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ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία έχει ως κεντρικό θέμα την ανταγωνιστικότητα που προσφέρει μία 

επιχειρηματική συστάδα στις εταιρίες που περιλαμβάνει και πώς αυτή βρίσκει έδαφος στη 

ναυτιλία και στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις κατ’ επέκταση. 

Το πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρεται γενικά στη θεωρία των επιχειρηματικών συστάδων 

και ξεκινά με τον ευρύτερο και πιο διαδεδομένο ορισμό τους, όπως αυτός αναπτύχθηκε από 

τον Porter και εν συνεχεία αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά των cluster. 

Στο τέλος του πρώτου μέρους της εργασίας περιγράφεται σε γενικές γραμμές η δομή και η 

διακυβέρνηση που χαρακτηρίζει ένα cluster. H δομή αναπτύσσεται γύρω από τις πέντε 

δυνάμεις του Porter ενώ η διακυβέρνηση αναφέρεται στο σύνολο των μηχανισμών που 

στοχεύουν στο συντονισμό των δραστηριοτήτων των μελών της συστάδας (De Langen, 2003).  

Το δεύτερο μέρος της εργασίας εστιάζει στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι 

επιχειρηματικές συστάδες, όπως είναι οι οικονομίες συγκέτρωσης. Αυτές οδηγούν σε μία 

αυξημένη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και γι αυτό το λόγο, το κεφάλαιο αυτό 

καταλήγει σε μία περιγραφή στρατηγικών ανταγωνιστικότητας που υιοθετούν οι επιχειρήσεις.  

Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο που μπορούμε να μελετήσουμε ένα cluster και ποιες 

μεταβλητές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Συγκεκριμένα, η μελέτη πρέπει να στηρίζεται σε 

τέσσερις βασικούς πυλώνες οι οποίοι είναι τα δίκτυα και οι συνεργασίες, η καινοτομία και η 

έρευνα και η ανάπτυξη, οι ικανότητες των εργαζομένων και τα οικονομικά αποτελέσματα και 

να καλύπτει όλες τις οικονομίες συγκέντρωσης που εμφανίζονται στα πλαίσια του cluster. Η 

μελέτη μπορεί να γίνει και με ποιοτικές αλλά και με ποσοτικές μεταβλητές.  

Εν συνεχεία, το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται πιο εξειδικευμένα στις επιδράσεις του cluster 

και κυρίως στις οικονομικές δηλαδή στις οικονομίες συγκέντρωσης αλλά και στην τοπική και 

εθνική διάσταση που έχουν αυτές.  

Αυτό το βιβλιογραφικό μέρος της εργασίας, καταλήγει σε ένα μαθηματικό μοντέλο ανάλυσης 

της επίδρασης της γεωγραφικής συσπείρωσης, της εργασιακής εξειδίκευσης και της 

καταλληλότητας των προμηθευτών στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων.  
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Το επόμενο μέρος της εργασίας, εξειδικεύεται στον κλάδο της ναυτιλίας και στην 

ανταγωνιστικότητα αυτού. Εμφανίζει και περιγράφει το εργαλείο μελέτης της 

ανταγωνιστικότητας ενός cluster το οποίο είναι το διαμάντι του Porter με τις μετέπειτα 

μεταβολές του.  

Εν συνεχεία περιγράφεται περιληπτικά το γενικευμένο ευρωπαϊκό cluster και παρουσιάζονται 

περιληπτικά οι παράγοντες ανταγωνιστικότητας ενός ναυτιλιακού cluster και το επίπεδο 

βαρύτητάς τους.  

To τελευταίο μέρος της εργασίας παρουσιάζει case studies ευρωπαικών ναυτιλιακών cluster 

και τα συγκρίνει με το ελληνικό παράδειγμα της ναυτιλίας μέσω του εργαλείου του διαμαντιού 

του Porter.  

Λέξεις κλειδιά: ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, διαμάντι του Porter, ναυτιλιακό cluster 
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 

ABSTRACT  
 

This paper focuses on the competitiveness of a business cluster and how it affects the shipping 

industry.  

The first part of the paper generally refers to the theory of business clusters and states a basic 

Porter’s definition of the business cluster. Also, it describes the general characteristics of the 

cluster. 

At the end of the first part of this paper, we describe the structure and the governance of a 

cluster. Specifically, the structure of the cluster refers to the five forces of Porter while the 

governance refers to all mechanisms of cooperation of the cluster’s members (De Langen, 

2003). 

The second part focuses on the advantages offered by business clusters, such as the economies 

of scale. These economies lead to an increasing competitiveness of companies. This chapter 

ends in a catalogue of competitiveness strategies which are adopted by the firms. 

The third chapter describes the methods of study of a cluster and defines the variables we can 

use in this study.  The main parameters we should study are based on the networks and 

partnerships, the innovation and research and development, the skills of employees and the 

financial results which come from the economies of scale. In this place, we should highlight 

that, in our research, we can use both qualitative and quantitative variables. 

Subsequently, the fourth chapter refers, more specifically, to the effects of the cluster. These 

effects are connected to agglomeration economies and they have local and national dimension. 

All the previous chapters are based on bibliographical research and thay result in a mathematical 

model of analysis of the influence of a business cluster to innovation and business 

competitiveness. 

The next part of the paper, specializes in the shipping industry and the competitiveness of this. 

Specifically, it shows and it describes the competitiveness using the Porter's diamond as a base 

of study. 
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After this part, we describe the generalized European cluster and we summarize the 

competitiveness factors of a maritime cluster. 

In the end of the paper we present some case studies of European maritime clusters and we 

compare them with the Greek example of shipping using also the Porter's diamond. 

Keywords: competitiveness, innovation, Porter’s Diamond, Maritime cluster 
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου προς νέες 

στρατηγικές για την επίτευξη όσο το δυνατόν υψηλότερης ανταγωνιστικότητας. Η διαρκής 

οικονομική ύφεση που έχει πλήξει την ευρωπαική οικονομία, αρχίζει να πλήττει ακόμα και 

υγιείς οικονομικούς της κλάδους, φέρνοντάς τη σε δυσχερή θέση σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές των κρατών της Ασίας όπως είναι η Κίνα, η Ιαπωνία, η Κορέα και η Ινδία.  

Ένας από αυτούς του κλάδους είναι και αυτός της ναυτιλίας ο οποίος περιλαμβάνει την 

ποντοπόρο μεταφορά φορτίων, τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, τη λιμενική βιομηχανία, τη 

ναυπηγική βιομηχανία κλπ. Συγκεκριμένα η ναυτιλία αποτελεί πηγή σημαντικών πόρων για 

κράτη όπως είναι η Ελλάδα, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ταυτόχρονα, όμως εμφανίζεται τα τελευταία έτη και ένας μεγάλος σε αριθμό πλοίων στόλος 

των ασιατικών κρατών καθώς και νέες βιομηχανίες ναυπήγησης και λιμένων οι οποίες φέρνουν 

μεγάλες απειλές στην ανάπτυξη και την επιβίωση των παραδοσιακών επιχειρήσεων της 

Ευρώπης και εμφανίζουν την ανάγκη για την ευρωπαική ανταγωνιστική ανάπτυξη. 

Στο πλαίσιο της αναζήτησης της διαρκούς ανταγωνιστικότητας, έχουν εμφανιστεί πολλές 

απόψεις και δομές προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη πορεία μίας επιχείρησης, ενός 

κλάδου ή ακόμα και μίας κρατικής οικονομίας. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, 

εμφανίζεται και μία νέα στρατηγική δομή των επιχειρήσεων, αυτή των επιχειρηματικών 

συστάδων ή αλλιώς business cluster. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβιογραφία, αυτές προάγουν την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και εξασφαλίζουν την ανάπτυξη και την επιτυχία τους.  

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, προσπαθούμε να συνδυάσουμε αυτούς τους δύο όρους, 

δηλαδή την ναυτιλία με τις επιχειρηματικές συστάδες κάτω από την ομπρέλα του όρου της 

ανταγωνιστικότητας. Έτσι μελετάμε τα ναυτιλιακά cluster που ήδη υπάρχουν στην Ευρώπη και 

προσπαθούμε να αποδείξουμε εάν η συμμετοχή μίας ναυτιλιακής επιχείρησης σε cluster 

επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά της. 
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1.ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Στα πλαίσια της παρούσας, έρευνας θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την έννοια του 

ναυτιλιακού cluster και να περιγράψουμε και να ελέγξουμε το ρόλο που παίζει στην 

ανταγωνιστικότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Αρχικά, πριν προχωρήσουμε στην 

ανάλυση του θέματος των επιχειρηματικών συστάδων (clusters) και του ρόλου τους στην 

παγκόσμια ναυτιλία είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τον ορισμό τους και να τονίσουμε τα 

βασικά τους χαρακτηριστικά. Ο πιο διαδεδομένος ορισμός των επιχειρηματικών συστάδων 

ήταν αυτός του Michael Porter ο οποίος αναφέρει ότι  «οι επιχειρηματικές συστάδες είναι 

γεωγραφικά συγκεντρωμένες αλληλένδετες επιχειρήσεις και ιδρύματα εντός συγκεκριμένου 

πεδίου δράσης . Περικλείουν μια σειρά συνδεδεμένων επιχειρήσεων και άλλων ολοτήτων με 

ανταγωνιστική σημασία.» (Παρδάλη, 2012).  Οι επιχειρήσεις αυτές είναι αλληλένδετες, 

δηλαδή έχουν μεταξύ τους σχέση κάθετης ολοκλήρωσης, μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού 

προμηθευτών και πελατών αλλά και οριζόντιας ολοκλήρωσης με συμπληρωματικά προϊόντα 

και υπηρεσίες αλλά και τελείως ανεξάρτητες επιχειρήσεις οι οποίες μοιράζονται μεταξύ τους 

πρώτες ύλες, τεχνογνωσία και άλλους πόρους. Ένας επιπλέον ορισμός των clusters είναι ότι 

είναι ένας πληθυσμός επιχειρηματικών μονάδων, οργανώσεων και οργανισμών ιδιωτικών ή 

δημόσιων που δραστηριοποιούνται γύρω από μία διακριτή οικονομική εξειδίκευση και που 

χαρακτηρίζονται από τη γεωγραφική συγκεντρωση και από τις μεταξύ τους αμοιβαίες σχέσεις 

(De Langen, 2003).  Έτσι βλέπουμε ότι η θεωρία των clusters είναι πολύ κοντινή και με την 

θεωρία των οικονομιών γειτνίασης- συγκέντρωσης.  Σημαντικές οικονομίες που προκύπτουν 

από αυτές, βασίζονται σε οικονομίες κλίμακας, ένας όρος ο οποίος θα αναπτυχθεί περαιτέρω 

στα υπόλοιπα σημεία της μελέτης. Δηλαδή η κοινή εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε μία 

γεωγραφική περιοχή ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ τους και προσθέτει αξία σε αυτές και 

στα προϊόντα τους αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτό το δίκτυο. 

Πυρήνας όλων των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του cluster, προκύπτει ότι είναι μία 

διακριτή οικονομική εξειδίκευση στην οποία επιδιώκουν να αναπτύξουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα μέσω των οικονομιών γειτνίασης. Ακόμα, στον ορισμό που αναφέρθηκε ανωτέρω 

η γεωγραφική περιοχή όπου απλώνεται μία επιχειρηματική συστάδα μπορεί να διαφέρει 

ανάλογα με τη φύση των διαδικασιών και των λειτουργιών της. Αυτή μπορεί, έτσι, να είναι 
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τοπική, εθνική ή και ακόμα διεθνής (Ecotec Research and Consulting, 2004). Επομένως, τα 

clusters αναπτύσσονται σε περιοχές όπου υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι και οι οικονομίες 

συγκέντρωσης ώστε να οδηγήσουν σε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. 

(Keith Toh , 2010).  Σε αυτή την παράμετρο, κρίνεται ενδιαφέρουσα η μελέτη των παραγόντων 

που επηρεάζουν μία γεωγραφική περιοχή και την εξελίσσουν σε καινοτόμο επιχειρηματική 

συστάδα. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης αναλύεται σε επόμενο στάδιο ένα μαθηματικό 

μοντέλο.  

Aφού αναλύσαμε τη γεωγραφική διάσταση του ρόλου των επιχειρηματικών συστάδων 

προχωρούμε στην ανάλυση των φορέων και των οργανισμών που τους απαρτίζουν. Οι βασικοί 

τους παίκτες είναι σαφώς οι επιχειρήσεις στις οποίες ιδιαίτερη σημασία παίζει και η ηγέτιδα 

επιχείρηση. Η επιχείρηση ηγέτης είναι αυτή η οποία λόγω του οικονομικού της μεγέθους, 

αναλαμβάνει και την οργάνωση της συστάδας. Επίσης, μέσα στη συστάδα συμμετέχουν 

εκπαιδευτικοί φορείς, πανεπιστήμια, ιδρύματα, εταιρείες χρηματοδότησης και διαχείρισης 

κεφαλαίων καθώς και όσοι οργανισμοί έχουν αντικείμενο σχετικό με τον πυρήνα του cluster. 

Bέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους δημόσιους φορείς, δηλαδή τα αρμόδεια υπουργεία, τις 

δημόσιες αρχές που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και συμφέροντα με την οικονομική και 

εμπορική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρο στα πλαίσια της συστάδας. 
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1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ 
 

Δεν είναι λίγες οι φορές όπου η ύπαρξη πολλών επιχειρήσεων σε μία γεωγραφική περιοχή έχει 

παραφρασθεί ως επιχειρηματική συστάδα. Αυτό γίνεται, γιατί λανθασμένα ο όρος αυτός έχει 

συνδυαστεί μόνο με την γεωγραφική γειτνίαση των επιχειρήσεων. Όμως ελέγχοντας τους 

διάφορους ορισμούς που έχουν γραφεί κατά καιρούς στη διεθνή βιβλιογραφία βλέπουμε ότι 

για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών συστάδων συντελούν πολλοί 

παράγοντες. Έτσι, σε μία μελέτη του Stuart Rosenfeld (2002) με θέμα την ανάπτυξη των 

clusters σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και περιφερειακό και τοπικό παρουσιάζεται ένας 

κατάλογος αυτών των παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί παρουσιάζονται στη συνέχεια ενώ 

ταυτόχρονα γίνεται και περιληπτικά η ανάλυσή τους.   

Αρχικά, μία επιχειρηματική συστάδα βασίζεται στις ισχυρές συστημικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των επιχειρήσεων που την απαρτίζουν. Οι σχέσεις αυτές μπορεί να 

αφορούν ίδια ή συμπληρωματικά προϊόντα, παραγωγικές διαδικασίες, τεχνολογίες αιχμής, 

απαιτήσεις σε πρώτες ύλες, απαιτήσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και κανάλια διανομής. 

Παρ’ όλο, που όπως αναφέρθηκε, η γεωγραφική συγκέντρωση δεν είναι απαραίτητη και ικανή 

συνθήκη για την ύπαρξη μίας επιχειρηματικής συστάδας, αυτό δε σημαίνει ότι δεν είναι ένας 

πολύ σημαντικός παράγων. Βέβαια, ο γεωγραφικός τόπος που απλώνεται αυτή μπορεί να 

διαφέρει από τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού των εργαζομένων και το δίκτυο επικοινωνίας 

που αναπτύσσεται μεταξύ των επιχειρήσεων. Το εύρος αυτό επίσης, επηρεάζεται και από το 

δίκτυο μεταφορών, συγκοινωνιών των εργαζομένων, από τις πολιτισμικές παραδόσεις και από 

άλλους κοινωνικούς και προσωπικούς λόγους εργαζομένων και εργοδοτών. 

Οι επιχειρηματικές συστάδες, ακόμα εμφανίζουν κύκλους ζωής ανάλογους με τους 

οικονομικούς κύκλους. Γύρω από τους κύκλους ζωής των συστάδων έχει αναπτυχθεί μεγάλη 

έρευνα η οποία έχει καταλήξει ότι αυτοί έχουν τα εξής τέσσερα στάδια: 

1. Εμβρυϊκό Στάδιο: εδώ εμφανίζονται οι πρώτες καινοτομίες, οι νέες τεχνολογίες και 

ξεκινά η χρηματοδότηση για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων 

2. Στάδιο Ανάπτυξης: κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου η αγορά στην οποία 

απευθύνεται η επιχειρηματική συστάδα αυξάνεται και αναπτύσσεται, δημιουργεί κέρδη και 
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έτσι εμφανίζονται και οι πρώτοι μιμητές, νέες επιχειρήσεις και νέοι επιχειρηματίες με 

καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις. 

3. Ωρίμανση: όπως και στους οικονομικούς κύκλους σε αυτή τη φάση η αγορά έχει φτάσει 

σε μία υπερπροσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, οι μιμητές και οι ανταγωνίστριες εταιρίες 

αυξάνονται διαρκώς  και το μόνο εργαλείο για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι το χαμηλό 

κόστος παραγωγής. Έτσι οδηγούμαστε σε πόλεμο τιμών. 

4. Κρίση: εμφανίζονται πλέον νέα υποκατάστατα προϊόντα τα οποία διαθέτουν ή πολύ 

χαμηλότερο κόστος παραγωγής ή προέρχονται από μια πιο αποτελεσματική παραγωγική 

διαδικασία.  

Άλλο χαρακτηριστικό των επιχειρηματικών συστάδων είναι επίσης ότι παρουσιάζουν μία 

ιδιομορφία στην οργάνωση των μελών της. Αυτό σημαίνει ότι ενώ πολλές επιχειρήσεις είναι 

μέλη της οργάνωσης αυτής, εμφανίζονται πολλές ανεξάρτητες επιχειρήσεις οι οποίες, είτε λόγω 

της γειτνίασής τους με τις προηγούμενες, είτε επειδή έχουν κοινά συμφέροντα με αυτές 

απολαμβάνουν τις οικονομίες συγκέντρωσης που αναπτύσσονται σε μία επιχειρηματική 

συστάδα. Τα πλεονεκτήματα μίας επιχειρηματικής συστάδας, επομένως, δεν είναι 

αποκλειστικά μόνο για τα μέλη της αλλά αφορούν και πολλούς άλλους οργανισμούς που 

μπορούν να τα εκμεταλλευτούν σε μεγάλο ή μικρό βαθμό. 

Σημαντική ειδοποιός διαφορά των επιχειρηματικών συστάδων από λοιπές συγκεντρώσεις 

επιχειρήσεων είναι ότι αυτές δημιουργούν «οικονομικές εξωτερικότητες». Οι εξωτερικότητες 

αυτές διακρίνονται σε ισχυρές και μη. Οι ισχυρές εξωτερικότητες είναι όσες συντελούν στην 

αύξηση της ζήτησης, της ποικιλίας των προϊόντων, στη μείωση του κόστους προμήθειας 

πρώτων υλών, στην εξειδίκευση του προσωπικού αλλά και στη δημιοουργία συνεργασιών. Οι 

υπόλοιπες εξωτερικότητες αφορούν στην ανάπτυξη και την επικοινωνία τεχνογνωσίας, 

τεχνολογίας, στα δίκτυα αγοράς και επικοινωνίας και στην υπερκάλυψη των αναγκών από τα 

υπάρχοντα αγαθά. 

Τέλος, τα clusters χαρακτηρίζονται από τις σχέσεις που δημιουργούνται σε αυτά. Στο πλαίσιο 

των σχέσεων αυτών καθορίζεται ο ρόλος και η αποστολή κάθε οργανισμού, επιχείρησης και 

εργαζομένου, καθώς και η μεταξύ τους σχέση. Επισης τίθενται οι προτεραιότητες για τη χρήση 

των πρώτων υλών που διατίθενται στο χώρο του cluster. (Rosenfeld S., 2002, Creating Smart 
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Systems, A guide to cluster strategies in less favoured regions, European Union-Regional 

Innovation Strategies) 
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1.3 ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ 
 

Μία επιχειρηματική συστάδα δημιουργείται, δραστηριοποιείται και αρχίζει να αναπτύσσεται 

γύρω από την έννοια των οικονομιών συγκέντρωσης, του εσωτερικού ανταγωνισμού, τα 

εμπόδια εισόδου και εξόδου και την ετερογένεια του πληθυσμού (Παρδάλη Α, 2012). Οι 

οικονομίες συγκέντρωσης έχουν τη βάση τους στη μαρσαλιανή θεωρία και αναφέρονται στη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων, προμηθευτών και εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού. H 

εμφάνιση πολλών παρόμοιων επιχειρήσεων σε μία γεωγραφική περιοχή προσφέρει ευκαιρίες 

ανάπτυξης και εκπαίδευσης, διευκολύνει την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της 

συστάδας, μειώνει τα κόστη εξειδικευμένου προσωπικού και αυξάνει την ποιότητα μέσω της 

συσσώρευσης και της διάχυσης της γνώσης (Muro, Katz, 2010).  

Επίσης μέσα σε μία επιχειρηματική συστάδα υπάρχει και εσωτερικός ανταγωνισμός. Αυτό 

σημαίνει ότι πολλές και παρόμοιες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε μία κοινή πελατειακή βάση 

έχοντας ίδιους πόρους και πηγές πρώτων υλών. Ο ανταγωνισμός αυτός οδηγεί τις υπάρχουσες 

επιχειρήσεις στην έρευνα για αποδοτικότερες δομές και διαδικασίες. Γίνονται προσπάθειες για 

μείωση του κόστους, καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και βελτίωση της ποιότητας. Πολλές 

επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει μεγάλα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης είτε μόνες τους είτε με 

άλλες της συστάδας. Αυτά τα τμήματα διαρκώς ερευνούν νέες τεχνολογίες και εφαρμόζουν την 

τεχνογνωσία τους προκειμένου να φτάσουν σε μεγαλύτερα επίπεδα παραγωγικότητας και κατ’ 

επέκταση ανταγωνιστικότητας.  

Ένα χαρακτηριστικό των επιχειρηματικών συστάδων είναι ότι κατά τη μεγάλη τους 

πλειοψηφία παρουσιάζουν ισχυρά εμπόδια εισόδου. ΄Ετσι μία νέα επιχείρηση μπορεί δύσκολα 

να μπει σε μία επιχειρηματική συστάδα και να ανταγωνιστεί τις ήδη υπάρχουσες ή να 

συνεργαστεί με αυτές. Έτσι αυτά τα εμπόδια μειώνουν τον ανταγωνισμό στα πλαίσια της 

συστάδας αλλά ταυτόχρονα μειώνουν και τις ευκαιρίες ανάπτυξής της. Όταν αναφερόμαστε 

στα εμπόδια αυτά εννοούμε οικονομικά όπως είναι το ύψος της απαραίτητης επένδυσης που 

πρέπει να κάνει μία νέα επιχείρηση αλλά και θεσμικά όπως είναι η απαγόρευση για συμμετοχή 

επιχειρήσεων σε κάποια δίκτυα. 
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Από την άλλη μεριά εμπόδια εξόδου μίας επιχείρησης από την επιχειρηματική συστάδα είναι 

αυτά τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη γεωγραφική περιοχή και δεν μπορούν να 

μετακινηθούν από αυτή. Επίσης μπορούν να θεωρηθούν εμπόδια και τα πολύ υψηλά κόστη 

μετεγκατάστασης σε άλλη περιοχή. 

Τέλος, η ετερογένεια πληθυσμού είναι ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά στοιχεία, μίας 

επιχειρηματικής συστάδας. Αυτό συμβαίνει γιατί αποτελεί ένα γόνιμο έδαφος για τη 

δημιουργία συμμαχιών και συνεργασιών (De Langen, 2003). Έτσι μία συστάδα αποκτά ένα 

ισχυρό δίκτυο συνεργασιών, γίνεται πιο ευέλικτη στις αλλαγές και ισχυροποιείται έναντι των 

ανταγωνίστριων επιχειρήσεων. 
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1.4 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ 
 

Μία επιχειρηματική συστάδα πρέπει να εξασφαλίσει την ομαλή της πορεία και την οικονομική 

της ανάπτυξη. Στόχος της είναι η  δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για αυτήν και 

τα μέλη της. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί αλλά και για να γίνεται διαρκής έλεγχος της 

πορείας της και να διορθώνονται ενδεχόμενες αποκλίσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα 

σύστημα διακυβέρνησης. Η διακυβέρνηση αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των μηχανισμών που 

στοχεύουν στο συντονισμό των δραστηριοτήτων των μελών της συστάδας (De Langen, 2003). 

Η διακυβέρνηση της συστάδας είναι μία διαδικασία δυναμική, η οποία αναπροσαρμόζεται 

διαρκώς σύμφωνα με τις ανάγκες της και τις απαιτήσεις του ανταγωνισμού. Κρίσιμο όμως είναι 

το ζήτημα για το ποιος ασκεί τη διακυβέρνηση. Σύμφωνα με τον Porter αυτό είναι έργο ή των 

ηγέτιδων επιχειρήσεων, δηλαδή αυτών, οι οποίες είναι οι πιο μεγάλες ή έχουν το μεγαλύτερο 

μερίδιο αγοράς, ή αντίθετα των πιο μικρών ευέλικτων επιχειρήσεων οι οποίες παρουσιάζουν 

μεγάλο έργο στο χώρο των τεχνολογιών και της καινοτομίας. Tα συστατικά στοιχεία της 

διακυβέρνησης μίας επιχειρηματικής συστάδας είναι η εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ των 

επιχειρήσεων μελών, η ύπαρξη μεσαζόντων, η συμπεριφορά της ηγέτιδος επιχείρησης και η 

ποιότητα των λύσεων για προβλήματα που αφορούν το σύνολο της επιχειρηματικής συστάδας 

(De Langen, 2002). Τα πρώτα δύο στοιχεία είναι ξακάθαρο πως συντελούν στη μείωση του 

κόστους συναλλαγής μεταξύ των επιχειρήσεων. Όσον αφορά το τελευταίο στοιχείο, δηλαδή 

αυτό των συλλογικών προβλημάτων, τονίζεται η αναγκαιότητα για συλλογική δράση για 

θέματα τα οποία τις περισσότερες φορές υποτιμούνται αλλά έχουν μεγάλες συνέπειες σε 

μακροπρόθεσμο στάδιο. Για παράδειγμα, ζητήματα όπως είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και η 

καινοτομία δεν προβάλλονται ιδιαίτερα και δεν αντιμετωπίζονται από όλες τις επιχειρήσεις με 

τον ίδιο τρόπο. Έτσι είναι θέμα διακυβέρνησης πώς θα βρεθούν οι λύσεις, ποια θα είναι η 

συμβολή κάθε μέρους στην επίλυση και πως θα διαχυθούν τα αποτελέσματα μέσα στο cluster. 
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2. ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ CLUSTER  
 

Οι επιχειρηματικές συστάδες είναι μία σύγχρονη θεωρία management η οποία με το πέρασμα 

το χρόνου χαίρει όλο και περισσότερο της αποδοχής από το σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. 

Βέβαια αυτό οφείλεται καθαρά στα μεγάλα και αδιαπραγμάτευτα πλεονεκτήματα που 

προσφέρουν όχι μόνο στις επιχειρήσεις που τις αποτελούν αλλά και στην οικονομία και στην 

κοινωνική ζωή της περιοχής που καλύπτουν. 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη μελέτη της Εcotec Research and Consulting1 τα clusters 

μπορούν να προσφέρουν μεγάλα πλεονεκτήματα στην οικονομία τόσο σε τοπικό όσο και σε 

πιο ευρύ επίπεδο. Το πρώτο πλεονέκτημα που αναφέρεται είναι τα υψηλά επίπεδα εξειδίκευσης 

τα οποία αναπτύσσονται μέσω των συνεργιών των επιχειρήσεων. Επίσης, οι επιχειρήσεις 

μπορούν να συνεργαστούν για να αναπτύξουν απο κοινού συμπληρωματικές δεξιότητες για να 

προσφέρουν περισσότερη αξία στο τελικό προϊόν. Η συνεργασία αυτή θα προσφέρει καλύτερα 

αποτελέσματα απο το να δρούσε ξεχωριστά η κάθε επιχείρηση. Σε όλα αυτά δεν πρέπει να 

παραλειφθεί και η προσφορά των οικονομιών κλίμακας που δημιουργούνται χάρη στην όλο 

και μεγαλύτερη εξειδίκευση παραγωγής ή και στην ευνοϊκότερη προμήθεια πρώτων υλών. 

Ταυτόχρονα δημιουργείται ένα πιο διευρυμένο δίκτυο επικοινωνίας με το κοινωνικό σύνολο, 

βοηθώντας έτσι την ανάπτυξη νέων ιδεών ακόμα και επιχειρήσεων. Έτσι νέες ιδέες και 

πληροφορίες μπαίνουν μέσα στην επιχειρηματική συστάδα και αναπτύσσεται η 

επιχειρηματικότητα, οδηγώντας έτσι στη δημιουργία ενός ζωντανού οργανισμού που 

διαμορφώνεται και διαμορφώνει οικονομική, χρηματοδοτική και κοινωνική δραστηριότητα.  

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που προσφέρουν οι επιχειρηματικές συστάδες είναι οι 

οικονομίες συγκέντωσης που αναπτύσσονται στα πλαίσιά τους. Οι οικονομίες αυτές 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τους πόρους που χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση. 

Η πρώτη προέρχεται από την ύπαρξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο 

προέρχεται από ειδικά προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Η εξειδίκευση αυτή αυξάνει 

τους παραγωγικούς δείκτες της εργασίας, κάνοντας έτσι πιο χαμηλό το κόστος παραγωγής. Η 

δεύτερη οικονομία συγκέντρωσης αφορά την ύπαρξη προμηθευτών και πελατών μέσα στην 

                                                           
1 Ecotec Research & Consulting, 2004, A Practical Guide to Cluster Development 
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περιοχή της συστάδας. Η φυσική αυτή εγγύτητα χαμηλώνει τα κόστη διανομής μειώνοντας 

έτσι το γενικότερο κόστος παραγωγής, επίσης προσφέρει και δυνατότητα για άμεσες και 

γρήγορες συναλλαγές μεταξύ των μερών. Τρίτος παράγων οικονομίας συγκέντρωσης είναι και 

η ελέυθερη και γρήγορη διάχυση της γνώσης μεταξύ των μερών (De Langen, 2002). 

Ακόμα δεν πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός ότι οι επιχειρηματικές συστάδες 

χαρακτηρίζονται από κύκλους ζωής. Αυτό σημαίνει ότι οι οικονομίες κλίμακας και 

συγκέντρωσης που εμφανίζονται σε αυτές μπορούν με τη διαρκή διεύρυνση του μεγέθους και 

των λειτουργιών τους να στραφούν σε αντιοικονομίες φέροντας μη επιθυμητά αποτελέσματα 

στις επιχειρήσεις τους, όπως είναι η αύξηση της τιμής της γης και των πρώτων υλών, το πολύ 

ακριβό εξειδικευμένο προσωπικό ή η μείωση της ζήτησης λόγω της υπερπροσφοράς των 

προϊόντων. Αυτά όμως μπορούν να αποφευχθούν σε ένα ισχυρό και μεγάλο cluster. Μία 

επιχειρηματική συστάδα μπορεί να παρέμβει στην αξία των υποδομών της, να κανει σωστή 

διαχείρηση κερδών, να διαχειριστεί τα διάφορα συμφέροντα που υπάρχουν μέσα σε αυτήν και 

να διατηρήσει ένα καλό περιβάλλον εργασίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Έτσι ο κύκλος 

ζωής της αυξάνεται αναστέλλοντας διαρκώς την ωρίμανση και την κρίση της. Συνέπεια αυτής 

της συμπεριφοράς είναι και η αλλαγή στον κύκλο ζωής του κλάδου και των επιχειρήσεων του 

cluster. Οι επιχειρήσεις μέσα σε μία επιχειρηματική συστάδα αναπτύσσονται μέσα σε αυτήν 

και ακολουθούν την πορεία τους. Είναι αυτονοήτο, έτσι, ότι ένα ισχυρό cluster τους προσφέρει 

ασφάλεια και ένα πιο ισχυρό περιβάλλον για οικονομική ανάπτυξη. 

Ακόμα, πέραν της βιβλιογραφικής και ερευνητικής μελέτης των cluster, αυτά είναι αντικείμενο 

μελέτης και διαφόρων επιχειρηματιών στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν την 

ανταγωνιστικότητα του κλάδου και των επιχειρήσεών τους. Έτσι βλέπουμε ότι εμφανίζονται 

και εφαρμόζονται πολλές πολιτικές οι οποίες εστιάζουν στην ένταξη μίας επιχείρησης σε ένα 

cluster και βασίζουν την ανάπτυξή τους στην κοινή της πορεία με αυτό. Συγκεκριμένα, ο κύριος 

λόγος για την ανάπτυξη της πολιτικής των cluster είναι η βελτίωση και τη ανάπτυξη των 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των ικανοτήτων και της πορείας των επιχειρήσεων που 

ανήκουν σε έναν συγκεκριμένο κλάδο.  

Αυτή η σκέψη έχει πολλές διαστάσεις καθώς αφορά όχι μόνο την επιχειρηματική κοινότητα 

αλλά και την τοποθεσία στην οποία δρα και αναπτύσσεται το cluster. Από την τοπική άποψη, 



H ανταγωνιστικότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που ανήκουν σε επιχειρηματική συστάδα 

22 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 

δηλαδή, όσοι εφαρμόζουν τη στρατηγική αυτή, ελπίζουν ότι θα είναι το έναυσμα για 

οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματική πρόοδο η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση της 

απασχόλησης και στην περαιτέρω εκπαίδευση και εξειδίκευση του εργατικού προσωπικού. 

Ακόμα είναι σαφές, και σχεδόν κοινά αποδεκτό, ότι η επιτυχημένη λειτουργία και πορεία μίας 

επιχειρηματική συστάδας, οφείλεται και συντηρείται μέσω της συνδιαλλαγής και της 

συναναστροφής με το άμεσο εξωτερικό της περιβάλλον. Έτσι, όσοι βρίσκονται σε αυτό, 

λαμβάνουν μέρος στην παραγωγική διαδικασία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

καινοτόμου εργασίας και ένός δικτύου γνώσης και τεχνολογίας. Η συμβολή αυτή της συστάδας  

στην τοπική κοινότητα, μπορεί εύκολα να επεκταθεί και να αποκτήσει παγκόσμιο χαρακτήρα 

μέσω της διακυβέρνησης του cluster. Η διακυβέρνηση αυτή μπορεί από τοπική  να γίνει 

σταδιακά παγκόσμια, καθώς εστιάζει  στην επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στα πλαίσια 

της συστάδας αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει την παγκόσμια παρουσία της επιχείρησης η οποία 

θα ενθαρρύνεται από μία ανταγωνιστική και καινοτόμα στρατηγική. Σε αυτή την άποψη 

σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχει η τοπική κοινότητα του cluster η οποία θα είναι και η 

κινητήριος δύναμη για περαιτέρω ανάπτυξη του, καθώς είναι αυτή η οποία θα παράσχει πρώτη 

όλες τις απαραίτητες πρώτες ύλες για την ίδρυση και τη λειτουργία της επιχείρησης. Αυτές οι 

ύλες μπορεί να είναι η εύκολη προσέγγιση σε πηγές γνώσης, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, 

υποδομές αλλα και οι ευκαιρίες για επέκταση των δικτύων αυτών έξω από την γεωγραφική 

περιοχή της, μέσω της βοήθειας της διακυβέρνησης του cluster. Αυτό σημαίνει ότι η 

ανταγωνιστικότητα των συστάδων οι οποίες βρίσκονται σε μητροπολιτικά κέντρα είναι 

συγκριτικά πολύ ισχυρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη αυτών που βρίσκονται σε 

απομακρυσμένες περιοχές οι οποίες δεν έχουν πολλές ευκαιρίες επικοινωνίας με το εξωτερικό 

περιβάλλον.   

Συγκεκριμένα, για τις μητροπολιτικές περιοχές αλλά και για το θέμα της ανταγωνιστικότητας,  

αυτές αποτελούν τη μέκκα της καινοτομίας όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα 

των επιχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων 

συμπληρωματικών ή δευτερεύοντων προϊόντων αλλά και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες 

όπως είναι τράπεζες, προμηθευτές, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κλπ. Ακόμα οι άνθρωποι 

που προσεγγίζουν αυτές τις περιοχές είναι αφοσιωμένοι στην επίτευξη της καινοτομίας και 

είναι άμεσα συνδεδεμένοι με δίκτυα καινοτομίας.  
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Τα παραπάνω υποδεικνύουν την ανάγκη που υπάρχει από τις υπολοιπες περιοχές και τα 

παραγκωνισμένα cluster για την ανάπτυξη πολιτκών ανταγωνιστικότητας και διαφοροποίησης. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υιοθετήσουν μία πιο ευέλικτη παρουσία και συμπεριφορά η οποία 

αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της αγοράς και προσαρμόζεται σε αυτή.  
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2.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 

Έτσι, όπως αναφέραμε και πιο πάνω για την ανάπτυξη ενός cluster, των επιχειρήσεων που 

περικλείει αλλά και της τοπικής γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει έχουν γίνει πολλές 

προσπάθειες για να εξατομικευτούν οι στρατηγικές που εφαμόζονται για την επίτευξη της 

ανταγωνιστικότητας. 

Σε πρώτο βήμα τα μέλη του cluster δρουν μέσα σε αυτό  και εφαρμόζουν τις στρατηγικές των 

ηγέτιδων επιχειρήσεων, εστιάζουν τις επιλογές τους στην ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας 

κυρίως σε τρεις κατευθύνσεις. Οι δύο πρώτες από αυτές εστιάζουν και βασίζονται στην 

καινοτομία της παραγωγικής διαδικασίας ενώ η τρίτη έχει πιο ευρύ χαρακτήρα και αναφέρεται 

στη γενικότερη ανάπτυξη του cluster και της γεωγραφικής περιοχής στην οποία απλώνεται. 

Αναλυτικότερα η πρώτη κατεύθυνση βασίζεται στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών πολιτικής αλλά 

και προγραμμάτων τα οποία θα βλέπουν στο εσωτερικό της επιχείρησης. Αυτές περιλαμβάνουν 

την ύπαρξη υποστηρικτικών υπηρεσιών, κινήτρων και άυλων στοιχείων όπως είναι η 

κουλτούρα για διαφοροποίηση, ώστε να εδραιωθεί η έννοιά της σε όλα τα τμήματα της 

επιχείρησης αλλά και σε όλα τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτά μπορούν να 

γίνουν από τη διοίκηση της επιχείρησης και να να εφαρμοσθούν από τα υπόλοιπα μέλη της, 

αλλά μπορούν να προέλθουν επίσης και από εξωτερικούς θεσμούς όπως είναι πολιτικοί 

παράγοντες και η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, αυτοί μπορούν να εφαρμόσουν μία πολιτική 

φορολογικής ελάφρυνσης ή και παραχώρησης κινήτρων για την ανάπτυξη και εγκαθίδρυση 

νέων υποστηρικτικων υπηρεσιών. Από τη μεριά της επιχείρησης, αυτή μπορεί να εφαρμόσει 

μία στρατηγική εστιασμένη στο risk management ώστε να γίνει μία έρευνα για τη θετική 

επίπτωση της καινοτομίας στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, ακόμα μπορεί να στηρίξει 

ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων και να εστιάσει στην πρόσληψη επιστημόνων 

για τη στελέχωση των συμπληρωματικών, ερευνητικών δραστηριοτήτων.  

Η δεύτερη κατεύθυνση για την επίτευξη της καινοτομίας είναι αυτή που αφορά τις 

πρωτοβουλίες και τις πολιτκές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις ώστε να διευκολυνθεί η 

επικοινωνία ανάμεσα στα διάφορα μέλη της επιχειρηματικής συστάδας. Αυτά τα δίκτυα 

επικοινωνίας μπορεί να υπάρχουν ήδη και να χρειάζονται υποστήριξη αλλά μπορεί και να 
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χρειαστεί να διαμορφωθούν εξ ολοκλήρου από την αρχή. Οι πολιτικές αυτές είναι η 

συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αλλά και η δια-επιχειρησιακή συνεργασία ώστε 

να διαμορφώθούν δίκτυα επικοινωνίας, τηλεπικοινωνίας και μεταφορών. Εδώ ο δημόσιος 

φορέας έχει πολύ σημαντικό ρόλο καθώς είναι αυτός ο οποίος μπορεί να διαθέσει δομές, τα 

δημόσια αγαθά και υποδομές για την ανάπτυξη και υποστήριξη αυτών των δικτύων. Συχνό 

παράδειγμα αυτών των πολιτικών είναι επίσης και η προσπάθεια της πολιτείας για τη 

διασύνδεση των πανεπιστημίων με τον επιχειρηματικό κόσμο ώστε οι απόφοιτοι αυτών να 

μπορούν να εργαστούν και να μοιραστούν τις γνώσεις τους με τους επιχειρηματίες και από 

κοινού να ερευνήσουν τις προδιαγραφές για περαιτέρω καινοτομική ανάπτυξη. 

Η τρίτη πολιτική που θα αναφέρουμε είναι αυτή που αφορά την ενδυνάμωση της κοινότητας 

και την εδραίωση της γεωγραφικής περιοχής ως κόμβου τεχνολογίας. Αυτά τα μέτρα έχουν ως 

σκοπό να συνδέσουν την έννοια της καινοτομίας με την περιοχή όπου βρίσκεται η συστάδα 

ώστε να προσελκύσουν νέους επιχειρηματίες και επενδυτές με τα αναμενόμενα οικονομικά 

οφέλη για αυτήν. Ταυτόχρονα μπορεί να συγκεντρώσει στις υποδομές της και άλλα ιδρύματα 

και κέντρα τεχνολογικής αριστείας. Μεγάλο ρόλο παίζει εδώ το πολιτικό περιβάλλον και τα 

κίνητρα που δίνει στους τοπικούς επιχειρηματίες αλλά και στους εκπαιδευτικούς φορείς για 

τοπική ανάπτυξη και συνεργασία.  
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3. Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ CLUSTER 
 

Είναι πολλές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι αρκετή η παρουσίαση και η περιγραφή 

μίας επιχειρηματικής συστάδας αλλά πρέπει να γίνει εμβάθυνση και ανάλυση της. Οι κύριοι 

λόγοι που γίνεται η μελέτη και η μέτρηση της ανάπτυξης ενός cluster είναι για να μετρήσουμε 

αρχικά την επίδρασή του στο οικονομικό περιβάλλον αλλά και για τις ανάγκες τoυ 

benchmarking (συγκριτικής βελτιστοποίησης) ανάμεσα στα μέλη της συστάδας. Έτσι, 

κατανοώντας τα διαφορετικά στοιχεία ενός cluster, εντοπίζουμε τα αδύνατα αλλά και τα 

δυνατά σημεία του καθώς και τα σημεία αναγκαίας παρέμβασης από κυβερνητικό ή 

επιχειρηματικό οργανισμό του δικτύου. Η παρέμβαση αυτή, είναι και ο σημαντικότερος λόγος 

για τον οποίο γίνεται η μέτρηση αποτελεσματικότητας της συστάδας, καθώς εντοπίζει σωστές 

πρακτικές, λανθασμένες κινήσεις και οριοθετεί πολιτικές για μελλοντικές παρεμβάσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, και όσον αφορά τις παρεμβάσεις, αυτό που ελέγχεται είναι η καταλληλότητα 

της παρέμβασης, δηλαδή εάν ταίριαζε με το τεχνικό, κοινωνικό και το οικονομικό υπόβαθρο 

του προβλήματος αλλά και η αποτελεσματικότητα, δηλαδή, εάν αυτή είχε το αναμενόμενο και 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης, η παρέμβαση έχει και οικονομικό χαρακτήρα, άρα πρέπει να 

είναι και αποδοτική, δηλαδή να έχει ένα ανάλογο κόστος με το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκει 

να φέρει. 

 

Η μελέτη και η μέτρηση ενός cluster μπορεί να γίνει και με ποσοτικές αλλά και με ποιοτικές 

μετρήσεις. Συγκεκριμένα η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με ηγέτιδες και άλλες 

μονάδες του cluster. Aπό την άλλη, η ποσοτική μέτρηση περιλαμβάνει στατιστικές και 

οικονομετρικές μετρήσεις αποτελεσμάτων και απασχόλησης. 

  

Η πολυδιάστατη δομή των cluster είναι και αυτή που καθορίζει και τους παράγοντες που θα 

είναι αντικείμενο μέτρησης. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας είναι χρήσιμο να αναφερθούμε 

στους παράγοντες μέτρησης ανταγωνιστικότητας ενός cluster καθώς είναι και το βασικό θέμα 

έρευνας. Η μελέτη πρέπει να στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες οι οποίοι είναι τα 

δίκτυα και οι συνεργασίες, η καινοτομία και η έρευνα και η ανάπτυξη, οι ικανότητες των 

εργαζομένων και τα οικονομικά αποτελέσματα. Έτσι καταλήγουμε στα βασικά ερωτήματα τα 
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οποία είναι να εντοπίσουμε τα ποιοτικά αλλά και οικονομικά αποτελέσματα κάθε ενδεχόμενης 

παρέμβασης στο πλαίσια του cluster αλλά και του οικονομικού του περιβάλλοντος. Αυτό 

δείχνει ότι για την ποιοτική έρευνα μπορεί να γίνει μία μέλέτη στη βάση του benchmarking 

ενώ για τα οικονομικά αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αριθμοδείκτες κατάλληλοι 

κάθε φορά για τις συνθήκες και το χαρακτήρα του κάθε cluster. 

 

Αναλυτικότερα, για το είδος των μεταβλητών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτοί 

χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες όπως αναφέρθηκαν και πιο πάνω. Σχετικά με τα δίκτυα 

και τις συμμαχίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δείκτες όπως είναι ο αριθμός των 

συμμαχιών, οι συμφωνίες, οι εκδηλώσεις που γίνονται από κοινού από τις επιχειρήσεις και το 

κοινωνικό τους αποτύπωμα. Όσον αφορά την καινοτομία και την έρευνα και ανάπτυξη, 

κατάλληλοι δείκτες είναι η απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού, οι νέες καινοτομίες που 

προτείνει η κάθε επιχείρηση, ο αριθμός των πατέντων, τα βραβεία καινοτομίας και ο ρυθμός 

εισαγωγής νέων προϊόντων. Εν συνεχεία, οι εξειδίκευση των ανθρώπινων πόρων μπορεί να 

μετρηθεί με τον αριθμό των πτυχιούχων εργαζομένων και το έυρος του χάσματος ανάμεσα σε 

εξειδικευμένους και μη εργαζομένους. Τέλος, από τους πιο σημαντικούς δείκτες είναι οι 

οικονομικοί. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε στην κατηγορία αυτή τον αριθμό των 

εργαζομένων, την αύξηση του ΑΕΠ, τον τζίρο του κλάδου, το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης 

των εταιριών, το επίπεδο των επενδύσεων, της κερδοφορίας κλπ. 

 

Σε ευρύτερο πλαίσιο και όσον αφορά τη μελέτη της οικονομικής και ανταγωνιστικής επίδρασης 

ενός cluster στην τοπική και εθνική οικονομία διάφοροι αναλυτές έχουν προτείνει αρκετούς 

δείκτες. Αυτοί, όπως τους συγκεκτρωσαν οι Spenser,Vinodrai, Gertler kai Wolfe στην έκδοσή 

τους Do Clusters Make a Difference? Defining and Assessing their Economic Performance το 

2010 μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, αυτοί προέρχονται από τα 

οικονομικά στατιστικά στοιχεία των εθνικών και βιομηχανικών καταστάσεων, από τους 

πίνακες αποτελεσμάτων, από οργανισμούς ταξινόμησης και από εθνικές στατιστικές 

υπηρεσίες. Ακόμα μπορούν να προέρχονται από μελέτες ανεξάρτητων αρχών και ιδρυμάτων 

αλλά και να βγαίνουν από τα οικονομικά αποτελέσματα που εκδίδουν και δίνουν στη 

δημοσιότητα οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Βέβαια κάθε πηγή από αυτές που προαναφέρθηκαν έχει 

τις δικές της ιδιαιτερότητες και περιορισμούς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εθνικά 
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οικονομικά δεδομένα εξαρτώνται και επηρεάζονται και από το ευρύτερο οικονομικό, πολιτικό 

και κοινωνικό περιβάλλον ενώ πολλές φορές μπορεί και να παραβλεφθούν στοιχεία 

μεμονωμένων κλάδων. Οι τρείς, λοιπόν, παράγοντες που έχουν τεθεί ως βάση μέτρησης είναι 

ακριβώς και αυτοί που στηρίζουν τις οικονομικές αρχές του Marshall περί οικονομιών 

συγκέντρωσης. Άρα, οι δείκτες αυτοί εστιάζουν κυρίως στην εξειδίκευση με βαρύτητα στη 

γεωγραφική συγκέντρωση, δηλαδή στον αριθμό των επιχειρήσεων που βρίσκεται σε ένα 

cluster, στον αριθμό των εργαζομένων και το επίπεδο εξειδίκευσής τους σε σύγκριση με τους 

εθνικούς δείκτες απασχόλησης (εάν αυτός ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας τότε 

έχουμε και ένα πρωταρχικό δείγμα ανταγωνιστικότητας). Αυτό το δείκτη ανταγωνιστικότητας 

έρχεται να συμπληρώσει και η μήτρα ανάπτυξης από τους Ιnformation Design Associates και 

ICF Κaiser International  (1997) και ICF Consulting, (2000).  Η μήτρα αυτή δίνει τη 

δυνατότητα ταυτόχρονης εμφάνισης της πληροφορίας του αριθμού των εργαζομένων, το μέσο 

ετήσιο ρυθμό αύξησής τους σε σύγκριση με  τον αντίστοιχο εθνικό ρυθμό. Άλλοι δείκτες είναι 

ακόμα  ο αριμός των επιχειρήσεων με το ίδιο αντικείμενο μέσα στην ίδια περιοχή, ο αριθμός 

των εργαζομένων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο κλπ. 
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4.ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ CLUSTER 
 

4.1 H OIKONOMIKH ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ CLUSTER 
Η οικονομική μελέτη των cluster έχει τη βάση της στη θεωρία του Marshall σχετικά με την 

έννοια των οικονομιών συγκεντρωσης (1927). Πιο συγκεκριμένα η επιχειρηματική συστάδα 

αποκτά οικονομίες κόστους κυρίως λόγω τριών εξωτερικοτήτων που προέρχονται από τη μεριά 

των προμηθειών πρώτων υλών. Συγκεκριμένα αυτές ειναι η συγκεντρωση πολλών και 

εξειδικευμένων εργαζομένων οι οποίοι προέρχονται από τη πλειονότητα πολλών και όμοιων 

σχετικά επιχειρήσεων σε μία γεωγραφική περιοχή. Ακόμα η ύπαρξη αυτών των επιχειρήσεων 

έχει οδηγήσει στη συσπείρωση διαφόρων σχετικών με τον κλάδο επιχειρήσεων οι οποίες έχουν 

σχέση με την κάθετη ολοκλήρωση αυτών και την αλυσίδα αξίας τους. Μεγάλη σημασία σε 

αυτό το πεδίο, έχει αναμφισβήτητα και η θετική επιρροή των τεχνολογικών επιδράσεων και 

των καινοτομιών που προέρχονται από τη συνεργασία των ερευνητικών δραστριοτήτων των 

επιχειρήσεων που βρίσκονται στη συστάδα (Krugman, 1991). Σε πιο μετρήσιμους συντελεστές 

οι οικονομίες συγκέντρωσης που εμφανίζονται συγκαταλέγονται κυρίως σε οικονομίες 

κόστους και οικονομίες φάσματος. Αυτές συγκαταλέγονται σε μετρήσιμα μεγέθη όπως είναι οι 

δομές της βιομηχανίας, η αποδοτικότητα των παγίων και των κερδών, η μείωση του κόστους 

επικοινωνίας αλλά και επίσης η αποδοτικότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου. Επιπλέον 

οικονομικά πλεονεκτήματα  έχουν και  η διάχυση της γνώσης, η μεταφορά εργαζομένων και 

τα βιομηχανικά δίκτυα (Porter, 1998). 

Σημαντικό ρόλο ακόμα, παίζουν και τα cluster σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη των 

περιοχών στις οποίες εκτείνονται καθώς αποτελούν πηγή πλούτου και ευδαιμονίας για τις 

τοπικές οικονομίες. Συγκεκριμένα, η θεωρία των cluster αναπτύχθηκε και εφαρμόσθηκε 

ευρέως καθώς προσφέρει μεγάλη αναπτυξιακή συμβολή στις περιοχές όπου απλώνονται. 

Αναλυτικότερα, όταν αναφερόμαστε στη συμβολή των επιχειρηματικών συστάδων στη 

γεωγραφική τους περιοχή το πρώτο πράγμα που συναντούμε είναι η έννοια της 

επιχειρηματικότητας και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από νέους ριψοκίνδυνους 

επιχειρηματίες και επενδυτές. Πυρήνας ανάπτυξης αυτής της επιχειρηματικής κίνησης είναι οι 

οικονομίες συγκέντρωσης που εμφανίζονται στα πλαίσια της συστάδας και μεταξύ των 
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συμπληρωματικών της επιχειρειρήσεων αλλά και οι δεξιότητες, οι κοινές υποδομές, η αύξηση 

της ζήτησης και το δίκτυο επικοινωνίας (Delgado, Porter, Stern, 2010). 

Aναλυτικότερα, πολλαπλοί μηχανισμοί έχουν εμφανιστεί προκειμένου να εξεταστεί η συμβολή 

των συστάδων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Σύμφωνα με το Μarshall, όπως 

προαναφέραμε, πολλές επιχειρήσεις τείνουν να ενταχθούν και να αναπτυχθούν στα πλαίσια 

μίας συστάδας λόγω των τριών οικονομιών συγκέντρωσης που υπάρχουν σε αυτές, δηλαδή 

αυτών που δημιουργούνται λόγω της διάχυσης της γνώσης, την εύκολη εισροή και εκροή 

πόρων και προϊόντων και τη μεγάλη βάση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Βέβαια σε 

αυτές τις οικονομίες προστίθενται και άλλοι παράγοντες όπως είναι η τοπική ζήτηση για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες του cluster, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η ανάπτυξη 

της τοπικής οικονομίας. Έτσι βλέπουμε ότι η επιχειρηματική συστάδα επιλέγει για 

εγκατάσταση έναν τόπο ο οποίος θα μπορέσει να της προσφέρει τις οικονομίες συγκέντρωσης 

και αυτή με τη σειρά της συντελεί στην επιπλέον ανάπτυξη αυτού του τόπου. Η 

ανταγωνιστικότητα έτσι της συστάδας αυξάνεται κάνοντας την όλο και περισσότερο ελκυστική 

την περιοχή για νέες επενδύσεις.  

Επίσης, ο ρυθμός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας μέσα σε μία συστάδα και η δημιουργία 

νέων επιχειρήσεων αυξάνει την οικονομική δύναμη αυτής αλλά και της περιοχής (Delgado, 

Porter, Stern, 2010). Aυτό σημαίνει ότι όταν μία επιχειρηματική συστάδα ευνοεί την 

επιχειρηματικότητα, μειώνει τα εμπόδια εισόδου της και δίνει ευκαιρίες για επενδύσεις που 

αφορούν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες. Η οικονομία του cluster διευρύνεται προσφέροντας, 

έτσι, οικονομικά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι 

ενέργειες έχουν σαν αποτέλεσμα τη συγκέντρωση καταναλωτών προϊόντων καινοτομίας ή 

υψηλής τεχνολογίας αυξάνοντας έτσι τη ζήτηση για τα προϊόντα της συστάδας και την 

εμπορική δραστηριότητα της περιοχής.  

Επίσης, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας δε θα μπορούσε να λάβει χώρο εάν δεν υπήρχαν 

εταιρίες διαχείρησης κεφαλαίων ή τράπεζες οι οποίες θα αναλάμβαναν τη χρηματοδότησή 

τους. Για αυτόν το λόγο βλέπουμε μία συσσώρευση κεφαλαίων στις περιοχές αυτές τα οποία 

διατίθενται για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία εγκαταστάσεων που θα 

φιλοξενήσουν αυτές. Εδώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παίξει ιδιαίτερα σημαντικό 
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ρόλο και ο κρατικός φορέας ο οποίος μπορεί να παρέμβει με επενδύσεις παγίων ώστε να 

δημιουργηθούν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις, ή να αξιοποιηθούν οι πόροι και οι πρώτες ύλες 

που προσφέρει η περιοχή και να προωθήσει την επιχειρηματική δράση. Οι επιδράσεις στην 

περιοχή είναι σταδιακές. Επομένως βλέπουμε μία αύξηση της αξίας γης των περιοχών αυτών, 

μία διαρκή κίνηση κεφαλαίου από και προς αυτές και δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις που οι 

κάτοικοι των περιοχών αναλαμβάνουν και οι ίδιοι επιχειρηματική δράση αξιοποιώντας τις 

ευκαιρίες που τους έχουν εμφανιστεί.  

Όσον αφορά, τώρα, την εθνική διάσταση των επιδράσεων των επιχειρηματικών συστάδων 

έχουμε μια πληθώρα απόψεων στη διεθνή βιβλιογραφία. Πρώτοι οι Piore και Sabel προτείνουν 

ότι η τοπική εξειδίκευση μπορεί να μετασχηματιστεί σε γρανάζι μαζικής παραγωγής και 

οικονομικής ανάπτυξης για όλην την εθνική οικονομία (Piore, Sabel, 1984). Επίσης, σύμφωνα 

με τον Porter με τη συγκέντρωση των επιχειρήσεων σε cluster δημιουργείται ένα εύφορο 

έδαφος για να αναπτύξουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να απαιτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο 

αγοράς σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό φαίνεται και στα υψηλό ακαθάριστο 

προϊόν των χωρών οι οποίες έχουν πολλά μεγάλα και συγκεντρωμένα cluster στο χώρο τους 

(Porter, 2001).  Επίσης, βασικό χαρακτηριστικό των επιχειρηματικών συστάδων είναι η μεγάλη 

έρευνα που γίνεται στα πλαίσιά τους για τη εύρεση νέων καινοτομιών και τεχνολογιών αλλά 

και η εκπαίδευση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (Todaro, 2000). Έτσι, οι συστάδες 

αποτελούν μία γεννήτρια γνώσης η οποία διοχετεύεται και αξιοποιείται στον κλάδο. Η γνώση 

αυτή είτε προστατεύεται θεσμικά είτε είναι ελεύθερη για αξιοποίηση και από τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις και αποκτά εθνικό χαρακτήρα. Ακόμα, ανάλογα με τα δίκτυα που υπάρχουν στη 

συστάδα αλλά και με την κινητικότητα των εργαζομένων και την κουλτούρα τους, αυτοί 

μπορούν  να φύγουν από τα πλαίσια της συστάδας και να επανδρώσουν νέες επιχειρήσεις 

δίνοντας έτσι την τεχνογνωσία. Τέλος, μέσω όλων αυτών των μηχανισμών (κινητικότητα, 

δίκτυα) αλλά και ανάλογα με την κουλτούρα της διαχείρησης και των εργαζομένων οι 

επιχειρηματικές συστάδες μπορούν να αφήσουν τον τοπικό τους χαρακτήρα και όπου είναι 

δυνατόν να διευρύνουν της δραστηριότητές τους αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας 

και μεταφορών. 

Θέλοντας να εξειδικεύσουμε την οικονομική σημασία ενός cluster για ένα κράτος θα ήταν 

χρήσιμο να αναφέρουμε τη σημασία ενός ναυτιλιακού ή λιμενικού cluster για την εθνική 
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οικονομία. Αρχικά, όπως και στη γενικότερη κατηγορία των cluster, τα λιμενικά βοηθούν στην 

ανταγωνιστικότητα της περιοχής του λιμανιού. Αυτό γίνεται γιατί συγκεντρώνονται πολλές 

επιχειρήσεις σε αυτή την περιοχή, αξιοποιούνται καλύτερα οι πρώτες ύλες και οι πόροι, 

αυξάνεται η απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού και αναπτύσσονται οικονομίες 

κλίμακας. Επίσης, είναι πόλος νέων και καινοτόμων επιχειρηματιών άρα συγκεντρώνουν νέες 

επιχειρήσεις με υψηλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η οικονομία του cluster αναπτύσσεται, 

οι επιχειρήσεις που δρουν σε αυτήν εμφανίζουν μεγαλύτερα κέρδη και έτσι αυτά τα 

πλεονεκτήματα μέσω του δικτύου του cluster διαχέονται και στην ευρύτερη περιοχή. 

Επίσης, κύριο εργαλείο επικοινωνίας του λιμανιού με την ευρύτερη περιοχή του είναι τα δίκτυα 

logistics. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω το δίκτυο αυτό πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και 

να συνεργάζεται διαρκώς με όλα τα μέσα μεταφοράς είτε αυτά είναι οδικά είτε σιδηροδρομικά. 

Έτσι οδηγούμαστε σε ένα διευρυμένο μεταφορικό δίκτυο το οποίο ξεφεύγει απο το όρια του 

λιμένος και φτάνει μέχρι την ενδοχώρα. Αυτό μόνο πλεονεκτήματα θα μπορούσε να προσφέρει 

στην περιοχή όπου έχει εγκατασταθεί η συστάδα καθώς πέραν από τις παραδοσιακές 

επιχειρήσεις, εμφανίζονται και άλλες οι οποίες εγκαθίστανται στην ευρεία περιφέρεια καθώς 

θέλουν να εκμευταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας που εμφανίζονται από το ολοκληρωμένο 

δίκτυο μεταφορών. Έτσι εμφανίζονται νέες θέσεις εργασίας, γίνονται νέες επενδύσεις και 

αναπτύσσεται η τοπική οικονομία. 

Στα πλαίσια της περιοχής του ναυτιλιακού ή λιμενικού cluster, επίσης, δίνεται η ευκαιρία για 

την ανάπτυξη εκ νέου επιχειρηματικής δράσης για παροχή βοηθητικών υπηρεσιών. Έτσι, 

εμφανίζονται πολλές επιχειρήσεις τοπικών συγκοινωνιών, τουρισμού, ξενοδοχείων οι οποίες 

οφείλουν την ύπαρξή τους μόνο στο λιμάνι. Επομένως, ο ρόλος του λιμένος διευρύνεται όπως 

και η αλυσίδα αξίας του. Δίνονται ευκαιρίες για επένδυση και εξειδίκευση σε νέους κλάδους, 

οι οποίοι αρχικά μπορεί να μην είναι τόσο ανταγωνιστικά σκληροί μέσα στα πλαίσια του 

cluster. 

Ακόμα, η ροή των εσόδων και των κεφαλαίων μπορούν να φύγει και από την ευρύτερη περιοχή 

του cluster και να φτάσει μέχρι την ενδοχώρα όσο απλώνονται τα δίκτυα μεταφορών του 

λιμανιού. 
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Τέλος, μία σημαντικότατη συμβολή του ναυτιλιακού cluster στην τοπική οικονομία είναι η 

διαρκής διοχέτευση σε αυτή νέων τεχνολογιών, πληροφοριών και τεχνογνωσίας. Επομένως, 

εμφανίζονται όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες με σκοπό την ανάπτυξη επιχειρήσεων που 

στοχεύουν στην αξιοποίηση αυτών των νέων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη νέων. Επίσης, οι 

επιχειρήσεις του κλάδου συνήθως ενημερώνουν για τα νέα τεχνολογικά τους επιτεύγματα τα 

οποία μπορούν να τα εξασφαλίσουν και να τα αξιοποιήσουν και άλλες ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις, οι οποίες όμως βρίσκονται κοντά σε αυτές, και να βελτιώσουν τις δικές τους 

παραγωγικές διαδικασίες (οικονομίες συγκεντρωσης)  (Gu Ya-zhu, 2008). 
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4.2 KOINΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ CLUSTER 
 

Πέραν της οικονομικής συμβολής των επιχειρηματικών συστάδων στον τόπο ανάπτυξης και 

λειτουργίας τους, αυτές έχουν και μεγάλη κοινωνική και πολιτισμική συμβολή. Η μεγάλη 

επιχειρηματική δράση σε έναν τόπο αυξάνει τη ζήτηση απασχολήσης, ενώ γίνονται και 

προσπάθειες για εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού των εργαζομένων. Έτσι, 

δίνονται ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και επαγγελματικής ανάπτυξης των κατοίκων της 

περιοχής. Συνεργός σε αυτή την προσπάθεια είναι και η δημιουργία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 

που έχουν σαν αντικείμενο τον οικονομικό πυρήνα της συστάδας. Η περιοχή του cluster γίνεται 

με αυτόν τον τρόπο ένα οικονομικό και εμπορικό κέντρο. Εκεί λαμβάνουν χώρο μεγάλες 

εμπορικές συναλλαγές ενώ δίνονται διαρκώς ευκαιρίες στους κατοίκους της για οικονομική 

αλλά και προσωπική ανάπτυξη.  

Βέβαια, σε όλες τις επιδράσεις των επιχειρηματικών συστάδων σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν 

και κάποιες που έχουν και αρνητικό αντίκτυπο. Αναλυτικότερα, υπάρχουν περιοχές οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός ισχυρού ή δύο cluster τα οποία αφορούν έναν κλάδο ή 

δυο συμπληρωματικούς. Αυτές οι περιοχές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο ρίσκο (Rocha, 2004). 

Αυτό γίνεται γιατί όσο οι κλάδοι αυτοί είναι ισχυροί τότε και η περιοχή χαρακτηρίζεται από 

οικονομική ανάπτυξη και άνθηση, όταν όμως επέλθει η κρίση των συστάδων οι αρνητικές 

επιπτώσεις και οι οικονομικές απώλειες θα πλήξουν και τον τόπο τους. Μία επίσης 

διφορούμενη επίδραση των επιχειρηματικών cluster σε τοπικό επίπεδο είναι αυτή της 

τεχνολογικής εξειδίκευσης (Keeble, Wilkinson, 2000). Παρ’ όλο που όπως αναφέραμε αυτή 

προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, δεν πρέπει να παραβλέπεται και το γεγονός ότι δημιουργεί 

κοινωνικές ανισότητες αφού υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, δηλαδή αυτοί οι οποίοι 

είναι τεχνολογικά καταρτισμένοι και διεκδικούν πολλές και πιο υψιλόμισθες θέσεις και  από 

την άλλη μεριά οι ανειδίκευτοι εργάτες. Τέλος σημαντικός παράγων που δεν πρέπει να ξεχνάμε 

στη λειτουργία των cluster είναι και το περιβάλλον. Δεν είναι λίγα και τα παραδείγματα πόλεων 

που λόγω της συγκέντρωσης βιομηχανικών cluster, αντιμετώπιζαν μεγάλο πρόβλημα 

περιβαλλοντικής μόλυνσης. Επίσης, ήταν πόλος έλξης πολλών εργαζομένων με αποτέλεσμα 

να έχουν υπερπληθυσμό με άσχημες συνθήκες διαβίωσης.  
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4.3 ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ CLUSTER  
 

Πριν αναφερθούμε στην καινοτομία που προσφέρει στις επιχειρήσεις της μία επιχειρηματική 

συστάδα, θα ήταν χρήσιμο εάν αναφερόμασταν σε όλη τη γνωσιακή αλυσίδα που προσφέρεται 

στα πλαίσιά της, η οποία έχει ως τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα την καινοτομική 

ανταγωνιστικότητα. Βάση όλων, λοιπόν, είναι η γνώση πάνω στην οποία στηρίζεται όλη η δομή 

του cluster. Αρχικά η γνώση αυτή διαμορφώνεται στα πλαίσια των ίδιων των επιχειρήσεων. 

Αυτή μπορεί να διαμορφωθεί με διάφορους τρόπους αλλά συνήθως συνδυάζεται με τις 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρο στα πλαίσια της επιχειρηματικής συστάδας οι οποίες 

πηγάζουν από την εσωτερική μοναδα γνώσης που προϋπάρχει. Ακόμα, μία επιχείρηση 

αποτελείται από ένα πλαίσιο, απόψεων, αξιών και συνηθειών οι οποίες διαμορφώνουν ρουτίνες 

στην εργασία οι οποίες διαβεβαιώνουν ότι η γνώση μεταφέρεται από τον έναν εργαζόμενο στον 

άλλον. Ταυτόχρονα και η ατομική γνώση που μπορεί να φέρει και ο κάθε εργαζόμενος είναι 

μία παρακαταθήκη για την τράπεζα γνώσης της κάθε επιχείρησης. Αυτό είναι εύκολο να συμβεί 

κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις, καθώς όσο αυξάνεται το μέγεθος της επιχείρησης, η διασύνδεση 

των διαφόρων δικτύων γνώσης γίνεται όλο και πιο δύσκολη και οι διάφορες νόρμες μπορεί να 

αντιμετωπίσουν αντιδράσεις και δυσπιστία από διάφορους εργαζομένους.  

Βέβαια η γνώση μπορεί να προέλθει και από τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης καθώς η 

βάση γνώσης που διαθέτει η ίδια διαφοροποιείται ανάλογα με το ύφος της εργασίας του κάθε 

τμήματος. Έτσι υπάρχει μία διαφοροποίηση γνώσης η οποία, με τη βοήθεια της κεντρικής 

διοίκησης μπορεί να μεταφερθεί σε όλη την έκταση της επιχείρησης. Δεν είναι και λίγες οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες πολλές επιχειρήσεις έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μονο 

και μόνο λόγω της πολυφωνίας που υπάρχει στην οργανωτική της δομή η οποία βοηθά στην 

ανάπτυξη νέων ιδεών, τεχνολογιών μέσω του εργαλείου του brainstorming. Αυτές οι ιδέες μετά 

διαχέονται σε όλες τις δομές, και τίθενται σε εφαρμογή. Όλη αυτή η διαδικασία αποτελεί μία 

διαρκή δραστηριότητα εκπαίδευσης και ανάπτυξης γνώσης αλλά και σύνδεσης της εταιρίας και 

των μελών της με μικρότερο κόστος. 

Βέβαια, η γνώση μπορεί να αφήσει και τα όρια μίας επιχειρηματικής συστάδας και να 

επεκταθεί και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Έτσι ακριβώς δημιουργείται και η γνώση η οποία 

θα οδηγήσει σε καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Τα  ‘National Innovation Systems’  
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χρησιμοποιούν ακριβώς αυτή την άποψη ως ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης της καινοτομίας 

(Lundvall και Maskel, 2000). Έτσι με την ανάπτυξη της γνώσης δημιουργείται έφορο έδαφος 

για νέες οικονομικές δραστηριότητετς οι οποίες επαναπροσδιορίζουν την έννοια της 

επιχειρηματικότητας.  

Συμπληρωματικά σύμφωνα με τους Yung-Lung Lai , Maw-Shin Hsu, Feng-Jyh Lin , Yi-Min 

Chen , Yi-Hsin Lin στο άρθρο τους  « The effects of industry cluster knowledge management 

on innovation performance»  (2013) τονίζεται ότι τα βιομηχανικά  cluster έχουν σημαντικά 

θετική επίδραση στη διαχείρηση της γνώσης. Συγκεκριμένα, η διαχείρηση της γνώσης 

διευκολύνει τη συναλλαγή των πληροφοριών και δημιουργεί πλεονεκτήματα κόστους. Ακόμα 

σύμφωνα με τον Porter (1990) βασικός παράγοντας κερδοφορίας και καινοτομίας είναι η 

εφαρμογή της γνώσης και η εμπορευματοποίησή της ώστε να δημιουργήσει υπερκέρδη και 

εμπορική αξία στην επιχείρηση. Όλα αυτά θα προέλθουν απο δραστηριότητες καινοτομίας που 

αναπτύσσονται κυρίως από τον ανθρώπινο παράγοντα ο οποίος θα αναδείξει και θα εφαρμόσει 

νέες τεχνικές οι οποίες συνδυαζόμενες μεταξύ τους θα δημιουργήσουν νέα προϊόντα. Εδώ 

εμφανίζονται και όσα αναφέραμε προηγουμένως, καθώς καθίσταται απαραίτητο η γνώση να 

διαχυθεί σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης ακόμα όμως και στις διαφορετικές επιχειρήσεις 

του κλάδου. Ένα άλλο πλεονέκτημα που προσδίδει αυτή η τεχνική της διαχείρησης είναι ότι 

μειώνει την άγνοια και την αβεβαιότητα στις επιχειρηματικές δομές και αναδιαμορφώνει όλα 

τα τεχνικά τους συστήματα (Yung-Lung Lai , Maw-Shin Hsu, Feng-Jyh Lin , Yi-Min Chen , 

Yi-Hsin Lin, 2013) .  Όλα όσα αναφέραμε, δείχνουν ότι η σχέση της επιχειρηματικής συστάδας 

με τη γνώση, η οποία θα οδηγήσει στην καινοτομία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή και 

ταυτόχρονα βελτιώνει την οργάνωση της επιχείρησης ενδυναμώνοντας τα δίκτυα επικοινωνίας. 

Ταυτόχρονα δημιουργείται μία κουλτούρα εστιασμένη στη γνωσιακή ενδυνάμωση και 

συνδιαλλαγή ανάμεσα στα διάφορα μέλη της επιχείρησης αλλά και του cluster. 

Tέλος, η σχέση της γνώσης με τη θετική ανάπτυξη της καινοτομίας φαίνεται στο γεγονός ότι 

βάσει του γνωσιακού μοντέλου εμβαθύνεται η σχέση και η συνδιαλλαγή μεταξύ των 

επιχειρήσεων και δημιουργούνται δυνατά και ισχυρά δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ 

διαφορετικών επιχειρήσεων τα οποία μεγαλώνουν το πλαίσιο λειτουργίας κάθε μέλους του 

δικτύου. Ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος επικοινωνίας και συνδιαλλαγής μεταξύ 

επιχειρήσεων που συνδέονται μεταξύ τους με σχέσης κάθετης ολοκλήρωσης. Όλα αυτά 
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ενθαρρύνουν την καινοτομία και κατ’ επέκταση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 

επιχειρήσεων. 
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4.4 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ CLUSTER 
 

Παρόλο που η σημασία της ανταγωνιστικότητας σε μία παγκόσμια οικονομία έχει τονισθεί 

αρκετές φορές, σαν έννοια παραμένει ακόμα άγνωστη για πολλούς (e.g., Porter, Ketels, and 

Delgado 2010). Συγκεκριμένα, στα πλαίσια ενός κράτους, η ανταγωνιστικότητα αποτιμάται 

από την παραγωγικότητα των βιομηχανιών που δρουν σε αυτό και τον πλούτο που μπορούν να 

παράξουν. Σε πιο ευρεία διάσταση όμως, δηλαδή  σε μία παγκόσμια οικονομία, δημιουργείται 

μία συνεχής  πρόκληση προς στις χώρες να δημιουργήσουν υποστηρικτικές συνθήκες για τις 

ίδιες βιομηχανίες για να τη διατηρήσουν και να την αυξήσουν την υπάρχουσα 

ανταγωνιστικότητα.  (Porter et al. 2010).  

Συγκεκριμένα, σήμερα ο ανταγωνισμός λαμβάνει χώρο ανάμεσα σε δίκτυα επιχειρήσεων στα 

οποία το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της κάθε επιχείρησης προέρχεται από τα χαρακτηριστικά 

του κάθε δικτύου στο οποίο ανήκει. Εν συνεχεία, και στηριζόμενη σε αυτό, διαμορφώνει την 

οργάνωση και τις δραστηριότητές της και χρησιμοποιεί τους ίδιους πόρους φτιάχνοντας την 

ίδια αλυσίδα αξίας με τους ανταγωνιστές της . Βασισμένοι  σε αυτά που αναφέραμε ανωτέρω 

και σύμφωνα με τον Porter κατά τον οποίο, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός που δέχονται οι 

σύγχρονες επιχειρήσεις αλλά και τα cluster τους οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα εξειδίκευσης 

και καινοτομίας, μπορούμε έυκολα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η έννοια του cluster 

επιχειρήσεων είναι αλληλένδετη με αυτή του συνανταγωνισμού. 

 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η δημιουργία επιχειρηματικών συστάδων συντελεί 

αρκετά στη δημιουργία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σε πολυεθνικό επίπεδο. H 

ανταγωνιστικότητα αυτή των εταιριών μπορεί να οφείλεται σε τοπικούς παράγοντες όπως είναι 

το κλίμα της βιομηχανικής συσπείρωσης στο μέρος αυτό, η ανεξαρτησία κινήσεων που τους 

παρέχεται, η φύση της βιομηχανίας, οι κάτοικοι της περιοχής και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

που υπάρχουν εκεί. Όλα αυτά συντελούν σε εξωτερικές οικονομίες οι οποίες προέρχονται από 

το εξειδικευμένο προσωπικό, τις έρευνες, την καινοτομία και τους εξειδικευμένους 

προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών.  
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Επίσης, στην ανταγωνιστικότητα συμβάλλει καθαρά και η τοπική ζήτηση στα πλαίσια της 

συστάδας καθώς τα μέλη της απαιτούν πλέον ανταγωνιστικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Αυτό 

οδηγεί σε έναν αέναο ανταγωνισμό τις υπάρχουσες εταιρίες οι οποίες επιδιώκουν διαρκώς την 

ανταγωνιστικότητα.  

 
Πιο συγκεκριμένα η δυναμική του cluster θεωρείται ότι συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα 

μίας επιχείρησης σύμφωνα με τέσσερις κατευθύνσεις. Αρχικά, προωθεί τη γρήγορη ανάπτυξη 

νέων προίόντων και τεχνολογιών. Έτσι, με τη σειρά της, αυτή η ανάπτυξη βοηθά στην 

αναβάθμιση των προμηθευτών μέσω του συνανταγωνισμού τους οι οποίοι με τη σειρά τους 

επιλέγουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Αυτές οι δυνάμεις, 

κινητοποιούν και το εξωτερικό περιβάλλον να προσαρμοστεί σε αυτές. Αυτό σημαίνει ότι 

εμφανίζονται συλλογικές κινήσεις από ιδρύματα του περιβάλλοντος για να στηρίξουν την 

εξειδίκευση των επιχειρήσεων και των προμηθευτών μέσω την ίδρυσης εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών κέντρων. Όλα αυτά βέβαια υλοποιούνται κάτω από την ανάπτυξη επενδυτικών 

και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξή τους μέσω της 

κερδοφορίας των καινοτόμων εταιριών (CBI, 1999). 

 

Στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα όμως, μία επιχειρηματική συστάδα δεν αρκεί να 

είναι ανταγωνιστκή μόνο στα γεωγραφικά της όρια. Η ανταγωνιστικότητα πλέον είναι μία πιο 

οικουμενική έννοια γι αυτό και ακριβώς το λόγο είναι πλέον αναγκαίο η προσπάθεια αλλά και 

η έρευνα ανταγωνιστικότητας να γίνεται σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο για το cluster και 

τις επιχειρήσεις που είναι μέλη του. Οι παράγοντες μέτρησης διεθνούς ανταγωνιστικότητας 

ενός cluster  δε διαφέρουν αρκετά από όσους αναφέραμε στις προηγούμενες ενότητες. ΄Ετσι 

και εδώ σημαντικές πηγές ανταγωνιστικότητας είναι τα οικονομικά αποτελέσματα, η 

τεχνολογία, οι ανθρώπινοι πόροι αλλά και η επιστήμη του management. O συνδυασμός των 

ανωτέρω πόρων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μελών του cluster, 

καθώς δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι όλα αυτά είναι και βασικά χαρακτηριστικά του cluster 

και γενουσιουργός αιτία του, τα οποία όμως ταυτόχρονα, αυξάνουν τα αποτελέσματα όλου του 

κλάδου αλλά και την εθνική ανταγωνιστικότητα. Σύμφωνα με όσα έχουμε προαναφέρει η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργεί αυξημένη εθνική ανταγωνιστικότητα. Για τη μέτρηση 

αυτής της επιρροής έχουν χρησιμοποιηθεί κύριως οχτώ μεταβλητές οι οποίες είναι οι συνθήκες 
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του κλάδου, το περιεχόμενο των εργασιών, οι συμπληρωματικές και υποκατάστατες 

επιχειρήσεις, οι συνθήκες της ζήτησης, ο ανθρώπινος παράγοντας, το πολιτικό περιβάλλον, η 

γραφειοκρατία, η καινοτομες ιδέες και ο επαγγελματισμός του management. 
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4.5 ΤΑ CLUSTER ΩΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 

Μελετώντας τη δυναμική που μπορεί να έχει μία επιχειρηματική συστάδα στην πορεία μίας 

ναυτιλιακής επιχείρησης φαίνεται ότι είναι αναγκαίο να ξεφύγουμε από τα όρια του cluster ως 

μία γεωγραφικά συγκεντρωμένη ομάδα επιχειρήσεων στην περιοχή της ενδοχώρας, και να τη 

διευρύνουμε και σε παγκόσμια, διάσταση, όπως είναι και η επιχειρηματική δραστηριότητα της 

επιχείρησης η οποία έχει ως διαρκή στόχο τη συγκέντρωση τεχνολογικά εξειδικευμένου 

προσωπικού και κεφαλαίου αλλά και της υψηλής επιχειρηματικότητας μέσω της διαρκούς 

εμφάνισης start up επιχειρήσεων.  

Είναι αυτονόητο ότι η έννοια των επιχειρηματικών συστάδων είναι άμεσα συνυφασμένη με 

αυτή της καινοτομίας. Όταν αναφερόμαστε στην καινοτομία, εννοούμε την αλλαγή σε κάτι το 

οποίο είναι καινούριο, το οποίο μπορεί να είναι μία ιδέα, μία πράξη, ένα νέο υλικό ή 

αντικείμενο. Όλα αυτά βεβαια δεν είναι αναγκαίο να είναι καινούρια σε όλες τις διαστάσεις 

τους αλλά για τη συγκεκριμένη βιομηχανία, και στην περίπτωσή μας τη ναυτιλία. 

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανάλυση του Porter για την ανταγωνιστικότητα, ο 

ανταγωνισμός είναι μία δυναμική έννοια η οποία βασίζεται στην καινοτομία και στην έρευνα 

για στρατηγική διαφοροποίηση.  Σε αυτή την κατεύθυνση έρχεται να συμπληρωθεί και η άποψη 

ότι οι στενοί σύνδεσμοι με τους αγοραστές και τους προμηθευτές είναι αρκετά σημαντικοί όχι 

μόνο στην αποδοτικότητα αλλά και στο ρυθμό ανάπτυξης της καινοτομίας. Έτσι, η τοποθεσία 

επηρεάζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από την άμεση επιρροή που έχει στην 

παραγωγικότητα και στο ρυθμό ανάπτυξής της (Porter 2010). Ορμώμενοι από αυτή την άποψη, 

καθοριστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα για διαρκή καινοτομία 

αλλά και η τοποθεσία σε μία δυναμική γεωγραφική αγορά η οποία προσφέρει προϊόντα και 

υπηρεσίες διαφορετικές και υψηλότερης ποιότητας από τους υπόλοιπους παίκτες του κλάδου.  

Έτσι, η καινοτομική ικανότητα γίνεται στρατηγικό εργαλείο στο εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης με αποτέλεσμα την ανταγωνιστική υπεροχή. Επομένως σε αυτό το σημείο 

μπορούμε να προβούμε σε έναν πιο απόλυτο ορισμό της ανταγωνιστικότητας η οποία είναι η 

παραγωγικότητα (Porter, 2010). Αυτές οι έννοιες συνδέονται μεταξύ τους μέσω της 

καινοτομίας. Σε βαθύτερη ανάλυση του ορισμού αυτού ο Porter συμπληρώνει ότι στις 
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σύγχρονες επιχειρήσεις η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα- όχι οι χαμηλοί μισθοί, η 

χαμηλή φορολογία και η υποτίμηση του νομίσματος είναι ο ορισμός της ανταγωνιστικότητας.  

Στην ίδια άποψη με τον Porter κυμαίνονται και οι επιστημονικές μελέτες των Piore και Sabel 

(1984) οι οποίοι εξειδικεύουν την ανταγωνιστικότητα σε θέματα επιχειρηματικών δικτύων. 

Ακόμα υποστηρίζουν ότι η δημιουργία δικτύων συνανταγωνισμού μπορεί να ευδοκιμήσει όταν 

υπάρχει φυσική και γεωγραφική εγγύτητα  καθώς έτσι μειώνεται το κόστος συνδιαλλαγής. Η 

άποψη αυτή τα τελευταία έτη έχει δεχτεί αρκετές επικρίσεις καθώς με τη σύγχρονη 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η πληροφόρηση αλλά και οι άνθρωποι μπορούν να 

μεταφέρονται εύκολα και με μικρό κόστος και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Ο αντίλογος 

όμως έρχεται πάλι από τον Porter ο οποίος υποστηρίζει ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα που 

προέρχεται από τη γεωγραφική εγγύτητα είναι σαφώς πολύ υψηλότερο. Συμπληρώνει αυτή την 

άποψη θέτοντας γεωγραφικά όρια στην ανταγωνιστικότητα. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι αυτή 

εμφανίζεται από παγκόσμιο επίπεδο μίας ενοποιημένης αγοράς μέχρι και τη γεωγραφική 

στενότητα μίας γειτονιάς. Έτσι τα βασικά εφόδια της ανταγωνιστικότητας αποκτώνται από τη 

συμβολή της γεωγραφικής εγγύτητας με τους συνανταγωνιστές και αυτά μετά 

χρησιμοποιούνται ως εργαλεία στον παγκόσμιο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει η κάθε 

επιχείρηση.  

Συγκεκριμένα για τις επιχειρηματικές συστάδες και την καινοτομία που μπορούν να 

προσφέρουν, ο Porter υποστηρίζει ότι αυτές μπορούν να δώσουν το έναυσμα για τη δημιουργία 

νέων αναγκών από τη μεριά των αγοραστών. Επίσης, όπως έχουμε ήδη αναφέρει αρκετά και 

προηγουμένως, αυτά έχουν ως πυρήνα των δραστηριοτήτων τους τη συγκέντρωση της γνώσης 

και της πληροφορίας με σκοπό την καινοτομική δραστηριότητα. Έτσι, δημιουργούν το 

κατάλληλο έδαφος για νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις και την εφαρμογή αυτών. Επίσης, 

δημιουργούν ταυτόχρονα και τις συνθήκες για τη διαρκή απόρριψη αυτών και την 

αντικατάστασή τους από νεώτερες πιο εξειδικευμένες και εξελιγμένες τεχνολογίες. Στα 

πλαίσιά τους, ακόμα, εφαρμόζονται  νέες πρακτικές management και στυλ ηγεσίας κατάλληλα 

να προωθήσουν το πνεύμα καινοτομίας. Αυτές στηρίζονται, επίσης και από τις διαπροσωπικές 

σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, εταιριών, ανταγωνιστών και με 

άλλους οργανισμούς όπως είναι τα πανεπιστήμια και τα κέντρα αριστείας. 



H ανταγωνιστικότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που ανήκουν σε επιχειρηματική συστάδα 

43 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 

Στο ίδιο κλίμα με τα προηγούμενα, πρέπει να αναφερθεί ότι ταυτόχρονα υπάρχει πάντα και ο 

κίνδυνος των αντίθετων αποτελεσμάτων από τα αναμενόμενα. Αυτό μπορεί να συμβεί σε 

περίπτωση κατά την οποία η επιχειρηματική συστάδα αποκτήσει μία ταυτότητα πιο κλειστή 

από το εξωτερικό της περιβάλλον και αρκείται μόνο στη συναναστροφή μόνο των μελών του. 

Αυτή η εσωστρέφεια, μπορεί να τη μετατρέψει σε απούσα από τις εξελίξεις του οικονομικού 

και τεχνολογικού της περιβάλλοντος. 

Αναλύοντας την προσφορά της επιχειρηματικής συστάδας στην καινοτομία, δεν πρέπει να 

αμελήσουμε το λόγο που επιδιώκεται αυτή. Δηλαδή, ποια είναι τα τελικά αποτελέσματα που 

θέλει να επιτύχει μία επιχείρηση η οποία επενδύει στην καινοτομία. Η απάντηση βρίσκεται στο 

ότι είναι η ικανότητα να παράγεις προϊόντα και διαδικάσίες οι οποίες είναι νέες στην αγορά και 

κρίσιμης σημασίας για την απόκτηση μεγαλύτερο μεριδίου αγοράς και αύξησης των εξαγωγών 

μίας επιχείρησης. Έτσι, σε μεγάλες διεθνείς αγορές μόνο οι καινοτόμες επιχειρήσεις μπορούν 

να εξωτερικοποιηθούν. Όσον αφορά τον Porter, αυτός υποστηρίζει ότι μία επιχείρηση μπορεί 

να κερδίσει ένα σημαντικό αριθμό πλεονεκτημάτων υιοθετώντας μία στρατηγική καινοτομίας. 

Συγκεκριμενα, αυτή μπορεί πλέον να προσεγγίσει νέους αγοραστές και να τους πείσει πιο 

εύκολα για την ανάγκη του προϊόντος τους. Αυτοί οι αγοραστές μπορεί να έχουν ήδη πιο 

εξειδικευμένες προτιμήσεις και απαιτήσεις και έτσι να τους αντιμετωπίσει και σε άλλη 

τιμολογιακή βάση. Ακόμα, μέσα από την ίδια την παραγωγική διαδικασία και στην υιοθέτηση 

νέων τεχνολογιών, αυξάνεται και η μαθητιακή βάση της επιχείρησης και έτσι οι επιχειρήσεις 

μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τους πόρους και τις ικανότητές τους. Ταυτόχρονα 

διευκολύνονται και όλες οι σχέσεις της επιχείρησης με τα μέλη του cluster αλλά και με τους 

παίκτες του εξωτερικου περιβάλλοντος.   

Επομένως, το παρόν μέρος της εργασίας αυτής έχει σκοπό να ελέγξει κατά πόσο οι διάφοροι 

παράγοντες καινοτομίας που εμφανίζονται σε ένα cluster μπορούν να αυξήσουν τη στρατηγική 

ανταγωνιστικότητα των εταιριών που ανήκουν σε αυτό. Οι διάφορες στρατηγικές που 

προσανατολίζονται σε αυτό τον ορίζοντα είναι κυρίως αυτές που αφορούν την επιλογή 

προϊόντων και αγορών, την αποδοτικότητα της αλυσίδας αξίας, την ύπαρξη καινοτομίας μέσα 

στην ίδια την επιχείρηση η οποία θα οδηγήσει σε νέα προϊόντα.  
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Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρία στάδια καινοτομίας. Το πρώτο στάδιο είναι η καινοτομία 

χαμηλού βαθμού και συγκεκριμένα για τη ναυτιλία αυτή αφορά μία ναυτιλιακή επιχείρηση η 

οποία αρχίζει να παρέχει υπηρεσίες τις οποίες οι υπόλοιπες ανταγωνίστριες έχουν παράσχει 

ήδη, μπαίνει σε μία νέα αγορά η οποία καλύπτεται από παλιούς και νέους παίκτες ή 

χρησιμοποιεί μεθόδους μεταφοράς οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί και από άλλους παρόχους 

ναυτιλιακών υπηρεσιών. Το επόμενο βήμα καινοτομίας είναι όταν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

αναπτύσσουν νέες υπηρεσίες, ανοίγουν το δρόμο για νέες αγορές και νέες μεθόδους μεταφοράς 

οι οποίες είναι άγνωστες στους ανταγωνιστές τους. Αυτό εννοείται και ως καινοτομία υψηλού 

βαθμού. 

 

Σε θέματα καινοτομίας τωρα, αυτή όπως είναι εύκολα αντιληπτό, βοηθά στην 

ανταγωνιστικότητα μίας επιχείρησης και στην οικονομική της ανάπτυξη αφού οδηγεί σε 

αυξημένα έσοδα από την πώληση νέων και εξελιγμένων προϊόντων. Μεγαλύτερο μερίδιο στην 

αύξηση αυτή του πλούτου έχει ο πρώτος καινοτόμος καθώς χτίζει μία φήμη και εμπιστοσύνη 

σε θέματα καινοτομίας. ‘Ετσι αποκτά μία πρόσβαση στον τελικό χρήστη πιο εύκολα αντιληπτή 

και τον προσεγγίζει άμεσα για να του δημιουργήσει νέες καταναλωτικές ανάγκες. Αυξάνονται 

έτσι οι πωλήσεις του, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η κερδοφορία της επιχείρησης. Αυτά 

βέβαια γίνονται μόνο σε περιπτώσεις καλής μελέτης της αγοράς και των αναγκών των 

αγοραστών καθώς δεν είναι και λίγες οι φορές κατά τις οποίες η καινοτομία δεν οδήγησε στην 

αυξημένη κερδοφορία. Αυτό προέρχεται κυρίως από την υπερεπένδυση σε καινοτομίες αλλά 

και από την εμφάνιση νέων προϊόντων για τα οποία δεν υπάρχει ικανοποιητική ζήτηση. 

Επομένως, προκειμένου μία καινοτομία να οδηγήσει σε μία βιώσιμη ανταγωνιστικότητα και 

κερδοφορία, πρέπει κατα κύριο λόγο να δημιουργεί οικονομίες κλίμακας, ή να οδηγήσει σε μία 

πελατοκεντρική ναυτιλιακή υπηρεσία η οποία να καλύπτει σε όλες τις εκφάνσεις τους τις 

ανάγκες των πελατών με σκοπό να δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και 

αλληλοεξάρτησης.  
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4.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σε γενική άποψη, οι επιχειρηματικές συστάδες θεωρούνται ότι έχουν θετικό αντίκτυπο στην 

τεχνολογική εξέλιξη των επιχειρήσεων κυρίως λόγω της διάχυσης της γνώσης και της πίεσης 

του συν- ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την έρευνα Ιnnobarometer που διεξάγεται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εταιρίες οι οποίες ανήκουν σε μία επιχειρηματική συστάδα έχουν 

αυξημένη ερευνητική δραστηριότητα κατα 20% περισσότερο από τις αντίστοιχες που είναι 

εκτός αυτής. Ακόμα, συνεργάζονται σε διπλάσιο βαθμό με πανεπιστήμια και κέντρα έρευνας 

και τεχνολογίας. Επίσης, εισαγάγουν νέες πατέντες, τεχνολογίες και καινοτόμα προϊόντα με 

ρυθμό 10% πιο γρήγορο από τους ανταγωνιστές τους. Βασικός κινητήριος παράγων για την 

τεχνολογική αυτή εξέλιξη, δεν είναι κανένας άλλος παρά η εγγύτητα μεταξύ των 

ανταγωνίστριων επιχειρήσεων όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα σημεία αυτής της 

μελέτης.  

Ταυτόχρονα υπάρχουν cluster τα οποία είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα καινοτομίας. To 

πανεπιστήμιο του Harvard τα αναλύει και τα μελετά ολιστικά ως περιοχές. Αυτά έχουν κάποια 

κοινά χαρακτηριστικά. Βασικό κοινό χαρακτηριστικό αυτών επιχειρηματικών συστάδων είναι 

ότι βρίσκονται εγκατεστημένα σε γεωγραφικές περιοχές οι οποίες έχουν κάποια συναφεια 

μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτές τις περιοχές εμφανίζεται ένα υψηλό επίπεδο 

μόρφωσης ανάμεσα στους κατοίκους τους και στους εργαζόμενους που ζουν και δρουν εκει 

(Glaeser, 2010). Αυτό είναι εύκολα αποδεκτό έαν αναλογιστούμε ότι σημαντικότερος 

παράγοντας για την ανάπτυξη και τον πλούτο μίας περιοχής είναι ο ανθρώπινος. Σε αυτόν τον 

παράγοντα, μαζί με τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης, πρωταγωνιστεί ταυτόχρονα και η 

συνεργασία και η διασύνδεση που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Επίσης, ανάμεσα στα 

δημογραφικά στοιχεία που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη της καινοτομίας, βρίσκουμε ως 

παράγοντα και αυτόν της ηλικιακής διάρθρωσης των κατοίκων και μελών του cluster. H 

καινοτομία στηρίζεται κυρίως σε start up επιχειρήσεις οι οποίες απαρτίζονται από νεαρής 

ηλικίας  άτομα με σημαντικότερη ηλικία αυτή των 40 ετών (Glaeser 2009). Στην ίδια 

κατηγορία, ένα άλλο χαρακτηριστικό που συναντούμε είναι η εντοπιότητα των μελών του 

cluster αφού οι καινοτόμοι κάτοικοι μίας περιοχής μπορεί να είναι και η γενεσιουργός αιτία 

ενός καινοτόμου cluster. Tαυτόχρονα, κινητοποιεί τη μετακίνηση προς το μέρος τους και 

άλλους εργαζόμενους, προσκείμενους στην καινοτομία δημιουργώντας έτσι ένα λίκνο 
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καινοτομίας. Πέραν από τον ανθρώπινο παράγοντα, ένα άλλο χαρακτηριστικό της 

γεωγραφικής τοποθεσίας είναι οι φυσικές υποδομές και ανωδομές που έχει και παρέχει για την 

επιχειρηματική λειτουργία και δραστηριότητα των συστάδων (κτήρια, δρόμοι, σιδηρόδρομος, 

λιμάνι).  

Πέραν τώρα από τη γεωγραφική έκταση ένα άλλο χαρακτηριστικό των καινοτόμων συστάδων 

αφορά τον ίδιο τον κλάδο στον οποίο εξειδικεύεται. Σημαντικός, δηλαδή παράγοντας 

ανταγωνιστικότητας είναι η δύναμη των επιχειρήσεων που απαρτίζουν το cluster. Αυτό 

σημαίνει ότι οι εταιρίες αλληλοϋποστηρίζονται μέσα σε ένα cluster και ότι η ύπαρξη ισχυρών 

ηγέτιδων εταιριών εγγυάται την ανάπτυξη νέων start up επιχειρήσεων καθώς όσο αυτές 

αυξάνονται έχουν ως προμηθευτές τους τις μικρότερες καινοτόμες επιχειρήσεις. Αυτές επίσης 

δρουν ως πάροχος εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου προσωπικού για τις μικρότερες 

επιχειρήσεις. Βέβαια στα πλαίσια της γεωγραφικής αυτής έκτασης, υπάρχει πλέον και μία 

επαγγελματική παράδοση προς την εξειδίκευση του cluster και ήδη υπάρχει εκπαιδευμένο 

προσωπικό το οποίο τυγχάνει να είναι και κάτοικος της περιοχής. 

 

Tέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα cluster πια δεν είναι μία απλή γεωγραφική περιοχή πλέον. 

Ένα καινοτόμο cluster είναι ένα μητροπολιτικό κέντρο το οποίο δέχεται επιχειρήσεις και 

ανθρώπους από όλο τον κόσμο με διαφορετικές ιδέες, απόψεις και τρόπους σκέψης. 
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4.7 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
 

Στην προσπάθεια μέτρησης της καινοτομικής συμπεριφοράς μίας επιχείρησης μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ένα μαθηματικό μοντέλο εφαρμοσμένο στις συνθήκες ενός cluster όπως 

αυτό εμφανίστηκε από τους Dixit και Stiglitz το 1997.  Αυτό έχει ως βασική του υπόθεση ότι 

υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της καινοτομίας και των ήδη υπάρχουσων επιχειρήσεων. 

Το μοντέλο περιορίζει τη μελέτη του στα πλαίσια του μονοπωλιακού ανταγωνισμού κατά τον 

οποίο οι επιχειρήσεις δημιουργούν κέρδη διαθέτωντας προϊόντα με υψηλές οικονομίες 

κλίμακας. Οι καινοτομικές τους επενδύσεις χρηματοδοτούνται από ιδρύματα που δρουν στον 

τέλειο ανταγωνισμό και δεν υπάρχει κίνδυνος μη αποπληρωμής τους. Ταυτόχρονα οι 

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πάντα τους κινδύνους του εξωτερικού τους περιβάλλοντος και 

υπάρχει πάντα το ρίσκο διακοπής της λειτουργίας τους λόγω μη αναμενόμενων συμβάντων στο 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι υπάρχει μία ισορροπία στην αγορά στην οποία τα 

θέματα μελέτης είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων και η καινοτομία που αυτές παρουσιάζουν.  

Αρχικά από αυτή τη μελέτη, μπορούν να βγουν κάποια αρκετά γενικά συμπεράσματα τα οποία 

δείχνουν ότι η κερδοφορία είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει από τις εσωτερικές 

διεργασίες μιας επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται η ανάγκη για μελέτη των 

επιδράσεων των εξωτερικών συνθηκών στην κερδοφορία των ίδιων επιχειρήσεων. 

Για τον ανωτέρω λόγο οι καθηγητές Glaeser και Κerr του Harvard Βusiness School 

προχώρησαν περαιτέρω το μοντέλο που αναφέρθηκε πιο πάνω στη μελέτη τους Cluster of 

Enterneurship το 2009. Συγκεκριμένα θεώρησαν μία κλειστή οικονομία η οποία 

χαρακτηρίζεται απο τελείως ανελαστικη ζήτηση. Σε αυτή υπάρχει Ι αριθμός πόλεων στις οποίες 

υπάρχουν Κi χώροι υποδομών παρεχόμενες με διευκόλυνση, η οποία χαρακτηρίζεται με το 

επίπεδο ai όπου  ai > ai+1 για όλα τα i. Σε αυτές τις πόλεις υπάρχει ένα συνεχές από βιομηχανίες  

g 𝜖 [0;G] η κάθε μία από τις οποίες παράγει και από διαφορετικό προϊόν. Οι καταναλωτές 

ταυτόχρονα έχουν συγκεκριμένες επιθυμίες και ανάγκες οι οποίες πηγάζουν από τις 

διευκολύνσεις της κάθε περιοχής αλλά και το κόστος που έχουν για κάθε Κ που χρησιμοποιούν 

για κατοικία και για κάθε qg για κάθε προϊόν της κάθε επιχείρησης. Υποθέτουμε ότι η 

ελαστικόττα υποκατάστασης είναι υψηλότερη της μονάδας και ισχύει η συνάρτηση 

χρησιμότητας Cobb- Douglas. 
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Ακόμα υποθέτουμε ότι τα διάφορα εμπορεύματα έχουν μηδενικό μεταφορικό κόστος ανάμεσα 

στις πόλεις ενώ η οικονομία έχει L εργαζομένους οι οποίοι μπορούν να κινούνται χωρίς 

εμπόδια στις διάφορες πόλεις. Επίσης ri είναι η αξία των υποδομών και wi o μισθός.  

Άρα, έχουμε  

 

Για όλα τα i και j. 

 Άρα οι πόλεις με τις υψηλότερες παρεχόμενες ανέσεις πληρώνουν και λιγότερους μισθούς και 

απαιτούν υψηλότερο κόστος ενοικίου.  

Παίρνοντας τη συνάρτηση της χρησιμότητας η συνάρτηση της τιμής προκύπτει ως εξής  

 

Και αντίστοιχα η συνάρτηση της ζήτησης είναι  

 

Ακόμα η συνάρτηση κόστους για κάθε επιχείρηση σε κάθε πόλη προκύπτει από την παρακάτω 

σχέση: 

 

Στη σχέση αυτή κάθε μία επιπλέον μονάδα q με χρησιμότητα f θετική, αντιπροσωπεύει τις 

οικονομίες κλίμακας. Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο εάν προσθέταμε και τον παράγοντα 

της τεχνολογίας και πως επιδρά αυτός προς τη χρησιμότητα. Συγκεκριμενα, η τεχνολογία στην 

Cobb- Douglas συνάρτηση, δημιουργεί τη σχέση κ+λ=1. 

Στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό η τιμή ενός προϊόντος προέρχεται από τη σχέση  
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Ενώ η συνάρτηση κόστους δημιουργίας μίας επιχείρησης είναι  

 

Πάλι με κe+λe =1. 

Οι ερευνητές με βάση αυτές τις μικροοικονομικές συναρτήσεις έθεσαν ως πρώτη υποθεση εάν 

η καινοτομία είναι περισσότερο εντάσεως εργασίας παρά παραγωγής. Ξεκινούν με την 

υπόθεση ότι όλες οι επιχειρήσεις επιλέγουν να μείνουν σταθερές στην πόλη όπου έχουν ιδρυθεί 

και έτσι δημιουργείται ένας βιομηχανικός κλάδος στην πόλη αυτή. Η τιμή του κλάδου 

προέρχεται από τη σχέση 

  

Ενώ τα κέρδη των επιχειρήσεων υπολογίζονται από  

 

Δεν υπάρχουν εμπόδια εισόδου, γι αυτό και το κόστος της επιχειρηματικότητας υπολογίζεται 

από τον αριθμό των επιχειρήσεων 

  

Ο αριθμός των εργαζομένων του κλάδου είναι  

 



H ανταγωνιστικότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που ανήκουν σε επιχειρηματική συστάδα 

50 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 

Τα έσοδα ανά εργαζόμενο είναι  

 

 

 

Αντίστοιχα η συνάρτηση των εργαζομένων για τις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις είναι 

 

Ή αλλιώς  

 

Από τις ανωτέρω συναρτήσεις βλέπουμε ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις καινοτόμες 

επιχειρήσεις κινείται αντίθετα από τον αντίστοιχο στις ήδη υπάρχουσες και εδραιωμένες 

κυρίως λόγω των διαφοροποιήσεων στις οικονομίες κλίμακας και στη διαφοροποίηση του 

προϊόντος. Έτσι οι ερευνητές φτάνουν στο πρώτο τους συμπέρασμα κατά το οποίο μέσα στην 

ίδια γεωγραφκή περιοχή οι βιομηχανίες με υψηλότερες οικονομίες κλίμακας έχουν λιγότερο 

αριθμό επιχειρήσεων, υψηλότερο αριθμό απασχόλησης ανά εταιρία και χαμηλότερους 

μισθούς. Αντίθετα ανάμεσα σε δύο περιοχές, οι βιομηχανίες που έχουν υψηλότερες οικονομίες 

κλίμακας είναι αυτές οι οποίες έχουν χαμηλότερες παροχές από την πόλη, υψηλότερους 

μισθούς και χαμηλό κόστος εγκαταστάσεων. Αυτή η θέση ενισχύει και την αρχική ότι υπάρχει 

αρνητική σχέση ανάμεσα στο μέγεθος του κλάδου και στην καινοτομία. Βέβαια είναι λογικό, 

σε μία επιχείρηση με υψηλές οικονομίες κλίμακος, ο ανά μονάδα προϊόντος μισθός να πέφτει 

καθώς σταθμίζεται με ένα πολύ μεγάλο μέγεθος παραγωγικής εκροής.  

 

Επίσης, από τη συνάρτηση προκύπτει ότι οι κλάδοι με υψηλά σταθερά κόστη έχουν χαμηλό 

επίπεδο καινοτομίας και αυτό εξηγείται από το πολύ υψηλό κόστος εγκαθίδρυσης της 
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επιχείρησης το οποίο αποτελεί εμπόδιο εισόδου στην κλάδο νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. 

Ακόμα οι κλάδοι με χαμηλές οικονομίες κλίμακας και υψηλότερη καινοτομία είναι 

περισσότερο κεφαλαίου εργασίας. Επίσης, λαμβάνοντας υπ όψιν τη συνάρτηση της ζήτησης 

βλέπουμε ότι επιχειρηματικότητα και καινοτομία ανθίζουν ταυτόχρονα σε μικρότερα 

συγκεντρωμένες γεωγραφικές περιοχές.  

 

Επίσης, ένα δεύτερο συμπέρασμα που βγαίνει από τις σχέσεις είναι ότι οι συγκεντρώσεις 

επιχειρήσεων σε γεωγραφικές περιοχές διαφέρουν μεταξύ τους κυρίως σε ότι έχει σχέση με την 

υποκατάσταση των προϊόντων. Συγκεκριμένα, μέσα σε ένα cluster όπου υπάρχει μεγαλύτερη 

πιθανότητα υποκατάστασης και χαμηλότερο brand name, oι επιχειρήσεις έχουν υψηλότερο 

αριθμό εργαζομένων ανά μονάδα παραγωγής αλλά τα εισοδήματα ανά εργαζόμενο είναι 

χαμηλότερα και έχουν χαμηλότερη καινοτομική δραστηριότητα. Οι γεωγραφικές αυτές 

περιοχές που συγκεντρώνουν τέτοιες επιχειρήσεις με αυτά τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται με 

χαμηλότερες παροχές, υψηλούς μισθούς και χαμηλό κόστος κτιρίων και παγίων.  

 

Ο βαθμός υποκατάστασης που αναφέραμε έχει ως βασικούς παράγοντες την αξία ενός 

προϊόντος και το επίπεδο του κέρδους που φέρνει αυτό. Αυτό έχει πολύ στενή σχέση και με το 

θέμα της ανταγωνιστικότητας καθώς αυτή καθορίζεται από το βαθμό διαφοροποίησης του 

εκάστοτε προϊόντος. Εάν η υποκατάσταση είναι πολύ υψηλή ο ανταγωνισμός οξύνεται και οι 

επιχειρήσεις οδηγούνται σε πόλεμο τιμών και στρατηγικές ηγεσίας κόστους. Έτσι 

διαμορφώνεται ένας κλάδος με μικρά περιθώρια κέρδους, ο οποίος κάθε άλλο παρά ελκυστικός 

είναι προς επιχειρηματίες οι οποίοι στοχεύουν στην ίδρυση καινοτόμων και ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, για τις ήδη υπάρχουσες εταιρίες, αυτές αναγκάζονται να 

εργάζονται με μοναδικό στόχο επίτευξης, τις οικονομίες κλίμακας οι οποίες θα προσέλθουν με 

τη μείωση στο ελάχιστο του εργατικού κόστους. Βέβαια η ταυτόχρονη επιδίωξη είναι και η 

μαζική αύξηση της παραγωγής η οποία οδηγεί και σε μεγαλύτερη απασχόληση. Έτσι 

οδηγούμαστε σε μείωση πωλήσεων ανά εργαζόμενο. 

 

Ένας άλλος παράγοντας που παίζει μεγάλο ρόλο στην επιδίωξη για αύξηση των κερδών είναι 

αυτός του κόστους των παγίων και των εγκαταστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις οι 
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οποίες επιδιώκουν μία πιο ανταγωνιστική στρατηγική, επιλέγουν την εγκατάσταση σε περιοχές 

με χαμηλότερο κόστος γης.  

 

Το μοντέλο που αναφέρθηκε, μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες μεταβλητές όπως είναι αυτή 

του ανθρώπινου κεφαλαίου. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχουν σε μία οικονομία L 

αριθμός ανειδίκευτων εργαζομένων και Η αριθμός εξειδικευμένων. Έτσι το κόστος εργασίας 

για μία επιχείρηση γίνεται  

 

Όπου κ+λ+η=1. 

Ταυτόχρονα για μία νέα επιχείρηση το κόστος γίνεται  

 

με κe+λe+ηe=1. 

 

Για να έρθουμε σε ένα σημείο ισορροπίας, πρέπει η σχέση εξειδικευμένων με ανειδίκευτους 

εργάτες σε κάθε βιομηχανία να υποδεικνύεται από το βαθμό σημαντικότητας που έχει η κάθε 

παράμετρος στον κλάδο. Έτσι, υποθέτουμε ότι η καινοτομία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της 

έντασης εργασίας αλλά προέρχεται επίσης και από το βαθμό εξειδίκευσής της. Επομένως οι 

αναλυτές έφτασαν, επίσης, στο συμπέρασμα ότι οι βιομηχανίες διαφέρουν είτε λόγω του 

βαθμού των οικονομιών κλίμακας είτε λόγω βαθμού υποκατάστασης. Μέσα στο ίδιο το cluster, 

οι εξειδεικευμένοι εργαζόμενοι είναι σε κλάδους με περισσότερες επιχειρήσεις και εργάζονται 

κυρίως σε μικρότερες καινοτόμες εταιρίες. Αυτό εξηγείται εύκολα από την υπόθεση ότι η 

καινοτομία στηρίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο και ότι η ανάπτυξη της καινοτομίας μειώνει 

το μέγεθος της επιχείρησης σε εργαζομένους αυξάνοντας το γνωστικό τους υπόβαθρο.  

 

Το μοντέλο αυτό μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω εάν ενσωματώσουμε και τους εξωτερικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν μία επιχείρηση σε αυτό.  Σύμφωνα με τη θεωρία του Chiniz η 

επιχειρηματική καινοτομία ανθίζει εκεί όπου υπάρχει αυθονία προμηθευτών. Επομένως μπορεί 

να συνεχιστεί η μελέτη του με την ενσωμάτωση της μεταβλητής των προμηθευτών. Έτσι, 
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υποθέτουμε ότι μία εταιρία η οποία στοχεύει στην ανταγωνιστικότητα δεσμεύει τη λειτουργία 

της σε ένα μόνο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, παραχωρώντας τις υπόλοιπες και 

δευτερεύουσες εργασίες σε εξωτερικούς προμηθευτές εργασιών – outsoucing οι οποίοι έχουν 

και εξειδίκευση σε αυτές. Αντίστοιχα, όταν ο κλάδος χαρακτηρίζεται από κάθετη ολοκλήρωση, 

μία νέα επιχείρηση η οποία σκοπεύει να μπει σε αυτόν αντιμετωπίζει μεγάλα εμπόδια εισόδου 

καθώς πρέπει να αναπτύξει στις δομές της όλες τις λειτουργίες της αλυσίδας αξίας του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας. Έτσι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την επιχειρηματική 

δραστηριότητα, επέκταση και ανάπτυξη των κλάδων.  

 

Aναλυτικότερα, οι Grossman και Ηelpman (2002) ανέπτυξαν ένα μοντέλο για την βιομηχανική 

καθετοποίηση και το outsourcing των επιχειρήσεων μίας βιομηχανίας. Συγκεκριμένα, ξεκινούν 

από την υπόθεση ότι η παραγωγική διαδικασία μπορεί να γίνει μέσα σε μία ολοκληρωμένη 

παραγωγική μονάδα η οποία συγκεντρώνει όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης αλλά 

μπορεί να ανατεθεί σε ορισμένα στάδια σε εξωτερικούς παρόχους μέσω της στρατηγικής της 

εξωτερικής ανάθεσης ή outsourcing. H παραγωγική διαδικασία της πρώτης μορφής 

επιχείρησης βασίζεται στο αρχικό μοντέλο ωφελιμότητας και η συνάρτηση των κερδών της 

είναι η εξής  

 

Εναλλακτικά, η εταιρία μπορεί να λειτουργεί ως αποκλειστικός παραγωγός τελικών ή 

ενδιάμεσων προιόντων. Η σχέση αυτών των δύο παραγωγικών επιλογών, επηρεάζεται από  

κόστος επικοινωνίας, έρευνας και τυποποίησης των συμφωνιών.  

 

Όταν η επιχείρηση καλύψει τα αρχικά της και γενικά έξοδα, πρεπει να αναζητήσει τον 

κατάλληλο συνεργάτη ο οποίος θα είναι σε θέση να παράξει το προϊόν που χρειάζεται η αρχική 

επιχείρηση με τον τρόπο που θέλει και στο χρόνο που το έχει ανάγκη. Στην περίπτωση που 

βρεθεί ο κατάλληλος συνεργάτης, τότε, δημιουργείται μία συνάρτηση κόστους της επιχείρησης 

με διαρκείς οικονομίες κλίμακας. Εάν υπάρχουν m και s παραγωγοί ενδιάμεσων και τελικών 

προϊόντων αντίστοιχα τότε η πιθανότητα σύναψης συμφωνίας είναι μ(s/m) για τον παραγωγό 
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εξειδικευμένων προϊόντων και μ (s/ m) m/s για κάθε παραγωγό εξειδικευμένων μεταβατικών 

προϊόντων. Η πρώτη σχέση έχει ρυθμο αύξησης s/m όσο φθίνει η δεύτερη. 

 

Όταν συναφθεί η διμερής συμφωνία ο κάθε συνεργάτης εξειδικεύεται στην τεχνολογία του 

έτερου. Συγκεκριμένα, ο παραγωγός δευτερευόντων προϊόντων παράγει μία ποσότητα q (v) 

εξειδικευμένων ενδιάμεσων προϊόντων ενώ απαιτείται να έχει εισερχόμενες πρώτες ύλες και 

πόρους α φορές περισσότερες από αυτές μίας ολοκρηρωμένης παραγωγικής μονάδας. Από την 

άλλη μεριά, ο παραγωγός του τελικού προϊόντος μπορεί να μετατρέψει κάθε μονάδα 

ενδιάμεσου προϊόντος που λαμβάνει από τον προηγούμενο προμηθευτή σε μία μονάδα τελικού 

προϊόντος. Όλα αυτά γίνονται μετά από διαπραγμάτευση των δύο μερών με σκοπό να μειωθούν 

τα κόστη πρώτων και δευτερευόντων πόρων που λαμβάνουν οι δύο επιχειρήσεις. Το κόστος 

που έχουν οι δύο επιχειρήσεις για τη μη σύναψη συμφωνίας είναι τεράστειο καθώς 

χαρακτηρίζονται από πλήρη συμπληρωματικότητα μεταξύ τους. To μερίδιο διαπραγμάτευσης 

του παραγωγού των μεταβατικών προϊόντων είναι ίσο με w. Επομένως, φτάνουμε στη σχέση 

της τιμής του κάθε τελικού προϊόντος η οποία είναι 

 

Τα αναμενόμενα κέρδη από την πώληση αυτών των προιόντων για τον πάροχο ενδιαμέσων 

προίόντων  είναι ίσα με  

 

Ενώ τα κέρδη για τον πάροχο τελικών προϊόντων είναι  

 

 

Έστω ότι το επιχειρηματικό κόστος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ενός κλάδου 

αποτυπώνεται με τη μεταβλητή δ. Το κόστος της επιχειρηματικότητας για έναν παραγωγό 
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τελικού προϊόντος είναι Fs ενώ για έναν παραγωγό ενδιάμεσου προϊόντος είναι Fm. Σύμφωνα 

με την υπόθεση της ελεύθερης εισόδου στην αγορά έχουμε  

 

 

Για να είναι στο σημείο ισορροπίας η εταιρία του χρησιμοποιεί outsourcing η σχέση πρέπει να 

είναι ισότητα ενώ για την περίπτωση της ολοκληρωμένης βιομηχανικής παραγωγής η σχέση 

που πρέπει να είναι ισότητα είναι  

 

Βλέποντας την επιχειρηματική δομή των γεωγραφικών περιοχών και των επιχειρήσεων που 

μελετάμε βλέπουμε ότι όσες ανήκουν στον ίδιο κλάδο ακολουθούν και τις ίδιες δομές και 

διαδικασίες.  Επομένως, θέλοντας να ελέγξουμε εάν υπάρχει επίδραση στην καινοτομία σε 

σχέση με τα κανάλια παραγωγής υποθέτουμε ότι  

 

Στην περίπτωση που έχουμε εξειδίκευση μέσω outsourcing το σημείο ισορροπίας των 

επιχειρήσεων είναι . 

Στην περίπτωση που όλοι οι παραγωγοί είναι εξειδικευμένοι στην παραγωγή του ίδιου 

προϊόντος σημείο ισορροπίας έχουμε όταν  

 

Παρ΄ όλα αυτά δεν παύει να υπάρχει και η περίπτωση όπου υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες 

είναι κάθετα ολοκληρωμένες και δεν κάνουν εξωτερική ανάθεση των λειτουργιών τους καθώς 

δεν μπορούν να βρούν τον προμηθευτή που να αντικατοπτρίζει τις παραγωγικές τους και 
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ποιοτικές τους ανάγκες. Εδω το σημείο ισορροπίας μπορεί να εμφανιστεί μόνο εάν λείπει το 

σημείο ισορροπίας του outsourcing.  

 

Aκόμα, στην περίπτωση του outsourcing υπάρχουν  

 

παραγωγοί ενδιάμεσων προϊόντων και  

 

παραγωγοί τελικών προϊόντων.  

Μετα την ανωτέρω ανάλυση, οι μελετητές έφτασαν στο συμπέρασμα ότι συγκρίνοντας  το 

σημείο ισορροπίας ενός κλάδου καθέτως ολοκληρωμένων επιχειρήσεων και το σημείο 

ισορροπίας ενός κλάδου που εφαρμόζει το outsourcing, το δεύτερο έχει μεγαλύτερη αξία 

διαφοροποίησης, χαμηλότερο αριθμό εργαζομένων ανά εταιρία με τους περισσότερους 

εργαζομένους να απασχολούνται σε εταιρίες καινοτόμες και με υψηλή τεχνολογική 

εξειδίκευση. 

 

Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το outsourcing έχει θετική επίδραση στην καινοτομία 

και την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα. Αυτό προκύπτει από την ευκαιρία την εύρεσης των 

κατάλληλων προμηθευτών για τα κατάλληλα προϊόντα τα οποία θα προσδώσουν μεγαλύτερη 

αξία στο τελικό προϊόν. Ακόμα, πολλοί νέοι επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν σε 

ένα cluster μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτό αναλαμβάνοντας τη θέση του παροχέα μίας 

επιχείρησης outsourcing. 

 

Bέβαια σύμφωνα με το τελευταίο συμπέρασμα της μελέτης που αναλύουμε, εάν log(a/w) >1 

τότε το outsourcing μπορεί να γίνει κυρίως σε κλάδους όπου υπάρχει μικρή ελαστικότητα 

υποκατάστασης και εκεί μπορεί να δημιουργήσει οικονομιες κλίμακος. 
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5.ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ CLUSTER 

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
 

Αρχικά, σύμφωνα με τους Choong BaeLee, JunbinWan, WenmingShi και  KevinLi η 

ναυτιλιακή βιομηχανία θεωρείται ότι παίζει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας 

ενός κράτους. Αυτό οφείλεται, όπως είναι φυσικό, στο γεγονός ότι το παγκόσμιο εμπόριο 

στηρίζεται στη μεταφορά των εμπορευμάτων δια θαλάσσης αλλά και στο ότι οι πρώτες ύλες 

της βιομχανικής παραγωγής είναι το κύριο φορτίο θαλάσσιας μεταφοράς. Σύμφωνα με τον 

παγκόσμιο ναυτιλιακό οργανισμό (International Maritime Organization- IMO) σχεδόν το 90% 

του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται δια θαλάσσης. Ακόμα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ολική 

χωρητικότητα που προσφέρεται από τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η ναυτιλία 

πλέον παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη παγκόσμια αλυσίδα logistics door to door. Βέβαια, 

όπως είναι λογικό η ναυτιλία επηρεάζει, ακόμα, την κρατική αλλά και την παγκόσμια 

οικονομία δευτερογενώς, εάν λάβουμε υπ’όψιν τον παραναυτιλιακό κλάδο στον οποίο 

εντάσσεται και η έννοια της ναυτιλιακής συστάδας. Πιο συγκεκριμένα, η παροχή σχετικών με 

τη ναυτιλία υπηρεσιών, ο τραπεζικός και ο ασφαλιστικός φορέας αλλά και άλλα ιδρύματα όπως 

είναι τα εκπαιδευτικά δίνουν την ευκαιρία για οικονομική άνθηση αλλά και αυξάνουν την 

απασχόληση.  
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5.2 ANAΛΥΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ CLUSTER  
 

Πυρήνας αποτελεσματικότητας και καινοτομίας ενός ναυτιλιακού cluster είναι πάντα η 

ικανότητά του να δημιουργεί καινοτομίες, να αυξάνει την παραγωγικότητά του, να στηρίζει 

και να ενισχύει τους παράγοντες επιβίωσης και επιτυχίας του καθώς επίσης να αυξάνει την 

ανταγωνιστικότητα των μελών και κατ’ επέκταση να αυξάνει την κερδοφορία τους.  

Βασικό βήμα αυτής της ανάλυσης είναι η αναφορά και η περιγραφή των βασικών παραγόντων 

επιτυχίας ενός βιομηχανικού cluster αλλά και πιο συγκεκριμένα ενός ναυτιλιακού. Σύμφωνα 

με τη μελέτη της Ecotec R& C αυτοί οι παράγοντες επιτυχίας μπορούν να διακριθούν από 

«ήπια» στοιχεία του cluster όπως είναι τα δίκτυα και η ανάπτυξη μέσω της αλληλοβοήθειας, 

έως σε πιο «έντονα» όπως είναι η παρουσία πολύ μεγάλων επιχειρήσεων μέσα σε αυτά. Ακόμα 

υπάρχουν και άυλα στοιχεία όπως είναι η παρουσία μίας ηγέτιδος επιχείρησης και η 

κουλτούρα. Τέλος εμφανίζονται και εξωτερικοί παράγοντες όπως είναι η εγγύτητα σε άλλες 

αγορές, η δυνατότητα εύκολης παροχής χρηματοδοτικών και άλλων βοηθητικών υπηρεσιών. 

Έτσι, προκύπτει ότι οι παράγοντες αυτοί μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, δηλαδή 

στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, στους βοηθητικούς και στους συμπληρωματικούς. Πιο 

αναλυτικά οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας είναι η παρουσία λειτουργικών δικτύων και οι 

συνεργασίες, η διαρκής καινοτομία μέσω ενός ισχυρού τμήματος έρευνας και ανάπτυξης και 

το πολύ εξειδικευμένο προσωπικό. Εν συνεχεία οι βοηθητικοί παράγοντες είναι οι 

εγκαταστάσεις υποδομών, οι παρουσία μεγάλων επιχειρήσεων, η κουλτούρα συνεργασίας και 

οι πηγές χρηματοδότησης. Οι συμπληρωματικοί, τέλος παράγοντες είναι κυρίως πολιτικοί και 

κοινωνικοί και διαφέρουν ανά γεωγραφικό μέρος και επιχειρηματική συστάδα. Στο γράφημα 

που ακολουθεί φαίνονται οι σημαντικότεροι παράγοντες επιτυχίας για μία επιχειρηματική 

συστάδα σύμφωνα με την παγκόσμια βιβλιογραφία. 
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Διάγραμμα 5.1: Kρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας σύμφωνα με τη βιβλιογραφική έρευνα  

 

Πιο συγκεκριμένα, όμως, όσον αφορά το ναυτιλιακό cluster ο Anderson ως βάση μέτρησης της 

αποδοτικότητας των εταιριών που το απαρτίζουν προτείνει κάποιες ευρύτερες διαστάσεις για 

το μοντέλο της μέτρησης. Οι παράγοντες που αναφέρονται σε αυτή τη μελέτη είναι η 

γεωγραφική συγκέντρωση, η εξειδίκευση, οι διάφοροι παίκτες της συστάδας, ο 

συνανταγωνισμός,  η «κρίσιμη μάζα», ο κύκλος ζωής της επιχειρηματικής συστάδας αλλά και 

η καινοτομία. Βαση μέτρησης της ανταγωνιστικότητας ενός ναυτιλακού cluster είναι πάντα το 

διαμάντι του Porter όπως αυτό έχει εμφανιστεί στην πρωταρχική του μορφή αλλά και με τις 

επιπλεόν διαφοροποιήσεις που έχουν εμφανιστεί στις μετέπειτα μελέτες.  

Ακόμα στη σύγχρονη βιβλιογραφία, στην προσπάθεια των ερευνητών να αναλύσουν του 

ευρύτερο αλλά και το πιο γεωγραφικά συγκεντρωμένο ναυτιλιακό cluster παρατηρείται μία 

διαφοροποίηση του τρόπου μελέτης, όπως θα δούμε και παρακάτω. Ο ναυτιλιακός κλάδος 

παρουσιάζει αρκετές ιδιομορφίες κυρίως λόγω των πολλών διαφορετικών μικρότερων κλάδων 

που συνυπάρχουν σε αυτόν, όπως είναι για παράδειγμα ο λιμενικός κλάδος, τα ναυπηγία, ο 

χρηματοοικονομικός αλλά και η φορτηγός ναυτιλία. Έτσι και εμφανίζονται προσπάθειες να 
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ελεγχθεί και να εξεταστεί η αποδοτικότητα του κάθε επιμέρους cluster που απαρτίζει τη 

ναυτιλιακή βιομηχανία  

Συλλέγοντας στοιχεία από όλους αυτούς τους ναυτιλιακούς και παραναυτιλιακούς κλάδους οι 

Choong BaeLee, JunbinWan , WenmingShi και  KevinLi προσπάθησαν το 2014 στη μελέτη 

τους Α cross country study of the competitiveness of the shipping industry, να συγκεντρώσουν 

τους σημαντικότερους παράγοντες ανταγωνιστικότητας και να προσδώσουν έναν βαθμό 

βαρύτητας μέσω μίας οικονομετρικής μελέτης. Πιο συγκεκριμένα οι παράγοντες είναι οι εξής 

ακόλουθοι ενώ ακολουθεί μέσα σε παρένθεση και ο συντελεστής βαρύτητάς τους: το μερίδιο 

αγοράς στην εξαγωγή ναυτιλιακών υπηρεσιών (0,229), ο δείκτης εξειδίκευσης της υπηρεσίας 

(0,425), η ικανότητα συλλογής και διανομής (0,031), οι συνθήκες του κλάδου (0,030), η 

ανταγωνιστικότητα των υπάρχουσων επιχειρήσεων (0,054), η τοπική και εθνική ζήτηση 

(0,035), οι υποστηρικτικές υπηρεσίες (0,020) και το οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον 

(0,002). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλοι οι βαθμοί βαρύτητας είναι μικρότεροι της  

μονάδας πράγμα που προκαλεί αμφισβήτηση για τη δυναμική αυτού του μοντέλου έρευνας της 

ανταγωνιστικότητας του κλάδου.  
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5.3 ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΟΥ PORTER 
 

Aρχικά οι βασικές διαστάσεις του διαμαντιού του Porter είναι τα χαρακτηριστικά του κλάδου 

όπως είναι, οι ικανότητες, οι πηγές πρώτων υλών και πόρων, η τεχνολογία και οι φυσικές 

υποδομές. Ακόμα είναι οι συνθήκες τοπικής αλλά και παγκόσμιας ζήτησης. Σημαντικό ρόλο 

στην ανταγωνιστικότητα, παίζει επίσης και ο παράγοντας της ύπαρξης υποστηρικτικών 

επιχειρήσεων στη ναυτιλία. Τελευταίος παράγοντας είναι η οργανωτική δομή και η 

επιχειρηματική δραστηριότητα κάθε βιομηχανικής μονάδας που δρα και αναπτύσσεται στα 

πλαίσια της συστάδας. Ο Porter συμπληρωματικά με αυτές τις δυνάμεις βάζει και τα τυχαία 

συμβάντα που εμφανίζονται στο εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον της συστάδας αλλά και την 

ύπαρξη και τη συμμετοχή της κρατικής κυβέρνησης. 

Eν συνεχεία παρουσιάζουμε αναλυτικότερα τις διαστάσεις του διαμαντιού του Porter οι οποίες 

ακόμα και σήμερα θεωρούνται από τη διεθνή βιβλιογραφία ως οι βασικοί πυλώνες 

ανταγωνιστικότητας ενός cluster. 

Aρχικά, μία γενική διάσταση είναι αυτή των συνθηκών του κλάδου. Αυτός ο παράγων 

χωρίζεται και μελετάται επιμέρους σε άλλες πέντε διαστάσεις, τις λεγόμενες πέντε διαστάσεις 

του Porter. Συγκεκριμένα, αυτές είναι οι ανθρώπινοι πόροι, οι φυσικές και πρώτες ύλες, το 

κεφάλαιο της γνώσης, το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο αλλά και οι φυσικές δομές. Βέβαια, 

όσον αφορά την αγορά κεφαλαίων αλλά και τις φυσικές πρώτες ύλες αυτές βρίσκονται πάντα 

σε στενότητα και σύμφωνα με τη βασική οικονομική αρχή οι εταιρίες προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν αυτές τις ελλείψεις καλούνται να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την 

ανταγωνιστικότητά τους. Έτσι οδηγούμστε σε μία διαρκώς εξελισσόμενη προσπάθεια 

εξειδίκευσης των εργασιών και των δομών μέσω εστιασμένης χρηματοδότησης και επένδυσης. 

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται και τα πρώτα θεμέλια καινοτομίας και χρηματοδότησης 

της μορφής venture capital. 

H δεύτερη διάσταση του διαμαντιού είναι οι συνθήκες της τοπικής ζήτησης. Είναι αυτονόητο 

ότι αυτή η διάσταση δεν μπορεί να λείπει από την ανταγωνιστικότητα ενός κλάδου καθώς είναι 

και αυτή που καθορίζει τη βιωσιμότητα αλλά και την κερδοφορία αυτού.  Όπως αναφέραμε 

στον τρόπο σχηματισμού μίας επιχειρηματικής συστάδας, δεν είναι σπάνιο το παράδειγμα 
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ανάπτυξης ενός cluster κόντα σε γεωγραφικές περιοχές με συγκεκριμένες καταναλωτικές 

ανάγκες και απαιτήσεις. Έτσι με αυξημένες τις απαιτήσεις ζήτησης, δίνεται η δυνατότητα για 

εγκατάσταση και άλλων συμπληρωματικών επιχειρήσεων κάνοντας έτσι πιο εύκολη και την 

πρόσβαση σε προμηθευτές εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας πρώτων υλών. Έτσι 

σύμφωνα με τον Porter αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των εταιριών αυτών καθώς 

δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για παραγωγή ποιοτικού προϊόντος για το οποίο 

υπάρχει επαρκής ζήτηση. 

Ο τρίτος παράγων είναι η ύπαρξη υποστηρικτικών και συγγενών επιχειρήσεων. Αυτές οι 

επιχειρήσεις εντάσσονται στην ίδια αλυσίδα αξίας της επιχείρησης- μέλους των cluster και 

συνδέονται με αυτή είτε με οριζόντια είτε με κάθετη σχέση. Αυτές οι σχέσεις δημιουργούν ένα 

δίκτυο επιχειρήσεων το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην εύκολη διακίνηση ιδεών, καινοτομιών 

ακόμα και κεφαλαίων και εργαζομένων. Στο ίδιο δίκτυο εντάσσονται και προμηθευτές οι 

οποίοι εξειδικεύονται στον πυρήνα του cluster. Επίσης, όταν αναφερόμαστε στις συγγενείς 

επιχειρήσεις αυτές είναι όσες προσφέρουν συμπληρωματικά προϊόντα και υπηρεσίες στις 

διάφορες εταιρίες του κλάδου. Ετσι, εδώ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και η συνεργασία  

των επιχειρήσεων. Θέλοντας η κάθε επιχείρηση να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της σχετικά 

με το προϊόν και την υπηρεσία που προσφέρει μπορεί να αφήσει τις συμπληρωματικές 

λειτουργίες στις συνεργάτιδες εταιρίες της συστάδας. Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να είναι η 

διανομή, το μάρκετινγκ και η κατασκευή εξαρτημάτων παραγωγής. Βασικός παράγων 

επιτυχίας σε αυτή τη διάσταση, είναι και η επιχειρηματική κουλτούρα καθώς αυτή διέπει όλες 

τις σχέσεις των επιχειρήσεων. 

Επόμενος παράγων είναι η επιχειρηματική στρατηγική, δομή και η ανταγωνιστική στρατηγική 

των επιχειρήσεων που εντάσσονται σε μία επιχειρηματική συστάδα. Σύμφωνα με τον Porter 

(1998) κινητήριος δύναμη καινοτομίας ενός cluster είναι ο ανταγωνισμός που δέχεται η κάθε 

επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, ο άμεσος ανταγωνισμός οδηγεί τις εταιρίες να εργάζονται πιο 

εντατικά για την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και της ποιότητας των εργασιών τους με 

σκοπό να επιτύχουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Έτσι η επιδίωξη επίτευξης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος οδηγεί σε μοντέρνες μορφές οργάνωσης της επιχείρησης, εφαρμογή νέων 

στρατηγικών και μορφών management που συγκεντρώνονται στον κοινό στόχο της 

ανταγωνιστικότητας. Σημαντικό στοιχείο στην επιχειρηματική αυτή δομή είναι η μορφή του 
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management και οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε διοίκηση και εργαζομένους 

(Porter, 1998). Tέλος, στην ίδια διάσταση ανήκει και η ανταγωνιστικότητα των μεμονομένων 

εταιριών και κυρίως της ηγέτιδος επιχείρησης η οποία θέτει και τη βάση για την ανάπτυξη των 

υπολοίπων και όλου του cluster. 

Tελευταίες δύο, εξίσου σημαντικές αλλά παραγνωρισμένες διαστάσεις του διαμαντιού του 

Porter είναι η κυβερνητική υποστηριξη και η κουλτούρα. Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση 

παίζει καταλυτικό ρόλο καθώς είναι αυτή που ενθαρρύνει αλλά και μπορεί να απαιτήσει μία 

στροφή των επιχειρήσεων προς την ανταγωνιστικότητα. Επομένως, είναι ρόλος της 

κυβέρνησης να απαιτήσει από τις εταιρίες μια πιο ανταγωνιστική πολιτική, να αναπτύξουν 

τεχνολογικά προηγμένα και ποιοτικά προϊόντα και να συνεργαστούν με ανταγωνίστριες 

εταιρίες στη βάση της επαγγελματικής και ανταγωνιστικής δεοντολογίας. Ταυτόχρονα, ο 

πολιτικός φορέας είναι αρμόδιος να θέσει το κατάλληλο περιβάλλον για επενδύσεις και 

υποδομές για την ανάπτυξη όλων αυτών των λειτουργιών. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την 

εφαρμογή αντικυκλικών κινήσεων στον κύκλο ζωής των επιχειρηματικών συστάδων 

προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωση και την ανάπτυξη αυτών. Σχετικά, τώρα με την 

κουλτούρα, αυτή πρέπει να βασίζεται καθάρά στο πνεύμα της καινοτομίας. Αυτή με τη σειρά 

της οδηγεί σε επέκταση των cluster που διαπνέονται από αυτή και αυξάνει τη διάρκεια ζωής 

και την παραγωγικότητα των παγίων και των εργαζομένων της, πλουτίζοντας έτσι την 

επιχείρηση (Porter 1998). Aκόμα, αυτή επηρεάζει και τη διακίνηση των πληροφοριών και των 

καινοτομιών ανάμεσα στο δίκτυο των επιχειρήσεων ενώ δεν παύει να είναι σημαντικός 

παράγοντας για το πνεύμα εμπιστοσύνης που απαιτείται να υπάρχει ανάμεσα στα μέλη μίας 

επιχειρηματικής συστάδας. 

Το διαμάντι του Porter που αναφέραμε δεν είναι ένα στατικό μοντέλο το οποίο δείχνει μία 

επιχειρηματική συστάδα να  εξαρτάται μόνο από τους προηγούμενους παράγοντες κατά την 

έναρξη των λειτουργιών της. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν ο ένας τον άλλον και όλοι 

μαζί επηρεάζουν με τη σειρά τους ολόκληρη την επιχειρηματική συστάδα. Επίσης δεν 

μπορούμε να εξακριβώσουμε ποιος παράγοντας έχει μεγαλύτερη βαρύτητα κάθε φορά στην 

ανταγωνιστικότητα των εταιριών καθώς αυτό είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με τις 

εσωτερικές και τις εξωτερικές συνθήκες της συστάδας.  
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Εν συνεχεία, ο Dunning (1992) έρχεται να συμπληρώσει την υφιστάμενη μορφή του 

διαμαντιού του Porter φέρνοντας στο προσκήνιο και έναν τρίτο εξωτερικό παράγοντα 

ανταγωνιστικότητας ο οποίος είναι πολυεθνική δραστηριότητα.  

Το επόμενο έτος προτείνεται από τους Rugman και D’Cruz ένα διπλό διαμάντι του Porter στο 

οποίο θεωρείται αναγκαίο να λαμβάνονται υπ’όψιν παράγοντες εσωτερικοί αλλά και 

εξωτερικοί της οικονομίας ενός κράτους. Όλες αυτές οι έρευνες είχαν σαν κύριο σκοπό να 

εντοπίσουν και να τονίσουν τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την 

ανταγωνιστικότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα- αποδοτικότητα μίας επιχειρηματικής 

συστάδας.  

 

Σε όλα αυτά σημαντικότατο ρόλο παίζουν, όπως είναι φυσικό, η εξειδίκευση των εργασιών και 

η καινοτομία ώστε οι εταιρίες να εστιάζουν στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση του 

ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.   
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5.3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ CLUSTER 
 

Κατά γενική ομολογία το γενικευμένο ευρωπαικό cluster χαρακτηρίζεται από την παροχή 

υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής τεχνογνωσίας. 

Βέβαια βλέποντας τις σύγχρονες εξελίξεις και τις πιέσεις που δέχονται από τις οικονομικές 

μεταβολές αλλά και τον αυξημένο ανταγωνισμό που προέρχεται από τα cluster της Ασίας, τα 

αντίστοιχα ευρωπαικά βρίσκονται σε μία κρίσιμη καμπή αλλαγής των ανταγωνιστικών 

μεθόδων τους, υιοθετώντας πολιτικές ηγεσίας κόστους αλλά και ευελίξίας για εύκολη 

προσαρμογή στις αλλαγές της ζήτησης θαλάσσιας μεταφοράς αλλά και ναυπήγησης πλοίων.  

Το ευρωπαικό ναυτιλιακό cluster κατέχει ισχυρή θέση στη παγκόσμια ναυτιλιακή οικονομία. 

Σύμφωνα με τους  Modeiro, Noronha και Neto (2013) κάποια ενδεικτικά παραδείγματα της 

εξέχουσας αυτής θέσης είναι ότι αρχικά τα ευρωπαικά λιμάνια διαχειρίζονται περίπου το 25% 

του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου καθώς επίσης αυτό διακινείται από έναν ναυτιλιακό 

στόλο τουλάχιστόν ευρωπαικό κατά 40%. Πέραν όμως της φορτηγού ναυτιλίας η Ευρώπη 

παίζει σημαντικότατο ρόλο και στο θαλάσσιο τουρισμό. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο γεγονός 

ότι η ναυπήγηση του 60% του ήδη υπάρχοντος στόλου των yacht σκαφών έχει ναυπηγηθεί σε 

ευρωπαϊκά ναυπηγεία. Ταυτόχρονα η Ευρώπη όμως πρωταγωνιστεί και σε όλους τους 

παραναυτιλιακούς κλάδους οι οποίοι είναι νευραλγικοί άξονες του ναυτιλιακού cluster.  

Αρχικά μπορούμε να ξεκινήσουμε από μία εισαγωγική περιγραφή του ευρωπαικού 

ναυτιλιακού cluster και αυτών που αυτό περιλαμβάνει. Αυτό γίνεται για να εντοπιστούν τα 

δυνατά του σημεία διαχρονικά αλλά και να δούμε που εμφανίζονται οι απειλές που 

προέρχονται από ναυτιλιακά cluster της Ασίας. Συγκεκριμένα , η υπεροχή της ευρωπαϊκής 

ναυτιλιακής συστάδας έχει πληγωθεί κυρίως στον κλάδο της ναυπήγησης, στη φορτηγό 

ποντοπόρο ναυτιλία αλλά και στο λιμενικό κλάδο. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα και οι 

εκροές των ευρωπαικών ναυπηγείων έχουν επιδεινωθεί αρκετά και θέτουν σε αμφισβήτηση τις 

προσδοκίες για την υγιή συνέχιση του κλάδου. Στην ίδια κατάσταση φαίνεται να είναι και ο 

τομέας της ναυπηγικής δραστηριότητας γενικότερα και της ολοκλήρωσης των εργασιών. 

 

 Καθώς αυτές οι επιχειρήσεις ανήκουν σε ένα cluster ναυτιλιακών επιχειρήσεων είναι 

αναμενόμενο ότι αυτή η πτώση του τζίρου και του μεριδίου αγοράς θα φέρουν μεγάλες και 
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αρνητικές επιδράσεις στους υπόλοιπους παίκτες του κλάδου, κυρίως σε αυτούς που 

ασχολούνται με την προμήθεια ναυτιλιακού εξοπλισμού.  

 

Όσον αφορά, τη νηολόγηση πλοίων βλέπουμε ότι μαζί με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες, 

έτσι και οι ευρωπαικές σημαίες νηολόγησης έχουν χάσει το μερίδιο του τα τελευταία 25 έτη 

καθώς έχουν εμφανιστεί σημαίες ανοικτού νηολογίου οι οποίες προσφέρουν χαμηλά κόστη και 

μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην τακτική που υιοθέτησαν πολλά 

ευρωπαικά κράτη με την επιβολή φόρου tonnage.  

 

Σχετικά τώρα με τη λιμενική βιομηχανία, ο ευρωπαικός κλάδος έχει υποστεί επίσης σημαντικό 

πλήγμα καθώς και εδώ τα σημαντικότερα λιμάνια με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 

ανταγωνιστικότητα είναι αυτά της Ασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 

τα πέντε μεγαλύτερα λιμάνια σε αριθμό αποτελεσματικότητας είναι η Σιγκαπούρη, το Χονγκ 

Κονγκ, η Σανγκάη, το Μπουσάν και το Καοσιουνγκ.  

 

Έτσι βλέπουμε ότι σταδιακά όλες οι μονάδες της ναυτιλιακής βιομηχανίας υποφέρουν από μία 

πτώση η οποία διαδοχικά επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας τους. Αυτό φέρνει σε αμφισβήτηση 

τις απόψεις περί ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών μονάδων και κυρίως αυτών των 

οποίων ανήκουν στα ναυτιλιακά cluster της ευρώπης για πολυετή μάλιστα διάρκεια. Επίσης, 

αλλάζει και τη βάση του ανταγωνισμού αυτών καθώς όπως βλέπουμε η ανταγωνιστικότητα 

χάνει ως βάση την επίτευξη διαφοροποίησης και ποιότητας και έχει ως σημαντικότερο 

παράγοντα την ηγεσία κόστους, γεγονός στο οποίο η ευρωπαική βιομηχανία υστερεί. 

 Έτσι και τα ναυτιλιακά cluster αρχίζουν και αναπροσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους προς 

την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας σε νέα βάση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους 

ανταγωνιστές της Ασίας. Η αλλαγή αυτή της συμπεριφοράς προέρχεται και από πολιτικούς 

παράγοντες οι οποίοι αναγνωρίζοντας την αξία ενός cluster για την εθνική οικονομία, 

ενθαρρύνουν την καινοτομία η οποία στηρίζεται στη μείωση του κόστους και στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας.  
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5.4 ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Για να ξεκινήσουμε το εμπειρικό μοντέλο όπως αυτό  παρουσιάστηκε από τους Yung-Lung 

Lai , Maw-Shin Hsu, Feng-Jyh Lin , Yi-Min Chen , Yi-Hsin Lin στο άρθρο τους   The effects 

of industry cluster knowledge management on innovation performance το 2013 πρέπει να 

αναφερθούμε αρχικά στους παράγοντες που μελετώνται για την ανταγωνιστικότητα των 

cluster. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται όλοι οι παράγοντες με το βαθμό στατιστικής 

σημαντικότητας που έχει ο καθένας 

Πίνακας 5.1 Παράγοντες ανταγωνιστικότητας 

 

Πηγή: The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance 

Βλέπουμε ότι οι τιμές του συντελεστή Cronbach a είναι άνω της τιμής 0,84 που σημαίνει ότι 

τα αποτελεσματα της οικονομετρικής μελέτης είναι αξιόπιστα και ότι όλες οι μεταβλητές 

επιδέχονται στατιστικής μελέτης.  

Όσον αφορά την ανάλυση της συσχέτισης των μεταβλητων έχουμε τον παρακάτω πίνακα ο 

οποίος δείχνει ότι παρόλο η επίδραση των cluster στην απόδοση των επιχειρήσεων είναι 
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σημαντική δεν παίζει τόσο σπουδαίο ρόλο. Ακόμα η τιμή των p μεταβλητών δείχνει ότι η 

συσχέτιση των μεταβλητών μεταξύ τους είναι θετική και έχει μεγάλη στατιστική 

σημαντικότητα. Ακόμα η συσχέτιση της γνώσης, είτε αυτή δημιουργείται, είτε αποκτάται και 

η αποθήκευση και αξιοποίησή της είναι επίσης σημαντική και με θετικό πρόσημο. Ακόμα η 

διαχείρηση αυτής της γνώσης αυξάνει την καινοτομική δραστηριότητα της επιχείρησης όπως 

αναφέρθηκε και ανωτέρω. 

Πίνακας 5.2 Ανάλυση Συσχέτισης 

 

Πηγή: The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance 

 

Το επόμενο βήμα της μελέτης είναι μία ανάλυση παλινδρόμησης η οποία καταλήγει ότι ένα 

βιομηχανικό cluster και οι πόροι που προσφέρει μπορούν να επηρεάσουν τη διαχείριση γνώσης 

αλλα και την καινοτομική συμπεριφορά του cluster. Συγκεκριμένα, οι συντελεστές των 

μεταβλητών (Μοdel1) δείχνουν τη θετική επίδραση που έχει το cluster στη διαχείριση της 

γνώσης ενώ οι επόμενες δύο ομαδοποιήσεις συντελεστών δείχνουν τη σημαντικότητα που 

έχουν οι πόροι του cluster. H τέταρτη κατηγορία είναι και η πιο σημαντική καθώς δείχνει την 

επίδραση όλων των προηγούμενων στην καινοτομία που επιδεικνύει μία επιχείρηση. Με άλλα 

λόγια δείχνει ότι όταν οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε ένα cluster έχουν μία πιο δυνατή παρουσία 

σε τομείς ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας.  Οι επόμενοι δύο δείκτες αφορούν τις σχέσεις 

και τους πόρους που προσφέρει μία επιχειρηματική συστάδα η οποία επίσης επηρεάζει αρκετά 

την καινοτομική δραστηριότητα. Το model 7 εμφανίζει τη σχέση της διαχείρησης γνώσης με 
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την καινοτομία ενώ οι δύο τελευταίοι παράγοντες αναφέρονται στη σχέση της δημιουργίας και 

απόκτησης γνώσης με την καινοτομική συμπεριφορά.  

 

Πίνακας 5.3: Aνάλυση Παλινδρόμησης 

 

Πηγή: The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance 
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6 CASE STUDIES 
 

6.1 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
 

Οπως είναι γνωστό η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο μίας μεγάλης οικονομικής ύφεσης η οποία 

έχει επηρεάσει αρκετά όλες τις επιχειρηματικές κινήσεις που λαμβάνουν χώρα στα γεωγραφικά 

της σύνορα. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα ανταγωνιστικότητας 

καθώς βρίσκεται στη 81η θέση στην παγκόσμια κατάταξη (Global Competitiveness Index), ενώ 

έχασε περίπου 20 θέσεις την τελευταία πενταετία. Αντίθετα η Ολλανδία βρίσκεται στην πέμπτη 

θέση παγκοσμίως. Ακόμα το ακαθάριστο προϊόν της χάνει κατά μέσο όρο πεντε δις. 

Ενσωματώνοντας σε έναν δείκτη την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδος και το μέγεθος του 

μέσου μισθού, η χώρα βρίσκεται στην τελευταία θέση από τις ευρωπαικές όπως μπορούμε να 

δούμε στο παρακάτω γράφημα. 

 

Source :The Greep Shipping Cluster 

Διάγραμμα 6.1 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας  

Πριν κάνουμε περιγραφή του ναυτιλιακού δικτύου της Ελλάδας και της ανταγωνιστικότητας 

αυτού θα ήταν ενδιαφέρον να αναφερόμασταν γενικά στην ανταγωνιστικότητα της εθνικής 

οικονομίας, μέσω του γνωστού μας εργαλείου, του διαμαντιού του Porter. 

Aρχικά, η Ελλάδα έχει υψηλό κόστος εργασίας συγκριτικά πάντα με το ύψος της 

ανταγωνιστικότητάς της. Αυτό οφείλεται σε απότομη αύξηση των μισθών εργασίας κατά τις 

δύο τελευταίες δεκαετίες πριν το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, χωρίς ταυτόχρονη 
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αποτύπωση της αύξησης της ανταγωνιστικότητας. Έτσι, πριν την επιβολή των μέτρων του 

διεθνούς νομισματικού ταμείου, η Ελλάδα εμφανιζόταν με ίσο μέσο κόστος εργασίας σε σχέση 

με τις υπόλοιπες ευρωπαικές χώρες, αλλά με μειωμένη ανταγωνιστικότητα κατά 12% μειωμένη 

(ΟΟΣΑ 2009). Επίσης, άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στη μειωμένη εθνική 

ανταγωνιστικότητα είναι και το γενικευμένο χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και το περιορισμένο 

ερευνητικό έργο που προσφέρουν τα ελληνικά πανεπιστήμια καθώς σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η 

ποιότητα της εκπαίδευσης είναι μικρότερη από το μέσο όρο στην Ευρώπη (3,1 έναντι του 6,8).  

Αυτό, οδηγεί όπως είναι φυσικό και σε μειωμένη τεχνολογική εξέλιξη και περιορισμένο αριθμό 

καινοτομικών εξελίξεων. Στον ίδιο τομέα, και όσον αφορά την εξασφάλιση οικονομικών και 

χρηματοοικονομικών πόρων, μέχρι την προηγούμενη δεκαετία η Ελλάδα δεν εμφανιζόταν να 

υστερούσε σε πηγές και σε ευκολία εύρεσης κεφαλαίων, καθώς η ενοποίηση της ευρωπαικής 

αγοράς έκανε εύκολα προσεγγίσιμα τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Στη σύγχρονη εποχή βέβαια, η εικόνα αυτή έχει αλλάξει άρδην καθώς η 

χρηματοπιστωτική κρίση, η επιβολή των μνημονίων μέσω του διεθνούς νομισματικού ταμείου 

και της ευρωπαϊκής επιτροπής και τα capital control έχουν φέρει τεράστια προβλήματα 

ρευστότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Βεβαια από την άλλη μεριά, το ελληνικό κράτος, 

παρέχει ακόμα σε διάφορες επιχειρήσεις αρκετούς πόρους (μεσω κρατικού παρεμβατισμού ή 

χωρίς) αρκετές υποδομές, ενέργεια, μεταφορές και τηλεπικοινωνίες με χαμηλό σχετικά κόστος. 

Ακόμα, σχετικά με τις συνθήκες του ανταγωνισμού και της ελκυστικότητας του βιομηχανικού 

κλάδου της Ελλάδας, αυτή εμφανίζεται να είναι σε δυσχερή θέση λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 

πέντε δυνάμεις του Porter. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχει ένα δύσκαμπτο θεσμικό 

πλαίσιο και υψηλά εμπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων στον εκάστοτε κλάδο. Αυτοί είναι και 

οι βασικότεροι λόγοι που εμφανίζεται μικρός αριθμός εξωτερικών επενδύσεων προς την 

Ελλάδα αλλά και ταυτόχρονα εμφανίζονται αντίστροφες ροές επιχειρηματικής δραστηριότητας 

των ελλήνων προς το εξωτερικό.  

Σχετικά με θέματα ζήτησης, δεν έχουμε να αναφέρουμε πολλά συγκεκριμένα θέματα καθώς 

αυτή είναι ενοποιημένη πλεόν με την ευρωπαική αγορά. 

Αναφορικά με την ύπαρξη των συμπληρωματικών και παρόμοιων υπηρεσιών η Ελλάδα 

επιλέγει κυρίως να τους επιλέγει από την ευρωπαική αγορά. Ετσι δεν εμφανίζεται κάποια 
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συσπείρωση σε επιχειρηματική συστάδα γύρω από τον πυρήνα μίας εργασίας καθώς όλες οι 

υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι αποκεντρωμένες σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.  

Τέλος, μεγάλο ζήτημα ανταγωνιστικότητας τίθεται όταν αναφερόμαστε στην πολιτική 

διακυβέρνηση της χώρας η οποία μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες υποστήριζε αρκετά το 

δημόσιο φορέα αφήνοντας σε δεύτερη θέση την ιδιωτική επίλογή και επιχειρηματικότητα και 

καινοτομία. Στη σημερινή εποχή, η ελληνική διακυβέρνηση έχει εστιάσει στην αντιμετώπιση 

του χρηματοπιστωτικού της προβλήματος και στην εξυγίανση του δημοσίου χρέους της. 

Επομένως, απαιτείται να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις για την οικονομική βιωσιμότητα του 

κράτους και να τεθεί ένα πρόγραμμα μακροοικονομικής σταθερότητας σε συνεργασία με το 

διεθνές νομισματικό ταμείο και την Ευρωπαική Ένωση. Βέβαια αυτές οι κινήσεις δεν πρέπει 

να αφήσουν παραγκωνισμένη και την έννοια της ανταγωνιστικότητας, η οποία όμως θα 

εμφανιστεί μετά την επίλυση των άμεσων προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας. Σημαντικό 

ρόλο στην επίτευξη αυτού του ρόλου παίζει και η εμφάνιση νέων cluster με δυνατότητα 

συμβολής στην εθνική οικονομία.  

Συγκεκριμένα, μετά τη σύντομη περιγραφή της γενικότερης εικόνας της ελληνικής 

ανταγωνιστικότητας για τις ανάγκες αυτής της μελέτης θα ήταν απαραίτητο να 

συγκεκριμενοποιούσαμε την περιγραφή του διαμαντιού του Porter και στην περιγραφή του 

ναυτιλικού δικτύου που εδρεύει στην Ελλάδα και κυρίως στην περιοχή του Πειραιά. 

Αρχικά και σε γενική βάση μπορούμε να αναφέρουμε κάποια γενικά στοιχεία για την ελληνική 

ναυτιλία. Συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν το μεγαλύτερο 

μερίδιο στον παγκόσμιο στόλο (17%) με 3000 πλοία στον αριθμό. Ακόμα οι περισσότερες από 

τις πλοιοκτήτριες και διαχειρίστριες εταιρίες ελληνικών συμφερόντων έχουν την έδρα τους 

στην Ελλάδα προσφέροντας ένα καθαρό εισόδημα 11 δισεκατομμυρίων στην ελληνική 

οικονομία, σχεδόν ίσο με το ένα τέταρτο του εμπορικού ελλείμματος. Ακόμα η Ελλάδα πλέον 

στηρίζεται στον τριτογενή τομέα οικονομίας, δηλαδή σε αυτόν που έχει σχέση με την παροχή 

υπηρεσιών. Σε αυτόν τον τομέα ανήκει και η ναυτιλία η οποία προσφέρει το 65% από τις 

συνολικές εξαγωγές του τομέα. Αξιοσημείωτο σε αυτό το σημείο είναι και το γεγονός ότι η 

Ελλάδα, λόγω του ότι στηρίζεται στην παροχή υπηρεσιών δεν είναι αυτούσια χρήστης των 

μεταφορών δια θαλάσσης που προσφέρει. Αντίθετα, οι χώρες που ζητούν περισσοτέρο 
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θαλάσσια μεταφορά είναι οι βιομηχανικές χώρες όπως η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Κίνα  οι 

οποίες ταυτόχρονα, ούσες ναυτιλιακές χώρες αποτελούν και τους άμεσους ανταγωνιστές της 

Ελλάδος. 

 

 

Πηγή :The Greep Shipping Cluster 

 

Διάγραμμα  6.2 Παγκόσμιος  Στόλος 

 

Η επιτυχημένη πορεία της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας οφείλεται κυρίως στην εξειδίκευσή 

της στα πλοία μετοράς χύδην υγρού και ξηρού φορτίου. Αυτοί οι δύο κλάδοι έχουν εμφανίσει 

μεγάλη ανάπτυξη της τελευταίες δεκαετίες και αφορούν κυρίως το 70% της παγκόσμιας 

χωρητικότητας.  
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Πηγή :The Greep Shipping Cluster 

 

Διάγραμμα 6.3  Διάκριση Παγκόσμιου Στόλου  

Η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία δε θεωρείται ότι ανήκει σε θεσμοθετημένο cluster όπως άλλες 

ναυτιλιακές οργανώσεις ευρωπαϊκών χωρών που θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Παρ’ όλα αυτά 

αποτελείται από ένα μεγάλο πλήθος ναυτιλιακών επιχειρήσεων γεωγραφικά συγκεντρωμένων 

στο Πειραιά πλαισιωμένων από αρκετές άλλες συμπληρωματικές επιχειρήσεις του 

παραναυτιλιακού κλάδου. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι σχεδόν τα 2/3 των εταιριών είναι 

εγκατεστημένες στον Πειραιά ενώ οι υπόλοιπες συνεχίζουν να είναι εγκατεστημένες στο 

λεκανοπέδιο της Αττικής.  Ο αριθμός των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων είναι 800 -900 

από τις οποίες οι 4 μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατέχουν το 19% του μεριδίου αγοράς. Επομένως 

βλέπουμε ότι ο ισχύων ανταγωνισμός είναι αρκετά ισχυρός και φέρνει σε ασφυκτική και 

δυσχερή κατάσταση τις μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μικρό αριθμό πλοίων στο 

ενεργητικό τους. 

Αναφορικά, τώρα, με τις εταιρίες παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών αυτές ξεπερνούν σε 

αριθμό τις 1200. Αυτές αφορούν τεχνικά γραφεία, γραφεία παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, ναυπηγικής σχεδίασης και ελέχου. Συγκεκριμένα, αυτές διακρίνονται σε 168 

συμβουλευτικές εταιρίες, 290 ναυλομεσιτικές εταιρίες  αλλά και εταιρίες πρακτόρευσης και 

παροχής νομικών υπηρεσιών και πάνω από 210 χρηματοπιστωτικά αλλά και τραπεζικά 

καταστήματα αλλά και άλλες  εταιρίες του ευρύτερου κλάδου. 
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Μεγάλο μερίδιο στην κερδοφορία του συνολικού δικτύου ναυτιλιακών επιχειρήσεων έχουν και 

οι εταιρίες εφοδιασμού προμηθειών και ναυτικών εξαρτημάτων οι οποίες είναι περίπου 600 σε 

πλήθος. Αυτές χωρίζονται σε 400 εταιρίες εξειδικευμένου ναυτιλιακού εξοπλισμού και 

εξαρτημάτων και σε 160 εταιρίες επιδιόρθωσης αυτών. Υπάρχουν βέβαια και επιχειρήσεις 

ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών σε μικρότερο αριθμό οι οποίες απασχολούν και λίγο 

αριθμό εργαζομένων. 

Στα πλαίσια του ναυτιλιακού δικτύου του Πειραιά ανήκουν και άλλες εταιρίες οι οποίες είναι 

ανεξάρτητες από τη θαλάσσια μεταφορά. Συγκεκριμένα αυτές είναι η αλιεία και το εμπόριο 

εξαρτημάτων αλιείας, η ναυτιλία μικρών αποστάσεων, οι διαχείριση λιμένων και η ναυπηγική 

βιομηχανία.  

Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να εξειδικεύσουμε την περιγραφή της ελληνικής ναυτιλίας 

στην ανταγωνιστικότητα που παρουσιάζει αυτή, εφαρμόζοντας το διαμάντι του Porter σε αυτή. 

Αρχικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποια γενικά στοιχεία όπως είναι η 

χρηματοοικονομική της κατάσταση. Πηγή άντλησης αυτών των πληροφοριών είναι οι 

καταστάσεις που έχουν εκδόσει οι ελληνικές εταιρίες. Βέβαια αυτές είναι ελάχιστες καθώς οι 

περισσότερες είναι ιδιωτικές και δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Από όσες μπορούμε 

να δούμε συγκεκριμένα για την τελευταία δεκαετία βλέπουμε ότι εμφανίζουν μία σχετική 

χρηματοοικονομική ευρωσθία, πολλές φορές υψηλότερη από τους ανταγωνιστές τους σε 

θέματα όπως είναι η μέση αποδοτικότητα παγίων, παραγωγικότητα και καθαρό περιθώριο 

κέρδους. Aυτό φαίνεται και απο τον ακόλουθο πίνακα που εμφανίζει το μερίδιο αγοράς των 

διαφόρων επιχειρήσεων και την αποδοτικότητα των παγίων τους. 

Πίνακας 6.1 Μερίδιο Αγοράς Ελληνικών και μη επιχειρήσεων 

 

Source :The Greep Shipping Cluster 
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Συνεχίζοντας στη γενική περιγραφή της συστάδας, σημαντική αναφορά είναι και ο ρόλος της 

εθνικής κυβέρνησης του ελληνικού κράτους και πώς αυτή επεμβαίνει στη ναυτιλιακή δομή. 

Από τις αρχές του 1960 η ελληνική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μία πιο ευνοϊκή στάση απέναντι 

στην ελληνική ναυτιλία εφαρμόζοντας φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές. Βέβαια, αυτή 

η αντιμετώπιση τα τελευταία έτη φαίνεται να έχει αλλάξει αρκετά μέσω των δημοσιονομικών 

αλλαγών που επιδιώκεται να εφαρμοσθούν στα πλαίσια των μνηνονίων.   

 

Πιο συγκεκριμένα τώρα, όσον αφορά τις συνθήκες του κλάδου ως μέρος του διαμαντιού του 

Porter, η Ελλάδα κατέχει πρωταρχική θέση παραδοσιακά ανάμεσα στους ανταγωνιστές της. 

Επίσης, έχει τη φήμη μιας ναυτικής παράδοσης και υψηλές ικανότητες διαχείρησης του στόλου 

και διοίκησης συναφών επιχειρήσεων. Ακόμα στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του 

Πειραιά, αλλά και άλλων λιμένων υπάρχουν ναυτικές ακαδημίες οι οποίες προσφέρουν 

τεχνικές γνώσεις για εξειδικευμένο προσωπικό για την επιχειρηματική συστάδα. Παρ’ όλη 

αυτή την παράδοση όμως, τα τελευταία έτη εμφανίζεται μία μείωση του εξειδικευμένου 

προσωπικού ανά τα έτη, φτάνοντας στους 16000 ναυτικούς την προηγούμενη δεκαετία.  

 

Σχετικά με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως αναφέραμε και πιο πάνω υπάρχουν ελάχιστες 

και εμφανίζουν μικρή ανταγωνιστική δραστηριότητα έξω από τα γεωγραφικά όρια του δικτύου. 

Η χαμηλή αυτή ανταγωνιστικότητά τους εμφανίζεται και από τη μικρή τους συμβολή στο 

εθνικό ΑΕΠ, σχετικά με των άλλων ομότιμων της Ευρώπης.  

 

Τέλος, σχετικά με τις συνθήκες της ζήτησης, αυτή είναι πολύ μικρή στην ελληνική αγορά. 

Αυτός είναι και ο λόγος που η ελληνική ναυτιλία προσανατολίζεται και αναπτύσσεται σε 

αγορές μεταφορών φορτίων βιομηχανικών κρατών ανταγωνιζόμενη έτσι σε ίσους όρους όλες 

τις ανταγωνίστριες ναυτιλίες των υπόλοιπων χωρών. Παρ΄ όλα αυτά, σχετικά με στοιχεία της 

UNCTAD (2016) οι ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρησεις συνεχίζουν να έχουν ουσιαστικό 

προβάδισμα σε σχέση με τις ανταγωνίστριες ναυτιλιακές επιχειρήσεις.  

 

Ακολουθεί μία ανάλυση Swot για να φανούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής 

ναυτιλίας. 
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ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

-Ευνοική γεωγραφική θέση 

-Παράδοση στη Ναυτιλία 

-Αυξημενο μερίδιο αγοράς 

-Μεγάλος στόλος 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

-Απουσία cluster 

-Περιορισμένος αριθμός υποστηρικτικών 

υπηρεσιών 

-Περιορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

-Αύξηση ναυτιλιακής αγοράς 

- Ανάπτυξη cluster 

-Συνδυασμένες μεταφορές 

 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Ανταγωνισμός από άλλα cluster 

-Ανταγωνισμός από λιμάνια της Μεσογείου 
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6.2 NAYTIΛΙΑΚΟ CLUSTER ΒΑΛΤΙΚΗΣ 
 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του Φιλανδικού ναυτιλιακού cluster είναι η υψηλή ποιότητα 

εργασίας και εργαζομένων και η υψηλή τεχνογνωσία. Αυτός είναι και ο λόγος που 

αντιμετωπίζει τόσο υψηλή ζήτηση αλλά και ανταγωνισμό κυρίως από τις χώρες της Ανατολής. 

Ταυτόχρονα στο ίδιο cluster εμφανίζονται και επιχειρηματικές κινήσεις νέων κρατών οι οποίες 

στηρίζονται κυρίως σε νέες τεχνολογίες και ανήγουν νέες αγορές. Παράδειγμα αυτού είναι και 

η Ρωσία η οποία το εκμεταλλεύται σαν ένα μέρος το οποίο μπορεί να την προωθήσει  στο 

βόρειο παγωμένο ωκεανό μέσω παγοθραυστικών πλοίων (Karvonen, 2012). 

Σημαντικότατος κλάδος του cluster αυτού είναι η ναυπηγική βιομηχανία που αναπτύσσεται 

από το φιλανδικό κράτος αλλά και το ρωσικό το οποίο έχει ιδιωτικά ναυπηγεία σε χώρες της 

Σκανδιναβίας. 

Ταυτόχρονα, τα τελευταία έτη εμφανίζεται και μία στροφή των επενδύσεων στη λιμενική 

βιομηχανία,με σκοπό να αποσυμφοριστούν τα σκανδιναβικά λιμάνια και να εμφανιστούν 

πολλοί λιμένες σε όλη τη βαλτική οι οποίοι θα μπορούν να εξυπηρετούν πλοία μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων αλλά και πλοία κρουαζιέρας. 

Την ίδια στιγμή η εμφάνιση νέων επενδύσεων και οικονομικής δραστηριοποίησης από διάφορα 

κράτη στην ευρύτερη περιοχή της βαλτικής, έχει οξύνει τον υπάρχοντα ανταγωνισμό που 

δέχονται η Φιλανδία και η Σουηδία. Πιο συγκεκριμένα, στον κλάδο κατασκευής yacht η 

Γερμανία έχει οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών Σουηδικών ναυπηγείων, και τη μεταστροφή των 

υπόλοιπων μόνο σε παροχή υπηρεσιών επισκευών. Ταυτόχρονα, άλλες χώρες όπως είναι η 

Δανία και η Πολωνία, έχουν μεταστραφεί σε μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 

λιμενική και ναυπηγική τους βιομηχανία. Τέλος, οι μικρότερες χώρες εστιάζουν σε 

ναυπηγοεπισκευαστικές υπηρεσίες, ενώ η Εσθονία εξειδικεύεται σε θέματα αλιείας, η Λετονία 

σε λιμενικές υπηρεσίες και η Λιθουανία στον κλάδο των yacht. 

Όλες οι χώρες που αναφέρθηκαν εμφανίζουν συμληρωματικά στοιχεία μεταξύ τους αλλά δε 

λείπει ποτέ ανάμεσά τους το στοιχείο του συνανταγωνισμού. Ταυτόχρονα δέχονται και ισχυρό 

ανταγωνισμό με χώρες όπως είναι η Κίνα, η Νότια  Κορέα, το Βιετνάμ, η Ινδία και η Βραζιλία 

κυρίως με ό,τι έχει σχέση με τη ναυπηγική δραστηριότητα. Βέβαια όπως είναι λογικό, οι 
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δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικές καθώς η Βαλτική 

χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες ευαισθησίες σε θέματα οικολογίας και ασφάλειας της πλεύσης 

ενός πλοίου. Έτσι, εν μέρει και όσον αφορά το κόστος κατασκευής η Βαλτική υστερεί σε 

ανταγωνιστικότητα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ποιότητα και η τεχνολογία κατασκευής.  

Έτσι, από γενικότερη άποψη φαίνεται ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες επιτυχίας αυτού του 

cluster είναι η τεχνολογία, η εκπαίδευση και ο ανθρώπινος παράγοντας, ενώ σημαντικοί 

παίκτες του εσωτερικού περιβάλλοντός του  είναι οι οργανώσεις των εργαζομένων (συνδικάτα) 

και του εξωτερικού οι πολιτικές οργανώσεις με τις νομοθεσίες που προωθούν. 

Θέλοντας να συνεχίσουμε σε μία benchmarking ανάλυση θα ήταν ενδιαφέρον εάν σε αυτό το 

σημείο κάναμε μία μικρή περιγραφή του διαμαντιού του Porter γι αυτο το Cluster. Πιο 

συγκεκριμένα, όσον αφορά τους πόρους που μπορεί να απαιτεί η συστάδα αυτή, βλέπουμε ότι 

απαιτούνται υψηλής τεχνολογίας πρώτες ύλες αλλά και πολύ εξειδικευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό. Αυτά αυξάνουν το κόστος παραγωγής αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν και ανησυχίες 

για ενδεχόμενες απειλές στο μέλλον.  

Ακόμα όσον αφορά τον υφιστάμενο ανταγωνισμό, αυτός όπως αναφέραμε και πιο πάνω, είναι 

αρκετά έντονος και στηρίζεται κυρίως στα μειονεκτήματα κόστους που παρουσιάζει το 

εξεταζόμενο cluster. Bέβαια, δεν παύει να υπερισχύει σε άυλα στοιχεία καθαρής θέσης όπως 

είναι η φήμη και το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό εργαζομένων. Εδώ εντάσσεται και η πολύ 

ισχυρή τεχνολογική δύναμη που έχει η επιχειρηματική συστάδα, η οποία σε συνδυασμό με την 

υψηλή εκπαίδευση δίνει την αναγκαία ευελιξία στα μέλη της να αντιμετωπίζει ενδεχόμενες 

αυξομειώσεις της ζήτησης μέσω της αναπροσαρμογής τους σε αυτή.  

Αναλυτικότερα για τους παράγοντες της ζήτησης του cluster υψηλό ρόλο παίζει όπως 

προείπαμε και η Ρωσία καθώς για τα προηγούμενα 20 χρόνια συνεργαζόταν με ναυπηγία της 

Σουηδίας. Ενώ στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα τα ναυπηγεία αυτά απευθύνονται σε 

ένα niche κομμάτι της αγοράς το οποίο αναζητά εξειδικευμένα και πολύ τεχνολογικα 

προηγμένα πλοία. 

Ακόμα, τα μέλη του cluster χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες οι οποίες είναι οι ηγέτιδες εταιρίες 

οι οποίες λειτουργούν παγκοσμίως, οι εταιρίες οι οποίες απευθύνονται σε μικρότερους πελάτες 
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της βαλτικής και οι υποστηρικτικές παραναυτιλιακές εταιρίες. Οι πορεία και η ανάπτυξη αυτών 

των εταιριών είναι, αναμφισβήτητα συνδεδεμένη και αλληλένδετη. 

Συγκεντρωτικά, το cluster περιλαμβάνει 2900 ναυτιλιακές και παραναυτιλιακές εταιρίες. Αυτές 

δείχνουν έναν μικρό βαθμό συνεγασίας μεταξύ τους και έτσι εμφανίζεται επιτακτική η ανάγκη 

για δημιουργία συνεργασιών κυρίως στη ναυπηγική βιομηχανία. Σε αυτό το μειονέκτημα, 

σημαντικό ρόλο παίζει η έλλειψη διεθνών διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στα κρατικά δίκτυα. 

Επομένως μπορούμε να μιλήσουμε για μεμονομένα κρατικά cluster τα οποία συνεργάζονται σε 

αραιά χρονικά διαστήματα.  

Τα χαρακτηριστικά της ανταγωνιστικής θέσης του cluster της βαλτικής μπορούν να 

συνοψισθούν στον επόμενο πίνακα της Swot Analysis. 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

-Yψηλή εξειδίκευση 

- Yψηλή εκπαίδευση 

- Υψηλη ποιότητα 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

-Υψηλό κόστος 

-Μειωμένη επικοινωνία 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

-Ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε νέους 

κλάδους 

- Νέοι δίαυλοι επικοινωνίας 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Ανταγωνισμός από άλλα cluster 

-Ανταγωνισμός από Ασία 
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6.3 CLUSTER ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 
 

Το Ολλανδικό cluster παρουσιάζει κοινή πορεία με τα υπόλοιπα cluster της Ευρώπης καθώς 

από τα μέσα του 1990 ήρθε αντιμέτωπο με τη μείωση της νηολόγησης πλοίων στη σημαία της 

Ολλανδίας και ταυτόχρονα μειωνόταν ο αριθμός των ολλανδικών πληρωμάτων. Αυτό, 

σταδιακά οδήγησε και σε μειωμένη παραγωγή των Ολλανδικών ναυπηγείων η οποία κατέληξε 

σε μία κρίση και στο γενικότερο ναυτιλιακό κλάδο. Αυτός ήταν και ο λόγος που οδήγησε τους 

Ολλανδούς πλοιοκτήτες να επέμβουν στην πολιτική κυβέρνηση και να τους ζητήσουν την 

παροχή επιπλέον κινήτρων και την διάρθρωση μίας νέας ναυτιλιακής πολιτικής. Έτσι βλέπουμε 

ότι εμφανίζεται μία νέα στροφή από την πολιτεία η οποία βασίζεται στη φορολογική πολιτική, 

την πολιτική πληρωμάτων και στα χρηματοοικονομικά κίνητρα στους Ολλανδούς πλοιοκτήτες. 

Τα μέτρα αυτά έτυχαν μεγάλης επιτυχίας με αποτέλεσμα, να στραφούν τα βλέμματα στην 

ανάπτυξη ενός δικτύου επιχειρήσεων που θα έχουν ως κεντρική αναφορά τη ναυτιλία και να 

δημιουργθεί έτσι μία προστιθέμενη αξία για όλον το ναυτιλιακό κλάδο. 

Έτσι βλέπουμε το 1997 να εμφανίζεται το Ολλανδικό ναυτιλιακό δίκτυο το οποίο απαρτίζεται 

από ηγέτιδες ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρήσεις του τραπεζικού τομέα. Αυτό 

χρηματοδοτήθηκε και από ιδιωτικούς αλλά και κρατικούς φορείς. Σκοπός του δικτύου αυτού 

είναι η προώθηση και η ενδυνάμωση του ολλανδικού cluster και αυτό αρχικά γίνεται μέσω της 

χρηματοδότησης και στήριξης της έρευνας και δικτυακής συνδιαλλαγής για θέματα 

βιομηχανίας και εμπορίου. Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητές του στηρίζονται στην 

επικοινωνία, την προώθηση, τον ανθρώπινο παράγοντα, τις εξαγωγές και την καινοτομία. 

Επίσης, ρόλος του είναι να απευθύνεται στην ολλανδική κυβέρνηση όποτε και όπου χρειάζεται 

για θέματα  ανταγωνιστικής πολιτικής είτε σε εθνικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, 

πρέπει να αναφέρουμε ότι το δίκτυο αυτό θεωρείται από τα πιο επιτυχημένα ναυτιλιακά cluster 

και περιλαμβάνει την πλειοψηφία των κλάδων της ναυτιλίας και γι αυτο το λόγο θεωρείται 

επαρκές και αυτάρκες.  

Τα μέρη που απαρτίζουν το δίκτυο αυτό απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα. 
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Εικόνα 6.1 Ναυτιλιακό Cluster Ολλανδίας 

 

Source: Comparative Analysis of Word’s Major Maritime Clusters 

 

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη αυτού του cluster μπορούμε να πούμε ότι την προηγούμενη 

δεκαετία η προστιθέμενη αξία του έφτανε τα 12,6 δισεκατομμύρια  και η προσφορά στο εθνικό 

ΑΕΠ ήταν 2,9%. Ο ετήσιος τζίρος ήταν 21,4 δισεκατομμύρια και αποτελούσε το 5,4% των 

συνολικών εξαγωγών της ολλανδικής οικονομίας. Συνολικά σε όλο τον κλάδο της ναυτιλίας 

απασχολούνται γύρω στα 190000 άτομα. 

 

Από όλους τους κλάδους που βρίσκονται στο cluster αυτό, ο σημαντικότερος είναι ο λιμενικός 

(20%) ο οποίος αναφέρεται και στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Ακολουθεί ο κλάδος της ναυτιλίας 

(15%) και ο offshore κλάδος (15%). Οι τρείς αυτοί κλάδοι φέρνουν και τη μεγαλύτερη 

προστιθέμενη αξία στο ολλανδικό cluster. Συγκεκριμένα, και μόνο το λιμενικό υπο -cluster 

φέρνει 30% επιπλέον προστιθέμενη αξία η οποία οφείλεται βέβαια και στους υπόλοιπους 

παίκτες της συστάδας. Ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει την συνολική αξία που προσφέρουν 

οι κλάδοι αυτοί στην ολλανδική οικονομία. 
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Πίνακας 6.2  Αξία εταιριών στην ολλανδική οικονομία 

 

 

Source: Comparative Analysis of Word’s Major Maritime Clusters 

Από αυτά που αναφέραμε, μέρος τους επιστρέφει στην ολλανδική οικονομία, μέσω φόρων 

αλλά και ασφαλίσεων που παρέχουν οι επιχειρήσεις τους εργαζομένους τους. Η αξία αυτής της 

επιστροφής υπολογίζεται στα τέσσερα δισεκατομμύρια ετησίως. Στο ίδιο κλίμα, το cluster 

αποτελεί και μεγάλο εργοδότη στην κρατική οικονομία, και οι βασικοί παράγοντες είναι η 

λιμενική βιομηχανία και οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 

Tαυτόχρονα, στα πλαίσια του cluster αναπτύσσονται και άλλες σχέσεις πολιτικού 

ενδιαφέροντος, αλλά και σχέσεις εργαζομένων με τις διάφορες επιχειρήσεις (οι εργαζόμενοι 

είναι ελεύθεροι για τη μετακίνησή τους στις διάφορες επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να έχουμε 

μία διαρκή ροή πληροφοριών).  

 

Το Ολλανδικό cluster είναι ένα πρότυπο στοιχείο μελέτης καθώς είναι το παράδειγμα 

συνεργασίας πολιτείας και ιδιωτικού φορέα ενώ βοηθά αρκετά και την ανάπτυξη καινοτομίας 

και τεχνολογίας. Αυτό οφείλεται και στα κίνητρα που δίνονται σε νέους επιχειρηματίες για την 

έναρξη εργασιών σε αυτό οι οποίοι προσδίδουν επιπλέον στην ανταγωνιστικότητα αυτού.  

 

Ακολουθεί μία ανάλυση SWOT του Ολλανδικού Cluster.  
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ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

-Ευνοική γεωγραφική θέση 

-Το πιο αυτάρκες και ολοκληρωμένο cluster 

-Yψηλή εκπαίδευση 

-Ολοκληρωμένη πολιτική ναυτιλίας 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

-Περιορισμένος αριθμός υποστηρικτικών 

υπηρεσιών 

-Περιορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

-Έλεγχος μικρού τονάζ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

-Αύξηση ναυτιλιακής αγοράς 

- Ανάπτυξη ναυτιλίας μικρών αποστάσεων 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Ανταγωνισμός από άλλα cluster 

-Ενδιαφέρον στο βορρά 

 

 

Πιο συγκεκριμένα τωρα, με την περίπτωση του λιμενικού cluster της Ολλανδίας και 

συγκεκριμένα του Ρότερνταμ έχει ασχοληθεί σε πολλές μελέτες του το Ολλανδικό Δίκτυο 

Ναυτιλίας (Dutch Maritime Network) σε συνεργασία με το Policy Research Corporation. 

Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες η οικονομική εξειδίκευση- πυρήνας δραστηριότητας της 

επιχειρηματικής συστάδας είναι όλες οι λειτουργίες του λιμανιού που αφορούν την κατασκευή 

και τη λειτουργία των πλοίων (De Langen, 2002). Στο cluster επίσης ανήκουν και επιχειρήσεις 

που έχουν σαν αντικείμενο παροχή λιμενικών υπηρεσιών, ναυτιλιακές επιχειρήσεις και οι 

προμηθευτές αυτών. Αυτές δρουν συλλογικά, ή όπως στην περίπτωση των επιχειρήσεων 

αλιείας μόνες τους ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην επιχειρηματική 

συστάδα δεν ανήκουν επιχειρήσεις με άλλο αντικείμενο όπως είναι οικονομικές ή 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες (π.χ. τράπεζες). Επίσης συμπληρωματικές λειτουργίες όπως 

είναι τα logistics και έμποροι διαφορετικών – μη ναυτιλιακών προϊόντων είναι και αυτοί 

«απομακρυσμένοι» απο τον πυρήνα του cluster. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει την απουσία αυτών 

των επιχειρήσεων από το cluster του Ρότερνταμ, απλά αντιμετωπίζονται ώς ξένες επιχειρήσεις 

οι οποίες έχουν πιο χαλαρή αλληλοεξάρτηση με τις επιχειρήσεις της συστάδας. Στον κατάλογο 

που εμφανίζεται στη συνέχεια παρουσιάζονται οι έντεκα κλάδοι που συντελούν το λιμενικό 

cluster καθώς και το ποσοστό της προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν, ο αριθμός των 

εργαζομένων τους και το ποσοστό των εξαγωγών σε σχέση με τον κύκλο εργασιών τους.  
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Πίνακας: 6.3: Oι κλάδοι του Ολλανδικού Cluster 

 

  Κλάδος Προστιθέμενη αξία  Εργαζόμενοι 

(ποσοστό) 

Εξαγωγές / Κύκλος 

εργασιών 

Ναυτιλία 7 4 89 

Ναυπηγεία/ 

Κατασκευές 

6 8 46 

Προβλήτες εκτός 

ξηράς 

12 14 49 

Πλωτές Μεταφορές 

(Κανάλια) 

8 10 50 

Bυθοκόρηση 5 4 57 

Λιμάνια 29 19 65 

Ναυτικός Στόλος 9 13 0 

Αλιεία 3 4 84 

Yπηρεσίες προς 

Ναυτιλιακές 

Επιχειρήσεις 

7 7 60 

Υachting 5 8 45 

Προμηθευτές 9 9 42 

Σύνολο 100 100 55 

 7282 χιλ. δολλάρια 137400 εργαζόμενοι  

Πηγη: Porter , 2002 

Εν συνεχεία, είναι γνωστό ότι η Ολλανδία έχει αρκετά αποδοτικά λιμάνια στα οποία 

εμφανίζεται συγκέντρωση επιχειρήσεων των έντεκα κλάδων που προαναφέρθηκαν. Αυτό όμως 

δε σημαίνει ότι όλα τα λιμάνια της παρουσιάζουν τη μορφή επιχειρηματική συστάδας. Για να 

διευκρινιστεί ποιο λιμάνι  θεωρείται λιμενικό cluster ελέγχεται ο αριθμός των επιχειρήσεων 
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που είναι συγκεντρωμένος στη κάθε γεωγραφική περιοχή, ο αριθμός των εργαζομένων που 

είναι σε αυτές καθώς και το πόσο στενές είναι οι σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ τους. 

Σύμφωνα με έρευνα του υπουργείου εμπορίου της Ολλανδίας το λιμάνι του Ρότερνταμ 

φιλοξενεί το διπλάσιο αριθμό επιχειρήσεων από το λιμάνι του Άμστερνταμ και τριπλάσιο από 

τα λιμάνια της βόρειας Ολλανδίας. Επίσης απασχολεί  πάνω 70000 εξειδικευμένους 

εργαζόμενους γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο λιμενικό cluster της Ολλανδίας. Τα 

υπόλοιπα λιμάνια της χώρας χαρακτηρίζονται κυρίως ως δίκτυα επιχειρήσεων.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε και τις οικονομίες συγκέντρωσης που παρουσιάζει 

το ολλανδικό λιμενικό cluster. Οι πρώτες αφορούν τη συγκέντρωση των προμηθευτών καθώς 

8,1/10 προμηθευτές των επιχειρήσεων βρίσκονται μέσα στο χώρο του cluster και περίπου οι 

μισές δαπάνες για προμήθειες γίνονται σε μέσα στα όριά του.  Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο 

παίζει και η διάχυση της γνώσης που γίνεται στη συστάδα. Πιο συγκεκριμένα οι τοπικές 

επιχειρήσεις παίρνουν το 24% της τεχνογνωσίας τους από τα μέλη του cluster ενώ το 40% των 

πληροφοριών και των νέων ιδεών προέρχονται από πρωταγωνιστές της συστάδας.  Σε αυτό 

συμβάλει πολύ και το πολύ εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο προέρχεται από 

ιδρύματα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στη ναυτιλία (περίπου είκοσι σε αριθμό). 

Aκόμα σε σχέση με τον εσωτερικό ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της 

επιχειρηματικής συστάδας το ολλανδικό λιμενικό cluster παρουσιάζει μία ιδιομορφία. Μερικές 

επιχειρήσεις έχουν περισσότερες από τρεις ανταγωνίστριες εταιρείες με μεγάλη ένταση 

ανταγωνισμού. Αντίθετα υπάρχουν και πολλές άλλες που αντιμετωπίζουν πολύ μικρό έως και 

ελάχιστο ανταγωνισμό, γεγονός που μειώνει την ένταση αυτή για ολόκληρο το cluster.  

Eπιπλέον, σχετικά με την ετερογένεια του πληθυσμού του ολλανδικού λιμενικού cluster αυτή 

μελετάται από τέσσερις παράγοντες οι οποίοι είναι οι οικονομικές δραστηριότητες, το μέγεθος, 

η διεθνής παρουσία και η στρατηγική καινοτομίας.  Όπως φάνηκε και πιο πάνω το cluster 

αναφέρεται σε έντεκα κλάδους με κοινό σημείο τις υπηρεσίες προς τα πλοία, παρ΄ όλα αυτά οι 

κλάδοι αυτοί έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους και λίγα κοινά στοιχεία. Επίσης η ολλανδική 

συστάδα παρουσιάζει 163 μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή που απασχολούν πάνω από εκατό 

εργαζόμενους οι περισσότερες από τις οποίες έχουν παγκόσμια οικονομική παρουσία. Τέλος 

οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν ετερογένεια αναφορικά και με τις στρατηγικές καινοτομίας που 
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έχουν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία τάση από έναν αριθμό επιχειρήσεων για καινοτομίες 

σχετικά με την οργανωσιακή διάσταση ενώ δεν είναι και λίγες οι επιχειρήσεις που στοχεύουν 

στην τεχνολογική καινοτομία.  

Tέλος, καταλυτικό ρόλο για την επιτυχία και την ανάπτυξη του ολλανδικού cluster είναι και η 

ύπαρξη μεγάλου αριθμού μεσαζόντων. Αυτοί διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των 

επιχειρήσεων, των προμηθευτών και των πελατών. Σημαντική επίσης είναι και η συμβολή τους 

όσον αφορά και τη διάχυση των ιδεών και της τεχνογνωσίας κυρίως στις μικρότερες 

επιχειρήσεις (De Langen, 2002). 

Όσον αφορά την ανάλυση της ανταγωνιστικότητας του cluster μέσω του εργαλείου του 

διαμαντιου του Porter, βλέπουμε ότι όσον αφορά τις συνθήκες του κλάδου και του 

ανταγωνισμού, το Ρόττερνταμ κατέχει την πρώτη θέση αφού χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο 

ευρωπαϊκό λιμάνι. Ακόμα στα πλαίσια της ολλανδικής οικονομίας υπάρχουν μεγάλες εταιρίες 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με πρωταρχική θέση στο μερίδιο αγοράς παγκοσμίως.  

Επίσης, σε θέματα ζήτησης, αποκτά πιο ευέλικτη δράση η οποία μπορεί να προσαρμοστεί στις 

ανάγκες της σύγχρονης μεταφοράς door to door καθώς έχει αναπτύξει όλες τις απαραίτητες 

δομές για μεταφορά δια θαλάσσης αλλά και δια ξηράς.  

Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο που έχει το cluster αυτό σε σχέση με την τρίτη διάσταση του 

διαμαντιού του Porter, είναι αυτό που αφορά τις υποστηρικτικές και και συγγενείς επιχειρήσεις 

οι οποίες ανήκουν στο Dutch Μaritime Network που αναφέραμε. Αυτό έχει μία ιδιομορφία 

καθώς υπάρχει μία σχετικά στενή σχέση με τους προμηθευτές αλλά αυτοί μπορεί να είναι 

απομακρυσμένοι από το cluster. Ακόμα σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων από το Ρόττερνταμ 

υπάρχουν 11 επιχειρήσεις παραγωγής συμπληρωματικών προϊόντων που έχουν συνάψει 

συνεργασία με τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που δρουν στην περιοχή αυτή χωρίς να ανήκουν 

στο ίδιο cluster. 

Όπως φαίνεται από όσα αναφέραμε, όλες οι επιχειρήσεις έχουν προσαρμόσει τη στρατηγική 

τους στην ανταγωνιστικότητα μέσω γρήγορης και έγκαιρης εξυπηρέτησης μεταφορικών 

αναγκών μέσω του λιμένος του Ρότερνταμ. 
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Όσον αφορά τις δύο συμπληρωματικές διαστάσεις του διαμαντιού του Porter, αυτές δείχνουν 

ότι όλο το cluster ακολουθεί μία κουλτούρα συνανταγωνισμού ενώ η κρατική κυβέρνηση 

δημιουργεί προγράμματα συναργασίας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με σκοπό την ανάπτυξη 

νέων πολιτικών και τεχνολογιών που αφορούν τη μεταφορά LNG και πετρελαίου. 
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6.4 CLUSTER ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 
 

Μέσα στην οικονομία της Νορβηγίας υπάρχουν 6 ομάδες cluster. Όλα αυτά τα cluster έχουν 

αναπτύξει μία στρατηγική καινοτομίας. Περίπου 60% με 80% των εταιριών έχουν εισαγάγει 

νέα προιόντα και καινοτομίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, ενώ ταυτόχρονα 

πάνω από το 80% των εταιριών έχουν παρουσιάσει λαμπρή πορεία στον επιχειρηματικό τομέα 

με μεγάλες οργανωσιακές επιτυχίες (Community Innovation Survey by Eurostat). Bέβαια όλες 

αυτές οι επιτυχίες έχουν σημειωθεί και από εταιρίες που ανήκουν στην οικονομία της 

Νορβηγίας, χωρίς απαραίτητα να είναι ενταγμένες σε κάποιο από τα έξι cluster, οδηγώντας 

έτσι σε μία υπερεκτίμηση των ικανοτήτων της συστάδας για ικανότητα και καινοτομία.  Αυτό 

όμως δεν αποκλείει ότι ταυτόχρονα μπορούν να υπάρξουν τεχνολογικές καινοτομίες από όλες 

τις εταιρίες, ενταγμένες και μη, σε μία συστάδα. Συγκεκριμένα για το ναυτιλιακό cluster της 

Νορβηγίας, αυτό αποτελείται από εταιρίες οι οποίες οι μισές μόνο από αυτές επενδύουν στην 

καινοτομία ένα ποσό περίπου στο 10% του τζίρου τους και μόνο 19 από αυτές έχουν 

κατοχυρώσει κάποια πατέντα. Ταυτόχρονα, ενώ οι άλλοι κλάδοι στηρίζονται κυρίως στην 

εκπαίδευση και στην εξειδίκευση των εργαζομένων τους, η ναυτιλία βασίζεται σε τεχνικές 

γνώσεις οι οποίες προέρχονται κυρίως από την εξειδίκευση των εργαζομένων μέσα από την 

ενασχόλησή τους με τη ναυτική δραστηριότητα.  

Εν συνεχεία, παρουσιάζεται περιληπτικά η τοποθεσία των έξι αυτών cluster, η εξειδίκευσή τους 

αλλά και η περιγραφή του ανθρωπίνου δυναμικού της.  Τα cluster αυτά είναι τα 

Μικροσυστήματα Vestfold, Μηχανικά Συστήματα Kongsberg, Raufoss, Subsea Hordaland, 

Μaritime More και Ιnstrumentation Trondelaf. 
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Πηγή: Innovation Dynamics of Global Competitive Regional Clusters: The Case of the Norwegian Centres of 

Expertise 

Χάρτης 6.1 Cluster Νορβηγίας 

Πίνακας 6.4 Cluster Νορβηγίας 

Cluster Aριθμός 

Επιχειρήσεων 

Αριθμός 

Εργαζομένων 

Πυρήνας 

Ανταγωνιστικότητας 

Προϊόν/ 

Αγορά 

Μικροσυστήματα 

Vestfold 

25 2700 Ανάπτυξη και παραγωγή 

τεχνολογίας 

μικροσυστημάτων 

Αυτοκινητοβιομηχανία, 

ναυτιλία, 

φαρμακοβιομηχανία, 

διαστημικά 

προγράμματα 

Μηχανικά Συστήματα 

Kongsberg 

30 4500 Συνδυασμός τεχνολογιων Τεχνολογία, 

αυτοματισμός 

μεταφορών 

Raufoss 40 3700 Eπεξεργασία αλουμινίου και 

πλαστικού 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

Subsea Hordaland 55 4300 Eφαρμογή και διατήρηση 

υποθαλάσσιων συστημάτων 

Υποθαλάσσια μεταφορά 

φυσικού αερίου 

Μaritime More 90 10400 Nαυπήγηση πλοίων Ναυτιλία 

Ιnstrumentation 

Trondelaf 

60 2000 Tεχνική Κυβερνητική Πλοία και offshore 

πλατφόρμες πετρελαίου 

και αερίου 
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Πηγή: Innovation Dynamics of Global Competitive Regional Clusters: The Case of the Norwegian Centres of 

Expertise 

Διάγραμμα  6.4  Διάρθωση προσωπικού Cluster Νορβηγίας  

Όσον αφορά το cluster των ναυτιλιακών εταιριών στν Νορβηγία, αυτές διαχωρίζονται από τις 

αντίστοιχες της Βαλτικής και μελετώνται ξεχωριστά από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Αναλυτικότερα, κάποια γενικά στοιχεία για τη Νορβηγική ναυτιλία είναι ότι αυτή ελέγχει 

περίπου το 10% του παγκόσμιου στόλου ενώ θεωρείται η τρίτη πιο ισχυρή βιομηχανία για την 

νορβηγική οικονομία. Σε θέματα απάσχόλησης, οι νορβηγικές επιχειρήσεις έχουν περίπου 

16000 νορβηγούς ναυτικούς και 48000 άλλης εθνικότητας. Οι  Benito et al (2003) 

κατηγοριοποιούν το Νορβηγικό cluster σε επτά κατηγορίες οι οποίες είναι η φορτηγός ναυτιλία, 

οι ναυλομεσίτες, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων, η ναυπηγική βιομηχανία, οι επισκευές, ο 

ναυτιλιακός εξοπλισμός και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Αυτές είναι περίπου 4053 στον 

αριθμό και είναι το 62% του συνόλου των Νορβηγικών επιχειρήσεων. Ακόμα η Νορβηγία 

εμφανίζει στο εσωτερικό του cluster της κάποιους παγκόσμιους ηγέτες οι οποίοι είναι 

ναυτιλιακές εταιρίες όπως είναι οι Oslo-based Bergesen d.y. ASA και Leif Höegh & Co ASA, 

εταιρίες νηογνωμόνων σαν τη Det Norske Veritas (DNV), η οποία απασχολεί πάνω από 5500 

εργαζομένους σε 100 περίπου χώρες ενώ έχει ήδη κάτω από την κλάση της γύρω στο 15 % του 

παγκόσμιου στόλου και το 80% του νορβηγικού στόλου. Ακόμα έχει χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα σαν τη Det Norske Bank and Nordea, αλλά και εταιρίες ασφάλισης και P& I Clubs 

όπως είναι τα Gard and Skuld (P&I Club) και Vesta and Storebrand (hull insurance). Ενδεικτικά 

το νορβηγικό ναυτιλιακό cluster παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα και η οικονομική 

ανάπτυξη διαχρονικά της φορτηγού ναυτιλίας στον πίνακα που ακολουθεί.  
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Εικόνα 6.2 Nαυτιλιακό Cluster Νορβηγίας 

 

 

Πηγή: Comparative Analysis of Word’s Major Maritime Clusters 

 

Πίνακας 6.5 Ναυτιλιακό Cluster Νορβηγίας 

 1974 1988 2001 Ανάπτυξη 1974-

2004 

Ανάπτυξη % 1974-

2004 

Επιβατηγός 

Ναυτιλία 

350 566 1136 786 225 

Tankers 21470 14317 29057 7587 35 

Combination Ships 7545 4464 4155 -3390 -45 

Bulk Ship 9385 7305 11004 1619 17 

Άλλα πλοία ξηρού 

φορτίου 

3190 1870 5066   

Οffshore υπηρεσίες 

πλοίων 

- 324 737 - - 

Πηγή: Innovation Dynamics of Global Competitive Regional Clusters: The Case of the Norwegian Centres of 

Expertise 
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Το ναυτιλιακό cluster της Νορβηγίας βασίζεται κυρίως στις εταιρίες της φορτηγού ναυτιλίας 

καθώς το 50% της αξίας που δημιουργείται στα πλαίσιά του προέρχεται από αυτή. Το υπόλοιπο 

μισό έρχεται από υποστηρικτικές υπηρεσίες, προμηθευτές και ναυπηγία. Ακόμα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι δεν εκτείνεται σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή αλλά σε εφτά 

παράκτιες περιοχές με τη μεγαλύτερη από αυτές να είναι από τη δυτική ακτή μέχρι τη βόρεια 

όπου βρίσκεται και το¨Οσλο. Αυτές επίσης χωρίζονται στις περιοχές των MØre και  Romsdal 

όπου είναι το σύνολο των ναυπηγείων, η πόλη της Bergen όπου έχει ναυτιλιακές και 

υποστηρικτικές επιχειρήσεις και το Όσλο που έχει το σύνολο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 

 

Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη μελέτη περίπτωσης, οι νορβηγικές επιχειρήσεις 

διαχρονικά εστίαζαν στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με το ανάλογο κόστος. Αυτό 

οδήγησε αρκετές φορές τη συγκεκριμένη βιομηχανία σε δυσχερή θέση κυρίως λόγω της 

εμφάνισης νέων ανταγωνιστών από ασιατικές χώρες με υψηλά πλεονεκτήματα κόστους. Αυτές 

οι εξελίξεις όμως, κάθε άλλο παρά να στρέψουν την νορβηγική βιομηχανία προς στρατηγικές 

ηγεσίας κοστους δεν είχαν σαν αποτέλεσμα, αφού ήταν η κινητήριος δύναμη για περισσότερη 

έμφαση στο θέμα της καινοτομίας και τεχνολογικής αριστείας. Έτσι εμφανίζονται στρατηγικές 

καινοτομίας, στρατηγικής διαφοροποίησης, εστιασμένες σε niche αγορές. 

Η Νορβηγία στον εσωτερικό ναυτιλιακό της κλάδο προκειμένου να αντιμετωπίσει την απειλή 

των ανταγωνιστών από την Ασία έδωσε τη μεγαλύτερή της έμφαση κυρίως στην αύξηση της 

τεχνογνωσίας και της τεχνολογικής της αριστίας. Μάλιστα, εστίασε στη βαθύτερη μελέτη και 

γνώση του ναυτιλιακού κλάδου και περιβάλλοντος καθώς σύμφωνα με τους καθοδηγητές 

γνώμης της συστάδας το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον κλάδο αυτό είναι η 

γνώση, καθώς η ναυτιλία είναι μία βιομηχανία εντάσεως γνώσης. Έτσι μέσω αυτής μπορεί να 

επιτευχθεί μία ισχυρά ανταγωνιστική θέση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων της συστάδας όχι 

μόνο για τη σύγχρονη εποχή αλλά θα είναι βιώσιμη και για τις μελλοντικές περιόδους. Με 

σκοπό να διατηρηθεί αυτή η ανταγωνιστική στρατηγική που επέλεξε το νορβηγικό cluster είναι 

απαραίτητη η διαρκής έρευνα και προσπάθεια για βελτιστοποίηση με σκοπό οι ίδιοι να 

απορρίπτουν και να αντικαθιστούν τους ίδιους προλαμβάνοντας έτσι τους ανταγωνιστές τους. 

Σύμφωνα με τις απόψεις των νορβηγών πλοιοκτητών, η Νορβηγία αποκτά δύναμη σε 

περιπτώσεις οι οποίες απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία και άριστη ποιότητα υπηρεσιών. Βασικός 
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πυρήνας αυτού του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του ναυτιλικού cluster είναι η συνεργασία 

ανάμεσα στις διάφορες επιχειρήσεις αλλά και οι συνασπισμοί που έχουν διαμορφώσει με 

σκοπό να αυξήσουν από κοινού όλες οι εταιρίες την ανταγωνιστικότητά τους. Ταυτόχρονα 

έχουν ενισχυθεί και άλλες σχέσεις με προμηθευτές και συμπληρωματικές υπηρεσίες 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη όλου του κλάδου. 

Σύμφωνα με τα μέλη του cluster σημαντικός πόρος σε μία νορβηγική ναυτιλιακή εταιρία είναι 

η εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσα στα μέλη της. Για αυτό το λόγο, δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις πλέον συνεργάζονται χωρίς κανένα εμπόδιο 

επικοινωνίας και μοιράζονται και πολλές λειτουργίες πυρήνα τους κάνοντας outsourcing αυτές 

σε ανταγωνίστριες εταιρίες του κλάδου. Έτσι, δημιουργείται ένα διακλαδωμένο σύστημα 

συνανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων με άμεση σχέση και επικοινωνία μεταξύ τους προκειμένου 

να αυξήσουν από κοινού το μερίδιο αγοράς τους. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με μηδέν 

transaction cost καθώς υπάρχει εμπιστοσύνη και απουσιάζει η κάθε αμφιβολία και 

αβεβαιότητα. 

Ακόμα η Νορβηγία έχει προχωρήσει ένα βήμα πιο μπροστά αυτή τη δικτυακή επικοινωνία των 

μελών της επιχειρηματικής συστάδας, στήνοντας συστήματα συνανταγωνισμού και με 

παράγοντες που ξεφεύγουν από τα στενά όρια του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, θέλοντας να 

αποκτήσουν ισχύουσα θέση στη μεταφορά door2door φορτίων και στα πλαίσια της 

συνδυασμένης μεταφοράς οι νορβηγικές ναυτιλιακές εταιρίες από πολύ νωρίς προχώρησαν σε 

εξαγορές αεροπορικών μεταφορών αλλά και χερσαίων. Με αυτή τη στρατηγική πλέον οι 

εταιρίες αυτές αποκτούν πλήρη έλεγχο στη μεταφορική αλυσίδα αξίας και στα logistics. 

Βέβαια, αυτή είναι μία στρατηγική κίνηση η οποία απαιτεί σημαντικό αριθμό κεφαλαίων τα 

οποία δεσμεύονται από τις επενδύσεις σε καθαρά ναυτιλιακές δομές με το ανάλογο κόστος 

ευκαιρίας. Επομένως, μία εναλλακτική λύση στην οποία κατέφυγαν οι εταιρίες αυτές είναι η 

διαμόρφωση επιπλέον συμμαχιών με εταιρίες χερσαίων και εναερίων μεταφορών οι οποίες 

βασίζονται στην ίδια βάση εμπιστοσύνης και συνανταγωνισμού. Αυτές οι κινήσεις αφορούν 

τους παράγοντες των υποστηρικτικών επιχειρήσεων και της  ανταγωνιστικής στρατηγικής πτου 

διαμαντιού του Porter.  



H ανταγωνιστικότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που ανήκουν σε επιχειρηματική συστάδα 

95 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 

Όσον αφορά το θέμα της ζήτησης μεταφοράς μέσω θαλάσσης οι νορβηγικές εταιρίες έχουν 

καταφέρει να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς τους κυρίως μέσω των σχέσεων που έχουν με 

τους πελάτες τους και την εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ των δύο μερών. Λόγω της έμφασης 

των εταιριών αυτών προς την καινοτομία και την ποιότητα δημιουργούνται στενοί δεσμοί με 

απαιτητικούς πελάτες οι οποίοι έχουν σημαντικά και ακριβά φορτία για μεταφορά. Σύμφωνα 

με τους ερευνητές ο παράγοντας καινοτομία έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στο θέμα του 

νορβηγικού ναυτιλιακού cluster. Aκόμα σε μία έρευνα που έκαναν οι Panayides και Gray για 

τις διαχειρίστριες εταιρίες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου, υποδειλώνουν ότι οι ο 

συνανταγωνισμός που έχει επιτύχει το νορβηγικό cluster έχει οδηγήσει σε παροχή υπηρεσιών 

εξατομικευμένων στις ανάγκες του πελάτη, κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ακολουθήσει ο 

ανταγωνισμός και εκεί ακριβώς έγκειται και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Νορβηγίας.  

Παρ΄όσα αναφέραμε πιο πάνω, βλέπουμε ότι με το άνοιγμα του ναυτιλιακού cluster και σε πιο 

ανοιχτές αγορές εμφανίζονται συνεργασίες με παγκόσμιους οργανισμούς στους οποίους 

παραμένει ακόμα κλειστό. Έτσι βλέπουμε, ότι η εύκολη επικοινωνία που υπάρχει στα όρια του 

cluster δεν συνεχίζει να υφίσταται σε πιο διευρυμένα πλαίσια αφήνωντας έτσι 

παραγκωνισμένες αυτές τις εταιρίες. Αυτό οδηγεί σε εσωτερικά προβλήματα στη συστάδα και 

προκαλεί τρυγμούς στην επικοινωνία και στην εμπιστοσύνη που προυπήρχε. Παρατηρούνται, 

πλέον, οι συνεργασίες και οι συνασπισμοί να χάνουν την ανταγωνιστικότητα και πολλοί 

managers να εγκαταλείπουν τη συστάδα για άλλες εταιρίες πιο ανταγωνιστικές στο εξωτερικό 

της περιβάλλον. 

Τελος, ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλιακής 

συστάδας της Nορβηγίας είναι οι τακτικές που ακολουθεί το ανώτατο management. Σύμφωνα 

με έρευνα των Jenssen και Randsy (2000), βασικοί παράγοντες για καινοτομία είναι οι 

αποφάσεις των πλοιοκτητών και οι στρατηγικές που καθορίζουν τα ανώτατα διοικητικά 

στελέχη. Αυτή η συμβολή τους ενισχύεται ταυτόχρονα και από τη συμμετοχή των υπαλλήλων 

στη διαδικασία της λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων ώστε η καινοτόμος στρατηγική 

και φιλοσοφία να διαχυθεί σε όλα τα κλιμάκια της εταιρίας. ‘Ετσι προτιμώνται επιχειρηματικά, 

οργανωτικά και ηγετικά στυλ τα οποία εφαρμόζονται σε μικρές start up επιχειρήσεις. 
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Ακολουθεί μία Swot ανάλυση του νορβηγικού ναυτιλιακού cluster με σκοπό τη μελέτη της 

ανταγωνιστικότητας του.  

 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

-Συνεργασία και συνεργίες 

-Ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

-Εξειδίκευση στα oil tanker ships 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

-Μικρότερο cluster από τους ανταγωνιστές 

-Διάσπαση σε 7 περιοχές 

-Απόσταση από κεντρική Ευρώπη 

- Μικρή επένδυση στην εκπαίδευση 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

-Ανάπτυξη τεχνολογίας και πληροφορικής 

- Συνδυασμένες μεταφορές 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Αυξημένος ανταγωνισμός 

- Ηγεσία κόστους ανατολής 

 

  



H ανταγωνιστικότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που ανήκουν σε επιχειρηματική συστάδα 

97 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 

6.5 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ CLUSTER  
 

Για την ανάλυση του Γερμανικού cluster θα αναφερθούμε στην περιοχή του Schleswig- 

Holstein. Αυτό καλύπτει μία έκταση 15,763 τετραγωνικών χιλιομέτρων και βρίσκεται ανάμεσα 

από τη Βόρεια θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα με συνολική ακτογραμμή 1190 χιλιόμετρα. 

Το Schleswig-Holstein είναι ένα σύνθετο ναυτιλιακό cluster το οποίο αποτελείται από διάφορα 

ναυτιλιακά δίκτυα εταιριών με διαφορετική σύσταση το καθένα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι σε αυτό το χώρο λαμβάνουν χώρα διάφορες ναυτιλιακές δραστηριότητες οι οποίες 

επικεντρώνονται σε μεταφορές της ενδοχώρας του Αμβούργου και εξυπηρετούν το μεγάλο του 

λιμάνι. Συγκεκριμένα, σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι το Αμβούργο είναι ένα 

από τα πιο σημαντικά λιμάνια της Ευρώπης και ένα από τα τρία μεγαλύτερα λιμάνια 

διαχείρησης εμπορευματοκιβωτίων μαζι με το Ρότερνταμ και την Αμβέρσα.  

 

Συγκεκριμένα για το ναυτιλιακό cluster της Γερμανίας, αυτό περιλαμβάνει τη λιμενική 

βιομηχανία, εταιρίες διαχείρισης και μεταφοράς φορτίου, ναυτιλιακές εταιρίες, τη ναυπηγική 

βιομηχανία, προμηθευτές ναυτιλιακού εξοπλισμού, υποστηρικτικές υπηρεσίες, ιδρύματα 

ωκεανογραφίας, ναυτιλιακά πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια και εργαστήρια 

βιοτεχνολογίας, εταιρίες αλιείας και εταιρίες τουρισμού. Συγκεκριμένα μόνο οι ναυτιλιακές 

εταιρίες, οι εταιρίες ναυτιλιακού εξοπλισμού, τα ναυπηγεία και ο τουρισμός φέρνουν στην 

κρατική οικονομία γύρω στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

 

Xαρακτηριστικό της επίδρασης του ναυτιλιακού cluster στις εταιρίες του είναι η υψηλή 

τεχνολογία και τεχνογνωσία που προσφέρει. Αυτή προέρχεται κυρίως από τις εταιρίες 

προμηθειών εξαρτημάτων και από τα ναυπηγεία και εστιάζουν κυρίως στην ενεργειακή 

αποδοτικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια της πλεύσης και τη 

σύμπραξη με άλλα ναυτιλιακά cluster όπως είναι της Βαλτικής, του Ηνωμένου Βασιλείου, της 

Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Γαλλίας και της Πολωνίας. Επίσης, πέραν από τη σύμπραξη με 

άλλα δίκτυα, το cluster αυτό παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι είναι ένωση πολλών 

μικρότερων δικτύων που έχουν συμπράξει μεταξύ τους. Αυτά είναι τα Maritime Cluster 

Schleswig-Holstei, German Hydrographic Consultancy Pool,German Gashydrate 

Organization,Marina Networks τα οποια από το 2008 αποτελούν μία ολότητα. Σε αυτή την 
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ολότητα συμμετέχει ακόμα η κυβέρνηση, το υπουργείο εμπορίου και βιομηχανίας καθώς και ο 

οργανισμός ανάπτυξης και τεχνολογίας του    Schleswig-Holstein (WTSH). 

 

Στα πλαίσια του cluster εργάζονται περίπου 47000 άτομα ενώ λειτουργούν 15 εκπαιδευτικά 

και τεχνολογικά ιδρύματα μερικά από τα οποία είναι τα Christian-Albrechts-Universität 

(CAU), Helmholtz-Centre GEOMAR, Helmholtz-Centre Geesthacht, Bremerhaven Aldred-

Wegner-Institute for Polar and Maritime Science, και το Fraunhofer-Institute for Marine 

Biotechnology . Σε αυτά τα κέντρα εφαρμόζεται εξειδικευμένη εκπαίδευση και αυτά βρίσκουν 

εργασία περίπου σε 1000 άτομα ετησίως. 

 

Οι συνθήκες του κλάδου στις οποίες δρα το συγκεκριμένο cluster, όπως φάνηκε από τα 

παραπάνω, είναι πολυ ευνοϊκές καθώς βοηθούνται από την οικονομική άνθηση και αυτάρκεια 

του κράτους. Ταυτόχρονα η τοπική ζήτηση, είναι αρκετά υψηλή καθώς η Γερμανία αποτελεί 

ένα βιομηχανικό κράτος με υψηλά ποσά εισαγωγών πρώτων υλών και εξαγωγών 

εμπορευμάτων. Δεν πρέπει να ξεχνούμε και το γεγονός ότι μεγάλοι κολοσσοί μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων όπως είναι η Hamburg Sud και η Hapag Lloyd ξεκίνησαν τη δράση τους 

εκεί φτάνοντας σε μία πρωταρχική  θέση στο παγκόσμιο εμπόριο. Τέτοιοι οργανισμοί μπορεί 

να είναι και η γενεσιουργός αιτία για να αναπτυχθεί η μητροπολιτική περιοχή του Aμβούργου 

σε παγκόσμιο cluster ναυτιλίας. Ακόμα, σχετικά με την τρίτη διάσταση του διαμαντιού του 

Porter, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι αρκετές αλλά πλέον εμφανίζεται μία χαλαρή σχέση 

με τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του cluster καθώς αυτές πλέον δραστηριοποιούνται σε 

παγκόσμια βάση και είναι σχετικά ανεξάρτητες από τις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια 

του λιμένος του Aμβούργου. Η κουλτούρα της ανταγωνιστικότητας διακατέχει όλες τις δράσεις 

των επιχειρήσεων και της πολιτικής κυβέρνησης και εστιάζεται κυρίως στην παγκόσμια 

υπεροχή. 

Ακολουθεί ένας πίνακας με τη Swot ανάλυση του γερμανικού ναυτιλιακού cluster.  

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

-Iσχυρή Οικονομία 

-Yψηλή εκπαίδευση 

-Ολοκληρωμένη πολιτική ναυτιλίας 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

-Περιορισμένη σχέση με υποστηρικτικές 

υπηρεσίες 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

-Αύξηση ναυτιλιακής αγοράς 

-Επέκταση στόλου 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Ανταγωνισμός από άλλα cluster 
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6.6 CLUSTER ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
 

Αναφορικά με το cluster του Λονδίνου έχουμε να πούμε, ότι όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαικές 

χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετώπισε και αυτό την ίδια κατάσταση κατά τη διάρκεια των 

δεκαετιών του 80 και του 90. Έτσι στις αρχές του 2000 βρέθηκε να αντιμετωπίζει σοβαρά 

προβλήματα ανταγωνιστικότητας, και γι αυτό το λόγο εμφανίστηκε επιτακτική η ανάγκη το 

Λονδίνο να διατηρήσει τη θέση του ως το πρωταρχικό cluster ναυτιλίας, να επεκτείνει τον 

κλάδο των ναυτιλιακών υπηρεσιών και να προσελκύσει νέες εταιρίες στο χώρο του. Οι εταιρίες 

στις οποίες στοχεύει είναι εταιρίες ναυλομεσιτών, πλοιοκτήτριες, δικηγορικές, ασφαλιστικές 

εταιρίες, τράπεζες και εταιρίες νηογνωμόνων. 

 

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο άρθρο που δημοσιεύτηκε από το Corporation of London, 

με τίτλο  The Future of London’s Maritime Service Cluster: A Call for Action (2004), ο βασικός 

στόχος είναι η διατήρησης της ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, το ναυτιλιακό 

cluster απαρτίζεται από πέντε κλάδους οι οποίοι είναι η φορτηγός ναυτιλία, οι υπηρεσίες στις 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις, η ναυτιλιακή διακυβέρνηση και οι κανονισμοί, οι υποστηρικτικές 

υπηρεσίες και οι ναυτιλιακοί σύλλογοι και τα ιδρύματα.  

Εικόνα 6.3 Ναυτιλιακό Cluster Λονδίνου 

 

Πηγή: World Maritime Cluster, 2006 
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Ακόμα, η σημασία του ναυτιλιακού cluster στη βρετανική οικονομία μπορεί να εξηγηθεί από 

τη μελέτη Μaritime services (2003) απ΄το IFSL. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, τα κέρδη που 

προήλθαν από τη ναυτιλία ήταν ίσα με £1,092m  το 2002 και αυτό έβαλε τη ναυτιλία σε 

πρωταρχικό ρόλο για την οικονομία του κράτους και το λονδίνο σε παγκόσμιο, μητροπολιτικό 

ναυτιλιακό κέντρο. Σημαντικότατα μέλη της συστάδας αποτελεί το Baltic Exchange (£322m), 

οι νομικές υπηρεσίες (£190m), οι μεσίτες ναυτασφαλίσεων(£170m), τράπεζες (£150m), το 

Lloyd’s Register of Shipping (£100m) και τα P & I Clubs. Aκόμα το ΙFSL υπολογίζει ότι 

εργάζονται στον κλάδο 14200 εργαζόμενους εκ των οποίων το ένα τρίτο εργάζεται στις 

ναυλομεσιτικές εταιρίες, το επίσης ένα τρίτο σε εταιρίες ναυτασφαλίσεων και οι υπόλοιποι στις 

άλλες υπηρεσίες.  

 

Όσον αφορά τη γεωγραφική συγκέντρωση του cluster, από τις εταιρίες που το αποτελούν 1382 

έχουν σαν έδρα το Λονδίνο ενώ 375 έχουν τα γραφεία τους εκεί. Οι εταιρίες που έχουν την 

έδρα τους αλλά και λειτουργούν εκει είναι περίπου 1750. 

 

Σχετικά με έρευνα του Corporation of London (2004) η οποία διεξήχθηκε μέσω συνεντεύξεων 

στις διάφορες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο  cluster του Λονδίνου, τα κύρια πλεονεκτήματα 

που προσδίδει το εν λόγω cluster είναι ότι βρίσκεται σε φυσική εγγύτητα με τους πελάτες και 

είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση σε πληροφορίες της αγοράς και σε εξειδικευμένο προσωπικό. 

Ακόμα στον ίδιο χώρο βρίσκονται προμηθευτές αλλά και ναυτιλιακοί οργανισμοί όπως είναι ο 

Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας.  Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα 

όπως είναι το υψηλό κόστος για μισθοδοσία και στέγαση, η ασθενής υποδομή μεταφορών αλλά 

και η μειωμένη βοήθεια από την κυβέρνηση καθώς και η φορολογική πολιτική που έχει 

επιβληθεί.  

 

Όσον αφορά το διαμάντι του Porter, βλέπουμε ότι στα πλαίσια της οικονομίας του Hνωμένου 

Βασιλείου, οι εταιρίες οι οποίες προσφέρουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο cluster 

αφορούν για πρώτη φορά σε σχέση με τις υπόλοιπες μελέτες περιπτώσεων, υποστηρικτικές 

υπηρεσίες προς τη φορτηγό ναυτιλία και όχι αυτή συγκεκριμένα. Η ζήτηση για τις υπηρεσίες 

τους ξεφεύγει από τα όρια του cluster και είναι παγκόσμια και καλύπτει τις ανάγκες σχεδόν 

των περισσοτέρων πλοιοκτητών από όλα τα υπόλοιπα κράτη. Έτσι η ανταγωνιστική τους 
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υπεροχή είναι αδιαμφισβήτητη. Σαφώς, οι εταιρίες που το απαρτίζουν έχουν μία μακρόχρονη 

παράδοση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται και η επιτυχημένη τους πορεία δεν 

είναι αποτέλεσμα μόνο της συμμετοχής τους στη συστάδα, αλλά και της φήμης, παράδοσης 

και των υψηλών υπηρεσιών που προσφέρουν τόσα χρόνια.  

 

Ακόλουθεί μία SWOT ανάλυση για το  cluster του Λονδίνου. 

 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

-Ισχυρο brand name 

-Iσχυρός κλάδος υπηρεσιών 

-Υψηλές ικανότητες 

-Ιδρύματα 

-Νομικό Υπόβαθρο 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

-Έλλειψη συνεργασίας 

- Χαμηλή σχέση δημοσίου- ιδιωτικού τομέα 

-Ανεπάρκεια κρατικής υποστήριξης 

-Μικρό τονάζ 

-Υψηλά σταθερά κόστη 

ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ 

-Συνεργία με χρηματοπιστωτικό τομέα 

-Ένωση ναυτιλιακών πόλεων 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Ισχυρός ανταγωνισμός 

-Έλλειψη υποδομών μεταφορών 

-Δυσκολία επάνδρωσης με νέους 

εργαζόμενους  

- Η απειλή της Ασίας 
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7. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  
 

Σε αυτό το σημείο της εργασίας, θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε την ανταγωνιστικότητα 

κάθε ναυτιλιακού cluster και θα εστιάσουμε κυρίως στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 

ναυτιλίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαικές ναυτιλίες προκειμένου να καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα εάν πράγματι η συμμετοχή σε cluster έχει θετική επιρροή στο ερώτημά μας.  

Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε κάποια εμπειρικά αποτελέσματα για τις χώρες που 

μελετάμε πριν προχωρήσουμε στη σύγκριση του κάθε διαμαντιού του Porter. Αυτά 

προέρχονται από τη μελέτη A cross-country study of competitiveness of the shipping industry 

των Choong BaeLee, JunbinWan, WenmingShi και KevinLi (2014). Σε γενικές γραμμές η 

Ελλάδα εμφανίζεται πρώτη σε βαθμό συνολικής ανταγωνιστικότητας για τα τελευταία 30 

χρόνια (1,3792) σε σχεση με την Ολλανδία που είναι στην πέμπτη θέση (1,0873). Αντίθετα, 

άμα θέλουμε να αναφερθούμε στην ανταγωνιστικότητα της τρέχουσας οικονομικής περιόδου 

η Ολλανδία έρχεται πρώτη με βαθμό βαρύτητας 0,9882 ενώ η Ελλάδα τέταρτη με 0,8718. 

Παρόλα αυτά η Ελλάδα εμφανίζει αυξημένη εν δυνάμει ανταγωνιστικότητα σχεδόν 

πενταπλάσια της Ολλανδίας. Η Γερμανία, είναι στη δεύτερη θέση σε βαθμό συνολικής αλλά 

και τρέχουσας ανταγωνιστικότητας με 1,31και 0,95 αντίστοιχα. Όμως, η εν δυνάμει 

ανταγωνιστικότητα είναι μόνο  0,35 φέρνοντας στην πέμπτη θέση παγκοσμίως. Ακόμα, το 

Ηνωμένο Βασίλειο είναι στην έβδομη θέση και στις τρεις κατατάξεις, ενώ οι υπόλοιπες 

ευρωπαικές χώρες δεν είναι στην πρώτη δεκάδα.  

Ακόμα, σε θέματα κρατικής οικονομίας μέσα στο χώρο της Ευρωπαικής Ένωσης, ο κλάδος της 

ελληνικής ναυτιλίας (εάν τη θεωρούσαμε επιχειρηματική συστάδα) είναι έκτη σε κατάταξη 

σχετικά με την προσφερόμενη αξία που προσδίδει στην ελληνική οικονομία, ενώ είναι πέμπτη 

σε σχέση με την απασχόληση που προσφέρει παρ’ όλο που ελληνόκτητος στόλος είναι ο 

μεγαλύτερος στον κόσμο . Αναλυτικότερα η συμβολή κάθε ναυτιλίας στην κρατική οικονομία 

και απασχόληση φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. 
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Πηγή: Greek Shipping, 2010 

Χάρτης 7.1 Προστιθέμενη Αξία και Εργασία στα Ευρωπαϊκά Cluster 

Αυτά τα αποτελέσματα γίνονται εύκολα αντιληπτά εάν σκεφτούμε ότι πέραν από τις 

πλοιοκτήτριες εταιρίες,  οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τη ναυτιλία είναι λίγες σε αριθμό 

όταν αναφερόμαστε στην Ελλάδα. Επίσης, το μέγεθος του στόλου δεν είναι αναγκαίο ότι 

συνάδει πάντα και με την προσφορά αξίας σε μία κρατική οικονομία. Επίσης, η ελληνική 

ναυτιλία δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα ενός οργανωμένου cluster αφού δεν 

εμφανίζονται στο κλάδο καινοτόμες ιδέες, ούτε ελέυθερη και ανεμπόδιστη επικοινωνία 

ανάμεσα στους διάφορες παίκτες τους. Βέβαια, αυτό εξηγείται στο ότι η εξειδίκευση του 

ελληνικού στόλου είναι σε μεταφορά χύδην φορτίων και δεν απαιτεί εξειδικευμένη τεχνολογία 

και καινοτόμες ιδέες.  

 

Αυτό φαίνεται και από το παρακάτω γράφημα το οποίο δείχνει την προστιθέμενη αξία που 

προσφέρει ο κάθε ναυτιλιακός κλάδος σε κάθε κρατική οικονομία 

. 
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Πηγή: The Greek Shipping Cluster 

Διάγραμμα  7.1 Σύγκριση της Προστιθέμενης Αξίας του κάθε κλάδου του Cluster  

Εν συνεχεία μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση της ανταγωνιστικότητας της κάθε κρατικής 

ναυτιλίας με το εργαλείο του διαμαντιού του Porter όπως αυτό απεικονίζεται στο ακόλουθο 

εικονίδιο. 

Εικόνα 7.1 Το Διαμάντι του Porter 

  

Πηγή: The Greek Shipping Cluster 

 

Αρχικά, όσον αφορά τους παράγοντες του κλάδου βλέπουμε ότι συχνά παίζει σημαντικό ρόλο 

η παράδοση και η ιστορία κάθε cluster στο οποίο βλέπουμε ότι υπερισχύουν οι ελληνικές 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Βέβαια σε θέματα κουλτούρας συνεργασίας οι άλλες χώρες 

υπερέχουν. Ακόμα, σχετικά με τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές υποδομές η Νορβηγία, η 

Ολλανδία αλλα κυρίως η Γερμανία υπερτερούν εκπαιδεύοντας εξειδικευμένο προσωπικό το 

οποίο απασχολείται στα γεωγραφικά όρια του cluster. Πέραν, όμως, από το προσωπικό που 
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ανήκει σε τεχνικές δραστηριότητες, υπάρχουν επίσης στην Ολλανδία και στη Γερμανία 

διοικητικά στελέχη τα οποία μένουν στη συστάδα και προσδίδουν σε αυτή ανταγωνιστικότητα 

μέσω της ηγεσίας τους και των στρατηγικών τους επιλογών. Σε αυτόν τον παράγοντα έχει 

μεγάλη αξία και το Ελληνικό παράδειγμα καθώς παραδοσιακά οι αποφάσεις των Eλλήνων 

πλοιοκτητών έχουν οδηγήσει στη μακρόχρονη και κερδοφόρο πορεία της ελληνικής ναυτιλίας. 

Στις ίδιες χώρες υπάρχει και αυξημένη ερευνητική δραστηριότητα και γίνονται διαρκώς 

προσπάθεια για τεχνολογική αριστεία και εξέλιξη. Αυτό γίνεται με ανεμπόδιστη επικοινωνία 

και εμπιστοσύνη ανάμεσα στα διάφορα μέλη.  

 

Ακόμα όσον αφορά τον τομέα της ζήτησης θαλάσσιας  μεταφοράς όλες οι εταιρίες 

αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες αφού η ζήτηση είναι ένας εξωγενής τομέας ο οποίος 

επηρεάζεται από πολλούς αντικειμενικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, όμως, για το θέμα της 

Νορβηγίας, αυτή αντιμετωπίζει αρκετούς περιορισμούς καθώς επηρεάζεται από ένα στενό 

πλαίσιο ζήτησης χωρίς τη δυνατότητα ευελιξίας. Δηλαδή, απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο 

κοινό, με ιδιαίτερες απαιτήσεις και προτιμήσεις καθαρά συνδεδεμένες με την τεχνολογία και 

την καινοτομία.  Συγκεκριμένα, η Γερμανία είναι η μοναδική χώρα η οποία έχει και τοπική 

ζήτηση, πιο υψηλή από τα υπόλοιπα κράτη των μεταφορικών υπηρεσιών καθώς είναι 

εισαγωγέας πρώτων υλών και εξαγωγέας βιομηχανικών προϊόντων. Ακόμα, οι υπόλοιπες 

συστάδες παρουσιάζουν μία ευελιξία στις κινήσεις τους ανάλογα με τον κύκλο της ναυτιλίας 

και δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρίες να μεταπηδήσουν σε εναλακτικούς τομείς της 

ναυτιλίας. Αυτό δε συμβαίνει στο ελληνικό δίκτυο καθώς οι επιχειρήσεις είναι καθαρά 

εστιασμένες στην ποντοπόρο μεταφορά της οποίας η ζήτηση προέρχεται από τα ξένα 

βιομηχανικά κράτη.  

 

Επίσης, παρατηρούμε μία διαφοροποίηση και στις στρατηγικές των διαφόρων εταιριών καθώς 

οι εταιρίες που ανήκουν στις επιχειρηματικές συστάδες είναι εστιασμένες στην αναβάθμιση 

των προϊόντων και των υπηρεσιών, ενώ οι ελληνικές εταιρίες παραμένουν σε παραδοσιακές 

μορφές μετακίνησης, ενώ μόνο οι ηγέτιδες εταιρίες του κλάδου εφαρμόζουν νέες μεθόδους 

μεταφοράς. Αυτές παίζουν μεγάλο ρόλο και σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και οι δικές τους 

επίλογές μπορεί να καθορίσουν τις στρατηγικές κινήσεις των άμεσα ανταγωνιστών τους, είτε 

αυτοί ανήκουν είτε όχι σε μία ναυτιλιακή συστάδα. Βέβαια αυτό που εκλείπει από τις ελληνικές 
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ναυτιλιακές εταιρίες είναι η έννοια του συνανταγωνισμού όσων επιχειρήσεων είναι 

γεωγραφικά συγκεντρωμένων στον Πειραιά ή και ευρύτερα στον Πειραιά. Η έννοια του 

συνανταγωνισμού  εφαρμόζεται και ουσιαστικά ορίζεται κυρίως στην Ολλανδία και στη 

Γερμανία οι οποίες έχουν πλέον και μηδενικό κόστος επικοινωνίας άρα και ελάχιστες 

εξωτερικότητες στη συνεργασία τους. 

 

Εν συνεχεία, όπως αναφέραμε οι ελληνικές παραναυτιλιακές εταιρίες είναι λίγες, μη 

ανταγωνιστικές και προσφέρουν ελάχιστα στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Αντίθετα οι εταιρίες 

που ανήκουν σε ναυτιλιακό cluster περιβάλλονται από πολύ ανταγωνιστικές εταιρίες 

προμηθευτών, κατασκευαστών και παρόχων ναυτιλιακών υπηρεσιών οι οποίες έχουν υψηλό 

επίπεδο εξειδίκευσης και τεχνικής κατάρτισης. Ταυτόχρονα σε αυτές τις συστάδες δρούν και 

αναπτύσσονται μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάνοντας εύκολη την πρόσβαση σε 

κεφάλαια των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που είναι στο ίδιο cluster. Εδώ εμφανίζεται και η 

υπεροχή του βρετανικού cluster το οποίο βασίζεται στις υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

 

Σχετικά με τη θέση της κυβέρνησης στην ανταγωνιστικότητα των εταιριών για το ελληνικό 

παράδειγμα, αυτή έχει αναλυθεί στην προηγούμενη ενότητα. Βέβαια, μπορούμε να 

συμπληρώσουμε ότι τα τελευταία έτη έχει δημιουργήσει ένα ασταθές οικονομικό πλαίσιο 

επιχειρηματικής ανάπτυξης και μία αβεβαιότητα για τα ωφέλη που μπορεί να αποκομίσει η 

ελληνική ναυτιλία. Βέβαια, θα είχε σημαντικό ρόλο εάν αναλάμβανε δράσεις για τη 

θεσμοθέτηση της επιχειρηματικής συστάδας του Πειραιά. Παρόμοια συμπεριφορά συναντούμε 

και στο cluster του Λονδίνου. Αντίθετα στο νορβηγικό και στο ολλανδικό cluster η πολιτική 

κυβέρνηση έχει αντιληφθεί τη σημασία της ναυτιλίας για την οικονομία του κράτους και την 

έχει στηρίξει χρηματοδοτώντας εκπαιδευτικά και ερευνητκά κέντρα αλλά και στηρίζοντας και 

τις οργανώσεις εμπορίου και εργαζομένων. Επίσης στηρίζει κάθε ενέργεια για καινοτομία και 

τεχνολογική βελτιστοποίηση δίνοντας τα απαραίτητα βοηθήματα σε όποιον επιδιώξει την 

καινοτόμο δραστηριότητα. Ταυτόχρονα όλες οι επιχειρηματικές συστάδες έχουν την 

υποστήριξη σε όλες τους τις εκφάνσεις από την κρατική κυβέρνηση και τη βοήθεια για τη 

διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Τέλος, η συμμετοχή των ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

σε συνασπισμούς, συμμαχίες και συνεργασίες με άλλες εταιρίες του εξωτερικού, αλλά και η 
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διαδικτυακή συνεργασία των συστάδων δε θα μπορούσε να εφαρμοσθεί εάν δεν είχε την 

υποστήριξη της εκάστοτε εθνικής κυβέρνησης. 

 

Πιο συγκεκριμένα τώρα, στο θέμα του συνανταγωνισμού αυτό είναι μοναδικό διαφορετικό 

χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων που ανήκουν σε ναυτιλιακή συστάδα.  Αυτός, μάλιστα, 

στηρίζεται από κέντρα ναυτιλιακής αριστείας που μπορεί να υπάρχουν μέσα στη συστάδα. 

Βάση και λόγος ύπαρξης του συνανταγωνισμού είναι η ευκολία προσέγγισης πληροφοριών και 

η διακίνηση νέων ιδεών και τεχνολογιών, ενώ βλέπουμε ότι όλες σχεδόν οι εταιρίες μπορούν 

να έχουν αυτή τη συμπεριφορά, συμφωνα με τις περιπτώσεις που αναφέραμε στην 

προηγούμενη ενότητα. Ταυτόχρονα, κυρίως στη Νορβηγία και στην Ολλανδία βλέπουμε ότι 

υπάρχει και ταυτόχρονη ανάληψη κοινού ρίσκου για την ανάπτυξη των προγραμμάτων έρευνας 

και ανάπτυξης και ανοίγματος νέων αγορών. 

 

Τέλος, αναφορικά με τη δύναμη που έχει η κάθε εταιρία στην αγορά, οι ελληνικές εταιρίες 

έχουν αποδείξει ότι διαχρονικά μπορούν να διατηρήσουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς παρά 

τις αλλαγές και τις διακυμάνσεις της ζήτησης. Μεγάλο ρόλο παίζει εδώ το μέγεθος του στόλου 

αλλά και οι τακτικές κινήσεις και επιλογές των πλοιοκτητών και εφοπλιστών. Οι εταιρίες των 

cluster πολλές φορές μένουν εγκλωβισμένες στην τοπική ζήτηση μένοντας ανίκανες να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες της παγκόσμιας ζήτησης για μεταφορά. Βέβαια μέσα στη συστάδα 

δεν είναι λίγες οι φορές κατά τις οποίες εμφανίζονται και παραδείγματα συγκεντρωτισμού και 

άτυπων συνεργειών για την προσέγγιση νέων αγορών. Βέβαια σε αυτά τα πλαίσια είναι πιο 

εύκολη και η πρόσβαση σε νομικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες μέσω των 

υποστηρικτικών επιχειρήσεων, τομέας που υστερεί η Νορβηγία.  
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Συμπερασματικά, στα πλαίσια αυτής της εργασίας προσπαθήσαμε να κάνουμε μία 

βιβλιογραφική ανασκόπηση των θεωριών ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των ναυτιλιακών 

cluster και να τις εφαρμώσουμε στα παραδείγματα των ναυτιλιακών cluster της Ευρώπης. Βάση 

στη σύγκριση και στη μελέτη μας ήταν το διαμάντι του Porter. 

Συγκεκριμένα, στη μελέτη των εταιριών που ανήκουν στα ναυτιλιακά cluster, εντοπίστηκαν 

δυσκολίες για την έρευση πηγών για πληροφορία και γνώση της διαμόρφωσης και των 

αποτελεσμάτων τους. Επίσης, στη μελέτη μεγάλων cluster της Ευρώπης, εντοπίζονταν 

περιπτώσεις γιγάντιων επιχειρήσεων οι οποίες, πολλές φορές έφευγαν από τα όριά τους και η 

ανταγωνιστικότητα αυτών δεν θα μπορούσε να προέλθει από τη συγκεκριμένη συστάδα και 

μόνο. 

Σε αυτό το σημείο, καταλήγουμε ότι ο κλάδος της ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από μία 

πολυμορφία η οποία επηρεάζει τα αποτελεσματα των επιχειρήσεών του. Η πολυμορφία αυτή 

είναι και ο λόγος για τον οποίο η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου έχει πολλές 

αιτίες ανάπτυξης. Βέβαια, η συμβολή μίας επιχειρηματικής συστάδας στην ανταγωνιστικότητα 

του κλάδου είναι αναμφισβήτητη, καθώς προάγει την καινοτομία και τη συνεργασία των 

διαφόρων μερών. Όμως, όπως φαίνεται από τη μελέτη του ελληνκού παραδείγματος αυτό δεν 

είναι αρκετό, καθώς η παράδοση, το μέγεθος του στόλου και οι επιχειρηματικές αποφάσεις των 

ηγέτιδων επιχειρήσεων και πλοιοκτητών μπορούν να φέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

μεγαλύτερου μεγέθους και χρονικής διάρκειας.  

Έτσι βλέπουμε, ότι συγκεκριμένα για ένα βιομηχανικό κλάδο όπως είναι η φορτηγός ναυτιλία, 

η θεσμοθέτηση ενός cluster δεν αποτελεί τη βασική προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας καθώς 

αυτή μπορεί να προέλθει από άλλες αιτίες οι οποίες βασίζονται στη μεμονωμένη στρατηγική 

της κάθε επιχείρησης.  

Στη βιβλιογραφική μελέτη που έγινε στα πλαίσια αυτής της εργασίας, παρατηρήθηκε ότι θα 

ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μία μελέτη για χρηματοοικονομικούς δείκτες αποτελεσμάτων της 
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επιχειρηματικής συστάδας σε μία ναυτιλιακή επιχείρηση, επομένως αυτή είναι μία πρόταση 

για τις επόμενες έρευνες.  
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