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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Σημαντικοί Όροι: Επιχειρηματικές Συστάδες, Επιστήμες Ζωής, Διεθνοποίηση, 

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.  

Περίληψη 

Οι Επιστήμες Ζωής είναι ένας στρατηγικά σημαντικός επιχειρηματικός τομέας για 

την Ευρώπη, ο οποίος έχει αναγνωρισθεί ως ένας από τους τεχνολογικούς παράγοντες 

που μπορεί να ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητά της, να προωθήσει την 

οικονομική ανάπτυξη και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Οι επιχειρήσεις 

Επιστημών Ζωής χαρακτηρίζονται από εντατική συγκέντρωση σε συστάδες 

(clustering) και δημιουργία ισχυρών διεθνών συνεργασιών. 

Η παρούσα μελέτη, επιδιώκει να αναγνωρίσει τις ιδιαιτερότητες των clusters 

Επιστημών Ζωής και να διερευνήσει τη συσχέτισή τους με τη διεθνοποίηση των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκει την αναγνώριση των 

ευνοϊκών συνθηκών που δημιουργούνται εντός των clusters σχετικά με την προαγωγή 

της διεθνοποίησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τόσο σε θεωρητικό όσο 

και σε εμπειρικό επίπεδο. 

Αρχικά, στο πλαίσιο της παρουσίασης της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας για 

τις επιχειρηματικές συστάδες, αναδεικνύεται η σημασία των συστάδων ως εργαλείο 

ανάπτυξης. Το πρώτο μέρος της έρευνας αποτελείται από συγκριτική μελέτη καλών 

πρακτικών που εφάρμοσαν τρεις ευρωπαϊκές συστάδων Επιστημών Ζωής σε σχέση 

με τη διεθνοποίηση των ΜμΕ. Το δεύτερο μέρος της έρευνας, περιλαμβάνει τη 

διερεύνηση της περίπτωσης της ελληνικής επιχειρηματικής συστάδας (περιοχή 

Αττικής) σε εμπειρικό επίπεδο μέσα από έρευνα πεδίου. Η παρούσα διπλωματική 

εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα της έρευνας, προτάσεις βελτίωσης της 

διαχείρισης των clusters ως προς τη διεθνοποίηση των ΜμΕ και μελλοντικά θέματα 

για μελέτη.  
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LIFE SCIENCES CLUSTERS AND 

INTERNATIONALISATION OF SMALL & 

MEDIUM ENTERPRISES  

 

Keywords: Clusters, Life Sciences, Small and Medium Enterprises. 

 

Abstract 

 

Life sciences is a strategically important business sector for Europe, identified as one 

of the key technological factors to strengthen Europe’s competitiveness, economic 

growth and quality of life. Life Sciences enterprises are characterised by intensive 

clustering and strong international cooperation. 

This study pursues to identify Life Sciences clusters’ features and investigate their 

correlation with small and medium enterprises’ internationalisation. More specifically, 

the study identifies the favorable conditions created within clusters that aim to 

promote SMEs’ internationalisation both in theoretical and empirical level. 

Initially, the literature review highlights the importance of clusters as a growth 

instrument. The first section of the research is a comparative analysis of three 

European Life Sciences clusters’ best practices on fostering internationalisation of 

SMEs.  The following section, presents the case of the Greek Life Sciences cluster 

through the empirical survey based on SMEs’ executives in-depth interviews. The 

thesis concludes with the research findings, cluster management suggestions (towards 

SMEs’ internationalisation) and topics for future investigation. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Παρουσίαση του προβλήματος 

 

Οι συστάδες επιχειρηματικότητας (clusters) αναφέρονται στη δημιουργία ομάδων 

επιχειρήσεων, με κοινούς στόχους και παρόμοια στρατηγική σκέψη οι οποίες 

μέσα από συνεργασίες επιδιώκουν να καθιερωθούν στο κλάδο 

δραστηριοποίησής τους, αλλά και να επιτύχουν στόχους που δεν μπορούν να 

πραγματοποιήσουν από μόνες τους. Τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι η 

γεωγραφική συγκέντρωση, οι συνέργειες, η συμπληρωματικότητα των 

δραστηριοτήτων τους και τέλος οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των 

επιχειρήσεων (Hamdouch, 2008). 

Παράλληλα, αποτελούν σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για τις τοπικές και 

περιφερειακές οικονομίες λόγω των πολλαπλών εξωτερικοτήτων όπως η τοπική 

διαθεσιμότητα εκπαιδευμένου προσωπικού, οι δεσμοί μεταξύ των προμηθευτών και η 

τοπική διάχυση γνώσης (Potter και Watts 2011) που δημιουργούνται από τις σχέσεις 

μεταξύ άμεσων και έμμεσων ανταγωνιστών παρόμοιας ή συμπληρωματικής 

τεχνολογικής δραστηριότητας (St. John και Pouder, 2006). Η δυναμική αυτή, μεταξύ 

των άλλων,  επιβεβαιώνεται και μέσω της ένταξής τους στην ευρωπαϊκή πολιτική 

ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τόσο σε περιφερειακό και σε διακρατικό 

επίπεδο (Todtling και Trippl, 2005). Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

εντατικοποιεί δράσεις διεθνούς συνεργασίας που υλοποιούνται μέσω των clusters 

στοχεύοντας στη διεθνοποίηση των ΜμΕ σε σημαντικές παγκόσμιες αγορές 

(European Cluster Collaboration Platform, 2017). 

Οι Επιστήμες Ζωής και η Βιοτεχνολογία αποτελούν ένα πεδίο στρατηγικής 

σημασίας για την Ευρώπη, με την τελευταία να έχει μάλιστα αναγνωριστεί, ως 

«τεχνολογικός παράγοντας επιτάχυνσης» της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002). Από οικονομικής πλευράς, ο επιχειρηματικός κλάδος 

των Επιστημών Ζωής (ή Βιοεπιστημών) είναι ένας από τους μεγαλύτερους και 

ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, εκπροσωπώντας ένα σημαντικό 

τμήμα του παραγόμενου ΑΕΠ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με σημαντικότερες χώρες 
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την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία και το Βέλγιο (Mizuho Bank, 2013). Οι 

συστάδες των Επιστημών Ζωής (Life Sciences clusters) δημιουργούνται από τη 

συγκέντρωση των ΜμΕ γύρω από τις πηγές γνώσης (Ανώτατη Εκπαίδευση και 

Ερευνητικά Ιδρύματα) και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το οικοσύστημα των συστάδων 

Επιστημών Ζωής συμπληρώνουν συντονιστικοί φορείς ή διαχειριστικοί οργανισμοί, 

συνήθως κρατικής ή περιφερειακής προέλευσης. 

Η διεθνοποίηση, μέχρι πρόσφατα, αποτελούσε επιδίωξη μόνο των σχετικά 

μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ οι μικρότερες συνήθιζαν να διατηρούν τον τοπικό και 

περιφερειακό χαρακτήρα τους (Dana κ.ά., 1999b). Με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και την ανάδυση τομέων υψηλής τεχνολογίας (όπως η Βιοτεχνολογία) 

δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για τη διεθνοποίηση και των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Πλέον, η διεθνής επιχειρηματικότητα των ΜμΕ καθορίζεται από ένα 

σύνολο παραγόντων, στους οποίους περιλαμβάνονται οι συστάδες 

επιχειρηματικότητας (Ratten κ.ά., 2007) μέσω της καλλιέργειας ευνοϊκών για τη 

διεθνοποίηση συνθηκών. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι ευνοϊκές αυτές 

συνθήκες για τον κλάδο των Επιστημών Ζωής είναι οι εξής: οι ερευνητικές 

συμμαχίες, η χρηματοδότηση, η οργανωσιακή υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων 

στις προκλήσεις των διεθνών αγορών και τέλος η ανάδειξη του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μέσω Marketing και Στρατηγικής διεθνοποίησης του cluster για τα 

μέλη του (Zu Kocker,2010, Yeniyurt κ.α., 2009’ Mariotti κ.α., 2008, Coombs κ.α., 

2006’ Mariotti και Piscitello, 2001). 

Στην Ελλάδα, η επιτακτική ανάγκη επιτάχυνσης του ρυθμού βελτίωσης της 

διεθνοποίησης των ΜμΕ (SBA Ελλάδα, 2016) δημιουργεί την ανάγκη αξιοποίησης 

των αναπτυξιακών εργαλείων που έχουν δυναμική θετικής συνεισφοράς, όπως είναι 

τα clusters. Σχετικά με τις ελληνικές συστάδες επιχειρηματικότητας Επιστημών  

Ζωής, παρόλο που αυτές είναι ενεργές πάνω από μια δεκαετία, δεν υπάρχουν 

βιβλιογραφικές αναφορές για τη συνεισφορά τους στη διεθνοποίηση των ΜμΕ.   

Το πρόβλημα στο οποίο η παρούσα διπλωματική εργασία καλείται να συνεισφέρει 

είναι διπλό: η μία διάσταση είναι η προαναφερθείσα έλλειψη διερεύνησης της 

συνεισφοράς των συστάδων επιχειρηματικότητας Επιστημών Ζωής στη 

συγκεκριμένη ανάγκη των ΜμΕ και η δεύτερη διάσταση είναι η διερεύνηση 

εφαρμογής επιτυχημένων πρακτικών διεθνοποίησης ΜμΕ μέσω των  ευρωπαϊκών 

συστάδων επιχειρηματικότητας. Επιπρόσθετα, στην εργασία  επιχειρείται να 
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καταγραφούν οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα των Επιστημών Ζωής, ελπίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο τα στελέχη των 

clusters και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν καλύτερα τα 

προβλήματά τους. 

 

1.2 Σκοπός της Διπλωματικής 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συνεισφοράς των 

επιχειρηματικών συστάδων Επιστημών Ζωής στη διεθνοποίηση των ΜμΕ. Για το 

λόγο αυτό τέθηκαν τα κάτωθι ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Συσχετίζεται η δημιουργία και η ανάπτυξη των συστάδων επιστημών ζωής 

στην Ελλάδα με την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων;  

2. Ποιά είναι η αντίληψη των στελεχών των ΜμΕ  για τη συνεισφορά του cluster 

στη διεθνοποίησή τους; 

3. Μπορούν να εφαρμοστούν οι καλές πρακτικές των αντίστοιχων ευρωπαϊκών 

συστάδων στην Ελλάδα; 

 

1.3 Συνεισφορά της Διπλωματικής 

Η έρευνα του συγκεκριμένου θέματος συμπίπτει με την καθιέρωση των συστάδων 

επιχειρηματικότητας ως εξέλιξη των επιχειρηματικών δικτύων στην Ε.Ε. και την 

ένταξη τους στην αναπτυξιακή πολιτική της Ευρώπης ως φορέα αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η παρούσα έρευνα δίνει αφορμή 

για πιο ακριβή προσδιορισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των συστάδων των 

Επιστημών Ζωής και την ανάλυση των συνθηκών που οι συστάδες μπορούν να 

καλλιεργήσουν σε σχέση με τη διεθνοποίηση των ΜμΕ στον κλάδο. Αυτές οι 

αναλύσεις γίνονται παράλληλα με την παράθεση των εμποδίων και των μοντέλων 

διεθνοποίησης των ΜμΕ Επιστημών Ζωής ώστε να υπάρχει μια σφαιρική 

παρουσίαση του προβλήματος. Η βιβλιογραφική παράθεση των νέων δεδομένων για 

τα χαρακτηριστικά και τη σημαντικότητα των επιχειρηματικών συστάδων Επιστημών 

Ζωής,  οι μελέτες περιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση – που αποτελεί μια ενιαία 

αλλά και πολυσχιδή αγορά- αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι του κλάδου των ΜμΕ 

Επιστημών Ζωής στην Ελλάδα θα συμβάλλουν για την δημιουργία συμπερασμάτων 

σχετικά με το ρόλο των συστάδων και σε αυτή την ολιστική προσέγγιση έγκειται το 



 

4 

ενδιαφέρον για ανάπτυξη του θέματος. Επιπλέον, βάσει των ευρημάτων, δίνεται η 

ευκαιρία για την πρόταση πρακτικών διοίκησης και μέτρων πολιτικής που 

ενδεχομένως έχουν εφαρμογή στην ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα στον 

κλάδο των Επιστημών Ζωής. 

 

1.4 Μεθοδολογική Προσέγγιση 

 

Η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθείται είναι  συνδυαστική ποιοτική ανάλυση, 

μέσα από δύο προσεγγίσεις. Κατ’ αρχήν, διενεργείται συγκριτική ανάλυση των καλών 

πρακτικών που ακολουθήθηκαν από συστάδες επιχειρηματικότητας Επιστημών Ζωής 

στην Ε.Ε. ως προς τη διεθνοποίηση των ΜμΕ επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, 

διενεργείται έρευνα πεδίου μέσω συνεντεύξεων με στελέχη ΜμΕ. Οι συνεντεύξεις 

βασίζονται σε ημιδομημένα ερωτηματολόγια. 

Για την συγκριτική μελέτη των καλών πρακτικών σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης επιλέχτηκαν τα παρακάτω clusters Επιστημών Ζωής με κριτήριο τη σαφή 

στρατηγική διεθνοποίησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των περιοχών τους: 

medicon valley- Δανία και Σουηδία, bio cat- Καταλονία/ Ισπανία και bio flanders- 

Φλάνδρα/ Βέλγιο. Για την έρευνα πεδίου, πραγματοποιήθηκαν πέντε προσωπικές 

συνεντεύξεις με εξειδικευμένα στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ευρύτερου 

τομέα των Επιστημών Ζωής που δραστηριοποιούνται στην Αττική. Τα στελέχη 

επιλέχθηκαν με βάση το διεθνή έκθεσή τους και την απόκτηση αντίστοιχης 

ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας. Τα ιδρυτικά ή διευθυντικά στελέχη αυτά, 

εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις τους στον διαχειριστικό οργανισμό της συστάδας 

Ελληνικών Βιοεπιστημών
1
, ο οποίος ιδρύθηκε το 2006, ως μια πρωτοβουλία 

συγκέντρωσης του δυναμικού καινοτομίας στον τομέα των Επιστημών Ζωής. 

 

1.5 Δομή της Διπλωματικής 

 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή, στην οποία περιγράφονται ο σκοπός της, 

το κίνητρο του ερευνητή για να διερευνήσει το θέμα, τα ερευνητικά ερωτήματα, η 

μεθοδολογία , η συνεισφορά της έρευνας και η δομή της διπλωματικής. 

                                                 
1
  http://hbio.gr/hbio/mission#sthash.YqFpGIjW.dpbs 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο αποσαφηνίζονται εννοιολογικά οι βασικοί όροι, όπως οι 

επιχειρηματικές συστάδες, κλπ. και γίνεται επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Αρχικά, βάσει της βιβλιογραφίας, παρουσιάζονται οι επικρατέστεροι ορισμοί που 

αφορούν στις επιχειρηματικές συστάδες  και περιγράφεται το πλαίσιο σχετικά με τις 

παραμέτρους που καθιστούν τις συστάδες αναπτυξιακά εργαλεία. Εξειδικεύοντας στις 

συστάδες Επιστημών Ζωής, που αποτελεί και το αντικείμενο διερεύνησης της 

παρούσας διπλωματικής, γίνεται, στη συνέχεια, παράθεση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους και περιγραφή των εταίρων που συνθέτουν τα clusters 

Επιστημών Ζωής. Ακολουθεί επισκόπηση της βιβλιογραφίας διεθνοποίησης των 

ΜμΕ. Εξειδικεύοντας στον κλάδο των Βιοεπιστημών, γίνεται ανάλυση των 

παραγόντων που ευνοούν τη διεθνοποίηση των ΜμΕ μέσω των συστάδων 

Βιοεπιστημών. Η βιβλιογραφική επισκόπηση ολοκληρώνεται με την περιγραφή των 

μορφών και των εμποδίων διεθνοποίησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

καθώς και των αντίστοιχων θεωρητικών μοντέλων.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται ο σχεδιασμός της έρευνας για τη διερεύνηση 

της συνεισφοράς των συστάδων Βιοεπιστημών στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων 

που συμμετέχουν σε αυτές. Περιγράφεται, η μεθοδολογία της έρευνας η οποία 

ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη του εμπειρικού τμήματος της εργασίας. 

Συγκεκριμένα, γίνεται παρουσίαση του ερευνητικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε 

και αναλύονται οι λόγοι για την επιλογή αυτού. Τέλος, γίνεται περιγραφή της 

διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη συλλογή πληροφοριών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται η συγκριτική μελέτη περιπτώσεων επιτυχημένων 

πρακτικών διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) των Επιστημών 

Ζωής,  μέσα από επιχειρηματικές συστάδες στον ευρωπαϊκό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, 

περιγράφονται οι εταίροι των υπό εξέταση συστάδων, οι συνθήκες που ευνόησαν τη 

διεθνοποίηση των ΜμΕ καθώς και οι μελλοντικές προκλήσεις στις οποίες οι 

διαχειριστικοί οργανισμοί των συστάδων πρέπει να απαντήσουν. Το κεφάλαιο κλείνει 

με την παράθεση των ευρημάτων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 

που διεξήχθη  σχετικά με τη διερεύνηση του βασικού θέματος, δηλαδή της 

συνεισφοράς των συστάδων επιχειρήσεων Επιστημών Ζωής στη διεθνοποίηση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των εις βάθος συνεντεύξεων με στελέχη των 

επιχειρήσεων που εμπλέκονται ενεργά στην ελληνική συστάδα του τομέα των 
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Επιστημών Ζωής . 

Κλείνοντας, στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται τα συμπεράσματα της διπλής 

ερευνητικής προσέγγισης. Δεδομένων των αποτελεσμάτων επιχειρείται η πρόταση 

εφαρμογής καλών πρακτικών με δυνατότητα εφαρμογής στην Ελλάδα για την 

καλύτερη υποστήριξη των ΜμΕ των Επιστημών Ζωής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ 

 

2.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση των επιχειρηματικών 

συστάδων (clusters), με στόχο να γίνει κατανοητός ο όρος, η έννοια και οι 

εφαρμογές τους με εστίαση στις συστάδες που χαρακτηρίζονται από ένταση 

γνώσης, όπως είναι ο υπό εξέταση επιχειρηματικός κλάδος των Επιστημών 

Ζωής. 

 

2.2 Θεωρητικό υπόβαθρο των συστάδων επιχειρηματικότητας 

 

2.2.1 Ορισμοί και ιστορική αναδρομή 

Η ερευνητική δραστηριότητα σε σχέση με τη σύλληψη των clusters εξελίχθηκε 

βασισμένη σε μελέτες πάνω στη γεωγραφική συσσώρευση των επιχειρήσεων. 

Στη βιβλιογραφία, εναρκτήριες αναφορές αποτέλεσαν οι εμπειρικές διατριβές 

των Marshall (1920) και Krugman (1991). Αφορμή για τις έρευνες αυτές, ήταν η 

παρατήρηση πως οι επιχειρήσεις έχουν την τάση να συγκεντρώνονται 

γεωγραφικά σε λίγες περιοχές και να εμφανίζουν παρεμφερή δραστηριότητα. Η 

συγκέντρωση αυτή έχει θετικές επιδράσεις σε όλη τη διάρκεια ζωής των 

επιχειρήσεων και βελτιώνει την ενσωμάτωση καινοτομίας σε σχέση με τις 

επιχειρήσεις που δεν είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένες. 

Ο Marshall είναι ο πρώτος που εισάγει στη βιβλιογραφία τον όρο 

«βιομηχανικές περιοχές» (Marshall, 1890) στο βιβλίο του “Principles of 

Economics”. Χαρακτηρίστηκαν ως συγκέντρωση εξειδικευμένων βιομηχανιών σε 

συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές οι οποίες δημιουργούν συνθήκες και οφέλη 

οικονομιών κλίμακας. 

O Krugman (Krugman, 1991) ήταν ωστόσο ο πρώτος που επεσήμανε πως τα 

clusters δεν αποτελούν απλά σταθερές ροές αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των 

επιχειρήσεων αλλά κυρίως δυναμικοί σχηματισμοί βασισμένοι στη δημιουργία 

γνώσης με σκοπό την αυξανόμενη αποδοτικότητα και καινοτομία υπό την ευρεία 
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έννοια. 

Είναι γνωστό, πως ο πρώτος πλήρης ορισμός των επιχειρηματικών συστάδων 

(clusters) στη διεθνή βιβλιογραφία οφείλεται στον Michael Porter, στο άρθρο 

του με τίτλο “Το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα των Εθνών” (Porter, 1990). Η 

πολυδιάστατη φύση των σχηματισμών αυτών υποδηλώνεται από την 

συνεχιζόμενη προσπάθεια του ίδιου του Porter στην αποτύπωση των 

χαρακτηριστικών τους μέσα από έναν μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων (Porter, 

1995, 1998a, 1998b, 1998c και 2000). 

Στο πλαίσιο του εμπλουτισμού του αρχικού ορισμού ο Porter (1998c) δίνει τη 

δική του γενικευμένη ερμηνεία για το περιεχόμενο του όρου: «Τα clusters 

αποτελούν την κρίσιμη μάζα εταιρειών και οργανισμών γεωγραφικά 

συγκεντρωμένων, σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Συγχρόνως αποτελούν μια σειρά 

από συνδεόμενες βιομηχανίες αλλά και άλλους φορείς σημαντικούς για τον 

ανταγωνισμό». 

Ακολουθούν επιλεκτικά ορισμοί που θεωρείται πως αντιστοιχούν στις 

ανάγκες των επιχειρήσεων των Επιστημών Ζωής. 

Feser και Lugar (2002): συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες 

στην ίδια περιοχή εξαιτίας εμπορικών σχέσεων και μοιράζονται κοινά στοιχεία της 

αγοράς (συμπεριλαμβανομένων της υποδομής, γνώσης, πόρων και εργασίας). 

Rosenfeld (1997): γεωγραφικά οριοθετημένες συγκεντρώσεις συναφών, 

διασυνδεμένων και συμπληρωματικών επιχειρήσεων με ενεργές διόδους 

επιχειρηματικών συναλλαγών, επικοινωνίας και διαλόγου οι οποίες μοιράζονται 

κοινές υποδομές, κοινή «αγορά» ανθρώπινου δυναμικού και υπηρεσιών σε ένα 

περιβάλλον κοινών απειλών και ευκαιριών. 

 

2.2.2 Κοινά στοιχεία στην θεωρητική ερμηνεία των συστάδων 

Από την πληθώρα ορισμών στην παγκόσμια βιβλιογραφία, διακρίνονται τρία 

κοινά στοιχεία που ερμηνεύουν το φαινόμενο. 

Πρώτο, ότι οι συστάδες επιχειρηματικότητας πρέπει να αποτελούν ομάδες 

συνεργαζόμενων και διασυνδεμένων επιχειρήσεων. Η συνεργασία αυτή γίνεται 

με κάθετο ή οριζόντιο τρόπο μέσα από συνάφεια ή συμπληρωματικότητα 

εισροής πόρων, προϊόντων, υπηρεσιών, τεχνολογίας και λοιπές απορρέουσες 
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δραστηριότητες. 

Το δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό είναι η φυσική εγγύτητα των ομάδων των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων έτσι ώστε να ενθαρρύνεται ο σχηματισμός τους 

αλλά και δημιουργία εξωτερικοτήτων μέσα από τη διάδρασή τους. 

Τρίτο κοινό στοιχείο, είναι πως η γεωγραφική εγγύτητα δεν είναι αναγκαία 

και ικανή συνθήκη για δημιουργία clusters αλλά το γεγονός πως περιγράφονται 

και αποδεικνύονται οφέλη (απτά και άυλα) με οφέλη σε θέματα καινοτομίας, 

παραγωγικότητας ή γενικότερα αύξησης της ανταγωνιστικότητας (Kuah, 2002). 

 

2.2.3 Τα clusters ως εργαλεία ανάπτυξης 

Οι δύο βασικές προσεγγίσεις στην αξιοποίηση των συστάδων είναι αυτές του 

Marshall και του Porter. Η ερμηνεία του Marshall εστιάζει στις οικονομίες 

συσσώρευσης, δηλ. στα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χωροταξική 

εγγύτητα, αλλά και στις παραγόμενες εξωτερικότητες προς όφελος των 

επιχειρήσεων. Ωστόσο, η προσέγγιση του Porter εστιάζει στη δημιουργία ή 

ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και  αποτελεί τη «θεωρητική 

πλατφόρμα» της ένταξης των συστάδων στην (ευρωπαϊκή κυρίως) πολιτική 

ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας (Pessoa, 2011). 

Σε επίπεδο λειτουργίας, οι περιφέρειες και οι οργανισμοί διαχείρισης των 

συστάδων κινούνται προς την καλλιέργεια συνθηκών για θετικές εξωτερικότητες 

κατά Marshall ή αξιοποιούν τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες λόγω της γεωγραφικής 

συγκέντρωσης (όπως κοινές ερευνητικές και παραγωγικές υποδομές, διαθεσιμότητα 

και κινητικότητα ταλαντούχων στελεχών, ευκαιρίες συνεργασίας κατά μήκος της 

αλυσίδας αξίας) (Pessoa, 2011).  

Ακολουθεί η βιβλιογραφική περιγραφή των επιμέρους παραμέτρων που καθιστούν 

τις συστάδες επιχειρηματικότητας αναπτυξιακά μέσα ως εργαλεία: 

 αύξησης της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας 

 ενίσχυσης της συμπληρωματικότητας και των συνεργειών 

 περιφερειακής ανάπτυξης και ανάδειξης της τοπικής αριστείας 

 οργανωσιακής υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 καλλιέργειας διεθνούς συνεργασίας 
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 χρηματοδότησης. 

Εργαλεία για την αύξηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ασπαζόμενη την προσέγγιση του Porter, αναγνωρίζει τα 

clusters ως ομάδες εξειδικευμένων επιχειρήσεων - κυρίως ΜμΕ- και άλλων εταίρων 

που συνεργάζονται στενά σε μια συγκεκριμένη περιοχή με σκοπό την παραγωγή 

καινοτομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία πνευματικής 

ιδιοκτησίας που μόνες τους δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν.  

Από την έναρξη μελέτης των συστάδων επιχειρηματικότητας, η ικανότητα 

καινοτομίας μπήκε στο επίκεντρο των μελετητών οι οποίοι κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως αυτή δεν περιορίζεται στα στενά όρια των επιχειρήσεων αλλά 

εξαρτάται όλο και περισσότερο από πόρους που συσσωρεύονται σε 

συγκεκριμένες περιοχές (Feldman κ.α., 1994’ Storper, 1992).  

Ο Porter (1990, 1998) υποστηρίζει πως οι επιχειρήσεις εντός των συστάδων 

είναι περισσότερο καινοτομικές για δύο λόγους. Ο πρώτος, αφορά τον καλύτερο 

εντοπισμό και αναγνώριση των ευκαιριών, είτε αυτές είναι ανάγκες της αγοράς 

είτε αφορούν τεχνολογικά επιτεύγματα προς αξιοποίηση. Η επόμενη αιτία αφορά 

την ένταση ανταγωνισμού μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων η οποία τις ωθεί 

στην παραγωγή καινοτομίας και βελτιώνει την αποδοτικότητα των λειτουργιών 

τους. 

 

Εργαλεία ενίσχυσης της συμπληρωματικότητας και των συνεργειών. 

 

Οι Baptista και Costa (2014), ακολουθώντας την προσέγγιση του Marshall, 

δηλαδή τη δημιουργία ωφελειών συσσώρευσης λόγω συγκέντρωσης των 

επιχειρήσεων προσδιορίζουν τον ορισμό τους για τις συστάδες ως εξής: «Τα 

βιομηχανικά clusters αποτελούν γεωγραφικές συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, οι 

οποίες αποκομίζουν πλεονεκτήματα στη δραστηριότητά τους από τη χωροταξική 

εγγύτητα. Τα πλεονεκτήματα αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν ως οικονομίες 

συγκέντρωσης ή συσπείρωσης». 

Σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα μελετών οικονομικής γεωγραφίας και 

περιφερειακής πολιτικής, οι οικονομίες συσσώρευσης είναι θετικά συσχετισμένες με 
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την παραγωγικότητα σε τοπικό επίπεδο τόσο στις ΗΠΑ όσο και την Ευρώπη (Ciccone 

και Hall, 1998’ Ciccone, 2002). 

 

Εργαλεία περιφερειακής ανάπτυξης και ανάδειξης της τοπικής αριστείας 

 

Από την σκοπιά της περιφερειακής ανάπτυξης, τα clusters αποτελούν παγκοσμίως 

ένα σύμμαχο στη χάραξη τοπικών πολιτικών εξειδίκευσης καθώς ως φορείς είναι σε 

θέση να ενεργοποιήσουν τους απαραίτητους πόρους βάσει της στενής συνεργασίας με 

τους φορείς καινοτομίας (Cooke, 2002). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιεί τα clusters προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο 

της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση, γνωστή και 

ως RIS3, η οποία στοχεύει στην επικέντρωση των πόρων και των προσπαθειών σε 

επιλεγμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας όπου ανιχνεύεται δυναμικό 

επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας (ΓΓΕΤ, 2016). 

Στην Ελλάδα, η RIS3, μέσω των χρηματοδοτικών δράσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013, 

ενεργοποίησε την περαιτέρω ανάπτυξη των εγχώριων clusters τόσο ως προς την 

επέκταση των δραστηριοτήτων τους, όπως το Bionian Cluster (Αθήνα, Βιοεπιστήμες, 

2011), όσο και ως προς τη δημιουργία νέων συνεργατικών σχηματισμών, όπως τα si- 

Cluster (Αθήνα, διαστημική τεχνολογία, 2009) και gi- Cluster (Αθήνα, ψυχαγωγική 

τεχνολογία, 2011), από τον οργανισμό Corallia. Διαφορετική, αλλά χαρακτηριστική, 

είναι η περίπτωση του Clube (Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής 

Μακεδονίας, Κοζάνη). Προέκυψε ως αποτέλεσμα ωρίμανσης του προϋπάρχοντος 

επιχειρηματικού δικτύου ΜμΕ οι οποίες συνεργάστηκαν σε δεσμίδα έργων 

περιφερειακής πολιτικής. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ίδιου το cluster, η συνεργασία 

μεταξύ των διαφόρων φορέων έχει ενισχύσει τις θεσμικές και διαπροσωπικές σχέσεις 

όσων έχουν εμπλακεί και έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο  συνεργασίας σε περιφερειακό 

επίπεδο. Το δίκτυο αυτό έχει λειτουργήσει ως θεμέλιο για την επίσημη ίδρυση του 

CluBe, το 2014.  

 

Εργαλεία οργανωσιακής υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 

Η διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η 

νοοτροπία συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις, το μάρκετινγκ και η επιχειρηματική 
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δικτύωση αποτελούν τις συνήθεις ανεπάρκειες των νέων επιχειρήσεων τις οποίες οι 

ομάδες διαχείρισης των clusters αλλά και των θερμοκοιτίδων καλούνται να 

βελτιώσουν. 

Η ενίσχυση της επιχειρηματικής αντίληψης των επιστημόνων στην Ευρώπη μπορεί 

να συντελέσει στη βελτίωση της χρηματοδότησης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

εταιρία Βιοφαρμακευτικών Επιχειρήσεων. Η πρόταση αυτή αποτελεί πρόκληση για 

τους οργανισμούς διαχείρισης των clusters που καλούνται να εκπαιδεύσουν τους 

επιστήμονες- επιχειρηματίες τόσο τεχνο-οικονομικά αλλά όσο και ως προς τη 

βελτίωση της οργανωσιακής τους συμπεριφοράς σε θέματα διαχείρισης κινδύνου και 

εξωστρέφειας (ebe, 2016).  

Η εν δυνάμει συνεισφορά των clusters στην οργανωσιακή υποστήριξη των ΜμΕ 

αποδεικνύεται από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Γραμματείας για την Ανάλυση των 

Cluster (ESCA) που έγινε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Αριστείας 

Cluster (ECEI). Η ESCA έχει ως αποστολή τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και 

την αριστεία των ικανοτήτων των διοικήσεων των συστάδων (ως οργανισμοί). Μέσω 

της συγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking που οδηγεί στην διαπίστευση 

Bronze Label), της ανάλυσης και της εκπαίδευσης των διοικητικών στελεχών παρέχει 

δύο πρόσθετες πιστοποιήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ (στο Bronze προστίθενται τα 

Silver και Gold Label). Επιπρόσθετα, παρέχει υπηρεσίες ελέγχου των λειτουργιών 

των συστάδων (auditing). Παράλληλα, προετοιμάζει και εκπαιδεύει διοικητικά και 

πολιτικά στελέχη στην αξιοποίηση των υπαρχουσών συστάδων και στο σχεδιασμό 

νέων προς την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης μέσα από τον 

κύκλο stress testing of smart specialisation strategies (S3).  Η ESCA έχει πλέον 

επεκταθεί και πέρα από τα σύνορα της ΕΕ και των συνεργαζόμενων χωρών, στην 

Λατινική Αμερική (Μεξικό) και την Τουρκία. 

 

Εργαλεία καλλιέργειας διεθνούς συνεργασίας 

 

Ο Porter σε πρόσφατη επανεξέταση του φαινομένου, εντόπισε πως τα 

γεωγραφικά  όρια των συστάδων ποικίλουν από μια πόλη, περιφέρεια ή ακόμα 

και από μια ομάδα γειτονικών χωρών (Porter, 2000).  

Από την σκοπιά της διακρατικής συνεργασίας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

Horizon 2020 και COSME, τα clusters καλούνται να χτίσουν διεθνή δίκτυα με άλλες 
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επιχειρήσεις, άλλα clusters αλλά και την ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα. Σκοπός 

των προγραμμάτων και των επί μέρους έργων που οι διεθνείς κοινοπραξίες καλούνται 

να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν, είναι η παραγωγή καινοτομίας και τεχνολογίας 

αιχμής για την ανακάλυψη νέων αλυσίδων αξίας, ικανές να ενισχύσουν την 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά (European Commission, EU 

Cluster Portal). 

Το 2016, εγκαινιάστηκε η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας Cluster (ECCP) η 

οποία παρέχει μια σειρά υπηρεσιών και εύχρηστων εργαλείων στα clusters και τις 

ΜμΕ με σκοπό να δημιουργήσει μια ένα ευνοϊκό περιβάλλον συνεργασίας. Η ECCP 

επιχειρεί να αναδειχτεί ως ο κορυφαίος κόμβος διεθνούς συνεργασίας μεταξύ 

Ευρώπης και υπόλοιπου κόσμου. Εντατικοποιεί επιχειρηματικές αποστολές και 

οργανώνει εκδηλώσεις τεχνομεσιτείας σε χώρες εκτός ΕΕ (Καναδάς, ΗΠΑ, Μεξικό, 

Βραζιλία, Μαρόκο, Ιράν, Ινδία, Κίνα, Ν. Κορέα, Ιαπωνία) που αποσκοπούν στη 

βελτίωση της διαδικασίας διεθνοποίησης συστάδων και ΜμΕ σε σημαντικές αγορές.  

 

Εργαλεία χρηματοδότησης  

 

Η συσσώρευση επιχειρήσεων προσελκύει το ενδιαφέρον του 

χρηματοοικονομικού συστήματος (τράπεζες και λοιπές εταιρίες κεφαλαίου 

επιχειρηματικών συμμετοχών- Venture Capitalist firms) που καλούνται να 

αναγνωρίσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να επεκτείνουν την επενδυτική 

τους δραστηριότητα (Boja, 2011).  

Στην περίοδο εμφάνισης της βιομηχανίας της Βιοτεχνολογίας, οι τοπικές 

εταιρίες κεφαλαίου συμμετοχών στις ΗΠΑ χρηματοδότησαν πάνω από τις μισές 

επιχειρήσεις οι οποίες ήταν γεωγραφικά συσσωρευμένες με το 48% του συνόλου 

αυτών να βρίσκονται στην περιοχή της βόρεια Καλιφόρνιας και στη 

μητροπολιτική περιοχή της Βοστόνης (Powell κ.α., 2002).  
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2.3 Τα Clusters Επιστημών Ζωής 

 

2.3.1 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Clusters Επιστημών Ζωής 

Συγκέντρωση γύρω από τις πηγές γνώσης 

Το φαινόμενο της δραστηριοποίησης των clusters των Επιστημών Ζωής σε 

γεωγραφικές περιοχές κατά μήκος της αλυσίδας αξίας της γνώσης είναι ευρέως 

γνωστό και μελετημένο (Cooke 2002, Feldman 1994).  Ιστορικά, από την 

εμφάνιση της Βιοτεχνολογίας, οι επιχειρήσεις συγκεντρώθηκαν σε γειτονικές 

περιοχές με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, δηλαδή σε περιοχές που παράγεται 

βασική γνώση (Audretsch, 1996- Prevezer, 1997- Zucker κ.α., 1998). 

Οι επιχειρήσεις Επιστημών Ζωής αναζητούν γεωγραφικές περιοχές με ένταση 

γνώσης για να επωφεληθούν από τα θετικά δευτερογενή αποτελέσματα μέσα από 

ορθές πρακτικές εξερεύνησης και αξιοποίησής της με σκοπό να παράγουν 

καινοτομία και να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Μarch, 1991). 

Σύμφωνα  με τον Howells, η διαδικασία που περιλαμβάνει την ανταλλαγή γνώσης 

και εμπειρίας, των προσωπικών επαφών, της ικανότητας μάθησης μέσα από 

πολλαπλά έργα είναι κρίσιμοι παράγοντες που ευνοούν και ευνοούνται από τη 

γεωγραφική εγγύτητα στις Επιστήμες Ζωής (Howells, 2006). 

Αξίζει να επισημανθεί πως στην περίπτωση των Επιστημών Ζωής, η αλυσίδα 

γνώσης είναι εξαιρετικά μεγάλη με τον χρόνο πρόσβασης στην αγορά (time- to- 

market) να είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με άλλους καινοτομικούς κλάδους 

(Mizuho, 2013). Συνοπτικά μπορεί να περιγραφεί σε τρεις διαστάσεις. Η πρώτη 

διάσταση είναι η βασική έρευνα η οποία κατευθύνεται και χρηματοδοτείται κατά 

κύριο λόγο μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και διεξάγεται από τα 

Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ιδρύματα. Η δεύτερη διάσταση αντιστοιχεί στη 

μεταφραστική έρευνα και τις κλινικές μελέτες, η οποίο και αποτελεί το 

μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας Έρευνας & Ανάπτυξης προϊόντων. Η τρίτη 

διάσταση, αναφέρεται στη δημιουργία εξειδικευμένων εταιρειών Βιοτεχνολογίας 

ως τεχνοβλαστοί (spin-off) οι οποίες συχνά μετεξελίσσονται ως επιχειρήσεις 

ειδικών υπηρεσιών (αναφέρονται ως specialist services) οι οποίες αυξάνονται 

λόγω μείωσης διαδικασιών Έρευνας & Ανάπτυξης από τις ίδιες τις μεγάλες 

φαρμακευτικές βιομηχανίες (Dunning, 2000’ Cooke, 2002). 

Εστιάζοντας σε πρόσφατες πολυπαραγοντικές μελέτες σε clusters 
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Βιοτεχνολογίας (Ευρώπη, ΗΠΑ και Ιαπωνία) τα αποτελέσματα για τη δυναμική 

καινοτομίας ήταν ότι είναι αποκλειστικά θετικά εξαρτώμενη από τη 

συγκέντρωση των καινοτομικών επιχειρήσεων και τη συσσωρευμένη γνώση που 

αυτές διέθεταν (Lecocq, 2009). Μάλιστα, η παρουσία κρίσιμης μάζας σε όρους 

δημιουργίας γνώσης στην περιοχή είναι σημαντικότερη από τη συνολική 

«βιομηχανική» δραστηριότητα του cluster. Η κρίσιμη μάζα τεχνολογικής 

δραστηριότητας αποτελεί προαπαιτούμενο για τη παραγωγή θετικών εκροών από 

το επίπεδο του cluster σε επίπεδο επιχείρησης (Van Geenhuizen και Reyer-

Gonzales 2007). Ενδεικτικά, η μελέτη έδειξε πως συστάδες αποτελούμενες από 

δέκα νέες επιχειρήσεις Βιοτεχνολογίας και ένα ερευνητικό κέντρο δεν 

παρουσιάζουν αντίκτυπο στην αύξηση καινοτομικότητας των επιχειρήσεων- 

μελών. 

Οι πηγές γνώσης αναφέρονται πρωτίστως στα αποτελέσματα της βασικής 

έρευνας που παράγεται σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα. Οι θετικές 

εξωτερικότητες από τη συσσώρευση γνώσης προκύπτουν από τη διαθεσιμότητα 

εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού αλλά και τις κοινές ερευνητικές 

υποδομές (εργαστήρια ιδρυμάτων και θερμοκοιτίδων, νοσοκομεία για κλινικές 

μελέτες) σύμφωνα με τους ορισμούς των Feser και Lugar (2002) και Rosenfeld 

(1997).  

 

Αλληλεπίδραση τοπικού και διεθνούς περιβάλλοντος  

Σύμφωνα με τη θεωρία του Cooke το σύστημα καινοτομίας στο συγκεκριμένο 

τομέα (Επιστήμες Ζωής και Βιοτεχνολογία) είναι έντονα τοπικά συγκεντρωμένο 

για την έρευνα και την πρώιμη αξιοποίησή της αλλά και ισχυρά διεθνοποιημένο 

για την περαιτέρω ανάπτυξη, διανομή και την τοποθέτησή της στην αγορά (Cooke, 

2004).  

Η αλληλεπίδραση τοπικού και διεθνούς συστήματος αναδεικνύεται σε 

πρόσφατη μελέτη για τις νέες βιοτεχνολογικές ΜμΕ στη Γερμανία. Οι ερευνητές 

κατέληξαν σε θετική συσχέτιση μεταξύ της τοπικής διασύνδεσης με Ερευνητικά 

Ιδρύματα και της διεθνούς δραστηριότητας (με τη μορφή διάφορων εξωστρεφών 

δράσεων) των νέων επιχειρήσεων Βιοτεχνολογίας (Souitaris κ.α., 2008). Στην 

ίδια μελέτη, διατυπώνεται πως οι νέες Βιοτεχνολογικές επιχειρήσεις πρέπει να 

αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς σε εθνικό επίπεδο για το λόγο ότι αυτό αποτελεί 
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πεδίο δοκιμών και ανάπτυξης της ικανότητας για συμμαχίες. 

Το διττό αυτό πλαίσιο, πλέον αναδεικνύεται ως σημαντικό και για τους ίδιους 

τους  οργανισμούς διαχείρισης των clusters σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη: η 

διασύνδεση των οργανισμών σε ένα διεθνές επίπεδο, μπορεί να τους οδηγήσει να 

αυξήσουν την τεχνογνωσία και τις γνώσεις τους, να προωθήσουν καλές πρακτικές 

και να δημιουργήσουν τεχνολογική καινοτομία και ως εκ τούτου επιχειρησιακή 

ανάπτυξη (Conicella, BioPmed cluster manager, 2015). Χαρακτηριστική είναι 

και η ραγδαία αύξηση των  meta- clusters Επιστημών Ζωής στην Ευρώπη στα 

οποία ο κύριος στόχος είναι η ανακάλυψη νέων αλυσίδων αξίας με κοινωνικό 

αντίκτυπο π.χ. εξατομικευμένη ιατρική, ευημερία της ¨ασημένιας γενιάς¨ κ.ά. 

(ECCP, 2016). 

 

2.3.2 Οικοσύστημα- Ποιοι συμμετέχουν στα clusters Επιστημών Ζωής- 

Μοντέλο τριπλής έλικας 

Είναι γνωστή η προσέγγιση του ΟΟΣΑ στη σημασία των πηγών γνώσης και της 

διαχείρισής της για τα clusters. Σύμφωνα με τον ορισμό του οργανισμού, ως 

clusters χαρακτηρίζονται τα δίκτυα παραγωγής ισχυρά ανεξάρτητων επιχειρήσεων 

(στους οποίους περιλαμβάνονται και εξειδικευμένοι προμηθευτές), φορείς 

ανάπτυξης γνώσης (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα), φορείς διάχυσης της 

τεχνολογίας (σύμβουλοι και άλλοι ενδιάμεσοι φορείς) και οι πελάτες συνδεμένοι σε 

μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας (ΟΟΣΑ, 1999). 

Σε συμφωνία με την προσέγγιση αυτή αλλά και τα ειδικά χαρακτηριστικά των 

clusters Επιστημών Ζωής, το γενικό μοντέλο που ερμηνεύει το πλαίσιο 

δημιουργίας και λειτουργίας των clusters Βιοεπιστημών, είναι το μοντέλο 

μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας της τριπλής έλικας (Etzkowitz κ.α., 2002). 
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Σχήμα 2.1.  

Μοντέλο τριπλής έλικας 

Πηγή: Etzkowitz, 2002 (προσαρμοσμένο) 

 

Στην τριπλή έλικα, το κυρίαρχο μοντέλο στο οποίο βασίζονται οι συστάδες 

επιχειρηματικότητας των Επιστημών Ζωής η κεφαλαιοποίηση και η μεταφορά 

της γνώσης υλοποιείται μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τριών 

εταίρων: της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, των υποστηρικτικών 

φορέων (κρατικής ή περιφερειακής προέλευσης) και των ίδιων των 

επιχειρήσεων. Στην πορεία της διπλωματικής εργασίας, ακολουθεί μεγαλύτερη 

ανάλυση και παράθεση επιτυχημένων εφαρμογών κυρίως στον υπό εξέταση 

κλάδο. 

 

Αναλυτική παράθεση των εταίρων στα clusters Επιστημών Ζωής 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό σύστημα 

Η Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα λειτουργεί ως κύριος φορέας 

παραγωγής γνώσης. Παράγει κατά κύριο λόγο πρωτογενή έρευνα, επιδιώκει την 

παραγωγή μεταφραστικής έρευνας σε συνεργασία με παράγοντες της Αγοράς 

ενώ δύναται να κεφαλαιοποιεί τις παραγόμενες τεχνολογίες μέσω ίδρυσης spin- 

off εταιριών. Παράλληλα, ενσωματώνει στην αλυσίδα αξίας της, την 

υλικοτεχνική υποδομή και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Ο Rosenfeld 

(1997) στον ορισμό του για τα cluster διατυπώνει ότι εντός των συστάδων οι 

Επιχειρηματικό 
περιβάλλον 

Υπο- 
στηρικτικοί 

Φορείς 

Ερευνητικά 
Κέντρα 

Πανεπιστήμια 
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επιχειρήσεις μοιράζονται (εκτός άλλων) εξειδικευμένη υποδομή και τις 

οργανωμένες «αγορές» και υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. 

Παράλληλα, οι Powell κ.α. (1996) και Orsenigo κ.α. (2001) μεταξύ άλλων 

ερευνητών, ορίζουν πως οι σύγχρονες Επιστήμες Ζωής χαρακτηρίζονται από 

διεπιστημονική προσέγγιση για την παραγωγή καινοτομίας και δικτύωση των 

φορέων τους η οποία επιβάλλεται από τις οικονομικές, κανονιστικές και ηθικές 

απαιτήσεις της Φροντίδας Υγείας (Cooke, 2004). 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παραδείγματα υψηλής συγκέντρωσης 

επιχειρήσεων Βιοτεχνολογίας γύρω από τις «πηγές» γνώσης: Ηνωμένο 

Βασίλειο- Cambridge και Oxford και Λονδίνο (γνωστό και ως «χρυσό τρίγωνο») 

(DTI, 2001), ΗΠΑ- εννέα γεωγραφικά clusters (αναφορές Brookings Institution, 

2002), Καναδάς- περιοχή Montreal και Toronto (Niosi και Bas, 2001), Γερμανία 

(Kettler και Casper, 2000), Σουηδία (VINNOVA, 2001) και Ισραήλ (Kaufmann, 

2003). 

 

Επιχειρήσεις 

Οι συστάδες επιχειρηματικότητας αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου, και δεν αποτελούν 

τυχαίο φαινόμενο ή βασισμένο σε θεωρητικά πλεονεκτήματα αλλά ιδρύονται σε 

περιοχές που υπήρχαν ήδη ένας αριθμός επιχειρήσεων σε μια μορφή ομάδας με ήδη 

υπάρχουσες οικονομικές σχέσεις ή σχέσεις ανταγωνισμού (Ketels, 2003). 

Το μείγμα των επιχειρήσεων που αποτελεί τον πυρήνα των συστάδων 

περιλαμβάνει κυρίως ΜμΕ (το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ ανήκουν σύμφωνα με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την κατηγορία) καθώς και μεγάλες τοπικές 

βιομηχανίες και πολυεθνικές εταιρίες (Porter, 1990). Η σημασία και η δυναμική 

συνεισφοράς των ΜμΕ στις συστάδες των Επιστημών Ζωής ενισχύεται από το 

γεγονός, ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις πλέον έχουν χάσει τη δυναμική ανακάλυψης και 

καινοτομίας από την άνοδο των επιχειρήσεων εξειδικευμένων υπηρεσιών (Cooke, 

2002). Πλέον οι μεγάλες βιομηχανίες εκτελούν τη μεταφραστική έρευνα (Έρευνα 

και Ανάπτυξη) είτε με χρήση της υποδομής τους είτε μέσω ανάθεσης έργων στις 

μικρές επιχειρήσεις που δημιουργούνται από τους ερευνητές (εντός 

επιστημονικών πάρκων ή θερμοκοιτίδων). Η διαχείριση κινδύνου και πόρων των 

πολυεθνικών εταιριών μέσα από την ανάθεση δαπανηρών έργων στις εξειδικευμένες 

ΜμΕ του κλάδου αποτελεί αναπτυξιακό μοχλό για τις τελευταίες. Οι μεγάλες 
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επιχειρήσεις έχουν πολύπλευρο χρηματοδοτικό ρόλο: προβαίνουν σε άμεσες ξένες 

επενδύσεις (κυρίως οι μεγάλες πολυεθνικές φαρμακευτικές), εξαγορές και 

συγχωνεύεις. Παράλληλα ιδρύουν γύρω από τις πηγές γνώσης επενδυτικές εταιρίες 

και θερμοκοιτίδες επιτυγχάνοντας την άμεση πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες που 

παράγουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις. 

Σχετικά με τη σχέση των εταιριών μεταξύ τους, εύστοχη περιγραφή έχει δοθεί από 

τους Preissl και Solimene. Οι μελετητές προσδιορίζουν τις σχέσεις των επιχειρήσεων 

αλλά εν γένει των μελών του cluster ως αλληλο-εξαρτώμενες και εστιασμένες στην 

παραγωγή καινοτομίας.  Άρρητα λοιπόν, οι Preissl και Solimene (2003) υιοθετούν 

την άποψη πως οι σχέσεις αυτές εξαρτώνται από τον τομέα εξειδίκευσης και άρα από 

ξεχωριστές και ιδιοσυγκρασιακές διαδικασίες στην παραγωγής γνώσης. 

 

Υποστηρικτικοί φορείς 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η μεταφορά της γνώσης και της τεχνολογίας μεταξύ 

των διασυνδεμένων επιχειρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία νέων εταιριών 

καινοτομίας και να συμβάλει σε μια συνολική ανάπτυξη της συστάδας (Porter, 1998). 

Στην άποψη αυτή, συνηγορεί ο ΟΟΣΑ (2004) περιλαμβάνοντας την καλλιέργεια 

δεσμών μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων με τον ιδιωτικό τομέα 

στα μέτρα προώθησης των συστάδων επιχειρηματικότητας. 

Αυτή την αποστολή αναλαμβάνουν οι ενδιάμεσοι οργανισμοί προώθησης και 

συνεργασίας οι οποίοι είναι συνήθως οργανισμοί εξειδικευμένοι σε θέματα 

τεχνολογίας και καινοτομίας (απαντώνται κάτω από τους όρο οργανισμοί διάχυσης 

τεχνολογίας) άλλα και οργανισμοί εστιασμένοι σε εμπορικά ζητήματα όπως τα 

διάφορα επιμελητήρια και τα βιομηχανικά πάρκα. Οι παραπάνω, ως προς τα cluster, 

λειτουργούν σε δύο βασικούς άξονες. Ο ένας άξονας λειτουργίας είναι ο ρόλος του 

συνδετικού μηχανισμού στην τριπλή έλικα μεταξύ του ανώτατου εκπαιδευτικού και 

ερευνητικού συστήματος και των επιχειρήσεων. Ο δεύτερος άξονας λειτουργίας 

αφορά το ρόλο τους ως ενεργοποιητές της ίδρυσης οργανισμών διαχείρισης των 

συστάδων ή/και της γενικότερης λειτουργικής υποστήριξης των υπαρχόντων 

οργανισμών διαχείρισής τους.  

Ένα επιτυχημένο παράδειγμα τέτοιου οργανισμού στην Ελλάδα, αποτελεί το  

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας) ο οποίος είναι ένας 
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οργανισμός παροχής υπηρεσιών σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, 

ερευνητικής συνεργασίας καθώς και διεθνούς δικτύωσης προς τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και τα ερευνητικά εργαστήρια όλης της χώρας ενώ παράλληλα 

λειτούργησε ως καταλύτης για τη δημιουργία  δύο συστάδων υψηλής τεχνολογίας, 

του cluster Βιοεπιστημών HBio και του cluster Φωτονικής HPhos. 

Το σημείο αυτό, αποτελεί αφορμή να διευκρινιστεί πως οι οργανισμοί διαχείρισης 

των συστάδων είναι οι συντονιστές των μελών ως αναφορά τη διοίκηση του δικτύου 

των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών/ ερευνητικών ιδρυμάτων. Οι οργανισμοί 

αυτοί αναλαμβάνουν όχι μόνο τα διάφορα εγχειρήματα συνεργειών των μελών αλλά 

παρέχουν υπηρεσίες όπως συμβουλευτικές (κυρίως σε θέματα χρηματοδότησης, 

διαχείρισης καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας), marketing και επικοινωνίας της 

συστάδας καθώς και μεταφοράς τεχνολογίας ώστε να διασφαλίζεται ότι οι διαθέσιμοι 

πόροι της συστάδας αξιοποιούνται αποδοτικά από τα μέλη της (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2014). 

 

Συμπληρωματικοί παράγοντες εκτός τριπλής έλικας 

Χρηματοοικονομικό σύστημα- Ιδιωτικές επενδύσεις 

Η αποτύπωση της ανάγκης χρηματοδότησης των φάσεων Έρευνας και Ανάπτυξης 

μίας νέας θεραπείας αποδεικνύει τόσο το ύψος των πόρων όσο και των πλήθος των 

πηγών τους (σχήμα 2). Συνοπτικά, τα στάδια δημιουργίας της ιδέας και το πρώιμο 

στάδιο ανάπτυξης απαιτούν 6-11 χρόνια και χρηματοδότηση 1-10 εκ. λίρες ενώ η 

τελική φάση 3-5 χρόνια με πολλαπλάσια ποσά χρηματοδότησης που φτάνουν τα 50 

εκ. λίρες ανά κύκλο χρηματοδότησης.  

Ιδιωτικοί φορείς χρηματοδότησης που δραστηριοποιούνται στις συστάδες 

επιχειρηματικότητας Επιστημών Ζωής είναι οργανισμοί κεφαλαίων συμμετοχών, 

δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων, ταμεία κεφαλαίων και επενδυτικές τράπεζες. 
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Πηγή: Mizuho Bank, 2013 

Σχήμα 2.2  

Χρηματοδότηση Έρευνας και Ανάπτυξης Θεραπειών (ύψος, πηγές). 

 

Πρώτο συμπέρασμα είναι πως η βασική έρευνα που παράγεται από το ανώτατο 

εκπαιδευτικό και ερευνητικό σύστημα (φάση ιδέας και πρώιμη φάση) χρειάζεται για 

την αξιοποίηση της, χρηματοδότηση τόσο από τις εξειδικευμένες επιχειρήσεις 

Επιστημών Ζωής όσο και μέσω κεφαλαίων συμμετοχών ή επιχειρηματικούς 

αγγέλους. Δεύτερο συμπέρασμα είναι πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, συχνά 

πολυεθνικές (ΜΝΕ), επενδύουν μεγάλου ύψους κεφάλαια στα τελικά στάδια 

Ανάπτυξης των προϊόντων όπου υπάρχει μικρότερο ρίσκο και υψηλότερες αποδόσεις. 

Ήδη, από το 1996, οι επιστημονικές εξελίξεις στη Βιοτεχνολογία και η ωριμότητα 

των επιχειρήσεων, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στις ΗΠΑ και σε μικρότερο βαθμό 

στην Ευρώπη (EBE, 2016) , ενεργοποίησαν τη χρηματοδότηση πρώτου σταδίου μέσω 

εταιριών επιχειρηματικών συμμετοχών όπως φαίνεται στο σχήμα 3 (ΕΥ, 2016). Η 

έκθεση της EY, αναφέρει πως και στις δύο ηπείρους οι επιχειρήσεις Βιοτεχνολογίας 

κατάφεραν να συγκεντρώσουν το 2015 3,5 δις. δολάρια (από τα 11,5 δις. δολάρια 

συνολικής επένδυσης μέσω VCs στη χώρα) σε πάνω από 235 γύρους 

χρηματοδότησης πρώιμων σταδίων (στάδιο σποράς και πρώτης φάσης).  
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Πηγή: ΕΥ, Capital IQ και VentureSource, 2016 

Διάγραμμα 2.3.  

Χρηματοδοτήσεις πρώτου σταδίου από εταιρίες VC σε επιχειρήσεις 

Βιοεπιστημών 

 

Θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας 

Οι δομές αυτές ιδρύονται και χρηματοδοτούνται σε πολλές περιπτώσεις από 

πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλά και από ιδιωτικές- δημόσιες συνεργασίες. Στην 

περίπτωση των Επιστημών Ζωής οι θερμοκοιτίδες ή εκκολαπτήρια 

επιχειρηματικότητας παρέχουν πρόσβαση στην εξειδικευμένη υλικοτεχνική υποδομή 

που χρειάζονται οι νεοφυείς επιχειρήσεις για να αναπτύξουν περαιτέρω τις 

τεχνολογίες τους.  

Παράλληλα, αναλαμβάνουν μέρος της επιχειρηματικής εκπαίδευσης των ιδρυτών 

των νέων εγχειρημάτων. Οι διαχειριστές των θερμοκοιτίδων, διατυπώνουν πως οι 

προκλήσεις είναι ακόμα πολλές σε σχέση με την ανάπτυξη των επιχειρηματικών 

ικανοτήτων των ιδρυτών των επιχειρήσεων ενώ η ανάγκη για Διευθυντικά στελέχη 

είναι πολύ μεγάλη. Επίσης δηλώνουν πως χωρίς επιχειρηματίες δεν μπορεί να 

εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και πως μόνο οι ιδρυτές- ερευνητές δεν επαρκούν (MVA 

report, 2016). 
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2.4 Η διεθνοποίηση των ΜμΕ Επιστημών Ζωής  

Η διεθνοποίηση γίνεται ολοένα και πιο σημαντική για την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων όλων των μεγεθών. Σήμερα, οι ΜμΕ που ξεκινούν με μια διεθνή 

στρατηγική μπορούν να προχωρήσουν γρηγορότερα και να εκμεταλλευτούν το 

πλεονέκτημα των διασυνοριακών ενεργειών που δίνει ευκαιρίες όχι μόνο για 

ανάπτυξη του κύκλου εργασιών  αλλά και για ανταλλαγή γνώσης και βελτίωση των 

ικανοτήτων, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους (Wilson, 

2006) 

Γενικά, οι επιχειρήσεις έντασης γνώσης, διεθνοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό 

όταν βρίσκονται σε συστάδα από αυτές εκτός συστάδων (Fernhaber, 2003) καθώς τα 

clusters μπορεί να είναι ωφέλιμα προς αυτό το σκοπό παρέχοντας διεθνή και 

περιφερειακή δικτύωση (Almeida, 1999’ Saxenian, 1990). Επίσης, οι ισχυρές σχέσεις 

των επιχειρήσεων εντός των συστάδων που δραστηριοποιούνται σε τομείς έντασης 

γνώσης, όπως των επιχειρήσεων Επιστημών Ζωής, οδηγούν σε θετικές δευτερογενείς 

επιδράσεις που ενισχύουν τις επιχειρήσεις που αναζητούν τη διεθνοποίηση (Brown & 

Bell, 2001’ Brown & McNaughton, 2003) σε μεγαλύτερο βαθμό από τις επιχειρήσεις 

που βρίσκονται εκτός συστάδων. 

Η πολυπόθητη διεθνοποίηση των νεοφυών επιχειρήσεων Βιοεπιστημών, έχει τα 

θεμέλια της στα επιτυχημένα τοπικά δίκτυα (Keeble κ.ά., 1998). Σε συναφή μελέτη, 

οι Souitaris κ.ά. έχουν κρίνει επιβεβλημένη την ένταξη των νέων επιχειρήσεων 

Βιοτεχνολογίας σε συστάδες Επιστημών Ζωής για τη δημιουργία συνθηκών 

διεθνοποίησής τους. 

Συνεπώς, η βιομηχανία των Βιοεπιστημών (με τη Βιοτεχνολογία να αποτελεί το 

πιο νέο αλλά και ταχύτερα αναπτυσσόμενο υποτομέα της) διακατέχεται από εντατική 

συγκέντρωση σε συστάδες (clustering) και επιθετική δημιουργία διεθνών 

συνεργασιών (Keeble κ.α., 1998; Fontes, 2003). 

 

2.4.1 Συνθήκες διεθνοποίησης επιχειρήσεων ΜμΕ μέσα από τα clusters 

Επιστημών Ζωής 

Στην παρούσα ενότητα θα μελετηθούν οι συνθήκες που μπορούν να 

καλλιεργηθούν από τις συστάδες επιχειρηματικότητας Επιστημών Ζωής ή από 

τους αντίστοιχους συντονιστικούς οργανισμούς που μπορούν να οδηγήσουν στην 

αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των ΜμΕ στο διεθνές περιβάλλον. Όπως 
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αναφέρθηκε στην εισαγωγή αυτές είναι τέσσερεις: οι διεθνείς ερευνητικές 

συμμαχίες, η οργανωσιακή υποστήριξη, η προσέλκυση χρηματοδότησης και η 

ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω marketing και κεντρικής 

στρατηγικής διεθνοποίησης (σχήμα 2.4). 

 

 

Πηγή: Συγγραφέας  

Σχήμα 2.4 

Συνεισφορά  συστάδων στη διεθνοποίηση των ΜμΕ Επιστημών Ζωής. 

 

α. Διεθνείς ερευνητικές συμμαχίες 

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα υπάρχουν ενδείξεις πως οι ερευνητικές συμμαχίες 

αυξάνουν το δυναμικό μιας ΜμΕ επιχείρησης για διεθνή επέκταση σε όρους 

εσόδων (Delerue & Le Jeune, 2011). Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, οι 

ερευνητικές συμμαχίες θεωρούνται οχήματα ανακάλυψης, αξιολόγησης και 

αξιοποίησης των τεχνολογικών ευκαιριών πέρα από τα εθνικά σύνορα. Ειδικά για 

τις νεοφυείς επιχειρήσεις, κι αυτό αποτελεί ιδιαιτερότητα του υπό εξέταση 

κλάδου, ο συνήθης τρόπος διεθνοποίησής τους είναι ο σχηματισμός διεθνών 

ερευνητικών συμμαχιών (Hagedoorn, 2002). Τα συμπεράσματα αυτά, συνηγορούν 

στη διατύπωση του Cooke (2004) πως η ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων έρχεται 

Ερευνητικές 
Συμμαχίες 

Προσέλκυση 
Χρηματοδό-

τησης 

Οργανωσιακή 
Υποστήριξη 

Marketing και 
Στρατηγική 
διεθν/σης 

Διεθνοποίηση 
ΜμΕ 

Cluster προς 

ΜμΕ 
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μέσα από ένα διεθνές σύστημα καινοτομίας και άρα τεχνολογικών και ερευνητικών 

συνεργασιών. 

Οι επιχειρήσεις έντασης γνώσης, όπως των Βιοεπιστημών, όταν 

δραστηριοποιούνται ενός των clusters μπορούν να διαπιστώσουν ροή περιορισμένης 

γνώσης (λόγω γεωγραφικών ορίων) ωθώντας τις σε εξωστρέφεια και δημιουργία 

ερευνητικών συμμαχιών (Yeniyurt κ.α., 2009).  

Οι ερευνητικές συνεργασίες είναι αυτές που εκτός από την παροχή πόρων 

μπορούν να καθορίσουν τις συνιστώσες για την καθιέρωση των επιχειρήσεων αυτών. 

Συνοπτικά οι πόροι αυτοί μπορεί να είναι: α) υλικοί πόροι: η απτή τεχνολογία, ο 

εξοπλισμός, τα χρήματα και άλλο υλικό, β) ανθρώπινοι πόροι: οι γνώσεις, η εμπειρία, 

η αντίληψη και οι κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων που συμμετέχουν και γ) 

οργανωτικοί πόροι: η άτυπη και τυπική πολιτική της εταιρείας στον σχεδιασμό, 

έλεγχο και οργάνωση της εργασίας (Yang, He, 2010). 

 

β. Οργανωσιακή υποστήριξη των ΜμΕ  

Οι διαχειριστικές ομάδες των συστάδων έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν 

δομικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν το μιμητισμό μεταξύ των 

επιχειρήσεων και την πιθανή παρόμοια συμπεριφορά τους (Burt, 1987; Greve, 1998; 

Staber, 2010). Ο μηχανισμός αυτός ενδέχεται να έχει επίδραση στη λήψη αποφάσεων 

για επίτευξη διεθνούς συνεργασίας (Mariotti κ.α., 2008).  

Οι διεθνείς συμμαχίες, ως πιο πιθανή πρώτη μορφή διεθνοποίησης των νεοφυών, 

λόγω της πολυπλοκότητας και της αβεβαιότητας προϋποθέτουν οργανωσιακή γνώση 

από πλευρά των εταιριών η οποία μπορεί να καλλιεργηθεί εντός των clusters 

(Yeniyurt κ.α., 2009).  

Την ανάληψη της προετοιμασίας των επιχειρήσεων ως προς την εξεύρεση και την 

ορθή αξιοποίηση ευκαιριών διεθνοποίησης έχουν οι διαχειριστικές ομάδες των 

συστάδων (συνήθως λειτουργούν συντονιστικά),  οι εκπαιδευτικές ομάδες των 

φορέων Έρευνας και Καινοτομίας και οι εκπαιδευτές των θερμοκοιτίδων έχοντας τη 

δυνατότητα της καθημερινής επαφής με τους επιχειρηματίες.  
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γ. Προσέλκυση χρηματοδότησης  

Επιπλέον, τα clusters μπορούν να λειτουργήσουν ως κεντρομόλος δύναμη για την 

προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων (Coombs κ.α., 2006) ενώ μπορεί να ενδυναμώσουν 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε επίπεδο επιχείρησης ωθώντας την στη 

διεθνοποίηση (Mariotti & Piscitello, 2001’ Mariotti κ.α., 2008).  

Ο Cooke, σημειώνει πως τα μεγάλα ποσά χρηματοδότησης της έρευνας 

τοποθετούνται στα clusters Βιοεπιστημών και Βιοτεχνολογίας τόσο στις ΗΠΑ όσο 

και στην Ευρώπη δημιουργώντας τη δυναμική για δημιουργία «κέντρων αριστείας» 

(Cooke, 2002). 

 

δ. Marketing και Στρατηγική διεθνοποίησης 

 

Ακριβώς όπως οι εμπορικοί οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν μια εικόνα 

μάρκας στην αναζήτηση της διαφοροποίησης ενός προϊόντος, έτσι και ο 

χαρακτηρισμός «cluster» έχει χρησιμοποιηθεί έξυπνα για να προωθήσει την ιδέα της 

ανάπτυξης που συχνά ευαγγελίζονται οι ιθύνοντες πολιτικής (Pessoa, 2011). Η εικόνα 

της υψηλής παραγωγικότητας, της ευημερίας, της αποκέντρωσης και της 

επιχειρηματικότητας που σχετίζονται με τις συστάδες ως «προϊόν» παράγει 

επικοινωνιακές εξωτερικότητες για τις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (φήμη, 

αναγνωρισιμότητα, ορατότητα σε έντυπα και ψηφιακά μέσα) οι οποίες ευνοούν την 

προσέγγισή τους από ενδιαφερόμενους συνεργάτες. 

Τέλος, σε πρόσφατη συγκριτική μελέτη του Ινστιτούτου Institute for Innovation 

and Technology (Γερμανία) το 2007 και το 2010 κατέδειξε ότι ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή σχεδίου στρατηγικής διεθνοποίησης από τις ομάδες διαχείρισης των 

συστάδων προωθεί την έναρξη διεθνούς συνεργασίας σε σχέση με τα clusters στα 

οποία απουσιάζει αυτή κεντρική στρατηγική (Zu Kocker κ.α., 2010). 

 

2.4.2 Θεωρία Διεθνοποίησης των ΜμΕ 

α. Μορφές διεθνοποίησης εμπόδια των ΜμΕ Επιστημών Ζωής 

Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές μορφές διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Σε 

γενικές γραμμές διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, αρχικές και προχωρημένες.  

Στις αρχικές εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης περιλαμβάνονται η 

άμεση εξαγωγή, η παραγωγή κατά παραγγελία, η παραγωγή κατόπιν άδειας 
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(licencing), οι διαμεσολαβητές (αντιπρόσωποι), η συναρμολόγηση, η παροχή 

τεχνογνωσίας και η δικαιόχρηση (franchising). 

Η επόμενη κατηγορία περιλαμβάνει τις προχωρημένες μη εξαγωγικού τύπου 

μορφές διεθνοποίησης καθώς και τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct 

Investment- FDI). Πιο συγκεκριμένα εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, οι 

κοινοπραξίες (joint ventures), οι στρατηγικές συμμαχίες, οι εξαγορές- συγχωνεύσεως 

και τα συμβόλαια management. 

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι χρηματοδότησης διαπιστώνουν πως ιδιαιτέρως οι 

βιοτεχνολογικές ΜμΕ είναι παγκόσμιες εν τη γενέσει τους (στη βιβλιογραφία 

συναντάται ο όρος born global) αλλά καθίστανται ευάλωτες στις εξαγορές από τις 

μεγάλες παγκόσμιες βιομηχανίες λόγω αυξημένων πόρων που χρειάζονται στα πιο 

ώριμα στάδια ανάπτυξης των προϊόντων τους (medicon valley, 2016).  

 

β. Εμπόδια διεθνοποίησης των ΜμΕ Επιστημών Ζωής 

Η υστέρηση της διεθνοποίησης των ΜμΕ Βιοεπιστημών σε σχέση με τις μεγάλες 

επιχειρήσεις οφείλεται σε μια σειρά από εμπόδια τα οποία προκύπτουν από τα 

εγγενή χαρακτηριστικά των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Zu Kocker, 

2010). Σημειώνεται πως τα εμπόδια διεθνοποίησης εξαρτάται από τις συνθήκες 

της επιθυμητής αγοράς και τους στόχους που τίθενται (Delerue & Le Jeune, 

2011). 

1. Ελλιπής κεφαλαιοποίηση ή προβλήματα δανεισμού για διεθνή δραστηριότητα, 

2. Έλλειψη προσωπικού με διεθνή εμπειρία, 

3. Ανεπάρκεια πληροφόρησης για τις ξένες αγορές, 

4. Έλλειψη ενσωμάτωσης και πρόσβασης σε δίκτυα στις αγορές- στόχους, 

5. Ανεπαρκής εταιρικός σχεδιασμός και έλλειψη σχεδιασμού διεθνοποίησης. 

 

γ. Μοντέλα διεθνοποίησης με πεδίο εφαρμογής στις συστάδες 

επιχειρηματικότητας. 

Σε συνάφεια με το ερευνητικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας 

επιλέγονται δύο θεωρίες (μοντέλα) διεθνοποίησης τα οποία αναδεικνύουν τη 

σημασία των δικτύων για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων: το μοντέλο 
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διαδικασίας διεθνοποίησης (μοντέλο της Uppsala, Johanson και Vahlne  1977 και 

2009) και το μοντέλο δικτύου διεθνοποίησης (Johanson και Mattson ,1988).  

 

Το μοντέλο διαδικασίας διεθνοποίησης (Uppsala internationalization model) 

Το μοντέλο αυτό διατυπώθηκε το 1977 από τους Johanson και Vahlne (σχήμα 

2.5) και βασίζεται στη θεωρία συμπεριφοράς και ανάπτυξης της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με αυτή, μια επιχείρηση αποκτά σταδιακά γνώσεις και εμπειρίες από 

μια αγορά του εξωτερικού οι οποίες την ωθούν αντίστοιχα σε μεγαλύτερες 

δεσμεύσεις στις αγορές δραστηριοποίησης. 

 

Πηγή: (Johanson & Vahlne, 1977: 26) 

Σχήμα 2.5.  

Ο βασικός μηχανισμός της διεθνοποίησης στο μοντέλο της Uppsala. 

Σταθερές και μεταβαλλόμενες μεταβλητές στη διαδικασία της 

διεθνοποίησης. 

Οι ερευνητές στη μελέτη αυτή, πρότειναν τέσσερα διακριτά στάδια 

διεθνοποίησης: την εξαγωγική δράση, τη μόνιμη εξαγωγική δράση μέσω 

αντιπροσώπου, την ίδρυση υποκαταστήματος στη χώρα και τέλος την παραγωγή 

στην χώρα αυτή (γνωστή ως αλυσίδα εγκατάστασης). Πρόσφατες εμπειρικές 

μελέτες κατέδειξαν ότι η διαδικασία διεθνοποίησης όπως περιγράφηκε από το 

μοντέλο των Johanson & Vahlne, είχε θετική επίδραση στην απόδοση των 

επιχειρήσεων (Barkema, Bell, και Pennings, 1996- Delios και Beamish, 2001-  
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Li, 1995- Luo και Peng, 1999).  

Η παράθεση του συγκεκριμένου μοντέλου, βρίσκει πλέον εφαρμογή στα 

clusters μετά την εκτεταμένη αναθεώρησή του το 2009 (Anderson, 2009) στην 

οποία τροποποιήθηκαν σημαντικά τμήματα της θεωρίας τους, τονίζοντας πως 

πλέον το επιχειρηματικό περιβάλλον θεωρείται ως δίκτυο και όχι ως 

«νεοκλασική» αγορά με πολλούς αλλά ανεξάρτητους προμηθευτές και πελάτες 

(Johanson και Vahlne, 2009). Αφορμή για την αναθεώρηση αυτή, υπήρξε η 

πληθώρα μελετών γύρω από την επίδραση των δικτύων στην διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων όπως των Coviello και Munro (1995, 1997), Ellis (2000) για τις 

εταιρείες πληροφορικής, Chetty και Blankenburg Holm (2000) για τα πρώτα 

βήματα διεθνοποίησης των ΜμΕ και Elango και Pattnaik (2007) για τη 

διεθνοποίηση σε αναδυόμενες οικονομίες. Το επιχειρηματικό δίκτυο αποτελεί 

έναν ιστό συνδεδεμένων σχέσεων και το οποίο σημαίνει αμοιβαίες ανταλλαγές 

μεταξύ των εταίρων του δικτύου (Johanson και Vahlne, 2009). 

Στο νέο μοντέλο της Uppsala (2009) (σχήμα 2.6), μια επιχείρηση 

αλληλεπιδρώντας με το εγχώριο δίκτυο και το δίκτυο της προς επέκταση χώρας 

ανταλλάσει γνώση και πληροφορίες για ευκαιρίες δημιουργώντας ισχυρές 

σχέσεις αλλά και δέσμευση που την βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. Ακολούθως, 

η μάθηση μέσα από τις ανταλλαγές των παραπάνω και η δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης μεταξύ του δικτύου ενδυναμώνει τη θέση της μέσα σε αυτό. 

Συνοψίζοντας, τη θέση της αγοράς την καταλαμβάνει η έννοια του 

επιχειρηματικού δικτύου ενώ οι μεταβλητές της δέσμευσης, των (ταχύτερων) 

αποφάσεων και της εμπιστοσύνης σε συνδυασμό με το δίπολο γνώση- μάθηση 

οδηγούν στη διεθνοποίηση μιας επιχείρησης. Τέλος, οι ίδιοι οι ερευνητές 

αναιρούν σε μεγάλο βαθμό την αλυσίδα εγκατάστασης που προαναφέρθηκε, 

εστιάζοντας στο γεγονός πως οι επιχειρήσεις πλέον οφείλουν να μάθουν, να 

δημιουργήσουν και να ενδυναμώσουν τις σχέσεις ώστε να αξιοποιήσουν τις 

ευκαιρίες διεθνοποίησης (Johanson και Vahlne, 2009). 

Το ενδιαφέρον στοιχείο της νέας θεωρίας της Uppsala, είναι πως οι ίδιοι 

ερευνητές  μελέτησαν τους τρόπους μέσα από τους οποίους τα δίκτυα 

επηρεάζουν τη διεθνοποίηση, ανεξάρτητα με το πώς αυτά τα δίκτυα 

δημιουργήθηκαν ανεξαρτήτως της δομής του δικτύου της ή των χωρών εισόδου. 

Το χαρακτηριστικό αυτό δίνει την ευχέρεια αναγωγής του μοντέλου στα 
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δεδομένα των επιχειρηματικών συστάδων, και ακολούθως συνάφεια με το 

εξεταζόμενο θέμα.  

 

Πηγή: (Johanson & Vahlne, 2009: 14) 

Σχήμα 2.6. 

Ο αναθεωρημένος μηχανισμός της διεθνοποίησης στο μοντέλο της Uppsala. 

Σταθερές και μεταβαλλόμενες μεταβλητές στα επιχειρηματικά δίκτυα 

 

Το μοντέλο δικτύου διεθνοποίησης 

Η θεώρηση της διεθνοποίησης στο μοντέλο των Johanson και Mattson (1988) 

εστιάζει αποκλειστικά στο είδος των σχέσεων, θέτοντας σε κεντρική θέση τις σχέσεις 

δικτύου ως προς τη διαδικασία διεθνοποίησης. Αντίστοιχα με την αλυσίδα 

εγκατάστασης στο μοντέλο της Uppsala, η θεωρία κατατάσσει τις επιχειρήσεις σε 

τέσσερεις καταστάσεις διεθνοποίησης: τον πρώτο εκκινητή, τον ύστερο εκκινητή, τον 

μοναχικό διεθνή, τον διεθνή μεταξύ άλλων. 

Οι σχέσεις δικτύου αντιπροσωπεύουν το δυναμικό σημαντικών ευκαιριών για την 

απόκτηση πόρων και γνώσης που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των εταιριών. 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων σε 

τοπικό επίπεδο μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες με άλλα δίκτυα σε ξένες 

χώρες. Αυτού του είδους οι άμεσες ή έμμεσες γέφυρες σε ξένα επιχειρηματικά δίκτυα 

μπορούν να αποβούν σημαντικές για τα πρώτα βήματα στο εξωτερικό ή για την 

είσοδο σε μία νέα δραστηριότητα ή γενικότερα κλάδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1 Εισαγωγή 

Η μεθοδολογία της έρευνας αναφέρεται στις παραμέτρους της ερευνητικής 

προσπάθειας του ερευνητή, οι οποίες αφορούν στις γενικές μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις, στις μεθόδους, στις τεχνικές, στα μέσα, στα υλικά και στις διαδικασίες 

που θα επιλέξει για τη διεξαγωγή της έρευνας του (Δημητρόπουλος, 2004). 

Η συγκεκριμένη έρευνα είναι ποιοτική και στόχος της είναι μέσα από τις απόψεις 

των στελεχών που δραστηριοποιούνται στις Επιστήμες Ζωής στην ευρύτερη περιοχή 

της Αττικής με την ιδιότητα των εκπροσώπων να διερευνηθεί η συνεισφορά της 

υπάρχουσας συστάδας επιχειρηματικότητας Επιστημών Ζωής στη διεθνοποίηση των 

ΜμΕ.   

 

3.2 Ερευνητική Μεθοδολογία 

Η επιλογή της ποιοτικής έρευνας για τη διερεύνηση των συγκεκριμένων ερωτημάτων 

που έχουν τεθεί στους  εκπροσώπους των μελών του Hellenic Bio Cluster, με τη 

χρήση της εις βάθος συνέντευξης ως εργαλείο συλλογής πληροφοριών θεωρήθηκε η 

καταλληλότερη, από τη στιγμή που η ποιοτική έρευνα στοχεύει στην περιγραφή, 

ανάλυση, ερμηνεία και εις βάθος κατανόηση της οπτικής του συμμετέχοντα στο 

συγκεκριμένο θέμα, κάτι που επιτυγχάνεται με την άμεση επαφή με τον ερωτηθέντα. 

Επιδίωξη της ποιοτικής έρευνας είναι «να ανακαλύψει τις απόψεις του 

ερευνώμενου πληθυσμού, εστιάζοντας στις οπτικές γωνίες υπό τις οποίες τα άτομα 

βιώνουν και αισθάνονται τα γεγονότα» (Bird, & συν.,1999). Παρόλο που το cluster 

έχει συμπληρώσει δέκα έτη λειτουργίας (ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με μη 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα) η απουσία κρίσιμης μάζας μελών και η σχετική 

ανομοιογένεια των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων οδήγησε στην ποιοτική 

προσέγγιση ώστε να υπάρξει βαθύτερη ανάλυση και ερμηνεία  καταστάσεων, 

γεγονότων, συμπεριφορών ή εμπειριών, αποτελέσματα που δεν μπορούν να δοθούν 

μέσω των ποσοτικών μεθόδων συλλογής στοιχείων.  

Η πιο διαδεδομένη τεχνική συλλογής δεδομένων σε μία ποιοτική έρευνα είναι η 

συνέντευξη. Η συνέντευξη μπορεί να εμβαθύνει και να φθάσει σε σημεία, στα οποία 
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άλλα εργαλεία είναι δύσκολο να προσεγγίσουν, και αποτελεί εκείνο το εργαλείο, το 

οποίο επιτρέπει στον ερευνητή να διερευνήσει σκέψεις, αξίες, προκαταλήψεις, 

στάσεις, συναισθήματα, εμπειρίες, απόψεις και αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων 

ελεύθερα και σε βάθος (Wellington, 2000΄ Ιωσηφίδης, 2003΄ Αβραµίδης & Καλυβά, 

2006). Η επιτυχία μίας συνέντευξης εξαρτάται από το βαθμό αλληλεπίδρασης, την 

αμεσότητα με τον ερωτηθέντα και τις επικοινωνιακές δεξιότητες του ερευνητή. 

Εφόσον, τα παραπάνω ικανοποιηθούν μπορούμε να οδηγηθούμε σε χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με το θέμα που εξετάζουμε. Υπάρχουν τρία είδη συνεντεύξεων: 

 

1. δομημένη, αυστηρά προκαθορισμένες ερωτήσεις πάνω σε πολύ συγκεκριμένα 

θέματα, 

2. ημι-δομημένη,  

3. μη-δομημένη, ελεύθερη θεματολόγια, χωρίς συγκεκριμένες ερωτήσεις 

 

Στη συγκεκριμένη έρευνα έχει χρησιμοποιηθεί ημι-δομημένη συνέντευξη που 

περιλαμβάνει προκαθορισμένες ερωτήσεις, όμως με  ευελιξία ως προς τη σειρά που 

αυτές τίθενται (Ιωσηφίδης, 2003). Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται σαν 

εργαλείο, αποτελεί βάση για την εξέλιξη της συνέντευξης. Ο ερευνητής προσπαθεί να 

εμπλουτίσει τη συζήτηση, ενώ το ερωτηματολόγιο της ηµι-δοµηµένης συνέντευξης 

θα πρέπει να καθοδηγεί και όχι απαραίτητα να υπαγορεύει την πορεία της 

(Αβραµίδης & Καλυβά, 2006). Η ποιοτική ηµι-δοµηµένη συνέντευξη μας βοηθάει να 

έχουμε ευελιξία και δυναμικότητα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, κατανοώντας 

τη στάση του ερωτώμενου στο ερευνητικό πεδίο, μέσα από τα δικά του λόγια 

(Bryman, 2008). Το είδος της ποιοτικής συνέντευξης στην παρούσα έρευνα στοχεύει 

στη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης εικόνας των απόψεων των στελεχών των 

Βιοεπιστημών για τη διερεύνηση θετικής συνεισφοράς στην διεθνοποίηση των ΜμΕ 

μέσω της συστάδας.  

Η συλλογή των προσωπικών συνεντεύξεων έγινε από τον Φεβρουάριο του 2017 

έως τον Μάιο του 2017. Η πρώτη επαφή με τα στελέχη έγινε μέσω προσωπικής 

επαφής με σκοπό να καθοριστεί η συνάντηση. Το δείγμα που επιλέχθηκε είναι μικρό, 

δεδομένης της φύσης του μεθοδολογικού εργαλείου που χρησιμοποιείται. Σε αυτή 

την έρευνα, πέντε στελέχη-κλειδιά (υψηλόβαθμα στελέχη ή ιδρυτές των ΜμΕ) από 

πέντε διαφορετικής ωριμότητας και διαφορετικού επιπέδου έκθεσης σε διεθνή αγορά 
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στην περιοχή της Αττικής, κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Επιπλέον 

κριτήριο στην επιλογή των συγκεκριμένων στελεχών, είναι η πεποίθηση ότι οι 

ερωτηθέντες είναι ικανοί να δώσουν αξιόπιστες απαντήσεις στο συγκεκριμένο θέμα, 

μίας και η επαγγελματική τους πορεία έχει δείξει βαθιά γνώση της διαχείρισης 

γνώσης, εκπροσωπούν καινοτομικές επιχειρήσεις και αναγνωρίζουν την διεθνοποίηση 

ως μέσο βιωσιμότητας της επιχείρησής τους. Το γεγονός αυτό ενισχύει την 

σπουδαιότητα των αποτελεσμάτων της συνέντευξης. Συγκεκριμένα στην έρευνα 

συμμετείχαν πέντε στελέχη τα οποία ανήκουν στις εξής δραστηριότητες: 

 

1. Πρόεδρος μεσαίου μεγέθους Φαρμακευτικής Βιομηχανίας Γενόσημων Φαρμάκων 

και προϊόντων Βιοτεχνολογίας. 

2. Συνιδρυτής νεοφυούς επιχείρησης υπηρεσιών Φαρμακευτικής. 

3. Συνιδρυτής επιχείρησης υπηρεσιών Βιοπληροφορικής.  

4. Ιδιοκτήτης μεσαίου μεγέθους επιχείρησης Ιατροτεχνολογικών συσκευών. 

5. Διευθύνουσα σύμβουλος μικρής επιχείρησης υπηρεσιών πρόσβασης στην αγορά.  

 

3.3 Δομή Ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, που οδηγεί σε στοχευμένες αλλά 

όχι προκαθορισμένες απαντήσεις σχετικά με τη διερεύνηση του θέματος. Οι 

ερωτήσεις είναι διατυπωμένες απλά και με σαφήνεια, που θα τον οδηγήσουν στη 

πλήρη κατανόηση της. Χρησιμοποιούνται ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Οι 

κλειστού τύπου ερωτήσεις βοηθούν στην γρήγορη και εύκολη απάντηση των 

ερωτηθέντων, ενώ παράλληλα εξυπηρετούν στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων. 

Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, είναι απαραίτητες σε μια εις βάθος συνέντευξη, καθώς 

επιτρέπουν την εμβάθυνση στο θέμα, έχοντας μια ευελιξία ως προς το τρόπο που 

τίθενται στον ερωτηθέντα. 

Αρχικά, οι ερωτήσεις εστιάζουν στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων και του cluster που συμμετέχουν ως τακτικά μέλη στον οργανισμό 

διαχείρισης της συστάδας Hellenic BioCluster. Στη συνέχεια, με βάση τη θεωρία και  

για τις επιχειρηματικές συστάδες, όπως αναπτύχθηκε στα πρώτα κεφάλαια, καθώς και 

τα χαρακτηριστικά τους, συντάχθηκε το ερωτηματολόγιο με βασικό στόχο να 
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καλυφθούν τα ακόλουθα: 

 Η συσχέτιση της δημιουργίας και της ανάπτυξης της συστάδας Επιστημών 

Ζωής στην Ελλάδα με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων- μελών της. 

 Ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια διεθνοποίησης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 

 Ποιες συνθήκες δημιουργούνται μέσω της συστάδας για την άρση των 

εμποδίων διεθνοποίησης των ΜμΕ. 

 Ποιες είναι οι εφικτές ή επιθυμητές μορφές διεθνοποίησης. 

 Η επάρκεια συνεργασίας μεταξύ των μελών. 

 Η αναγκαιότητα κεντρικής στρατηγικής διεθνοποίησης για τις ΜμΕ. 

 Η χρησιμότητα διεθνοποίησης του ίδιου του οργανισμού της συστάδας. 

 Η συνολική αξιολόγηση της συνεισφοράς της συστάδας στη διεθνοποίηση 

των ΜμΕ επιχειρήσεων έως τώρα. 

Είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι το ερωτηματολόγιο βοήθησε 

στην εξέλιξη της συνέντευξης, και οι ερωτήσεις απαντήθηκαν όπως τέθηκαν. 

Ωστόσο, δεδομένων των χαρακτηριστικών του μεθοδολογικού εργαλείου κατά τη 

διάρκεια  της προσωπικής επαφής, έγιναν και άλλες ερωτήσεις διαφορετικές για το 

κάθε ερωτηθέντα, οι οποίες δεν μπορούν να καταγραφούν σε ένα ερωτηματολόγιο, 

και είχαν βοηθητικό χαρακτήρα. Στόχος ήταν να εξελιχθεί με ενδιαφέροντα τρόπο και 

από τις δύο πλευρές, η συνέντευξη, για να εξάγουμε όσα περισσότερα στοιχεία ήταν 

δυνατό που θα μας οδηγήσουν σε σημαντικά συμπεράσματα επί του θέματος. Σε αυτή 

την ιδιομορφία του μεθοδολογικού εργαλείου έγκειται και η μοναδικότητα της 

συνέντευξης. 

 

3.4 Ανακεφαλαίωση 

Σε αυτό το κεφάλαιο, έγινε αναλυτική παρουσίαση του μεθοδολογικού εργαλείου που 

εφαρμόστηκε, και του οποίου τα ευρήματα σχολιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. 

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου εργαλείου έρευνας. 

Τέλος, αναφέρθηκε η διαδικασία που ακολουθήθηκε για να πραγματοποιηθεί η 

έρευνα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο είναι διαμορφωμένο το ερωτηματολόγιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜμΕ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Μελέτες επιτυχημένων περιπτώσεων 

 

Σύμφωνα με την έκθεση της επενδυτικής τράπεζας Mizuho, σήμερα τα πιο ώριμα 

ευρωπαϊκά clusters που εστιάζουν στην Φροντίδα Υγείας/ Επιστήμες Ζωής και 

Βιοτεχνολογίας βρίσκονται στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη 

Γερμανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Mizuho Bank, 2014). Επιλεκτικά, 

ακολουθούν οι παρακάτω περιπτώσεις (διασυνοριακό Δανίας- Σουηδίας, Ισπανίας, 

Βελγίου) στις οποίες αφού παρατεθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τα 

οικοσυστήματά τους ακολουθεί ανάλυση για τους παράγοντες που ευνοούν οι 

εστίαση στην εξωστρέφεια των ΜμΕ. Ως πηγή των στοιχείων και των επιτυχημένων 

περιπτώσεων είναι οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες αναφορές των οργανισμών 

διαχείρισης των συστάδων και των περιφερειακών φορέων ανάπτυξης (MVA report. 

2016’ Bio Flanders, 2016’ The Bioregion of Catalonia, 2016 Impact metrics- 

Bioregion of Catalonia, 2016). 
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4.1 Medicon Valley (Δανία- Σουηδία) 

 

4.1.1 Εταίροι συστάδας- Δομή τριπλής έλικας  

Το cluster Medicon Valley, αποτελεί την κορυφαία επιχειρηματική συστάδα στις 

Επιστήμες Ζωής της Σκανδιναβίας η οποία εκτείνεται γεωγραφικά, εκατέρωθεν 

της γέφυρας Øresund που ενώνει την Κοπεγχάγη (Ανατολική Δανία- περιφέρεια 

Zealand) με το Μάλμο (Νότια Σουηδία- περιφέρεια Skåne). Αντιπροσωπεύει ένα 

εξαιρετικά πλούσιο διακρατικό οικοσύστημα, ακολουθώντας την ολιστική δομή 

της τριπλής έλικας με κυβερνητικούς φορείς, ερευνητική υποδομή και 

επιχειρηματικά δίκτυα. 

Εν συντομία, η περιοχή αυτή εκτείνεται σε 21.000 τ. χμ. και απασχολεί 

40.000 εργαζομένους υψηλού επιστημονικού επιπέδου (στον ιδιωτικό τομέα). 

Επίσης περιλαμβάνει μια μεγάλη ερευνητική υποδομή με 15 Πανεπιστήμια (4 

από τα οποία ανήκουν παγκοσμίως στα κορυφαίας κατάταξης στο συγκεκριμένο 

τομέα όπως τα Copenhagen University και Lund University), 7 επιστημονικά 

πάρκα και 28 Νοσοκομεία (για το στάδιο των Κλινικών Μελετών). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι συγκεντρώνει το 90% των αποφοίτων Επιστημών Ζωής και 

αξιοποιεί σε διαφορά ερευνητικά έργα 6.000 υποψήφιους διδάκτορες. Τα 

ερευνητικά κέντρα και τα επιστημονικά πάρκα αποτελούν φάρους προσέλκυσης 

νέων επιστημόνων- επιχειρηματιών (κάτω από την υποστήριξη θερμοκοιτίδων 

επιχειρηματικότητας) αλλά και των επενδυτών.  

Από πλευράς επιχειρήσεων, συνολικά περιλαμβάνει πάνω από 350 μονάδες 

ερευνητικού, παραγωγικού και εμπορικού χαρακτήρα στους τομείς της Ιατρικής 

τεχνολογίας, της Φαρμακευτικής και της Βιοτεχνολογίας. Η Medicon Valley, 

επίσης είναι η έδρα τεσσάρων παγκοσμίων φαρμακοβιομηχανιών (LEO, Ferring, 

H.Lundbenck, Astra Zeneca) οι οποίες σαφώς ηγούνται σε θέματα 

διεθνοποίησης και εξαγωγών αλλά λειτουργούν καταλυτικά για τη δημιουργία 

των συνθηκών διεθνοποίησης των ΜμΕ που βρίσκονται στη γεωγραφική αυτή 

ζώνη. 

Το τμήμα της κρατικής στήριξης είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση 

εξαιρετικά επιτυχημένο καθώς η συστάδα υποστηρίζεται διαχειριστικά από τους 

κύριους επιχειρηματικούς φορείς των δύο περιοχών Copenhagen Capacity και 

Invest in Skäne διαθέτοντας δραστήριους οργανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας 
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από την ακαδημαϊκή έρευνα στην αγορά. Παράλληλα η περιοχή διαθέτει δέκα 

«θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας» (οι τρεις είναι εξειδικευμένες στις 

Βιοεπιστήμες) ενδυναμώνοντας τις δεξιότητες των νέων ερευνητών-

επιχειρηματιών στη διαχείριση των εγχειρημάτων τους. 

 

4.1.2 Διεθνοποίηση και συνεισφορά στη διεθνοποίηση των ΜμΕ 

 

Οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Κίνα αποτελούν κατά σειρά τις τρεις κορυφαίες 

εξαγωγικές αγορές της Δανικών και Σουηδικών εξαγωγών με τις εισαγωγές των ΗΠΑ 

στο σύνολο των προϊόντων Επιστημών Ζωής να φτάνουν για το 2015 τα 3,7 δις ευρώ. 

Η αμερικανική αγορά για τα προϊόντα Επιστημών Ζωής αντιπροσωπεύει το 13% της 

ανάπτυξης των Σουηδικών εξαγωγών (στον ίδιο τομέα) ενώ αντιπροσωπεύει το 41% 

της ανάπτυξης των Δανικών εξαγωγών (στον ίδιο τομέα).  

Το μοντέλο ανάπτυξης και διεθνοποίησης που ακολουθεί η περιοχή είναι αυτή 

των «κέντρων αριστείας» (η αναφορά του cluster για το 2016, τους αναφέρει ως 

Φάρους). Κράτος και οι τέσσερεις πολυεθνικοί όμιλοι χρηματοδοτούν και 

κατευθύνουν τη βασική έρευνα στο Πανεπιστημιακό και ερευνητικό περιβάλλον. 

Οι μεγάλες βιομηχανίες εκτελούν τη μεταφραστική έρευνα (Έρευνα και 

Ανάπτυξη) αλλά κυρίως την αναθέτουν στις ΜμΕ επιχειρήσεις που 

δημιουργούνται από τους ερευνητές οι οποίες εδρεύουν στα επιστημονικά πάρκα 

και υποστηρίζονται από τα θερμοκοιτίδες ως αναφορά την εταιρική τους 

συμπεριφοράς. Με αυτό τον τρόπο, η συνεκτική και ολοκληρωμένη διασύνδεση 

Έρευνας και Αγοράς γίνεται έτσι ώστε οι δύο πλευρές να συνεργάζονται, να 

μοιράζονται ιδέες και να καινοτομούν.  

Το μοντέλο αυτό επιχειρηματικά, οδηγεί σε δύο πλεονεκτήματα: το ένα αφορά 

τη δημιουργία κλίματος ασφάλειας προσελκύοντας επενδυτές είτε εγχώριους είτε 

κυρίως από τις ΗΠΑ (FDI, foreign direct investment) και ευνοεί τις εξαγορές των 

ΜμΕ. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι πως μειώνει το χρόνο εισόδου στην 

αγορά, συνεπώς η περιοχή παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα που βρίσκουν τη 

θέση τους στις αγορές των ΗΠΑ, Γερμανίας και Κίνας. Αυτά τα δύο 

χαρακτηριστικά, αποτελούν και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συστάδας 

Δανίας- Σουηδίας.  
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Παρόλο που οι διαθέσιμες πηγές δεν αναφέρουν ρητά την αναλογία της συνδρομής 

στις εξαγωγές των χωρών που συνεισφέρουν οι ΜμΕ, η ροή της ανάλυση των 

παραγόντων γίνεται με βάση τα συμπεράσματα της πρώτης ενότητας του 

συγκεκριμένου κεφαλαίου ως προς την επίδραση των clusters στη διεθνοποίηση 

των ΜμΕ Επιστημών Ζωής. 

 

4.1.3 Συνθήκες διεθνοποίησης 

 

α. Ερευνητικές συμμαχίες  

Το πρώτο παράδειγμα, έχει τη σφραγίδα των κρατικών φορέων που προώθησαν 

τη διεκδίκηση μεγάλου ύψους Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στο πλαίσιο 

προγράμματος INTERREG. Πρόκειται για την ανάληψη έργου για τη 

δημιουργία του κέντρου ESS (European Spallation Source) για το οποίο η 

Medicon Valley συμμάχησε με άλλους 25 εταίρους συμπεριλαμβανομένων των 

clusters των Cambridge, Leuven, Heidelberg και Maastricht. Παράλληλα η 

πλευρά της Δανίας επενδύει στη Σουηδία, στο νέο τεράστιας δυναμικής 

ερευνητικό κέντρο MAX IV που στοχεύει να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες που 

παράγονται στο Πανεπιστήμιο της Llund. Η συνολική επένδυση και για τα δύο 

έργα ξεπερνά τα 2 δις ευρώ, αναμένεται να δημιουργήσει 700 θέσεις εργασίας 

και να προσελκύσει 4000 διεθνείς ερευνητές ενδυναμώνοντας τις διεθνείς 

ερευνητικές συμμαχίες και καλλιεργώντας ευκαιρίες διεθνοποίησης των ΜμΕ 

της περιοχής.        

 

β. Χρηματοδότηση 

Η αυξημένη διεθνοποίηση ωθεί όλο και περισσότερους ξένους επενδυτές να 

αναζητήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στην περιοχή. Πάνω από 10 ΜμΕ έχουν 

εξαγοραστεί για πάνω από 100 εκ. ευρώ την τελευταία δεκαετία. Παραδείγματα για 

τη Δανία στη Medicon Valley, αποτελούν η EpiTherapeutics εξαγοράστηκε από την 

Gilead Sciences ενώ η Santaris Pharma από τη Roche. 

Ένα δεύτερο παράδειγμα διεθνοποίησης που οφείλεται τόσο στην ερευνητική 

εξωστρέφεια όσο και στη χρηματοδότηση από τις μεγάλες βιομηχανίες της περιοχής 

είναι αυτό της Symphogen. Δημιουργήθηκε μέσα από τη χρηματοδότηση και την 

καθοδήγηση της Novo Nordisk, προχώρησε στην αγορά τεχνολογίας από τη Βοστόνη 
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και πλέον έχει ερευνητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ συγκεντρώνοντας μετοχικά 

κεφάλαια ύψους 317 εκ. ευρώ από επενδυτικές και βιοτεχνολογικές εταιρίες από όλο 

τον κόσμο. 

Σε γενικές γραμμές οι τέσσερεις μεγάλοι όμιλοι Novo Nordisk, Η.Lundbeck, 

Ferring και LEO Pharma με τα ιδρύματα που διαθέτουν λειτουργούν ως 

χρηματοδότες σποράς και πρώτων σταδίων υπήρξαν από τη δεκαετία του ’90 κοιτίδα 

για τους ερευνητές της ευρύτερης Κοπεγχάγης οπότε και δημιουργήθηκαν 

διεθνοποιημένες (πλέον) ΜμΕ όπως οι Genmab, Zeeland Pharma, Bavarian Nordic 

και Symphogen στη Δανία Alligator Bioscience και Camurus στην Σουηδία.  

 

 

γ. Οργανωσιακή Υποστήριξη 

Δέκα θερμοκοιτίδες οι οποίες στεγάζονται στα επιστημονικά πάρκα καταφέρνουν να 

συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό νεοφυών, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων 

ενδυναμώνοντας την αίσθηση ενός μεγάλου οργανισμού με ανεξάρτητα εταιρικά 

«κύτταρα».  

 

δ. Marketing και Στρατηγική διεθνοποίησης 

Η ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της περιοχής βρίσκεται στο 

επίκεντρο της επικοινωνίας του cluster ως προς την προσέλκυση του διεθνούς 

ερευνητικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος. 

Η συνεκτικότητα του μοντέλου της τριπλής έλικας είναι μια μεγάλη επιτυχία 

της περιοχή της Medicon Valley υποστηριζόμενη από κράτος και μεγάλες 

βιομηχανίες. 

Όπως προαναφέρθηκε το κλίμα ασφάλειας προσελκύει τη χρηματοδότηση 

βασικής και μεταφραστικής έρευνας, ευνοεί την είσοδο των πολύ μεγάλων 

ξένων πολυεθνικών ομίλων με παραγωγικές μονάδες και επιταχύνει το χρόνο 

εισόδου στην αγορά τελικών εμπορεύσιμων και εξαγώγιμων προϊόντων. Η 

πρόκληση για τις ΜμΕ είναι να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες 

συμβουλευτικής, υλικοτεχνικής και χρηματοδοτικής υποστήριξης προς την 

ανάπτυξη των ιδεών τους (ή των τεχνολογιών τους) με φυσικό ακόλουθο τη 

διεθνοποίησή τους. 
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4.2 biocat (Ισπανία- Καταλονία) 

 

4.2.1 Εταίροι συστάδας- Δομή τριπλής έλικας 

Η Καταλονία είναι η πιο δυναμική περιοχή στις Επιστήμες Ζωής στην Ισπανία και 

μία από τις πιο δραστήριες στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια μεγάλη περιοχή, 

γεωγραφικά και πληθυσμιακά, με πάνω από 7,5 εκ. κατοίκους και έκταση 

συγκρινόμενη με τη Φινλανδία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Ισραήλ. Το 

οικοσύστημα της Καταλονίας είναι πληθωρικό με εταίρους από όλες τις «διαστάσεις» 

της τριπλής έλικας. Το biocat δημιουργήθηκε ως οργανισμός διαχείρισης της 

συστάδας το 2006, από την Κυβέρνηση της Καταλονίας και το Συμβούλιο της πόλης 

της Βαρκελώνης ως ένα ίδρυμα ώθησης  όλων των δυνάμεων παραγωγής, διαχείρισης 

και αξιοποίησης της καινοτομίας στον τομέα των Επιστημών Ζωής με στόχο να 

μετατρέψει τη γνώση και την τεχνολογία σε οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική 

ευημερία. Πρόκειται συνεπώς για μία πρωτοβουλία, η οποία αξιοποίησε έναν τομέα 

που διέθετε υψηλή εξειδίκευση αλλά και κρίσιμη μάζα ικανή να βελτιώσει την 

ανταγωνιστικότητα της περιοχής.  

Εν συντομία, ο κλάδος των Επιστημών Ζωής παράγει το 7% του ΑΕΠ της 

Καταλονίας (14,4 δις ευρώ) και απασχολεί 42.000 εργαζόμενους εκ των οποίων 

οι 4.000 σε λειτουργίες Έρευνας και Ανάπτυξης. Επίσης περιλαμβάνει μια 

μεγάλη ερευνητική υποδομή με 11 Πανεπιστήμια, 13 επιστημονικά πάρκα και 15 

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (για το στάδιο των Κλινικών Μελετών). Τα 

Πανεπιστήμια παράγουν κάθε έτος 5.500 αποφοίτους, ενώ τρία από αυτά (UAB, 

UPF και UB) είναι ανάμεσα στα κορυφαία 20 του κόσμου (Times Higher Education 

ranking, 2015). Τέλος, σε σχέση με τις ερευνητικές επιδόσεις των Καταλανών 

επιστημόνων υπήρξε αύξηση των δημοσιεύσεων κατά 168% μεταξύ 2000 και 2015,  

το οποίο αντιστοιχεί στο 3,15% της Ευρωπαϊκής επιστημονικής παραγωγής. Την 

εικόνα συμπληρώνουν 22 ερευνητικά κέντρα και επιστημονικά πάρκα τα οποία 

αποτελούν χώρους υλικοτεχνικής υποστήριξης των νέων επιστημόνων- 

επιχειρηματιών. 

Από πλευράς επιχειρήσεων, συνολικά περιλαμβάνει 734 μονάδες 

ερευνητικού, παραγωγικού και εμπορικού χαρακτήρα εκ των οποίων το 88% 

είναι ΜμΕ. Κατά σειρά φθίνουσα σειρά δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

Βιοτεχνολογίας, της Ιατρικής τεχνολογίας και της Φαρμακευτικής ενώ στο 



 

41 

cluster περιλαμβάνονται προμηθευτές, υπεργολάβοι, συμβουλευτικές και 

επενδυτικές εταιρίες. Η ιδιαιτερότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

έγκειται σε δύο φαινόμενα: το ένα αφορά την ίδρυση 337 νεοφυών επιχειρήσεων 

από το 2005 έως το 2015 (με 9% ποσοστό αποτυχίας) ενώ οι μεσαίες επιχειρήσεις 

(50-250 εργαζόμενοι, 10-50 εκ. ευρώ ετήσιες πωλήσεις) διπλασιάστηκε τη διετία 

2014-2015 υποδηλώνοντας την προοδευτική εδραίωση του τομέα. 

Είναι σκόπιμο να σημειωθεί πως η Ισπανία χαρακτηρίζεται ως χώρα από ένα 

εύρωστο αυτό- διοικητικό μοντέλο με τοπικές κυβερνήσεις. Στρατηγική επιλογή της 

περιφέρειας της Καταλονίας ήταν να στηρίξει (ήδη από το 2000) πρώτα την Ανώτερη 

Εκπαίδευση και μετέπειτα την Έρευνα και ώστε να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο 

ανταγωνιστικό σύστημα καινοτομίας σε βάθος των επόμενων τριάντα ετών. Η 

έκθεση της Mizuho για τα clusters Βιοεπιστημών στην Ευρώπη, αναγνωρίζει ως 

δυνατό χαρακτηριστικό της συστάδας, την ισχυρή οικονομική κατάσταση της 

περιφέρειας και την αντίστοιχα μεγάλη χρηματοδότηση Ανώτατης Εκπαίδευσης 

και Έρευνας (χαρακτηριστικά, το 2014 τα Πανεπιστήμια της Καταλονίας 

χρηματοδοτήθηκαν με 666 εκ. ευρώ).  

  

4.2.2 Διεθνοποίηση και συνεισφορά στη διεθνοποίηση των ΜμΕ 

Η Ευρώπη αποτελεί για την συστάδα της Καταλονίας τον κυριότερο προορισμό  

διεθνοποίησης τόσο για πωλήσεις όσο και για στρατηγικές συνεργασίες (κατά σειρά η 

Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία). Η δραστηριότητα στις ΗΠΑ 

είναι ίση σε αξία πωλήσεων (απευθείας και μέσω στρατηγικών συνεργασιών) με αυτή 

της Γερμανίας. Οι προβλέψεις για το άμεσο μέλλον είναι ευοίωνες , ωστόσο λόγω του 

μεγέθους της αγοράς των ΗΠΑ η διείσδυση κρίνεται ακόμα ανεπαρκής.  

Το 58% του πλήθους των επιχειρήσεων έχει δραστηριότητα πωλήσεων στις 

διεθνείς αγορές ενώ το 25% του συνόλου των επιχειρήσεων έχουν δραστηριότητα σε 

πάνω από 20 αγορές. Δεδομένου ότι το 87% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι ΜμΕ έχουν καταφέρει να διεθνοποιηθούν σε ένα 

ποσοστό πάνω από το 30% του συνόλου τους έχοντας δραστηριότητα σε ποικίλο 

αριθμό χωρών. 

Το μοντέλο της συστάδας στηρίζεται στη διαχρονική κρατική υποστήριξη η οποία 

πρώτα με χρηματοδότηση των υποδομών και μετέπειτα με χρηματοδότηση της 

ερευνητικής δραστηριότητας (επιστημονικά κέντρα, πάρκα και εκκολαπτήρια 



 

42 

επιχειρήσεων) δημιούργησε τη βάση για μια παγιωμένη σκηνή ΜμΕ η οποία 

ανατροφοδοτείται από βιώσιμες νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς (spin- 

offs). Ο διαχειριστικός οργανισμός της συστάδας ανέλαβε να καλλιεργήσει τις 

συνθήκες για τη διεθνοποίηση των ΜμΕ, καθώς ο τομέας των Επιστημών Ζωής στην 

Ισπανία δεν είχε μεγάλη παράδοση σε αντίθεση με τη δυτική και βόρεια Ευρώπη 

(Mizuho Bank, 2014). Η καλλιέργεια των ευνοϊκών συνθηκών έγινε με δύο τρόπους: 

με την προώθηση των διεθνών ερευνητικών συνεργασιών και με την ίδια τη 

διεθνοποίηση του οργανισμού διαχείρισης μέσω στρατηγικών συνεργασιών με άλλα 

clusters (φαινόμενο meta- clustering).  

 

4.2.3 Συνθήκες διεθνοποίησης 

 

α. Ερευνητικές συμμαχίες 

Οι ερευνητικές διεθνείς συνεργασίες αποτελούν για το οικοσύστημα των 

Βιοεπιστημών στην Καταλονία, εκτός από μέσο χρηματοδότησης, μια πλατφόρμα 

εξωστρέφειας σε επιστημονικό επίπεδο, σε συνεργατικό επίπεδο και σε γεωγραφικό 

επίπεδο. Σε γενικές γραμμές, στο σύνολο των επιχειρήσεων (χωρίς να υπάρχουν 

στοιχεία μόνο για ΜμΕ), το 41% αυτών έχει κατά μέσω όρο δύο συμφωνίες 

ερευνητικού ή τεχνολογικού χαρακτήρα σε 29 διαφορετικές χώρες. 

Πιο συγκεκριμένα, για το πρόγραμμα Horizon 2020 (που αποτελεί το βασικότερο 

εργαλείο χρηματοδότησης για τον τεχνολογικό τομέα) η συνεργασία επιβάλλεται να 

είναι διεπιστημονική και δια-κρατική (με τουλάχιστον τρεις χώρες στην κοινοπραξία 

του έργου). Η περιφέρεια της Καταλονίας μέσω αυτών των συμμαχιών κατάφερε και 

χρηματοδοτήθηκε με 226,77 εκ. ευρώ σε μία διετία (2013- 2014) δηλ. τέταρτη στην 

Ευρώπη μετά τη Δανία, τη Φινλανδία και την Αυστρία (στο σύνολο της έκτασής 

τους). 

Παράλληλα, η περιφέρεια προωθεί τις συνέργειες τεχνολογικών τομέων όπως οι 

Βιοεπιστήμες, η Ιατρική και η Νανοτεχνολογία  μέσω της συμμαχίας BioNanoMed 

Catalonia alliance ως μια πλατφόρμα δράσεων για τη διερεύνηση ευκαιριών αλλά 

κυρίως ανάδειξης της δυναμικής της περιοχής σε διεθνές επίπεδο. 

Υπάρχουν πολύ αξιόλογα παραδείγματα ΜμΕ που έχουν καταφέρει να 

δημιουργήσουν ερευνητικές (και κατ’ επέκταση χρηματοδοτικές) συμμαχίες που 

δημιουργούν τις συνθήκες επιπλέον ανάπτυξης της τεχνολογίας τους. Πρώτο τέτοιο 



 

43 

παράδειγμα ΜμΕ στο biocat  είναι η Oryzon ( 35 εργαζόμενοι, 4,3 εκ ευρώ πωλήσεις)  

μια εταιρία φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας στο πεδίο της Επιγενετικής έρευνας για 

θεραπευτική δράση. Η πρώτη καινοτομική θεραπεία κατά της λευχαιμίας 

αδειοδοτήθηκε τον Απρίλιο του 2014 στη Roche και πλέον βρίσκεται στη φάση 

κλινικής ανάπτυξης Ι. 

Η Starlabs, ΜμΕ εφαρμοσμένων Νευροεπιστημών (37 εργαζόμενοι, 4,2 εκ ευρώ 

πωλήσεις) συνεργάζεται με τα  σημαντικότερα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 

των ΗΠΑ όπως MIT, Harvard, NASA, Yale, UCSF, Mont Sinai Hospital, κ.α. Οι 

εμπορικές και ερευνητικές αυτές συνεργασίες οδήγησαν τη Starlabs να ιδρύσει ένα 

τεχνοβλαστό (spin-out), τη Neuroelectrics, στη Βοστόνη βελτιώνοντας την επαφή της 

με την τοπικό οικοσύστημα, στοχεύοντας στην έγκριση από τον FDA (Food and Drug 

Administration) και την είσοδο στην αγορά των ΗΠΑ.  

 

β. Χρηματοδότηση 

Η κεφαλαιοποίηση της καταλανικής αγοράς Επιστημών Ζωής από άμεσες ξένες 

επενδύσεις (FDI) ξεπέρασε την τριετία 2013-2015 τα 100 εκ. ευρώ έναντι των 55 εκ. 

ευρώ που είχαν επενδυθεί την πενταετία 2008-2012. Ωστόσο, οι επενδύσεις αυτές 

παραμένουν κλάσμα της συνολικής χρηματοδότησης (μόνο οι πόροι από τα έργα του 

Horizon 2020 ήταν 226,77 για τα έτη 2013-2014) και αυτό είναι μια ακόμα απόδειξη 

της κυριαρχίας της κεντρικής χρηματοδοτικής υποστήριξης (περιφερειακής- 

κρατικής- ευρωπαϊκής).  

Η περιφέρεια της Καταλονίας αριθμεί 26 επενδυτές στις Επιστήμες Ζωής, 

περιλαμβανομένων 8 οργανισμούς κεφαλαίων συμμετοχών, 7 δίκτυα 

επιχειρηματικών αγγέλων και 5 εταιρικά ταμεία και επενδυτικές τράπεζες. Οι 6 από 

τους εξειδικευμένους οργανισμούς δημιουργήθηκαν όλοι τα τελευταία 10 έτη. 

Το 2014 ήταν μια χρονιά ορόσημο καθώς υπογράφηκε η μεγαλύτερη συμφωνία 

στα χρονικά της Ισπανικής Βιοτεχνολογίας. Η Oryzon Genomics παραχώρησε 

δικαιώματα εκμετάλλευσης (με μερική κάλυψη των πατεντών) του πειραματικού 

φαρμάκου για την οξεία μυελώδη λευχαιμία ORY-1001 στη Roche με άμεσο 

αντίκτυπο στη λειτουργική χρηματοδότηση της επιχείρησης με  21 εκ. ευρώ ενώ η 

συνολική συμφωνία ξεπέρασε τα 500 εκ. ευρώ. Άμεσα, τον Οκτώβριο του 2014, 

ιδρύθηκε θυγατρική της Oryzon στη Βοστόνη και πλέον προσανατολίζεται σε 

ασθένειες με κοινωνικό αντίκτυπο όπως η νόσος Alzheimer. 



 

44 

Το 2015 η Minoryx Therapeutics, μια επιχείρηση που ερευνά θεραπείες για 

σπάνιες ασθένειες, έκλεισε συμφωνία 19,4 εκ. ευρώ με την καταλανική εταιρία 

κεφαλαίων συμμετοχών Ysios Capital για τη χρηματοδότηση της κλινικής 

επικύρωσης του πειραματικού φαρμάκου MIN-102.  Επίσης, έλαβε για το ίδιο έργο 

1,6 εκ. ευρώ και 750.000 ευρώ από την επενδυτικές εταιρίες Caixa Capital Risc και 

το HealthEquity fund.  

Μέσα στο 2015 υπήρξαν επτά ακόμα χρηματοδοτήσεις ύψους πάνω από 1 εκ. 

ευρώ κυρίως σε νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή υγεία. 

Ως ενδιαφέρον παράδειγμα, επιλέγεται η επένδυση της Μεξικανικής επενδυτικής 

εταιρίας Stella Maris Partners στη Medtep γεγονός που οδήγησε την εν λόγω 

επιχείρηση να μεταφέρουν τα κεντρικά τους γραφεία στις ΗΠΑ ώστε να έχουν 

καλύτερη πρόσβαση στη Βόρεια Αμερική παρόλο που διατηρήθηκαν στη Βαρκελώνη 

η ανάπτυξη προϊόντων και το marketing. Παρόμοιες περιπτώσεις διεθνοποίησης 

αποτελούν οι επιχειρήσεις Avizorex, Neos Surgery και Palobiofarma (έλαβε 

χρηματοδότηση αδειοδότησης ύψους 15 εκ. ευρώ από τη Novartis το 2015) οι οποίες 

παρόλο που τα κεντρικά τους γραφεία είναι εκτός Καταλονίας,  διατηρούν τις βασικές 

λειτουργίες στη Βαρκελώνη.  

Η γνώμη των ειδικών σε θέματα χρηματοδότησης στην περιφέρεια της 

Καταλονίας, είναι πως το cluster παρόλη την ικανοποιητική του ανάπτυξη υποφέρει 

από γενική έλλειψη ιδιωτικής χρηματοδότησης καθώς υπάρχουν πολύ λίγες εταιρίες 

κεφαλαίων συμμετοχών που να επενδύουν στον βιοιατρικό  τομέα προστιθέμενης και 

της υψηλής αποστροφής στον κίνδυνο στην Ισπανία. Συμπληρωματικά, έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα clusters Βιοεπιστημών διαπιστώνει πως η μεγάλη 

γραφειοκρατία στους κρατικούς φορείς αποτελεί εμπόδιο στην απόκτηση χρηματικών 

πόρων και στην περεταίρω ανάπτυξη της συστάδας.  

 

γ. Οργανωσιακή υποστήριξη 

Σύμφωνα με τα διοικητικά στελέχη της περιφέρειας και του οργανισμού διαχείρισης 

του biocat οι ανάγκες σε οργανωσιακή υποστήριξη των επιστημόνων-  

κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες: την τόνωση της επιχειρηματικότητας, της 

εκπαίδευσης των επιστημόνων και την υποστήριξη της διεθνοποίησης. 

Οι σχετικές δράσεις ως προς την τόνωση της επιχειρηματικότητας είχαν σημαντική 

συνεισφορά στη δημιουργία 75 νεοφυών επιχειρήσεων την τριετία 2013-2015, 
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Πρόκειται για ένα μίγμα προγράμματος επιτάχυνσης (με υπηρεσίες εκκόλαψης, 

εκπαίδευσης, mentoring, δικτύωσης και πρόσβασης στη χρηματοδότηση), 

επενδυτικού φόρουμ και οργανωμένων συναντήσεων με σκοπό την προώθηση 

συνεργειών μεταξύ των τομέων των Βιοεπιστημών. 

Ως προς την περεταίρω εκπαίδευση των νέων επιστημόνων της περιφέρειας, 

εγκαινιάστηκε ένα πρόγραμμα βιομηχανικού διδακτορικού εμπνευσμένο από τα 

αντίστοιχα σε Σουηδία και Δανία. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να 

εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες ως προς τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας 

στη βιομηχανική πρακτική. Ένα άλλο πρόγραμμα ανάπτυξης των δεξιοτήτων των 

επιστημόνων είναι το MOEBIO το οποίο εγκαινιάστηκε το 2013. Πρόκειται για ένα 

οκτάμηνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει εργαλεία, πόρους και γνώση για την 

ενσωμάτωση της καινοτομίας στην εμπορευματοποίηση.  

 

δ. Marketing και Στρατηγική διεθνοποίησης 

Το biocat ως οργανισμός διαχείρισης, διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα διεθνοποίησης η 

οποία  μέσα από ένα πλέγμα δράσεων καλείται να καλλιεργήσει την κουλτούρα 

εξωστρέφειας των ΜμΕ και κυρίως να προωθήσει τις Καταλανικές επιχειρήσεις στη 

διεθνή αγορά. Εντός Ευρώπης συμμετέχει ως μέλος κοινοπραξίας σε έργα (με 

σημαντικότερο το έργο για την προσωποποιημένη Ιατρική ως μέλος του meta- cluster 

bioXclusters plus) αλλά και σε άλλα δίκτυα συστάδων και επιχειρήσεων σε όλη την 

Ευρώπη. Παράλληλα το biocat έχει ανελλιπή παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις (κυρίως 

στις εκθέσεις BIOEurope, BioJapan και BIO στις ΗΠΑ. Οι εξωστρεφείς αυτές 

δράσεις αποτελούν διεξόδους επικοινωνίας της καταλανικής σκηνής με την Ευρώπη 

αλλά και με στοχευμένες αγορές όπως Ιαπωνία, Βραζιλία και ΗΠΑ και προωθούν την 

ορατότητα και το κύρος της συστάδας παγκοσμίως. 

Η παροχή υποστήριξης του οργανισμού διαχείρισης της συστάδας είναι εμφανής 

και καταλυτική στην προετοιμασία για διεθνή επιχειρηματική δράση και έμπρακτη σε 

θέματα εκπροσώπησης και πρόσβαση σε δίκτυα και χρηματοδότηση. 

Τα συστατικά του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Καταλονίας είναι η 

επιστημονική αριστεία των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών κέντρων και η 

ικανότητα αξιοποίησής της μέσα από ΜμΕ και μεγάλες επιχειρήσεις για την 

απόκτηση χρηματοδότησης. Συντονισμένα εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο 

περιφερειακές και πανευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης κυρίως τη RIS3 (“Στρατηγική 
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Έξυπνης Εξειδίκευσης”) σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο (έργο metaclustering, 

bioXclusters plus μαζί με σημαντικά clusters από Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία) αλλά 

και το Horizon2020.  

 

4.3. flanders.bio – Φλάνδρα, Βέλγιο 

 

4.3.1 Εταίροι συστάδας- Δομή τριπλής έλικας 

Η γεωγραφική περιοχή της Φλάνδρας καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα του Βελγίου 

και μαζί με την περιοχή των Βρυξελλών συγκεντρώνει το μεγαλύτερη ερευνητική και 

επιχειρηματική δραστηριότητα του Βελγίου στο τομέα των Επιστημών Ζωής, 

καλύπτοντας ιατροτεχνολογικές, αγροδιατροφικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές 

(Belgian foreign trade agency, 2011). 

Η συστάδα απασχολεί πάνω από 10.000 εργαζόμενους και παράγει συνολικές 

πωλήσεις κοντά στα 2,9 δις ευρώ με ποσοστό ιδιωτικής δαπάνης σε Έρευνα & 

Ανάπτυξη επί των πωλήσεων (BERD) που φτάνει το 20%. Η διαχρονική αύξηση του 

BERD για το Βέλγιο απεικονίζεται στο διάγραμμα 4.1. Η Φλάνδρα αποτελεί χωρίς 

αμφιβολία μία από τις πιο ώριμες περιοχές για τις Επιστήμες Ζωής σε παγκόσμιο 

επίπεδο (Mizuho Bank, 2014)  ενώ συγκεκριμένα για τη Βιοτεχνολογία (Ανθρώπινης 

Υγείας ή κόκκινη Βιοτεχνολογία) είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές στην Ευρώπη 

μετά τη Δανία και την Ελβετία (Joos, 2016). 

 

 

Πηγή: Pharma.be  2015 

Διάγραμμα 4.1 

 Δαπάνη Έρευνας & Ανάπτυξης των  

Βελγικών βιοφαρμακευτικών επιχειρήσεων 

 



 

47 

Ο οργανισμός διαχείρισης της συστάδας, flanders.bio, ιδρύθηκε το 2004 και 

αποτελεί ομπρέλα συντονισμού του οικοσυστήματος από κορυφαίας κατάταξης 

πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και (βιο-) εκκολαπτήρια. 

Η ωριμότητα της περιοχής αλλά και οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε όλες τις 

διαστάσεις της τριπλής έλικας, αποτελούν κριτήρια για την ενδελεχή ανάλυση που 

ακολουθεί. 

 

α. Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα 

Επιστήμη και Έρευνα έχουν πολύ μεγάλη συνεισφορά στην κατάληψη της 22
ης

 θέσης 

του Βελγίου στη λίστα των πιο καινοτομικών χωρών σύμφωνα με την έκθεση 

Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το 2016 

(WEF Networked Readiness Index 2016). Η επιστημονική και ερευνητική σκηνή 

απαρτίζεται από 5 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, μέσα στα οποία βρίσκεται και το KU 

Leuven που αποτελεί ένα από τα πιο επιδραστικά σε θέματα καινοτομίας με 

αντίκτυπο στην αγορά (σύμφωνα με την κατάταξη της Reuters), 4 Ερευνητικά 

Κέντρα (τα οποία είναι διαπανεπιστημιακά) και 13 άλλα Επιστημονικά Ινστιτούτα. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Βέλγιο (στην ίδια έκθεση) καταλαμβάνει την πρώτη θέση 

στη διασύνδεση Έρευνας και Βιομηχανίας. Το εντατικό σχήμα παραγωγής βασικής 

και μεταφραστικής έρευνας και η υποδομή για την αξιοποίηση εντός των 

Πανεπιστημίων, οδήγησε τα Πανεπιστήμια της Φλάνδρας να ιδρύσουν 28 spin-offs  

και τα τρία Ερευνητικά Κέντρα (VIB, VITO και imec) να ιδρύσουν άλλες 33  spin-

offs  από το 2014 έως το 2016.  

 

β. Επιχειρήσεις 

Η συστάδα Επιστημών Ζωής της Φλάνδρας και ο αντίστοιχος διαχειριστικός 

οργανισμός flanders.bio περιλαμβάνει 353 μέλη εκ των οποίων 151 επιχειρήσεις με 

βιο-φαρμακευτική δραστηριότητα με ερευνητικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό 

χαρακτήρα. Συνοπτικά, η επιχειρηματικότητα στις Επιστήμες Ζωής στη Φλάνδρα (και 

εν γένει στο Βέλγιο) διακρίνεται από μεγάλη δυναμική, η οποία φαίνεται ότι 

αξιοποιείται κυρίως από τα ίδια τα Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα καθώς 

και από τις μεγάλες πολυεθνικές βιομηχανίες στις οποίες η καινοτομία συνεχίζει να 

συγκεντρώνεται (RIO report Belgium, 2016). 
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Η ευνοϊκή φορολογία, τα κίνητρα για μεγάλες επενδύσεις, η πρόσβαση σε ΜμΕ 

εξειδικευμένων υπηρεσιών και επιστημόνων, η διασύνδεση με την ακαδημαϊκή 

κοινότητα και η πρώτη θέση στην ΕΕ σε κλινικές μελέτες κατά κεφαλή αποτελούν τις 

συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλον που καθιστούν το Βέλγιο και τη Φλάνδρα μία 

από τις πιο ελκυστικές χώρες για την εγκατάσταση ερευνητικών και παραγωγικών 

μονάδων των μεγαλύτερων βιοφαρμακευτικών βιομηχανιών όπως οι St-Jude Medical, 

Boston Scientific, Medtronic, Biotronik, GE, Siemens, Brooker, Pfizer, 

Roche/Genentech, Novartis, AstraZeneca και Amgen. 

 

γ. Υποστηρικτικοί Φορείς _Κρατική Υποστήριξη 

Οι επιχειρηματίες στη Φλάνδρα είναι δεκτικοί στην κρατική βοήθεια για την πιο 

ορθολογική διαχείριση κινδύνου (Innovative Flanders, 2006) συνεπώς η συνδρομή 

του τοπικού οργανισμού Επενδύσεων και Εμπορίου (Flanders Investment & Trade - 

FIT-) αποτελεί παράγοντα κλειδί για τη διεθνοποίηση των ΜμΕ.  

Η πρώτη θέση στη διασύνδεση Έρευνας και Βιομηχανίας που κατέχει το Βέλγιο 

στην Ευρώπη είναι το αποτέλεσμα ενός προγράμματος της τοπικής κυβέρνησης που 

μπήκε σε εφαρμογή το 2006 και αφορά τη χρηματοδότηση της Έρευνας με βάση την 

οικονομική απόδοση. Η τόνωση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας αποτελεί την 

επόμενη προτεραιότητα των δημοσίων αρχών της Φλάνδρας. Παράλληλα, από το 

2017 έχει εκπονηθεί πλάνο για τη διεθνή εδραίωση των τεσσάρων μεγάλων clusters 

όπως το flanders.bio (RIO report Belgium, 2016). 

Εστιάζοντας σε θέματα διεθνοποίησης, ο FIT, ως οργανισμός- ομπρέλα των 

οργανισμών διαχείρισης συστάδων όπως το flanders.bio,  έχει διττή προσέγγιση ως 

προς τη διεθνή δραστηριότητα της οικονομίας της περιοχής. Υποστηρίζει μέσα από 

σειρά δράσεων εξίσου την διεθνή δραστηριότητα των Φλαμανδικών επιχειρήσεων 

αλλά και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην περιοχή.  

 

4.3.2 Διεθνοποίηση και συνεισφορά στη διεθνοποίηση των ΜμΕ 

Οι εξαγωγές του βελγικού φαρμακευτικού τομέα, ο οποίος αποτελεί ένα μεγάλο 

τμήμα της δραστηριότητας των Επιστημών Ζωής, αποτιμάται στα 41 δις ευρώ για το 

2015 (Association Generale de l’ Industrie du Medicament, 2016) που αντιστοιχεί σε 

αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με το 2014. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 47% των 
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εξαγωγών γίνονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το 20,6%  να γίνονται προς τη 

Βόρεια Αμερική και το 12,6% προς τις αγορές της Ασίας (FIT, 2017). 

Οι τομείς της χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας, αποτέλεσαν για το 2016 το 

24,1% της συνολικής αξίας των Φλαμανδικών εξαγωγών και κατέχουν την πρώτη 

θέση στη σχετική λίστα (Flanders Invest & Trade, 2017). Οι δύο κλάδοι μοιράζονται 

μια ανάπτυξη εξαγωγών κατά 10% σε σχέση με το 2015. 

Το μοντέλο της διεθνοποίησης της περιοχής διακρίνεται συνεπώς από μεγάλη 

εξωστρέφεια και εντατική επικοινωνία των δυνατών χαρακτηριστικών της περιοχής 

με σκοπό την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Το πρότυπο διεθνοποίησης στο 

συγκεκριμένο τομέα, συμπληρώνει η εντατική διεθνοποίηση του συστήματος 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας γεγονός που υποδεικνύει την αριστεία αλλά  το 

υψηλό επίπεδο σύνδεσης Έρευνας και Αγοράς. 

 

 

4.3.3 Συνθήκες διεθνοποίησης 

α. Ερευνητικές Συμμαχίες 

Όπως έχει ήδη αναλυθεί, μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του Φλαμανδικού 

cluster Βιοεπιστημών είναι η δημιουργία τεχνοβλαστών (επιχειρήσεις spin-off). Οι 

spin-off ως νομικά πρόσωπα, συστήνονται για την εμπορική εκμετάλλευση 

πνευματικής ιδιοκτησίας ενός Πανεπιστημίου ή ερευνητικού φορέα με συμμετοχή 

των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (καθηγητών, ερευνητών, φοιτητών) που 

συνεισέφεραν στην δημιουργία της πνευματικής αυτής ιδιοκτησίας (ΓΓΕΤ, 2015).  

Η ThromboGenics, spin-off από τα Πανεπιστήμια της Λουβέν (K.U. Leuven) και  

της Γάνδης (UGent), πλέον απασχολεί 50 άτομα και η κεφαλαιοποίηση της ξεπερνά 

τα 200 εκ. ευρώ. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Λουβέν και έχει ιδρύσει δύο 

παραρτήματα (θυγατρικές) σε Νέα Υόρκη (ΗΠΑ) και Δουβλίνο (Ιρλανδία). Η 

ThromboGenics προχώρησε σε ερευνητική συμμαχία με την ηγετική 

φαρμακοβιομηχανία Roche (μέσω αδειοδότησης) για την ανάπτυξη νέου 

αντισώματος στο στάδιο στης Κλινικής Φάσης ΙΙ σχετικό με τη θεραπεία καρκίνου 

ήπατος και εγκεφάλου. Οι υπεύθυνοι της ThromboGenics δήλωσαν πως μια 

επιχείρηση όπως αυτή εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη χρηματοδότηση της 

έρευνας (κρατική, ευρωπαϊκή και μέσω εταιριών venture capitals). Ωστόσο, η χρήση 

των κοινών πόρων του bio- incubator του Πανεπιστημίου της Φλάνδρας ενίσχυσε το 
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επίπεδο συνεργασίας με ώριμες επιχειρήσεις, άλλους ερευνητές και πανεπιστήμια 

(FIT, Life Sciences report, 2009 ) με την υποστήριξη του cluster να μπορεί να 

εγγυηθεί ότι οι ΜμΕ και οι spin- offs θα βρουν το δρόμο τους προς την ανάπτυξη και 

τη διεθνοποίηση.  

Με όχημα τις συστηματικές ερευνητικές συνεργασίες, η Ablynx με έδρα τη 

Γάνδη έχει επιτύχει να είναι μια βιοτεχνολογική μεγάλη επιχείρηση που 

εμπορευματοποιεί πλέον την τεχνολογία της. Ιδρύθηκε το 2001, ενώ μέχρι το 

2007 (144 εργαζόμενοι) σύναψε τρεις ερευνητικές συμμαχίες με σημαντικές 

πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες. Σήμερα, η Ablynx έχει πολλαπλές 

συνεργασίες ανάπτυξης σε διάφορες θεραπευτικές περιοχές (κυρίως με τη 

γερμανική Merck Serono) με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

συμπεριλαμβανομένων των AbbVie, Boehringer Ingelheim, Eddingpharm, 

Genzyme, Novartis, Novo Nordisk και Taisho Pharmaceuticals και οδεύει προς την 

εμπορική κυκλοφορία του πρώτου σκευάσματος σε ΗΠΑ και Γερμανία (αναμένεται 

το 2018). Η Ablynx, 10 χρόνια μετά τις πρώτες ερευνητικές συνεργασίες, ανήκει 

στην κατηγορία των μεγάλων βιομηχανιών (390 εργαζόμενοι και κεφαλαιοποίηση 

άνω του 1 δις. ευρώ) και πλέον διαθέτει παράρτημα στις ΗΠΑ. Σχετικά με τη 

επίδραση του cluster της Φλάνδρας στην πορεία της, αξίζει να αναφερθεί πως κατείχε 

χώρο και γραφεία στο εκκολαπτήριο του Ινστιτούτου Βιοτεχνολογίας VIB ενώ στα 

πρώτα στάδια έλαβε χρηματοδότηση (1
ου

 και 2
ου

 γύρου) από την τοπική εταιρία 

συμμετοχικών κεφαλαίων Gimv.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως πλέον οι δύο πανεπιστημιακοί στυλοβάτες του 

φλαμανδικού cluster, τα  Ghent University και Catholic University of Leuven (KUL) 

πρόκειται να λειτουργήσουν τοπικά γραφεία στο Πεκίνο (Κίνα). Σκοπός είναι τα δύο 

Πανεπιστήμια να είναι παρόντα σε εμπορικά και εκπαιδευτικά γεγονότα στην Κίνα 

αλλά για την προώθηση των ερευνητικών συνεργασιών, των δυνατοτήτων μεταφοράς 

τεχνολογίας και την προσέλκυση ταλέντου από την Κίνα.  

 

β. Χρηματοδότηση 

To υψηλό επίπεδο δαπάνης Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στο Βέλγιο είναι 

αποτέλεσμα της πληθώρας χρηματοδοτικών ευκαιριών (FIT, Biotechnology report, 

2017). Η κρατική χρηματοδότηση (μέσω του ομοσπονδιακού κράτους ή των τοπικών 

κυβερνήσεων και οι Ευρωπαϊκοί πόροι κατευθύνονται κατά κύριο λόγο στις μικρές 
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και μεσαίες επιχειρήσεις. Στην υπό μελέτη περιοχή της Φλάνδρας οι ΜμΕ 

επωφελούνται από το προγράμματα όπως το KMO-portfolio, επιχορηγήσεις από τον 

φορέα IWT (“Καινοτομία μέσω Επιστήμης και Τεχνολογίας”) που παρέχουν 

υποστήριξη από την ίδρυση έως το στάδιο της ανακάλυψης ή ακόμα και της 

κατοχύρωσης πατέντας. Συμπληρωματικά, υπάρχουν ομοσπονδιακά προγράμματα 

σύνδεσης των καινοτομικών επιχειρήσεων με τους επιχειρηματικούς αγγέλους (στο 

Βέλγιο υπολογίζονται στους 280).  

Η Ovizio, ιδρύθηκε με πόρους από δύο περιφερειακά ταμεία της Φλάνδρας ενώ 

στην ίδρυσή της ως spin- off συμμετείχε το Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτομίας 

Innoviris ως αρωγός στο σχεδιασμό των πρωτοτύπων (που οδηγούν στις πατέντες). 

Το επίπεδο διασύνδεσης των αρχών με τους επενδυτικούς φορείς είναι δομικής 

σημασίας για τη δημιουργία spin-offs στην περιοχή. Πλέον η Ovizio, υποστηριζόμενη 

από τους περιφερειακούς φορείς συμμετέχει σε εξωστρεφείς δράσεις όπως η BIO 

International στις ΗΠΑ και με δεδομένο το ενδιαφέρον αμερικανικών επιχειρήσεων 

σχεδιάζει την επέκτασή της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.  

Οι τεχνοβλαστοί του VIB, κορυφαίο Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας,  έχουν καταφέρει 

να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση μέσω αδειοδότησης παραγωγής σε ΗΠΑ και 

Ευρώπη. Παράλληλα πέντε από τις spin-offs χρηματοδοτήθηκαν από εταιρίες 

κεφαλαίων συμμετοχών οι οποίες γνώρισαν ραγδαία ανάπτυξη. Οι δύο έχουν εισαχθεί 

στο Χρηματιστήριο και μία εξαγοράστηκε πρόσφατα από τη BASF, την κορυφαία 

βιομηχανία χημικών. Οι spin-offs του VIB εξασφάλισαν 340 εκ. ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένων 200 εκ. ευρώ από περιφερειακές και διεθνείς εταιρίες 

κεφαλαίων συμμετοχών και πλέον απασχολούν πάνω από 400 εργαζομένους.  

Παράλληλα, οι εκθέσεις της ΕΥ (2007) και του οίκου τεχνολογικής αξιολόγησης 

technopolis group (2008) χαρακτηρίζουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων Επιστημών Ζωής στο Βέλγιο μέσω κεφαλαίων συμμετοχών ως εύκολη. 

Την εικόνα αυτή επιβεβαίωσε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2010 όπου στον 

πίνακα επιδόσεων καινοτομίας (EU innovation scoreboard), η συγκεκριμένη χώρα 

συγκεντρώνει τον υψηλότερο μέσο όρο κεφαλαίων συμμετοχών στην Ευρώπη με το 

28% των κεφαλαίων αυτών να κατευθύνονται προς τις επιχειρήσεις Βιοεπιστημών. Η 

έκθεση της ΕΥ (2016) για την υποκατηγορία της Βιοτεχνολογίας δείχνει πως οι 

Βελγικές επιχειρήσεις (με πωλήσεις κάτω των 500 εκ. ευρώ), συγκέντρωσαν  το 2015 

κεφάλαια συμμετοχών ύψους 781 εκ. ευρώ. Αξιόλογο παράδειγμα τοπικής εταιρίας 



 

52 

κεφαλαίων συμμετοχών είναι η Biotech Fonds Vlaanderen, η οποία ιδρύθηκε το 1994 

για να παρέχει χρηματοδότηση σε υφιστάμενες ΜμΕ και startups στην περιοχή της 

Φλάνδρας. Πλέον τα επενδυόμενα κεφάλαια ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια ευρώ ενώ 

έχει συμμετάσχει σε πάνω από 17 ΜμΕ επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών, βρίσκονται 

μεγάλα ονόματα (προ δεκαετίας ήταν ΜμΕ): η Ablynx (περίπου 400 εργαζόμενοι και 

παράρτημα στις ΗΠΑ) και η Galapagos η οποία έχει αναπτυχθεί στις ΗΠΑ μέσω 

χρηματοδότησης από τον κολοσσό Gilead (μόνο το 2015 εξασφάλισε προκαταβολικά 

έσοδα 725 εκ. δολαρίων από την μεταξύ τους στρατηγική συνεργασία).   

Σε σχέση με τη χρηματοδότηση μέσω αρχικών δημόσιων προσφορών IPOs – οι 

οποίες αναφέρονται σε μικρότερες και νεότερες επιχειρήσεις - οι φλαμανδικές 

BioCartis και BoneTherapeutics συγκέντρωσαν κεφάλαια ύψους 109 και 41 εκ. 

δολαρίων καταλαμβάνοντας την 4
η
 και 13

η
 θέση αντίστοιχα στη σχετική λίστα της 

ΕΥ. Παράδειγμα διεθνοποιημένης ΜμΕ που αξιώνει χρηματοδότηση μέσα από 

ένταξη στο Nasdaq, αποτελεί η Φλαμανδική βιοφαρμακευτική Barrier 

Therapeutics 95% βελγικής προέλευσης ως προς τη βιομηχανική ιδιοκτησία και 

95% αμερικανικής προέλευσης ως προς τα κεφάλαια (MPM Capital, Johnson & 

Johnson Development Corporation, TL Ventures, JP Morgan Partners, Perseus-

Soros and Baker/Tisch Investment Partners). Από την ένταξη στο δείκτη Nasdaq, 

αναμένεται η επιχείρηση να εξασφαλίσει 1,85 εκ. δολάρια για επενδύσεις σε 

έρευνα και marketing. 
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Πηγή: ΕΥ, Beyond borders 2016 

 

Διάγραμμα 4.7 

Κεφάλαια καινοτομίας  (για επιχειρήσεις Βιοτεχνολογίας με πωλήσεις κάτω των 

500 εκ. ευρώ) προς τις κύριες Ευρωπαϊκές χώρες, 2015 

 

γ. Οργανωσιακή υποστήριξη 

Η χώρα του Βελγίου απολαμβάνει την 19
η
 θέση στην έκθεση Ανταγωνιστικότητας 

δείκτες του WEF (The Global Competitiveness Report 2015–2016, σελ.110-111) με 

τους δείκτες Ανώτερης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας βρίσκονται σε κορυφαίες θέσεις 

ανάμεσα σε άλλες 140 χώρες. Ωστόσο, τα στοιχεία που υπάρχουν από την περιφέρεια 

της Φλάνδρας που συμμετέχει κατά 56% στο εθνικό ΑΕΠ, δείχνουν πως υπάρχει 

αναντιστοιχία των δεικτών αυτών με τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και 

με την διαθεσιμότητα επιστημονικών στελεχών (technopolis RIM Belgium, 2016). 

Συνδυαζόμενα με τον χαμηλό αριθμό ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων (RIO 

report Belgium, 2016) σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι εμφανές πως 

τίθενται προς  λύση μια σειρά από προκλήσεις στη νοοτροπία των επιχειρηματιών και 

των νέων επιστημόνων. 
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O φορέας FIT έχει αναλάβει το έργο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης των νέων 

επιστημόνων σχεδιάζοντας προγράμματα που φέρνουν σε επαφή τους αποφοίτους με 

την αγορά και τις προκλήσεις της. Μία φιλόδοξη δράση, αποτελεί το ακαδημαϊκό 

πρόγραμμα επιχειρηματικότητας στις Επιστήμες Ζωής MBI Life Sciences & Health 

που γίνεται από κοινού σε Φλαμανδικά Ολλανδικά και Αμερικανικά (σε Βοστόνη και 

Σαν Ντιέγκο) Πανεπιστήμια. Η φιλοδοξία έγκειται στην καλλιέργεια της 

εξωστρέφειας, της κινητικότητας και της επιχειρηματικότητας στην πράξη ώστε οι 

απόφοιτοι να είναι έτοιμοι για το δικό τους εγχείρημα. Παράλληλα, ενισχύονται οι 

πρακτικές ασκήσεις (interniships) σε ΜμΕ Βιοτεχνολογίας έναντι των μεγάλων 

εγχώριων ή πολυεθνικών επιχειρήσεων ώστε οι νέοι επιστήμονες να έρχονται σε 

επαφή με την επιχειρηματική διαδικασία σε όσο μεγαλύτερο βαθμό αυτό είναι 

εφικτό. Οι πρώτοι μετέχοντες στο εξειδικευμένο αυτό μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

αποφοίτησαν το 2016. 

To flanders. bio έχει αναλάβει δράσεις δικτύωσης και lobbying δηλαδή τη μεσιτεία 

για την εξυπηρέτηση συμφερόντων των επιχειρήσεων της Φλάνδρας σε ευρωπαϊκό 

και παγκόσμιο επίπεδο. Ξεχωρίζει η συστηματική παρουσία του (κάτω από την 

υποστήριξη του FIT) στις διεθνούς εμβέλειας εκθέσεις ΒΙΟ σε ΗΠΑ, Ευρώπη και 

Ιαπωνία, που αποτελεί μέρος της στρατηγικής διεθνοποίησης των μελών της 

συστάδας όσο και του ίδιου του οργανισμού διαχείρισης.  Παράλληλα, οργανώνει 

εκπαιδευτικές δράσεις επιχειρηματικής προετοιμασίας για τους φοιτητές των 

Επιστημών Ζωής όσο και οικονομικής και εμπορικής θεματολογίες μαθήματα για 

τους επιχειρηματίες της συστάδας.  

Παράλληλα με τα επιχειρηματικά εκκολαπτήρια που λειτουργούν στο πλαίσιο των 

επίσημων φορέων της Φλάνδρας, υπάρχουν υβριδικές δημόσιες- ιδιωτικές 

πρωτοβουλίες υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Παράδειγμα αποτελεί 

η ίδρυση ενός νέου μοντέλου εκκόλαψης εταιριών με το όνομα JLINX. Η  J&J 

Innovation (ΗΠΑ) κάτω από τη στήριξη από τον υπεύθυνου  Φλαμανδικού φορέα για 

την προσέλκυση ξένων επενδύσεων καινοτομίας (FIE) και τη συγχρηματοδότηση από 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF), αξιοποιεί την υποδομή 

του campus της Φλαμανδικής φαρμακοβιομηχανίας Janssen για να προάγει νέες 

λύσεις στη φροντίδα Υγείας. Το JLINX σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει ως 

καταλύτης της επιστημονικής καινοτομίας προσφέροντας ευρύ φάσμα υποστήριξης. 

Λειτουργεί πρακτικά ως «επιταχυντής» των νεοφυών επιχειρήσεων προσφέροντας 

https://www.mbi-health.com/
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από χρηματοδότηση και υλικοτεχνική υποδομή έως πρόσβαση σε τεχνική και 

οικονομική συμβουλευτική. Η συνεισφορά της οργανωσιακής αυτής υποστήριξης στη 

διεθνοποίηση είναι σαφής, καθώς ευνοείται η εξωστρέφεια και η συνεργασία με το 

Ευρωπαϊκό οικοσύστημα.  

 

4.4 Ανακεφαλαίωση 

Η διεθνοποίηση των Επιστημών Ζωής απορρέει από ένα σύνολο δράσεων, το οποίο 

για να υλοποιηθεί απαιτείται η ύπαρξη επιχειρηματικών δικτύων. Οι σχέσεις εντός 

των δικτύων αντιπροσωπεύουν το δυναμικό σημαντικών ευκαιριών για την απόκτηση 

πόρων και γνώσης που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των εταιριών (Johanson 

και Mattson, 1988). Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν φαίνεται υπάρχει 

απόρριψη των μοντέλων της Uppsala ή του δικτύου διεθνοποίησης. Οι εξειδικευμένες 

αναφορές για τις Επιστήμες Ζωής δείχνουν πως τέσσερεις συνθήκες που οδηγούν ή 

μπορούν να ευνοήσουν τη διεθνοποίηση των ΜμΕ αυτού του τομέα μέσα από τα 

clusters είναι: οι ερευνητικές συμμαχίες  (Yeniyurt κ.α., 2009), η χρηματοδότηση και 

η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων (Coombs κ.α., 2006), η οργανωσιακή υποστήριξη 

των ΜμΕ και η ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  μέσω marketing και 

στρατηγικής διεθνοποίησης (είτε για τον ίδιο τον οργανισμό διαχείρισης είτε για τα 

μέλη του). (Mariotti και Piscitello, 2001; Mariotti κ.α., 2008).  

Από τις μελέτες περιπτώσεων τεκμηριώνεται ο κεντρικός ρόλος των Ακαδημαϊκών 

και Ερευνητικών Ιδρυμάτων στις Οικονομίες Γνώσης και η συγκέντρωση των 

επιχειρήσεων γύρω από αυτές (Cooke, 2002) καθώς αναζητούν γεωγραφικές 

περιοχές με θετικές εξωτερικότητες οι οποίες θα ευνοήσουν την παραγωγή 

καινοτομίας και τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Μarch, 1991). 

Συνεργιστικά, ο ρόλος των “Big Pharma” σε Βέλγιο και Δανία- Σουηδία είναι 

κεντρικός στη δημιουργία «κέντρων αριστείας» όπως ορίστηκαν από τον Cooke, 

ενεργοποιώντας την ίδρυση ΜμΕ και προσελκύοντας απευθείας ξένες 

επενδύσεις ή χρηματοδοτήσεις μέσω κεφαλαίων συμμετοχών. Η Καταλονία μη 

διαθέτοντας τη βιομηχανική παράδοση των βόρειων χωρών, εστίασε στις 

ευνοϊκές συνθήκες δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων και χρηματοδότησης των 

ΜμΕ μέσω χορηγήσεων. Παράλληλα, η Καταλονία προώθησε τη διεθνή 

συνεργασία των επιχειρήσεων και των Πανεπιστημίων μέσω του Horizon 2020 

για την απόκτηση τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης στις ερευνητικές 
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συμμαχίες Ιδρυμάτων και ΜμΕ. Η στήριξη μέσω των κρατικών φορέων 

(εμπορίου/ καινοτομίας/ επενδύσεων και οργανισμών διαχείρισης cluster) είναι 

εμφανής και στη Φλάνδρα λόγω της διστακτικής νοοτροπίας 

επιχειρηματικότητας. Όλα τα clusters διαθέτουν ρητή στρατηγική διεθνοποίησης 

η οποία σύμφωνα με μελέτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο 

της ανάπτυξης των ΜμΕ μέσα από τις συστάδες επιχειρηματικότητας (Zu 

Kocker, 2010). 

Πίνακας 4.1 

Συγκριτική αξιολόγηση παραγόντων διεθνοποίησης των ΜμΕ σε τρεις 

ευρωπαϊκές συστάδες Επιστημών Ζωής. 

Cluster Φλάνδρα_ 

Βέλγιο 

Δανία- Σουηδία 

(διασυνοριακό) 

Καταλονία_ 

Ισπανία 
Παράγοντες 

διεθνοποίησης 

Μεγάλες 

Βιομηχανίες 

+++ +++ + 

Κρατική 

Υποστήριξη 

++ ++ +++ 

Ακαδημαϊκό 

περιβάλλον 

+++ +++ +++ 

VCs και  FDIs +++ +++ + 

Οργανωσιακή 

Υποστήριξη 

+ +++ ++ 

Στρατηγική 

διεθνοποίησης  

+++ +++ +++ 

 

Πηγή: Συγγραφέας 
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Ο πίνακας 4.1 καταγράφει μια ποιοτική εκτίμηση της συνεισφοράς τόσο των 

βασικών παραγόντων διεθνοποίησης και συστατικών του τοπικού 

οικοσυστήματος για την κάθε περιοχή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 

5.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα ευρήματα που προέκυψαν 

μέσα από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν. Αρχικά, αφού προηγηθεί μια 

σύντομη περιγραφή του cluster στο οποίο είναι μέλη οι συνεντευξιαζόμενες 

επιχειρήσεις και της αγοράς των Βιοεπιστημών στην Ελλάδα, παρουσιάζονται 

δημογραφικά στοιχεία που αφορούν στους συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις, στις 

επιχειρήσεις που εκπροσωπούν και στη θητεία τους ως μέλη του cluster. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται οι πληροφορίες που προέκυψαν σχετικά με τον βαθμό 

διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Επιδίωξη ήταν 

να αξιολογηθεί η μέχρι τώρα συνεισφορά της συστάδας ως διαχειριστικός οργανισμός  

και το περιθώριο βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της 

διεθνοποίησης των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ως μέλη σε αυτήν.   

 

5.2 Profile της συστάδας Hellenic Bio Cluster 

Το Hellenic BioCluster (HBio) είναι η πρώτη συστάδα Βιοεπιστημών στην Ελλάδα 

που συγκεντρώνει τις κορυφαίες ελληνικές καινοτομικές επιχειρήσεις στους τομείς 

της Φαρμακευτικής, της Βιοτεχνολογίας, του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των 

Εξειδικευμένων Υπηρεσιών. Ιδρύθηκε το 2006 από μια αρχική ομάδα οκτώ 

επιχειρήσεων και το φορέα διάχυσης τεχνολογίας Δίκτυο Πράξη (μονάδα του 

Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας). Πλέον, η συστάδα απαρτίζεται από 23 

μικρομεσαίες και 5 μεγάλες επιχειρήσεις (ως κανονικά μέλη) ενώ από την 

Πανεπιστημιακή και Ερευνητική κοινότητα συμμετέχουν 6 τμήματα ή εργαστήρια 

σχολών. 

Όλες οι επιχειρήσεις έχουν διεθνή προοπτική. Για το λόγο αυτό, το cluster 

στοχεύει στην προώθηση του κλάδου των Επιστημών Ζωής στη διεθνή σκηνή και στη 

διευκόλυνση των εμπορικών και ερευνητικών συμμαχιών εντός και εκτός Ελλάδας.   

Το cluster ως διαχειριστικός οργανισμός της συστάδας, διοικείται από αιρετό 

Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από εταιρίες- μέλη και τον εκπρόσωπο του 

υποστηρικτικού φορέα. Ο υποστηρικτικός φορέας (κρατικού χαρακτήρα- εποπτεύεται 

από τη ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας) χρηματοδοτεί τη συστάδα με υλικοτεχνικό 
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εξοπλισμό και ένα στέλεχος επιχειρησιακής ανάπτυξης του cluster. Έως τώρα δεν έχει 

λάβει κρατική χρηματοδότηση ενώ μόλις το 2017 ανέλαβε το πρώτο ευρωπαϊκό έργο 

από το οποίο αναμένεται να βελτιώσει τις υπηρεσίες του και να λάβει την 

πιστοποίηση Bronze Label της ESCA στοχεύοντας στη δική του διεθνοποίηση αλλά 

και τη δικτύωση προς όφελος των μελών του. Ως διοικητικό προσωπικό απασχολεί 

ένα άτομο ως υπεύθυνο επιχειρησιακής ανάπτυξης,  

Για την εμβάθυνση στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής σκηνής Βιοεπιστημών και εν 

γένει της Έρευνας και Καινοτομίας κρίνεται απαραίτητο να ακολουθήσουν οι 

ανάλογες διευκρινιστικές παράγραφοι που βασίζονται σε απόψεις των διευθυντικών 

στελεχών του cluster και στην έκθεση Έρευνας και Καινοτομίας  που εξέδωσε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα το 2017 (RIO report Greece, 2016). 

 

5.3 Χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς Επιστημών Ζωής 

 

Αλυσίδες Αξίες Επιστημών Ζωής 

Οι αλυσίδες αξίας  που δημιουργούν οι ελληνικές επιχειρήσεις Επιστημών Ζωής στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων είναι για αλυσίδες “υπηρεσιών” που παρέχονται και 

έχουν εφαρμογή εντός Ελλάδας. Σύμφωνα με τη διοίκηση της συστάδας,  οι 

υφιστάμενες αυτές αλυσίδες δύσκολα θα οδηγήσουν σε προϊόντα και υπηρεσίες 

διεθνούς αξίας. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό, είναι ότι η ελληνική βιομηχανία βιοεπιστημών/ 

υγείας/ φαρμάκων είναι κατακερματισμένη και αποτελούμενη ως επί το πλείστον από 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών είτε σε μη σχετιζόμενες αλυσίδες 

αξίας είτε στην ίδια αλυσίδα αλλά σε απομακρυσμένα σημεία της. Επιπρόσθετα δεν 

διαθέτει κρίσιμη μάζα, ή κάποιους μεγάλους και δυνατούς οργανισμούς/εταιρείες 

(μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις ή πολυεθνικές μονάδες) που να μπορούν να 

δημιουργήσουν υγιή εγχώρια ζήτηση και ένα ζωηρό οικοσύστημα προμηθευτών-

αγοραστών γύρω από τις δραστηριότητες τους (Περσίδης, 2017). 

 

Χρηματοδότηση και παραγωγή Έρευνας και Καινοτομίας στην Ελλάδα (γενικά) 

Το δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της Έρευνας και Ανάπτυξης (το 2015, 

52,7% της ακαθάριστης εγχώριας δαπάνης για Ε&Α χρηματοδοτήθηκε από το 

δημόσιο). Το ποσοστό του δημόσιου προϋπολογισμού που προορίζεται για Έρευνα 
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και Καινοτομία είναι χαμηλό (κάτω από τον μέσο όρο του 1,36 % της ΕΕ το 2015) 

και εξαρτάται από τα διαρθρωτικά ταμεία και την ανταγωνιστική χρηματοδότηση της 

ΕΕ. Ο τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας Έρευνας 

και Ανάπτυξης και το 2015 αντιστοιχούσε στο 38,2 % των συνολικών δαπανών για 

Ε&Α. 

Ο επιχειρηματικός τομέας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος χρηματοδότης και 

παράγοντας Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα (31,8 % και 33,3 % της συνολικής 

ακαθάριστης εγχώριας δαπάνης για Ε&Α αντίστοιχα). Με βάση τον πίνακα 

επιδόσεων της ΕΕ για τις βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&Α για το 2016, μόνο μία 

επιχείρηση από τον κλάδο φαρμάκων και βιοτεχνολογίας (η PHARMATHEN ΑΕΒΕ) 

συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων 1.000 εταιρειών της ΕΕ όσον αφορά τις 

δαπάνες για Ε&Α. Ένας μεγάλος αριθμός ΜμΕ και νεοφυών επιχειρήσεων δηλώνουν 

επίσης δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας ενώ ελάχιστες πολυεθνικές 

συγκαταλέγονται στους ερευνητικούς φορείς της χώρας. 

Το πρόγραμμα Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη 

Εξειδίκευση (RIS3), περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για τόνωση της έρευνας και της 

καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες σταδιακά θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Για τον τομέα Υγείας- Φαρμάκων έχει ήδη 

προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Ερευνώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ» από τη ΓΓΕΤ (ΓΓΕΤ, 

2017). 

 

5.4 Παρουσίαση των ευρημάτων από τις συνεντεύξεις 

Με σκοπό να διευκολυνθεί η καταγραφή των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων με 

τα στελέχη, τα ευρήματα ομαδοποιούνται βάσει των απαντήσεων που ελήφθησαν. 

Η παρουσίαση ξεκινάει με τα δημογραφικά στοιχεία που αφορούν στις 

επιχειρήσεις/φορέα που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις (ερωτήσεις 1-8). 

 

Θέση - Φύλο 

Στην έρευνα συμμετέχουν όπως ορίζει και η βασική ιδέα της εργασίας, πέντε στελέχη 

των επιχειρήσεων Επιστημών Ζωής, οι θέσεις των οποίων είναι οι ακόλουθες: 

 Πρόεδρος φαρμακευτικής επιχείρησης  

 Συνιδρυτής επιχείρησης εξειδικευμένων υπηρεσιών Βιοπληροφορικής 

 Συνιδρυτής νεοφυούς επιχείρησης εξειδικευμένων υπηρεσιών φαρμακευτικής 
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 Διευθύνων σύμβουλος επιχείρησης Ιατρικών μηχανημάτων 

 Διευθύνουσα σύμβουλος εταιρίας κλινικών μελετών και υπηρεσιών 

πρόσβασης στην αγορά. 

 

Η συλλογή των προσωπικών συνεντεύξεων έγινε από τον Φεβρουάριο του 2017 

έως τον Μάιο του 2017. Η πρώτη επαφή με τα στελέχη έγινε μέσω προσωπικής 

επαφής με σκοπό να καθοριστεί η συνάντηση. Οι συνεντεύξεις διήρκησαν από μία 

έως δύο ώρες (οι δύο από τις πέντε, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις). Οι 

ερωτηθέντες είναι άνθρωποι-κλειδιά στις επιχειρήσεις στις οποίες  

δραστηριοποιούνται και κατέχουν σημαντικό ρόλο σε αυτές. Σχετικά με το φύλο, το 

δείγμα αποτελείται από τέσσερεις άνδρες και μία γυναίκα, όπως προκύπτει από την 

αντίστοιχη ερώτηση. 

 

Ηλικιακή Ομάδα 

Σε ότι αφορά την ηλικιακή ομάδα των ερωτηθέντων παρατηρούμε μεγάλο εύρος. Η 

έρευνα, περιλαμβάνει απόψεις από άτομα όλων των ηλικιών, χωρίς να υπάρχει 

συγκέντρωση σε κάποια συγκεκριμένη. 

 

Τομέας δραστηριοποίησης 

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να διευκρινίσουν την ειδίκευσή τους 

στην αγορά των Επιστημών Ζωής : 

1. Φαρμακευτική επιχείρηση (χωρίς παραγωγική μονάδα)  

2. Επιχείρηση εξειδικευμένων υπηρεσιών βιοπληροφορικής 

3. Επιχείρηση εξειδικευμένων υπηρεσιών ανακάλυψης φαρμακευτικών μορίων 

4. Ιατρικές συσκευές υποστήριξης θεραπειών 

5. Εταιρία κλινικών μελετών και υπηρεσιών πρόσβασης στην αγορά 

 

Όλα τα στελέχη ανήκουν στην ιδρυτική ομάδα των επιχειρήσεων και είναι μέλη 

του οργανισμού διαχείρισης της συστάδας από ένα έως οκτώ έτη. Η δραστηριότητα 

των ερωτηθέντων καλύπτει τις περισσότερες από τις τυπικές κατηγορίες της 

συστάδας στην οποία η ίδια ομαδοποιεί τη δραστηριότητα των μελών της.  
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Διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης 

Σε αυτή την ερώτηση, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις καλούνται να διευκρινίσουν 

πόσα χρόνια δραστηριοποιούνται στο χώρο. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων 

έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλο εύρος στο χρόνο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι τρεις 

από αυτές λειτουργούν λιγότερο από πέντε έτη, μία λειτουργεί 15 έτη και μία πάνω 

από 35 έτη. 

 

Πίνακας 5.1 

Συνολικός Αριθμός Απασχολούμενων 

Επιχείρηση Αριθμός Απασχολούμενων 

Φαρμακευτική εταιρία Πάνω από 50 

Επιχείρηση υπηρεσιών βιοπληροφορικής 0-20 

Επιχείρηση υπηρεσιών φαρμακευτικής 0-20 

Ιατρικά μηχανήματα Πάνω από 50 

Εταιρία κλινικών μελετών Πάνω από 50 

 

Πηγή: Επεξεργασία ερωτηματολογίων έρευνας 

 

Το δείγμα των ερωτώμενων επιχειρήσεων είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε 

διαφορετικό στάδιο ωρίμανσης, και με συχνή έως πολύ συχνή επικοινωνία με τα 

στελέχη διαχείρισης του cluster. Το τελευταίο κριτήριο επελέγη για να εξασφαλίσει 

την επίγνωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του cluster, αλλά και την επαφή των 

ερωτηθέντων με άλλα στελέχη/ επιχειρήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί πως 

όλες οι ερωτώμενες εταιρίες χαρακτηρίζονται ως επιχειρήσεις έντασης γνώσης. 

Μάλιστα, οι τέσσερεις από τις πέντε (όλες εκτός της εταιρίας κλινικών μελετών) 

παράγουν καινοτομικές τεχνολογίες. Μία από αυτές (ιατρικών μηχανημάτων) 

διαθέτει πολυάριθμες πατέντες, η φαρμακευτική εταιρία επενδύει σε έρευνα και 

ανάπτυξη βιοτεχνολογικών προϊόντων, μία αποτελεί spin-off ερευνητικού ιδρύματος 

και η νεοφυής επιχείρηση έχει εκκολαφθεί και βραβευτεί στο διαγωνισμό egg.  
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Διάρκεια και είδος συμμετοχής στη συστάδα 

Οι δύο πολύ μικρές επιχειρήσεις του δείγματός, συμμετέχουν σχεδόν από την ίδρυσή 

τους ως μέλη στη συστάδα Επιστημών Ζωής. Και τα δύο στελέχη που ερωτήθηκαν 

από αυτές τις επιχειρήσεις δήλωσαν πως οι σχηματισμοί αυτού του είδους ήταν 

γνωστοί σε αυτούς μέσα από τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά κέντρα στα οποία 

ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους ή/ και εργάστηκαν ως ερευνητές. Η δημιουργία 

τοπικού επιχειρηματικού δικτύου τοπικά, οι υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης της 

καινοτομίας και οι ευκαιρίες εξωστρέφειας και χρηματοδότησης με σκοπό τη 

διεθνοποίηση αποτέλεσαν για εκείνους τους βασικούς λόγους της άμεσης ένταξης 

τους στη συγκεκριμένη συστάδα. Ένας από τα δύο αυτούς συνεντευξιαζόμενους, 

δηλαδή το στέλεχος της επιχείρησης Βιοπληροφορικής , εξελέγη πρόσφατα μέλος του 

ΔΣ της συστάδας. 

Οι μεσαίες επιχειρήσεις, εκτός της φαρμακευτικής, αποφάσισαν να ενταχθούν στη 

συστάδα μόλις πριν από πέντε έτη με τα στελέχη που τις εκπροσωπούν να 

συμμετέχουν στο ΔΣ του οργανισμού διαχείρισης. Η φαρμακευτική εταιρία 

εισχώρησε ως μέλος μόλις πριν ένα χρόνο που συμπίπτει με την αρχή δημιουργίας 

υπολογίσιμων πωλήσεων των βιοτεχνολογικών προϊόντων της. Στον ένα χρόνο, 

συμμετέχει συστηματικά σε εκπαιδεύσεις, ημερίδες και λοιπές συναντήσεις που 

οργανώνονται από το cluster.  

 

Μετά την καταγραφή των πληροφοριών που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων 

και τη δραστηριότητα τους, συνεχίζει η ομάδα των ερωτήσεων που σχετίζονται με το 

βαθμό διεθνοποίησης των επιχειρήσεων (8-10).  

 

Τόπος δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

Η ερώτηση αυτή στοχεύει στον εντοπισμό της έντασης διεθνοποίησης και στον 

γεωγραφικό προσδιορισμό της, εάν αυτή υπάρχει. Οι μεσαίες επιχειρήσεις (τρεις από 

τις πέντε) δραστηριοποιούνται όλες εκτός από την Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η 

φαρμακευτική εταιρία και η επιχείρηση ιατρικών μηχανημάτων έχουν διεθνή 

δραστηριότητα και σε χώρες της Ασίας. Η επιχείρηση Βιοπληροφορικής έχει διεθνή 

δραστηριότητα μόνο στην Ευρώπη ενώ η νεοφυής φαρμακευτικών υπηρεσιών δεν 

έχει ακόμα διεθνοποιηθεί (διανύει το δεύτερο έτος ζωής της). 
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Λόγοι ανάπτυξης των δραστηριοτήτων στη συγκεκριμένη περιοχή 

Στην ερώτηση αυτή οι ερωτηθέντες απάντησαν τους λόγους για τους οποίους η 

επιχείρηση που ανήκουν ανέπτυξε τις δραστηριότητές της στις εν λόγω περιοχή. 

Κοινή πεποίθηση όλων των στελεχών των επιχειρήσεων είναι πως η διεθνοποίηση 

αποτελεί μονόδρομο όχι μόνο για την αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά διότι αυτή 

επιβάλλεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι επιμέρους αιτιολογίες είναι οι 

ακόλουθες: 

 

 Ο Πρόεδρος φαρμακευτικής επιχείρησης ανέφερε πως η Ευρώπη αποτελεί 

αγορά-στόχο κυρίως για τα προϊόντα αναγεννητικής βιοτεχνολογίας ενώ η 

Μέση Ανατολή και Ασία επιφυλάσσουν ευκαιρίες για τα γενόσημα 

φαρμακευτικά σκευάσματα. 

 

 Ο συνιδρυτής επιχείρησης εξειδικευμένων υπηρεσιών Βιοπληροφορικής 

δήλωσε πως εξ αρχής ίδρυσης, υπήρξε διεθνής προσανατολισμό καθώς οι 

υπηρεσίες απευθύνονται σε φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές επιχειρήσεις 

που σκοπεύουν στην ανακάλυψη ή αναπροσαρμογή φαρμακευτικών μορίων. 

 

 Εκ μέρους της νεοφυούς εταιρίας υπηρεσιών Φαρμακευτικής η Ευρώπη 

αποτελεί αγορά στόχο για το άμεσο μέλλον κυρίως λόγω ευκολότερης 

πρόσβασης μέσω ερευνητικών συνεργασιών. 

 

 Η επιχείρηση ιατρικών μηχανημάτων υποβοήθησης φαρμακευτικών αγωγών 

έχει ενταχθεί σε ανεπτυγμένες και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές χώρες όπως η 

Γερμανία, η Γαλλία και η Δανία. Η εταιρία επέλεξε να δημιουργήσει 

επιχειρηματικά δίκτυα στις ευρωπαϊκές αγορές μέσα από τη συμμετοχή σε 

εξειδικευμένες εμπορικές εκθέσεις και την ανάληψη προμηθειών 

νοσοκομείων. Τον τελευταίο χρόνο ξεκίνησε τη δοκιμαστική διανομή σε 

χώρες της Ν.Α. Ασίας. 

 

 Τέλος, και η Διευθύνουσα σύμβουλος εταιρίας κλινικών μελετών συμφωνεί 
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πως η Ευρώπη αποτελεί την πιο προσβάσιμη αγορά λόγω κοινών 

κανονιστικών νόμων και φορέων ελέγχου της έγκρισης φαρμάκων. Ωστόσο η 

εταιρία στοχεύει σε στρατηγικές συνεργασίες με ασιατικές αντίστοιχες 

επιχειρήσεις. 

 

Ποια είναι η κύρια μορφή διεθνοποίησης της επιχείρησης 

Η ερώτηση στοχεύει τόσο στην καταγραφή των μορφών διεθνοποίησης όσο και στη 

διαπίστωση ύπαρξης των συνθηκών που ευνοούν τη διεθνοποίηση. 

Οι διεθνοποιημένες μεσαίες επιχειρήσεις προϊόντων (φαρμακευτικών ειδών και 

ιατρικών μηχανημάτων) ακολουθούν κατά βάση το (in και out) licensing και τους 

αντιπροσώπους. Ωστόσο ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης ιατρικών 

μηχανημάτων προτρέπει τις born-global νέες εταιρείες να ακολουθήσουν την πορεία 

της ίδρυσης υποκαταστημάτων τους σε αγορές- στόχους βάσει της στρατηγικής τους 

και των επιχειρηματικών δικτύων τους. Σχετικά με την εταιρία κλινικών μελετών η 

διεθνοποίηση έρχεται κυρίως μέσα από παροχή τεχνογνωσίας και την ανάληψη 

τμημάτων σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες εντός Ελλάδας. Η εταιρία επίσης έχει 

συνάψει διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες με επιχειρήσεις και πανεπιστημιακές 

κλινικές στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων. 

Σχετικά με την εταιρία Βιοπληροφορικής, η διεθνής δραστηριότητα έρχεται μέσα 

από διεθνή ερευνητική συνεργασία (δύο έργα στο πρόγραμμα Horizon 2020) και 

παροχή υπηρεσιών σε ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα, ως υπεργολάβοι 

τμημάτων των διαφόρων έργων τους. Η επιχείρηση μετά από την υποστήριξη του 

cluster εξασφάλισε συμμετοχή σε VC market της Γαλλίας για την εξασφάλιση 

χρηματοδότησης φάσης ΙΙ. 

Η νεοφυής επιχείρηση στοχεύει σε διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες σε 

ευρωπαϊκά προγράμματα και σε ανάληψη τμημάτων έργων διαφόρων 

πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Υπολογίζει στη μεταφορά 

τεχνογνωσίας από τις υπόλοιπες διεθνοποιημένες επιχειρήσεις του cluster και στην 

εκπροσώπησή του από τον οργανισμό διαχείρισης του σε οργανωμένες εξωστρεφείς 

δράσεις. 

Συνολικά, οι επιχειρήσεις επιλέγουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την πρώτη περιοχή 

διεθνοποίησης. Η αρχική μορφή ήταν για αυτές, οι ερευνητικές συμμαχίες μέσω 

προγραμμάτων (πρώην FP6 και FP, νυν Horizon2020) χωρίς όμως να σημαίνει πως 
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απορρίπτονται στην πορεία καθώς η χρηματοδότηση και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένουν σημαντικές. Ο τρόπος δημιουργίας 

επιχειρηματικών δικτύων είναι η συμμετοχή σε εξειδικευμένες ή μεγάλου 

ενδιαφέροντος εκθέσεις (όπως οι εκθέσεις ΒΙΟ) αλλά και η συμμετοχή σε 

οργανωμένες επιχειρηματικές εκδηλώσεις τεχνομεσιτείας (brokerage events). Όλα τα 

στελέχη συμφωνούν πως οι εξωστρεφείς δράσεις οφείλουν να είναι τακτικές χρονικά 

αλλά και να εντάσσονται στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρίας. 

 

Κυριότερα εμπόδια διεθνοποίησης 

 

α. Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση 

Σύμφωνα με την έκθεση παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ τα σημαντικότερα εμπόδια για τις ελληνικές επιχειρήσεις 

σήμερα είναι η έλλειψη χρηματοδότησης, η γραφειοκρατία και τα ασφυκτικά 

ρυθμιστικά και δημοσιονομικά πλαίσια (WEF, 2015-2016). 

Συνεπώς ήταν αναμενόμενο, από όλες τις επιχειρήσεις η χρηματοδότηση για τις 

διεθνείς δραστηριότητες να αποτελεί το βασικό εμπόδιο για τη διεθνοποίησή τους.  

Οι πολύ μικρές εταιρίες έχουν εκ των πραγμάτων ελλιπή κεφαλαιοποίηση ενώ ο 

τραπεζικός δανεισμός είναι εξαιρετικά δύσκολος (όπως και για όλες τις επιχειρήσεις) 

βάσει του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος. 

Παράλληλα, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια δεν αποτελούν εναλλακτική πηγή 

χρηματοδότησης για αυτές καθώς οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων στην 

Ελλάδα είναι οι χαμηλότερες στην ΕΕ-28, κοντά στο 0 % του ΑΕΠ το 2015 (Invest 

Europe, 2015). Επιπλέον, η προερχόμενη από το εξωτερικό χρηματοδότηση είναι 

μάλλον οριακή (το 2015 κάλυψε το 8,9 % της συνολικών Επιχειρηματικών Δαπανών 

σε Έρευνα και Ανάπτυξη (ΕΔΕΑ) (RIO report Greece, 2016). 

Η λύση που αναζήτησαν  οι νεοφυείς επιχειρήσεις ήταν να απευθυνθούν σε 

επιταχυντές επιχειρηματικότητας στην οποία η πρόσβαση σε επενδυτές- αγγέλους ή 

εταιρίες κεφαλαίων συμμετοχών όπως οι PJ Catalyst (Τράπεζα Πειραιώς) και IQbility 

(Quest). 

Και τα δύο στελέχη των πολύ μικρών επιχειρήσεων δήλωσαν πώς τα διεθνή 

προγράμματα συνεργασίας (κυρίως το Horizon2020) και η πλατφόρμα ευρωπαϊκής 

επιχειρηματικής δικτύωσης (Enterprise Europe Network) που παρέχει το cluster ως 



 

68 

υπηρεσία στα μέλη του αποτελούν μέσα διεθνοποίησης καθώς καλύπτουν ζητήματα 

τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης. 

Οι μεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση αλλά έρχονται 

αντιμέτωποι με την απουσία ιδιωτικών επενδύσεων (είτε ως FDI είτε μέσω 

κεφαλαίων συμμετοχών) με την οποία  θα είχαν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την 

ανταγωνιστική θέση τους στις διεθνείς αγορές. Η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα 

εξυπηρετεί την επιχειρηματική δικτύωση και την αξιοποίηση του δυναμικού 

καινοτομίας χωρίς να θεωρούν αμελητέα τη σημασία της χρηματοδότησης. 

 

β. Έλλειψη ενσωμάτωσης και πρόσβασης σε δίκτυα στις αγορές- στόχους 

Αποτελεί κοινό εμπόδια για τις περισσότερες επιχειρήσεις, ακόμα και για την εταιρία 

ιατρικών μηχανημάτων η οποία είναι η πιο διεθνοποιημένη του δείγματος. 

 

 Φαρμακευτική εταιρία και εταιρία ιατρικών μηχανημάτων  

Το εμπόδιο αυτό βασίζεται στην έλλειψη δικτύωσης των επιχειρήσεων στις αγορές- 

στόχους αλλά και στην έλλειψη στελεχών επιχειρησιακής ανάπτυξης που θα 

μπορέσουν να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στην αγορά (market access) δηλαδή στην 

διαδικασία «έγκριση- τιμολόγηση-αποζημίωση» των προϊόντων. Η απουσία στελεχών 

με διεθνή εμπειρία λόγω έλλειψης ελκυστικότητας της Ελληνικής αγοράς 

αποτελεί μια σημαντική πρόκληση. 

 

 Επιχειρήσεις υπηρεσιών Βιοπληροφορικής και Φαρμακευτικής 

 

Ενώ οι ιδρυτικές ομάδες διαθέτουν διεθνή ερευνητική εμπειρία, υπάρχει αδυναμία 

πρόσληψης στελεχών για την επιχειρηματική ανάπτυξη. Συνεπώς υπάρχει 

ανεπάρκεια πληροφόρησης για τις ξένες αγορές και δυσκολία ενσωμάτωσης και 

πρόσβασης σε δίκτυα στις αγορές- στόχους μέσω συμμετοχών σε εξωστρεφείς 

επιχειρηματικές δράσεις όπως εκθέσεις, brokerage events και συνέδρια.  

 

 Εταιρία κλινικών μελετών 

Η δυσκολία τελικής πρόσβασης στις αγορές- στόχους παρά την επιτυχημένη 

δικτύωση προκύπτει από την έλλειψη ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου και επάρκειας 

των ελληνικών νοσοκομείων να στηρίξουν την διεξαγωγή κλινικών μελετών 
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μεγάλης κλίμακας. 

 

γ. Απουσία δραστηριότητας Έρευνας και Ανάπτυξης των μεγάλων 

πολυεθνικών βιομηχανιών. 

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και 

Καινοτομία στην Ελλάδα το έτος 2016 (RIO report Greece, 2016) ελάχιστες 

πολυεθνικές συγκαταλέγονται στους ερευνητικούς φορείς της χώρας. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα για τις καινοτομικές επιχειρήσεις τόσο την απώλεια δημιουργίας εσόδων 

όσο την αποκοπή από τις παγκόσμιες προκλήσεις και την απώλεια σημαντικών 

ευκαιριών επιχειρηματικής δικτύωσης και ερευνητικών συμμαχιών.  

 

δ. Ανεπαρκής εταιρικός σχεδιασμός και έλλειψη σχεδιασμού διεθνοποίησης 

Παρόλο που όλες οι επιχειρήσεις έχουν σαφή εξωστρεφή προσανατολισμό 

επεσήμαναν πως δεν υπάρχει επαρκής στρατηγικός σχεδιασμός ελλείψει πόρων 

(χρηματικών και ανθρώπινων) αναφορικά με τη διεθνοποίηση τους. Εξαίρεση 

αποτελεί η μεσαία επιχείρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της οποία η αριστεία 

στον τομέα της επιβάλει οργανωμένη στρατηγική διεθνοποίησης και επιθετική 

πολιτική έναντι των ανταγωνιστών της. 

 

Σχέσεις με τα λοιπά μέλη και συνεισφορά στη διεθνοποίηση 

Με τις ερωτήσεις 13 και 14 καθώς και  τις επιπλέον ερωτήσεις που τέθηκαν στη 

διάρκεια των σε βάθος συνεντεύξεων καταγράφηκε η ένταση των υφιστάμενων 

σχέσεων μεταξύ των μελών. 

Αυτή η ενότητα των ερωτήσεων έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την κατηγορία των νέων 

επιχειρήσεων ή γενικά εγχειρημάτων (π.χ. η δραστηριότητα της φαρμακευτικής 

εταιρίας στον τομέα της Βιοτεχνολογίας) καθώς η ένταση των δεσμών εντός του 

cluster είναι καθοριστική για τη διεθνοποίησή τους (Souitaris, 2011). 

 

Μεταξύ των επιχειρήσεων 

Οι ισχυροί δεσμοί συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων 

αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία των θετικών 

εξωτερικοτήτων και ενισχύουν τις συνθήκες μιμητισμού ως προς τη διεθνοποίηση. 
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Στη συγκριτική μελέτη των επιτυχημένων περιπτώσεων Δανίας- Σουηδίας και 

Φλάνδρας, που αποτελούν παραδοσιακές και ώριμες αγορές των Επιστημών Ζωής, οι 

παράγοντες των μεγάλων επιχειρήσεων αποδείχθηκαν θεμελιώδους σημασίας για τη 

χρηματοδότηση και τις ερευνητικές συμμαχίες που μπορούν να συνεισφέρουν θετικά 

στη διεθνοποίηση των ΜμΕ. Ωστόσο και την περίπτωση της Καταλονίας, που 

αποτελεί ραγδαία αναπτυσσόμενο cluster, η επίδραση της Ακαδημαϊκής κοινότητας 

ήταν σημαντικότερη από αυτές των μεγάλων επιχειρήσεων στη διεθνοποίηση. 

Σχετικά με το επίπεδο συνεργασίας με τις μεγάλες επιχειρήσεις (κάποιες μάλιστα 

αποτελούν μέλη της συστάδας) η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στελεχών διατύπωσε 

πως υπάρχει μεγάλο περιθώριο συνεργασίας με αυτές. Ωστόσο όμως, ακόμα κι αν η 

συνεργασία αυτή ενταθεί στο μέλλον τα στελέχη ήταν πολύ επιφυλακτικά στην 

ουσιαστική συνδρομή τους στη διεθνοποίηση. Ο λόγος ήταν, πως το επιχειρηματικό 

μοντέλο των μεγάλων ελληνικών εταιριών  αφορά την παραγωγή οριακής 

καινοτομίας αρά δεν μπορούν να συμβάλουν δραστικά στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας. Τα έμμεσα όμως οφέλη όπως η εξασφάλιση πόρων, η πιθανή 

δημιουργία περισσότερων επαφών σε τοπικό επίπεδο, οι ευκαιρίες για τη δοκιμή των 

τεχνολογιών τους, η αύξηση της τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης της 

καινοτομίας μπορούν να βελτιώσουν την ετοιμότητα για δράσεις  εξωστρέφειας με 

σκοπό τη διεθνοποίηση. 

 

Πανεπιστημιακοί και Ερευνητικοί φορείς 

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις διαθέτουν επαφή με τα Ερευνητικά ιδρύματα 

προέλευσης τους (δεν αποτελούν ωστόσο spin- offs) λόγω πρόσφατης θητείας των 

ιδρυτών τους σε αυτά. Οι μεσαίες επιχειρήσεις είναι στην ευνοϊκή θέση να έχουν ήδη 

αναπτύξει δίκτυο πανεπιστημιακών επαφών και συνεργασιών λόγω της πιο 

διευρυμένης δραστηριότητας τους. Ωστόσο, οι πλειοψηφία των ιδρυμάτων ή των 

εργαστηριών των δικτύων αυτών δεν έχει ενταχθεί επίσημα στο  cluster οπότε  δεν 

υπάρχει άμεσα η επιθυμητή δευτερογενής διάχυση ωφελειών στο σύνολο της 

συστάδας. 

Ενώ αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα δικτύωσης με τους ερευνητικούς φορείς για 

να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα διεκδίκησης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, τα 

ερωτηθέντα στελέχη εξέφρασαν επιφυλακτικότητα για την αθρόα ένταξη 

ερευνητικών ή πανεπιστημιακών φορέων. Οι μεσαίες επιχειρήσεις υποστήριξαν πως 
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αυτά δεν είναι αρκετά ανοιχτά στις ανάγκες της αγοράς από τη στιγμή που το πλαίσιο 

χρηματοδότησης είναι ο κρατικός προϋπολογισμός. Τα παλαιότερα μέλη της 

συστάδας, δήλωσαν μάλιστα πως το επίκεντρο της είναι οι επιχειρήσεις και 

ενδεχομένως μεγάλη συμμετοχή των Πανεπιστημίων δημιουργήσει αντικρουόμενα 

συμφέροντα στο μέλλον.  

Είναι λοιπόν εμφανές πως τα μέλη εξέφρασαν ανάγκη για τη δημιουργία 

ευκολότερης πρόσβασης με τους φορείς Έρευνας αλλά ήταν πολύ επιφυλακτικοί στην 

υλοποίησή της μέσω του cluster.  

 

Συσχέτιση του cluster με τη διεθνοποίηση των ΜμΕ 

Οι ερωτήσεις 15 έως 18 επιχείρησαν να καταγράψουν την αντίληψη των στελεχών 

σχετικά με την εκτίμηση της συνεισφοράς του cluster ως προς τη διεθνοποίησή τους.  

Σύμφωνα με την αποστολή του cluster, η συστάδα είναι επικεντρωμένη στην 

προώθηση των επιχειρήσεων Επιστημών Ζωής στη διεθνή σκηνή και να διευκολύνει τις 

επιχειρηματικές και ερευνητικές συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό.  

Αρχικά εξετάστηκε αν η αποστολή αυτή είναι αντιληπτή από τα μέλη και αν 

κυριαρχεί στον κύκλο ζωής της συστάδας (ίδρυση και ανάπτυξη). 

Όλα τα μέλη ανεξαιρέτως αναγνώρισαν πως η κορυφαία προτεραιότητα της 

συστάδας πρέπει να είναι η προώθηση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Επίσης 

αποτέλεσε για όλους κορυφαίο κίνητρο ένταξης τους στο cluster. Η ένταξη τους 

προέκυψε μέσω των επαφών που υπήρχαν με τις προϋπάρχουσες επιχειρήσεις μέσω 

επικοινωνίας που εστίαζε σε ευκαιρίες τοπικής και διεθνούς συνεργασίας. Ωστόσο, 

εκφράστηκαν ανησυχίες για την αδυναμία δημιουργίας κρίσιμης μάζας και την 

επιφυλακτικότητα άλλων επιχειρήσεων ή ερευνητικών φορέων συμμετοχής στο 

cluster. 

Παρόλο που καμία από τις επιχειρήσεις του δείγματος δεν είναι ιδρυτικό μέλος της 

συστάδας, όλες αναγνωρίζουν πως οι επιτυχημένες περιπτώσεις διεθνοποίησης αλλά 

και οι ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στα μέλη της πρώτης ιδρυτικής ομάδας αποτέλεσαν 

εφαλτήριο για την ίδρυσή της. 

Συνεπώς, η προώθηση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων αναγνωρίζεται από τα 

στελέχη ως θεμελιώδης λίθος της ίδρυσης και αναπτυξιακός μοχλός για την επίτευξη 

της κρίσιμης μάζας. 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα στελέχη να εκτιμήσουν το αντίκτυπο των δράσεων 
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και των υπηρεσιών  της συστάδας σε θέματα διεθνοποίησης.  

Όλες οι επιχειρήσεις εκφράστηκαν θετικά για την εκπαίδευση της συστάδας σε 

θέματα διαχείρισης της καινοτομίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η μεσαία 

επιχείρηση ιατρικών μηχανημάτων μάλιστα δήλωσε πως η συμβουλευτική στην 

κατοχύρωση πατεντών αποτέλεσε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που οδήγησε τη 

διεθνοποίησή της. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις Βιοπληροφορικής αξιολογούν αυτή 

την υπηρεσία ως κρίσιμη για την επιχειρησιακή τους ανάπτυξη εκτός (και εντός) 

Ελλάδας και επιθυμούν την εντατικοποίησή της. 

Το θέμα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση παραμένει το κυρίαρχο εμπόδιο, 

όπως αναλύθηκε πιο πάνω για διαφορετικούς λόγους για την κάθε επιχείρηση. Οι 

επιχειρήσεις κρίνουν θετικά τις εκπαιδεύσεις που οργανώνει η συστάδα με στελέχη 

της χρηματο-οικονομικής αγοράς και την προώθηση επιχειρήσεων σε εκδηλώσεις με 

τις εταιρίες συμμετοχών κεφαλαίων. Θεωρούν ότι το στοιχείο του lobbying είναι 

αυτό που πρέπει να εντείνει η διαχειριστική ομάδα της συστάδας κατά κύριο λόγο σε 

τοπικό επίπεδο και αν είναι εφικτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα τα 

στελέχη δήλωσαν πως η άσκηση επιρροής στους λήπτες αποφάσεων για την πολιτική 

Έρευνας και Καινοτομίας (κατευθύνσεις κατανομής των νέων κονδυλίων του ΕΣΠΑ 

2017 για τον κύκλο «Ερευνώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ) είναι απαραίτητη για τη 

χρηματοδότηση των καινοτομικών σχεδίων για τα οποία διαθέτουν καινοτομικές 

τεχνολογίες αλλά δεν μπορούν να εμπορευματοποιήσουν λόγω έλλειψης πόρων και 

συνεργασιών. 

Επιπλέον, οι μικρές επιχειρήσεις εκτίμησαν θετικά την αντιπροσώπευσή τους σε 

εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων (εμπορικές- τεχνολογικές εκθέσεις, 

εκδηλώσεις τεχνομεσιτείας) λόγω τόσο του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε από τις 

ξένες επιχειρήσεις όσο και από την εξοικονόμηση πόρων για τη δικτύωση. Οι πιο 

ώριμες επιχειρήσεις (παρόλο που έχουν μεγαλύτερο επιχειρηματικό δίκτυο) 

εξέφρασαν τον προβληματισμό τους πως αν οι εξωστρεφείς δράσεις δεν είναι 

εντατικές και στοχευμένες δεν πρόκειται να είναι αποδοτικές μεσοπρόθεσμα.  

Η επόμενη ερώτηση (ερώτηση 17) έχει αφορμή την ανάληψη ενός διεθνούς έργου 

(ως μέλος κοινοπραξίας) με στόχο τη βελτίωση των διαχειριστικών υπηρεσιών, την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών και φυσικά την επιχειρηματική δικτύωση. Αποτελεί την 

πρώτη χρηματοδοτική επιτυχία του ίδιου του cluster και αποσκοπεί στη δημιουργία 

ισχυρών δεσμών και να συστηματοποιηθεί η διεθνής συνεργασία με άλλα. 
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Παράλληλα η συστάδα έγινε μέλος πρόσφατα της συμμαχίας CEBR των αντίστοιχων 

οργανισμών των Επιστημών Ζωής της Ευρώπης .  

Αυτές οι δράσεις διεθνοποίησης του ίδιου του οργανισμού  κρίθηκαν ως πολύ 

θετικές από τα στελέχη κυρίως για τις εξωτερικότητες δικτύωσης και την υιοθέτηση 

καλών πρακτικών διοίκησης. Επίσης εξέφρασαν ότι αυτές μπορεί να αποτελέσουν 

στοιχείο προσέλκυσης νέων μελών. 

Ωστόσο, θεωρούν ότι η διεθνοποίηση του οργανισμού είναι ακόμα σε νηπιακό 

στάδιο και ότι ενδεχόμενη ωφέλεια διεθνοποίησης σε επίπεδο εταιρίας είναι δύσκολο 

να προκύψει στο πολύ άμεσο μέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

 

6.1 Σύνοψη συμπερασμάτων 

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν οι επιχειρηματικές συστάδες στο κλάδο των 

Επιστημών Ζωής και η συνεισφορά τους στη διεθνοποίηση των ΜμΕ. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο του όρου των 

συστάδων. Παρατέθηκαν οι επικρατέστεροι ορισμοί και ο βαθμός επιρροής τους σε 

πρακτικό επίπεδο, καταλήγοντας πως σε επίπεδο χάραξης πολιτικής χρησιμοποιείται 

η προσέγγιση του Porter ενώ ο στρατηγικός σχεδιασμός των clusters βασίζεται 

περισσότερο στην προσέγγιση του Marshall. Αναδείχτηκε η σημασία των συστάδων 

ως αναπτυξιακό εργαλείο κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αναλύθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συστάδων Επιστημών Ζωής. 

Αναλύθηκε η τρισδιάστατη δομή των συστάδων Επιστημών Ζωής, που 

αντιπροσωπεύεται από το μοντέλο τριπλής έλικας Έρευνας- Επιχειρήσεων- 

Υποστηρικτικών (κρατικών) φορέων με την συμπληρωματική συνεισφορά των 

ιδιωτικών χρηματοδοτικών οργανισμών και των εκκολαπτηρίων επιχειρηματικότητας. 

Το κεφάλαιο έκλεισε με  την ανάλυση του προβλήματος της διεθνοποίησης των ΜμΕ 

των Επιστημών Ζωής και της συσχέτισής της με την οργάνωση των επιχειρήσεων σε 

συστάδες. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα έδωσαν θετικές ενδείξεις στη συνεισφορά των 

συστάδων στη διεθνοποίηση των ΜμΕ με τη δημιουργία συγκεκριμένων ευνοϊκών 

συνθηκών για: ερευνητικές συμμαχίες, βελτιωμένη οργανωσιακή συμπεριφορά, 

προσέλκυση χρηματοδότησης και αξιοποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

μέσω του marketing και της κεντρικής στρατηγικής διεθνοποίησης που το cluster 

οφείλει να σχεδιάζει για τα μέλη του. 

 

Η Ελληνική συστάδα επιχειρηματικότητας Επιστημών Ζωής 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της συνεισφοράς της υπό εξέταση ελληνικής συστάδας 

Επιστημών Ζωής (περιοχή Αττικής) στη διεθνοποίηση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, έγιναν εις βάθος συνεντεύξεις με στελέχη που εκπροσωπούν τις 

εταιρίες αυτής της κατηγορίας στη συστάδα. Άμεσοι στόχοι ήταν να καταγραφεί η 

αντίληψή τους για τη συσχέτιση διεθνοποίησης και ένταξης στο cluster και ο 
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εντοπισμός των πρακτικών που εφαρμόζει η ομάδα διαχείρισης του cluster που 

ενδεχομένως χρήζουν βελτίωσης. Έμμεσα εξετάστηκε η συνεκτικότητα των δεσμών 

με τα λοιπές κατηγορίες μελών (πανεπιστημιακών φορέων και μεγάλων 

επιχειρήσεων) καθώς από τη βιβλιογραφία εντοπίστηκε πως η ένταση των δεσμών 

αποτελεί  σημαντικό παράγοντα που ευνοεί τη διεθνοποίηση.  Με την ολοκλήρωση 

της εν λόγω έρευνας προέκυψαν τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά 

στο προηγούμενο κεφάλαιο ενώ τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν παρατίθενται 

στη συνέχεια. 

Σχετικά με την έρευνα πεδίου, αρχικά παρατέθηκαν δημογραφικά στοιχεία της 

συστάδας για να διευκρινιστεί η δομή, η φάση ωριμότητας και οι διαθέσιμοι πόροι 

που έχει στη διάθεσή της για τη διεθνοποίηση των ΜμΕ- μελών της. Σχετικά με τα 

ερωτηθέντα στελέχη, αυτά είναι διαφορετικής εξειδίκευσης και καλύπτουν τις 

κυριότερες κατηγορίες δραστηριοτήτων της συστάδας. Τρεις από τις πέντε παράγουν 

υπηρεσίες: οι δύο από αυτές έχουν αναπτύξει καινοτομικές υπηρεσίες 

βιοπληροφορικής (ανακάλυψης νέων μορίων και ανάλυσης γενετικού υλικού) ενώ η 

τρίτη παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης των προϊόντων στην αγορά. Οι υπόλοιπες δύο 

παράγουν προϊόντα υψηλών ιατροτεχνολογικών προδιαγραφών. Οι πλειοψηφία είναι 

επιχειρήσεις μικρού και πολύ μικρού μεγέθους, ενώ δύο είναι μεσαίες. Το επίπεδο 

ωριμότητας των επιχειρήσεων είναι επίσης ποικίλο με τις πολύ μικρές να 

δραστηριοποιούνται δύο έως πέντε έτη, ενώ οι υπόλοιπες μικρομεσαίες αριθμούν 10 

με 35 έτη δραστηριότητας. Όλες εκτός της νεοφυούς δραστηριοποιούνται και εκτός 

Ελλάδας, με την Ευρώπη να αποτελεί το βασικό προορισμό και όλες ανεξαιρέτως 

θεωρούν ότι η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους βρίσκεται στις 

αγορές εκτός Ελλάδας. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα εμπόδια της χρηματοδότησης και 

της πρόσβασης στα διεθνή δίκτυα να είναι κοινά για όλες. 

Συνεπώς, υπάρχει έντονη πληθυσμιακή ετερογένεια τόσο στο αντικείμενο 

δραστηριότητας όσο και στο μέγεθος των επιχειρήσεων.  Η συστάδα χαρακτηρίζεται 

από η απουσία κρίσιμης μάζας (διαθέτει λιγότερες από 40 επιχειρήσεις), ελλιπή 

χρηματοδότηση και  υποστελέχωση. 

Σχετικά με τη συνάφεια στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συστάδων Επιστημών 

Ζωής όπως προσδιορίζονται από τη βιβλιογραφία, επιβεβαιώθηκε το πρώτο από 

αυτά: η συσσώρευση των εταιριών γύρω από τις πηγές γνώσης καθώς όλες οι 

επιχειρήσεις έχουν ισχυρούς δεσμούς με τις αυτές. Ωστόσο, τα στελέχη εξέφρασαν 
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επιφυλακτικότητα για την ένταξη περισσότερων πανεπιστημιακών οντοτήτων 

(εργαστήρια, τμήματα, σχολές) στη συστάδα (ως μέλη) έχοντας την αντίληψη ότι η 

συστάδα αποτελεί περισσότερο μια πλατφόρμα συνεργειών μεταξύ των επιχειρήσεων 

παρά μια δίοδος διάχυσης της τεχνολογίας προς την αγορά. Η αντίληψη αυτή 

αποδυναμώνει την πρώτη διάσταση του δεύτερου χαρακτηριστικού των clusters 

Επιστημών Ζωής: αυτό του ισχυρού τοπικού συστήματος καινοτομίας, που σύμφωνα 

με όλες τις βιβλιογραφικές αναφορές βασίζεται στη συνοχή των Πανεπιστημίων (και 

των Ερευνητικών κέντρων) με τις Επιχειρήσεις. Αυτή η αντίληψη υποδηλώνει τη μη 

ανεπτυγμένη συνεργατική νοοτροπία των επιχειρήσεων αλλά και το κενό ανάδειξης 

της σημασίας των φορέων Έρευνας και Καινοτομίας από την ίδια τη διαχειριστική 

ομάδα της συστάδας. 

Η έλλειψη πνεύματος διεύρυνσης της συστάδας ήταν εμφανής και από τη μεγάλη 

επιφυλακτικότητα ένταξης σε αυτή των τοπικών θυγατρικών των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. Ο συγκεκριμένος περιορισμός σε συνδυασμό με την έλλειψη ευνοϊκού 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος και την απουσία ξένων επενδύσεων στερεί και τη 

δεύτερη διάσταση του δεύτερου χαρακτηριστικού των clusters Επιστημών Ζωής: 

δηλαδή της πρόσβασής στο διεθνές περιβάλλον καινοτομίας. 

 

Συνεισφορά της Ελληνικής συστάδας Επιστημών Ζωής στη Διεθνοποίηση των ΜμΕ 

Είναι σημαντικό ότι το όραμα της συστάδας κινείται γύρω από την προώθηση των 

ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και πως αυτό έχει γίνει αντιληπτό από τις 

επιχειρήσεις. Επίσης, η προτεραιότητα της διεθνοποίησης είναι ταυτόχρονη 

προτεραιότητα και από τις δύο πλευρές (οργανισμός διαχείρισης και επιχειρήσεις). 

Η αντίληψη για τη θετική συνεισφορά του οργανισμού διαχείρισης της συστάδας 

έως τώρα κρίνεται πως είναι μάλλον ικανοποιητική για τους διαθέσιμους πόρους που 

υπάρχουν. Δεδομένων της έλλειψης κεφαλαίων για τη συστηματοποίηση των 

δράσεων διεθνούς δικτύωσης αλλά της εύκολης πρόσβασης σε υπηρεσίες του 

υποστηρικτικού οργανισμού της συστάδας, η συνεισφορά στη διεθνοποίηση έως 

τώρα έχει ως κέντρο βάρους την οργανωσιακή υποστήριξη. Θέματα διαχείρισης 

καινοτομίας, κατοχύρωσης πατεντών και πνευματικών δικαιωμάτων, επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης και συμβουλευτικής για χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων αποτέλεσαν εφόδια στην προσπάθεια διεθνοποίησης των 

επιχειρήσεων. Πρόσφατες δράσεις σχετικά με την πρόσβαση σε πηγές ιδιωτικής 
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χρηματοδότησης κρίθηκαν θετικά και εκφράστηκε η ανάγκη εντατικοποίησής τους. 

Το ίδιο εκφράστηκε και για τις πρόσφατες δραστηριότητες διεθνούς δικτύωσης που 

υλοποίησε η συστάδα για την οποίες τα στελέχη πρόσθεσαν ότι πρέπει να διέπονται 

από συγκεκριμένη στρατηγική. 

Συνοπτικά, η ευνοϊκή για διεθνοποίηση συνθήκη που έχει συνεισφέρει η συστάδα 

είναι κατά κύριο λόγο η οργανωσιακή υποστήριξη. Ευκαιρίες ερευνητικών 

συμμαχιών έχουν επιτευχθεί μέσω της πληροφόρησης που παρέχει στις επιχειρήσεις 

και όχι μέσω της διεθνούς δικτύωσής του (λόγω έλλειψης πόρων). Η πρόσβαση στη 

ιδιωτική χρηματοδότηση περνάει από την εγχώρια δικτύωση σε ένα μακροοικονομικά 

πολύ δυσχερές περιβάλλον και κυρίως έχει τη μορφή «εκπαίδευσης» παρά 

προσέλκυσης κεφαλαίων. Η συστάδα παρόλο που βρίσκεται σε βάση ανάπτυξης και 

δεν διαθέτει κρίσιμη μάζα, επενδύει σε διακαναλικό marketing το οποίο αναμένεται 

να βελτιώσει την επικοινωνία με εγχώριους και ξένους παράγοντες. Στον τομέα της 

επικοινωνίας και της στρατηγικής τα στελέχη εξέφρασαν την ανάγκη για 

συστηματικό lobbying για τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης τόσο εντός 

Ελλάδας (προγράμματα Έξυπνης Εξειδίκευσης) όσο και στην Ευρώπη (Horizon 

2020). 

 

Συγκριτική μελέτη περιπτώσεων καλών πρακτικών ευρωπαϊκών συστάδων  

Το δεύτερο μέρος της συγκριτικής μελέτης περιπτώσεων καλών πρακτικών των 

clusters Επιστημών Ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας έδωσε σημαντικά 

συμπεράσματα για τη συνεκτικότητα της τριπλής έλικας. Το κράτος επέλεξε να 

ισχυροποιήσει την Έρευνα (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα) και είτε μέσω των 

μεγάλων επιχειρήσεων (Δανία- Σουηδία και Βέλγιο) είτε μέσω της ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας, τελικά  να προωθήσει τη διεθνοποίηση των ΜμΕ. 

Οι υψηλής ερευνητικής απόδοσης οργανισμοί της Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν 

καθοριστικό ρόλο στις συστάδες που μελετήθηκαν καθώς είναι ανταγωνιστικοί σε 

ευρωπαϊκά έργα υψηλής χρηματοδότησης, αποτελούν πλατφόρμα ερευνητικών 

συμμαχιών, διαχέουν τις παραγόμενες τεχνολογίες στον ιδιωτικό τομέα παραγωγής 

συμμετέχοντας ενεργά στη μεταφραστική έρευνα. 

Σε περιπτώσεις ταυτόχρονης ισχυρής παρουσίας πολυεθνικών ή εν γένει μεγάλων 

φαρμακευτικών επιχειρήσεων, παρατηρείται έντονη επενδυτική δραστηριότητα είτε 

μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων είτε μέσω κεφαλαίων συμμετοχών. Με αυτά τα 
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δεδομένα η Δανία και το Βέλγιο έχουν επιτύχει τα μεγαλύτερα ποσοστά επένδυσης 

κεφαλαίων συμμετοχών στην Ευρώπη με ροή προς τις ΜμΕ. Εν τούτοις, οι 

μικρομεσαίες περιοχές γίνονται επιρρεπείς στη διεθνοποίηση μέσω εξαγορών και 

συγχωνεύσεων από τις μεγάλες επιχειρήσεις.  

Στην περίπτωση της Καταλονίας που δεν υπάρχει παραδοσιακή παρουσία 

πολυεθνικών εταιριών, η δημιουργία spin-off εταιριών και η στρατηγική διεθνούς 

δικτύωσης των επιχειρήσεων μελών και της ίδιας της συστάδας αποτέλεσαν τη βάση 

για σημαντική διεθνοποίηση αξιόλογων καινοτομικών ΜμΕ ακόμα και στις ΗΠΑ.   

Σχετικά με την οργανωσιακή υποστήριξη των νέων κυρίως επιχειρήσεων και στις 

τρείς συστάδες αυτή υλοποιείται από ένα σύνολο περιφερειακών οργανισμών και από 

φορείς (όπως οι βιο- θερμοκοιτίδες) που τις περισσότερες φορές αποτελούν απόρροια 

δημόσιας- ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτές τις ώριμες αγορές 

σημειώθηκαν προβλήματα ως προς την επιχειρηματικότητα, τη συνεργατική 

νοοτροπία, την απόκτηση διεθνούς εμπειρίας μέσω κινητικότητας των επιστημών  και 

τον σχεδιασμό στρατηγικής των νέων εγχειρημάτων. 

Συνεπώς και τα τρία ευρωπαϊκά clusters Επιστημών Ζωής έχουν θετική 

συνεισφορά στη διεθνοποίηση των ΜμΕ καλλιεργώντας τις ευνοϊκές συνθήκες της 

ερευνητικές συμμαχίες, διευκόλυνσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και τη 

συστηματική επικοινωνία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των περιοχών της. Η 

υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας φάνηκε πως είναι η πιο άμεση δεσμίδα 

υπηρεσιών που προσφέρουν οι συστάδες αλλά και εξαιρετικά απαιτητική. Σε όλες 

υπήρχε ποικίλου βαθμού έλλειψη επιχειρηματικής νοοτροπίας (με την Καταλονία να 

έχει κάνει άλματα βελτίωσης τα τελευταία χρόνια) αλλά και γνώσεων επιχειρησιακής 

ανάπτυξης. Για τις δράσεις αυτές οι οργανισμοί διαχείρισης συνεργάστηκαν πολύ 

στενά με τους φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, γεγονός που δεν έχει γίνει εφικτό 

στην Ελλάδα (και ειδικά στην Αττική) λόγω μη εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης.  

 

Ευρωπαϊκές πρακτικές συνεισφοράς στη διεθνοποίηση ΜμΕ με δυνατότητα εφαρμογής 

στην ελληνική συστάδα επιχειρηματικότητας Επιστημών Ζωής 

 

Ενίσχυση τριπλής έλικας  

Η καθοριστική σημασία του πλήθους και της έντασης των σχέσεων των μικρών 
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επιχειρήσεων με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα για την επίτευξη 

διεθνοποίησης είναι τεκμηριωμένη μέσα από πολυάριθμες μελέτες σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Η διαχειριστική ομάδα έχει περιθώριο ένταξης των στενών ακαδημαϊκών 

συνεργατών των επιχειρήσεων-μελών, προωθώντας τις εξωτερικότητες από τη 

διάχυση γνώσης και την δημιουργία νέων συνεργειών. Η στρατηγική διεύρυνσης 

προς την διάσταση της «γνώσης» απαιτεί χαρτογράφηση των αναγκών και των 

στόχων των επιχειρήσεων. 

Η ένταξη πολυεθνικών θυγατρικών θεωρητικά μπορεί να θεωρηθεί επωφελής 

δεδομένης όμως της απουσίας έργων Έρευνας και Ανάπτυξης αυτών στην Ελλάδα 

δικαιολογημένα θα πρέπει να εξεταστεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρόσβαση 

σε κέντρα καινοτομίας, ανάληψη έργων Ε&Α από ελληνικές επιχειρήσεις και 

προγράμματα κινητικότητας των επιστημόνων μπορεί να είναι κάποιες από τις 

προϋποθέσεις ένταξης των ΜΝΕ με ενδεχόμενο θετικό αντίκτυπο στη διεθνοποίηση 

των ελληνικών εταιριών κυρίως μέσα από χρηματοδότηση και ερευνητικές 

συμμαχίες.  

Η συνεισφορά των σχέσεων, της ανταλλαγής γνώσης και του επιπέδου 

συνεργασίας μεταξύ των ΜμΕ στη διεθνοποίησή τους αποτελεί ενδιαφέρον θέμα για 

μελλοντική μελέτη και χρήζει σημαντικής επεξεργασίας ποσοτικών δεδομένων.  

Η διεύρυνση συνεργασίας με άλλους υποστηρικτικούς φορείς, εκτός του 

οργανισμού μεταφοράς τεχνολογίας που υποστηρίζει τη συστάδα, είναι εξίσου 

σημαντική. Ήδη υπάρχει στενή συνεργασία με το φορέα σχεδιασμού της Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης για τον τομέα Υγεία και Φαρμάκων. Η εντατικοποίηση αυτών 

των συνεργασιών μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα χρηματοδότησης και 

βελτίωσης του πλαισίου λειτουργίας τόσο της συστάδας όσο και των επιχειρήσεων. 

 

Εντατικοποίηση διεθνούς δικτύωσης 

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τη συστάδα φάνηκε πως είναι ο μόνος εφικτός 

τρόπος για την εξεύρεση πόρων για τις δράσεις διεθνούς δικτύωσης προς όφελος των 

επιχειρήσεων. Τα χρηματοδοτούμενα έργα μπορούν να έχουν άμεσα αποτελέσματα 

για τις επιχειρήσεις: ανταλλαγές τεχνογνωσίας, κινητικότητα στελεχών, διακρατική 

συνεργασία και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις είναι συνήθως τμήματα των έργων με 

προσδοκώμενο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα, τη νοοτροπία συνεργασίας και 

την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. 
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Σχετικά με τις εξωστρεφείς δράσεις, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι υλοποίησής 

τους θα πρέπει να σχεδιαστούν με βάση τη στρατηγική διεθνοποίησης των 

επιχειρήσεων ή και του ίδιου του cluster. Η σύσταση αυτής της πολιτικής έχει 

μελετηθεί διεξοδικά από πολυκεντρικές μελέτες στην ΕΕ και εκφράστηκε ως ανάγκη 

και από τα ερωτηθέντα στελέχη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΣΤΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ 

 

 

Η έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της Μεταπτυχιακής εργασίας με τίτλο Διερεύνηση 

της συνεισφοράς των συστάδων επιχειρηματικότητας στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις Επιστημών Ζωής για το ΜΠΣ « Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Όλα τα δεδομένα που θα προκύψουν θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους στόχους της  παρούσας εργασίας. 

 

1)Τίτλος Επιχείρησης- 

Θέση:..................................................................................................... 

 

 

 

 

2) Άρρεν      □              Θήλυ      □   

 

 

 

 

3) Ηλικιακή Ομάδα: 

     25-35   □       36-45   □        46-55      □        56-60   □         61+   □  

 

 

 

 

4) Σε ποιο χώρο των Επιστημών Ζωής δραστηριοποιείται η επιχείρηση/φορέας; 
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5) Πόσα χρόνια λειτουργεί η επιχείρηση/φορέας στον κλάδο; 

0-5 χρόνια 5-10 χρόνια Πάνω από 10 χρόνια 

   

 

 

 

 

 

6) Πόσα είναι τα συνολικά άτομα που απασχολούνται στην επιχείρηση/φορέας; 

0-20 20-50 50 και άνω 

   

 

 

 

7) Πόσα χρόνια είναι η επιχείρηση μέλος της συστάδας; 

1-2 3-5 5  και άνω 

   

 

 

 

 

8) Κατέχετε θέση στο ΔΣ ή σε άλλη ομάδα εργασία της συστάδας; 

 

 

 

 

 

9) Ποιος είναι ο τόπος δραστηριοτήτων της επιχείρησης/φορέα; 
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ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΗ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

   

 

 

 

 

 

 

10) Για ποιους λόγους έχετε αναπτύξει τις δραστηριότητές σας στις συγκεκριμένες 

περιοχές; 

 

 

 

 

 

 

 

11) Ποια είναι η κύρια μορφή διεθνοποίησης της επιχείρησης;  

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια που έως τώρα αντιμετωπίσατε ή αντιμετωπίζετε 

στη διαδικασία διεθνοποίησης; 
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13) Πως θα χαρακτηρίζατε τη συνεργασία ή τις σχέσεις σας με άλλες επιχειρήσεις του 

cluster; 

 

 

 

14) Πώς μπορούν τα υπόλοιπα μέλη του cluster (μεγάλες επιχειρήσεις και 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα) να ενισχύσουν τις προσπάθειες διεθνοποίησης των ΜμΕ;  

 

 

 

 

15) Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως η ίδρυση και η ανάπτυξη του cluster συσχετίζεται με 

τη διεθνοποίηση; 

 

 

 

16) Ποιες δράσεις/ υπηρεσίες  του cluster θα θέλατε να ενταθούν ή να δημιουργηθούν 

σχετικά με την άρση των εμποδίων διεθνοποίησης μέσω του cluster; 

 

 

 

17) Τι συνεισφορά θεωρείτε πως έχουν οι προσπάθειες διεθνοποίησης του ίδιου του 

οργανισμού διαχείρισης του cluster; 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡIΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ 

 

Παπαϋφαντή Θεοδώρα 

Π.Μ.Σ. Οικονομικά και Διοίκηση Υγείας 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Πειραιά 
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