεξκαλία, Γαιιία θαη Φηιαλδία, αιιά φρη ζηελ Διιάδα. (ΝΑΤΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ 

ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, 2013) 

Δλ έηεη 2013, ππάξρνπλ πεξίπνπ 450 εηαηξείεο εληφο θαη πεξηθεξεηαθά ηεο ΝΔΕ  

(200 Μεηαιινπξγηθέο θαη Διαζκαηνπξγηθέο, 70 Ακκνβνιψλ θαη Τδξνβνιψλ, 80 

Μεραλνπξγεία, 50 Ζιεθηξνινγεία, 20 Ξπινπξγεία θαη 30 Λνηπψλ Δξγαζηψλ), 25 κηθξά 

λαππεγεία (Καξλάγηα), πεξίπνπ 5.000 εξγαδφκελνη, γχξσ ζηα 500εθ. € εηήζηνο ηδίξνο 

ζπλνιηθά, δχν κφληκεο δεμακελέο θαη δχν πισηέο δεμακελέο ππφ ηελ ηδηνθηεζία ηεο ΟΛΠ 

ΑΔ.. Αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ηα ηξία εθ ησλ ηεζζάξσλ λαππεγείσλ ηεο ρψξαο 

βξίζθνληαη ζε αδξάλεηα, κε κφλε εμαίξεζε ην λαππεγείν ηεο Υαιθίδαο πνπ βξίζθεηαη ζε 

ιεηηνπξγία. (ίγνπξαο Α., 2013, ζ. 4) 

Ο ηνκέαο ηεο λαππεγνεπηζθεπήο ζηε ρψξα θαίλεηαη λα έρεη πνιιά κεηνλεθηήκαηα, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ηα εμήο: πξψηνλ, ε κε επλντθή ρξεκαηνδφηεζε, δεχηεξνλ, ε 

δηαθνξά θφζηνπο ζε πνιινχο ηχπνπο πινίσλ θαη ηξίηνλ, ν θφβνο γηα ηηο ειιεληθέο 

απεξγίεο. Δπεμεγεκαηηθά, ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ νη εθνπιηζηέο βξίζθνπλ επθνιφηεξα 

ρξεκαηνδφηεζε, ψζηε λα ρηίδνπλ πινία ζηα λαππεγεία ησλ εθάζηνηε ρσξψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ Κίλα, ηελ Κνξέα, ηελ Ηαπσλία, ηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία, ηε 

Φηλιαλδία θ.α. είλαη επλντθή ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνπηθέο ή μέλεο ή αθφκε θαη ειιεληθέο 
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ηξάπεδεο, γεγνλφο πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, δηάθνξνη ηνκείο θφζηνπο 

είλαη απμεκέλνη εληφο ηεο ρψξαο ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο, π.ρ. ζηελ Κνξέα θαη ηελ 

Ηαπσλία, πνπ θαηέρνπλ πςειή εμεηδίθεπζε θαη κεγάια λαππεγεία, είλαη θζελφηεξε ε 

θαηαζθεπή container ships θαη tankers κέζσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ επηηπγράλνληαη, 

ελψ ζηελ Κίλα νη ρακειέο ακνηβέο ησλ εξγαηψλ ησλ λαππεγείσλ είλαη άθξσο 

αληαγσληζηηθέο ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα απιέο κνξθέο πινίσλ, φπσο bulk carriers. 

Σέινο, ε έληαζε ησλ απεξγηψλ θαη ησλ ζηάζεσλ εξγαζίαο ζηε ρψξα, είηε πξφθεηηαη γηα ηα 

λαππεγεία είηε ηα ηεισλεία, ιηκάληα, θνξηεγά θιπ. απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ 

πξνηίκεζε ησλ ειιεληθψλ λαππεγείσλ ιφγσ ηεο αλεζπρίαο θαη ηεο ακθηζβήηεζεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζρεηηθά κε ηηο εκεξνκελίεο παξάδνζεο ησλ λεφθηηζησλ πινίσλ θαη ηεο 

πξνθαινχκελεο δεκίαο απφ ηηο θαζπζηεξήζεηο.  

Δπηπιένλ, ζηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή λαππεγηθή 

βηνκεραλία αμίδεη λα ζεκεησζεί ην ηεξάζηην πνζφ ησλ νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ έλαληη ησλ 

λαππεγείσλ, ηνπ θαξακαγθά θαη ηεο Διεπζίλαο, κέζσ ησλ ζπκβάζεσλ κε ην πνιεκηθφ 

λαπηηθφ. Απφ ηε κηα βξίζθεηαη ην πξφβιεκα ησλ λαππεγείσλ θαξακαγθά θαη απφ ηελ 

άιιε ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία ησλ λαππεγείσλ Διεπζίλαο αιιά θαη ηεο χξνπ, ηα 

λαππεγεία ηεο ρψξαο βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθά δπζκελή θαηάζηαζε.  (Σζηκπιάθεο, 2013) 

(Σζηκπιάθεο, 2014) 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (βι. ρήκα 24) παξνπζηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ειιεληθήο βηνκεραλίαο επηζθεπήο πινίσλ γηα ηελ πεξίνδν 2003-2013 

ρήκα 24. Γξαζηεξηφηεηα ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο επηζθεπήο πινίσλ, 2000 - 2013 

 

ε Γεξαμενέρ                         

(in dock) 

ε επιζκεςαζηικέρ 

βάζειρ                      

(in repair yards) 

Γεξαμενιζθένηα πλοία 

(dry docked vessels) 

 

Αξηζ.  /    

No 

ΚΟΥ     /     

GRT 

Αξηζ.  /    

No 

ΚΟΥ     /     

GRT 

Αξηζ.  /    

No 

ΚΟΥ     /     

GRT 

2000 206 4.504.055 911 10.827.443 458 3.508.575 

2001 237 5.108.370 849 9.907.729 334 2.117.226 

2002 181 4.526.343 732 7.901.464 359 2.102.571 

2003 179 3.898.352 676 8.281.130 310 1.807.495 

2004 153 3.305.866 652 7.320.624 305 1.722.639 
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2005 179 3.750.886 597 6.838.859 267 1.658.858 

2006 187 4.832.343 632 6.727.058 238 1.183.814 

2007 195 4.860.672 686 7.454.519 273 1.189.781 

2008 237 5.567.355 667 7.755.911 217 944.811 

2009 161 3.873.176 533 6.240.906 166 1.001.367 

2010 128 2.683.265 477 5.545.101 168 850.055 

2011 103 2.438.311 372 4.112.444 112 605.631 

2012 63 1.085.940 327 3.264.626 95 500.997 

2013 57 1.010.932 199 2.516.799 83 340.145 

     Πεγή: (ΔΛ.ΣΑΣ., 2014) 

 

4.2.3 Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΑΤΠΖΓΗΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

ΖΜΔΡΗΝΖ ΠΟΡΔΗΑ & ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ 

 

Παξά ηα πξνβιήκαηα ηνπ λαππεγηθνχ θιάδνπ ηεο Διιάδαο, θαηά ηελ ηειεπηαία 

3εηία, ε ΝΔΕ δείρλεη ειαθξηά αλάθακςε. Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ λαππεγνεπηζθεπψλ 

(δεμακελέο θαη πξνζνξκίζεηο) επέθεξε ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ΟΛΠ Α.Δ θαηά 

ην 2012 θαη ην 6% (+1%), θαηά ην 2013. Σα πνζνζηά απηά. αληηζηνηρνχλ ζε 5,6εθ € θαη 

6,799εθ €, ζηα έηε 2012 θαη 2013, θαηαγξάθνληαο αχμεζε εζφδσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 21,4%. 

Χζηφζν, ν θιάδνο θαηαιήγεη ζε δεκηνγφλν απνηέιεζκα, κε αξλεηηθφ κηθηφ απνηέιεζκα -

167.600,39 € θαη αξλεηηθφ EBITDA
31

 -395.934,06 €, θαηά ην έηνο 2013. Παξά ηελ 

αξλεηηθή εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ, αμηνζεκείσηε είλαη ε κείσζε ησλ δεκηψλ δεδνκέλνπ 

φηη θαηά ην 2012 ηα αληίζηνηρα πνζά ηζνχηαλ κε -333.401,24 (+49%) θαη -482.740,37 

(+18%). 

Με ζηνηρεία ηνπ ΟΛΠ, ην 2014 ζπλερίδνληαη ηα αηζηφδνμα κελχκαηα γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο λαππεγνεπηζθεπήο θαη πξνζφξκηζεο επηζθεπαδφκελσλ 

πινίσλ, κε πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο λαππεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ 

βειηίσζε νθείιεηαη πξψηνλ, ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πινίσλ πξνο επηζθεπή ζε ηδησηηθά 

                                                 
31

EBITDA: Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization, θέξδε πξν ηφθσλ, 

θφξσλ θαη απνζβέζεσλ - ΚΠΣΦΑ, ρξεζηκνπνηείηαη σο ελδεηθηηθφο δείθηεο ζπλνιηθήο θεξδνθνξίαο 

θαηά ηελ αλάιπζε κίαο επηρείξεζεο ή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Θεηηθφο δείθηεο δειψλεη 

ιεηηνπξγηθά θέξδε θαη αξλεηηθφο δείθηεο ιεηηνπξγηθέο δεκίεο. 
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λαππεγεία θαηά ηα έηε 2012 θαη 2013, ηεο ηάμεσο ηνπ 34%, πνπ αληίζηνηρα έθεξε 

απμεκέλα έζνδα πξνζφξκηζεο θαη δεχηεξνλ, ζηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο κηθξήο πισηήο 

δεμακελήο ηνπ Πεξάκαηνο, πνπ επηζθεπάζηεθε θαη επαλαιεηηνχξγεζε, ζπκβάιινληαο 

ζεηηθά ζηα έζνδα ηνπ ηνκέα. πληεξεηηθέο εθηηκήζεηο δείρλνπλ 0,4εθ € αχμεζε εζφδσλ γηα 

ην 2014, κε ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηεο δεμακελήο απηήο, πνζφ πνπ κεηαθξάδεηαη 

πνζνζηηαίσο ζε +3,8%, κεηαμχ 2013-2014. 

Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, δείρλεη ηελ απμεηηθή ηάζε ζηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ 

πνπ ζπλνιηθά δεμακελίζηεθαλ θαη επηζθεπάζηεθαλ ζηελ ΝΔΕ, θαηά ηα έηε 2010, 2011, 

2012 θαη 2013.  

 

ρήκα 25. πλνιηθέο Δπηζθεπέο θαη Γεμακεληζκνί, 2010-2014 

 

Πεγή: (ΟΛΠ - Piraeus Port Authority S.A., 2014) 

 

εκεηψλεηαη φηη ζηα εηήζηα λνχκεξα έλα κφλν κέξνο, κηθξφηεξν ησλ 200 πινίσλ, 

αλά έηνο, αληηζηνηρεί ζε δεμακεληζκνχο, επνκέλσο ηα λνχκεξα αθνξνχλ θπξίσο επηζθεπέο. 

Δπίζεο, σο επί ην πιείζηνλ νη επηζθεπέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηδησηηθά λαππεγεία. Σέινο, 

πξνβιέπεηαη ζηαζεξφηεηα ζηελ πξνζέιεπζε πινίσλ γηα επηζθεπέο ηα επφκελα ρξφληα, 

ιφγσ ηεο αδξάλεηαο ησλ γεηηνληθψλ λαππεγείσλ (θαξακαγθά, Διεπζίλαο, χξνπ), 

εμαηξψληαο κφλν ηεο Υαιθίδαο. (ΟΛΠ Α.Δ., 2014) 



 

99 

 

Δπηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ κφλν ζηνπο δεμακεληζκνχο πινίσλ, ν παξαθάησ 

πίλαθαο (βι. ρήκα 26) παξαζέηεη αξηζκεηηθά ζηνηρεία θαη πνζνζηηαίεο εηήζηεο κεηαβνιέο 

γηα ηα δεμακεληζζέληα πινία ζηελ ΝΔΕ, θαηά ηα έηε 2010, 2011, 2012 θαη 2013. Ο ΟΛΠ 

πεξηιακβάλεη 2 πισηέο, κηθξή θαη κεγάιε, θαη 2 κφληκεο, κηθξή θαη κεγάιε, δεμακελέο. 

Καηά ηα έηε 2012 θαη 2013, ε κηθξή πισηή δεμακελή ηνπ Πεξάκαηνο παξέκεηλε αλελεξγή, 

ιφγσ εμέιημεο δηαδηθαζίαο επηζθεπψλ απφ δεκηέο. Χζηφζν, ε επαλαιεηηνπξγία ηεο, ην 

2014, εθηηκάηαη φηη ζα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηα έζνδα ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

ρήκα 26. Πίλαθαο δεμακεληζζέλησλ πινίσλ, 2010-2013 

 

ΓΔΞΑΜΔΝΖ 2010 2011 

Δηήζια 

Μεηαβο

λή (%) 

2012 

Δηήζια 

Μεηαβολή 

(%) 

2013 

Δηήζια 

Μεηαβολή 

(%) 

Μεγάιε Πισηή 41 28 -31,71% 27 -3,57% 28 3,70% 

Μηθξή Πισηή 33 23 -30,30% 0 -100,00% 0 0,00% 

Μεγάιε 

Μφληκε 
50 40 -20,00% 46 15,00% 45 -2,17% 

Μηθξή Μφληκε 30 21 -30,00% 17 -19,05% 10 -41,18% 

ύνολο 154 112 -27,27% 90 -19,64% 83 -7,78% 

 

Πεγή: (ΟΛΠ Α.Δ., 2014) 

 

Δπηθεληξψλνληαο ζηηο ζεκεξηλέο εμειίμεηο ηεο ΝΔΕ, ν παξαθάησ πίλαθαο (βι. 

ρήκα 27) εκθαλίδεη ηα πινία πνπ εμππεξεηνχληαη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, πνπ 

θαηαγξάθεηαη ην παξφλ ζπγγξαθηθφ έξγν, ζηηο Ναππεγνεπηζθεπαζηηθέο πεξηνρέο 

αξκνδηφηεηαο ηεο ΟΛΠ Α.Δ., ηαμηλνκεκέλα αιθαβεηηθά κε ην φλνκα ηνπ πινίνπ πξνο 

επηζθεπή θαη αλαθνξά ζηελ πεξηνρή επηζθεπήο, ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηζθεπήο 

θαη ηνλ πξάθηνξα ηνπ πινίνπ. Σα πινία είλαη 33 ζε αξηζκφ, ελψ ζεκεηψλεηαη φηη είλαη σο 

επί ην πιείζηνλ επηβαηεγά. 
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ρήκα 27. Πινία ζε επηζθεπή θαηά ηελ 23.10.2014 

 

 

ΠΛΟΗΟ 
ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΠΡΑΚΣΟΡΑ 

1.  AQUA MARIA 
ΝΔΟ ΜΟΛΟ 

ΓΡΑΠΔΣ. 
5-Φεβ-14 Η ΛΗΝΚ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ 

2.  BLUE STAR DELOS ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ 25-επ-14 
ATTICA FERRIES 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. 

3.  BULK PANGAEA ΠΔΡΑΜΑ 19-Οθη-14 ARMAR CO LTD 

4.  ENERGEAN FORCE ΠΔΡΑΜΑ 10-Οθη-14 
ΥΑΣΕΖΔΦΡΑΗΜΗΓΟΤ 

ΣΔΛΛΑ 

5.  
EUROPEAN 

EXPRESS 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ 10-Οθη-14 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΛΔΒΟΤ 

ΑΔ ( NEL LINES ) 

6.  FLYING CAT 1 ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ 30-επ-14 
HELLENIC 

SEAWAYS ANE 

7.  FLYING CAT 3 ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ 15-επ-14 
HELLENIC 

SEAWAYS ANE 

8.  FLYING CAT 4 ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ 21-Οθη-14 
HELLENIC 

SEAWAYS ANE 

9.  GORA 
ΝΔΟ ΜΟΛΟ 

ΓΡΑΠΔΣ. 
18-Οθη-14 

ΥΑΣΕΖΔΦΡΑΗΜΗΓΖ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΖΛΗΑ 

10.  HARMA 
ΝΔΟ ΜΟΛΟ 

ΓΡΑΠΔΣ. 
14-Οθη-14 

MELIA MARITIME 

CORP 

11.  HELLENIC WIND ΠΔΡΑΜΑ 17-επ-14 

HELLENIC 

SEAWAYS 

MANAGEMENT 

12.  HIGHSPEED 4 ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ 29-επ-14 
HELLENIC 

SEAWAYS ANE 

13.  HIGHSPEED 5 ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ 6-Οθη-14 
HELLENIC 

SEAWAYS ANE 

14.  HIGHSPEED 6 ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ 15-επ-14 
HELLENIC 

SEAWAYS ANE 

15.  LION ΠΔΡΑΜΑ 16-Οθη-14 

MARS AGENCY-

ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 

Β.ΓΔΧΡ. 

16.  
LUCKY STAR (EX 

LARKS) 

ΝΔΟ ΜΟΛΟ 

ΓΡΑΠΔΣ. 
8-Οθη-14 

ΚΟΤΜΑΝΗΑ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΠΔ 

17.  LUKA ΠΔΡΑΜΑ 17-Οθη-14 
ΓΔΧΡΓΑΚΑ ΑΡ. 

ΚΧΝ/Ο 

18.  
MADARES (EX 

HELENE H) 
ΜΟΛΟ ΓΔΖ 17-Οθη-14 

ΓΡΟΜΧΝ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ & 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΠΔ 

19.  
MASTER JET (EX 

SNAEFEL) 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ 22-επ-14 ΑΝΣΜΗΡΑΛ Ν.Δ. 

20.  
MOONLIGHT II (ΔΥ 

ALYSIA) 
ΠΔΡΑΜΑ 8-Οθη-14 ARMAR CO LTD 
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21.  NORDSTERN ΠΔΡΑΜΑ 23-Οθη-14 

BOMAR SHIPPING 

AGENCY - 

ΧΣΖΡΗΟ ΜΠΟΕΟ 

22.  
OLYMPIC 

CHAMPION 
ΠΔΡΑΜΑ 16-Οθη-14 

ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΝΑΤΣ/ΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΚΡΖΣΖ Α. Δ. 

23.  SPEEDRUNNER IV ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ 18-επ-14 
KIRA NAVIGATION 

COMPANY 

24.  
TERA JET (EX SEA 

BREEZE III) 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΛΗΜΑΝΗ 14-Οθη-14 ΑΝΣΜΗΡΑΛ Ν.Δ. 

25.  VERA D 
ΝΔΟ ΜΟΛΟ 

ΓΡΑΠΔΣ. 
12-Απγ-14 

ΚΑΡΒΑΛ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΠΔ 

26.  ΑΡΣΔΜΗ 
ΝΔΟ ΜΟΛΟ 

ΓΡΑΠΔΣ. 
8-επ-14 

HELLENIC 

SEAWAYS ANE 

27.  ΓΚΟΛΝΣΔΝ ΜΠΛΔΨΕ ΜΟΛΟ ΓΔΖ 6-Οθη-14 
ΓΚΟΛΝΣΔΝ ΜΠΛΔΨΕ 

ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

28.  
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

ΒΔΝΗΕΔΛΟ ΑΚΣ. 
ΠΔΡΑΜΑ 14-Οθη-14 

ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΝΑΤΣ/ΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΚΡΖΣΖ Α. Δ. 

29.  
ΔΞΠΡΔ 

ΑΝΣΟΡΗΝΖ (ΔΞΧΣ.) 

ΝΔΟ ΜΟΛΟ 

ΓΡΑΠΔΣ. 
10-Οθη-14 

ΠΟΡΣΟΤΚΑΛΔΝΔ 

ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

30.  ΘΔΟΦΗΛΟ 
ΝΔΟ ΜΟΛΟ 

ΓΡΑΠΔΣ. 
29-Ηνπι-14 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΛΔΒΟΤ 

ΑΔ ( NEL LINES ) 

31.  ΛΔΤΚΑ ΟΡΖ ΠΔΡΑΜΑ 10-Γεθ-13 

ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΝΑΤΣ/ΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΚΡΖΣΖ Α. Δ. 

32.  ΟΦΟΚΛΖ Β. ΠΔΡΑΜΑ 18-επ-14 

ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΝΑΤΣ/ΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΚΡΖΣΖ Α. Δ. 

33.  ΦΗΟΡ ΝΣΗ ΛΔΒΑΝΣΔ 
ΝΔΟ ΜΟΛΟ 

ΓΡΑΠΔΣ. 
10-Οθη-14 

ΥΑΣΕΖΔΦΡΑΗΜΗΓΖ 

ΖΛΗΑ 

 

Πεγή: (ΟΛΠ Α.Δ., 2014) 

 

ε νηθνλνκηθνχο φξνπο, ν ηνκέαο ησλ λαππεγήζεσλ γελλά παγθνζκίσο πεξί ηα 

37,746εθ € θαη ζηελ επξσπατθή αγνξά 13,143εθ € εμ‟ απηψλ, κεξίδην πνπ αληηζηνηρεί ζε 

34,8% (ζηνηρεία 2004). Σν αθφινπζν ζρήκα δείρλεη ηε ζπλνιηθή παξαγσγή λαππεγήζεσλ 

θαηά κέζν φξν γηα ηα έηε 2006-2010, ζηελ ΔΔ-28, επηπιένλ κε ηε Ννξβεγία θαη ηελ 

Σνπξθία. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ρακειά ηεο θαηάηαμεο, κε παξαγσγή αμίαο θάησ ηνπ 0,5δηο 

€. Σα θχξηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ απνηεινχλ: ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα, ην πςειφ 

θφζηνο εξγαζίαο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θχξηνπο αληαγσληζηέο ηεο, ε αδπλακία παξάδνζεο 

ησλ παξαγγειηψλ εληφο ησλ πξνζεζκηψλ, ε μεπεξαζκέλε ηερλνινγηθή ηθαλφηεηα θαη ν κε 
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εμειηγκέλνο ηερληθφο εμνπιηζκφο. (BALance Technology Consulting GmbH, 2014) 

(Nevala, Astra, & Manoudi, 2006) 

 

ρήκα 28. πλνιηθή παξαγσγή λαππεγήζεσλ
32

 

 

 Πεγή: (BALance Technology Consulting GmbH, 2014, p. 33) 

 

Ζ παξαγσγηθή αμία ζηε λαππήγεζε πινίσλ θαη ζθαθψλ ζηελ Διιάδα είλαη 

ζπγθξηηηθά ρακειή. Ζ αγνξαζηηθή αμία αληηζηνηρεί ζε κφιηο 304εθ € θαη ην ζχλνιν ηεο 

παξαγσγήο λαπηηιηαθνχ εμνπιηζκνχ θηάλεη κφιηο ηα 149εθ €, κεξίδην πνπ αληηζηνηρεί ζην 

0,25% ηεο ζπλνιηθήο επξσπατθήο παξαγσγήο. (BALance Technology Consulting GmbH, 

2014) 

πλερίδνληαο κε νηθνλνκηθή αλάιπζε, θαη ζχκθσλα κε κειινληηθέο εθηηκήζεηο ηνπ 

ΟΛΠ ζρεηηθά κε ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ΝΔΕ θαη ηηο 

δεμακελέο, παξαηίζεηαη ην παξαθάησ δηάγξακκα. Βάζεη απηνχ, αλακέλνληαη ζεηηθά 

ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα γηα ην έηνο 2014, πνπ ελδέρεηαη λα απμεζνχλ ηα επφκελα έηε. 

 

ρήκα 29. Βαζηθέο πξνβιέςεηο EBITDA δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΝΔΕ θαη ηηο Γεμακελέο, 

2014-2018 

                                                 
32

 Πνζά ζε εθ. € 
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Πεγή: (ΟΛΠ - Piraeus Port Authority S.A., 2014) 

  

Ζ αλππαξμία ηνπ λαππεγηθνχ θιάδνπ ζηελ Διιάδα απνηειεί απνγνεηεπηηθφ 

γεγνλφο ηδηαίηεξα φηαλ αλαινγίδεηαη θαλείο ηελ ηεξάζηηα εκπινθή ηεο ρψξαο κε ηε 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαη ηηο εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ 

παγθνζκίσο. Απηή ηε ζηηγκή νη θχξηνη ηνκείο πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ λαπηηιηαθνχ 

πιέγκαηνο ηεο ρψξαο είλαη κνλάρα ε εκπνξηθή λαπηηιία θαη ν λαπηηιηαθφο εμνπιηζκφο, ελψ 

ε λαππεγηθή είλαη νπζηαζηηθά λεθξή θαη πεξηιακβάλεη επηζθεπέο πινίσλ θαη φρη 

λαππεγήζεηο λεφρηηζησλ. 

 Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ελδέρεηαη λα θέξεη αλάθακςε ζην ειιεληθφ λαπηηιηαθφ 

πιέγκα ζην ζχλνιφ ηνπ είλαη ε πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ, ειιεληθψλ ή μέλσλ, 

ηδησηηθψλ ή δεκφζησλ θεθαιαίσλ, ηδηαίηεξα ζε φπνην ηνκέα αζζελεί ζηελ ειιεληθή 

λαπηηιία, φπσο είλαη ν λαππεγηθφο. Σαπηφρξνλα είλαη άκεζε αλάγθε γηα ελίζρπζε ηνπ 

ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά κε κεηαθνξηθά δίθηπα απφ θαη πξνο ηα αλεξρφκελα Βαιθάληα θαη ηελ 

Μέζε Αλαηνιή. Σαπηφρξνλα, ππάξρεη άκεζε αλάγθε γηα ελζάξξπλζε δεκηνπξγίαο 

Οξγάλσζεο πνπ λα εθπξνζσπεί ην πιέγκα θαη λα ζπκπιεξψλεη ηηο ελψζεηο πνπ ην 

ππνζηεξίδνπλ σο ηψξα. Ζ νξγάλσζε ζα δψζεη θσλή ζηηο απαξαίηεηεο δηαπξαγκαηεχζεηο 

θαη ζα εληνπίζεη ζηξαηεγηθέο πξνηάζεηο ζρεηηθέο κε ην ζχκπιεγκα. Κάζε επηηπρεκέλν 

λαπηηιηαθφ πιέγκα, φπσο απηά πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί λσξίηεξα ππνζηεξίδεηαη απφ κία ή 

θαη παξαπάλσ ελψζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ ελφηεηα, ηε ζπλεξγαζία αιιά θαη ηνλ πγηή 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. 
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 Πξέπεη λα παξαθακθζνχλ ηα ηξία εκπφδηα πνπ απνηεινχλ ηηο ξίδεο ηνπ θαθνχ γηα 

ηελ ειιεληθή λαππεγηθή βηνκεραλία: 

1. ην εμσηεξηθφ νη εθνπιηζηέο βξίζθνπλ επλντθή ρξεκαηνδφηεζε. Μάιηζηα, ζε Κίλα, 

Κνξέα, Ηαπσλία, Γεξκαλία, Γαιιία, Ηηαιία, Φηλιαλδία θαη αιινχ, ην θξάηνο δίλεη ή 

εγγπάηαη δάλεηα, απφ ηνπηθέο ή θαη μέλεο ηξάπεδεο ζε εθνπιηζηέο γηα λα θηηαρηνχλ πινία 

ζηα λαππεγεία ηεο ρψξαο. ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ηέηνηα αθνινπζνχκελε πνιηηηθή. 

2. ε πνιινχο ηχπνπο πινίσλ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά θφζηνπο. Σα ρακειά 

κεξνθάκαηα ζηελ Κίλα απνηξέπνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ θαηαζθεπή ζρεηηθά απιψλ 

ηχπσλ πινίσλ, π.ρ. θνξηεγά πινία, ελψ ε πςειή εμεηδίθεπζε θαη ην κέγεζνο ησλ 

λαππεγείσλ ζε Ηαπσλία θαη Κνξέα δεκηνπξγνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηελ θαηαζθεπή 

container ships θαη δεμακελνπινίσλ, θάηη πνπ δελ επηηπγράλεηαη ζηα λαππεγεία ηεο 

Διιάδαο. ηελ Διιάδα, αιιά θαη ηελ ππφινηπε Δπξψπε, ηα πινία πνπ είλαη νηθνλνκηθά 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπο είλαη ηα πινία πνπ απφ ηνλ ηξφπν θαη ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπο 

έρνπλ πςειή πξνζηηζέκελε αμία, φπσο π.ρ. ηα Ro-Ro, ηα LNG, ηα Mega-Yacht θ.α.. 

3. Οη Έιιελεο εθνπιηζηέο απνθεχγνπλ ηα λαππεγεία ηεο Διιάδαο απφ θφβν ησλ απεξγηψλ. 

Οη εθηεηακέλεο απεξγίεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ έρνπλ πξνθαιέζεη θφβν 

εγθισβηζκνχ, φπνπ ν πινηνθηήηεο πεξηκέλεη γηα πνιχ θαηξφ ηελ παξάδνζε ηνπ πινίνπ ηνπ, 

ράλνληαο ελ ησ κεηαμχ πξνζδνθψκελνπο λαχινπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αξλεηηθφ 

αληίθηππν έρνπλ θαη άιιεο απεξγίεο, πνπ δελ γίλνληαη ζηα λαππεγεία, αιιά ηα επεξεάδνπλ, 

φπσο π.ρ. απεξγίεο ζηα ηεισλεία ή ζηα ιηκάληα ή ζηα θνξηεγά, αθνχ ζηακαηάλε ηελ 

παξάδνζε πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πινίσλ κε ην ίδην ηειηθφ 

απνηέιεζκα γηα ηνλ πινηνθηήηε. Γπζηπρψο, παξφιν πνπ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηα 

λαππεγεία νη απεξγίεο ήηαλ ειάρηζηεο, κε κ.ν., θαηά ηελ πεξίνδν 2006-2011, 4 εκέξεο αλά 

έηνο, ην πιήγκα πνπ έρεη δερηεί ε εηθφλα ησλ λαππεγείσλ ζηελ Διιάδα παξακέλεη. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αληηθείκελν κειέηεο απνηέιεζαλ ηα 

λαπηηιηαθά πιέγκαηα θαη ηδηαίηεξα ην ειιεληθφ λαπηηιηαθφ πιέγκα, σο θνκκάηη ηεο 

ειιεληθήο, επξσπατθήο θαη παγθφζκηαο αγνξάο, αιιά εμίζνπ θαη ν λαππεγηθφο ηνκέαο, σο 

θνκκάηη ηνπ ειιεληθνχ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο. Γεληθά, ηα επηρεηξεζηαθά πιέγκαηα 

αλαπηχζζνληαη ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο σο κία απνηειεζκαηηθή επηρεηξεζηαθή πνιηηηθή 

πνπ πξνάγεη εμίζνπ ηε ζπλεξγαζία θαη ηνλ αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο, ηφζν 

ζε πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Σν έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, θπξίσο ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία 

απνηέιεζε ην θχξην έλαπζκα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ εθπφλεζε ηεο 

πξνεγεζείζαο κειέηεο. Σν εξψηεκα πνπ αξρηθψο ηέζεθε αθνξνχζε ζην πσο κεηαθξάδεηαη 

ε ζεσξία ησλ πιεγκάησλ ζε λαπηηιηαθνχο φξνπο θαη πσο απηή ε κεηάθξαζε χζηεξα 

κεηαθέξεηαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ειιεληθή αγνξά απνδείρζεθε φηη δελ έρεη 

εληάμεη ηα επηρεηξεζηαθά πιέγκαηα ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Σν ειιεληθφ λαπηηιηαθφ πιέγκα αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ λαπηηιηαθψλ 

πιεγκάησλ θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχλ ηκήκα ηεο γεληθήο ζεσξίαο πεξί 

επηρεηξεκαηηθψλ πιεγκάησλ. Με απηφ αθξηβψο ην δεδνκέλν πξνζεγγίζηεθε ην αληηθείκελν 

κειέηεο κε κέζνδν αλάιπζεο απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ. Έηζη, ε αλάιπζε μεθίλεζε κε ηελ 

εθηελή παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πιεγκάησλ, ζπλερίζηεθε 

κε ηελ εηζαγσγή ηεο ζεσξίαο απηήο ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαη θαηέιεμε ζην ζηφρν, 

δειαδή ηελ παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο θαη ηεο νηθνλνκηθή ηεο 

ζπλεηζθνξάο ζην ειιεληθφ έζλνο θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, αιιά θαη ηε δηείζδπζε 

ζηνλ ειιεληθφ λαππεγηθφ ηνκέα, πνπ απνηειεί αλακθίβνια θνκκάηη ηεο ειιεληθήο 

λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο.  

Ζ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε κειέηε ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

επίζεκεο βηβιηνγξαθηθέο θαη δηθηπνγξαθηθέο πεγέο κε ζπλαθέο πεξηερφκελν, ελψ 

ηαπηφρξνλα έξεπλεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθζέζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο 

θαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ, φπσο ην THE BOSTON CONSULTING GROUP 

(BCG) απνηέιεζαλ βάζε γηα ηελ παξάζεζε αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη άιισλ 
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απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ απφδεημε ησλ ζεσξηψλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ. Ζ αλάιπζε ρσξίζηεθε ζε ηξία θχξηα θεθάιαηα, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ηξηψλ βεκάησλ πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο κειέηεο.  

Σν αξρηθφ θεθάιαην απνηέιεζε παξάζεζε θαη αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο φξνο business clustering έρεη εηζαρζεί απφ ηνλ M.Porter 

ην 1990, ελψ κεηαγελέζηεξα ζεσξείηαη απφ πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο σο έλα απφ ηα 

βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο ζπληαγήο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζηα πιαίζηα ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ φξνπ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ αληίιεςε ηεο 

εξκελείαο αιιά θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζδίδεη ην clustering ζηηο 

αγνξέο, ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ cluster θαη φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ελδερνκέλσο 

ζπληεινχλ ζηελ επηηπρία ή/θαη ηελ απνηπρία ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμήο ηνπ.  

Σν ελδηάκεζν θεθάιαην επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ζηα ζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ 

ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ. Σν θεθάιαην απηφ παξνπζίαζε θαη λα αλάιπζε ηελ εθαξκνγή ησλ 

clusters ζηελ λαπηηιία, έδσζε παξαδείγκαηα απφ επηηπρεκέλα λαπηηιηαθά θαη ιηκεληθά 

πιέγκαηα, απεηθφληζε ηα ηκήκαηα απφ ηα νπνία απνηεινχληαη θαη ηα νθέιε πνπ επηθέξνπλ 

ζηα κέξε ηνπο θαη ηελ εθάζηνηε εζληθή νηθνλνκία. Ο θιάδνο ηεο λαπηηιίαο απνηειψληαο 

ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ ζε πνιιέο εζληθέο νηθνλνκίεο ηεο Δπξψπεο, ρσξίδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, ππνζηεξίδεηαη απφ πνιιά δηαθνξεηηθά πιέγκαηα θαη απηά 

αληίζηνηρα εθπξνζσπνχληαη θαη ζηεξίδνληαη απφ κεγάιεο νξγαλψζεηο. θνπφο ηνπ 

θεθαιαίνπ απηνχ ήηαλ λα αλαδείμεη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ Porter γηα ηα 

επηρεηξεζηαθά πιέγκα ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία, ζηελ Δπξψπε θαη ηνλ Κφζκν. 

Σν ηειηθφ θεθάιαην παξνπζίαζε ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζπλεηζθνξά ζηελ εζληθή νηθνλνκία, ηαπηφρξνλα κε 

ζηνηρεία πνπ παξαηέζεθαλ γηα ηνλ ππφινηπν θφζκν, ζθνπεχνληαο ζηηο απαξαίηεηεο 

ζπγθξίζεηο ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο αγνξάο κε ηελ επξσπατθή θαη ηελ παγθφζκηα. Σν 

ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε ζηνλ θιάδν ησλ λαππεγήζεσλ, πνπ παξά ηελ ηζρπξή 

λαπηηιηαθή ζέζε ηεο ρψξαο ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία, απνηειεί ηνλ πιένλ αζζελψο 

αλεπηπγκέλν. Ζ λαππεγνεπηζθεπή απνηέιεζε ζην παξειζφλ έλαλ πνιχ ηζρπξφ νηθνλνκηθφ 

θιάδν γηα ηε ρψξα, αιιά απφ 1980 θη έπεηηα επήιζε ζε θξίζε θαη δελ επαλήιζε πνηέ. 

ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ ήηαλ λα απνθαιχςεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ λαππεγηθνχ ηνκέα ζηελ 
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Διιάδα θαη ην πηζαλφ ελδερφκελν ηεο κειινληηθήο αλάθακςεο θαη αλάπηπμεο ζε έλα πιένλ 

νξγαλσκέλν λαππεγηθφ πιέγκα. 

Ζ Ναπηηιηαθή βηνκεραλία δχλαηαη λα πξνζδψζεη κεγάιε αμία ζε κία εζληθή 

νηθνλνκία θαη ηα πξνεξρφκελα νθέιε κπνξεί λα είλαη άκεζα θαη έκκεζα. Βαζηθά άκεζα 

νθέιε είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο λαπηηιίαο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα 

θέξδε ησλ εμαγσγψλ ή ηελ απνηακίεπζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ε απαζρφιεζε ησλ λαπηηθψλ 

ελφο έζλνπο. Αληίζηνηρα, έκκεζα νθέιε πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζηειέρσζε ησλ ππφινηπσλ 

ζρεηηδφκελσλ βηνκεραληψλ, πνπ νθείινπλ ηελ χπαξμή ηνπο ζηε λαπηηιία, θαη ηα θέξδε πνπ 

απνθνκίδνπλ ηα λαπηηθά θξάηε, παξέρνληαο ππεξεζίεο λαπηαζθαιίζεσλ, 

ρξεκαηνδνηήζεσλ θιπ. Ζ νηθνλνκηθή ζεκαζία κίαο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο κπνξεί λα 

δηαπηζησζεί κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο.  

Ζ ηδέα ηνπ πιέγκαηνο έρεη πξνέξζεη απφ ηνλ Michael Porter, ν νπνίνο νξίδεη ην 

επηρεηξεζηαθφ πιέγκα σο ηε γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ζπζρεηηδφκελσλ εηαηξεηψλ θαη 

ηδξπκάησλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θιάδνπ. Σα πιέγκαηα πεξηιακβάλνπλ κία 

ζεηξά απφ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη άιινπο θνξείο, ζεκαληηθνχο γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ. Σππηθά, νη επηρεηξήζεηο εληφο ηνπ πιέγκαηνο αληαγσλίδνληαη αιιά 

ηαπηφρξνλα ζπλεξγάδνληαη. Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα πιέγκα είλαη ε 

εμεηδίθεπζε, ε εγγχηεηα, νη ζπλεξγίεο θαη ηα εηαηξηθά δίθηπα, ελψ παξαδείγκαηα γηα ην 

λαπηηιηαθφ θιάδν απνηεινχλ ε Ναπηηιία ηνπ Λνλδίλνπ, ην Ναπηηιηαθφ Γίθηπν ηεο 

Οιιαλδίαο θαη πφιεηο φπσο ην Υνλγθ Κνλγθ, ηνλ Πεηξαηά θαη ηε ηγθαπνχξε. 

Δλδεηθηηθά έλα λαπηηιηαθφ πιέγκα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ: ηελ εκπνξηθή 

λαπηηιία, ηε δηαρείξηζε πινίσλ, ηελ εζσηεξηθή λαπζηπινΐα, ηε λαππήγεζε, ηε δηάιπζε, ηελ 

ππεξάθηηα ηξνθνδνζία, ηηο λαπηηιηαθέο εξγαζίεο (π.ρ. αγσγνί), ηνπο ιηκέλεο θαη ζρεηηθέο 

ιηκεληθέο ππεξεζίεο, αιηεία, παξάθηηα ςπραγσγία θαη ζθάθε αλαςπρήο θαη λαπηηιηαθέο 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. Οη εηαηξείεο απηψλ ησλ ηνκέσλ θαινχληαη λα αληαγσληζηνχλ 

ζε δηεζλέο επίπεδν, ελψ ε ζεκαζία ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο δεκνζηνλνκηθά είλαη 

πξνθαλήο. 

ηελ Διιάδα ην λαπηηιηαθφ πιέγκαηα εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνλ Πεηξαηά, ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θαη ην λνκφ Αηηηθήο ζην ζχλνιφ ηνπ. Ππξήλα ηνπ πιέγκαηνο 

απνηεινχλ νη ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, ηδηνθηήηξηεο θαη δηαρεηξίζηξηεο,  πνπ 
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αξηζκνχληαη πιένλ ζε 668 (2014), ηνπνζεηνχληαη θπξίσο ζην θέληξν ηνπ Πεηξαηά, φζν θαη 

ζηα Νφηηα θαη Βφξεηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο, αιιά βαίλνπλ κεηνχκελεο θπξίσο απφ ην 2011 

θη έπεηηα. Οη κεγαιχηεξνη παίρηεο ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, ζε φζνπο ηφλσλ 

λεθξνχ θνξηίνπ (DWT), είλαη νη εμήο: ε Anangel – Maran Tankers/Gas, πνπ αξηζκεί 97 

πινία θαη ζπλνιηθά 19,087εθ DWT, ε Cardiff – Dryships – TMS, κε 113 πινία ζπλνιηθψλ 

13,49εθ DWT, ε Euronav – Gaslog LNG, κε ζηφιν 80 πινίσλ θαη 13,34εθ DWT, ε 

Dynacom – Dynagas – Sea Traders, κε 89 πινία ζηελ θαηνρή ηεο θαη ζπλνιηθά 12,128εθ 

DWT θαη ε Navios, κε 109 πινία ζπλνιηθψλ 11.213εθ DWT. 

Σν βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ ππξήλα ηνπ πιέγκαηνο απνηειεί ε έληνλε θαηάηκεζε, κε 

δεθάδεο κηθξέο εηαηξείεο ζηφινπ 1-2,  3-4 θαη 5-8 βαπνξηψλ, πνπ ζπλνιηθά αξηζκνχληαη ζε 

421 (απφ ηηο 668 ζπλνιηθά), θαηά ην 2014. 

Σν πιέγκα επίζεο αξηζκεί πάλσ απφ 1.200 λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο θαη πεξί ηηο 600 

επηρεηξήζεηο λαπηηιηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηξνθνδνζίαο, ελψ ζπκπιεξψλεηαη απφ έλαλ 

ππεξάξηζκν αιηεπηηθφ ζηφιν, έληνλε παξνπζία αθηνπινΐαο, ιηκάληα θαη ιηκεληθέο 

ππεξεζίεο, αξκφδηεο θπβεξλεηηθέο αξρέο θαη ζπλαθή ηδξχκαηα, ζρεηηθά εθπαηδεπηηθά 

λαπηηιηαθά ηκήκαηα δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ,  ελψζεηο εθνπιηζηψλ θαη λαππεγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο ζρεηηδφκελεο κε ηε 

λαπηηιία βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο, κηθξή ζχλδεζε δηαηεξνχλ κε ηνλ ππξήλα ηνπ ειιεληθνχ 

λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο. 

πγθεληξσηηθά, ε νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία αθνχεη ζην πνζνζηφ 6-7% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Δπεμεγεκαηηθά, ν 

ειιεληθφο λαπηηιηαθφο θιάδνο ζπλεηζθέξεη ζπλνιηθά 13,4δηο € εηεζίσο ζην ειιεληθφ 

ΑΔΠ, βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ 2010 θαη απαζρνιεί πεξίπνπ 165.000 εξγαδφκελνπο, πνζνζηφ 

πνπ αληηζηνηρεί ζην 3,5% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο απαζρφιεζεο θαη εάλ ζπκπεξηιεθζνχλ 

νη ππνθιάδνη ην λνχκεξν απμάλεηαη. Ζ αλάιπζε ηεο ζπλνιηθήο ζπλεηζθνξάο έρεη σο εμήο: 

ε άκεζε ζπλεηζθνξά ηνπ βαζηθνχ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ ππνινγίδεηαη ζε 7,6δηο €, δειαδή 

3,5% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, κε ηελ πνληνπφξν εκπνξηθή λαπηηιία λα θαηέρεη ηε κεγαιχηεξε 

κεξίδα ζην πνζνζηφ απηφ, πξνζθέξνληαο ηα 6,5δηο €, αθνινχζσο ηα έκκεζα νηθνλνκηθά 

νθέιε απφ ηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ηεο λαπηηιίαο θαηά 2,3δηο € θαη ηα 

ζπλππνινγηδφκελα επαγσγηθά νθέιε 3,4δηο €. Γηαρξνληθά, ε ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ 
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αθνινπζεί ζηαζεξή πνξεία, επνκέλσο ελδέρεηαη ε αληηζηνηρία ζε φξνπο ΑΔΠ λα θηάλεη θαη 

λα μεπεξλά ην 7%, δεδνκέλεο ηεο ζπλερνχο κείσζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο.  

Σειηθά, φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ, ην Δκπνξηθφ 

Ηζνδχγην Τπεξεζηψλ, απνηειεί απνδεηθηηθφ ζηνηρεία ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Πην αλαιπηηθά, νη εηζπξάμεηο απφ ηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ππνινγίδνληαη ζε 14,01δηο € (2010), 11,76δηο € (2012) θαη 10,672δηο 

€ (2013), κε απνηέιεζκα ν ηνκέαο λα ηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηελ 1
ε
 θαη ηε 2

ε
 ζέζε ηνπ 

Ηζνδπγίνπ Τπεξεζηψλ, καδί κε ηνλ Σαμηδησηηθφ ηνκέα. Όκσο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη 

θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαιχπηνληαη απφ ηδησηηθά 

θεθάιαηα θαη ρσξίο ρξεκαηνδνηήζεηο ή επηρνξεγήζεηο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, αληίζεηα 

κε ηνλ ηαμηδησηηθφ ηνκέα, πνπ εκθαλίδεη εηζπξάμεηο 10,50δηο €, 10,44δηο € θαη 12,15δηο € 

γηα ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 αληίζηνηρα.  

  Σν ειιεληθφ λαπηηιηαθφ πιέγκα δελ εθπξνζσπείηαη απφ maritime cluster 

organisation, δεδνκέλν πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα θαη ηξσηφ ζεκείν, ηδηαίηεξα 

εάλ θαλείο ην ζπγθξίλεη κε ην νιιαλδηθφ λαπηηιηαθφ πιέγκα, πνπ απνηειεί παξάδεηγκα 

ηειεηφηεηαο θαη αθνινπζείηαη ζπρλά σο κπνχζνπιαο γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ εζληθψλ ή 

πεξηθεξεηαθψλ λαπηηιηαθψλ πιεγκάησλ, ή κε άιια ηζρπξά πξφηππα λαπηηιηαθά πιέγκαηα 

παγθνζκίσο φπσο απηά ζην Νηνπκπάη, ηε ηγθαπνχξε, ηε Ννξβεγία θαη ηε Γαλία . Ζ 

Διιάδα ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη αληίζηνηρα βήκαηα κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

λαπηηιηαθνχ ηεο πιέγκαηνο θαη ηε δεκηνπξγία νξγάλσζεο πνπ λα ην ζηεξίδεη θαη ην 

πξνσζεί πξνο ηα έμσ.  Βέβαηα, εδψ δεκηνπξγείηαη έλα δήηεκα ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο 

λα ζρεκαηηζηεί νξγάλσζε bottom-up ή top-down πξσηνβνπιίαο, δεδνκέλεο ηεο αδχλακεο 

θαη αζηαζνχο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη ηαπηφρξνλα ηεο ειιεληθήο αληαγσληζηηθήο 

λννηξνπίαο πνπ αληηζηέθεηαη ζε φηη ζπκίδεη ζπλεξγαζία. Δπνκέλσο ππάξρεη κεγάιε αλάγθε 

γηα ηζρπξνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ λαπηηιηαθνχ cluster, ην νπνίν θαιείηαη λα εθπξνζσπήζεη 

ηνλ κεγαιχηεξν εκπνξηθφ λαπηηιηαθφ ζηφιν θαη ηε καθξνβηφηεξε λαπηηθή ηζηνξία ζηνλ 

θφζκν. εκαληηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα απνθηήζεη ην πιέγκα θαη λα βαδίζεη ζηα ρλάξηα 

ησλ πιένλ αλεπηπγκέλσλ παγθνζκίσο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Αλάγθε γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ. 

 Απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κε ηελ θπβέξλεζε (top-down ή bottom-up πξσηνβνπιία). 
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 Γεκηνπξγία maritime cluster organization, πνπ λα δπλακψλεη ηελ εηθφλα ηνπ 

πιέγκαηνο πξνο ηα έμσ αιιά θαη λα ζπληνλίζεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ. 

 Δκβάζπλζε θαη επηθέληξσζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο λαπηηιηαθνχο ηνκείο πνπ απνηεινχλ 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη πξνζδίδνπλ αμία. 

 Αλάγθε γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (R&D). 

 Δχξεζε θαη ζπιινγή ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, θπβεξλεηηθά, επξσπατθά, ηδησηηθά θαη 

ηξαπεδηθά θεθάιαηα. 

Δπηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ζηελ λαππεγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Διιάδαο, σο 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ειιεληθνχ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο πνπ αλαιχζεθε, ν 

λαππεγηθφο ηνκέαο απνηειεί ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηεο κηθξήο ζχλδεζεο κε ηνλ ππξήλα 

ηνπ ειιεληθνχ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο, ελψ παξνπζηάδεηαη εμαηξεηηθά κηθξή 

θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα πινίσλ ζηε ρψξα, θαηά ηνλ 21
ν
 αηψλα. Σν θχξην 

αληηθείκελν ηνπ θιάδνπ απνηεινχλ νη επηζθεπέο θαη νη κεηαζθεπέο, ελψ ηα πινία πνπ 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αθνξνχλ ζε κφλν ιίγεο παξαγγειίεο ηεο 

Αθηνπινΐαο θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε παξαγγειίεο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. Μάιηζηα 

νη ηειεπηαίεο, έρνπλ βξεζεί λα αθήλνπλ ππέξνγθα ρξέε ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηα Ναππεγεία 

ηεο ρψξαο, γεγνλφο πνπ απνηειεί ζέκα δηαβνπιεχζεσλ, ζπδεηήζεσλ θαη αληηπαξαζέζεσλ, 

σζηφζν ην δήηεκα απηφ δελ απνηέιεζε αληηθείκελν ηεο πξνεγεζείζαο κειέηεο.  

Ο ειιεληθφο λαππεγηθφο ηνκέαο αξηζκνχζε ζπλνιηθά 996 εηαηξείεο λαππήγεζεο/ 

επηζθεπήο/ λαπηηιηαθνχ εμνπιηζκνχ, κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 538,70εθ €, βάζεη 

ζηνηρείσλ ηνπ 2004. Δλ έηεη 2013, ππάξρνπλ πεξίπνπ 450 εηαηξείεο εληφο θαη πεξηθεξεηαθά 

ηεο ΝΔΕ. Αλαιπηηθά, ε ΝΔΕ απνηειείηαη απφ 200 Μεηαιινπξγηθέο θαη Διαζκαηνπξγηθέο, 

70 Ακκνβνιψλ θαη Τδξνβνιψλ, 80 Μεραλνπξγεία, 50 Ζιεθηξνινγεία, 20 Ξπινπξγεία θαη 

30 Λνηπψλ Δξγαζηψλ θαη 25 κηθξά λαππεγεία (Καξλάγηα), απαζρνιεί πεξίπνπ 5.000 

εξγαδφκελνπο θαη επηθέξεη γχξσ ζηα 500εθ. € εηήζην ηδίξν ζπλνιηθά. Δπίζεο, έρεη δχν 

κφληκεο δεμακελέο θαη δχν πισηέο δεμακελέο ππφ ηελ ηδηνθηεζία ηεο ΟΛΠ ΑΔ. 

Αμηνζεκείσην δε ην γεγνλφο φηη ελ έηεη 2014, απφ ηα ηέζζεξα κεγάια λαππεγεία ηεο ρψξαο 

ζε ιεηηνπξγία βξίζθεηαη κφλν απηφ ηεο Υαιθίδνο ζηελ Απιίδα.  

ε νηθνλνκηθνχο φξνπο, ν ηνκέαο ησλ λαππεγήζεσλ γελλά παγθνζκίσο πεξί ηα 

37.746εθ € θαη ζηελ επξσπατθή αγνξά 13.143εθ € εμ‟ απηψλ, κεξίδην πνπ αληηζηνηρεί ζε 
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34,8% , κε ζηνηρεία ηνπ 2004. ηε ζπλνιηθή παξαγσγή λαππεγήζεσλ θαηά κέζν φξν γηα 

ηα έηε 2006-2010, ε Διιάδα βξίζθεηαη ρακειά ηεο θαηάηαμεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

ππφινηπε Δπξψπε, κε παξαγσγή αμίαο θάησ ηνπ 500εθ €. Ο ηνκέαο δείρλεη λα αζζελεί εδψ 

θαη 2-3 δεθαεηίεο θαη ηα ζεκάδηα γηα αλάξξσζε είλαη ειάρηζηα, σζηφζν κε ζηνηρεία απφ 

ηνλ ΟΛΠ ελδέρεηαη θεξδνθνξία ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΝΔΕ απφ ην 2014 θη έπεηηα. Οη 

Έιιελεο πινηνθηήηεο δελ δείρλνπλ πξνηίκεζε ζηα ειιεληθά λαππεγεία παξά ην γεγνλφο φηη 

θαηέρνπλ ηελ 1
ε
 ζέζε ζηηο παξαγγειίεο ησλ επφκελσλ εηψλ ζε λεφρηηζηα πινία. Δλδεηθηηθφ 

παξάδεηγκα φηη απφ ηα 5.345 αλακελφκελα λεφρηηζηα πινία, νη 330 παξαγγειίεο έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί απφ 25 ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη ζπλνιηθά νη 536 απφ ειιεληθήο 

θαηαγσγήο αγνξαζηέο. Οη παξαγγειίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε 600 λαππεγεία παγθνζκίσο 

θαη θακία ζε Ναππεγείν ηεο Διιάδαο. 

Ζ παξνχζα αλάιπζε απνηέιεζε παξνπζίαζε  ηεο ζεσξίαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πιεγκάησλ, ηεο εθαξκνγήο ησλ πιεγκάησλ ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία αλά ηνλ θφζκν θαη 

ηδηαίηεξα ζε Δπξψπε θαη Διιάδα ελψ έγηλε πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηνπ θιάδνπ ησλ 

λαππεγήζεσλ ζηε ρψξα. Σα θχξηα πξνβιήκαηα ηνπ λαππεγηθνχ θιάδνπ απνδεηθλχνληαη: ε 

ρακειή παξαγσγηθφηεηα, ην πςειφ θφζηνο εξγαζίαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θχξηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο, ε αδπλακία παξάδνζεο ησλ παξαγγειηψλ εληφο ησλ πξνζεζκηψλ, ε 

μεπεξαζκέλε ηερλνινγηθή ηθαλφηεηα θαη ν κε εμειηγκέλνο ηερληθφο εμνπιηζκφο. Οη 

εκπιεθφκελνη θνξείο πξέπεη λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ψζηε λα 

μεπεξαζηνχλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαη λα ππάξμεη ειπίδα αλάθακςεο ηνπ 

λαπηηιηαθνχ απηνχ ηνκέα. 

ηα πιαίζηα ησλ λαπηηιηαθψλ πιεγκάησλ, ηνπ ειιεληθνχ πιέγκαηνο θαη ηδηαίηεξα 

ηνπ ειιεληθνχ λαππεγηθνχ θιάδνπ, ε παξνχζα κειέηε αθήλεη κεγάια πεξηζψξηα γηα 

επηπιένλ έξεπλα θαη αλάπηπμε, ηδηαίηεξα ζηελ αλάπηπμε ελφο νξγαλσκέλνπ ειιεληθνχ 

πιέγκαηνο, εθφζνλ αθφκε θαη ζήκεξα δελ ππάξρεη, θαη ζηηο πξννπηηθέο αλάθακςεο ηνπ 

λαππεγηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο. 
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