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1.
1.1

Δηζαγσγηθά ζηνηρεία
Ρη είλαη ηα cluster επηρεηξήζεσλ (ζπζηάδεο)

Ζ έλλνηα ησλ cluster παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ηελ δεθαεηία 1890 απφ ηνλ Alfred
Marshall. Θαηά θχξην ιφγν φκσο ηα cluster έγηλα γλσζηά ην 1990 απφ ηνλ Michael
Porter θαη ην βηβιίν ηνπ “The competitive advantages of nations”.
Πχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Porter ζπζηάδεο επηρεηξήζεσλ (clusters) είλαη:

«...γεσγξαθηθά θνληηλέο επηρεηξήζεηο θαη άιινη θνξείο, φπσο παλεπηζηήκηα, πνπ
αιιειεπηδξνχλ κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο» 1
Θαηά θχξην ιφγν απνηεινχληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην
θιάδν δξαζηεξηφηεηαο (νξηδφληηα clusters) ή ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηεο δηαδηθαζίαο
παξαγσγήο, αλήθνπλ δειαδή ζηελ ίδηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα (θάζεηα clusters). Νη
επηρεηξήζεηο απηέο νλνκάδνληαη είηε «επηρεηξήζεηο-εηαίξνη», είηε «επηρεηξήζεηο θνξκνχ».
Πθφπηκν είλαη, φκσο, λα ζπκκεηέρνπλ θαη άιινη θνξείο φπσο είλαη δεκφζηνη θνξείο,
παλεπηζηήκηα, ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, ηλζηηηνχηα θιπ.
Πε αληίζεζε κε ηα δίθηπα, ηα cluster εληνπίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθά πεξηνρή,
θαζψο ε γεηηλίαζε δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία, ηηο δηακεηαθνξέο, αιιά θαη ηελ
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. κσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη επηρεηξεκαηηθέο
ζπλαιιαγέο δελ επεξεάδνληαη απφ ηε γεσγξαθηθή απφζηαζε, δχλαηαη λα αλαπηπρζνχλ
ζε κεγαιχηεξν γεσγξαθηθά εχξνο. Έηζη, ππάξρνπλ cluster ζε ηνπηθφ, ππεξηνπηθφ,
εζληθφ, αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Ππζηάδεο κπνξεί αθφκα λα αλαπηπρζνχλ ζε αζηηθφ
ή αγξνηηθφ πεξηβάιινλ.
Ρα cluster δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο
κεξηθά cluster είλαη εδξαησκέλα ελψ άιια κφιηο αλαδχνληαη
θάπνηα cluster είλαη κεγάια θαη έρνπλ πιήζνο αιιειεπηδξάζεσλ κε άιιεο
βηνκεραλίεο, θνξείο θαη ηλζηηηνχηα ελψ πην ηζρλά cluster κε κηθξφηεξν αξηζκφ κειψλ
έρνπλ ιηγφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο

1

Porter, Michael E.(1990), The Competitive Advantage of Nations, New York: Free Press.
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θάπνηα cluster είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ βηνκεραληθή παξαγσγή
π.ρ. cluster απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ελψ άιια εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ πρ νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο
θάπνηα cluster δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο έληαζεο ηερλνινγίαο/έξεπλαο πρ
cluster βηνηερλνινγίαο ελψ άιια εθηείλνληαη ζε παξαδνζηαθνχο ηνκείο πρ cluster
θισζηνυθαληνπξγία
θάπνηα cluster είλαη ηδηαίηεξα εμσζηξεθή θαη απνιακβάλνπλ δηεζλή αλαγλψξηζε
ελψ άιια παξακέλνπλ ζε ηνπηθφ κφλν επίπεδν γλσζηά.
Κηα ζπζηάδα επηρεηξήζεσλ είλαη επηηπρήο, εθφζνλ πινπνηεί δξάζεηο ηηο νπνίεο νη
επηρεηξήζεηο-εηαίξνη δελ πξνσζνχζαλ ή ηηο πξνσζνχζαλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά. Ζ
επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηάδσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα
ησλ αλζξψπσλ λα δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δίθηπα, αιιά θαη απφ ηε
δηάζεζή ηνπο λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο. Θη απηφ γηαηί ε χπαξμε επηρεηξεκαηηθψλ
δηθηχσλ κέζα ζε κία ζπζηάδα επηρεηξήζεσλ πξνσζεί ηε ζπιινγηθή κάζεζε ηφζν θάζεηα
αλάκεζα ζηνπο πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πξνκεζεπηηθφ θχθιν
φζν θαη νξηδφληηα κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Ζ θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο, ε νπνία πξνσζεί ηε ζπλχπαξμε αληαγσληζκνχ θαη
ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δεζκψλ. Θαηαξρήλ, φκσο, ζα
πξέπεη λα ππάξρεη ζπλαίλεζε ζε βαζηθά ζηνηρεία, ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο
ζπλεξγαζίαο, θνηλή πεπνίζεζε φηη ηα νθέιε ζα είλαη ακνηβαία, θαζψο θαη ζπλερήο
πξνζσπηθή επηθνηλσλία. Ζ ζπλχπαξμε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ δεκηνπξγεί ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ε νπνία είλαη
απαξαίηεηε γηα ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο.

1.2

Γηαθνξέο cluster επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ

Νη ζπζηάδεο θαη ηα δίθηπα επηρεηξήζεσλ ζπρλά ζεσξνχληαη σο έλλνηεο ηαπηφζεκεο. Θη
απηφ γηαηί ηα δίθηπα απνηεινχλ βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ησλ ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ
χπαξμε δηθηχσλ κέζα ζηηο ζπζηάδεο δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία ζε δηάθνξα ζέκαηα
φπσο εθπαίδεπζε, ρξεκαηνδφηεζε, ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ζρεδηαζκφο πξντφλησλ,
κάξθεηηλγθ, εμαγσγέο θαη δηαλνκή.
Νη βαζηθέο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη κεηαμχ ησλ ζπζηάδσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
δηθηχσλ είλαη:
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a) Νη ζπζηάδεο απνηεινχληαη απφ πνιχ κεγαιχηεξν εχξνο επηρεηξήζεσλ ζε
ζχγθξηζε κε ηα δίθηπα.

b) Νη ζπζηάδεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ ζε αληίζεζε κε ηα
δίθηπα.

c) Νη ζπζηάδεο έρνπλ επξχηεξν ζηξαηεγηθφ ζηφρν απφ ηα δίθηπα. Κέζα ζε κηα
ζπζηάδα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια πνιιά δηαθνξεηηθά δίθηπα ζε
δηάθνξα επίπεδα.
Αλαιπηηθφηεξα νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ αλαιχνληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Ξίλαθαο 1: Γηαθνξέο ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα επηρεηξεκαηηθά δίθηπα
Ππζηάδεο (clusters)

Ρππηθά Δπηρεηξεκαηηθά Γίθηπα

Ππλήζσο νη επηρεηξήζεηο κέιε ηεο
ζπζηάδαο γεηηληάδνπλ

Γελ ηίζεληαη γεσγξαθηθνί πεξηνξηζκνί

ζν πεξηζζφηεξα ηα κέιε ηφζν
θαιχηεξα

Ν αξηζκφο ησλ κειψλ θαζνξίδεηαη
εμαξρήο θαη ζπλήζσο δελ κεηαβάιιεηαη.

Ζ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ είλαη ηζφηηκε

Ζ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ δελ είλαη πάληα
ηζφηηκε

Νη ζρέζεηο είλαη ειαζηηθέο

Νη ζρέζεηο ησλ κειψλ είλαη
θαζνξηζκέλεο

Απνηεινχλ μερσξηζηή νληφηεηα πνπ
εμειίζζεηαη (λέα εηαηξεία)

Απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηα ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ηα απνηεινχλ

Νη επηρεηξήζεηο - κέιε δηαζέηνπλ
ζπλήζσο αληαγσληζηηθά πξντφληα /
ππεξεζίεο

Νη επηρεηξήζεηο-κέιε ησλ δηθηχσλ
δηαζέηνπλ ζπλήζσο ζπκπιεξσκαηηθά
πξντφληα / ππεξεζίεο

Δλζαξξχλνπλ ηελ παξνρή
εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζε
ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθά πεξηνρή

Ρα δίθηπα επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε
εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζε
ρακειφηεξν θφζηνο

Γχλαληαη λα πεξηέρνπλ δίθηπα
επηρεηξήζεσλ

Γελ δχλαληαη λα πεξηέρνπλ ζπζηάδεο

Νη ζηφρνη κπνξεί λα είλαη πνηθίινη θαη
πάλησο δηαθνξεηηθνί απφ ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ ηηο απαξηίδνπλ (π.ρ.
εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ νθέινπο)

Νη ζηφρνη ησλ δηθηχσλ είλαη νκνεηδείο κε
ηνπο ζηφρνπο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηα
απαξηίδνπλ

SPEED AE

Σελ. 3

Παραδοηέο Α’: «Προεηοηκαζία δράζεωλ γηα ηελ ελίζτσζε ηωλ ειιεληθώλ κηθροκεζαίωλ επητεηρήζεωλ
γηα ζύζηαζε ή/θαη επέθηαζε Δπητεηρεκαηηθώλ σλεργαηηθώλ τεκαηηζκώλ ή αιιηώς ζσζηάδωλ
επητεηρήζεωλ (clusters) κε ορηδόληηες ή/θαη θάζεηες δηαζσλδέζεης κε έκθαζε ζηο εκπόρηο»

1.3

Βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ cluster

Ρα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ cluster είλαη:
1. Γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε: Ζ εγγχηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκβάιιεη ζηε
δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ζηελ αλάπηπμε εηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ αιιά θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ κάζεζεο.
Ζ γεσγξαθηθή γεηηλίαζε απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ηεο έλλνηαο ησλ ζπζηάδσλ παξά ην
γεγνλφο φηη νξηζκέλνη κειεηεηέο αλαθέξνπλ φηη δελ απνηειεί πξνυπφζεζε. Ρα
πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ε γεσγξαθηθή γεηηλίαζε είλαη:
-

ε δηαζεζηκφηεηα κνλαδηθψλ/ηδηαίηεξσλ πφξσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή

-

ε κείσζε θφζηνπο ζπλαιιαγψλ ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε θαη
κεηαθνξά γλψζεο

-

ε βειηηζηνπνίεζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο (scale) θαη ζθνπηκφηεηαο (scope)

-

ε εμεηδίθεπζε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, θεθάιαηα, ηερλνινγηθέο πεγέο
θιπ

-

ε επηθνηλσλία κε ηνπηθνχο παξάγνληεο/παίθηεο, ε νπνία κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε πην απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη ζε
εμεηδηθεπκέλε δήηεζε.

Ραπηφρξνλα ε γεσγξαθηθή γεηηλίαζε δηεπθνιχλεη ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία, ε νπνία
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ αληαιιαγή ηεο γλψζεο. Πηελ πξάμε, κάιηζηα ε
απνηειεζκαηηθή αλζξψπηλε επηθνηλσλία ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή άηππε αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ.

2. Δμεηδίθεπζε: Ρα cluster εζηηάδνπλ ζε κία βαζηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία
φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαηά θάπνην ηξφπν ζρεηίδνληαη.
Ρα cluster παξαδνζηαθά ζεσξείηαη φηη εμεηδηθεχνληαη ζε έλα ηνκέα κε ηελ έλλνηα φηη φινη
νη ζπκκεηέρνληεο θνξείο ζρεηίδνληαη κε κηα θεληξηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ θεληξηθή
δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα είλαη παξαδνζηαθή θαη λα αθνξά θάπνην ζπγθεθξηκέλν θιάδν
(π.ρ. cluster θισζηνυθαληνπξγίαο) ή λα είλαη θαηλνηφκα θαη λα έρεη νξηδφληηα
ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. cluster βηνηερλνινγίαο). Αληίζηνηρα, νη επηρεηξήζεηο πηζαλφλ λα
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δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ή ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ζηελ
ίδηα φκσο εθνδηαζηηθή αιπζίδα.
Νη επηρεηξήζεηο κέζα ζηα cluster εηδηθεχνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπο θαη παξέρνπλ ηηο
ππεξεζίεο ηνπο ζηηο άιιεο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί απφ θνηλνχ κηα
νινθιεξσκέλε ππεξεζία/πξντφλ πςειήο ηερλνγλσζίαο πνπ δελ ζα κπνξνχζε θάζε κία
κεκνλσκέλα λα παξάμεη κε ίδηεο δπλάκεηο. Ν ζρεκαηηζκφο απηφο επλνεί ηελ αλάπηπμε
εμεηδίθεπζεο ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο, π.ρ. πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ θαη
εμνπιηζκνχ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ.
3. Κεγάιν πιήζνο θαη εχξνο ζπκκεηερφλησλ: Απαηηείηαη κεγάιν πιήζνο θαη εχξνο
ζπκκεηερφλησλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα θξίζηκε κάδα ζπκκεηερφλησλ θαη
πςειή εηεξνγέλεηα.
Ρα cluster γηα λα είλαη επηηπρεκέλα ζα πξέπεη λα έρνπλ επξεία ζπκκεηνρή, ψζηε λα
επηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπηκφηεηαο. Πηνπο ζρεκαηηζκνχο απηνχο
είλαη ζθφπηκν λα ζπκκεηέρνπλ εθηφο απφ επηρεηξήζεηο θαη άιινη θνξείο φπσο είλαη
δεκφζηνη θνξείο, παλεπηζηήκηα, ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, ηλζηηηνχηα θιπ.
Κάιηζηα ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε
έλα δίθηπν παξαγσγήο θαη θαηλνηνκίαο, αιιά θαη ν βαζκφο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο
δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ.
Πχκθσλα κε ζρεηηθέο κειέηεο ην θιεηδί γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκίαο θαη ηελ απφθηεζε
αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είλαη ε δήηεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ απαηηεηηθνχο
πειάηεο. Ξξνεγκέλνη ζπλεξγάηεο, φπσο πξνκεζεπηέο θαη ππεξγνιάβνη, κπνξεί επίζεο λα
απνηειέζνπλ κηα ζεκαληηθή πεγή ζηελ αλαδήηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη
λα επηηξέςνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα επηθεληξσζνχλ ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο (core
competencies). Ζ ηθαλφηεηα θαηλνηνκίαο εμειίζζεηαη, θαζψο ε αλάπηπμε ησλ
επηρεηξήζεσλ ζπλαξηάηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα ελζσκαηψλνπλ λέα
γλψζε θαη ηελ επειημία. Δάλ ε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηακαηήζεη,
δηαβξψλνληαη θαη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ.
4. Γηάξθεηα δσήο: Ρα cluster έρνπλ καθξνρξφληα αλάπηπμε θαη δηάξθεηα δσήο.
Ρα cluster απνηεινχλ δσληαλά θχηηαξα φπσο νη επηρεηξήζεηο θαη ζπλεπψο έρνπλ
καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή. Πην πιαίζην απηφ, ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο
δηέξρεηαη απφ θάπνηα ζηάδηα, ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
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Πηάδηα αλάπηπμεο:

a) ςειή γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε. Κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή
πεξηνρή δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη άιινη θνξείο.

b) Αλαδπφκελε ζπζηάδα. Νη εκπιεθφκελνη θνξείο θαη νη επηρεηξήζεηο αξρίδνπλ λα
ζπλεηδεηνπνηνχλ

ηελ

αλάγθε

ζπλεξγαζίαο

γχξσ

απφ

κηα

θεληξηθή

δξαζηεξηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπλ πξφζζεηα νθέιε.

c) Αλαπηπζζφκελε ζπζηάδα. Λέεο επηρεηξήζεηο ηδξχνληαη ή εγθαζίζηαληαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ ιεηηνπξγεί ε ζπζηάδα θαη πξφζζεηεο
ζπλεξγαζίεο/θνηλέο δξάζεηο πινπνηνχληαη κεηαμχ φισλ ησλ κεξψλ. Πην ζηάδην
απηφ αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη ε αίζζεζε κηαο εληαίαο ηαπηφηεηαο. Πην πιαίζην
απηφ δεκηνπξγείηαη εληαία αλαθνξά γηα ηε ζπζηάδα, φπσο κηα ελεκεξσηηθή
πηλαθίδα, κία θνηλή ηζηνζειίδα θιπ.

d) ξηκε ζπζηάδα. Ζ ζπζηάδα δηαζέηεη ην απαηηνχκελν πιήζνο ζπκκεηερφλησλ,
ψζηε λα επηηπγράλεη θάπνηα δπλακηθή. Έρεη αθφκα αλαπηχμεη ζρέζεηο εθηφο ηεο
ζπζηάδαο, κε άιιεο επηρεηξήζεηο, πεξηνρέο θαη άιιεο ζπζηάδεο, ελψ ε
ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ εληφο ηεο ζπζηάδαο δεκηνπξγεί κηα δπλακηθή
λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ κνξθή start-ups, joint ventures ή spin-offs.

e) Κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζπζηάδαο. Νη ζπζηάδεο απνηεινχλ έλα δπλακηθφ
θχηηαξν ηεο νηθνλνκίαο πνπ φπσο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ
είλαη εθηεζεηκέλν ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ζηνλ αληαγσληζκφ.
Σξεηάδεηαη, ινηπφλ, λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο ηνπ
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηαθνξεηηθά δηαβξψλεηαη ην αληαγσληζηηθφ ηνπο
πιενλέθηεκα θαη απεηιείηαη ε βησζηκφηεηά ηνπο. Κεηαζρεκαηηζκφο κπνξεί λα
ζεκαίλεη γέλλεζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ λέσλ ζπζηάδσλ πνπ ζα επηθεληξψλνληαη
ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ή απιά αιιαγή επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ
ζρεκαηηζκνχ.
5. Ππλεξγαζίεο θαη αληαγσληζκφο: Νη ζπκπξάμεηο πξνσζνχλ απφ ηελ κία ηνλ
αληαγσληζκφ θαη απφ ηελ άιιε ηηο ζπλεξγαζίεο.
Νη επηρεηξήζεηο κέζα ζηα cluster ζπλεξγάδνληαη ζπλδπάδνληαο ζπκπιεξσκαηηθέο
ηθαλφηεηεο, πξνζπαζψληαο λα πξνζειθχζνπλ πφξνπο θαη ππεξεζίεο κε απφ θνηλνχ
δξάζε. Πην πιαίζην απηφ δχλαηαη λα ζρεκαηίζνπλ ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο γηα λα
ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ λέα έξγα. Κπνξεί αθφκα λα
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θάλνπλ θνηλέο πξνκήζεηεο πξψησλ πιψλ ή λα αλαιάβνπλ λα πινπνηήζνπλ απφ θνηλνχ
εξεπλεηηθά έξγα. Γχλαηαη αθφκα λα αλαπηπρζνχλ επξείεο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ ζην ίδην ή ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο ίδηαο αιπζίδαο αμίαο, κε
εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηνπηθά ζεζκηθά φξγαλα.
Νη επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζηα cluster είλαη πνιπάξηζκεο θαη
ζηεξίδνληαη ζηελ εδξαίσζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο. Γελ παχεη φκσο, νη επηρεηξήζεηο
λα παξακέλνπλ αλεμάξηεηεο θαη ζπλεπψο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
δηαζέηνπλ παξφκνηα πξντφληα λα αλαπηχζζεηαη αληαγσληζκφο γηα ηελ πξνζέιθπζε
λέσλ πειαηψλ ή ηε δηαηήξεζε πθηζηάκελσλ. Θπξίσο φκσο ν αληαγσληζκφο απηφο
ζπλίζηαηαη ζε επίπεδν πνηφηεηαο θαη φρη ζε επίπεδν θφζηνπο. Νη επηρεηξήζεηο, αλάινγα
κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο, επηιέγνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίηεπμε
αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Φαίλεηαη κάιηζηα φηη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ ζπλχπαξμε
ζπλεξγαζηψλ (cooperation) κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (competition) κέζα
ζηηο ζπζηάδεο αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν “co-νpetion” (φπσο θαη ζηα
δίθηπα, βι. Δλφηεηα 3.1).

1.4

Νθέιε δηθηχσζεο

Πχκθσλα κε εκπεηξηθέο κειέηεο, νη επηρεηξήζεηο πνπ δηθηπψλνληαη έρνπλ θαιχηεξα
απνηειέζκαηα απφ άιιεο πνπ δελ αλαπηχζζνπλ αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα. Ζ
ζπκκεηνρή ζε ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο πξνσζεί ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο,
ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε γλψζεο θαη αληηζηαζκίδεη ηα εζσηεξηθά ειιείκκαηα πφξσλ
θαη ηθαλνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Νη ζπζηάδεο παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ
πιενλεθηήκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
φπσο νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ζθνπηκφηεηαο, θαη ε κεηαθνξά λέαο ηερλνινγίαο. Ρα
νθέιε απηά απνξξένπλ απφ ηε ζπγθέληξσζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ
επηρεηξήζεσλ ηεο ζπζηάδαο.
Αλαιπηηθφηεξα, ηα νθέιε απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηάδσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη:

a) Ραρχηεξε

πξφζβαζε

ζε

θαηλνηνκία:

Κέζσ

ηεο

εμεηδίθεπζεο

θαη

αιιεινζπκπιήξσζεο ησλ πφξσλ θαη δεμηνηήησλ αιιά θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ κε
εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη παλεπηζηήκηα, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηαρχηεξε πξφζβαζε
ζηελ θαηλνηνκία .
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b) Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο: Κέζσ ηεο πξνζθνξάο εμεηδηθεπκέλσλ πφξσλ θαη
ηεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία θαη ζηε γλψζε, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα
απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο.

c) Γηεπθφιπλζε ζηε δηνρέηεπζε λέαο ηερλνινγίαο: Κέζσ ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη ηεο
δηάρπζεο ηεο γλψζεο νη επηρεηξήζεηο ελεκεξψλνληαη άκεζα γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο
θαη ελζαξξχλνληαη λα ηηο πηνζεηήζνπλ.

d) Γηεζλνπνίεζε: Ζ ζπλάζξνηζε ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ
επηηξέπεη ηε δηείζδπζε ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ κεκνλσκέλα ε θάζε επηρείξεζε
δελ ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη.

e) Ξξνζέιθπζε δήηεζεο: Νη πειάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο έιθνληαη απφ ηελ πςειή
ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ ζηηο ζπζηάδεο.

f) Δλζάξξπλζε λέα επηρεηξεκαηηθφηεηαο: Λέεο επηρεηξήζεηο ηδξχνληαη ζην πιαίζην ησλ
ζπζηάδσλ νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζε επηιεγκέλεο αγνξέο (λεζίδεο) ή δξαζηεξηφηεηεο.
Νη επηρεηξήζεηο απηέο ζην πξψην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπο ηπγράλνπλ ζηήξημεο
απφ ηε ζπζηάδα ζε ππνζηεξηθηηθά θνκκάηηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.

g) Δλζάξξπλζε

κεηεγθαηάζηαζεο

πθηζηάκελσλ

επηρεηξήζεσλ:

Νη

ζπζηάδεο

δεκηνπξγνχλ πνιιέο θνξέο ηνπηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηα κέιε ηνπο πνπ είλαη
δχζθνιν γηα ηνπο καθξηλνχο αληαγσληζηέο λα μεπεξάζνπλ. Έηζη, γίλνληαη πφινη
έιμεο γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο κεηαθέξνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο
εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο ζπζηάδαο.
Νθέιε φκσο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ εληνπίδνληαη θαη ζε
επίπεδν ηνπηθψλ θνηλσληψλ:

a)

Αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο: Νη ηνπηθέο θνηλσλίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ
ην πθηζηάκελν επηρεηξεκαηηθφ δπλακηθφ γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ.

b) Ξξνψζεζε ηεο ζπιινγηθήο κάζεζεο θαη θαηλνηνκίαο: Ζ ζπλδπαζκέλε γλψζε
ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπιινγηθήο κάζεζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο

c)

Κείσζε ηεο αλεξγίαο: Ρν εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα απαζρνιεζεί ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο ζπζηάδαο.
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2.

Πχλνςε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο ζηελ Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ Clusters –
θαιέο πξαθηηθέο

2.1

Ν ξφινο ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζηελ πξνψζεζε ησλ
cluster

Πε εζληθφ επίπεδν πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ πηνζεηήζεη πνιηηηθέο cluster.
Κάιηζηα ε Νιιαλδία θαη ε Γαλία έρνπλ ζεκαληηθή παξάδνζε ζηνλ ηνκέα. Ζ Κεγάιε
Βξεηαλία είρε αθφκα ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην χςνο ησλ
δηαηηζέκελσλ θεθαιαίσλ. Ξνιηηηθέο γηα cluster πινπνηνχληαη θαη ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν. Κηα απφ ηηο πξψηεο πεξηθέξεηεο πνπ πηνζέηεζε πνιηηηθέο cluster είλαη ε
Ξεξηθέξεηα the Basque ζηελ Ηζπαλία. Ξαξάιιεια δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πεξηθεξεηαθέο
πνιηηηθέο

πινπνηήζεθαλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο Δπξψπεο θαη αθνξνχλ ζε cluster

πνηθίισλ θιάδσλ πρ Θεξακηθά ζηελ Θαηαινλία, Pharma ζηελ Öresund- Region,
Απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηε Styria, Video Games ζηε Πθσηία, Θισζηνυθαληνπξγία ζηελ
Emilia-Romagna θιπ.
Ζ πνιηηεία/θπβέξλεζε έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο/project ηνπ
cluster θαζψο θαιείηαη λα ζπληνλίζεη ηελ πξνζπάζεηα εχξεζεο/αλαγλψξηζεο
επηρεηξεκαηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ
επηδεηθλχνπλ θάπνηα δπλακηθή θαη ηα νπνία δχλαηαη λα απνηειέζνπλ cluster. Ξηζαλφλ
αθφκα

ε θπβέξλεζε ή θάπνηνη θνξείο λα ρξεηαζηεί λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε

δηακφξθσζε ηνπ δηεπθνιπληηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ πινπνίεζε λνκνζεηηθψλ
παξεκβάζεσλ αιιά θαη ηελ ζχλζεζε πιαηζίνπ δηαιφγνπ ηνπ ηδησηηθνχ κε ηνλ δεκφζην
ηνκέα. Γεληθά φκσο, ν ξφινο ηεο πνιηηείαο πξέπεη είλαη ππνζηεξηθηηθφο, δηεπθνιπληηθφο
αιιά φρη πξσηαγσληζηηθφο. Πθφπηκν βέβαηα είλαη λα παξαθνινπζεί απφ θνληά ηε
δηαδηθαζία ψζηε λα γίλνληαη άκεζα αληηιεπηά ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη λα ιακβάλνληαη
γξήγνξα ζρεηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ επίιπζή ηνπο αιιά θαη γηα λα εμάγνληαη ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα πνιηηηθήο.
Αλαγλσξίδνληαο ηε ζπκβνιή ησλ cluster ζηελ αλάπηπμε θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
αλαδεηά ην ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ζηελ ππνζηήξημε πνιηηηθψλ cluster. Αλαδπφκελα
πεδία παξέκβαζεο/ζηήξημεο ζηνλ ηνκέα απηφ απνηεινχλ ε παξνρή θαιχηεξεο
πιεξνθφξεζεο, ε ζχζηαζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ απφ ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ cluster, ε ππνζηήξημε πνιηηηθψλ πνπ πινπνηνχληαη ζε εζληθφ ή
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
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Πην πιαίζην απηφ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί κηα ζεηξά απφ εξγαιεία (πιαηθφξκεο
ζπλεξγαζίαο, ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο) θαη έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί κηα ζεηξά απφ έξγα
θαη κειέηεο αλαθνξηθά κε cluster. Πηηο παξαθάησ ηζηνζειίδεο πεξηιακβάλνληαη
αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα έξγα, κειέηεο, εθδειψζεηο, θιπ πνπ έρνπλ νξγαλσζεί ππφ
ηελ επνπηεία θαη ηε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
European Cluster Observatory www.clusterobservatory.eu
Cluster Excellence EU www.cluster-excellence.eu
European Cluster Collaboration Platform www.clustercollaboration.eu
European Proclusters Association www.eproca.org
European Cluster Alliance www.proinno-europe.eu/eca

2.2

Ππλζήθεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ: Ξνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα

Ρα clusters ζπρλά αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηελ αγνξά, γηαηί νη επηρεηξήζεηο πνπ ηα
απαξηίδνπλ βιέπνπλ ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ. Άιιεο θνξέο, ε
αλάπηπμή ηνπο ελζαξξχλεηαη απφ ηελ χπαξμε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ. Ρα εθάζηνηε
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνπ ελεξγνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζηήξημε ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ cluster απνηειεί αληηθείκελν εζληθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο
επξσπατθήο έλσζεο.
Φαίλεηαη κάιηζηα φηη ε ιεηηνπξγία ησλ cluster ελαξκνλίδεηαη ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην
ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Θη απηφ γηαηί ζην βαζκφ πνπ ην cluster ζπληνλίδεηαη θαη
εθπξνζσπείηαη απφ κία cluster επηρείξεζε (cluster organisation) ε νπνία έρεη θάπνηα
θνηλή

λνκηθή

κνξθή

(αλψλπκε

επηρείξεζε,

εηαηξεία

πεξηνξηζκέλεο

επζχλεο,

ζπλεηαηξηζκφο θιπ) ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ cluster εκπίπηεη ζηνπο γεληθνχο
θαλφλεο κεηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο λνκηθήο κνξθήο.
Ππλεπψο ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ cluster ζε εζληθφ επίπεδν ελζαξξχλεηαη απφ ηελ
πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ.
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2.2.1

Ξνιηηηθέο

Αλαιπηηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ηηο εζληθέο πνιηηηθέο γηα cluster απηέο θαηά θχξην ιφγν
ζηνρεχνπλ ζηελ θηλεηνπνίεζε εζσηεξηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ
cluster θαη ζηελ αλαβάζκηζή ηνπο ζηαδηαθά. Πχκθσλα κε ηνπο Boekholt and Thuriaux
(1999), «ε πνιηηηθή cluster ζπλίζηαηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δεζκψλ ησλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο κέζσ δεκφζηνπ/ηδησηηθνχ δηαιφγνπ,
ζχζηαζε

θνηλψλ

εξεπλεηηθψλ

νκάδσλ,

αλάπηπμε

επηρεηξήζεσλ

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο ίδηαο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο». Δθηφο
φκσο απφ ηηο ζηνρεπκέλεο πνιηηηθέο cluster θαη άιιεο πνιηηηθέο δχλαηαη λα έρνπλ
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα cluster ρσξίο λα νλνκάδνληαη ξεηά πνιηηηθέο cluster. Ρέηνηεο
επξείεο πνιηηηθέο δχλαηαη λα ζηνρεχνπλ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ζηελ έξεπλα θαη
θαηλνηνκία, ζηε βηνκεραληθή αλάπηπμε ή γεληθά λα απνηεινχλ πνιηηηθέο γηα ηηο ΚΚΔ.
Νη πνιηηηθέο γηα cluster ζεκαηνδνηνχλ κηα αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ απφ ηηο
κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο, ζηηο νκάδεο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο
πεξηθέξεηεο

θαη

ζην

επηρεηξεκαηηθφ

πεξηβάιινλ

κέζα

ζην

νπνίν

απηέο

δξαζηεξηνπνηνχληαη. πνδειψλνπλ κηθξφηεξε εμάξηεζε απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο
θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζπζπεηξψζεηο ΚΚΔ θαη ζηεξίδνπλ ηε ελδνγελή
αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ έλαληη άιισλ πνιηηηθψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πξνζέιθπζε
μέλσλ επελδχζεσλ. Ζ έλλνηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ cluster θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηελ ηδέα
ηεο αλαδήηεζεο ησλ ληθεηψλ/θαιχηεξσλ θαζψο ζηελ δηαδηθαζία ραξηνγξάθεζεο ησλ
cluster αλαδεηνχληαη θπξίσο νη δπλαηνί θιάδνη/ζπζπεηξψζεηο ησλ νηθνλνκηψλ ζηηο
πεξηθέξεηεο. Ξξφθεηηαη γηα κηα bottom-up δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ηνπηθέο
δεκφζηεο αξρέο, βηνκεραλία θαη εκπεηξνγλψκνλεο.
Θαηά θαλφλα, νη πνιηηηθέο cluster έρνπλ σο ζηφρν:
Ρελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ «ηξηπιήο έιηθαο», θπξίσο κεηαμχ ηεο βηνκεραλίαο,
ηεο έξεπλαο θαη ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο, φπσο κε θνξείο πεξηθεξεηαθήο
αλάπηπμεο ή εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θέληξσλ ή/θαη
Ρε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη
κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ ή/θαη
Ρελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ην
αλ ζηηο ζπλεξγαζίεο ζπκκεηέρνπλ εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, αλ νη δξάζεηο
πινπνηνχληαη νξηδφληηα κεηαμχ αληαγσληζηψλ ή θάζεηα θαηά κήθνο ηεο
αιπζίδαο αμίαο.
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Κέζσ ησλ cluster πξνσζνχληαη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ
ησλ κειψλ ηνπ cluster πνπ αιιειεπηδξνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε δηάρπζε
πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ ελψ αλαδεηθλχεηαη θαη ν ξφινο ησλ δεκφζησλ αξρψλ σο
δηεπθνιπληψλ (facilitator) ή κεζηηψλ (broker) ηφζν αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη
αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θνξείο παξαγσγήο ηερλνγλσζίαο.

2.2.2

Ξξνγξάκκαηα / Ξξσηνβνπιίεο cluster

Νη πνιηηηθέο γηα cluster ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν πινπνηνχληαη κέζα απφ ηελ
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ / πξσηνβνπιηψλ cluster. Υο πξνγξάκκαηα / πξσηνβνπιίεο
cluster (cluster initiatives-CI) νξίδνληαη νη νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο κε ζηφρν ηελ
ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ cluster.
Πε γεληθέο γξακκέο κία πξσηνβνπιία (CI) πεξηιακβάλεη:
Ρελ εκπινθή δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θνξέσλ (ηδησηηθφο ηνκέαο, δεκφζηνη θνξείο,
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη δεκφζηεο-ηδησηηθέο, ζπλήζσο κε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα, ινηπνί νξγαληζκνί)
Ρε ζχζηαζε/χπαξμε επηρείξεζεο cluster (cluster organization-CO) κε θπζηθέο
ππνδνκέο (ρψξν γξαθείνπ θιπ), ππεχζπλν ζηέιερνο αξκφδην γηα ην cluster
(cluster manager), ηζηνζειίδα θιπ.
Ρε δηαθπβέξλεζε ηεο πξσηνβνπιίαο (π.ρ. Νξηζκφ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο
επηρείξεζεο cluster -CO)
Ρε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξσηνβνπιίαο (απφ επξσπατθνχο / εζληθνχο /
πεξηθεξεηαθνχο / ηνπηθνχο πφξνπο) θαη ζπλεηζθνξά κειψλ θιπ
Θεληξηθνί ζηφρνη ησλ πξσηνβνπιηψλ απηψλ είλαη:
Ζ

θηλεηνπνίεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εηαίξσλ (κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο,

κεγάιεο εηαηξείεο, αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά θέληξα, εθπαηδεπηηθά θέληξα,
δεκφζηα δηνίθεζε) θαη δηακφξθσζε πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο
Ζ ζπλερήο δη-επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ ησλ εηαίξσλ ηεο ζπζηάδαο
Ζ δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ
Ζ εηζαγσγή κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε θάζε επηηάρπλζεο
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Ζ πξνζέιθπζε θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή
Ζ αχμεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ζπζηάδαο ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο
Ζ ελδπλάκσζε ηνπ πξνθίι ηεο πεξηθέξεηαο εληφο ηεο ρψξαο θαη δηεζλψο
Ζ βησζηκφηεηα ηεο ζπζηάδαο
Cluster πξσηνβνπιίεο δχλαηαη λα εληνπηζηνχλ ζε δηάθνξα ηκήκαηα/πεδία ηεο
νηθνλνκίαο θπξίσο φκσο ζε ηνκείο έληαζεο ηερλνινγίαο φπσο IT, ηαηξηθά
φξγαλα/ζπζθεπέο, παξαγσγή ηερλνινγίαο, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο & επηθνηλσληψλ,
βηνηερλνινγία θαη απηνθηλεηνβηνκεραλία θιπ.
Νη βαζηθνί ζηφρνη πνπ εμππεξεηνχλ νη πξσηνβνπιίεο απηέο είλαη
Ζ αλαβάζκηζε ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ
Ζ επέθηαζε ηνπ cluster
Ζ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε
Ζ εκπνξηθή ζπλεξγαζία επηρεηξήζεσλ
Ζ θαηλνηνκία θαη ηερλνινγία
Ζ βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο
Νη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα cluster ζε εζληθφ ή
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Αλαιπηηθφηεξα ζηνρεπκέλεο δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε cluster
πινπνηνχλ ρψξεο φπσο ην Βέιγην, ε Ρζερία, ε Φηιαλδία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε
Νπγγαξία, ε Ηηαιία, ε Ιεηνλία, ε Ιηζνπαλία, ε Ξνισλία, ε Ξνξηνγαιία θαη ε Ηζπαλία
ζην πιαίζην ηνπ Δζληθψλ Ξξνγξακκάησλ Κεηαξξχζκηζεο. Δπηπιένλ ζην πιαίζην ησλ
επηκέξνπο Δζληθψλ Πηξαηεγηθψλ Ξιαηζίσλ Αλαθνξάο (National Strategic Reference
Frameworks) (2007- 2013) βάζεη ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ε ρξήζε θνηλνηηθψλ πφξσλ
ηνπ ηακείνπ Cohesion Policy, φιεο νη ρψξεο κέιε πξνηείλνπλ Δπηρεηξεζηαθά
Ξξνγξάκκαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαηλνηνκίαο. Κάιηζηα ε ζπζπείξσζε
επηρεηξήζεσλ θαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ cluster απνηειεί έλα απφ ηα
πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληα κέηξα. Αλαιπηηθφηεξα ζηνλ πίλαθα ζην Ξαξάξηεκα
παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά, πξνγξάκκαηα cluster πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε δηάθνξεο
επξσπατθέο ρψξεο.
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Aληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπζπείξσζε επηρεηξήζεσλ ζε cluster - κηθξφηεξεο
φκσο ζε αξηζκφ αλαδχνληαη θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απφ επηρεηξήζεηο εγέηηδεο
θιάδσλ. Γηα παξάδεηγκα ζε πεξηνρή ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία ζηειέρε επηρεηξήζεσλ
πήξαλ ηελ πξσηνβνπιία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο κε ζηφρν ηελ
ελδπλάκσζε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο.
Πην πιαίζην ηεο Global Cluster Initiative Survey 20052 ζπλνιηθά ζε φιν ηνλ θφζκν
αλαγλσξίζηεθαλ πάλσ απφ 1400 πξσηνβνπιίεο cluster.

2.2.3

Δκπιεθφκελνη θνξείο θαηά ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία cluster

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ cluster, απζφξκεηα κέζα απφ ηελ αγνξά ή
κέζσ δηεπθνιπληηθψλ πνιηηηθψλ, απαηηείηαη λα ππάξρεη δηνίθεζε πνπ ζα ζέηεη ηηο
θαηεπζχλζεηο, ζα δηακνξθψλεη ην φξακα θαη ηε ζηξαηεγηθή, ζα παξαθνινπζεί ηελ
πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο θαη ζα πξναζπίδεη ηα ζπκθέξνληα ησλ κειψλ
επηρεηξήζεσλ ησλ cluster κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ cluster.
Αλαιπηηθφηεξα, ηα άηνκα / θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηνίθεζε / δηαρείξηζε ησλ
cluster είλαη:
Facilitator ή clusterpreneur
Ν facilitator θάλεη ηηο πξψηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ cluster. Ρνλ ξφιν ηνπ
facilitator κπνξεί λα αλαιάβεη έλαο επαγγεικαηίαο «δηθηπνκεζίηεο» (broker), ή έλαο εθ
ησλ κειινληηθψλ «εηαίξσλ» ηεο ζπζηάδαο.
Ν facilitator έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηηο πξψηεο επηρεηξήζεηο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηα
clusters θαη πξνζπαζεί λα ηηο παξνηξχλεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ. Ξαξάιιεια,
αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέιθπζε ινηπψλ εηαίξσλ ηεο
ζπζηάδαο (εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, παλεπηζηήκηα θιπ.). Πην πιαίζην απηφ εξγάδεηαη γηα
ηελ αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ ηδεψλ θαη ζηξαηεγηθήο πνπ ζα ζηνηρεηνζεηεί ηελ
αλαγθαηφηεηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ cluster θαη ην νπνίν επηθνηλσλεί ζε φια ηα
δπλεηηθά κέιε. Πην ζηξαηεγηθφ ζρέδην πξνζδηνξίδνληαη βξαρππξφζεζκνη θαη κεζνκαθξνπξφζεζκνη ζηφρνη αιιά θαη νη δξάζεηο ηνπ cluster. Κάιηζηα νη ζηφρνη
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πνζνηηθνπνηνχληαη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαη ηειηθά ηεο
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ.
Cluster επηρεηξήζεηο (cluster organisations)
Κεηά ηα πξψηα βήκαηα ζχζηαζεο ηνπ cluster φπνπ ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν έρεη ν
facilitator, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ θνξέα πνπ ζα αζρνιείηαη κε ηε
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ cluster. Ν θνξέαο απηφο νλνκάδεηαη cluster επηρείξεζε
(cluster organization). Απνηειεί νπζηαζηηθά ηε λνκηθή νληφηεηα πνπ θαζνδεγεί,
ζπκβνπιεχεη θαη δηαρεηξίδεηαη ην cluster. Ρν ξφιν απηφ κπνξεί λα έρνπλ δηάθνξνη θνξείο
κεηαμχ ησλ νπνίσλ κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, παλεπηζηήκηα, δεκφζηνη θνξείο.
Ρν ηειεπηαίν δηάζηεκα, θαη σο απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ γηα cluster θαη ησλ
πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ μεθηλήζεη λα πινπνηνχληαη, πνιιέο cluster επηρεηξήζεηο
(cluster organizations) έρνπλ ζπζηαζεί ή ε ιεηηνπξγία ηνπο έρεη εληζρπζεί. Πχκθσλα κε
έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηελ European Association of Regional Development Agencies
(EURADA) ζηελ Δπξψπε ιεηηνπξγνχλ πάλσ απφ 500 cluster επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηφζν ζηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλνπλ φζν θαη ζην ζηειερηαθφ
δπλακηθφ πνπ απαζρνινχλ.
Πε θάζε πεξίπησζε, βαζηθφ είλαη νη επηρεηξήζεηο απηέο λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε
ππνδνκή γηα ηε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ. Θαη‟ ειάρηζηνλ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ κηα
ηζηνζειίδα φπνπ ζα παξέρνληαη: γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην cluster, θαηάινγνο κε ηηο
επηρεηξήζεηο- κέιε ηνπ cluster θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπο, εξγαιείν επηθνηλσλίαο
ησλ επηρεηξήζεσλ φπνπ ζα δεκνζηνπνηνχληαη πξνηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα
ζπλεξγαηηθά έξγα, πξφγξακκα ζπλαληήζεσλ θαη πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ
πινπνηνχληαη θιπ.
Νη cluster επηρεηξήζεηο πινπνηνχλ έλα κεγάιν εχξνο δξάζεσλ πξνο ηα κέιε ηνπο πνπ
θπκαίλεηαη απφ παξνρή πιεξνθνξηψλ, εκπνξηθέο ζπλεξγαζίεο, ππνζηήξημε ηεο
θαηλνηνκίαο, αλαβάζκηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, εθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ έσο θαη δξάζεηο πξνζέιθπζεο λέσλ κειψλ. Δλδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ δχλαηαη
λα πινπνηνχλ νη cluster επηρεηξήζεηο φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην εγρεηξίδην ηνπ
EOMMEX αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
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Ξίλαθαο 2.2-1 Δλδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ πινπνηνχλ νη ζπζηάδεο
Αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ – εηαίξσλ ηεο ζπζηάδαο


εξγαζίαο γηα ηε δηάρπζε λέαο ηερλνινγίαο ζηηο

Δλζάξξπλζε

επηρεηξήζεηο πνπ απαξηίδνπλ ην cluster

εηζαγσγήο λέαο
ηερλνινγίαο



ζηηο επηρεηξήζεηο –
εηαίξνπο:

Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπλαληήζεσλ, νκάδσλ

Ίδξπζε θέληξσλ πνπ αλαπηχζζνπλ θαη εθαξκφδνπλ λέεο
ηερλνινγίεο θαη λέεο δηαδηθαζίεο



Γεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο θαη
ελεκέξσζεο επί ηερληθψλ ζεκάησλ θαη εμειίμεσλ

πνζηήξημε ησλ
επηρεηξήζεσλ
πνπ απαξηίδνπλ ηα cluster



Δλζάξξπλζε δηθηχσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο



Ξαξνρή ππνζηήξημεο ζηηο επηρεηξήζεη ο- εηαίξνπο



Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη
δηαθήκηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ cluster



Βειηίσζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηηο λέεο
επηρεηξήζεηο (spin offs)



Αλάπηπμε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ - εηαίξσλ
ηνπ cluster

Αλάπηπμε δηθηχσλ



Ξαξνρή δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε
ηελ αγνξά

Δλίζρπζε εκπνξηθψλ
ζπλεξγαζηψλ
Αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ



Απφ θνηλνχ αμηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ δηθηπψζεσλ



Αλάπηπμε δηθηχνπ εμαγσγψλ



Νξγάλσζε πξνκεζεηψλ



Αλάπηπμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ



Απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ηνπ cluster ζε

ζπλεξγαζηψλ

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
Δλδπλάκσζε ηεο ζπζηάδαο - cluster


Αλάιπζε ησλ δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ ηνπ cluster



Δθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο ηνπ
cluster

Αλάιπζε ηνπ cluster



Γηεμαγσγή ζπγθξηηηθψλ κεηξήζεσλ (benchmarking)



Νξγάλσζε θαη δηάρπζε πιεξνθνξηψλ



Ξαξνρή ππεξεζηψλ:



Αλάπηπμε θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο



Θαιιηέξγεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ cluster κεηαμχ ησλ
εηαίξσλ (improve firms‟ cluster awareness)
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Γηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ
cluster θαη θνξέσλ ηεο δηνίθεζεο (απηνδηνίθεζε,
ππνπξγεία θηι.)

Βειηίσζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο


Ξαξνρή ζεκηλαξίσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο

Δμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν
δπλακηθφ



Αμηνπνίεζε ηνπ cluster σο πεξηβάιινλ γηα εθκάζεζε θαη
βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ



Γεκηνπξγία θέληξσλ αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ



Ξξνζέιθπζε λέσλ θαη ηαιαληνχρσλ αλζξψπσλ



Ηεξάξρεζε επελδχζεσλ



Ξαξνρή θηλήηξσλ ή δηαζθάιηζε πφξσλ γηα ηελ
πινπνίεζε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηε ζπκκεηνρή
πνιιψλ κειψλ ηνπ cluster

Δμεηδηθεπκέλεο αγνξέο



θεθαιαίνπ

Ξξνψζεζε ηεο θνηλήο ρξεκαηνδφηεζεο, ηε δεκηνπξγία
εηδηθνχ ηακείνπ επελδχζεσλ ή ηελ παξνρή εγγπήζεσλ



Δλζάξξπλζε αλάιεςεο ξίζθνπ απφ θνηλνχ κεηαμχ ησλ
κειψλ ηνπ cluster



Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ρξήζεο θπζηθψλ
πφξσλ



κέζα απφ θνηλέο ελέξγεηεο ησλ κειψλ θαη λέα

πνδνκέο

Θνηλσληθφ θεθάιαην

Αλάπηπμε λέσλ ή βειηίσζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ
ρξεκαηνδνηηθά κνληέια



ινπνίεζε ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ έξγσλ



Αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ δηαζπλδέζεσλ θαη ζρέζεσλ



Βειηίσζε ηεο δηεηαηξηθήο επηθνηλσλίαο ησλ εηαίξσλ θαη
αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δίθηπα ή ζε άιιεο
ζπζηάδεο



Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ, θαιιηέξγεηα ηεο απνδνρήο θαη
ηεο ζηήξημεο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία

Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ φκσο απνηειεζκαηηθά νη cluster επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ θαη
ηελ θαηάιιειε ζηειέρσζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζε θάζε cluster επηρείξεζε ζπζηήλεηαη
νκάδα πνπ αζρνιείηαη κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ην κέγεζνο ηεο νπνίαο
πνηθίιεη απφ 3-5 κέιε. Πεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ηα κέιε ηεο νκάδαο λα δηαζέηνπλ ηηο
θαηάιιειεο δεμηφηεηεο.
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Γηάγξακκα 1: Απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο κειψλ ηεο νκάδαο ηεο επηρείξεζεο cluster

Ξεγή: European Commission. Directorate-General for Enterprise Industry, (2008). The concept of clusters and
cluster policies and their role for competitiveness and innovation: Main statistical results and lessons learned,
Office for Official Publications of the European Communities.

Δπηθεθαιήο ηεο νκάδαο νξίδεηαη ν cluster manager. Ζ δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ
απηψλ αλαδχεηαη σο έλα λέν επάγγεικα πνπ έρεη σο ζηφρν ηε παξνρή επηρεηξεκαηηθψλ
ζπκβνπιψλ θαη ζηνρεπκέλεο βνήζεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Αλαιπηηθφηεξα ν cluster
manager ελζαξξχλεη ζπλέξγεηεο, εμηζνξξνπεί βξαρππξφζεζκεο έλαληη καθξνπξφζεζκσλ
σθειεηψλ, ηεξαξρεί δξάζεηο θιπ. Ν manager ηνπ cluster παίδεη αθφκα ην ξφιν ηνπ
κεζίηε, δηακεζνιαβεί ζηελ επηθνηλσλία/ζπλεξγαζία επηρεηξήζεσλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν
θαη κε εξεπλεηηθνχο θνξείο, δεκφζηνπο θνξείο θιπ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ
ζηφρσλ.
Κάιηζηα επεηδή νη επηρεηξήζεηο cluster απνηεινχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, γηα ηηο
επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ cluster, ηελ πχιε γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε δηεζλή δίθηπα, ηε
δηαζθάιηζε δηεζλνχο αλαγλψξηζεο θαη ηεο ελδπλάκσζεο/αλάπηπμεο ν cluster manager
ζπρλά είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηεπθφιπλζε δηα-θξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαηλνηνκηθψλ
επηρεηξήζεσλ κειψλ δηαθνξεηηθψλ cluster θιπ. Ρειηθά κέζα ζηα θαζήθνληα ηνπ cluster
manager είλαη λα αλαγλσξίδεη πξννπηηθέο επέθηαζεο ηνπ cluster. Θη απηφ γηαηί ε
αλάπηπμε ηνπ cluster θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ
αλίρλεπζε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε λέσλ επθαηξηψλ.
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Ρα θαζήθνληα ηνπ manager είλαη απαηηεηηθά θαη απαηηνχλ πιήζνο ηθαλνηήησλ φπσο
πρ λα δηακνξθψλεη φξακα, λα δηεπθνιχλεη, λα έρεη αλαιπηηθέο θαη ζπλζεηηθέο
ηθαλφηεηεο αιιά θαη ηθαλφηεηεο δηθηχσζεο. Αθξηβψο γηα ην ιφγν απηφ αλ θαη ην πξψην
δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ην ξφιν ηνπ cluster manager κπνξεί λα παίδεη ν
facilitator, ζηαδηαθά ηε ζέζε απηή πξέπεη λα θαηαιακβάλεη θάπνηνο επαγγεικαηίαο. Ζ
ηάζε είλαη ηφζν νη cluster manager φζν θαη νη cluster επηρεηξήζεηο λα εμεηδηθεχνληαη
πεξηζζφηεξν θαη λα δίλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ
πςεινχ επηπέδνπ.
Ππκβνπιεπηηθή επηηξνπή (cluster advisory board)
Δίλαη κηα επηηξνπή Δηδηθψλ- 10-12 κειψλ- ε νπνία ζπκβνπιεχεη ην cluster ζε φηη αθνξά
ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηθηχνπ.
Ζ επηηξνπή παξαθνινπζεί ηελ νκάδα έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ cluster
ζηηο αγνξέο ζήκεξα θαη ζην κέιινλ, ηηο ηερλνινγηθέο αλάγθεο ηνπ cluster θαη ηεο
πεξηνρήο. Ζ επηηξνπή ελεκεξψλεηαη επαξθψο απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη
πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ζπρλφηεηα πεξίπνπ ηέζζεξηο θνξέο ην
ρξφλν.

2.2.4

Σξεκαηνδφηεζε

Νη επηρεηξήζεηο cluster ζα πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηνχλ
ζεκαληηθά πξνγξάκκαηα/έξγα ρσξίο λα αλαδεηνχλ πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε. Cluster
πνπ έρνπλ εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε είλαη πην πηζαλφ λα επηηχρνπλ ζηφρνπο
φπσο ε ελζάξξπλζε spin-off εηαηξηψλ, ε ηερληθή εθπαίδεπζε θαη πινπνίεζε έξγσλ
ππνδνκψλ. Έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε φηη αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ
cluster θαη αξθεηά θαιέο επηδφζεηο ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ cluster.
Νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπζηάδσλ – clusters επηρεηξήζεσλ είλαη ε πνιηηεία, νη
επηρεηξήζεηο- κέιε θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί.
Πε γεληθέο γξακκέο νη ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ηξεηο:
Γεκφζηα αλνηρηή ρξεκαηνδφηεζε (Open-ended public funding). Πε φηη αθνξά
ηνλ ηχπν απηφ ρξεκαηνδφηεζεο δηαηππψλεηαη απφ νξηζκέλνπο κειεηεηέο ε
άπνςε φηη ε κφληκε ξνή πφξσλ/επηδνηήησλ νδεγεί ζε κε απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε ηνπ cluster.
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Γεκφζηα Σξεκαηνδφηεζε γηα νξηζκέλν ρξφλν. Άιινη κειεηεηέο αλαθέξνπλ φηη ε
δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα, ψζηε λα απνθιείεηαη εμαξρήο ην ελδερφκελν ηεο κφληκεο
ρξεκαηνδφηεζεο θαη λα πξνσζείηαη ε ηδέα ζπλεξγαηηθψλ έξγσλ απφ ηε
βηνκεραλία.
Κηθηφο ηχπνο ρξεκαηνδφηεζεο (δεκφζηα/ηδησηηθή). Πχκθσλα κε ηνλ ηχπν απηφ
ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηα cluster ρξεκαηνδνηνχληαη αξρηθά απφ δεκφζηνπο
πφξνπο, ζηε ζπλέρεηα φκσο αλαπηχζζνπλ ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη
έλαληη θάπνηνπ ηηκήκαηνο ζηα κέιε ηνπο. Πηαδηαθά ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε
θζίλεη θαη αληίζηνηρα απμάλεηαη ε ζπλεηζθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ απμάλεηαη..
Κεηά ην πέξαζκα ησλ ηξηψλ πξψησλ ρξφλσλ παχεη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε
θαη ζα πξέπεη ηα cluster λα είλαη απηνρξεκαηνδνηνχκελα..
Πηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ clusters, εηδηθά ζηα πξψηα
βήκαηα αλάπηπμεο απηψλ, πξνέξρεηαη απφ πξσηνβνπιίεο ζηήξημεο ησλ ζπζηάδσλ πνπ
πινπνηνχληαη απφ ηελ πνιηηεία (project clusters). Ρα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα
πξνβιέπνπλ ηελ παξνρή εληζρχζεσλ γηα ηε θάζε ζχζηαζεο θαη αλάπηπμεο ηεο
ζπζηάδαο (π.ρ. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ 18 κελψλ) θαη ηε θάζε ιεηηνπξγίαο (π.ρ.
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα επηπιένλ 18 κελψλ). Πηφρνο είλαη λα θαιπθζνχλ ηα πξψηα έμνδα
νξγάλσζεο θαη λα πινπνηεζνχλ αξρηθέο δξάζεηο νη νπνίεο ζα αλαδείμνπλ ην ξφιν ησλ
ζπζηάδσλ θαη ηα νθέιε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
απηφ, ψζηε ζην κέιινλ λα γίλεη εθηθηή ε απηνρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ.
Κεηά ην πξψην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο, νη επηρεηξήζεηο κέιε ησλ ζπζηάδσλ θαινχληαη λα
πιεξψζνπλ ζπλδξνκέο κέινπο ζε αληάιιαγκα ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ σθειεηψλ πνπ
απνιακβάλνπλ. Νη ζπλδξνκέο απνηεινχλ ππνρξέσζε ησλ κειψλ, παξέρνληαη ζε
ηαθηηθή βάζε θαη ην χςνο ηνπο είλαη θαζνξηζκέλν. Θαη‟ απνθνπήλ θαη ζε εζεινληηθή
βάζε, νη πην εχξσζηεο επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα παξέρνπλ ρνξεγίεο. Πε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο, φπνπ ε ζπζηάδα πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αγνξά, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
δξάζεσλ ηεο πξνέξρεηαη εμαξρήο απφ ηα κέιε ηεο (business clusters). Φαλεξφ είλαη φηη
φζν πην ηζρπξή ε βάζε ηεο ζπζηάδαο (φζν πην πνιιά ηα κέιε) ηφζν πεξηζζφηεξα ηα
έζνδα θαη ηφζν κεγαιχηεξε ε ηθαλφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη λέσλ δξάζεσλ πξνο
φθεινο ησλ κειψλ ηεο.
Αλ ην cluster έρεη ηε κνξθή εηαηξείαο κπνξεί λα ιάβεη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ, λα αμηνπνηεί πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, λα
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ζπκκεηέρεη ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θιπ. θαη γεληθά λα απνιακβάλεη
φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εηαηξηθφηεηα.

2.3

θηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ ΔΔ

Πηηο επφκελεο ππνελφηεηεο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη
πξσηνβνπιηψλ cluster πνπ πινπνηνχληαη ζε 31 ρψξεο ηεο Δπξψπεο φπσο
ραξηνγξαθήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ Europe INNOVA Cluster Mapping Project θαη
πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε Cluster Policy in Europe. A brief summary of cluster policies
in 31 European countries.

I. Ξνιηηηθέο cluster ζε εζληθφ επίπεδν
Νη δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο μεθίλεζαλ ζηαδηαθά απφ ην 1990 λα εηζάγνπλ πνιηηηθέο
γηα cluster. Ξεξίπνπ αληίζηνηρνο αξηζκφο ρσξψλ εηζήγαγε πνιηηηθέο cluster κεηαμχ ησλ
πεξηφδσλ 1990-1994, 1995-1999, 2000-2004 θαη κεηά ην 2005. Νξηαθά πεξηζζφηεξεο
αξηζκεηηθά ήηαλ νη ρψξεο πνπ μεθίλεζαλ λσξίο θαη απηέο πνπ μεθίλεζαλ ηελ πεξίνδν
2000-2004. Γεδνκέλνπ φκσο φηη κφλν νη κηζέο επξσπατθέο ρψξεο είραλ πηνζεηήζεη
πνιηηηθή cluster έσο ην 2000 ζεσξείηαη φηη ε αλάπηπμε ησλ cluster είλαη ζε πξψηκν
επίπεδν ζε πνιιέο ρψξεο. πάξρεη αθφκα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο
Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Δπξψπεο.

Νη ρψξεο πνπ άξγεζαλ (κεηά ην 2000) λα

πηνζεηήζνπλ πνιηηηθέο cluster είλαη θπξίσο νη κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο θαη νη ρψξεο ηεο
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο.
πάξρνπλ αθφκα δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ρψξεο αλαθνξηθά κε ηελ δηαζεζηκφηεηα δνκψλ
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ. Έηζη, ζε θάπνηεο ρψξεο ρξεηάζηεθε κε ηελ έλαξμε
ησλ πνιηηηθψλ cluster λα ζπζηαζνχλ θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ελψ
άιιεο ρψξεο είραλ κεγαιχηεξν βαζκφ εηνηκφηεηαο. Αληίζηνηρα ζε ρψξεο πνπ ήηαλ
νκνζπνλδίεο πξνγξάκκαηα γηα cluster πηνζεηήζεθαλ λσξίηεξα ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
θαη ζηελ ζπλέρεηα ζε εζληθή θιίκαθα (π.ρ. Ηζπαλία).
Ζ ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο cluster ζε εζληθφ επίπεδν δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Έηζη, ε
πνιηηηθή γηα cluster ζεσξείηαη ζεκαληηθή ζε 9 ρψξεο, αξθεηά ζεκαληηθή ζε 12 ρψξεο θαη
ιίγν/θαζφινπ ζεκαληηθή ζε 9. Mεηαμχ ησλ 9 ρσξψλ πνπ αμηνινγνχλ σο ζεκαληηθέο ηηο
πνιηηηθέο cluster θαηαηάζζνληαη θαη νη ηξεηο κεγαιχηεξεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο,
ηξεηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο θαη ηξείο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Πηελ
ηειεπηαία θαηεγνξία, ζηηο ρψξεο δειαδή πνπ δελ απνδίδνπλ θακία αμία ζηηο πνιηηηθέο
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cluster αλήθνπλ ρψξεο πνπ δελ έρνπλ κεηαμχ ηνπο θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε
εμαίξεζε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο. Έηζη, κηθξή ζεκαζία θαίλεηαη λα έρνπλ ηα cluster ζε
εζληθφ επίπεδν ζε ρψξεο πνπ είλαη νξγαλσκέλεο σο νκνζπνλδίεο φπσο ην Βέιγην θαη ε
Διβεηία. Έλα δεχηεξν ζηνηρείν είλαη ν βαζκφο ειεπζεξίαο πνπ ππάξρεη ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν. Πε νξηζκέλεο ρψξεο φπνπ ε πεξηθέξεηα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν φπσο γηα
παξάδεηγκα ζηε Γαλία (εηδηθά ζε φηη αθνξά ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ πεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε) θαη ηελ Ηηαιία ζεκαληηθέο ζεσξνχληαη νη πνιηηηθέο γηα cluster ζηελ
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.
Πε φηη αθνξά ην ξφιν ησλ cluster δηαρξνληθά, ε γεληθή εληχπσζε είλαη φηη ε αμία ησλ
cluster παξακέλεη ζηαζεξή ζηνλ ρξφλν ίζσο δε θαη λα αλαβαζκίδεηαη.
Ξξνγξάκκαηα cluster ζε εζληθφ επίπεδν
Θαηά ηε δηεξεχλεζε εάλ ζηηο επηκέξνπο ρψξεο ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα ζε εζληθφ
επίπεδν κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία cluster ή έζησ ηελ θαιιηέξγεηα απαηηνχκελσλ
ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε cluster δηαπηζηψζεθε κηα πξψηε δπζθνιία νξηζκνχ ελφο
πξνγξάκκαηνο cluster, αθνχ δελ είλαη απαξαίηεην λα εθθέξνληαη κε ηνλ φξν
πξνγξάκκαηα cluster. Γηα ην ιφγν απηφ ζπκπεξηιήθζεθε ν νξηζκφο ηνπ cluster
πξνθεηκέλνπ ε εξκελεία αλ έρεη πξφγξακκα πνπ αθνξά cluster λα γίλεηαη ζηε βάζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ cluster.
Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη κφλν 5 απφ ηηο 31 ρψξεο δελ έρνπλ θαλέλα
εζληθφ πξφγξακκα γηα cluster- πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα ηα νκνζπνλδηαθά θξάηε φπνπ
ε

πνιηηηθή

γηα

ηα

cluster

πινπνηείηαη

ζε

επίπεδν

νκνζπνλδηψλ.

Ππλνιηθά

αλαγλσξίζηεθαλ 69 εζληθά πξνγξάκκαηα γηα cluster. Πηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ
πινπνηνχληαη 1-2 πξνγξάκκαηα γηα cluster. Νρηψ ρψξεο έρνπλ αλαθέξεη παξαπάλσ
απφ δπν πξνγξάκκαηα- ήηνη απφ ηξία έσο θαη νρηψ εζληθά πξνγξάκκαηα.
Σξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ
Πε φηη αθνξά ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ δηεξεπλήζεθε αλ νη
δηαηηζέκελνη πφξνη ζηα πξνγξάκκαηα γηα cluster πξνέξρνληαη απφ εζληθνχο
πξνυπνινγηζκνχο, θνηλνηηθά θνλδχιηα, πεξηθεξεηαθνχο πφξνπο ή απφ ηξίηεο πεγέο.
Πχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηηο αλάιπζεο νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη πνηθίιεο,
βαζηθή

πεγή ρξεκαηνδφηεζεο είλαη νη εζληθνί ινγαξηαζκνί ελψ επξσπατθέο

ρξεκαηνδνηήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 1 ζηα 5 πξνγξάκκαηα.
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Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πξνγξακκάησλ cluster
Tα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ cluster δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ πξφγξακκα
ζε πξφγξακκα θαη απφ ρψξα ζε ρψξα. Ρα παξαθάησ 10 ραξαθηεξηζηηθά
πξνζδηνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ ηχπν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη:
-

Γεσγξαθηθή θάιπςε- ζε πνην βαζκφ ηα πξνγξάκκαηα είλαη εζληθά, πεξηθεξεηαθά ή
ηνπηθά.

-

Ξνιηηηθή κε ηελ νπνία ζπζρεηίδνληαη- πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, επηζηήκε θαη
ηερλνινγία, βηνκεραληθή πνιηηηθή ή κίγκα ησλ παξαπάλσ.

-

Δζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλε θάζε αλάπηπμεο ησλ cluster-αλ απεπζχλνληαη ζε θάπνηα
ζπγθεθξηκέλε θάζε πρ αλαδπφκελα cluster, ψξηκα cluster θιπ.

-

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη ησλ πξνγξακκάησλ- αλ απεπζχλνληαη ζε επηρεηξήζεηο,
εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, θνξείο εθπαίδεπζεο, δεκφζηνπο θνξείο ή ζε κίγκα ησλ
παξαπάλσ.

-

Δζηίαζε ζε κηθξνκεζαίεο- αλ αθνξνχλ κφλν ΚΚΔ.

-

Δχξνο δξαζηεξηνηήησλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (R&D)- ζε πνην βαζκφ είλαη ηα
πξνγξάκκαηα εζηηαζκέλα ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε (ρακειφ, κεζαίν, πςειφ).

-

Γηαζπλνξηαθή

ζπλεξγαζία- ζε πνην βαζκφ πεξηιακβάλνληαη δηαζπλνξηαθέο

δξαζηεξηφηεηεο.
-

Γηαδηθαζία επηινγήο clusters- αλ ε δηαδηθαζία επηινγήο ζηεξίδεηαη ζε ππνβνιή
ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ γηα cluster θαη ζε πνην βαζκφ ε δηαδηθαζία είλαη top-down ή
bottom-up.

Πχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ επηκέξνπο αλαθνξψλ ησλ ρσξψλ, αλ θαη δελ
πεξηιακβάλνληαη ζε φια ηα πξνγξάκκαηα νη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο, ζηελ πιεηνςεθία
ησλ πεξηπηψζεσλ δίλνληαη ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηνλ ρξνληθφ
νξίδνληα πινπνίεζεο θιπ.
-

Γεσγξαθηθή θάιπςε: Πε φηη αθνξά ζηε γεσγξαθηθή θάιπςε φια ζρεδφλ ηα
πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη ζε εζληθή θιίκαθα. Κφλν 7 απφ ηα 69 πξνγξάκκαηα
εζηηάδνπλ ζε θάπνηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, είηε ζε πεξηθεξεηαθφ ή ζε ηνπηθφ επίπεδν.

-

Φάζε αλάπηπμεο ησλ cluster: Ρα 36 απφ ηα 69 πξνγξάκκαηα δελ εζηηάδνπλ ζε
θάπνηα θάζε αλάπηπμεο ησλ cluster. ζα απφ ηα πξνγξάκκαηα δελ είλαη γεληθά
ζπλήζσο απεπζχλνληαη ζε αλαδπφκελα θαη αλαπηπζζφκελα cluster.

-

Ξνιηηηθή κε ηελ νπνία ζπζρεηίδνληαη: Πρεδφλ ηα κηζά απφ ηα επξσπατθά
πξνγξάκκαηα γηα cluster ζρεηίδνληαη κε βηνκεραληθή, ή επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή θαη
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πνιηηηθή γηα ηελ έξεπλα & ηελ ηερλνινγία. Πρεδφλ έλα ζηα ηέζζεξα πξνγξάκκαηα
ζπλδέεηαη κε άζθεζε πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο.
-

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη ησλ πξνγξακκάησλ: Πρεδφλ φια ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα
απεπζχλνληαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θπξίσο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο
θαηλνηνκίαο. Κηα άιιε κεγάιε νκάδα δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ είλαη ηα εξεπλεηηθά
θέληξα/ηλζηηηνχηα- ζε 40 απφ ηα 60 πξνγξάκκαηα εκπιέθνληαη εξεπλεηηθά
ηλζηηηνχηα. Κφλν ζε κηα κηθξή κεηνςεθία ησλ πξνγξακκάησλ βαζηθή νκάδα
απνδεθηψλ ησλ πξνγξακκάησλ είλαη εθπαηδεπηηθά θέληξα θαη δεκφζηνη θνξείο.

-

Δζηίαζε ζε κηθξνκεζαίεο: 31 απφ ηα 69 εζληθά πξνγξάκκαηα γηα cluster
απεπζχλνληαη ζε ΚΚΔ.

-

Δχξνο δξαζηεξηνηήησλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (R&D). Πε γεληθέο γξακκέο νη
δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο πξνσζνχληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηα
πξνγξάκκαηα cluster. Πε 29 πξνγξάκκαηα νη δξάζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη
δξάζεηο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ζε κεγάιν βαζκφ, ζε 18 πξνγξάκκαηα ζε κεζαίν
θαη κφλν ζε 11 απφ ηα 69 δελ πεξηιακβάλνληαη θαζφινπ ή πεξηιακβάλνληαη ζε κηθξφ
βαζκφ.

-

Γηαζπλνξηαθή

ζπλεξγαζία- 50% ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ γηα cluster

πεξηιακβάλνπλ θάπνην είδνο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο. κσο, κεηνςεθία ησλ
πξνγξακκάησλ ζέηνπλ σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλεξγαζίεο.
Αληίζεηα, ζε κεγάιν αξηζκφ πξνγξακκάησλ πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα εμαγσγψλ
ή άιιεο δξάζεηο εθηφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ.
Γηαδηθαζία επηινγήο cluster
Πηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ έρεη ζεζπηζηεί θάπνηα
δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πξνηάζεσλ ζπκκεηνρήο φπνπ κηα νκάδα επηρεηξήζεσλ
δπλεηηθά ή ελεξγά κέιε ηνπ cluster ππνβάιινπλ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα. Πε 39
πξνγξάκκαηα ε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη 100% bottom up ελψ ζε 28 απφ απηά είλαη
πεξηζζφηεξν top down ζε φηη αθνξά ηελ επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ.
Πε φηη αθνξά ην είδνο ησλ παξνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα, ζε 31
πξνγξάκκαηα πξνβιέπεηαη κφλν νηθνλνκηθή ελίζρπζε ελψ ζε 8 πξνγξάκκαηα παξέρεηαη
κφλν θαζνδήγεζε/ζπκβνπιέο κέζσ δηθηχνπ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ/επηθνηλσλίαο. Πε
26 πξνγξάκκαηα δηαηίζεληαη ζπλδπαζκφο ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ νηθνλνκηθή
ελίζρπζε, ζπκκεηνρή ζε δίθηπα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θιπ.
Δκπιεθφκελνη θνξείο
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Ρν πιήζνο θαη ην είδνο ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ γηα πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ cluster
δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ρψξα ζε ρψξα. Πε δεθαηξείο ρψξεο, ηνπιάρηζηνλ δχν
ππνπξγεία είλαη ζπλππεχζπλα. Πηελ πιεηνςεθία ηνπο πξφθεηηαη γηα ρψξεο ηεο Γπηηθήο
Δπξψπεο. Ρα βαζηθά ππνπξγεία πνπ ζπλήζσο εκπιέθνληαη είλαη ην πνπξγείν
Βηνκεραλίαο (16 ρψξεο) θαη ην πνπξγείν Δζληθήο Νηθνλνκίαο (14 ρψξεο). Πε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο αξκφδην θαίλεηαη λα είλαη ην πνπξγείν Δπηζηήκεο & Έξεπλαο (9 ρψξεο)
ελψ άιια ππνπξγεία εκπιέθνληαη ζε 11 ρψξεο. Ρν πνπξγείν Δζληθήο Νηθνλνκίαο παίδεη
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θπξίσο ζηηο λέεο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ελψ
ζεκαηηθά ππνπξγεία έρνπλ αξκνδηφηεηα γηα cluster ζηηο ψξηκεο επξσπατθά ρψξεο (“the
old EU”).
Πε νξηζκέλεο ρψξεο ιεηηνπξγεί Ππκβνχιην/Δπηηξνπή Δηδηθψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα
ησλ cluster. Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηηο 27 ρψξεο πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε απηή, 12
(44%) δελ δηέζεηαλ θάπνηα επηηξνπή, 11 ρψξεο (41%) είραλ νξγαλψζεη κηα επηηξνπή γηα
ην ζθνπφ απηφ ελψ ζε 4 ρψξεο (15%) ππήξρε κηα επηηξνπή γεληθνχ ζθνπνχ. Απφ ηελ
αλάιπζε δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηάζε πνπ λα δηθαηνινγεί ηα
απνηειέζκαηα θαζψο θαη ηηο δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο ρσξψλ πεξηιακβάλνληαη ηφζν
κηθξέο θαη κεγάιεο ρψξεο, ρψξεο ηηο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Δπξψπεο.
Πηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ, νη πνιηηηθέο γηα cluster ζε εζληθφ
επίπεδν πινπνηνχληαη απφ θνξείο (agencies) πνπ επηβιέπνληαη απφ δηάθνξα ππνπξγεία.
Πηηο επηκέξνπο αλαιχζεηο (country reports) θαίλεηαη φηη θάζε ρψξα έρεη πξνζδηνξίζεη
απφ θαλέλα έσο θαη εθηά θνξείο ην κέγηζην πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πνιηηηθή γηα
cluster ζηε ρψξα ηηο. Κεξηθνί απφ ηνπο θνξείο πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα cluster, ελψ
άιινη ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο απηέο ζε πην επξεία/γεληθή βάζε θαη ζπλεπψο δελ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε/πινπνίεζε επηκέξνπο πξνγξακκάησλ cluster.
To εχξνο ησλ θνξέσλ, πνπ εκπιέθεηαη ζηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ εμαξηάηαη, ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ, απφ ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ησλ θξαηψλ. Πε νξηζκέλεο ρψξεο νη
πνιηηηθέο γηα cluster δελ πινπνηνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν αιιά θπξίσο ζε πεξηθεξεηαθφ.
Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νκνζπνλδηαθά θξάηε φπσο είλαη ην Βέιγην, ε Ηηαιία, ε
Διβεηία, ε Κεγάιε Βξεηαλία, ε Ηζπαλία αιιά θαη ε Ρνπξθία δελ πινπνηνχλ πνιηηηθέο
cluster ζε εζληθφ επίπεδν. πνπ σο εζληθφ νξίδεηαη ην επίπεδν ηηο ζπλνκνζπνλδίαο.
Αληίζεηα θπξίσο ζηηο ρψξεο απηά ηα πξνγξάκκαηα cluster πινπνηνχληαη ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Θαη‟ αληηζηνηρία ζηηο ρψξεο απηέο δελ εληνπίδεηαη θαλέλαο
θνξέαο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ cluster ζε εζληθφ επίπεδν.
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Ππλνιηθά φκσο απφ ηηο 31 ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, 75 εζληθνί θνξείο
ραξηνγξαθήζεθαλ λα εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ cluster3. Πηελ πιεηνςεθία
ησλ ρσξψλ (21 ρψξεο) αλαθέξνληαη έσο ηξεηο θνξείο (agencies) πνπ είλαη αξκφδηνη γηα
εζληθή πνιηηηθή γηα cluster. H Ηξιαλδία θαη Φηιαλδία είλαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε ηνπο
πεξηζζφηεξνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πνιηηηθή γηα cluster - 7 θαη 8 θνξείο
αληίζηνηρα. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θνξέσλ απηψλ έρνπλ θαη άιιεο
αξκνδηφηεηεο. Κφλν ηξεηο θνξείο απφ ηνπο ζπλνιηθά 75 αλαθέξεηαη φηη εμεηδηθεχνληαη
απνθιεηζηηθά ζηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ cluster. Έλα απφ ηα ιίγα παξαδείγκαηα
θνξέσλ κε κνλαδηθφ αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε cluster είλαη ην Public

Institution

National Office of European Technology Platforms ζηε Lithuania. Ρν ηλζηηηνχην ηδξχζεθε
ην 2004 κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία ηερλνινγηθψλ πιαηθνξκψλ θαη cluster ζηε
Ιηζνπαλία.

II. Ξεξηθεξεηαθή πνιηηηθή cluster
Ιφγσ ησλ δηαθνξψλ πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη ρψξεο είλαη νξγαλσκέλεο
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε εηθφλα ησλ πνιηηηθψλ cluster πνπ πινπνηνχληαη ζε εζληθφ
επίπεδν λα ζπκπιεξσζεί κε ηελ εηθφλα γηα ηηο πνιηηηθέο cluster πνπ πινπνηνχληαη ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Θάπνηεο ρψξεο είλαη νξγαλσκέλεο ζε εζληθά θξάηε ελψ θάπνηεο
άιιεο ζε ζπλνκνζπνλδίεο. Δπηπιένλ, ε απηνλνκία ησλ πεξηθεξεηψλ δηαθέξεη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ρψξα ζε ρψξα. Νξηζκέλεο ρψξεο επηιέγνπλ λα ππνζηεξίδνπλ
cluster ζε εζληθφ επίπεδν θαη άιιεο ζε πεξηθεξεηαθφ.
Ζ πνιηηηθή γηα cluster ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζεσξείηαη ζεκαληηθή ζε 11 ρψξεο (39%),
αξθεηά ζεκαληηθή ζε 8 ρψξεο (29%) θαη ιίγν ζεκαληηθή ζε 9 ρψξεο (32%). Φαίλεηαη
φκσο φηη ε ζεκαζία ησλ πνιηηηθψλ cluster ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν λα
ζπζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ. Έηζη, ρψξεο πνπ ζεσξνχλ φηη ε πνιηηηθή cluster ζε
εζληθφ επίπεδν είλαη ζεκαληηθή εθθέξνπλ αληίζηνηρε άπνςε θαη γηα ηελ πνιηηηθή cluster
ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ρν αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζε ρψξεο πνπ αμηνινγνχλ σο
αξθεηά ή ιίγν ζεκαληηθή ηελ πνιηηηθή cluster ζε εζληθφ επίπεδν. Απφ ηνλ θαλφλα απηφλ
εμαηξνχληαη κφλν ρψξεο φπσο ε Απζηξία, ε Γαλία θαη ε Ηζπαλία πνπ αμηνινγνχλ σο
πην ζεκαληηθή ηελ πνιηηηθή cluster ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ην εζληθφ

3

Πην Βέιγην εληνπίζηεθαλ 4 θνξείο ζε επίπεδν φκσο νκνζπνλδηψλ θαη ζπλεπψο δελ πξνζκεηξψληαη ζην πιήζνο ησλ θνξέσλ πνπ πινπνηνχλ
πνιηηηθή ζε εζληθφ επίπεδν.
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επίπεδν. Θη απηφ γηαηί ζηηο ρψξεο απηέο νη πεξηθέξεηεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε φηη
αθνξά ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.
Ξεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα cluster
Ρα πξνγξάκκαηα cluster ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν είλαη ιηγφηεξν ζπλήζε απφ ηα
πξνγξάκκαηα ζε εζληθφ επίπεδν. Έηζη, ζε 13 ρψξεο (43%) δελ αλαθέξνληαη θαζφινπ
πξνγξάκκαηα

γηα

cluster

ζηηο

πεξηθέξεηεο

ελψ

πεξηθεξεηαθά

πξνγξάκκαηα

πινπνηνχληαη ζε 17 ρψξεο (57%). Νη ρψξεο ηηο πξψηεο νκάδαο είλαη θπξίσο κηθξφηεξεο
ζε έθηαζε ή ζε πιεζπζκφ πρ Θχπξνο, Ρζερία, Φηιαλδία, Κάιηα, Λνξβεγία θαη
Πινβαθία. Δηδηθά ε Φηιαλδία θαη ε Λνξβεγία πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα απηή φρη
ηφζν ιφγν ηνπ κεγέζνπο ηνπο αιιά επεηδή έρνπλ αδχλακεο πεξηθέξεηεο. Πηηο 17 ρψξεο,
ζηηο νπνίεο πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα cluster ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζπλνιηθά
ραξηνγξαθήζεθαλ 88 πξνγξάκκαηα. Ξηζαλφλ ε ιίζηα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ
πινπνηνχληαη λα κελ είλαη εμαληιεηηθή θαη λα ππάξρνπλ θαη άιια πξνγξάκκαηα πνπ
δελ θαηέζηε εθηθηφ λα αλαγλσξηζηνχλ. Πεκεηψλεηαη κάιηζηα ζεκαληηθή δηαθνξά ζην
πιήζνο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη. Έηζη, ην 50% ησλ πξνγξακκάησλ
πινπνηείηαη ζε δχν κφλν ρψξεο (Ξνισλία, UK) ελψ ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνγξακκάησλ
(10 πξνγξάκκαηα) πινπνηείηαη θαη ζηελ Ηζπαλία.
Σαξαθηεξηζηηθά πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ
Ρα πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη ζε επηρεηξήζεηο, εξεπλεηηθά θέληξα,
ηλζηηηνχηα εθπαίδεπζεο/επηκφξθσζεο, δεκφζηεο αξρέο θαη άιινπο θνξείο φπσο
άιισζηε θαη ηα εζληθά πξνγξάκκαηα. Θπξίσο φκσο απεπζχλνληαη ζε επηρεηξήζεηο. Απφ
ηνπο ππφινηπνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο, ε θαηαλνκή είλαη ζπκκεηξηθή ζε φιεο ηηο
νκάδεο. Έηζη, 52 πξνγξάκκαηα αθνξνχλ εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, 45 πξνγξάκκαηα
θνξείο εθπαίδεπζεο/επηκφξθσζεο θαη 43 δεκφζηεο αξρέο. Φαίλεηαη δειαδή φηη πνιιά
πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο. Θαηά
κέζν φξν, θάζε πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ηξείο νκάδεο δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ.

Δίδνο παξνρψλ
Πε γεληθέο γξακκέο ηα πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα παξέρνπλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε,
ζπκκεηνρή ζε δίθηπα πιεξνθφξεζεο/γλψζεο. Κηθξέο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
πξνγξακκάησλ ζηα είδε ησλ παξνρψλ. Έηζη ζε 29 πξνγξάκκαηα παξέρεηαη κφλν
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νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, ζε 31 ζπκβνπιέο κέζσ δηθηχσλ θαη ζε 25 πξνγξάκκαηα θαη ηα
δχν.
Ππλέξγεηεο κε άιιεο πνιηηηθέο
Ζ πνιηηηθή cluster ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πνιηηηθή γηα
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηε βηνκεραληθή πνιηηηθή, ηηο πνιηηηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά
θαη ηελ πνιηηηθή γηα έξεπλα θαη ηερλνινγία. Νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο εζηηάδνπλ θάζε
θνξά ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο κε εμαίξεζε ιίγεο ρψξεο θαη εηδηθά ηελ
Ξνισλία.
Δκπιεθφκελνη θνξείο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
Γελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ην πιήζνο ησλ θνξέσλ/ηλζηηηνχησλ
(cluster organizations) πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ πνιηηηθή cluster ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν. Πε γεληθέο γξακκέο θαίλεηαη φηη ην πιήζνο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ είλαη
κεγάιν θαη κάιηζηα κεγαιχηεξν απφ φηη ζε εζληθφ επίπεδν. Κάιηζηα θάπνηνη θνξείο
ζηελ πεξηθέξεηα απνηεινχλ ππνθαηαζηήκαηα εζληθψλ θνξψλ. Νπφηε ζηελ πεξίπησζε
απηή ππάξρεη έλα πξφβιεκα εξκελείαο αλ απηνί νη θνξείο πξνζκεηξνχληαη ζηνπο
εζληθνχο θνξείο ή ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο θνξείο, πξφβιεκα πνπ επηιχεηαη ζε θάπνην
βαζκφ αλ εμεηάζεη θαλείο ηνλ βαζκφ απηνλνκίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο πεξηθέξεηαο
απφ ηνλ θεληξηθφ θνξέα.
Ρφζν φκσο ν ηχπνο φζν θαη ην πιήζνο ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε
πνιηηηθψλ cluster ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα ζε ρψξα. Ζ
βαζηθή δηάθξηζε είλαη φηη ζε νξηζκέλεο ρψξεο νη θνξείο απηνί εκπιέθνληαη ελεξγά ζηελ
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ cluster ελψ ζε άιιεο είλαη πεξηζζφηεξν γεληθνχ ζθνπνχ.
Αληίζηνηρα ην πιήζνο ησλ θνξέσλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν ηηο Βφξεηεο Σψξεο φπνπ
θπξίσο εληνπίδνληαη κηθξέο κνλάδεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Πε κηθξέο ζε έθηαζε
ρψξεο (πρ Ιεηνλία θαη Ινπμεκβνχξγν) ή ζε ρψξεο πνπ έρνπλ κεγάιεο δηνηθεηηθά
πεξηθέξεηεο (Γεξκαλία, UK) ην πιήζνο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θνξέσλ ζπλήζσο είλαη
κηθξφηεξν.

2.4

Βέιηηζηεο πξαθηηθέο

Πχκθσλα κε ηε δηεζλή επηζθφπεζε, δηαρξνληθά βέιηηζηε πξαθηηθή clustering- πνπ
ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηα θιαζζηθά παξαδείγκαηα (classics) ζηελ ηζηνξία ησλ
πεξηθεξεηαθψλ cluster- είλαη απηφ ηεο επαξρίαο Emilia-Romagna ζηελ Ηηαιία (Hospers &
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Beugelsdijk, 2002). Πεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλαγσγή ηεο πεξίπησζεο απηήο σο
βέιηηζηεο πξαθηηθήο είλαη ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή ηεο Emilia-Romagna ζηελ Ηηαιία
ζηεξηδφκελε ζηηο ΚΚΔ επηρεηξήζεηο θαη ζε έλα ππθλφ πιέγκα clusters πνπ αλαπηχρζεθε
ζηελ πεξηνρή αλαπηχρζεθε ηαρχηαηα. Πήκεξα ε πεξηνρή ζεσξείηαη κηα απφ ηηο
πινπζηφηεξεο θαη ηηο πην αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο ζηελ Δπξψπε θαη είρε ην 2008 ην ηξίην
πςειφηεξν ΑΔΞ αλά θεθαιή ζηελ Ηηαιία. Κάιηζηα ε πξσηεχνπζα ηεο πεξηνρήο, ε πφιε
Κπνιφληα έρεη έλα απφ ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο πνηφηεηαο δσήο.
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ clusters πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ πεξηνρή Emilia-Romagna
ήηαλ:
ην πξνζσπηθφ πςειήο εμηδείθεπζεο θαη ηθαλνηήησλ,
ην θνηλσληθφ θεθάιαην (ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά, δηάρπζε πιεξνθνξηψλ &
ηερλνγλσζίαο) θαη
ε

δηαθπβέξλεζε

ζε

πεξηθεξεηαθφ

επίπεδν

(ηνπηθή

απηνδηνίθεζε,

επαγγεικαηηθνί θνξείο, επηκειεηήξηα, θιπ).
Κέζσ ηνπ clustering νη επηρεηξήζεηο αχμεζαλ ζεκαληηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο,
αλαπηχρζεθαλ θαη δεκηνχξγεζαλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Πην πιαίζην απηφ πέηπραλ
ζεκαληηθή εμεηδίθεπζε ζηελ παξαγσγή, βειηίσζαλ ηηο γλψζεηο, ην βαζκφ εμσζηξέθεηαο
ηνπο θαη δηθηχσζήο ηνπο. Ξαξαθάησ δίλνληαη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε
δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ πξψηνπ cluster ζηελ πεξηνρή ηεο Emilia-Romagna ζηνλ
ηνκέα Θισζηνυθαληνπξγίαο-Έλδπζεο, ηε δνκή θαη νξγάλσζή ηνπ.
Κηα αθφκα θαιή πξαθηηθή πνπ επηιέρζεθε λα αλαθεξζεί ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ην
cluster ηεο Κάιηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ πξαθηηθή απηή επηιέρζεθε λα
αλαθεξζεί γηαηί ν ηνπξηζκφο απνηειεί θαη γηα ηελ Διιάδα ηνκέα κε ζεκαληηθφ
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη γηαηί νη επηρεηξήζεηο ζηελ Κάιηα έρνπλ ζεκαληηθέο
νκνηφηεηεο κε ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα (ΚΚΔ. Ππλεξγαηηθή
θνπιηνχξα). Κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο δχλαηαη λα αλαδεηρζνχλ ηα νθέιε ηνπ clustering
ζε κηθξέο θαη θησρέο ρψξεο φπσο είλαη ε Κάιηα. Έλα άιιν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ
ζπλέηεηλε ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ cluster είλαη ε αλάδεημε κηα θαιήο πξαθηηθήο
ε νπνία έρεη αθφκα αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ζε αληίζεζε κε ηελ πεξηνρή ηεο Emilia –
Romagna φπνπ ηα cluster έρνπλ θηάζεη ζε έλα πςειφ βαζκφ σξηκφηεηαο.
Θαηά ηε δηεζλή επηζθφπεζε δελ ζηάζεθε δπλαηφλ λα βξεζνχλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο
cluster ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ακηγψο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. πάξρνπλ φκσο πνιιά
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παξαδείγκαηα cluster κε θχξην ζηφρν ηελ εκπνξηθή πξνψζεζε έλαληη άιισλ πνπ έρνπλ
σο θεληξηθφ ζηφρν ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε. Ζ δηαθνξά ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ
έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο. Πηελ πξψηε πεξίπησζε δίλεηαη έκθαζε ζε δξάζεηο
marketing, branding θιπ ελψ ζηε δεχηεξε επηδηψθεηαη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ κέζσ
πςειφηεξσλ θαηλνηνκηθά επηδφζεσλ θαη άξα παξαγσγή πξντφλησλ πςειφηεξεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο. Αλ ρξεηαδφηαλ κάιηζηα λα δηαθξίλνπκε ζε πνηα θαηεγνξία
αλήθνπλ νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ ζα ιέγακε φηη ην cluster
θισζηνυθαληνπξγίαο ζηελ πεξηνρή Emilia-Romagna ηεο Ηηαιίαο αξρηθά είρε βαζηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ ηελ έξεπλα & αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία θαη κεηά ηελ εκπνξηθή
πξνψζεζε ελψ ην cluster ζηελ Κάιηα είρε εμαξρήο ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηνπ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.

I. Cluster Θισζηνυθαληνπξγίαο / Έλδπζεο ζηελ πεξηνρή Emilia-Romagna ηεο Ηηαιίαο
Θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε cluster ζηελ πεξηνρή Emilia-Romagna ήηαλ ε
πινπνίεζε πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν κε ζηφρν ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηηο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Νη ηνπηθέο αξρέο είραλ απηνλνκία θαη δπλαηφηεηα λα
θαζνξίζνπλ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ησλ πνιηηηθψλ θαη λα ζπγθεληξψζνπλ ηνπο
απαηηνχκελνπο πφξνπο. Πην πιαίζην απηφ νη ηνπηθέο αξρέο ηεο Emilia-Romagna
επέιεμαλ λα ζπγθεληξψζνπλ πφξνπο γηα ηελ ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε
ηε δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ πξνψζεζε επελδχζεσλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε.
Νη επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή, δξαζηεξηνπνηνχληαλ θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ηνκέα ηεο
παξαγσγήο κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ, ζηα απηνθίλεηα, ζηα δνκηθά πξντφληα, ζηα
ηξφθηκα θαη ζηελ θισζηνυθαληνπξγία. Ζ θισζηνυθαληνπξγία φκσο ήηαλ ν ηνκέαο
απφ ηνλ νπνίν μεθίλεζε ε πξψηε πξσηνβνπιία γηα ζχζηαζε cluster, πξσηνβνπιία πνπ
ρξνλνινγείηαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970. Αξρηθά δεκηνπξγήζεθε έλα θέληξν ηερληθήο
ππνζηήξημεο (CITER) ησλ επηρεηξήζεσλ θισζηνυθαληνπξγίαο ζηελ πεξηνρή γηα ηελ
βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ζρεδηαζκνχ, marketing θαη ηελ ελζάξξπλζε θαηλνηνκηθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ρελ αξρηθή ηδέα γηα ηε ζχζηαζε ηνπ cluster είρε έλα πεξηθεξεηαθφ
ηλζηηηνχην αλάπηπμεο (ERVET). Πην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο CITER ζπκκεηείραλ νη
παξαθάησ θνξείο: ην ERVET, ην επηκειεηήξην Δκπνξίνπ, ελψζεηο επηρεηξήζεηο θαη 431
ΚΚΔ.
Ζ cluster επηρείξεζε CITER αξρηθά ζπγθέληξσζε ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία
αλαθνξηθά κε ηερληθέο εθπαηδεχζεηο. Πηε βάζε απηή ηεο εκπεηξίαο πξνέθπςε ε αλάγθε
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γηα πην εμειηγκέλεο ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ. Πηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε cluster
επηρείξεζε CITER ε νπνία είρε ηζρπξφ ππφβαζξν ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε ηερληθά
ζέκαηα δηαθνξνπνίεζε ην ξφιν ηεο. Βαζηθνί ζηφρνη ηέζεθαλ ν παξαθάηση:
Αλάιπζε αγνξάο
Γηάρπζε ηερλνγλσζίαο, πξνψζεζε θαηλνηνκίαο
πνζηήξημε ζρεδηαζκνχ
Δλεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ππνζηήξημε θαηά ηελ
πηζηνπνίεζε
Ξαξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο εθπαίδεπζεο
Ππκκεηνρή ζε δηεζλή project θαη ζπλεξγαζίεο
Ζ εηαηξία ρξεκαηνδνηήζεθε αξρηθά απφ δεκφζηνπο πφξνπο πνπ παξείραλ νη ηνπηθέο
αξρέο θαη απφ απνδεκηψζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε ζηηο επηρεηξήζεηο κέιε.
Πηφρνο

ήηαλ

ζηαδηαθά

ε

cluster

επηρείξεζε

λα

κπνξέζεη

λα

γίλεη

απηνρξεκαηνδνηνχκελε. Πην πιαίζην απηφ ην ERVET ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή
απνζχξζεθε απφ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο cluster επηρείξεζεο. Έηζη, ε CITER έγηλε
πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο, επηρεηξήζεσλ- κειψλ
ηνπ cluster γεγνλφο πνπ ζπλέηεηλε ζηελ δηεχξπλζε ηνπ ραξηνθπιάθηνπ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ πνπ παξείρε πξνο ηα κέιε.
Ζ έδξα ηεο cluster επηρείξεζεο CITER βξίζθεηαη ζην Carpi φπνπ ιεηηνπξγνχλ αθφκα
εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα θαη άιιεο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο
επηρείξεζεο αθνξνχλ: κφδα, marketing, εθπαίδεπζε, πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο, δηεζλείο
ζπλεξγαζίεο, ινγηζκηθφ, ηερληθή αλάιπζε αγνξψλ, δηεζλείο ζρέζεηο. Πε θάζε έλαλ απφ
ηνπο ηνκείο απηνχο θαη επηπιένλ γηα ηε δηνίθεζε, ηε δεκνζηφηεηα θαη ηελ επηθνηλσλία
ππάξρεη αξκφδην άηνκν. Ρν ππφβαζξν ησλ ζηειερψλ πνπ απαζρνινχληαη πνηθίιεη απφ
ηερληθφ, νηθνλνκηθφ ζε ζρέδην θαη γξαθηζηηθή αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη
ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.
Ζ επηηπρία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ cluster ζπλίζηαηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην ηζρπξφ φξακα
πνπ κνηξάδνληαλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο θαη ζηε ζηαζεξή δέζκεπζε ησλ δεκφζησλ
ηνπηθψλ αξρψλ γηα ζηήξημε ηεο φιεο πξνζπάζεηαο. To cluster ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο
ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο cluster επηρείξεζεο CITER ήηαλ ε πξψηε επηηπρεκέλε
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πξσηνβνπιία ηνπ θνξέα ERVET, ε νπνία άλνημε ην δξφκν γηα ηε ζχζηαζε αθφκα 8
αληίζηνηρσλ ηερληθψλ θέληξσλ ζηελ πεξηνρή.

II. Cluster ζηνλ Ρνπξηζκφ ζηελ Κάιηα
Ρν ηλζηηηνχην Malta Enterprise πνπ ρξεκαηνδνηείηαη κε δεκφζηνπο πφξνπο είλαη
ππεχζπλν γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη clustering γηα ηελ πξνψζεζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ηνπξηζκνχ αλ θαη νη
ζπλεξγαζίεο δελ επλνχληαη φζν ζα κπνξνχζαλ θαζψο θάπνηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ
αθφκα ην θφβν φηη νη ζπλεξγαζίεο δχλαληαη λα απνδπλακψζνπλ ην αληαγσληζηηθφ
ηνπο πιενλέθηεκα. Ξαξφια απηά πνιιέο επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ ζπλεξγάδνληαη
αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηκέο παξνρήο ππεξεζηψλ, βαζκφ
πιεξφηεηαο θιπ. πάξρεη φκσο αθφκα κεγαιχηεξε δπλακηθή.
Ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ε Κάιηα επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηνπ
ηνπξηζκνχ. Πηε δεθαεηία ηνπ 1970 ε Κάιηα αλαδεηθλχνληαο δχν θπζηθά αγαζά ηνλ
ήιην θαη ηελ ζάιαζζα πξνζέιθπζε ζεκαληηθφ πιήζνο ηνπξηζηψλ κε επαθφινπζν ηελ
ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ. κσο αλ θαη ην πιήζνο ησλ ηνπξηζηψλ
απμήζεθε ζεκαληηθά ην χςνο ησλ εζφδσλ αλά ηνπξίζηα κεηψζεθαλ. Ζ δεθαεηία ηνπ
1980 ήηαλ δχζθνιε γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηεο Κάιηαο θαζψο ζηεξίδνληαλ ζε Αγγινπο
ηνπξίζηεο ζε κηα πεξίνδν πνπ ε νηθνλνκία ηεο Αγγιίαο ήηαλ ζε χθεζε. Έηζη, ηελ
πεξίνδν εθείλν ν αληαγσληζκφο ήηαλ πνιχ έληνλνο, νη ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ ηδηαίηεξα
επηζεηηθέο, ελψ παξάιιεια αλαπηχρζεθαλ δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίεο. Αξγφηεξα, ην
2004 ην εχξνο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ δηαθνξνπνηήζεθε απφ ηε ινγηθή ηεο
γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ ηνπξηζηψλ ζηε ινγηθή ηεο αλάπηπμεο δηαθξηηψλ
ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ κε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία επψλπκσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ
(brands) (π.ρ. tour operators θαη αλαςπρή, ζπλέδξηα θαη εηαηξηθέο πξσηνβνπιίεο,
εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, άζιεζε (θαηαδχζεηο), αγξνηνπξηζκφο, ηζηνξία θαη
πνιηηηζκφο).
Ρν cluster ζην ηνπξηζκφ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο, ηελ
πινπνίεζε νξηδφλησλ δξάζεσλ marketing γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ
πξντφληνο ηεο Κάιηαο αιιά θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ΚΚΔ ζηνλ ηνκέα. Ππλνιηθά ζην
cluster ζπκκεηέρνπλ 6 κεγάιεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη πνιπάξηζκεο πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο. Ρν cluster δηνηθείηαη απφ ηελ cluster επηρείξεζε MTA ε νπνία πινπνηεί
παξεκβάζεηο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: branding, εθπαίδεπζε, πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο,
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αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο. Νη πεξηνρέο απηέο απνηεινχλ ζηελ νπζία ηελ
αηρκή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ cluster.
Ξξνγξακκαηίδνληαη αθφκα λα αλαπηπρζνχλ θαη άιιεο ππεξεζίεο φπσο ε πξνψζεζε
ελεξγεηψλ marketing κέζσ δηεζλψλ θαλαιηψλ, ε αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ έιιεηςεο λεξνχ, πςειήο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο θαη
πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηαο γήο θαη θπξίσο ε ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο πιεξνθνξηθήο.

2.5

Ππκπεξάζκαηα θαη αλαθνξέο ζε πξνηάζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ πνιηηηθή
ησλ cluster ζηελ Δ.Δ

2.5.1

Γεληθά ζπκπεξάζκαηα

Πε κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ επηηπρεκέλσλ
cluster νη Brenner & Mφhlig (2007) αλέιπζαλ 159 clusters αλαθνξηθά κε 35
δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία ή ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο.
Πχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο νη βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε
επηηπρεκέλσλ cluster είλαη λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, θίλεηξα ή πηέζεηο
πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ησλ cluster θαη εμσηεξηθέο
ζπγθπξίεο (Marshallian externalities) ή θαη πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο πνπ
εληζρχνπλ ηε δηαδηθαζία “self-augmenting processes” θαη νδεγνχλ ηειηθά ζηελ
ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ κειψλ ηνπ cluster φηαλ
επηηεπρζεί κηα θξίζηκε κάδα κειψλ.
Αλαιπηηθφηεξα, βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία cluster είλαη:
Όπαξμε ζηελ πεξηθέξεηα παλεπηζηεκίσλ ή εξεπλεηηθψλ θέληξσλ γηα λα
παξέρνπλ επηζηεκνληθή – ηερλνινγηθή γλψζε ζηνλ εμεηδηθεπκέλν ηνκέα ηεο
ζπζηάδαο
Ηζρπξή παξνπζία βηνκεραλίαο γηα λα αλαιάβεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηε
γλψζε
Πχζηεκα κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ ην ξφιν ησλ «εηαίξσλ»
θαη επνκέλσο απνηεινχλ ην δη-επίπεδν κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ θαη κεγαιχηεξσλ
επηρεηξήζεσλ

SPEED AE

Σελ. 33

Παραδοηέο Α’: «Προεηοηκαζία δράζεωλ γηα ηελ ελίζτσζε ηωλ ειιεληθώλ κηθροκεζαίωλ επητεηρήζεωλ
γηα ζύζηαζε ή/θαη επέθηαζε Δπητεηρεκαηηθώλ σλεργαηηθώλ τεκαηηζκώλ ή αιιηώς ζσζηάδωλ
επητεηρήζεωλ (clusters) κε ορηδόληηες ή/θαη θάζεηες δηαζσλδέζεης κε έκθαζε ζηο εκπόρηο»

Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλεο δνκήο δηνίθεζεο, ζπλήζσο κε ηε κνξθή κε
θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ, εδξαησκέλνπ ζε επξεία ζπλεξγαζία κεηαμχ
ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα, ζπγθεληξψλνληαο εζληθνχο θαη ηνπηθνχο
θπβεξλεηηθνχο θνξείο, εξεπλεηηθά θέληξα, επηρεηξήζεηο, ηξάπεδεο θιπ.,
δεκηνπξγψληαο έλα ζπλεξγαηηθφ ζρεκαηηζκφ/ ζπζηάδα (cluster).
Απφ ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ cluster ζηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο, θαίλεηαη φηη νη πξσηνβνπιίεο απηέο
ζπλνιηθά πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο: εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη βειηηψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ ησλ clusters.
Απαηηείηαη φκσο κηα θαη‟ειάρηζηνλ δέζκεπζε 3-4 ρξφλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπλ λα απνδίδνπλ, εηδηθά ζε φηη αθνξά
πξνζδνθψκελεο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ.
Φαίλεηαη επίζεο φηη νη δεκφζηεο πνιηηηθέο αιιά θαη άιινη παξάγνληεο ζην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξσηνβνπιηψλ. Γη‟απηφ θαη θάζε
πξσηνβνπιία είλαη κνλαδηθή. Πεκαληηθέο δηαθνξέο εληνπίδνληαη κεηαμχ ησλ
αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ πεξηνρψλ,
δπλαηψλ θαη αδχλακσλ cluster. Πε θάζε πεξίπησζε φκσο ε χπαξμε εκπηζηνζχλεο απφ
ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο πξσηνβνπιίεο πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην δεκφζησλ πνιηηηθψλ
θαη απφ ηελ άιιε ε χπαξμε εγεζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν κε κεγάιε εκβέιεηα επηξξνήο
απνηεινχλ δείθηεο γηα ηελ θαιή απφδνζε ησλ πξσηνβνπιηψλ.
Νη πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο εληνπίδνληαη ζε ρψξεο φπνπ ε έξεπλα θαη ηερλνινγία
απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ζε ρψξεο φπνπ νη πεξηθέξεηεο
παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Ξην ζπρλά εληνπίδνληαη πξσηνβνπιίεο cluster ζε
αλαπηπγκέλεο θαη κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο (transition economies). Θπξίσο ηα cluster
εζηηάδνπλ ζε πεξηνρέο έληαζεο ηερλνινγίαο φπσο IT, ηαηξηθά φξγαλα/ζπζθεπέο,
παξαγσγή ηερλνινγίαο, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο & επηθνηλσληψλ, βηνηερλνινγία θαη
απηνθηλεηνβηνκεραλία.
Cluster εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ δελ δεκηνπξγνχληαη ζπρλά. Αληίζεηα ε ζχζηαζε cluster
γηα ηελ εκπνξηθή πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ απνηειεί
ζπρλφ θίλεηξν γηα ζχζηαζε cluster.
Δπηπξφζζεηα ε δηακφξθσζε νξάκαηνο, ε ζέζπηζε ζαθνχο πιαηζίνπ ζηξαηεγηθήο θαη ν
πξνζδηνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ απνηεινχλ θαζνξηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ
επηηπρεκέλε ζχζηαζε ησλ clusters. Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο
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ζηφρσλ ηνπ cluster ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ηζρπξά ζεκεία θαη νη δπλαηφηεηεο
ηνπ θάζε cluster θαη ην φξακα λα επηθνηλσλεζεί ζε φια ηα δπλεηηθά κέιε. Νη ζηφρνη
κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. Θάπνηνη ζηφρνη κπνξεί λα είλαη θνηλνί γηα ηηο
πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο ελψ άιινη λα εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο επηκέξνπο
αλάγθεο.
Γεληθά φκσο νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη πξέπεη λα αθνξνχλ επξεία γθάκα ζεκάησλ θαη λα
θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ 4-5 ζεκαηηθέο. Ξην ζηελά νξηζκέλνη κπνξεί λα είλαη νη ζηφρνη ζε
εδξαησκέλνπο ζρεκαηηζκνχο/cluster θαη αληίζεηα πην επξείο ζε αλαδπφκελνπο
ζρεκαηηζκνχο/cluster. Πε θάζε πεξίπησζε νη παξεκβάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην
πιαίζην ηνπ cluster πξέπεη λα έρνπλ πξνθχςεη κέζα απφ ζπλαίλεζε.
Πε γεληθέο γξακκέο ηα clusters είλαη πην εχθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ κεηαμχ κεγαιχηεξσλ
επηρεηξήζεσλ θαη ε νξγάλσζε ηνπο είλαη θαιχηεξε φηαλ ην θίλεηξν γηα ηε δεκηνπξγία
ηνπο είλαη ε αμηνπνίεζε κηαο επθαηξίαο θαη φρη ε αληηκεηψπηζε θάπνηαο αδπλακίαο.
Δπηπιένλ, πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλεο είλαη πξσηνβνπιίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε cluster
εζληθήο ή πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο αιιά θαη πξσηνβνπιίεο cluster πνπ εμαζθαιίδνπλ
δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε κέζα απφ κηα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Αληίζεηα, δελ
παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο ησλ πξσηνβνπιηψλ κε βάζε ηνλ αλ ε
θπβέξλεζε επηιέμεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, αλ νη επηρεηξήζεηο
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ίδην ζηάδην ηεο αιπζίδαο αμίαο, αλ νη επηρεηξήζεηο είλαη επζέσο
αληαγσληζηέο ή αλ είλαη κηθξέο θιπ. Γεληθά φκσο, νη πξσηνβνπιίεο πξέπεη λα
απεπζχλνληαη θπξίσο ζε θνξείο πνπ γεηηληάδνπλ. Ξξνηείλεηαη ζηηο πξσηνβνπιίεο λα
ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 10 επηρεηξήζεηο.
Κηα άιιε θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο γηα ηελ επηηπρία ησλ πξσηνβνπιηψλ cluster είλαη νη
δηεπθνιπληέο/κεζίηεο (facilitators/brokers). Κε βάζε ηνλ πξαθηηθφ θαλφλα 80/20, ην 80%
ησλ cluster δεκηνπξγείηαη απφ ην 20% ησλ κεζηηψλ. Ρν εχξνο ηνπ δηθηχνπ ηνπ
facilitators ζπκβάιεη ζηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ ηνπο. Νη επηηπρεκέλνη κεζίηεο ζπλήζσο
είλαη γλσζηνί/θαηαμησκέλνη ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ηνπ ηνκέα ηνπο πξηλ αθφκα
ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σξήζηκν είλαη νη facilitators λα δηαζέηνπλ επαξθείο πφξνπο πρ έδξα/γξαθείν ζε θάπνην
θπζηθφ ρψξν. Ξξέπεη αθφκα λα αθηεξψζνπλ ρξφλν γηα λα δηακνξθψζνπλ ην πιαίζην/
επηρεηξεκαηνινγία ψζηε λα κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζην βαζηθφ εξψηεκα: Γηαηί ην

cluster έρεη νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη πψο ζα ην επηηχρεη; Ρειηθά ζε φηη αθνξά ηε
δηαρείξηζε ηνπ cluster απαηηείηαη επαξθήο ζηειέρσζε θαη ηθαλφηεηεο αιιά θαη επειημία
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ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
αγνξψλ.
Ζ πξνζέιθπζε φκσο επηρεηξήζεσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα δελ είλαη εχθνιε.
Ρα πξνγξάκκαηα απαηηείηαη λα είλαη ελεξγά γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα θη απηφ γηαηί
ηφζν ε ελεκέξσζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ησλ επηρεηξήζεσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηά ζέιεη ρξφλν.
Πην πιαίζην απηφ απαηηνχληαη επξείεο ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο πξνθεηκέλνπ λα
επηθνηλσλεζεί ε έλλνηα θαη ηα νθέιε ηεο ζπκκεηνρή ζηα cluster ζηελ επηρεηξεκαηηθή
θνηλφηεηα. Ππληζηάηαη κάιηζηα ε επηθνηλσλία λα δηελεξγείηαη κέζα απφ ζπλαληήζεηο θαη
φρη κέζα απφ ηνλ γξαπηφ ιφγν. Δλ ηέιεη ζε φηη αθνξά ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαίλεηαη φηη
πςειέο επηδνηήζεηο δηαζηξέθνπλ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξέο ελψ ρακειέο επηδνηήζεηο
απνηπγράλνπλ λα ζπζπεηξψζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο. Σξεηάδεηαη αξρηθά θάπνην θεθάιαην
γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, νη εηζξνέο ρξεκαηνδνηήζεσλ ζα πξέπεη φκσο
λα κεηψλνληαη θαζψο ηα cluster αξρίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη νη επηρεηξήζεηο λα
απνθνκίδνπλ νθέιε.
Απνγνεηεπηηθά απνηειέζκαηα θαη απνηπρίεο πξσηνβνπιηψλ cluster ζπλαξηψληαη κε
έιιεηςε ζπλαίλεζεο, αδπλακίεο ζηε δηακφξθσζε πιαηζίνπ ζηξαηεγηθήο, έιιεηςε επξένο
δηθηχνπ επηθνηλσλίαο απφ ηνπο facilitators, απνπζία ππνδνκψλ θαη αλεπάξθεηα πφξσλ .

2.5.2

Ππζηαηηθά επηηπρίαο cluster ζε θάζε θάζε αλάπηπμεο

Απαηηνχκελα ζπζηαηηθά γηα ηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμε ησλ ζπζηάδσλ – clusters είλαη
ζε θάζε θάζε αλάπηπμεο είλαη:
1ε θάζε: Πχζηαζε ηνπ cluster
Όπαξμε πνιηηεηαθήο ζηήξημεο ζην αξρηθφ ζηάδην αλάπηπμεο. Ζ παξνρή
ππνζηήξημεο απφ ηελ ηνπηθή δηνίθεζε θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηνπ cluster
θαη ε ελζάξξπλζε επηρεηξήζεσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ζπκβάιιεη ζηελ
ηαρχηεξε αλάπηπμή ηνπ.
Ππλεξγαζία κε παλεπηζηήκηα / πνιπηερλεία. Ρα παλεπηζηήκηα θαη ηα
πνιπηερλεία

πνπ

αλαδεηθλχνληαη ζε

ιεηηνπξγνχλ

ζηελ

πεξηθέξεηα

ηνπ

cluster

ζεκαληηθνχο θνξείο παξαγσγήο εμεηδηθεπκέλεο

γλψζεο, θαζψο ιεηηνπξγνχλ σο θέληξα γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο, ηε
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δηάρπζε θαη αληαιιαγή γλψζεσλ, αιιά θαη σο θαηαιχηεο γηα ηε
δηεπθφιπλζε

ηεο

επηθνηλσλίαο

θαη

ζπλεξγαζίαο

δηαθνξεηηθψλ

επηρεηξήζεσλ.
Δλζάξξπλζε ζπκκεηνρήο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ. H
αλάπηπμε clusters πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ επηρεηξήζεσλ.
ζν κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο ησλ κειψλ, ηφζν πεξηζζφηεξεο νη
δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη νη ζπλέξγηεο κεηαμχ ηνπο.
2ε θάζε: Αλάπηπμε ηνπ cluster
Δπηινγή ζηελνχ εχξνπο πεδίν δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ cluster. Δάλ έλα
cluster ζηνρεχεη ζε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε επηρεηξήζεσλ ζηνλ
ηνκέα π.ρ. ησλ ηξνθίκσλ, έρεη ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαιάβεη
εζηηαζκέλεο πξσηνβνπιίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, ζε ζρέζε κε
ην αλ αλαιάκβαλε δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε π.ρ. ηεο παξαγσγήο
ειαηφιαδνπ.
Αλάπηπμε cluster κεηά απφ ζχγθξηζε θαη αμηνιφγεζε κε άιια clusters
αληίζηνηρεο θάζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ. Ζ ζχγθξηζε πξσηνβνπιηψλ
ηχπνπ cluster κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο
cluster. Ξξέπεη, φκσο, ηα clusters πνπ ζπγθξίλνληαη λα έρνπλ παξφκνηα
ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα κπνξνχλ λα βγνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα κε
αζθάιεηα.
Ξξνζαλαηνιηζκφο ζηε ζπλερή πινπνίεζε ελεξγεηψλ. Ζ ζπλερήο
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ έλα cluster ζπκβάιιεη ζηε δέζκεπζε ησλ
κειψλ ηνπ ζηνπο ζθνπνχο ηνπ cluster θαη ζηε δηαζθάιηζε ελεξγψλ
κειψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε πινπνίεζε ελφο site κε δπλαηφηεηα
δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ είλαη ιηγφηεξν θνζηνβφξα
ελέξγεηα θαη έρεη άκεζα απνηειέζκαηα γηα ηα κέιε απφ ηελ πινπνίεζε
ελφο πξνγξάκκαηνο πξνψζεζεο ηνπ cluster.
ινπνίεζε

πξψηα

ησλ

κηθξνχ

κεγέζνπο

ελεξγεηψλ

κε

άκεζα

απνηειέζκαηα. Δάλ θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο νη ελέξγεηεο πνπ
αλαιεθζνχλ δελ έρνπλ άκεζα απνηειέζκαηα θαη νθέιε γηα ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ, πνιιέο ζα απνηξαβερηνχλ απφ ην
ζρεκαηηζκφ γηαηί ζα ζεσξήζνπλ φηη δε βνεζάεη ζηελ αλάπηπμή ηνπο.
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Γηαζθάιηζε θνηλσληθήο απνδνρήο. Ζ πξσηνβνπιία αλάπηπμεs cluster
γηα λα επηηχρεη ρξεηάδεηαη θνηλσληθή απνδνρή. Ρα κέζα καδηθήο
επηθνηλσλίαο, πξνβάιινληαο ηελ πξσηνβνπιία αλάπηπμεο cluster θαη ηα
ακνηβαία νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά
πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.
3ε θάζε: Ιεηηνπξγία ηνπ cluster
Αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο απφ ηδηψηεο. Νη δεκφζηνη θνξείο δχλαληαη
αξρηθά λα παίδνπλ ηνλ πξψην ξφιν ζηε δεκηνπξγία cluster απφ ηελ ψξα
φκσο πνπ αξρίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο, ηε δηνίθεζε, πξέπεη λα
αλαιακβάλεη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία.
Παθήο θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ
πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί απφ ηελ νκάδα δηνίθεζεο ηνπ cluster, απαηηείηαη
λα γίλνπλ κηα ζεηξά ελεξγεηψλ. Νη ελέξγεηεο απηέο θαιφ είλαη λα
αλαιεθζνχλ απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ. Έηζη, ν θφξηνο ζα επηκεξηζηεί, ζα πινπνηεζνχλ
πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ θαη νη
θνξείο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο.

2.6

Πχγθξηζε cluster κε άιια κέηξα ελίζρπζεο θαηλνηνκίαο

Δθηφο απφ ηηο πνιηηηθέο γηα cluster, δηεζλψο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο θαη άιιεο
πνιηηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο πνπ βαζίδνληαη ζε έλλνηεο φπσο ε αιπζίδα
αμίαο (value chain) θαη νη εηδηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο (special economic zones (SEZs) ελψ
δηεζλψο

έρνπλ

πινπνηεζεί

θαη

θηιφδνμα

ζρέδηα

γηα ηελ αλάπηπμε

πφισλ

αλάπηπμεο/θαηλνηνκίαο. Αλ θαη νη παξαπάλσ πξνζπάζεηεο ζε θάπνην βαζκφ
ζρεηίδνληαη κε ηα cluster θαη έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα, εληνπίδνληαη θαη
ζεκαληηθέο δηαθνξέο.
Ρα cluster δηαθνξνπνηνχληαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ελεξγνπνηνχλ ηφζν ην δεκφζην
φζν θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δπηπιένλ, νη παξεκβάζεηο γηα cluster ζηνρεχνπλ ζηελ
θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ φπσο ε εκπηζηνζχλε θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ
ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαη παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή εδξαησκέλσλ
ζηεξεφηππσλ ζηελ εξγαζία, ζηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο ησλ
επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ. Κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ cluster θαη ηε
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ζχζηαζε ησλ cluster organizations θαιχπηεηαη έλα ζεζκηθφ θελφ, κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ.
Clusters θαη αιπζίδεο αμίαο (value chains): Ζ πξνζέγγηζε ηεο αιπζίδαο αμίαο
εζηηάδεη ζηηο ζρέζεηο/ζπλαιιαγέο πνπ δηακνξθψλνληαη κέζα ζηνλ πξνκεζεπηηθφ
θχθιν θαη ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ηνπο. Ζ αλάιπζε ζηελ
πεξίπησζε ηεο αιπζίδαο αμίαο είλαη γξακκηθή, ζε αληίζεζε κε ηα cluster πνπ είλαη
ζπζηεκηθή θαη πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ αλάιπζε ηεο αιπζίδαο αμίαο, ζέκαηα
ζηξαηεγηθήο, δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ, βέιηηζηνπ ζπληνληζκνχ ησλ κειψλ ηεο
αιπζίδαο κε ηε ζπκκεηνρή θαη άιισλ θνξέσλ εθηφο απηήο. Δπηπιένλ ηα cluster
ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ επηρεηξήζεηο πνπ γεηηληάδνπλ ελψ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο
αιπζίδαο αμίαο δελ ηίζεηαη γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο. Έξγα ζην πιαίζην ηεο
αιπζίδαο αμίαο απεπζχλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπληζηνχλ ηνλ
αδχλακν θξίθν ελψ ηα project ζην πιαίζην ησλ cluster έρνπλ πην επξχ ραξαθηήξα
θαζψο απνζθνπνχλ ζηελ αλαβάζκηζε φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο αιπζίδαο αμίαο
αιιά θαη φισλ ησλ άιισλ θνξέσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ
cluster.
Cluster θαη βηνκεραληθέο δψλεο ή εηδηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο (special economic zones
(SEZs). Νη εηδηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο θαηά θχξην ιφγν απνζθνπνχλ ζην λα
παξέρνπλ θαιχηεξεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D) αιιά
θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα. Ππλήζσο αλαπηχζζνληαη κέζα απφ εζηηαζκέλεο ελέξγεηεο
βηνκεραληθήο πνιηηηθήο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο
αλάπηπμεο. Πην πιαίζην απηφ εληφο ησλ νηθνλνκηθψλ δσλψλ παξέρνληαη πςειά
θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε εγέηηδσλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη άιισλ ζηελ ίδηα
πεξηνρή. Νη πξσηνβνπιίεο cluster απφ ηελ άιιε κεξηά δελ είλαη ζε ηφζν έληνλν
βαζκφ top down. Ζ πςειή επηρεηξεκαηηθή ππθλφηεηα απνηειεί πξνυπφζεζε θαη φρη
θεληξηθφ ζηφρν ησλ πνιηηηθψλ cluster. Δπηπιένλ, ε ιεηηνπξγία ησλ ππνζηεξηθηηθψλ
θνξέσλ φπσο εξεπλεηηθά θέληξα, θνξείο εθπαίδεπζεο θιπ αλαπηχζζνπλ ζηαδηαθά
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ cluster. O ξφινο ηεο
πνιηηείαο είλαη θαηά θχξην ιφγν δηεπθνιπληηθφο θαη δελ ηίζεληαη πεξηνξηζκνί
αλαθνξηθά κε ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ cluster. Κεηαμχ ησλ cluster θαη ησλ
βηνκεραληθψλ δσλψλ εληνπίδνληαη αθφκα θαη γεσγξαθηθέο δηαθνξέο. Έηζη, αλ θαη
νη βηνκεραληθέο δψλεο είλαη ζπλήζσο ρσξνζεηεκέλεο θνληά ζε πφιεηο, ζπλήζσο είλαη
κηθξφηεξεο ζε έθηαζε ζε ζρέζε κε ηα cluster, ηα νπνία αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ
κειψλ ηνπο δχλαηαη λα εθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηελ πφιε, ην λνκφ ή θαη ηελ
πεξηθέξεηα.
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Clusters θαη πφινη αλάπηπμεο. πσο ηα cluster έηζη θαη νη πφινη αλάπηπμεο
ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ νηθνλνκηψλ ζπλεξγαζίαο αιιά
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε. Ζ έλλνηα
«πφινη αλάπηπμεο» έγηλε γλσζηή ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970 κε βαζηθφ κειεηεηή
ηνλ Frannois Perroux. Ρν ζρέδην ζπλίζηαηαη ζηελ πηνζέηεζε θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ,
ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη ζηελ παξνρή άιισλ δηεπθνιπληηθψλ/ππνζηεξηθηηθψλ
ππεξεζηψλ ζε κία πεξηνρή γηα ηελ πξνζέιθπζε εηαηξεηψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε
πνιηηεία ιεηηνπξγεί σο ζρεδηαζηήο (master planner), ζέηνληαο ζην ζηφραζηξν
ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο θαη πεξηνρέο θαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα επξχ πιέγκα
θηλήηξσλ αθφκα θαη ζε πεξηνρέο πνπ απέρνπλ ζεκαληηθά απφ ηα βαζηθά
νηθνλνκηθά θέληξα. Αληίζεηα ηα cluster αλαπηχζζνπλ δξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ
νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
πεξηνρή. Ζ πνιηηεία παίδεη κελ ζεκαληηθφ αιιά θπξίσο ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ελψ
πξσηαγσληζηέο είλαη νη επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ cluster.

2.7

Ινηπέο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα δηθηχσζεο επηρεηξήζεσλ

Πηελ ελφηεηα απηή εμεηάδνληαη νξηζκέλα απφ ηα κεγάια πξνγξάκκαηα δηθηχσζεο πνπ
έρνπλ πινπνηεζεί ζηελ Δπξψπε, θνηλά ζηνηρεία θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά
κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο. Ρα
πξνγξάκκαηα απηά εμεηάδνληαη γηαηί ε δηθηχσζε ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ζεκαληηθφ
δνκηθφ ζηνηρείν ησλ cluster αιιά θαη ερέγγπν γηα ηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπο.
Πχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ κειέηε Policy

for inter-firm networking and clustering: a practitioner‟s perspective, in: Enhancing the
Competitiveness of SMEs in the Global Economy ην πξψην επίζεκν πξφγξακκα
δηθηχσζεο μεθίλεζε ζηε Γαλία ην 1989 θαη πξνζέιθπζε κεγάιν ελδηαθέξνλ δηεζλψο. Νη
Λνξβεγνί, ζηε ζπλέρεηα βαζηδφκελνη ζε απηή ηελ εκπεηξία δεκηνχξγεζαλ παξεκβάζεηο
«δεχηεξεο γεληάο». Ζ Λνξβεγία εγθαηλίαζε έλα πξφγξακκα επξείαο αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ, ζην πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θηινζνθίαο: «ζπλεξγαζία θαη
αληαγσληζκφο» Κηα ζεηξά απφ άιιεο ρψξεο / πεξηθέξεηεο αλέπηπμαλ επίζεο
παξεκβάζεηο γηα ηε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηθηχσζεο. Γηα ηα πεξηζζφηεξα φκσο
απφ απηά δελ ππάξρνπλ εθηελείο αμηνινγήζεηο.
Ζ αξρηθή έκπλεπζε γηα ην πξφγξακκα ηεο Γαλίαο ήξζε απφ ηε βφξεηα Ηηαιία θαη ηε
λφηηα Γεξκαλία φηαλ έγηλε αληηιεπηφ φηη νη ζηελνί εηαηξηθνί δεζκνί νη νπνίνη
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ελζαξξχλνπλ ηελ εμεηδίθεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλεηέιεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία
ησλ δχν πεξηνρψλ. Κέζα ζε ηέζζεξα ρξφληα (1989-1993), ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο
πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην πνπξγείν Βηνκεραλίαο

θαη πινπνηήζεθε απφ ην

Ρερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην ηεο Γαλίαο δεκηνπξγήζεθαλ πεξίπνπ 150 δίθηπα ζηα νπνία
ζπκκεηείραλ 650 επηρεηξήζεηο. δεκηνπξγήζεθαλ σο απνηέιεζκα ηνπ θαη παξέρεηαη κέζσ
ηνπ. Κηα νκάδα εθπαηδεπκέλσλ πξαθηφξσλ (brokers)

δηεπθφιπλαλ ζεκαληηθά ηε

δηθηχσζε ελψ παξάιιεια δηαηίζεην ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ησλ δηθηχσλ απηψλ. Ρν
γεγνλφο φηη παξέρνληαλ εληζρχζεηο/επηδνηήζεηο απνηέιεζε θίλεηξν γηα πνιινχο απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πινπνηήζνπλ « εχθνια» έξγα πνπ ηθαλνπνηνχζαλ ηα θξηηήξηα
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπλεηέιεζε ζηε δεκηνπξγία λνκηθψλ νληνηήησλ γηα ηελ
επηζεκνπνίεζε ησλ δηθηχσλ. ηαλ ην πξφγξακκα έθιεηζε θαη απνζχξζεθε ε
ρξεκαηνδφηεζε, ηα ηξία ηέηαξηα πεξίπνπ ησλ δηθηχσλ έπαςαλ λα είλαη ιεηηνπξγηθά. Αλ
θαη πνιιέο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ δελ είραλ δηαηεξήζηκν φθεινο, πεξίπνπ ην 40%
ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ αλέθεξαλ φηη απνθφκηζαλ νθέιε - ηδηαίηεξα ζε φηη
αθνξά ζηε κάζεζε θαη ζηελ εκπεηξία.
Ρν πην εθηεηακέλν θαη ζπλερέο πξφγξακκα επηρεηξεκαηηθήο δηθηχσζεο έιαβε ρψξα ζηε
Λνξβεγία. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νθηψ εηψλ πνπ δηήξθεζε -έσο ην 1998 δφζεθε ζηήξημε
ζε 700 ζρέδηα δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ πεξίπνπ 2.700 επηρεηξήζεηο,
θπξίσο ΚΚΔ. Κηα νκάδα ζπκβνχισλ ελεξγνχζαλ σο κεζίηεο. Ζ δεκφζηα δαπάλε ήηαλ
ζεκαληηθή, κε απνηέιεζκα ην θφζηνο αλά επηηπρεκέλν δίθηπν λα είλαη κεγάιν. Αλ θαη
δελ επηηεχρζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ, νη
ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ζεψξεζαλ φηη είραλ απνθνκίζεη πνηνηηθά νθέιε ηδηαίηεξα ζε φηη
αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη θπξίσο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ
ζπλεξγάδεζζαη αιιά θαη βειηίσζε επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Νξηζκέλα θνηλά ζηνηρεία ζε πνιιά απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα ήηαλ:
Σξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ απφ εζληθνχο νξγαληζκνχο.
ςειή επηρεηξεκαηηθή ππθλφηεηα κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηφρνο ησλ
πξνγξακκάησλ ε ελδπλάκσζή ηνπο.
Κεηαηφπηζε ελδηαθέξνληνο απφ ηε ζηήξημε κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηε ζηήξημε
νκάδσλ επηρεηξήζεσλ επηηπγράλνληαο ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηαπηφρξνλα
ζηήξημε ησλ ΚΚΔ θαη θηλεηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ κάζεζεο.
Δλζάξξπλζε εμεηδίθεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξήζεσλ, αλάπηπμεο θνηλψλ
ππνδνκψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
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Θαιιηέξγεηα ηεο ηδέαο θαη παξαθίλεζε ζπκκεηνρήο κε ζηφρν ηελ αιιαγή
ζπκπεξηθνξάο.
Δζηίαζε ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε έκθαζε ζηηο εμαγσγέο.
Γηαδηθαζία ηξηψλ ζηαδίσλ 1) Αλαγλψξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θέξνπλ θνηλά
ζηνηρεία, πξνζέιθπζή ηνπο θαη πινπνίεζε κειέηεο ζθνπηκφηεηαο αλαθνξηθά κε ην
πξνηεηλφκελν δίθηπν 2) δηακφξθσζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 3) έλαξμε πινπνίεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Αμηνπνίεζε πηζηνπνηεκέλσλ/εθπαηδεπκέλσλ κεζηηψλ/ζπκβνχισλ

(professional

brokers).
ινπνίεζε αξρηθά πηινηηθψλ έξγσλ κηθξήο θιίκαθαο, πξαγκαηνπνίεζε ηπρφλ
απαηηνχκελσλ βειηηψζεσλ/πξνζαξκνγψλ θαη επέθηαζε έξγνπ ζε εζληθή θιίκαθα.
Νη επηδνηήζεηο δηαηίζελην γηα ηελ ακνηβή ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κεζηηψλ (brokers) θαη
ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ δηθηχνπ.
Πηα πεξηζζφηεξα δίθηπα ζπκκεηείραλ αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο πνπ γεηηλίαδαλ
ρσξηθά, ζε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ δηθηχσλ ηδηαίηεξα ζε δίθηπα ζηα νπνία
ζπκκεηείραλ κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο θαη είραλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ
επηδηψθνληαλ ζπλεξγαζίεο κε άιιεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή
πεξηνρή αθφκα.

2.8

Σαξηνγξάθεζε cluster ζηνλ επξσπατθφ ρψξν

Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ cluster δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε θαζψο ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο
ρξεζηκνπνηνχληαη βαζηθά δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ πξψηε αθνξά ζηε
δηεμαγσγή κειεηψλ πεξίπησζεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζπλδπάδνληαο έξεπλα ζε
δεπηεξνγελείο πεγέο (desk research) θαη ζπλεληεχμεηο κε εκπεηξνγλψκνλεο ζε ηνπηθφ
επίπεδν θαη παξέρνπλ ιεπηνκεξή πνηνηηθή πιεξνθφξεζε ζε βάζνο ρξφλνπ. Ζ δεχηεξε
αθνξά ζηε ρξήζε δηαθφξσλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ φπνπ κε ηε ρξήζε ηεο ζηαηηζηηθήο
δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ καθξννηθνλνκηθνί δείθηεο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζε πεξίπησζε ζπζπείξσζεο επηρεηξήζεσλ θαη ηζρπξήο
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο (ζηαηηζηηθά cluster).

2.8.1

Αλάπηπμε case studies
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Πην πιαίζην ηεο πξψηεο κεζνδνινγίαο, έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά case studies πνπ
αλαιχνπλ ηελ ηζηνξία, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ cluster ζηελ
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θαηλνηνκία. Πην πιαίζην απηφ ην
European Cluster Observatory έρεη δεκνζηνπνηήζεη 25 κειέηεο πεξίπησζεο ζηνλ
επξσπατθφ ρψξν. Αθφκα 7 κειέηεο πεξίπησζεο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ cluster
θαηαγξάθεθαλ ζηελ αλαθνξά “Regional research intensive clusters and science parks”
πνπ δεκνζηεχηεθε ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο “Regions of Knowledge”4. Δπηπιένλ
κηα ζεηξά δεκνζηεχζεσλ ηνπ ΝΝΠΑ (1999, 2001, 2005, 2007, 2008) πεξηιακβάλνπλ
κειέηεο πεξίπησζεο γηα cluster. Ρέινο ην Competitiveness Institute (TCI) παξέρεη κηα
Βάζε Γεδνκέλσλ κε ηηο πξσηνβνπιίεο cluster5 κε ιεπηνκέξεηεο γηα 170 πεξίπνπ
πξσηνβνπιίεο cluster. Νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πεξίπησζεο πεξηιακβάλνπλ πνηνηηθέο
θπξίσο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ γέλλεζε, ηηο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηνπ cluster
πνπ αλαιχεηαη. Πε θάζε πεξίπησζε ε θάζε κειέηε πεξίπησζεο είλαη κνλαδηθή θαη
γη΄απηφ ηα απνηειέζκαηα είλαη δχζθνια ζπγθξίζηκα.

2.8.2

Σξήζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ

Ζ δεχηεξε βαζηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ cluster ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε
πνηθίισλ πνζνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ. Ζ πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην
European Cluster Observatory αλαθέξεηαη

ζηε κέηξεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ

χπαξμε ησλ cluster ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Κε βάζε ζηνηρεία απφ ηελ EUROSTAT θαη
άιιεο εζληθέο ή πεξηθεξεηαθέο αξρέο αλαιχνληαη δείθηεο απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ
επίπεδν, αλά θιάδν ή νηθνζχζηεκα θιάδσλ. Ρα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο
κεζνδνινγίαο απηήο πνπ αλαθνηλψζεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007 αλαθέξνληαλ ζηε
ραξηνγξάθεζε cluster ζε 38 θιάδνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 32 ρψξεο. Ζ ζηαηηζηηθή
ραξηνγξάθεζε αλέδεημε πάλσ απφ 2000 πεξηθεξεηαθά cluster ζηε Δπξψπε.
Πηε ζπλέρεηα ζην πιαίζην ηεο κεζνδνινγίαο απηήο δχλαηαη ηα cluster λα αμηνινγεζνχλ.
Ξξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δπλακηθήο ησλ cluster είλαη ην
κέγεζνο, ε εμεηδίθεπζε θαη ε ζπκβνιή ζηελ απαζρφιεζε. Ππλαξηάηαη έηζη ην εχξνο θαη ε
πνηφηεηα ηεο γλψζεο πνπ αληαιιάζζεηαη θαη δηαρέεηαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε cluster κε ην κέγεζνο ηνπ cluster, ην βαζκφ εμεηδίθεπζεο ησλ κειψλ, θαη

4

Βιπ Saublens et al. (2008)

5

Cluster Initiatives Database of The Competitiveness Institute (TCI) http://www.tcinetwork.org/cluster/initiatives

SPEED AE

Σελ. 43

Παραδοηέο Α’: «Προεηοηκαζία δράζεωλ γηα ηελ ελίζτσζε ηωλ ειιεληθώλ κηθροκεζαίωλ επητεηρήζεωλ
γηα ζύζηαζε ή/θαη επέθηαζε Δπητεηρεκαηηθώλ σλεργαηηθώλ τεκαηηζκώλ ή αιιηώς ζσζηάδωλ
επητεηρήζεωλ (clusters) κε ορηδόληηες ή/θαη θάζεηες δηαζσλδέζεης κε έκθαζε ζηο εκπόρηο»

ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηνπηθά ε πεξηνρή εμαξηάηαη απφ ηελ παξαγσγή/ιεηηνπξγία ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην cluster. Κάιηζηα ην European
Cluster Observatory νξίδεη κε πνζνηηθφ ηξφπν ηηο επηδφζεηο ησλ cluster ζηνπο
παξάγνληεο απηνχο κε 0, 1, 2 ή 3 αζηέξηα (“stars”) ζπλνιηθά αλάινγα κε ην βαζκφ πνπ
ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ηθαλνπνηνχληαη πάλσ απφ θάπνην φξην6.
Κέγεζνο (size): Δάλ ε απαζρφιεζε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ cluster αγγίμεη έλα φξην ζε
ζχγθξηζε ηελ απαζρφιεζε ζηελ Δπξψπε θαη εηδηθφηεξα ην πιήζνο ησλ
απαζρνινχκελσλ ζην cluster είλαη ηέηνην ψζηε ε πεξηνρή λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην
10% ησλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο ζηελ ίδηα θαηεγνξία cluster.
Δμεηδίθεπζε (specialization)7: Αμηνινγείηαη ζε πην βαζκφ κηα πεξηνρή είλαη πην
εμεηδηθεπκέλε ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία cluster ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζπλνιηθή
νηθνλνκία ζε φιεο ηηο πεξηνρέο. ξην γηα λα ζεσξεζεί φηη ππάξρεη κεγάιε
εμεηδίθεπζε είλαη ν δείθηεο

(specialisation quotient) λα έρεη ηηκή πάλσ απφ 2.

Γείθηεο κεγαιχηεξνο απφ 2 ζπλεπάγεηαη 100% κεγαιχηεξε εθπξνζψπεζε ηεο
απαζρφιεζεο ηνπ θιάδν ζηελ πεξηθέξεηα θαη εξκελεχεηαη σο πςειή εμεηδίθεπζε ηεο
πεξηθέξεηαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.
Ππκβνιή ζηελ απαζρφιεζε (focus): Δμεηάδεηαη εάλ ην cluster αλήθεη ζηα 10 top
cluster απφ ηα 100 ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά/ζπκβνιή ζηε
ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Πε φηη αθνξά ηε δηάθξηζε ζε αζηέξηα κε βάζε ην κέγεζνο, ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηε
ζπκβνιή ζηελ απαζρφιεζε απνλεκήζεθαλ ηξία αζηέξηα ζε 155 cluster, δχν αζηέξηα ζε
524 θαη έλα αζηέξη8 ζε 1338 cluster.

6

7

8

Δάλ νη απαζρνινχκελνη ζην cluster είλαη ιηγφηεξνη απφ 1000 ηφηε δελ απνλέκεηαη θαλέλα αζηέξη
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ζπζζψξεπζε κηθξψλ θαη φρη ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ cluster.
O δείθηεο ππνινγίδεηαη σο ην κεξίδην ηνπ θιάδνπ ζηελ απαζρφιεζε ζηελ πεξηνρή ζε ζρέζε κε ην
κεξίδην ηνπ θιάδνπ ζηελ απαζρφιεζεο φισλ ησλ ρσξψλ
SQr,s =er,s / Es
Er / E
πνπ:
SQr,s = the specialisation quotient for region r and cluster sector s, er,s = the number of employees for
region r and cluster sector s, Es = the total number of employees in all regions for sector s, Er = the total
number of employees in all cluster sectors for region r, E = the total number of employees in all regions
and all cluster sectors.
Europe Innova / PRO INNO Europe paper N° 5 «Ηnnovation clusters in europe a statistical analysis and
overview of current policy support».
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Ρα παξαπάλσ cluster έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηε βάζε ζπλεξγεηψλ (agglomeration effect)
πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ cluster ζηελ απαζρφιεζε. Δλδερνκέλσο αλ
ρξεζηκνπνηνχληαλ δηαθνξεηηθνί δείθηεο ηα απνηειέζκαηα ζε θάπνην ηνπιάρηζηνλ
βαζκφ κπνξεί λα δηέθεξαλ. Πεκαληηθφ είλαη αθφκα λα αλαθεξζεί φηη ε αμηνιφγεζε ησλ
cluster κεηαβάιιεηαη κε ην ρξφλν. Γηα παξάδεηγκα αλάκεζα ζην 2001 θαη 2004
αλαδχζεθε ζηελ Ξνισλία έλα cluster ηξηψλ αζηεξηψλ, ελψ αληίζεηα ζηελ Νπγγαξία έλα
αληίζηνηρν cluster ηξηψλ αζηεξηψλ εμαθαλίζηεθε. Γχλαηαη κάιηζηα λα ππάξμνπλ αθφκα
κεγαιχηεξεο αιιαγέο ζε κηθξφηεξα cluster, ησλ δχν ή θαη ελφο αζηεξηψλ πνπ ζε θάπνην
βαζκφ νθείινληαη ζε αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ή ζε
απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο clustering9
H πνζνηηθή κέζνδνο έρεη ην πιενλέθηεκα φηη επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ρσξψλ θαη
ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο. Δπηπιένλ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη
κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε άιινπο ζηαηηζηηθνχο δείθηεο, κε απνηέιεζκα λα
αλαδεηθλχνληαη λέεο φςεηο ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη δπλακηθέο. Αλ θαη ε εξκελεία ησλ
απνηειεζκάησλ πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθή γηαηί κε ηελ κεζνδνινγία απηή δελ
απνθαιχπηνληαη αηηηάζεηο αλαδεηθλχεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε ζπκβνιή ησλ cluster ζηελ
νηθνλνκία.
Ξίλαθαο 2:Αμηνιφγεζε cluster ζηελ Δπξψπε κε βάζε ηα αζηέξηα

Ξιήζνο cluster

%

3 star clusters

155

7.68%

2 star clusters

524

25.98%

1starclusters

1338

66.34%

Ππλνιηθφ πιήζνο cluster

2017

100%

Ξεγή: European Cluster Observatory

Ρν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο πξνζέγγηζεο απηήο πνπ βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε ησλ
επηπηψζεσλ (revealed effects) ησλ cluster είλαη ε απιφηεηα. Θη απηφ γηαηί ζην πιαίζην
ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο δελ ρξεηάδεηαη λα κεηξεζνχλ νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ
cluster φπσο νη εηζεξρφκελεο/ εμεξρφκελεο ξνέο κε άιινπο θιάδνπο (α χιεο/πξντφληα),
δηάρπζε ηεο γλψζεο θιπ. Θπξίσο βαζίδεηαη ζηε ινγηθή φηη αλ νη αιιειεπηδξάζεηο είλαη
ζεκαληηθέο απηφ ζα απνηππψλεηαη ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηθέξεηαο κέζα ζηελ νπνία

9

Ketels & Sθlvell (2006). The report of the Cluster Mapping project of Europe INNOVA on “Innovation
Clusters in the 10 New Member States of the European Union”.

SPEED AE

Σελ. 45

Παραδοηέο Α’: «Προεηοηκαζία δράζεωλ γηα ηελ ελίζτσζε ηωλ ειιεληθώλ κηθροκεζαίωλ επητεηρήζεωλ
γηα ζύζηαζε ή/θαη επέθηαζε Δπητεηρεκαηηθώλ σλεργαηηθώλ τεκαηηζκώλ ή αιιηώς ζσζηάδωλ
επητεηρήζεωλ (clusters) κε ορηδόληηες ή/θαη θάζεηες δηαζσλδέζεης κε έκθαζε ζηο εκπόρηο»

ιεηηνπξγεί. Αδπλακία ηεο κεζνδνινγίαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη επηπηψζεηο δελ
δχλαηαη λα ζπλδεζνχλ κε αηηηψδεηο ζρέζεηο κε παξάγνληεο κέζα ζην cluster. Δπηπιένλ
κεηνλέθηεκα είλαη φηη ε ηαμηλφκεζε ζε αζηέξηα αλαδεηθλχεη ηε δχλακε ησλ cluster κε
ζπγθξηηηθά θαη φρη κε απφιπηα κεγέζε. Έηζη γηα παξάδεηγκα θάπνηα ζεκαληηθά
πεξηθεξεηαθά automotive cluster κε βάζε ηελ απαζρφιεζε δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη
κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ cluster γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ην κίγκα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληνπίδνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηεο. Θη απηφ γηαηί κε ην
ζχζηεκα ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ ηξηψλ αζηεξηψλ ζε πεξίπησζε ζπλχπαξμεο πνιιψλ
cluster

ζε

δηαθνξεηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο

πεξηνξίδεηαη

ε

αλάδεημε

ηνπο

ζηα

ζεκαληηθφηεξα κφλν εμ απηψλ. Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη είλαη ε πεξηνξηζκέλε
επάξθεηα ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ελψ αθφκα ε ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε θαηά NACE ζηελ
Δπξψπε δελ απνδίδεη επαξθψο ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη
ζπζπεηξψζεσλ ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε βηνηερλνινγία. Δπηπιένλ, ν
νξίδνληαο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ δηαθνξνπνηείηαη κε απνηέιεζκα λα κελ
κπνξνχλ κε αθξίβεηα λα απνηππσζνχλ κε ηε ηζρχνπζα θιαδηθή ηαμηλφκεζε.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε πξνζέγγηζε απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην European
Cluster Observatory ρξεηάδεηαη ζπλερή πξνζαξκνγή θαη βειηίσζε. Ρν πην ζεκαληηθφ
είλαη ηειηθά λα αλαδεηθλχεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο, λα απνηππψλνληαη νη
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη παξαδείγκαηα δηαθιαδηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Γχλαηαη κάιηζηα ε
κεζνδνινγία απηή λα εκπινπηηζηεί πεξαηηέξσ κε πξφζζεηνπο δείθηεο θαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιινπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο.

2.8.3

Ππλδπαζκέλε ρξήζε κειεηψλ πεξίπησζεο θαη πνζνηηθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο
cluster

Νη παξαπάλσ δχν κεζνδνινγίεο δελ είλαη κεηαμχ ηνπο ακνηβαία απνθιεηφκελεο.
Αληίζεηα, ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο εληζρχνληαο
κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Πρεηηθφ παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ζηελ κειέηε
«Case studies of clustering efforts in Europe: Analysis of their potential for promoting
innovation and competitiveness» φπνπ 10 κειέηεο πεξίπησζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην
πιαίζην ηνπ έξγνπ “Entrepreneurial innovation in the new member countries” (20032005) ζπλδπάζηεθαλ κε ηηο 15 κειέηεο πεξίπησζεο ηνπ έξγνπ “European Cluster
Mapping ” (2006-2008) θαη ζην ζχλνιν ησλ 25 κειεηψλ εθαξκφζηεθε ε αμηνιφγεζε ησλ
ηξηψλ αζηεξηψλ πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ.
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Θη απηφ γηαηί νη πξψηεο 10 κειέηεο πεξίπησζεο επηιέρζεθαλ κε θπξίσο γεσγξαθηθά
θξηηήξηα (κία κειέηε πεξίπησζεο απφ θάζε λέα ρψξα κέινο). Αλαιπηηθφηεξα ζηφρνο
ηνπ πξψηνπ έξγνπ ήηαλ λα κειεηεζνχλ νη πξαθηηθέο ελζάξξπλζεο clustering ζηηο λέεο
ρψξεο κέιε πνπ ζηφρεπαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ
νηθνλνκηψλ. Κάιηζηα νη επηκέξνπο θιάδνη επηιέρζεθαλ απφ έλα Ππκβνχιην Δηδηθψλ
(High Level Advisory group) ζην νπνίν ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο
ρψξεο.
Αληίζηνηρα πνηνηηθά αιιά θαη εληειψο δηαθνξεηηθά ήηαλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή
ησλ 15 κειεηψλ πεξίπησζεο ζην δεχηεξν έξγν. Αλαιπηηθφηεξα, ζηφρνο ηνπ δεχηεξνπ
απηνχ έξγνπ ήηαλ λα απνηππσζνχλ πξσηνβνπιίεο cluster κε δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά. Γη απηφ ηειηθά επηιέρηεθε έλα κίγκα κειεηψλ πεξίπησζεο πνπ
αθνξνχζαλ ζε:
Ραρεία αλαπηπζζφκελα πεξηθεξεηαθά cluster πρ Shared Services clustering efforts in
Dublin (Ireland).
Θαηλνηνκηθά Cluster φπσο αλαδεηθλχνληαη απφ θαηλνηνκηθνχο δείθηεο (αξηζκφο
παηεληψλ, δαπάλεο R&D θιπ ) π.ρ. Microelectronics in Grenoble (France).
Γηεπξσπατθέο πξσηνβνπιίεο clustering φπσο Scooter industry Southern Europe
(Italy, France, Spain) ή Footwear clustering efforts in Montebelluna (Italy) θαη
Timisoara (Romania).
Κειέηεο πεξίπησζεο ζηηο λέεο ρψξεο κέιε π.ρ. ICT clustering efforts in Sophia
(Bulgaria).
Κειέηεο πεξίπησζε ζε ζπλδεδεκέλεο ρψξεο πρ MAGNET cluster programmes.
Κειέηεο πεξίπησζεο πνπ αληαλαθινχλ πξνθιήζεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν φπσο
αλαγλσξίζηεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Δηδηθψλ (High Level Advisory Board) π.ρ. Ecoenergy clustering efforts in Upper Austria ή Seafood industry clustering efforts in the
Humber, UK).
Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζπλνιηθά 25 cluster ζπλέβαιε ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ
πιεξνθνξηψλ γηα ηα cluster.Πεκεηψλεηαη φηη ηα φξηα ζηνπο δείθηεο γηα ηελ απνλνκή ησλ
αζηεξηψλ

είλαη

ειαθξψο

δηαθνξνπνηεκέλα. Έηζη, απαζρφιεζε

πάλσ

15.000

εξγαδφκελνπο αληηζηνηρνχζε ζε 1 αζηέξη, δείθηεο εμεηδίθεπζεο πάλσ απφ 1,75 ζε
δεχηεξν θαη ζπκβνιή ηνπ cluster ζηελ απαζρφιεζε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν πάλσ απφ
7% ζε ηξίην αζηέξη.
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Ξίλαθαο 3: Αμηνιφγεζε 25 κειεηψλ πεξίπησζεο κε βάζε ηα αζηέξηα
CASE STUDIES- Cluster ζηνπο ηνκείο:

STATE

NUTS II
REGION

Cluster category

EMPL

SIZE

SPEC

FOC

STARS

Ξξάζηλε ελέξγεηα ζηελ Upper Austria

Απζηξία

Oberösterreich

Φσηηζκφο

12 283

0,53%

1,72

2,18%

0

Ξιεξνθνξηθή ζηελ Sophia

Βνπιγαξί
α

Yugozapaden

Ξιεξνθνξηθή

8 474

0,41%

0,89

1,00%

0

Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζηελ Θχπξν

Θχπξνο

Cyprus

15 418

0,22%

1,26

4,86%

1

Ππζθεπαζία ζηελ Ξξάγα

Ρζερία

Stredni Cechy

29 511

1,14%

4,02

5,68%

3

Ρξφθηκα ζηελ Λφηηα Γαλία

Γαλία

Denmark

Ρξφθηκα

76 203

1,53%

1,07

2,91%

2

Ξιεξνθνξηθή ζην Ράιηλ Tallinn

Δζζνλία

Eesti

Ξιεξνθνξηθή

2 635

0,13%

0,44

0,49%

0

Κηθξνειεθηξνληθή ζηε Γθξελνκπι

Γαιιία

7 782

1,46%

1,39

0,40%

1

28 066

1,37%

1,3

1,46%

1

Itä-Suomi

6 300

0,37%

2,84

2,59%

1

Etelä-Suomi

22 858

1,36%

2,11

1,93%

2

19 720

1,17%

3,98

3,64%

3

Pohjois-Suomi

5 851

0,35%

2,66

2,43%

1

Thüringen

2 467

0,26%

0,68

0,36%

0

3 156

0,33%

4,47

2,34%

1

2 115

0,22%

1,73

0,90%

0

1 796

0,19%

1,03

0,54%

0

14 197

1,73%

2,62

1,17%

2

Rhône-Alpes
Rhône-Alpes

Γαζνθκηθά πξντφληα ζηε Φηιαλδία

Σεκηθή Βηνκεραλία ζηελ Θεληξηθή Γεξκαλία

Βηνηερλνινγία ζηε Βνπδαπέζηε
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Φηιαλδία

Γεξκαλία

Νπγγαξία

Länsi-Suomi

Dessau
Halle
Leipzig
KozepMagyarorszag

Σξεκαηννηθνλνκη
θά
Απηνθηλεηνβηνκε
ραλία

Αλαιπηηθά
φξγαλα
Ξιεξνθνξηθή

Γαζηθά Ξξντφληα

Σεκηθά πξντφληα

Βηνηερλνινγία
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CASE STUDIES- Cluster ζηνπο ηνκείο:

STATE

NUTS II
REGION

Ηξιαλδία

πφδεζε ζη Κνληεκπεινχλα θαη Ρηκηζνάξα

Ονπκαλία

Ηηαιία

Γαιιία

FOC

STARS

39 237

0,91%

1,05

2,47%

0

30 353

1,48%

1,71

1,91%

1

84 843

1,19%

1,38

5,33%

2

10 641

2,44%

2,27

0,54%

2

Άζιεζε

5 034

2,37%

2,2

0,25%

2

Vest

πφδεζε

22 883

5,24%

16,15

3,83%

3

Emilia-Romagna

17 720

0,0068

0,7

0,0099

0

Veneto

13 310

0,0051

0,48

0,0067

0

6 676

0,0026

0,33

0,0046

0

3 515

0,0014

0,41

0,0058

0

51 631

0,0199

0,89

0,0126

1

Απηνθηλεηνβηνκε
ραλία

74 086

0,0285

1,64

0,0231

1

1 913

0,0007

0,36

0,0051

0

9 682

0,0037

1,39

0,0196

0

Rhône-Alpes

Απηνθηλεηνβηνκε
ραλία

26 345

0,0101

0,97

0,0137

1

Toscana

Απηνθηλεηνβηνκε
ραλία

Lombardia
Ηζπαλία

SPEC

Veneto

Marche
Βηνκεραλία δηθχθισλ (scooter) ζηελ Λφηηα Δπξψπε

SIZE

Veneto

Ireland
Ireland

Ηηαιία

EMPL

Δπηρεηξεκαηηθέο
ππεξεζίεο
Ξιεξνθνξηθή
Σξεκαηννηθνλνκη
θά
πφδεζε

Ireland
Διεχζεξν ινγηζκηθφ ζην Γνπβιίλν

Cluster category

Catalonia
Asturias
Picardie

Γαζηθά πξντφληαλ ζηε Ιεηνλία

Ιεηνλία

Latvia

Γαζηθά Ξξντφληα

6 098

0,36%

0,75

0,68%

0

Ρερλνινγία Laser ζην Βίιληνπο

Ιηζνπαλία

Lithuania

Αλαιπηηθά
φξγαλα

1 745

0,0033

0,75

0,0022

0

Ρνπξηζκφο ζηελ Κάιηα

Κάιηα

Malta

Ρνπξηζκφο

10 650

0,29%

3,71

7,40%

2

Αλζνθνκηθή βηνκεραλία ζη`ελ Νιιαλδία

Νιιαλδία

West-Nederland

Ξξσηνγελήο
Ξαξαγσγή

20 973

0,0251

1,44

0,0065

1
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CASE STUDIES- Cluster ζηνπο ηνκείο:

STATE

NUTS II
REGION

Cluster category

West-Nederland

Κεηαθνξά

West-Nederland

Γηαλνκή

125
749
15 330

EMPL

SIZE

SPEC

FOC

STARS

0,0204

1,17

0,0391

2

0,0094

0,54

0,0048

1

Oil equipment industry clustering efforts in Sorlandet

Λνξβεγία

Agder og
Rogaland

Ξεηξνρεκηθά

13 572

3,84%

23,08

4,44%

3

Αεξνδηαζηεκηθή βηνκεραλία ζην Rzeszow

Ξνισλία

Podkarpackie

Γηαζηεκηθή
βηνκεραλία

6 936

0,0191

9,88

0,0195

2

Απηνθηλεηνβηνκε
ραλία

0,44%

2,79

3,95%

2

Πινβαθία

Bratislava
Zapadne
Slovensko

11 468

Απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηε Πινβαθία

21 261

0,82%

2,03

2,86%

2

Ξαξαγσγή εξγαιείσλ ζην Celje

Πινβελία

Slovenia

43 984

1,12%

2,64

5,62%

3

Θισζηνυθαληνπξγία ζηελ Θαηαινλία

Ηζπαλία

52 885

2,93%

1,68

1,65%

1

38 217

2,13%

1,22

1,19%

1

25 726

0,0039

0,87

0,0311

1

7 750

0,0033

0,74

0,0094

0

14 829

0,0038

0,84

0,0179

0

Catalonia
Catalonia
Västsverige

Ventilation industry ζηελ Vastra Gotaland

Πνπεδία

Västsverige
Västsverige

Ηρζπνθαιιηέξγεηεο ζην Humber
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Ζλσκέλν
Βαζίιεην

Κεηαιιηθά
πξντφληα
Θισζηνυθαληνπ
ξγία
Έλδπζε
Βαξηά
θαηαζθεπαζηηθή
βηνκεραλία
Φσηηζκφο
Κεηαιιηθά
πξντφληα

Västsverige

Γνκηθά Ξξντφληα

1 056

0,0018

0,39

0,0013

0

E Riding and N
Lincs
E Riding and N
Lincs

Ηρζπνθαιιηέξγεηε
ο

5 215

1,45%

7,37

1,44%

2

Ρξφδηκα

10 487

0,21%

1,07

2,90%

1
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Αληίζηνηρε πεξίπησζε ζπλδπαζκνχ πνζνηηθψλ κεζφδσλ αλαγλψξηζεο cluster κειεηψλ
πεξίπησζεο είλαη απηή ηεο κειέηεο “Innovation Clusters in the 10 New Member States of
the European Union» Ν ζηφρνο ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο ήηαλ λα κειεηεζνχλ ηα cluster
ζηηο λέεο ρψξεο κέιε γηα λα δηεξεπλεζεί αλ ηειηθά ε ζπζπείξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ
ζπλεηέιεζε ζηελ ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη αλ ηα πιενλεθηήκαηα ζε επίπεδν
cluster απνηππψλνληαη θαη ζε επίπεδν εζληθψλ νηθνλνκηψλ.
Πην πιαίζην απηφ αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε γηα ηελ απνκφλσζε
ησλ δεηθηψλ πνπ ππνδείθλπαλ ηελ παξνπζία cluster ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θαη
πεξηνρέο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ αλαδείρζεθαλ “ζηαηηζηηθά cluster”. Πηα ζηαηηζηηθά cluster
πνπ αλαδείρζεθαλ ζε θάζε ρψξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελδειερείο αλαιχζεηο
πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα πξαγκαηηθά cluster θαη νη δείθηεο απαζρφιεζεο λα
αληηζηνηρηζηνχλ κε θνξείο, επηρεηξήζεηο θαη άηνκα. Πην πιαίζην απηφ ηα cluster
αμηνινγήζεθαλ θαη κε βάζε ηα αζηέξηα. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαη ηα
cluster ηξηψλ αζηεξηψλ αλά ρψξα θαη δξαζηεξηφηεηα.
Ξίλαθαο 4: Απνηχπσζε cluster ηξηψλ αζηέξηα ζηηο 10 λέεο ρψξεο κέιε
a/a
1

Ξεξηνρή

Σψξα

Cluster

Cyprus

Cyprus

Ρνπξηζκφο

***

2

Liberec

Ρζερία

Απηνθίλεην

***

3

Liberec

Ρζερία

Θισζηνυθαληνπξγία

***

4

Ostrava

Ρζερία

Δπεμεξγαζία κεηάιινπ

***

5

Praha City

Ρζερία

Δθπαίδεπζε

***

6

Praha City

Ρζερία

Τπραγσγία

***

7

Praha City

Ρζερία

***

8

Praha Region

Ρζερία

Σξεκαηνπηζησηηθέο
ππεξεζίεο
Απηνθίλεην

9

Liberec

Ρζερία

Ρξφθηκα

***

10

Györ

Νπγγαξία

Απηνθίλεην

***

11

Szeged

Νπγγαξία

Ρξφθηκα

***

12

Székestehérvár

Νπγγαξία

Ρερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο

***

13

Lithuania

Ιηζνπαλία

Δλδχκαηα

***

14

Latvia

Ιεηνλία

Τπραγσγία

***

15

Gdańsk

Ξνισλία

Κεηαθνξέο θαη Logistics

***

16

Katowice

Ξνισλία

Απηνθίλεην

***
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a/a
17

Ξεξηνρή

Σψξα

Cluster

Αμηνιφγεζε (αζηέξηα

Łódź

Ξνισλία

Δλδχκαηα

***

18

Warszawa

Ξνισλία

***

19

Wrocław

Ξνισλία

Σξεκαηνπηζησηηθέο
ππεξεζίεο
Απηνθίλεην

20

Bratislava

Πινβαθία

***

21

Košice

Πινβαθία

Σξεκαηνπηζησηηθέο
ππεξεζίεο
Δλδχκαηα

22

Košice

Πινβαθία

Δπεμεξγαζία κεηάιινπ

***

***

***

Πε θάζε ρψξα επηιέρζεθαλ λα παξνπζηαζηνχλ αληηπξνζσπεπηηθά cluster ψζηε λα
απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο θάζε ρψξαο θαη εηδηθφηεξα ησλ
επηδφζεσλ ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο. Πηελ επηινγή ησλ cluster ζπλέβαιαλ νη ζπζηάζεηο
ησλ κειψλ ηνπ Ππκβνπιίνπ Δηδηθψλ (Panel Group of Experts ) φπσο πξνέθπςαλ έπεηηα
απφ ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ cluster.
Αθνχ αλαγλσξίζηεθαλ ηα cluster, ζηε ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ νη πνιηηηθέο ζε εζληθφ
επίπεδν πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, νη δπλάκεηο/αδπλακίεο ησλ θνξέσλ πνπ
είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε/ιεηηνπξγία ηνπο αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο θαηλνηνκίαο
ησλ cluster. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζε επίπεδν cluster,
ζπλαληήζεηο θαη επηζθέςεηο ζε επηρεηξήζεηο κε εγεηηθή ζέζε ζην cluster, κε cluster
manager, ηερλνινγηθά θέληξα θαη άιινπο θνξείο. Νη ζπλεληεχμεηο απηέο ήηαλ ζε κεγάιν
βαζκφ δηαθσηηζηηθέο ζε φηη αθνξά ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηα cluster, ζηε δνκή ηεο αιπζίδαο αμίαο, ζηα ηκήκαηα ηεο αιπζίδαο αμίαο πνπ ε
θαηλνηνκία παίδεη ξφιν ελψ δηεξεπλήζεθε θαη ν ξφινο ησλ πνιηηηθψλ αιιά θαη
πξφζζεηεο αλάγθεο ησλ cluster.

2.9

Cluster κε έκθαζε ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα

πσο θαίλεηαη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ηα πεξηζζφηεξα cluster είλαη νξγαλσκέλα
ζε νηθνζπζηήκαηα θιάδσλ. Ξεξηιακβάλνπλ δειαδή ηφζν παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο,
δίθηπα δηαλνκήο, θαηαζηήκαηα ιηαληθήο θιπ. Πην πιαίζην απηφ, cluster ζηα νπνία ν
εκπνξηθφο ηνκέαο ζπκκεηέρεη καδί κε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην
πξνκεζεπηηθφ θχθιν είλαη ηα cluster ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, ησλ απηνθηλήησλ,
ελδπκάησλ θιπ.
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Πηελ πεξίπησζε απηή, νη δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζηνρεχνπλ ζηνλ θαιχηεξν
ζπληνληζκφ

ησλ

παξαγσγηθφηεηαο,

κειψλ
ησλ

ηεο

πξνκεζεπηηθήο

νηθνλνκηθψλ

επηδφζεσλ

αιπζίδαο,
θαη

ζηελ

ζηελ

αχμεζε

βειηίσζε

ηεο

δεηθηψλ

εμππεξέηεζεο, άξα θαη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ cluster.
πάξρνπλ φκσο θαη cluster επηρεηξήζεσλ ζε ζπκπιεξσκαηηθνχο κεηαμχ ηνπο θιάδνπο,
πνπ αλήθνπλ δειαδή ζε δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηηθνχο θχθινπο φπσο είλαη ηα κηθηά
cluster ηνπξηζκνχ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Πηφρνο ησλ cluster απηψλ είλαη ε
πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ πειαηψλ ηνπξηζηψλ θαη ε αχμεζε ηνπ ηδίξνπ ησλ
επηρεηξήζεσλ

κέζσ

ηεο

παξνρήο

νινθιεξσκέλσλ

ππεξεζηψλ,

εμεηδηθεπκέλσλ

ππεξεζηψλ αιιά θαη ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.
Αληίζηνηρνο είλαη ν ζηφρνο θαη ησλ ακηγψο εκπνξηθψλ cluster φπσο ζηελ πεξίπησζε
εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. Ζ πςειή ππθλφηεηα
επηρεηξήζεσλ πξνζειθχεη θπξίσο πειάηεο ιφγσ ηνπ εχξνπο ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ. Ζ
εηζξνή πειαηψλ κπνξεί κάιηζηα λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ κε ηελ πηνζέηεζε
πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο πηζηφηεηαο ησλ πειαηψλ, εθπησηηθψλ δξάζεσλ,
πξνζθνξψλ, παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ (ππεξεζίεο θχιαμεο παηδηψλ ή
parking θιπ.) θαη άιισλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ (ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο,
πξνζθνξά εθπησηηθψλ θνππνληψλ θιπ.).
Πε κηα πην δηαζηαιηηθή εξκελεία ηα cluster ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα κπνξεί λα ζπλίζηαληαη
ζηελ ζχζηαζε πξνκεζεπηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο
θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εηδηθνχ ζθνπνχ.
Πρεηηθέο αλαθνξέο ππάξρνπλ γηα ηελ ζχζηαζε πξνκεζεπηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ
θαξκαθείσλ φπνπ επηπιένλ παξέρνληαη ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο κε ηα αζθαιηζηηθά
ηακεία, ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θιπ.
Άιιεο δξάζεηο ηχπνπ cluster ελδέρεηαη λα είλαη ε ζπλάζπηζε εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ
γηα ηελ δηαθήκηζε / πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο πνπ παξάγνληαη ζε κία
ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή.
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2.10 Ξαξαξηήκαηα

2.10.1 Ξαξάξηεκα 1: Σαξηνγξάθεζε πξνγξακκάησλ cluster ζηηο επξσπατθέο ρψξεο

Σψξεο

Βέιγην

Γαλία

SPEED AE

Αξκφδηνη θνξείο

Flemish Region
Walloon Region

πνπξγείν
Νηθνλνκίαο θαη
Δπηρεηξήζεσλ
ινπνίεζε: Ρνπηθή
Απηνδηνίθεζε

Ξνιηηηθέο/Ξξσηνβνπι
ίεο cluster

VIS . Flemish
Ππλεξγαηηθά Γίθηπα
γηα Θαηλνηνκία
(2002 -2012)

Cluster Ξνιηηηθέο

Βαζηθνί Πηφρνη
Ξξνψζεζε
εθαξκνζκέλεο
έξεπλαο θαη
θαηλνηνκίαο
Αλάπηπμε
πεξηθεξεηαθήο
βηνκεραληθήο
δπλακηθήο
Ρερλνινγηθή
Αλάπηπμε

πνζηήξημε
cluster κε πςειή
δπλακηθή
αλάπηπμεο

Ρνκείο εζηίαζεο
Ξαξνρή
ζηξαηεγηθψλ
ζπκβνπιψλ
Ππλεξγαζία ζε
ζέκαηα έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο
Δθπαίδεπζε &
θαηάξηηζε
Ζιεθηξνληθή
πιαηθφξκα
αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ
Γηθηχσζε θαη
πιαηθφξκεο
ζπλεξγαζίαο
Δπελδχζεηο ζε
ππνδνκέο
Θνηλέο πξνσζεηηθέο
ελέξγεηεο θαη
branding
Ξξνζέιθπζε
ρξεκαηνδνηηθψλ
θεθαιαίσλ (V.C

Νηθνλνκηθή
Δλίζρπζε
Γεκφζηα
ρξεκαηνδφηεζε
(+/- €
450.000 ζε 2x2
ρξφληα).

Γηαδηθαζία
επηινγήο:
πνβνιή
πξνζθνξψλ

Απνηειέζκαηα &
Ξαξαδείγκαηα
cluster

Digital Signal
Processing
Valley- (DSP)
Walloon
Aeronautical
Cluster (EWA)

Medicon Valley
NorCom Wireless
CommunicationCl
uster
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Σψξεο

Αξκφδηνη θνξείο

Ξνιηηηθέο/Ξξσηνβνπι
ίεο cluster

Βαζηθνί Πηφρνη

Ρνκείο εζηίαζεο

Νηθνλνκηθή
Δλίζρπζε

Απνηειέζκαηα &
Ξαξαδείγκαηα
cluster

funds)
Θίλεηξα γηα ηελ
πξνζέιθπζε μέλσλ
επηρεηξήζεσλ

Γεξκαλία

Ηζπαλία

Γαιιία

10

πνπξγείν Ξαηδείαο
& Έξεπλαο

BioRegio
Γηαγσληζκφο (1996 .
2001)

Δλίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφη
εηαο ηνπ θιάδνπ
βηνηερλνινγίαο
ζε πξνεγκέλεο
πεξηνρέο

Ρνπηθή
απηνδηνίθεζε
πεξηνρήο
Galicia,
Ρκήκα Βηνκεραλίαο

Galician Cluster
Ξνιηηηθή

Δλίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφη
εηαο ηεο
πεξηνρήο
Ξξνψζεζε ηεο
ζχζηαζε cluster

Δζληθή Θπβέξλεζε
ινπνίεζε: Ρνπηθή

“SPL10 Ξνιηηηθή”
(1997-2000)

Ξεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε

Δξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα
Δπελδχζεηο ζε
ππνδνκέο
Ξξνζέιθπζε
ρξεκαηνδνηηθψλ
θεθαιαίσλ (V.C
funds)
Γηαρείξηζε cluster
Ππλεξγαηηθά έξγα
έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο
Δθπαίδεπζε &
θαηάξηηζε
Έξεπλα αγνξάο
Γηαρείξηζε cluster
Γίθηπα θαη

Γεκφζηα
ρξεκαηνδφηεζε
(€ 25 εθαη αλά
πεξηθέξεηα

Γηαδηθαζία
επηινγήο:

3 πεξηθέξεηεο πρ
BioRegio München

πνβνιή
πξνζθνξψλ

Ξεξηθεξεηαθνί
πφξνη

4 clusters, πρ
Galician Automotive
Industry (CEAGA)

Γεκφζηα
ρξεκαηνδφηεζε

100 cluster έξγα, πρ
Bresle Glass Valley,

Système Productif Local =cluster
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Σψξεο

Αξκφδηνη θνξείο

Ξνιηηηθέο/Ξξσηνβνπι
ίεο cluster

απηνδηνίθεζε

Ηξιαλδία

Ινπμεκβνχξγν

SPEED AE

Βαζηθνί Πηφρνη
Δλζάξξπλζε
αλάπηπμεο
clusters

Enterprise Ireland &
Νξγαληζκφο
Βηνκεραληθήο
Αλάπηπμεο
ινπνίεζε: Ρνπηθή
Απηνδηνίθεζε

Βηνκεραληθή Ξνιηηηθή

Δζηίαζε ζε
αλαπηπμηαθνχ
ηνκείο
Ξξνζέιθπζε
μέλσλ
επηρεηξήζεσλ

πνπξγείν Δζληθήο
Νηθνλνκίαο

Ρερλνινγηθή πνιηηηθή:
Ξαξνρή θηλήηξσλ ζε
νκάδεο επηρεηξήζεσλ

Δλζάξξπλζε
αληαγσληζηηθφη
εηαο

Ρνκείο εζηίαζεο
ζπλεξγαηηθέο
πιαηθφξκεο
Δληαία ζπζηήκαηα
παξαγσγήο
Ζιεθηξνληθέο
πιαηθφξκεο
αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ
Θνηλέο δξάζεηο
κάξθεηηλγθ &
branding
Ξαξνρή
ζηξαηεγηθψλ
ζπκβνπιψλ
Έξεπλα
Δθπαίδεπζε &
θαηάξηηζε
Δπελδχζεηο ζε
ππνδνκέο
Δμνξζνινγηζκφο ηεο
παξαγσγήο
Γηεζλέο κάξθεηηλγθ
Ξξφζβαζε ζε
ρξεκαηνδνηηθά
θεθάιαηα
Αλαγλψξηζε
θαίξησλ
ηερλνινγηψλ

Νηθνλνκηθή
Δλίζρπζε
(πξνυπνινγηζκφο
: € 3,6
εθαη.)

Απνηειέζκαηα &
Ξαξαδείγκαηα
cluster
Spectacle
Manufacturers of Jura

Γηαδηθαζία
επηινγήο:
πνβνιή
πξνζθνξψλ

Γεκφζηα
ρξεκαηνδφηεζε

Γεκφζηα
ρξεκαηνδφηεζε

SurfMat
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Σψξεο

Αξκφδηνη θνξείο

Ξνιηηηθέο/Ξξσηνβνπι
ίεο cluster
γηα ζχζηαζε
ηερλνινγηθψλ cluster
(2000)

Νιιαλδία

Απζηξία

Ζλσκέλν Βαζίιεην

SPEED AE

πνπξγείν
Νηθνλνκηθψλ
πνζέζεσλ

Federal Government
Implementation:
Provincial
Governments
Strategic Programme
Vorarlberg 2005+
Γεληθή Θπβέξλεζε
ινπνίεζε:
Αλαπηπμηαθά
ηλζηηηνχηα ζε

Ad-hoc πνιηηηθέο
cluster

Πηξαηεγηθφ
Ξξφγξακκα 2000+
Ξξνψζεζε
δηαπεξηθεξεηαθψλ
ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ
cluster πνπ
γεηηληάδνπλ
Ξνιηηηθέο γηα ηελ
αλάπηπμε cluster &
ηελ θαηλνηνκία
(2000)

Βαζηθνί Πηφρνη
επηρεηξήζεσλ
κέζσ
ηερλνινγηθήο
αλαβάζκηζεο

Ρνκείο εζηίαζεο

Νηθνλνκηθή
Δλίζρπζε

Απνηειέζκαηα &
Ξαξαδείγκαηα
cluster

Γηαρείξηζε cluster
Ξξνψζεζε ηεο
θαηλνηνκίαο
Γηεζλή δίθηπα θαη
ζπκπξάμεηο
επηρεηξήζεσλ
Ζιεθηξνληθέο
πιαηθφξκεο
αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ

Βειηίσζε ηεο
αλαηαγσληζηηθφ
ηεηαο ησλ
cluster
Αχμεζε ησλ
θαηλνηνκηθψλ
επηδφζεσλ

Γηακεζνιάβεζε γηα
ηελ ελζάξξπλζε
ζχζηαζε cluster
Δμαζθάιηζε
πνιηηηθήο ζηήξημεο
Γεκφζηεο ζρέζεηο

Γελ πξνβιέπεηαη
ρξεκαηνδφηεζε

Βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφη
εηαο ησλ cluster
Αχμεζε ησλ
θαηλνηνκηθψλ
επηδφζεσλ

Γηαρείξηζε cluster
Γξάζεηο
εθπαίδεπζεο
&θαηάξηηζεο

Γεκφζηα
ρξεκαηνδφηεζε
( € 27.7 million
γηα 5εηή πεξίνδν)

Ξεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε

Πχζηαζε Steering
Committee κε ηε
ζπκκεηνρή
ππνπξγψλ γηα ηελ

Automobile Cluster

The East Midland
Clothing and Textile
Cluster
Encluster
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Σψξεο

Αξκφδηνη θνξείο

Ξνιηηηθέο/Ξξσηνβνπι
ίεο cluster

Βαζηθνί Πηφρνη

πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν

Βνπιγαξία

SPEED AE

πνπξγείν
Νηθνλνκηθψλ

Ρνκείο εζηίαζεο

Νηθνλνκηθή
Δλίζρπζε

Απνηειέζκαηα &
Ξαξαδείγκαηα
cluster

αλαγλψξηζε
εκπνδίσλ θαη ηνλ
πξνζδηνξηζκψλ
κέηξσλ γηα ηελ
ελζάξξπλζε cluster
Γηαρείξηζε cluster
Κειέηεο
ραξηνγξάθεζεο
Ξξνγξάκκαηα
ελζάξξπλζε
θαηλνηνκίαο
Γξάζεηο
εθπαίδεπζεο &
θαηάξηηζεο
Δπελδχζεηο ζε
ππνδνκέο
Ζιεθηξνληθέο
πιαηθφξκεο
αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ
Έξεπλα αγνξάο
Κειέηε: “θαιιηέξγεηα
ζπλζεθψλ γηα ηελ
επηηάρπλζε ηεο
αλάπηπμεο ησλ ΚΚΔ
ζηε Βνπιγαξία”
ζην πιαίζην EU

Αλάπηπμε
ζηξαηεγηθήο γηα
cluster
Ξξνζδηνξηζκφο
ψξηκσλ θιάδσλ
Γηακφξθσζε
ξπζκηζηηθνχ

5 clusters
αλαγλσξίζηεθαλ
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Σψξεο

Αξκφδηνη θνξείο

Ξνιηηηθέο/Ξξσηνβνπι
ίεο cluster
PHARE
Ξξνγξάκκαηνο

Ρζερία

Δζζνλία

Ιεηνλία

SPEED AE

Γεληθή Θπβέξλεζε

Ξξφγξακκα
Ππλεξγαζία κε ηελ
ππνζηήξημε ΚΚΔ

πνπξγείν
Νηθνλνκηθψλ&
Δπηθνηλσλίαο

Competence Centre
Programme (έλαξμε
2003)
Technology
Programmes
(planning phase)

National
Government

“πνζηήξημε
αλαδηάξζξσζεο
βηνκεραληθψλ cluster”
κειέηε ζην πιαίζην
ηνπ
EU PHARE
πξφγξακκα
(2000-2001)

Βαζηθνί Πηφρνη
πιαηζίνπ
Δθπαίδεπζε &
θαηάξηηζε
Δλζάξξπλζε
ζχζηαζεο θαη
δηεπθφιπλζε
αλάπηπμεο
clusters
Γεκηνπξγία
θέληξσλ
εθαξκνζκέλεο
έξεπλαο
Έκθαζε ζε
ηερλνινγίεο
θιεηδηά

Δλίζρπζε
βηνκεραληθήο
αληαγσληζηηθφη
εηαο
Έλαξμε
νπζηαζηηθνχ
δηαιφγνπ κεηαμχ
βηνκεραλίαο θαη
πνιηηείαο

Νηθνλνκηθή
Δλίζρπζε

Απνηειέζκαηα &
Ξαξαδείγκαηα
cluster

Αλαγλψξηζε
θαίξησλ θιάδσλ
Δθπαίδεπζε

Γεκφζηα
ρξεκαηνδφηεζε–
(max.
€50.000 p.a. αλά
cluster)

39 projects
ππνζηεξίρζεθαλ ην
2002

Αλαγλψξηζε ηξηψλ
βαζηθψλ
ηερλνινγηψλ (βην.
πιεξνθνξηθή &
ηερλνινγία πιηθψλ)

Γεκφζηα
ζπκκεηνρή: 50 60%. Ηδησηηθνί
πφξνη : 40 – 50 %
Ινηπνί
κεραληζκνί

Ξαξνρή
ζηξαηεγηθψλ
ζπκβνπιψλ
Αλαγλψξηζε θαη
βειηίσζε
αδπλακηψλ ζηε
αγνξά
Γηθηχσζε θαη
ζπλεξγαζίεο
Ζιεθηξνληθέο
πιαηθφξκεο
αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ

Γεκφζηα
ρξεκαηνδφηεζε

Ρνκείο εζηίαζεο

4 clusters
αλαγλσξίζηεθαλ
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Σψξεο

Ιηζνπαλία

Ξνισλία

Αξκφδηνη θνξείο

Ξνιηηηθέο/Ξξσηνβνπι
ίεο cluster

πνπξγείν
Νηθνλνκηθψλ

Ξξνπαξαζθεπαζηηθή
εξγαζία: “Αλάιπζε
ησλ απαηηνχκελσλ
ζπλζεθψλ γηα
clustering θαη
ζπζηάζεηο» (2002)

Αλαγλψξηζε
ψξηκσλ θιάδσλ
Ππλεηδεηνπνίεζε
ηεο αλάγθεο θαη
πιενλεθηεκάησλ
ζχζηαζεο
cluster

SME Clustering θαη
πξνγξάκκαηα
δηθηχσζεο (1998) ζην
πιαίζην EU PHARE
Ξξφγξακκα

Δλζάξξπλζε
ζχζηαζε cluster

Δθπαίδεπζε δηθηχνπ
κεζηηψλ

Αλάπηπμε ΚΚΔ

Αλαγλψξηζε
αδπλακηψλ ζηελ
αγνξά
Απινπνίεζε
γξαθεηνθξαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ
Φνξνινγηθή
πνιηηηθή
Ξξφζβαζε ζε
ρξεκαηνδνηηθά
θεθάιαηα
Ξιεξνθφξεζε

Αλαβάζκηζε ησλ
ηερλνινγηθψλ
ηθαλνηήησλ ησλ
ΚΚΔ

Ίδξπκα γηα ηελ
αλάπηπμε θαη
πξνψζεζε ησλ
ΚΚΔ

Ονπκαλία

Γεληθή Θπβέξλεζε

Κειέηε γηα ζρέδην
δξάζεο αλαθνξηθά κε
ηελ αλάπηπμε cluster

Πινβαθία

πνπξγείν
Νηθνλνκηθψλ

Κειέηε γηα ηε
δεκηνπξγία ζρεδίνπ
δξάζεο γηα ηηο κηθξέο
επηρεηξήζεηο 2000)

SPEED AE

Βαζηθνί Πηφρνη

Ρνκείο εζηίαζεο

Νηθνλνκηθή
Δλίζρπζε

Γεκφζηα
ρξεκαηνδφηεζε

Απνηειέζκαηα &
Ξαξαδείγκαηα
cluster

Ξξεηνηκαζία ζρεδίσλ
ζε 16 πεξηθέξεηεο
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Σψξεο

Αξκφδηνη θνξείο

Ξνιηηηθέο/Ξξσηνβνπι
ίεο cluster

Βαζηθνί Πηφρνη

Ρνκείο εζηίαζεο

Νηθνλνκηθή
Δλίζρπζε

Απνηειέζκαηα &
Ξαξαδείγκαηα
cluster

Γεκφζηα
Σξεκαηνδφηεζε

15 cluster έξγα ην
2002, πρ
Toolmakers Cluster of
Slovenia (TCS)

Αλαγλψξηζε
ςεγκάησλ
cluster

Πινβελία

πνπξγείν
Νηθνλνκηθψλ

Ξξφγξακκα
Cluster(2000-2003)
ζην πιαίζην
Βηνκεραληθήο
Ξνιηηηθήο

Ππλεηδεηνπνίεζε
ηεο αλάγθεο θαη
ησλ
πιενλεθηεκάησλ
ζχζηαζεο
cluster
Δλδπλάκσζε ηεο
εζληθήο
πνιηηηθήο γηα
policy

Ξξνψζεζε θιίκαηνο
ζπλεξγαζίαο θαη
δηθηχσλ
Ππλεξγαζία ζε
έξεπλα θαη
αλάπηπμε
Θνηλέο δξάζεηο
κάξθεηηλγθ &
branding
Δπελδχζεηο ζε
νξγάλσζε θαη ζε
ππνδνκέο
πιεξνθνξηθήο

Ξεγή: IRE subgroup „Regional clustering and networking as innovation drivers‟ Design of cluster initiatives - An overview of policies and praxis in Europe -Learning module 1Δπεμεξγαζία SPEED

SPEED AE
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3.
3.1

Πχλνςε ηεο Διιεληθήο Δκπεηξίαο ζηελ Αλάπηπμε Clusters
Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα

Πηελ Διιάδα, ν ζεζκφο ησλ δηθηπψζεσλ επηρεηξήζεσλ δελ έρεη κέρξη ζήκεξα αλαπηπρζεί
ηδηαίηεξα. Ρφζν νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ θαη ε δηάξζξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
δπλακηθνχ, φζν θαη ν ηξφπνο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ επλφεζαλ ζην παξειζφλ
ηε δεκηνπξγία δνκψλ επηρεηξεκαηηθήο δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ κε ηε
κνξθή ησλ cluster. Βαζηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο, φπσο απηνί απνηππψλνληαη
ηφζν απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ ηεο πνιηηείαο, φζν θαη απφ
επηρεηξεκαηηθέο έξεπλεο θαη εθζέζεηο11, απνηέιεζαλ ην πνιχ κηθξφ κέγεζνο ησλ
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ν νηθνγελεηαθφο θαη εζσζηξεθήο ραξαθηήξαο ηνπο, θαζψο θαη
ε λννηξνπία, ε έιιεηςε ηθαλψλ ζηειερψλ θαη ε αδπλακία αληίιεςεο ηεο θνηλήο σθέιεηαο
εθ κέξνπο ησλ κηθξψλ επηρεηξεκαηηψλ.
Γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ clusters εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί
ζηελ Διιάδα απνηππψλεηαη ζηε ζπλέρεηα ζπλνπηηθά ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε σο πξνο
ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ θαη ηηο ηάζεηο ζπγρσλεχζεσλ θαη δηθηχσζεο ζηνπο ηξεηο
επηκέξνπο θιάδνπο ηνπ εκπνξίνπ (ιηαληθφ εκπφξην, ρνλδξηθφ εκπφξην, εκπφξην,
ζπληήξεζε & επηζθεπή απηνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ), θαζψο νη πιένλ
θαζηεξσκέλεο κνξθέο δηθηχσζεο ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ.
Πηνλ θιάδν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ πεξηιακβάλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο κεηαπψιεζεο
θαηλνχξησλ θαη ρξεζηκνπνηεκέλσλ (θαηαλαισηηθψλ) αγαζψλ απφ θαηαζηήκαηα,
πνιπθαηαζηήκαηα, ππαίζξηνπο κηθξνπσιεηέο, εκπνξηθνχο νίθνπο ζηνπο νπνίνπο νη
παξαγγειίεο γίλνληαη ηαρπδξνκηθά, θαηαζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πσιήζεσλ κέζσ
δηαδηθηχνπ, θηι., θπξίσο ζην επξχ θνηλφ γηα πξνζσπηθή ή νηθηαθή θαηαλάισζε ή
ρξήζε12.
Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θιάδνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο ιηαληθέο πσιήζεηο κεγάιεο
πνηθηιίαο αγαζψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππεξηζρχνπλ ηα ηξφθηκα & πνηά απφ ηηο
επηρεηξήζεηο ζνχπεξ κάξθεη, ηηο πσιήζεηο ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ εηδψλ, ειεθηξνληθψλ
εηδψλ, θαζψο θαη επίπισλ θαη εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο. Ν θιάδνο θπξηαξρείηαη απφ ηηο

11

12

Ξ.ρ. εηήζηα έθζεζε ηνπ ΔΝΚΚΔΣ / Δζληθνχ Ξαξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο ΚΚΔ «Ζ θαηάζηαζε θαη νη
πξννπηηθέο ησλ Διιεληθψλ Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ», 2008.
Πηαηηζηηθή Ραμηλφκεζε ησλ Θιάδσλ Νηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο, ΔΙΠΡΑΡ.
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επηρεηξήζεηο ζνχπεξ κάξθεη, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη ζε κεγάιεο αιπζίδεο κε
παλειιαδηθά δίθηπα θαηαζηεκάησλ, κηθξφηεξεο αιπζίδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ηνπηθά (π.ρ. ζε επίπεδν Λνκψλ ή Ξεξηθεξεηψλ), θαζψο θαη ζε κεκνλσκέλα, κηθξνχ
κεγέζνπο εκπνξηθά θαηαζηήκαηα.
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηε κνξθνινγία ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηελ
Διιάδα απνηεινχλ ην κεγάιν πιήζνο ησλ κηθξψλ, νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, νη
νπνίεο δέρνληαη ηηο κεγαιχηεξεο πηέζεηο ηνπ εγρψξηνπ θαη εηζαγφκελνπ αληαγσληζκνχ,
θαζψο θαη ε ππεξζπγθέληξσζή ηνπ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Ζ δνκή ηνπ θιάδνπ ηνπ
ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ν ζπζρεηηζκφο δπλάκεσλ κεηαβάιινληαη ζπλερψο, κε θπξίαξρεο
κνξθέο ηελ είζνδν κεγάισλ πνιπεζληθψλ αιπζίδσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ηηο
ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, αιιά θαη ηε ζπλερή επέθηαζε ησλ δηθηχσλ θαηαζηεκάησλ
ησλ αιπζίδσλ ιηαληθήο ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Νη εμειίμεηο απηέο έρνπλ
νδεγήζεη ζηε δηαρξνληθή έληαζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ ζε βάξνο ησλ κηθξψλ
νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε ζπγθέληξσζε κεξηδίσλ αγνξάο απφ ηηο κεγάιεο
αιπζίδεο.
Απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ Κεηξψνπ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΙΠΡΑΡ αλαδεηθλχεηαη ην
ιηαληθφ εκπφξην σο ν θιάδνο κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ (ζρεδφλ 200.000
επηρεηξήζεηο ην 2006, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 21,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ
ηεο ρψξαο). Νη επηρεηξήζεηο απηέο πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλνιηθφ ηδίξν 40,6 δηο € (12,9%
ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο). Ρα κεγέζε απηά
παξαπέκπνπλ ζε κηθξά κέζα κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, κε ηνλ
ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν λα δηαρέεηαη ζε κεγάιν
πιήζνο επηρεηξήζεσλ. Δληνχηνηο, ν θιάδνο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ εκθαλίδεη κεγάιν
βαζκφ ζπγθέληξσζεο, θαζψο κφιηο 19 κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε εηήζην ηδίξν άλσ ησλ 100
εθαη. € απνζπνχλ κεξίδην 21% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ζηνλ θιάδν. Γεδνκέλνπ ηνπ
πνιπθεξκαηηζκνχ ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο,
αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαληηθά εληζρπκέλε θπξηαξρία ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ
θιάδν.
Ζ δηαρξνληθή ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηδίξν ησλ επηρεηξήζεσλ
ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζεκαηνδνηεί κηα ηάζε ζπγθέληξσζεο κεξηδίσλ αγνξάο ζηηο
κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηηο πνιχ κηθξέο θαη
νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ζε κεγαιχηεξα ζρήκαηα.
Πηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, φπνπ θαηαγξάθεηαη ζπλερήο ππνρψξεζε ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, θαίλεηαη φηη εληείλνληαη νη
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αληαγσληζηηθέο πηέζεηο εηο βάξνο ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ θαη ε ηζρπξνπνίεζε ησλ
κεγάισλ εγρψξησλ θαη πνιπεζληθψλ αιπζίδσλ. Ν νμχο αληαγσληζκφο σζεί ηηο κεγάιεο
επηρεηξήζεηο ζηελ επέθηαζή ηνπο ζε λέεο κνξθέο ζεκείσλ πψιεζεο, φπσο ηηο
ππεξαγνξέο θαη ηα πνιπθαηαζηήκαηα, αιιά θαη ηα δίθηπα κηθξφηεξσλ ζε επηθάλεηα
θαηαζηήκαηα, κε έκθαζε ζε βαζηθά θαηαλαισηηθά είδε θαη ηα θξέζθα πξντφληα,
πεξηνξίδνληαο ην πξνλνκηαθφ πεδίν δξαζηεξηφηεηαο ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ.
Νη κεηαβνιέο ζηελ νξγάλσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ε πξνζαξκνγή ζε ζχγρξνλα κνληέια
ιηαληθήο πψιεζεο (δηθηπψζεηο, franchising, έληαμε ζε νκίινπο θνηλψλ πξνκεζεηψλ,
ειεθηξνληθφ εκπφξην θιπ.) εθηηκάηαη σζηφζν φηη απνηεινχλ κηα δηέμνδν πξνθεηκέλνπ νη
κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο θαη λα
εμαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηά ηνπο ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο
ζπγθπξίαο.
Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ θιάδσλ ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαζίζηαηαη
αξθεηά

δχζθνιε,

θαζψο

πνιιέο

εκπνξηθέο

επηρεηξήζεηο

αλαπηχζζνπλ

κηθηή

δξαζηεξηφηεηα. Πχκθσλα κε ηελ ΔΙΠΡΑΡ, νη θχξηνη ηχπνη επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ρνλδξηθφ εκπφξην είλαη: «Νη εκπνξηθνί

ρνλδξέκπνξνη, δειαδή νη ρνλδξέκπνξνη πνπ ζέηνπλ ηελ επσλπκία ηνπο ζηα
εκπνξεχκαηα πνπ πσινχλ, φπσο νη έκπνξνη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ή νη αληηπξφζσπνη ή νη
κεζάδνληεο (γηα ρνλδξηθφ εκπφξην), νη βηνκεραληθνί δηαλνκείο, νη εμαγσγείο, νη
εηζαγσγείο θαη νη ελψζεηο ζπλεηαηξηζηηθψλ αγνξψλ, ηα ηκήκαηα θαη ηα γξαθεία
πσιήζεσλ (αιιά φρη ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο) ηα νπνία ζπληεξνχληαη απφ
κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο θαη απνζθνπνχλ ζηελ εκπνξηθή πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο.
Ξεξηιακβάλνληαη επίζεο νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ κεζηηψλ εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ,
ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ εκπφξσλ θαη πξαθηφξσλ θαη ζπλαξκνινγεηψλ, ησλ ελψζεσλ
αγνξαζηψλ θαη ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ελψζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξηθή
πξνψζεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ».
Κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ICAP Α.Δ.13, πξσηαγσληζηνχλ νη εηαηξίεο εκπνξίαο
πεηξειαηνεηδψλ θαη θαξκάθσλ, ελψ αθνινπζνχλ εηαηξίεο εκπνξίαο πξντφλησλ έλδπζεο
&

ππφδεζεο,

εμνπιηζκνχ

πιεξνθνξηθήο

&

ηειεπηθνηλσληψλ,

κεηάιισλ

&

κεηαιιεπκάησλ, νηθηαθψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ / πιηθνχ,

13

Διιεληθφο Νηθνλνκηθφο Νδεγφο 2006 ηεο ICAP Α.Δ.
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θαζψο θαη πψιεζεο ηξνθίκσλ & εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο ζε επηρεηξήζεηο θαη
επαγγεικαηίεο (αιπζίδεο cash & carry).
Πχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ΔΙΠΡΑΡ, ην 2006 ιεηηνπξγνχζαλ ζηνλ θιάδν
ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ζπλνιηθά 77.141 επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνίεζαλ
ηδίξν 69,8 δηο €. Ζ θαηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαηαδεηθλχεη, φηη ζηνλ
θιάδν δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο ζπγθξηηηθά δηεπξπκέλνο αξηζκφο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ
(κε εηήζην ηδίξν άλσ ησλ 100 εθαη. €), ζηνλ νπνίν αληηζηνηρεί ην 25% ηνπ θιαδηθνχ
ηδίξνπ, ελψ παξάιιεια δηαπηζηψλεηαη θαη κηα ηάζε πεξηζζφηεξν ηζνκεξνχο δηαζπνξάο
ηνπ ηδίξνπ ζηηο κηθξφηεξεο θαη κεζαίεο ηάμεηο κεγέζνπο. Πε πνιιέο επηκέξνπο αγνξέο ηνπ
ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ επηθξαηνχλ σζηφζν ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλεο ζπλζήθεο σο
πξνο ην βαζκφ ζπγθέληξσζεο θαη ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζε
απηέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη θιάδνη ηεο εκπνξίαο θαξκάθσλ θαη πεηξειαηνεηδψλ,
φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη έλα κεγάιν κεξίδην ηεο αγνξάο ειέγρεηαη απφ έλαλ κηθξφ
αξηζκφ θπξίαξρσλ επηρεηξήζεσλ, κε ζαθείο ηάζεηο δηακφξθσζεο νιηγνπσιηαθψλ
δνκψλ.
Ζ δηαρξνληθή ζχγθξηζε ησλ κεγεζψλ ηνπ θιάδνπ ζεκαηνδνηεί επίζεο κηα ηάζε αχμεζεο
ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ. Νη κνξθέο αληαγσληζκνχ ζηνλ
θιάδν ζπλίζηαληαη θπξίσο ζηελ εθηελέζηεξε γεσγξαθηθή θάιπςε, ηνλ εθνδηαζκφ ηεο
αγνξάο κε κεγαιχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ, ηελ επέθηαζε ησλ απνζεθψλ, ηελ
αλαλέσζε ησλ κεηαθνξηθψλ ζηφισλ θαη ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ
logistics. Σαξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ είλαη επίζεο, φηη κεηαμχ ησλ θπξίαξρσλ
επηρεηξήζεσλ ζπγθαηαιέγνληαη πνιιέο ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ νκίισλ.
Πχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ΔΙΠΡΑΡ, ην 2006 ιεηηνπξγνχζαλ ζηνλ θιάδν
ηνπ εκπνξίνπ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ
ζπλνιηθά 38.673 επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλνιηθφ ηδίξν 21,2 δηο €.
Πηνλ θιάδν ζπκπεξηιακβάλνληαη ηέζζεξηο δηαθξηηέο θαηεγνξίεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο: α) ην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην λέσλ θαη κεηαρεηξηζκέλσλ
νρεκάησλ, β) ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ (ζπλεξγεία απηνθηλήησλ), γ) ην
ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ, θαη δ) ε ιηαληθή
πψιεζε θαπζίκσλ νρεκάησλ θαη ιηπαληηθψλ. Ξνιιέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ αζθνχλ
κηθηέο δξαζηεξηφηεηεο, π.ρ. αληηπξνζσπεία – εηζαγσγή απηνθηλήησλ, εκπνξία
αληαιιαθηηθψλ & εμαξηεκάησλ θαη επηζθεπή / ζπληήξεζε νρεκάησλ.
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ κεγεζψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ πξνθχπηεη φηη ν θιάδνο
εκθαλίδεη έλα ζρεηηθά πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο πνπ απνδίδεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα
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ησλ κεγάισλ νκίισλ αληηπξνζσπείαο – εηζαγσγήο απηνθηλήησλ, αιιά θαη έλα
αμηφινγν δπλακηθφ επηρεηξήζεσλ «κεζαίνπ» κεγέζνπο πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ κεγάιν
αξηζκφ κηθξψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ θαη αλεμάξηεηνπο εκπφξνπο
– dealers. Ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο,
επηδεηλψλεηαη δε απφ ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή αγνξά απηνθηλήηνπ είλαη κηθξή ζε ζρέζε
κε

άιιεο

επξσπατθέο

ρψξεο.

Νξηζκέλεο

απφ

ηηο

επηρεηξήζεηο

ηνπ

θιάδνπ

αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα εξγνζηάζηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ νη
πεξηζζφηεξεο δηαηεξνχλ εμνπζηνδνηεκέλα παλειιαδηθά δίθηπα θάζεησλ κνλάδσλ
εμππεξέηεζεο (πψιεζε απηνθηλήησλ θαη αληαιιαθηηθψλ, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή).
Πηελ ηάζε απνθιηκάθσζεο ηεο ζπγθέληξσζεο κεξηδίσλ αγνξάο ηα πξνεγνχκελα
ρξφληα εθηηκάηαη φηη ζπλέβαιιε θαη ε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ
σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο απφ ηελ 1/10/2002 ηνπ Θαλνληζκνχ 1400/2002/ΔΘ γηα ηε
δηαλνκή απηνθηλήησλ & αληαιιαθηηθψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ ρψξν απηφ. Ζ
εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ απνζθνπεί ζηε δηαθχιαμε θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο
ζέζεο ησλ αλεμάξηεησλ ζπλεξγείσλ, εληζρχνληαο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζήο ηνπο ζε
αληαιιαθηηθά θαη ηερληθή πιεξνθνξία, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαη
δηαγλσζηηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο επηινγήο ζπλεξγείσλ
απφ ηνπο θαηφρνπο νρεκάησλ.
Πηε ηξέρνπζα ζπγθπξία ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, παξαηεξείηαη εληνχηνηο ην θιείζηκν
πνιιψλ κηθξψλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ, ζην πνίν έρεη ζπκβάιιεη επίζεο ε αχμεζε ηνπ
θφζηνπο αληαιιαθηηθψλ, νη αλάγθεο ηερλνινγηθήο αλαβάζκηζεο θαη ν έληνλνο
αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ζπλεξγείσλ. Δληνχηνηο, δελ παξαηεξνχληαη ηάζεηο
ζπγρψλεπζεο επηρεηξήζεσλ ή αλάπηπμεο ζρεκάησλ ζπλεξγαζίαο.
Ρα ζπλεξγεία απηνθηλήησλ δηαθξίλνληαη ζηα «εμνπζηνδνηεκέλα» θαη ηα «κε
εμνπζηνδνηεκέλα» («ειεχζεξα ζπλεξγεία»), ηα νπνία απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνςεθία. Ρα
«εμνπζηνδνηεκέλα» ζπλεξγεία εληάζζνληαη ζε παλειιαδηθά δίθηπα θάζεησλ κνλάδσλ
εμππεξέηεζεο (πψιεζε, αληαιιαθηηθά, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή) πνπ δηαηεξνχλ νη
εηαηξίεο αληηπξνζσπείαο θαη εηζαγσγήο απηνθηλήησλ. Ρα «ειεχζεξα» ζπλεξγεία
δέρνληαη έληνλεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα, θαζψο απηά
επσθεινχληαη απφ ηε ζηήξημε πνπ ηνπο παξέρνπλ νη αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ (π.ρ.
κε ηε κνξθή ησλ εθπηψζεσλ ζηα αληαιιαθηηθά, ηε δηαθήκηζε, ηνπο φξνπο ηζρχνο ηεο
εγγχεζεο θ.α.). Αληηζέησο, ηα «ειεχζεξα» ζπλεξγεία είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ
ρακειφηεξεο θαη αληαγσληζηηθέο ηηκέο γηα ηελ εξγαζία επηζθεπήο.
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Νη πθηζηάκελεο «ζπζηάδεο» εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηελ
Διιάδα, δεκηνπξγήζεθαλ είηε απζφξκεηα απφ δπλάκεηο ηεο αγνξάο, φπσο ζηελ
πεξίπησζε ησλ πξνκεζεπηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, είηε ζπγθξνηήζεθαλ ζην πιαίζην
αληαπφθξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο δεκηνπξγίαο
ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ. Νη πιένλ επηηπρεκέλεο κνξθέο δηθηχσζεο επηρεηξήζεσλ
θαηαγξάθνληαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο πξνκεζεηψλ, φπσο π.ρ. ζηελ
πεξίπησζε ησλ πξνκεζεπηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ πδξαπιηθψλ θαη ειεθηξνιφγσλ πνπ
έρνπλ αλαπηχμεη δίθηπα θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο ζε φιε ηε ρψξα, ησλ πξνκεζεπηηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ ησλ θαξκαθνπνηψλ, ησλ αιπζίδσλ ζνχπεξ κάξθεη (π.ρ. ΔΙΝΚΑΠ) θαη
ησλ θαηαζηεκάησλ ειεθηξηθψλ εηδψλ (π.ρ. ΠΔΖΝΠ), θαζψο θαη πην πξφζθαηα ηνπ
πξνκεζεπηηθνχ cluster Διιήλσλ μελνδφρσλ (LTC – Leading Tourism Cluster). Πηε
ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νη πιένλ ελδεηθηηθέο κνξθέο δηθηχσζεο ζηνλ ρψξν
ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ:

Θέληξα Δπίπινπ
Πηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, ν θιάδνο ηνπ επίπινπ επέδεημε κία ζεκαληηθφηαηε
θαηλνηνκία, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Θέληξσλ Δπίπινπ πνπ
νπζηαζηηθά πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο επίπισλ,
αιιά εηζήγαγε παξάιιεια θαη έλαλ εληειψο λέν ηξφπν δηάζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ
επίπισλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ξξφθεηηαη γηα δεπηεξνβάζκηεο ελψζεηο εξγνζηαζίσλ βηνηερληψλ κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε θαη πην αληαγσληζηηθή πξνψζεζε θαη θνηλή πξνβνιή
ησλ πξντφλησλ. Κφλν ζηελ Αηηηθή, δεκηνπξγήζεθαλ ηα αθφινπζα έμη Θέληξα Δπίπινπ:
«Θέληξν Δπίπινπ 40», «120 Δλσκέλα Δξγνζηάζηα», «Δπηπινθίλεζε», «Αηηηθφ Θέληξν
Δπίπινπ», «Έλα θαη Έλα», «Θέληξν Δπίπινπ 45».
Ρν θέληξν επίπινπ «120 Δλσκέλα Δξγνζηάζηα» ήηαλ ην 2ν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ
Διιάδα (1984) κεηά ην Θέληξν Δπίπινπ «40». Ξξφθεηηαη γηα έλα Ππλεηαηξηζκφ
Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΠΛ.Ξ.Δ.), ν νπνίνο αξηζκεί 106 κέιε – παξαγσγηθέο
επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ επίπινπ.
Θχξηνη ζηφρνη ηνπ Γηθηχνπ απφ ηελ αξρή ήηαλ ε εκπνξία θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ
ησλ κειψλ, ε δεκηνπξγία εθζέζεσλ πσιήζεσο ησλ πξντφλησλ ησλ κειψλ, ε πξνψζεζε
εμαγσγψλ, ε παξνρή ηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο βνήζεηαο, ε παξνρή εγγπήζεσλ ή άιισλ
νηθνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, ε θνηλή δηαθήκηζε ησλ κειψλ, ε εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ,
ε θνηλή ρξήζε απνζεθψλ θαη ε θνηλή πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ. Ζ πινπνίεζε απηψλ
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ησλ ζηφρσλ πεξηνξίζηεθε ζηε δεκηνπξγία θνηλνχ εθζεζηαθνχ ρψξνπ, ηελ θνηλή
δηαθήκηζε, ηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζε ελέξγεηεο γηα πξνψζεζε εμαγσγψλ.

Ξξνκεζεπηηθφο Ππλεηαηξηζκφο Φαξκαθνπνηψλ Αηηηθήο
Ν Ξξνκεζεπηηθφο Ππλεηαηξηζκφο Φαξκαθνπνηψλ Αηηηθήο ηδξχζεθε ην 1981 απφ αξρηθά
25 θαξκαθεία ηεο Αηηηθήο. Πήκεξα απαξηζκεί 1.300 ηζφηηκα κέιε θαη ζπλερψο
επεθηείλεηαη. Ξξνυπφζεζε γηα λα γίλεη έλα θαξκαθείν κέινο είλαη ε πιεξσκή κεηνρηθήο
κεξίδαο, ην θφζηνο ηεο νπνίαο δηαρξνληθά κεηαβάιιεηαη. Ρα κέιε είλαη εηαίξνη ζε κία
θνηλή εηαηξία πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΞΔ),
πνπ δχλαηαη λα κνηξάζεη θέξδε ζηα κέιε ηνπ.
Ν πξνκεζεπηηθφο ζπλεηαηξηζκφο αξρηθά ηδξχζεθε γηα λα νξγαλψζεη ηηο πξνκήζεηεο ησλ
θαξκαθεηψλ. Πήκεξα παξέρεη επίζεο δσξεάλ νξηδφληηεο ππεξεζίεο, φπσο ελεκέξσζε γηα
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, ινγηζκηθφ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο απνζήθεο ησλ
θαξκαθείσλ, ειεθηξνληθή παξαγγειηνιεςία αιιά θαη ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο (λέα
θάξκαθα θηι.) αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο.
Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηδξχζεθε θαη ζπγαηξηθή εηαηξεία κε έδξα ζην
Άιηκν. Πηνλ φκηιν ζπκκεηέρνπλ, αθφκα, εηαηξίεο πνπ ηδξχζεθαλ απφ ην ζπλεηαηξηζκφ
ζηελ Θέξθπξα θαη ζηε Ιακία. Ρε δηνίθεζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αζθεί ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην (εμακειέο, θαξκαθνπνηνί) πνπ εθιέγεηαη θάζε ηξία ρξφληα απφ ηνπο
θαξκαθνπνηνχο κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Ν πξνκεζεπηηθφο ζπλεηαηξηζκφο Αηηηθήο
δηαηεξεί, αθφκα, ζπλεξγαζίεο κε ην Νηθνλνκηθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ γηα ηε δηεμαγσγή
έξεπλαο αγνξάο ζηα θαξκαθεία αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ ππνζηήξημε ζε δηάθνξα
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.
Ν πξνκεζεπηηθφο ζπλεηαηξηζκφο είλαη θαηά θχξην ιφγν απηνρξεκαηνδνηνχκελνο,
δειαδή ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ θαη απφ ηηο πσιήζεηο πξντφλησλ
πξνο ηα κέιε ηνπ. Ζ επέθηαζε θαη ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ απνζήθε ηεο
ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ζηνλ Άιηκν ρξεκαηνδνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Γ‟ ΘΞΠ.
Δπηζεκαίλεηαη ηέινο, φηη ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 29 ζπλεηαηξηζκνί ζε
ζχλνιν 25.000 θαξκαθείσλ πεξίπνπ. Γελ είλαη φκσο φια ηα θαξκαθεία κέιε
ζπλεηαηξηζκψλ, νχηε φινη νη ζπλεηαηξηζκνί θεξδνθφξνη. πάξρεη, επηπιένλ, νκνζπνλδία
ζπλεηαηξηζκψλ, φπνπ ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα είλαη ελνπνηεκέλα. Πην πιαίζην ηεο
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νκνζπνλδίαο αληαιιάζζνληαη απφςεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ζπλεηαηξηζκνχ θαη
αλαιακβάλνληαη απφ θνηλνχ δξάζεηο (π.ρ. εθδειψζεηο).

Ππλεηαηξηζκνί Δγθαηαζηαηψλ δξαπιηθψλ
Ζ ζπλεηαηξηζηηθή δξάζε ησλ Διιήλσλ πδξαπιηθψλ έρεη ηζηνξία ηεζζάξσλ δεθαεηηψλ.
Ήδε απφ ην 1974 ιεηηνπξγνχζαλ ηξεηο πξνκεζεπηηθνί Ππλεηαηξηζκνί δξαπιηθψλ, ηφηε
ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα ηα κέιε ηνπο. Νη εμειίμεηο ζην εκπφξην θαη ε αλάπηπμε λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηελ χδξεπζε, ηε ζέξκαλζε θαη ηηο ζπλαθείο εθαξκνγέο, ζπλεηέιεζαλ ζηε
ζπλέρεηα ζην άλνηγκα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ πξνο ηηο ηνπηθέο ηνπο αγνξέο. Ζ νπζηαζηηθή
αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ήξζε ην 1980 κε ηελ ίδξπζε ηεο
Ξαλειιήληαο Νκνζπνλδίαο Ππλεηαηξηζκψλ Δγθαηαζηαηψλ δξαπιηθψλ (ΞΝΠΔΓ).
Ζ κεγάιε ψζεζε πνπ αλέδεημε ηνπο Ππλεηαηξηζκνχο δξαπιηθψλ ζε θπξίαξρν δίθηπν
ηεο ειιαδηθήο αγνξάο ζηνλ θιάδν ησλ πδξαπιηθψλ, ηεο ζέξκαλζεο, ησλ πιαθηδίσλ θαη
ησλ εηδψλ πγηεηλήο, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θ.α. δφζεθε ην 2004 κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο
θνηλήο νλνκαζίαο «πδξψ» γηα ηα 54 θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πνπ δηαζέηνπλ ζήκεξα νη 33
ηνπηθνί ζπλεηαηξηζκνί πδξαπιηθψλ – κέιε ηεο ΞΝΠΔΓ ζε φιε ηελ Διιάδα. Κέιε ησλ
θαηά ηφπνπο Ππλεηαηξηζκψλ είλαη πεξίπνπ 2.500 πδξαπιηθνί.
Πηελ Αηηηθή δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 1976 ν Ππλεηαηξηζκφο Δξγνιάβσλ δξαπιηθψλ
Αζελψλ & Ξεηξαηψο (ΠΔΓΑΞ), πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή πξνκεζεπηηθνχ –
θαηαλαισηηθνχ Ππλεηαηξηζκνχ Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΠΛΞΔ) ζην ρψξν ησλ
πδξαπιηθψλ εηδψλ, ηεο ζέξκαλζεο, ησλ εηδψλ πγηεηλήο θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Γηαηεξεί
ζηελ Αηηηθή επηά θαηαζηήκαηα κε ην ζήκα ηεο ΠΔΓΑΞ θαζψο θαη εγθαηαζηάζεηο
θεληξηθψλ απνζεθψλ.

ΔΙΝΚΑΠ – Διιεληθφο κηινο Αιπζίδσλ Πνχπεξ Κάξθεη
Ν ΔΙΝΚΑΠ ηδξχζεθε ην 1994 κε πξσηνβνπιία πέληε ηδξπηηθψλ κειψλ - αιπζίδσλ
ζνχπεξ κάξθεη κεζαίνπ κεγέζνπο (Γαιαμίαο - Γαιελφο Ιανπηάξεο - Γνπληζίδεο Κπίζθαο - Ππλεηαηξηζκφο Θαηαλαισηψλ ΗΛ.ΘΑ. Σαλίσλ).
Κε κέιε ζήκεξα 39 επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ έλα ζπλνιηθφ δπλακηθφ πεξίπνπ
600 θαηαζηεκάησλ ζε φιε ηελ Διιάδα, θαη κε εηήζην άζξνηζκα ηδίξνπ πεξί ηα 1,3 δηζ.
Δπξψ, ν φκηινο δηαηεξεί – παξφιν ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο δπζκελείο εμειίμεηο ζηελ
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αγνξά – κηα εγεηηθή ζέζε ζηνλ ρψξν ηνπ ειιεληθνχ ιηαλεκπνξίνπ θαη ηελ πξνζηαζία
ησλ κειψλ ηνπ έλαληη ηεο επέθηαζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ
αιπζίδσλ.
Πηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη ν ΔΙΝΚΑΠ ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηνπ Νκίινπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα:
Γηαπξαγκάηεπζε εηεζίσλ ζπκθσληψλ / πξνκεζεηψλ πξντφλησλ.
Γηελέξγεηα εηζαγσγψλ θαη δηαθίλεζε ησλ εηζαγνκέλσλ πξντφλησλ ζηα κέιε ηνπ
Νκίινπ.
πνζηήξημε εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ECR (φπσο EDI, CRP, CAO, Category
Management, ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θ.α.) απφ ηα κέιε
ηνπ νκίινπ.
Αμηνιφγεζε θαη δεκηνπξγία πξντφλησλ Private label θαη νηθνλνκηθήο ζεηξάο.
ινπνίεζε πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηα κέιε ηνπ Νκίινπ, ζπκκεηνρή ζε
ειιεληθέο θαη δηεζλείο εθζέζεηο, ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο κε ρνξεγίεο,
δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο θιπ.
Ππλερήο παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ
(επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, έξεπλεο αγνξάο).
Ινγηζηηθή θαη κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε, κε ζηφρν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη
ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηνπ.
Γηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα
ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κειψλ ηνπ, κέζσ ηνπ ΝΑΔΓ, ηνπ
ΔΝΚΚΔΣ,

θαζψο

θαη

αλαγλσξηζκέλσλ

ηδησηηθψλ

επηκνξθσηηθψλ

πξνγξακκάησλ ζηνλ ρψξν ηνπ Ιηαλεκπνξίνπ.
Ππληνληζκφο ελεξγεηψλ γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο κεηαμχ
ησλ κειψλ ηνπ.
Απφ ην 2006, ν ΔΙΝΚΑΠ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εηαηξία απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο
(logistics) ΑΙΞΗΘΝ ΑΔ, ζηελ νπνία απνζεθεχνληαη θαη δηαλέκνληαη απνθιεηζηηθά γηα
ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ΔΙΝΚΑΠ ηα πξντφληα private label ΔΙΝΚΑΠ, εηζαγφκελα θαη
εγρψξηα ηπξνθνκηθά πξντφληα θαη πξντφληα κε ην ζήκα Euro Shopper. Ν ΔΙΝΚΑΠ
είλαη επίζεο κέινο ηεο Α.M.S. - Associated Marketing Service, έλαλ επξσπατθφ θνξέα
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δηαρείξηζεο θαη ζπληνληζκνχ νκαδηθψλ αγνξψλ γηα ηα κέιε ηεο (ζπλεξγαδφκελεο
ππεξεζίεο αγνξψλ).
Πηηο πιένλ πξφζθαηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΙΝΚΑΠ ζπγθαηαιέγνληαη ε ζήκαλζε
φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ νκίινπ κε εληαίν εκπνξηθφ ζήκα, πξνθεηκέλνπ ην δίθηπν
λα απνθηήζεη κεγαιχηεξε αλαγλσξηζηκφηεηα απφ ην πειαηεηαθφ θνηλφ, θαη ε
θαζηέξσζε ρξήζεο θάξηαο πηζηφηεηαο (bonus card) απφ φια ηα κέιε. Δπηζεκαίλεηαη
επίζεο, φηη ν ΔΙΝΚΑΠ έρεη εηζαγάγεη ζην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ησλ κειψλ ηνπ κηα
κεγάιε γθάκα πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, πνπ εκπινπηίδεηαη ζπλερψο κε λένπο
θσδηθνχο.

Ππλεηαηξηζκνί Δκπνξηθψλ Θαηαζηεκάησλ Ζιεθηξηθψλ Δηδψλ
Ζ ζπγθέληξσζε ζην ρψξν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ νηθηαθψλ
ζπζθεπψλ θαη ε αλάπηπμε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ σο ηε κφλε δηέμνδν απέλαληη ζηνλ
αδπζψπεην αληαγσληζκφ πνπ αζθνχλ νη αιπζίδεο θαη ηα πνιπθαηαζηήκαηα ηνπ
ιηαλεκπνξίνπ, πξνθχπηνπλ κεηαμχ άιισλ απφ θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP κε ζέκα ηηο
αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο ηέηνησλ ζπζθεπψλ.
Πην ιηαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ εηδψλ θαη ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 1.500 ζεκεία πψιεζεο ζε φιε ηελ Διιάδα
πνπ ηαμηλνκνχληαη

ζηα κεγάια πνιπθαηαζηήκαηα ιηαληθήο, ζε

κεκνλσκέλα

αλεμάξηεηα θαηαζηήκαηα, ζε αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ θαη ζε ζπλεηαηξηζκνχο
εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Πηνπο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ
ειιεληθή αγνξά ζπγθαηαιέγνληαη αιπζίδεο φπσο ε Electronet, ε Expert, ε Δηθφλα &
Ήρνο, ε ΠΔΖΝΠ – Euronics θ.ά., νη νπνίεο θαηέρνπλ κεξίδην ηεο ηάμεσο ηνπ 45,3% κε
βάζε ηε ζπλνιηθή αμία ησλ πσιήζεσλ.
Ζ αγνξά ιηαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ εηδψλ θαη ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ έρεη
ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ηδηαίηεξα κεηά ηελ
εθδήισζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ήδε έρνπλ θιείζεη ηξεηο ζπλεηαηξηζκνί ειεθηξηθψλ
ζπζθεπψλ, ε Expert, ε Magnet Electric θαη ν κηθξφηεξνο ζε κέγεζνο ζπλεηαηξηζκφο
ΑΘΖΠ κε δξαζηεξηφηεηα ζηε βφξεηα Διιάδα. Πε δπζρεξή νηθνλνκηθή ζέζε βξέζεθε θαη ε
ΠΔΖΝΠ – Euronics. Ξαξάιιεια, δεκηνπξγνχληαη λένη ζπλεηαηξηζκνί, φπσο ε Welcome
Stores ζηελ Β. Διιάδα θαη ε Planet ζηελ Αηηηθή, πνπ απαξηίδνληαη θπξίσο απφ κέιε
εθείλσλ πνπ δηέθνςαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δίλαη ελδεηθηηθφ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ
πξνζθέξνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί επηρεηξήζεσλ ιηαλεκπνξίνπ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ
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νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, φηη ηα κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ έθιεηζαλ αλαδεηνχλ άκεζα
ηελ έληαμή ηνπο ζε λέα ζπλεηαηξηζηηθά ζρήκαηα. Ρα λέα απηά ζρήκαηα, αλ θαη
απνηεινχλ αιπζίδεο κε ζπλεηαηξηζηηθφ πξνθίι, σζηφζν, ζηελ παξνχζα ηνπιάρηζηνλ
θάζε, νη παξαγγειίεο θαη νη ηηκνινγήζεηο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ελφο θεληξηθνχ
θνξέα, αιιά γηα θάζε θαηάζηεκα μερσξηζηά. Θαη ηνχην, γηαηί νη θαηαζθεπαζηέο θαη
ρνλδξέκπνξνη είλαη πνιχ δηζηαθηηθνί ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ιφγσ ησλ «θαλνληψλ» πνπ
έρνπλ πξνεγεζεί ζηελ αγνξά ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ.
Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη δεκηνπξγείηαη θαηλνχξγην δεδνκέλν ζηελ αγνξά, ε νπνία ζα
απνηειείηαη απφ πνιιά κηθξά καγαδηά, πξαθηηθά αλεμάξηεηα, αθνχ παξαγγέιλνπλ θαη
ππνγξάθνπλ ζπκθσλίεο κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο σο απηφλνκα θαηαζηήκαηα, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ απνρψξεζε απφ ηελ αγνξά ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ
αζθάιηδαλ ηηο αγνξέο.
Ν Ππλεηαηξηζκφο Δκπφξσλ Ζιεθηξηθψλ Νηθηαθψλ Ππζθεπψλ (ΠΔΖΝΠ) ηδξχζεθε ην 1982
απφ 30 θαηαζηήκαηα ειεθηξηθψλ εηδψλ κε ηε κνξθή ζπλεηαηξηζκνχ πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο (ΠΛΞΔ), θαη απφ ην 1998 ζπλεξγάδεηαη κε ηελ EURONICS, ηελ κεγαιχηεξε
αιπζίδα ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ηεο Δπξψπεο. Ν ΠΔΖΝΠ ππήξμε ν πξψηνο
ζπλεηαηξηζκφο πνπ αλέπηπμε εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-Commerce) θαη εεπηρεηξείλ (e-Business) ζηελ Διιάδα.
Ρν 2011 νινθιεξψζεθε ε δεκηνπξγία ηεο ζπγαηξηθήο SEHOS Euronics Διιάο Α.Δ. πνπ
αλαιακβάλεη λα δηαρεηξηζηεί απνθιεηζηηθά ην ρξένο ηνπ ΠΔΖΝΠ, ελψ ε κεηξηθή ΠΔΖΝΠ
ΠΛΞΔ δηαηεξεί ην δίθηπν ησλ 104 θαηαζηεκάησλ θαη αλαιακβάλεη ηελ αλάπηπμή ηνπ
απαιιαγκέλν απφ ην βάξνο ησλ ρξεψλ.

Ξξνκεζεπηηθά Γίθηπα Μελνδνρείσλ
Ζ Leading Tourism Cluster είλαη κηα κε θεξδνζθνπηθή επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία
δηαζπλδεδεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο, ζπληνλίδνληαο ηε δξάζε ηνπο ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο.
Πηφρνο απηνχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ cluster ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν ζηελ Διιάδα είλαη λα
αλαπηχμεη ηε ζπλεξγαζία ησλ μελνδφρσλ ζηνπο ηνκείο ησλ πξνκεζεηψλ, θαη‟ αξρήλ
θαη, ελ ζπλερεία, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ηεο δηαρείξηζεο
πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζπλεξγαζία πινπνηείηαη ήδε ζηνλ ηνκέα ησλ
πξνκεζεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε:
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Θνηλέο πξνκήζεηεο: Ζ LTC, εθκεηαιιεπφκελε ηε ζπζζσξεπκέλε δχλακε ησλ
κειψλ ηεο, αλαιακβάλεη εθ κέξνπο ηνπο ηε δηαπξαγκάηεπζε θαηεγνξηψλ
πξνκεζεηψλ πξνυπνινγηδφκελνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ 10.000.000 €. Ζ δε
δηαδηθαζία ηεο παξαγγειηνιεςίαο γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο
LTC. Δηδηθφηεξα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα (θξέαηα,
ιαραληθά, ςαξηά), πνηά – αλαςπθηηθά, γαιαθηνθνκηθά – ηπξηά, είδε
δαραξνπιαζηηθήο, έιαηα & βνχηπξα, αιιαληηθά.
Διέγρνπο πνηφηεηαο: H LTC θξνληίδεη κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ ηεο, ζηα μελνδνρεία ησλ κειψλ ηεο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ πξνκεζεηψλ ηνπο.
Ππκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο: Ζ LTC ζθνπεχεη επίζεο λα αλαπηχμεη ηελ παξνρή
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηα κέιε ηεο ζηνπο ηνκείο ησλ ζπζηεκάησλ
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ θ.α.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηνπ κέινπο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία φινη
νη μελνδφρνη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ (αλαζέηνληαο ζην cluster λα δηαπξαγκαηεχεηαη,
γηα απηνχο, ηηο πξνκήζεηεο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ) θαη λα επσθειεζνχλ
απφ ηελ πςειή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ cluster.

Γίθηπν Δπηρεηξήζεσλ Ξξντφλησλ Διαηφιαδνπ Θξήηεο (ΓΔΞΔΘ)
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ «Γηθηχνπ Δπηρεηξήζεσλ Ξξντφλησλ Διαηνιάδνπ Θξήηεο – Ρκήκα
Γπηηθήο Θξήηεο (ΓΔΞΔΘ-ΓΘ) πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζαλ θνηλφ
ραξαθηεξηζηηθφ φηη φια αλεμαξηήησο ηα πξντφληα πνπ δηαζέηνπλ παξαζθεπάδνληαη
απνθιεηζηηθά κε παξζέλν Θξεηηθφ ειαηφιαδν. Ρν ΓΔΞΔΘ–ΓΘ νξγαλψζεθε κε
πξσηνβνπιία θαη ππνζηήξημε ηνπ Ππλδέζκνπ Διαηνθνκηθψλ Γήκσλ Θξήηεο (ΠΔΓΖΘ) ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ ΝΑΓΘ, ζην πιαίζην ηεο Θνηλνηηθήο Ξξσηνβνπιίαο Leader+, θαη
αλαπηχζζεηαη ζηνλ αγξνηηθφ θπξίσο ρψξν ηεο Γπηηθήο Θξήηεο (Λνκφο Σαλίσλ θαη
Γπηηθή πιεπξά Λνκνχ Οεζχκλνπ). Ξεξηιακβάλεη ηηο εμήο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ:
Δζηηαηφξηα Απνθιεηζηηθήο Σξήζεο Διαηνιάδνπ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη
εζηηαηφξηα θαη ηαβέξλεο πνπ έρνπλ θαηά βάζε παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα θαη ηα
θαγεηά

πνπ

πξνζθέξνπλ,

πεξηιακβαλνκέλσλ

φισλ

ησλ

ηεγαλεηψλ,

παξαζθεπάδνληαη απνθιεηζηηθά κε παξζέλν Θξεηηθφ ειαηφιαδν.
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Θαηαζηήκαηα Δκπνξίαο Ξαξαδνζηαθψλ Ξξντφλησλ Διαηνιάδνπ, ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη θαηαζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ ηππνπνηεκέλα παξαδνζηαθά
πξντφληα πνπ έρνπλ ζα βάζε ή πεξηέρνπλ παξζέλν Θξεηηθφ ειαηφιαδν (δηάθνξα
εδέζκαηα, παξαδνζηαθά γιπθά, πάζηεο απφ ειηέο, βξψζηκεο ειηέο, παμηκάδηα,
βνπηήκαηα, ζαπνχληα θαη θαιιπληηθά ειαηνιάδνπ θ.α.) θαζψο θαη παξζέλν
ειαηφιαδν πςειήο πνηφηεηαο θαηά πξνηίκεζε ΞΝΞ, ΞΓΔ, ΞΒΓ ηππνπνηεκέλν
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Θνηλνηηθνχο Θαλνληζκνχο.
Δξγαζηήξηα

Ξαξαδνζηαθψλ

πεξηιακβάλνληαη

εξγαζηήξηα

Ξξντφλησλ
πνπ

Διαηνιάδνπ,

παξαζθεπάδνπλ

ή

ζηα
θαη

νπνία

δηαζέηνπλ

παξαδνζηαθά Θξεηηθά πξντφληα (δηάθνξα δπκαξηθά, γιπθά, πάζηεο απφ ειηέο,
βξψζηκεο ειηέο, παμηκάδηα, βνπηήκαηα, ζαπνχληα θαη θαιιπληηθά ειαηνιάδνπ
θ.α.) κε ρξήζε παξζέλνπ Θξεηηθνχ ειαηνιάδνπ.
Νη ππνρξεψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε
κφλν ειαηφιαδνπ ζηελ παξαζθεπή φισλ ησλ πξντφλησλ ηνπο, ε απνδνρή ησλ ειέγρσλ
θαη ε εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Θαηαζηαηηθφ ηνπ Γηθηχνπ,
θαζψο θαη ε θαηαβνιή εηήζηαο εηζθνξάο γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ δαπαλψλ ηνπ
δηθηχνπ.

3.2

Ππκπεξάζκαηα θαη ιφγνη απνηπρίαο - επηηπρίαο ηνπ clustering ζηελ Διιάδα

Ζ δηεζλήο εκπεηξία θαηαδεηθλχεη φηη ε δηθηχσζε επηρεηξήζεσλ επηθέξεη ζεκαληηθά
πιενλεθηήκαηα θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ. Δληνχηνηο,
θαη

παξά

ηηο

επαλεηιεκκέλεο

παξεκβάζεηο

πξνψζεζεο

θαη

ελίζρπζεο

ησλ

πξσηνβνπιηψλ δηθηχσζεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία 15εηία (βι. Θεθ. 3.5),
ε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ clustering ζην ειιεληθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ
παξακέλεη κέρξη ζήκεξα πνιχ πεξηνξηζκέλε.
Νη επηδφζεηο ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα ηνπ clustering πζηεξνχλ ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά κε
ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ., ηφζν ζε αξηζκφ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ θαηαγξάθνληαη
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αλά ρψξα, φζν θαη ζην επίπεδν ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλέξγηαο πνπ
επηηπγράλεηαη απφ ηνπο πθηζηάκελνπο ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο14.
πσο πξνθχπηεη απφ ζεηξά κειεηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη
εηδηθφηεξα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζηηο κειέηεο απηέο, νη
βαζηθνί παξάγνληεο απνηπρίαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ,
δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο:
εκπφδηα γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ,
εκπφδηα ή/θαη παξάγνληεο απνηπρίαο γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε πθηζηάκελσλ
ψξηκσλ δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ.
Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εκπφδηα πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο «εκπφδηα ζπλεξγαζηψλ» θαη αθνξνχλ θπξίσο ηηο αξρηθέο
πξνζπάζεηεο γηα δεκηνπξγία δηθηχσλ πνπ ηειηθά δελ επδνθηκνχλ, αιιά θαη δίθηπα
επηρεηξήζεσλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζε ψξηκν ζηάδην ιεηηνπξγίαο. Ξξνβιήκαηα σζηφζν,
πθίζηαληαη θαη ζηα ψξηκα δίθηπα επηρεηξήζεσλ, ηφζν γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη
ηζρπξνπνίεζή ηνπο, φζν θαη γηα ηε βησζηκφηεηά ηνπο.
Πχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ EFFORT15, σο βαζηθφηεξα εκπφδηα
ζηε δηθηχσζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:
ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ εηαίξσλ,
ε έιιεηςε αληίζηνηρσλ εκπεηξηψλ απφ ζπλεξγαζίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο πεγή έκπλεπζεο θαη αλαθνξάο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ
clusters, θαζψο θαη γηα ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ,
ε γεληθφηεξε έιιεηςε παηδείαο θαη θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξεκαηηψλ,
ε αδπλακία θνηλήο ζηνρνζέηεζεο (αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ
δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, π.ρ. σο πξνο ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά, λα
πινπνηήζνπλ απφ θνηλνχ έξγα),

14

www.clusterobservatory.eu, Report “Innovation Clusters in Europe: A Statistical Analysis and Overview
of Current Policy Support”, European Commission, DG Enterprise and Industry, 2007.

15

Project “EFFORT – Overview Policy, Legal, Organizational, Technology, and Governance Conditions for
Access to Market through Extended and Dynamic Clustering of SMEs”, funded by the European
Community under the “Enterprise Networking” Strategic Objective.
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ην «ραιαξφ» επίπεδν ζπλεξγαζίαο, πνπ επαθίεηαη ζηελ επρέξεηα ηνπ θάζε
ζπκκεηέρνληα ζηα δίθηπα,
ε επηκνλή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε «παξαδνζηαθέο» κνξθέο ιεηηνπξγίαο (απνθπγή
αλάιεςεο θηλδχλσλ, εζηίαζε ζε ηνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ρακειφο βαζκφο
εμσζηξέθεηαο θιπ.),
ε αξγνπνξεκέλε αληαπφθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ
αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε πηνζέηεζεο ζχγρξνλσλ
ηερλνινγηψλ (πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ) θαη θαηλνηνκηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο
παξαγσγήο θαη δηνίθεζεο,
ε επθαηξηαθή πξνζέγγηζε ησλ πξσηνβνπιηψλ δηθηχσζεο, ζπλήζσο κε
απνθιεηζηηθφ θίλεηξν ηελ αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θηλήηξσλ .
Απφ ζπδεηήζεηο θαη ζπλεξγαζίεο πνπ έρνπλ δηεμάγεη ζην παξειζφλ ηα κέιε ηεο νκάδαο
έξγνπ κε ζηειέρε θαη εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηεο ΔΙΑΛΔΡ
(σο ΔΦΓ πξνγξακκάησλ δηθηχσζεο), σο βαζηθή δηαπίζησζε γηα ηελ πεξηνξηζκέλε
αληαπφθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο δεκηνπξγίαο
δηθηπψζεσλ, αιιά θαη γηα ηελ απέληαμε εγθεθξηκέλσλ έξγσλ πνπ δελ πινπνηήζεθαλ,
αλαδεηθλχεηαη θπξίσο ε αξλεηηθή ή δηζηαθηηθή ζηάζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ απέλαληη
ζηελ πξννπηηθή ζπλεξγαζίαο.
Ζ εμαζθάιηζε ηεο απνδνρήο, εθ κέξνπο κηαο επηρείξεζεο, γηα ζπκκεηνρή ζε έλα
ζπλεξγαηηθφ ζρήκα ακνηβαίνπ ζπκθέξνληνο δελ απνηειεί εμάιινπ κηα εχθνιε ππφζεζε.
Ζ άξζε ησλ επηθπιάμεσλ θαη ηεο έκθπηεο δηζηαθηηθφηεηαο ησλ κηθξψλ επηρεηξεκαηηψλ
ζην λα «εθρσξήζνπλ» ζε έλα άιιν ζρήκα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αθνξνχλ άκεζα,
αιιά δελ ειέγρνληαη άκεζα απφ ηνπο ίδηνπο, απαηηεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα.
Δπηπιένλ, σο απνηξεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ
αλαθέξνληαη:
ην πνιχ κηθξφ (νηθνγελεηαθφ) κέγεζνο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θαζαξά ηνπηθφ επίπεδν θαη δελ δηαζέηεη ην θαηάιιειν
νξγαλσηηθφ επίπεδν, ηελ ππνδνκή θαη ηε ηερλνγλσζία γηα λα ζπκκεηάζρνπλ
απνηειεζκαηηθά ζε νξγαλσκέλα δίθηπα,
ν ρακειφο βαζκφο θαηλνηνκίαο πνπ δηαθξίλεη ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο,
δεδνκέλνπ φηη ην πθηζηάκελν ή επηδησθφκελν επίπεδν θαηλνηνκίαο απνηειεί
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βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πξφζεζε θαη ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη
δηθηχσζεο,
ν κηθξφο αξηζκφο δπλεηηθψλ κειψλ ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ ζε ηνπηθφ ή
θιαδηθφ επίπεδν (έιιεηςε ηθαλήο κάδαο ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην επηζπκεηφ επίπεδν νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη
ζπλέξγηαο),
ε ζπρλή αζπκθσλία γηα ηε ζπλεηζθνξά ηεο θάζε εηαηξίαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο,
ζηε δηνίθεζε θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ππφ ζχζηαζε δηθηχνπ, θαη επηπιένλ
ε έιιεηςε θνξέσλ ή εγεηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη θαη δηαζέηνπλ ηελ
ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κεραληζκνί ελζάξξπλζεο θαη θηλεηνπνίεζεο ηεο
δηθηχσζεο επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ,
έλα βάξνο ζην νπνίν δελ κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ απφ κφλεο ηνπο νη κηθξέο
επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ζπζπεηξσζνχλ.
Απφ ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηε δεκηνπξγία ή / θαη ηελ
αλάπηπμε δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ, ηνπο πην ζεκαληηθνχο θαίλεηαη λα απνηεινχλ ε
έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ βαζίδεηαη ζε κηα γεληθφηεξε ηάζε
επηθπιαθηηθφηεηαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ε ηάζε
πξνζαλαηνιηζκνχ απνθιεηζηηθά πξνο ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ σο θίλεηξν δηθηχσζεο ησλ
επηρεηξεκαηηψλ, δειαδή πξνο ελέξγεηεο πνπ απνθέξνπλ νθέιε ζε θάζε κέινο
μερσξηζηά, παξαγθσλίδνληαο ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ησλ ζπλεξγηψλ, απφ ηα
νπνία κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ζπλνιηθά νη ζπκπξάηηνληεο επηρεηξεκαηίεο.
Πε απηφ ζπκβάιεη θαη ε έιιεηςε ηεο θαηάιιειεο εκπεηξίαο ζην ζρεδηαζκφ ησλ
ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, φπσο ελδεηθηηθά
θαηαδεηθλχεη ε πεξίπησζε ηνπ «Γηθηχνπ γηα ηελ Ξξνβνιή ηεο Θξεηηθή Γηαηξνθήο», φπνπ
ζε θνηλή ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ζε δηεζλή έθζεζε, αληί ηεο παξαγσγήο
ελφο θνηλνχ θαηαιφγνπ γηα ηε ζπλνιηθή πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, δηαλεκήζεθε
κηα πιεζψξα δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ θάζε επηρείξεζεο μερσξηζηά, πνπ αθνξνχζαλ
θπξίσο νκνεηδή πξντφληα, απνπξνζαλαηφιηδαλ ηνπο επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο θαη
δεκηνχξγεζαλ αληαγσληζκνχο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Άκεζε ζπλέπεηα απηήο ηεο
θαηάζηαζεο ήηαλ ε αδπλακία δεκηνπξγίαο θιίκαηνο ζπλέλσζεο δπλάκεσλ ησλ κειψλ
θαη ζρέζεσλ ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο. Δπηπιένλ, ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ,
απέθεπγαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εγγξαθή λέσλ νκνεηδψλ θξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην
δίθηπν, θνβνχκελα φηη ζα εληαζεί ν αληαγσληζκφο.
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Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, πξνθχπηεη φηη νη επηρεηξεκαηηθέο δηθηπψζεηο πνπ
εθαξκφζηεθαλ ζηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ αθνξνχλ ηφζν ζηε ζπλεξγαζία
ακηγψο εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. ΔΙΝΚΑΠ θαη ζπλεηαηξηζκνί θαηαζηεκάησλ
ειεθηξηθψλ εηδψλ), φζν θαη κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. βηνηερληψλ μχινπ θαη
επίπινπ) ή επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ (π.ρ. θαξκαθεία, μελνδνρεία, πδξαπιηθνί /
ειεθηξνιφγνη). Δληνχηνηο, ζε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην βαζηθφ αληηθείκελν ηεο
ζπλεξγαζίαο εζηηάδεηαη ζε εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηελ νξγάλσζε θνηλψλ
πξνκεζεηψλ, ηε δηαλνκή θαη ηελ ιηαληθή πψιεζε. Νη πιένλ επηηπρείο επηρεηξεκαηηθέο
δηθηπψζεηο εθαξκφζηεθαλ εηδηθφηεξα κε ηηο κνξθέο ησλ πξνκεζεπηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ,
ησλ θέληξσλ επίπισλ θαη ησλ ζπλεηαηξηζκψλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ (π.ρ.
ειεθηξηθψλ εηδψλ).
ιεο νη πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ έρνπλ επηηχρεη κηα
καθξνρξφληα ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο θνηλήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, κε κεγάιν
αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ κειψλ / επηρεηξήζεσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη πεξηπηψζεηο
ησλ πξνκεζεπηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ησλ πδξαπιηθψλ, ελφο ζεζκνχ πνπ δηαλχεη ηελ 5 ε
δεθαεηία ιεηηνπξγίαο, θαη αξηζκεί ζήκεξα 33 ηνπηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο κε 2.500 κέιε θαη
54

ζεκεία

ιηαληθήο

πψιεζεο.

Δπίζεο,

ηνπ

Ξξνκεζεπηηθνχ

Ππλεηαηξηζκνχ

Φαξκαθνπνηψλ Αηηηθήο πνπ ηδξχζεθε ην 1981 θαη αξηζκεί ζήκεξα 1.300 κέιε, αιιά θαη
ε ιεηηνπξγία ζπλνιηθά 29 ζπλεηαηξηζκψλ ζε φιε ηε ρψξα κε 25.000 θαξκαθεία – κέιε.
Ηδηαίηεξα επηηπρήο ππήξμε επίζεο ε ζπλεξγαζία ησλ δεπηεξνβάζκησλ ελψζεσλ
εξγνζηαζίσλ θαη βηνηερληψλ επίπινπ, πνπ κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο είρε σο
απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ζπλνιηθά έμη Θέληξσλ Δπίπισλ, ηα νπνία
εθηφο απφ πνιχ ηθαλνπνηεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, επέηπραλ θαη ηελ ελίζρπζε
ηεο βησζηκφηεηαο ησλ κηθξψλ βηνηερληψλ έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ κεγαιχηεξσλ
βηνκεραληψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ επίπινπ. Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε παξαγφλησλ ηνπ
θιάδνπ επίπινπ, φηη ε ιεηηνπξγία ησλ Θέληξσλ Δπίπισλ ζπλέβαιιε θαζνξηζηηθά ζηελ
ζσξάθηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηελ επηβίσζε ησλ κηθξψλ θαη κηθξνκεζαίσλ
ειιήλσλ θαηαζθεπαζηψλ επίπινπ, παξά ηηο δπζηνθίεο πνπ εκθάληζαλ ηα θνηλά
εγρεηξήκαηα ιφγσ ηνπ εληεηλφκελνπ αληαγσληζκνχ απφ ηηο αιπζίδεο ππεξαγνξψλ
επίπινπ (ηχπνπ ΗΘΔΑ) θαη ηηο εηζαγσγέο. Δλδεηθηηθή είλαη ε πξνζήισζε πνπ δηαρξνληθά
επέδεημαλ νη ελ ιφγσ ζπκπξάμεηο ζηελ επέθηαζε ησλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ θαη ησλ
ζεκείσλ πψιεζεο (ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε κέζνδν ηνπ franchise).
Ρέινο, ηδηαίηεξα επηηπρήο θξίλεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Ππλεηαηξηζκψλ Δκπνξηθψλ
Θαηαζηεκάησλ Ζιεθηξηθψλ Δηδψλ (π.ρ. ΠΔΖΝΠ – Euronics, Expert, Electronet θιπ.),
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ηφζν σο πξνο ηελ πνιπεηή παξνπζία ηνπο ζηελ αγνξά, φζν θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ
ησλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ Διιάδα, θαη
ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπο. Δίλαη γεγνλφο, φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο
γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηεο θαζίδεζεο ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο αξθεηνί
ζπλεηαηξηζκνί αλαγθάζηεθαλ λα αλαζηείινπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο (Expert, Magnet
Electric, ΑΘΖΠ) ή αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα.
Ζ επηηπρήο ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ θαη ηα νθέιε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ
θαζίζηαληαη σζηφζν ηδηαίηεξα εκθαλή, θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
θαηαζηεκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ εκθάληζαλ νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα, επέιεμαλ ζηε ζπλέρεηα λα εληαρζνχλ ζε άιιν ζπλεηαηξηζηηθφ ζρήκα ή
πξνρψξεζαλ ζηε ζχζηαζε λένπ (πεξίπησζε κεηφρσλ ηεο Expert πνπ πξνέβεζαλ ζηε
ζχζηαζε ηεο “Welcome Stores” ζηε Βφξεην Διιάδα, φηαλ ε πξψηε αλαγθάζηεθε λα
ππαρζεί ζην άξζξν 99 ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ηεο
ζχζηαζεο ηεο ζπγαηξηθήο ΠΔΖΝΠ Euronics Διιάο Α.Δ. πνπ αλαιακβάλεη λα δηαρεηξηζηεί
απνθιεηζηηθά ην ρξένο ηνπ ΠΔΖΝΠ, ελψ ε κεηξηθή ΠΔΖΝΠ ΠΛΞΔ δηαηεξεί ην δίθηπν
ησλ 104 θαηαζηεκάησλ θαη αλαιακβάλεη ηελ αλάπηπμή ηνπ απαιιαγκέλν απφ ην
βάξνο ησλ ρξεψλ).
Νη αθφινπζνη παξάγνληεο επηηπρίαο εθηηκάηαη φηη ζπλεηέιεζαλ ζην κεγαιχηεξν βαζκφ
ζηελ αλάπηπμε θαη δηαρξνληθή επηθξάηεζε απηψλ ησλ κνξθψλ ζπλεξγαηηθψλ
ζρεκαηηζκψλ:
ε αλάιεςε ηεο πξσηνβνπιίαο ζχζηαζεο ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ ζε
επίπεδν θιαδηθψλ επαγγεικαηηθψλ / ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, πνπ
εμαζθάιηζε αθελφο έλαλ κέγηζην βαζκφ απνδνρήο, ζπζπείξσζεο θαη δέζκεπζεο
ησλ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξεκαηηψλ, θαη αθεηέξνπ ηελ χπαξμε ελφο θνξέα
θηλεηνπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο,
ε εζηίαζε ζε ηζρπξέο πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο (ψξηκεο αγνξέο κε
νινθιεξσκέλν πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ) πνπ δηεπθφιπλε ηελ θνηλή αληίιεςε ηεο αλάγθεο ή ησλ
νθειψλ ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ εζηίαζε ζε θνηλνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο
ζηφρνπο ησλ επηρεηξήζεσλ,
ε επίηεπμε εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο (π.ρ. ζπζπείξσζε επηρεηξήζεσλ γηα
ηε βειηίσζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ζέζεο θαη ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ φξσλ
ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο),
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ε επίηεπμε εζσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο (π.ρ. ιεηηνπξγία θνηλψλ
εθζεζηαθψλ ρψξσλ / ζεκείσλ πψιεζεο, απνζήθεπζε πξνκεζεηψλ ζε θνηλέο
απνζήθεο, ιεηηνπξγία θνηλνχ ζπζηήκαηνο εθνδηαζκνχ, θνηλή αζθάιηζε
πξνκεζεηψλ).
Ξαξά ην γεγνλφο, φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πθηζηάκελσλ δηθηπψζεσλ δηαθξίλεηαη
έλα έιιεηκκα σο πξνο ηελ θάζεηε νινθιήξσζή ηνπο θαη έλα κε νινθιεξσκέλν θάζκα
δπλεηηθψλ ζπλεξγηψλ (εηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ
πξντφλησλ, αιιά θαη ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ), ηα
νθέιε γηα ηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο απφ ηηο ινηπέο ζπλέξγηεο θαίλεηαη φηη
σζηφζν φηη ππεξίζρπζαλ θαη ζπλεηέιεζαλ ζηε δηαηήξεζε ηεο δπλακηθήο πνπ απαηηείηαη
γηα ηε ζπζπείξσζε ησλ κειψλ ησλ δηθηχσλ.
Πε απηφ εθηηκάηαη φηη ζπλέβαιιαλ θαη νη θπξίσο ζπλεηαηξηζηηθέο δνκέο δηνίθεζεο ησλ
ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, νη δηνηθήζεηο ησλ νπνίσλ εθιέγνληαη απφ ηελ πιεηνςεθία
ησλ κειψλ, δηαζθαιίδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θνηλή απνδνρή, ηε δηαθάλεηα ζε φια
ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή επειημία. Απηφ πνπ
δηαθαίλεηαη επίζεο, είλαη φηη ν αλνηθηφο ραξαθηήξαο ηνπο (κε δηθαίσκα έληαμεο λέσλ
κειψλ) έρεη ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά, δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο
ζπλέξγηεο, θαη απμάλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηθηχσζεο θαη ηε κεηαθνξά
ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ δηθηχσλ.
Ζ εκπεηξία απφ ηελ αλάπηπμε ησλ πξναλαθεξφκελσλ κνξθψλ ζπλεξγαηηθψλ
ζρεκαηηζκψλ θαηέδεημε φηη απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε κηα πεξίνδνο «σξίκαλζεο» θαη
ζηαδηαθήο πξνζαξκνγήο. Πηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη δηθηπψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ
μεθίλεζαλ απφ έλαλ κηθξφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αληηθείκελν θνηλήο
δξαζηεξηνπνίεζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθαλ ηφζν σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ,
φζν θαη σο πξνο ην εχξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε θσδηθψλ
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Ρν αξρηθφ ζηάδην ηεο σξίκαλζεο ηεο ηδέαο
θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν. Ζ εκθχζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο ινγηθήο θαη
ηεο ακνηβαίαο επσθεινχο ζηξαηεγηθήο (win-win strategy) κεηαμχ ησλ κειψλ ζα πξέπεη
λα βαζίδεηαη ζηηο ηδηνκνξθίεο θαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ
δηακφξθσζε ηεο ηδέαο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ εγρεηξήκαηνο ζα πξέπεη λα αλαδεηθλχεη θαη
λα ηεθκεξηψλεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο θάζε κέινπο πνπ
ζα απνθαζίζεη λα ζπκκεηάζρεη.
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Θαζψο ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο ηεο αηνλίαο θαη εγθαηάιεηςεο ηεο πξνζπάζεηαο απφ
πιεπξάο ζπλεηαηξηζκψλ, ιφγσ ηεο κε νξαηήο επίηεπμεο ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ,
νη εκπιεθφκελνη θνξείο θαινχληαη ζπλεπψο αθελφο λα θαζηζηνχλ ζαθέο θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα ελεξγνπνίεζεο ελφο δηθηχνπ, φηη ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη πηζαλψο
καθξνπξφζεζκα, θαη αθεηέξνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή πξνζαξκνγή ησλ
δηθηπψζεσλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, π.ρ. σο πξνο ηηο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ αμηνπνίεζε
ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ηηο κεζφδνπο νξγάλσζεο θιπ.
Θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο θηλεηνπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
ππήξμε αδηακθηζβήηεηα θαη ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ (π.ρ. ζηνπο θιάδνπο ηνπ
επίπινπ θαη ησλ ειεθηξηθψλ εηδψλ), θπξίσο απφ ηηο μέλεο αιπζίδεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ.
Αληίζεηα,

ζε

θιάδνπο

θαη

νηθνλνκηθέο

δξαζηεξηφηεηεο

κε

ρακειή

έληαζε

αληαγσληζκνχ, ε ηάζε ζπζπείξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επίηεπμεο
αληαγσληζηηθψλ

πιενλεθηεκάησλ

είλαη

πεξηζζφηεξν

πεξηνξηζκέλε.

Ζ

έιιεηςε

αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηιέγνπλ λα
ζπλεξγαζηνχλ δελ απνηειεί σζηφζν πξναπαηηνχκελν γηα ηε ζχκπξαμή ηνπο. Αληηζέησο
παξαηεξείηαη φηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηφζν ελζαξξπληηθά γηα ηε δηθηχσζε ησλ
αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη απνηξεπηηθά.
Δπηζεκαίλεηαη εηδηθφηεξα, φηη φινη νη πξναλαθεξφκελνη παξάγνληεο επηηπρίαο /
απνηπρίαο δελ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ κνλνζήκαληα, θαζψο ν ίδηνο παξάγνληαο
κπνξεί λα επεξεάζεη είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαηηθψλ
ζρεκαηηζκψλ. Ξέξαλ ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο δηθηχνπ,
άιιν παξάδεηγκα απνηειεί ν παξάγνληαο ηνπ εχξνπο ζπκκεηνρήο ελφο ζπλεξγαηηθνχ
ζρεκαηηζκνχ, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά (κεγάινο
αξηζκφο κειψλ πνπ ελδερνκέλσο ζπλεπάγεηαη πεξηζζφηεξεο ζπλέξγηεο) θαη ζε άιιεο
αξλεηηθά (κηθξφο αξηζκφο κειψλ πνπ ελδερνκέλσο δηαζθαιίδεη έλα πην επέιηθην ζρήκα
δηθηχσζεο θαη πην εχθνιε ζπκθσλία ζε θνηλνχο ζηφρνπο).
Ζ πνιππινθφηεηα ησλ θηλήηξσλ πνπ νδεγνχλ κηα επηρείξεζε ζηελ δηθηχσζε, ε
δηαθνξεηηθή θχζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα δίθηπν θαη νη πνηθίινη
ζηφρνη ηεο εθάζηνηε ζπκκαρίαο, δεκηνπξγνχλ ζπλεπψο έλα ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ
ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν γίλεηαη αθφκα πην πεξίπινθν θαη δχζθνιν ζηε δηαρείξηζή ηνπ, αλ
ιάβνπκε ππφςε ην γεγνλφο φηη νη ζπλεξγαζίεο απηέο επεξεάδνληαη απφ θνηλσληθνχο
παξάγνληεο φπσο ε εκπηζηνζχλε θαη ε ηνπηθή αληίιεςε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Θαζίζηαηαη ινηπφλ πξνθαλέο, φηη απφιπηεο «ζπληαγέο» γηα ηελ επηηπρή ζχζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηέηνησλ ζρεκάησλ δελ ππάξρνπλ. Ξνιχ πεξηζζφηεξν αλαδεηθλχεηαη ν
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ραξαθηήξαο ηεο «απζφξκεηεο» αλάπηπμεο ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ κέζα απφ
κηα άηππε δηαδηθαζία «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ», σο απνηέιεζκα θπζηθψλ
αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη δπλάκεσλ ηεο αγνξάο, πνπ επλννχληαη θαηά
πεξίπησζε, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, απφ ην πθηζηάκελν πιαίζην θηλήηξσλ,
ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ, ζηφρεπζεο θαη επειημίαο ησλ δεκφζησλ παξεκβάζεσλ θιπ.
Πεκαληηθή ζπληζηψζα απνηειεί επίζεο ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη νη αληαγσληζηηθέο
πηέζεηο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ απνηεινχλ ηζηνξηθά ηνπο θχξηνπο ιφγνπο
πνπ νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ηφζν ζε γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε φζν θαη ζε ηνκεαθή
εμεηδίθεπζε, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί κηα θξίζηκε κάδα πνπ θαζνξίδεη ηελ
χπαξμε ελφο ζπκπιέγκαηνο. Αιιά ε ζπγθέληξσζε απηή ησλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη
αξθεηή γηα λα ππεξθεξαζηνχλ νη πηέζεηο γηα αιιαγέο απφ ηηο εμσηεξηθέο δπλάκεηο, ρσξίο
λα θαιιηεξγεζεί θαη λα αλαπηπρζεί ε αληίιεςε ηεο ζπιινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ
ζπιινγηθή δξάζε θαη νη δξάζεηο ζχλδεζεο, νη νπνίεο αλαιχνληαη ζε νξηδφληηεο θαη
θάζεηεο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη απαξαίηεηα δνκηθά ζηνηρεία γηα
ηελ αλάπηπμή ηνπ.
Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, κπνξνχλ ζπλεπψο λα δηαθξηζνχλ νη αθφινπζνη
βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ελφο
εγρεηξήκαηνο δηθηχσζεο επηρεηξήζεσλ:
ε χπαξμε ηθαλήο «κάδαο» επηρεηξήζεσλ πνπ εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ λα
ζπκπξάμνπλ ζε έλα ζπλεξγαηηθφ ζρήκα θαη δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα
αληαπφθξηζεο

ζηηο

απαηηήζεηο

δηθηχσζήο

ηνπο

(ε

ηθαλφηεηα

απηή

πξνζδηνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη απφ ην κέγεζνο, ην επίπεδν νξγάλσζεο,
ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ θαη ην ηερλνινγηθφ επίπεδν ηεο επηρείξεζεο),
ε χπαξμε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο θνξέα ελζάξξπλζεο θαη δηαρείξηζεο
ηεο δηαδηθαζίαο δηθηχσζεο (ηδηαίηεξα θαηά ηελ αξρηθή θάζε ζχζηαζεο ηνπ
θνηλνχ ζρεκαηηζκνχ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ βαζκφ ηεο ζπιινγηθφηεηαο
(«θνηλσληθφ θεθάιαην») πνπ αλαπηχζζεηαη ζε θάζε πεξηνρή κέζσ ηεο
ελεξγνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ, επηκειεηεξίσλ θιπ.,
ε

ζπγθέληξσζε

ηνπ

εγρεηξήκαηνο

ζηελ

αληηκεηψπηζε

ζπγθεθξηκέλσλ

πξνβιεκάησλ θαη ν βαζκφο επίηεπμεο ελφο θνηλνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ
επηρεηξήζεσλ,
ε ζπζπείξσζε, ν θνηλφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα
ζπζηεκαηηθή ζπιινγηθή πξνζπάζεηα,
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ν βαζκφο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν (είηε
κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ, είηε έλαληη κεγάισλ /
πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ), θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζε ζπλζήθεο κε
πγηνχο / αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ πνπ απνηξέπεη ηε ζπλεξγαζία ησλ
επηρεηξήζεσλ,
ηα πξνβιήκαηα ηνπ θάζε θιάδνπ θαη ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή ζπγθπξία (π.ρ.
ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ή αλάπηπμεο, απειεπζέξσζεο αγνξψλ θιπ.),
θαζψο ηα ζπκπιέγκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ αλαπηχζζνληαη ζπλήζσο κέζα απφ
ηε δηαδηθαζία αληαπφθξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ ζηηο λέεο επθαηξίεο
ηεο αγνξάο, εηδηθά ζε πεξηφδνπο θξίζεο,
ηα πηζαλά νθέιε πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηελ
θάζεηε / νξηδφληηα δηθηχσζή ηνπο,
ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ γηα ηελ αλάπηπμε θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπλεξγαηηθνχ
ζρεκαηηζκνχ (π.ρ. γηα ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ
ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ), αιιά θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κεραληζκψλ
δηνίθεζεο,
θαη ηέινο, ε δπλαηφηεηα θαζηέξσζεο κίαο ζαθνχο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη
κεζφδσλ ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο κε ηελ πηνζέηεζε ζαθψλ θαλφλσλ θαη
κεζφδσλ ζπλεξγαζίαο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε θνηλή απνδνρή, ε δηαθάλεηα ζε
φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο, ε κεγαιχηεξε δπλαηή επειημία θαη ε απνθπγή
πξνβιεκάησλ ιφγσ έιιεηςεο ζπλελλφεζεο (απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη
ζπληνληζκφο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ ζπλεξγαηηθνχ
ζρεκαηηζκνχ).

3.3

Δληνπηζκφο, θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε «αλαδπφκελσλ ζρεκαηηζκψλ»

Ρηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ εκθαληζηεί λέεο κνξθέο δηεπηρεηξεζηαθψλ ζρέζεσλ, θάζε
κηα απφ ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθφ βαζκφ νινθιήξσζεο θαη επίπεδν
νξγάλσζεο. Νη δηαζπλδέζεηο απηέο αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία
αληαπφθξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε εμειίμεηο θαη ηάζεηο ηεο αγνξάο, αιιά θαη ηελ
αλάγθε αληηκεηψπηζεο πξνθιήζεσλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο.
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Νπζηαζηηθά, ε εμσηεξηθή νηθνλνκία θαη νη πηέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη απφ ηνπο
θχξηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε ζπγθέληξσζε θαη ηνκεαθή εμεηδίθεπζε,
κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη νη θξίζηκεο κάδεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ χπαξμε
ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Πην πιαίζην απηφ, θαιιηεξγνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη ε
αληίιεςε ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη δηαζχλδεζεο, κε ηε κνξθή νξηδφληησλ θαη θάζεησλ
ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ.
Βαζηθέο κνξθέο απηψλ ησλ δηεπηρεηξεζηαθψλ ζρέζεσλ απνηεινχλ νη θνηλνπξαμίεο θαη
νη ζπλεηαηξηζκνί επηρεηξήζεσλ, ηα άηππα δίθηπα, ηα «εηθνληθά» δίθηπα επηρεηξήζεσλ,
θαζψο θαη νη δηθηπψζεηο κε ηε κνξθή ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ (clusters). Ρν
αληηθείκελν ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ δηαθνξνπνηείηαη πνηθηινηξφπσο,
ηδίσο σο πξνο ηηο δνκέο νξγάλσζεο, ηηο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη
ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ην κέγεζνο θαη ην εχξνο ησλ δηθηπψζεσλ.
Ζ ηάζε απηή παξαηεξείηαη θαη ζηελ Διιάδα, κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηηο
άηππεο δηθηπψζεηο, ηα δίθηπα πσιήζεσλ θαη ηηο αιπζίδεο επηρεηξήζεσλ ζηνλ ρψξν ηνπ
ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ηνπηθφ επίπεδν ζε πνιιέο
πεξηνρέο ηεο ρψξαο, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη απφ
άιιεο άηππεο δηαζπλδέζεηο.
Ζ κεηάβαζε ησλ άηππσλ δηθηπψζεσλ, ζπλεηαηξηζκψλ θαη ινηπψλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο
ζηελ θαηεχζπλζε δεκηνπξγίαο κφληκσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ κε ηε κνξθή ησλ
clusters επλνείηαη ζήκεξα απφ ηηο αλάγθεο αλαβάζκηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη
αληηκεηψπηζεο ησλ ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ΚΚΔ ζηνλ ρψξν
ηνπ ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ: ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηνλ
εληεηλφκελν αληαγσληζκφ πνπ πιήηηεη ηδηαίηεξα ηηο κηθξφηεξεο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο
επηρεηξήζεηο, ηηο αλάγθεο ηήξεζεο απμεκέλσλ απνζεκάησλ θαη θεθαιαίσλ θίλεζεο, ηηο
ειιείςεηο γλψζεσλ θαη ηελ αδπλακία παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ ζε ζέκαηα
πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη εκπνξίαο (π.ρ. ειεθηξνληθφ εκπφξην).
Νη άηππεο δηθηπψζεηο, ηα δίθηπα πσιήζεσλ θαη ηηο αιπζίδεο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ
ήδε δεκηνπξγεζεί ζηνλ ρψξν ηνπ ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ (π.ρ. νη
πξνκεζεπηηθνί

ζπλεηαηξηζκνί)

κπνξνχλ

λα

ραξαθηεξηζηνχλ

σο

«αλαδπφκελνη

ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί» δεδνκέλνπ φηη πιεξνχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
κεηεμέιημή ηνπο ζε δίθηπα κφληκεο θαη νξγαλσκέλεο ζπλεξγαζίαο ηχπνπ cluster.
Ιεηηνπξγνχλ θπξίσο σο δίθηπα νξηδφληηα δηαζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ίδην επηρεηξεκαηηθφ αληηθείκελν θαη έρνπλ ζπζηήζεη θνηλφ
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θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ κε ηε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο
θ.α., ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη επηρεηξήζεηο σο ηζφηηκα κέιε.
Νη πξννπηηθέο

κεηεμέιημήο ηνπο ζε δίθηπα κφληκεο θαη νξγαλσκέλεο ζπλεξγαζίαο

ηχπνπ cluster ζπλίζηαηαη αθελφο ζηελ επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο δηθηχσλ
νξηδφληηα

θαη

θάζεηα

δηαζπλδεδεκέλσλ

επηρεηξήζεσλ,

ζε

έλα

πεξηζζφηεξν

νινθιεξσκέλν θάζκα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, θαη κε ηελ ελζσκάησζε
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπκπιεξσκαηηθά αληηθείκελα.
Θξίζηκεο

παξάκεηξνη

απηήο

ηεο

κεηεμέιημεο

απνηεινχλ

ε

δηεχξπλζε

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ πξνο φθεινο ησλ κειψλ ηνπο (π.ρ. θνηλά πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο, παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηα κέιε,
ηερληθή εθπαίδεπζε εξγαδφκελσλ, εθαξκνγή θνηλψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη
πηζηνπνίεζεο, θνηλέο ελέξγεηεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο θ.α.), θαζψο θαη ε επέθηαζε
ηεο ζπλεξγαζίαο ζε εξεπλεηηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο θιπ. θνξείο, ε ελζσκάησζε λέσλ
ηερλνινγηψλ

πιεξνθνξηθήο

&

επηθνηλσληψλ

(π.ρ.

ειεθηξνληθφ

εκπφξην)

πνπ

ζπλεπάγεηαη ηε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο / θνξείο θ.α.
Ξξννπηηθέο αλαδπφκελσλ δηθηχσλ ζηνλ ρψξν ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ
εληνπίδνληαη σζηφζν θαη σο πξνο ηε δεκηνπξγία λέσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζε
θιαδηθφ επίπεδν (κε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηνλ θιάδν ηνπ λαπηηιηαθνχ εθνδηαζκνχ
θαη ηεο εκπνξίαο αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ), αιιά θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν.
Ν θιάδνο ηνπ λαπηηιηαθνχ εθνδηαζκνχ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δπλακηθή αλάπηπμεο,
σο απνηέιεζκα ηδηαίηεξα ηεο δηαθαηλφκελεο αχμεζεο ηεο θίλεζεο θξνπαδηεξφπινησλ
ζηα ειιεληθά ιηκάληα. Νη πξννπηηθέο ηεο δήηεζεο εθνδηαζκνχ θαη εμππεξέηεζεο ελφο
απμαλφκελνπ αξηζκφ πινίσλ θαη‟ έηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ
κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο δηθηπψζεσλ
ζηνλ θιάδν κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ κεγάισλ πειαηψλ, ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ
θιίκαθαο.
Πην πιαίζην απηφ, νη δηθηπψζεηο ζα κπνξνχζαλ εηδηθφηεξα λα αθνξνχλ ζε ζπλεξγαζίεο
νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ (νξηδφληηα δηθηχσζε) γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ηαρχηεξε
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, κε ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, θαζψο θαη γηα ηε
δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο κεγαιχηεξσλ πειαηψλ. Δπίζεο, ζε ζπλεξγαζίεο επηρεηξήζεσλ
κε ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο (θάζεηε δηθηχσζε), π.ρ. επηρεηξήζεηο εθνδηαζκνχ
πινίσλ, λαπινκεζηηηθά γξαθεία, εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο αληαιιαθηηθψλ πινίσλ θαη
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ζπλεξγεία επηζθεπήο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή νινθιεξσκέλνπ θάζκαηνο ππεξεζηψλ. Θαη
ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη ζπλεξγαζίεο ζα κπνξνχζαλ λα αθνξνχλ θαη ζηελ θνηλή
πξνβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Πηνλ θιάδν ηεο εκπνξίαο αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο κεγάινο
αξηζκφο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ ηδηαίηεξα έληνλν
αληαγσληζκφ ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο – αληηπξνζσπίεο
ηνπ θιάδνπ. Πην πιαίζην απηφ, θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεηηθή θάζε πξνζπάζεηα
ζπλεξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα αθνξνχλ ζε ζπλεξγαζίεο
εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα θνηλέο πξνκήζεηεο εκπνξεπκάησλ απφ ην εμσηεξηθφ, γηα
ηελ ηερληθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ θνηλή δηαρείξηζε απνζεκάησλ / απνζεθψλ,
θαζψο θαη γηα ηε δεκηνπξγία θνηλνχ «πξνθίι» ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ κε
ζπγθεθξηκέλα επίπεδα πνηφηεηαο θαη εμππεξέηεζεο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
πξνψζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο θαη ηελ παξνρή αμηφπηζησλ ππεξεζηψλ.
Ξξννπηηθέο δεκηνπξγίαο λέσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ κε ηε κνξθή ησλ clusters
πξνθχπηνπλ θαη κέζα απφ ηηο ηάζεηο επηιεθηηθψλ γεσγξαθηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ
αζηηθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο ζχγρξνλεο πφιεηο, θαη εηδηθφηεξα ηηο
αλαδπφκελεο ηνπηθέο ζπκπξάμεηο εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Πηηο νηθνλνκηθά ψξηκεο θαη αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο, oη ζχγρξνλεο
ηάζεηο ζηελ εμέιημε ηεο δηάξζξσζεο ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ησλ αζηηθψλ ηνπίσλ ζηηο
πφιεηο δηακνξθψλνπλ επλντθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο αλαδπφκελσλ clusters, φπσο
επηρεηξήζεψλ

πςειήο

ηερλνινγίαο

θαη

ηερλνγλσζίαο,

επηρεηξήζεηο

παξνρήο

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηζκνχ & ειεχζεξνπ
ρξφλνπ, αιιά θαη παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ
εκπνξίνπ. Ν ζρεκαηηζκφο ησλ ζπγθεληξψζεσλ κπνξεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα είλαη
απηνγελήο, δειαδή λα δεκηνπξγείηαη απζφξκεηα απφ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη
επελδχζεηο, αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγνχληαη πξνγξακκαηηζκέλα
κέζσ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηνπο θνξείο ηεο πφιεο.
Νη ηάζεηο εληνπηζκέλεο ρσξηθήο ζπγθέληξσζεο παξαγσγηθψλ κνλάδσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ
ρσξηθψλ δσλψλ λέαο ηερλνινγίαο ή θαηλνηφκνπ πεξηβάιινληνο δηαθφξσλ ηχπσλ πνπ
πνηθίινπλ ζε ρσξηθή θιίκαθα: απφ ζεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ ζε θηίξηα ή θηηξηαθά
ζπγθξνηήκαηα, ζε ηερλνινγηθά πάξθα θαη ηερλνπφιεηο, έσο θαη νιφθιεξεο πεξηθέξεηεο
θαηλνηνκίαο.
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Ρελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζηηο κεγάιεο ειιεληθέο πφιεηο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε), αιιά θαη
ζηηο κεζαίνπ κεγέζνπο πφιεηο (Ξάηξα, Βφινο, Ζξάθιεην), έρνπλ αξρίζεη λα
ζρεκαηίδνληαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν απηνγελείο ζπγθεληξψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ζχιαθεο
λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αζηηθήο νηθνλνκίαο. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ: ε
ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ (θεληξηθέο
ππεξεζίεο

ηξαπεδψλ

θαη

αζθαιηζηηθψλ

εηαηξεηψλ)

θαη

επηρεηξήζεσλ

πςειήο

ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο (εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, εηαηξίεο dotcom θιπ.)
θαηά κήθνο ηεο Ιεσθφξνπ Θεθηζίαο ζηελ Αζήλα (απφ Φηινζέε κέρξη Καξνχζη), ε
ζπγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηζκνχ πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ Ιεσθφξν Ξεηξαηψο
απφ ην Λέν Κνπζείν Κπελάθε, ην Ίδξπκα Κείδνλνο Διιεληζκνχ, ηελ Ρερλφπνιε ζην
Γθάδη, ηε Πρνιή Θαιψλ Ρερλψλ, ηελ γθαιεξί Bios, ζέαηξα, θ.α., θαζψο θαη ζηε
Θεζζαινλίθε ην επηρεηξεκαηηθφ πάξθν «Ρερλφπνιηο», κε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο 70100 εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ ησλ ΡΞΔ ή νη δχν ηδησηηθέο ζεξκνθνηηίδεο έληαζεο γλψζεο θαη
ηερλνινγίαο (4IG, Thermi).
Υζηφζν, νη ρσξηθέο απηέο ζπγθεληξψζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε „laissez-faire‟
πνιηηηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ έιιεηςε
εμεηδηθεπκέλσλ θηλήηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο, ελψ ε δηακφξθσζε
ζρεκαηηζκψλ ηχπνπ cluster έρεη αθεζεί ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία. Πε αληίζεζε κε ηνλ
θαηλνηφκν ζρεδηαζκφ ηέηνησλ επηθέληξσλ ζηηο Δπξσπατθέο πφιεηο, ζηνλ ειιεληθφ
αζηηθφ ρψξν παξάγεηαη έλα αδηάθνξν ηνπίν κε δηάζπαξηε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε.
Δμαίξεζε

απνηεινχλ

ζεκεηαθέο

παξεκβάζεηο,

φπσο

ε

ρσξνζέηεζε

δσλψλ

ρνλδξεκπνξίνπ ζηελ Αηηηθή, νη νπνίεο θαη απηέο παξακέλνπλ κε νινθιεξσκέλεο σο
πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο ξπζκίζεηο ρσξνζέηεζήο ηνπο.
Ξαξάιιεια, ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ εθηφο ζρεδίνπ αλάπηπμε
θεληξηθψλ αζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ έρεη νδεγήζεη ζε αλεμέιεγθηε θαη άλαξρε αλάπηπμε
εμσαζηηθψλ πνιπθέληξσλ εκπνξίνπ θαη ςπραγσγίαο, ηφζν ζηηο κεγάιεο φζν θαη ζηηο
κεζαίεο ειιεληθέο πφιεηο, κε απνηέιεζκα έληνλα θαηλφκελα αζηηθήο δηάρπζεο θαη
εληεηλφκελν αληαγσληζκφ κε ηα παξαδνζηαθά θέληξα ησλ πφιεσλ πνπ ππνβαζκίδνληαη
νηθνλνκηθά, ιεηηνπξγηθά θαη θνηλσληθά.
Υο πξνο ηηο ρσξηθέο ζπγθεληξψζεηο επηρεηξήζεσλ ηνπ ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ,
απηέο δηαθξίλνληαη ζηηο ηνπηθέο εκπνξηθέο αγνξέο κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο, πνπ
απεπζχλνληαη θπξίσο ζηελ ηνπηθή δήηεζε, θαη ζηνπο παξαδνζηαθνχο ζχιαθεο
ζπγθέληξσζεο εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ίδην αληηθείκελν,
φπσο ηα θαηαζηήκαηα θηγθαιεξίαο ζηελ πεξηνρή ηεο νδνχ Αζελάο θαη ηα θαηαζηήκαηα
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κπαραξηθψλ ζηελ νδφ Δπξηπίδνπ, νη εηαηξίεο κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο
εκπνξεπκάησλ ζηνλ Βνηαληθφ, ή πιένλ πξφζθαηα ζην Θξηάζην πεδίν πνπ εμειίζζεηαη
ζηαδηαθά δψλε δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ θ.α.
Νη πξνθιήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο (έληνλνο αληαγσληζκφο,
έιιεηςε πφξσλ θαη ηερλνγλσζίαο, αλάγθε επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θιπ.)
παξαθηλνχλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηηο επηρεηξήζεηο λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπηθέο
ζπκπξάμεηο ή ζπζηάδεο εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο
αλαδπφκελνη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί.
Πρεκαηηζκνί απηνχ ηνπ είδνπο πξνθχπηνπλ ζπρλά είηε απφ πξσηνβνπιίεο ησλ ηνπηθψλ
εκπνξηθψλ ζπιιφγσλ, είηε ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα
ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο αζηηθνχ ηζηνχ. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε
πξσηνβνπιία ηνπ Δκπνξηθνχ Ππιιφγνπ Ξεηξαηά γηα ηελ έθδνζε ηεο «θάξηαο
πξνλνκίσλ», κε ηελ νπνία παξέρνληαη εθπηψζεηο ζηα ζπκβεβιεκέλα εκπνξηθά
θαηαζηήκαηα θαη ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο ηνπ Ξεηξαηά, θαη κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε
ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζηελ ηνπηθή αγνξά θαη ηελ πξνβνιή ησλ θαηαζηεκάησλ.
Πηελ ίδηα θαηεχζπλζε ιεηηνπξγεί θαη ν ζεζκφο ησλ «αλνηθηψλ εκπνξηθψλ θέληξσλ»
(Open Mall / Street Mall) πνπ πξνσζείηαη απφ ηελ Δζληθή Ππλνκνζπνλδία Διιεληθνχ
Δκπνξίνπ. Ρα αλνηθηά εκπνξηθά θέληξα πεξηιακβάλνπλ ηα θαηαζηήκαηα ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ

εκπνξηθψλ

δξφκσλ

κηαο

πεξηνρήο,

φπνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη

παξεκβάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, π.ρ. αλαπιάζεηο
θαη ζήκαλζε, ελέξγεηεο πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο (δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο,
εγθαηάζηαζε infokiosk, δηνξγάλσζε θαιιηηερληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ),
πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο αγνξψλ θαη ελεκέξσζεο γηα εθπηψζεηο θαη πξνζθνξέο,
ππνδνκέο εμππεξέηεζεο θαη δηεπθφιπλζεο ησλ πειαηψλ (ζεκεία WiFi, ρψξνη
απαζρφιεζεο παηδηψλ, ρψξνη ζηάζκεπζεο) θιπ.
Νη ζπκπξάμεηο απηέο πξνζθέξνπλ επίζεο δπλαηφηεηεο κεηεμέιημεο ζε ζπλεξγαηηθνχο
ζρεκαηηζκνχο ηχπνπ cluster, κέζα απφ ηε δέζκεπζε ησλ κειψλ ζην θνηλφ εγρείξεκα
(δεκηνπξγία θνηλνχ θνξέα δηαρείξηζεο), ηε δηεχξπλζε ζπλεξγαζηψλ κε ππνζηεξηθηηθνχο
/ ζπκπιεξσκαηηθνχο θνξείο (Ξαλεπηζηήκηα, εηαηξίεο logistics, ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ππεξεζηψλ, θνξείο εθπαίδεπζεο θ.α.) θαη ηελ επέθηαζε ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ηελ
εθπαίδεπζε ησλ κειψλ).
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3.4

3.4.1

Ππλζήθεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ

Θεζκηθφ θαη θνξνινγηθφ πιαίζην ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγία ησλ clusters

Ζ λνκηθή θαη ε θνξνινγηθή κνξθή κε ηελ νπνία πεξηβάιιεηαη έλα θνηλφ ζρήκα είλαη
ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ απνδνρή ηεο ηδέαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο
ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ clusters. Ππλήζσο, ζεσξνχληαη πην απνδεθηέο νη ιηγφηεξν
δεζκεπηηθέο θαη ιηγφηεξν «βαξηέο» κνξθέο ψζηε λα δηακνξθψλνληαη πην ραιαξά
ζρήκαηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε κηθξφηεξε δπλαηή δέζκεπζε θαη ζα έρνπλ επειημία. Ζ
πξνηίκεζε ζηξέθεηαη ζπλήζσο ζε άηππα, θνηλνπξαθηηθά, ζπλεηαηξηζηηθά ή κε
θεξδνζθνπηθά ζρήκαηα ζπκπξάμεσλ, αιιά θαη ζε κεηνρηθέο – θεξδνζθνπηθέο κνξθέο
εηαηξηψλ.
Πηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ζπλνπηηθά ην ζεζκηθφ θαη θνξνινγηθφ πιαίζην γηα ηε ζχζηαζε
θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπλεζέζηεξσλ κνξθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ απνθηνχλ νη
ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα:

Αζηηθέο Κε Θεξδνζθνπηθέο Δηαηξίεο
Κηα ζπλήζεο κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ απνθηνχλ ηα clusters είλαη απηή ηεο
Αζηηθήο κε Θεξδνζθνπηθήο Δηαηξίαο. Θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο
είλαη φηη ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο δελ δηαλέκνληαη ζηνπο εηαίξνπο, αιιά παξακέλνπλ θαη
επαλεπελδχνληαη ζε απηή (κε θεξδνζθνπηθφο ραξαθηήξαο). Νη κε θεξδνζθνπηθέο
εηαηξίεο ηδξχνληαη κε βάζε θπξίσο ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα
(άξζξα 78-101 θαη 741-784). Ζ κνξθή απηή επηιέγεηαη ζπρλά γηα ηε ζχζηαζε
ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ / δηθηχσλ, σο κία ηδηαίηεξα επέιηθηε δνκή γηα ηέηνηνπ
είδνπο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο:
δηαζθαιίδεη ηελ απηφλνκε χπαξμε ηνπ θνξέα, ν νπνίνο ζα επζχλεηαη έλαληη ησλ
αξρψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ, ελψ παξάιιεια ζα δηαζθαιίδεη ηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε γηα ινγαξηαζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ,
απνηειεί κία ραιαξή δνκή ε νπνία δελ ρξεηάδεηαη πςειή δέζκεπζε θεθαιαίσλ
απφ πιεπξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δίθηπν,
ηδξχεηαη ηαρχηαηα θαη είλαη εχθνιε ζηε δηαρείξηζή ηνπ,
πεξηνξίδεη ηελ επζχλε ησλ εηαίξσλ ζην χςνο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζην εηαηξηθφ
θεθάιαην.
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Δπηπιένλ, επλντθφ γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ αζηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξηψλ
απνηειεί ην γεγνλφο φηη απαηηείηαη κηθξφο αξηζκφο εηαίξσλ, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε άιιεο
κνξθέο λνκηθψλ πξνζψπσλ (π.ρ. ζσκαηείν).
Ζ κνξθή απηή πξνηηκάηαη ηδηαίηεξα απφ φζνπο δελ επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ακηγψο
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (νπφηε πξνηηκφηεξε είλαη ε ίδξπζε εηαηξίαο), αιιά
ζέινπλ λα επελδχζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο κε ηελ ηδηφηεηα ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ
γηα άιινπο ιφγνπο (θνξνινγηθνχο, θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ θ.α.).
Ζ δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ αλήθεη ζε φινπο καδί ηνπο εηαίξνπο, εθηφο εάλ
έρεη ζπκθσλεζεί θάηη δηαθνξεηηθφ. Ζ δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ κπνξεί λα
αλαηεζεί ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο εηαίξνπο. Νη εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ, θαζψο
θαη θαζεηί πνπ απνθηάηαη γηα ηελ εηαηξία απφ ηε δηαρείξηζή ηεο, αλήθνπλ ζε φινπο ηνπο
εηαίξνπο θαηά ην ιφγν ηεο εηαηξηθήο κεξίδαο ηνπ θαζελφο.
Κε βάζε ην εζληθφ θνξνινγηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην ν ραξαθηεξηζκφο ελφο λνκηθνχ
πξνζψπνπ

ηδησηηθνχ

δηθαίνπ

σο

κε

θεξδνζθνπηθνχ

(αλεμάξηεηα

απφ

ηνλ

ραξαθηεξηζκφ ηνλ νπνίν κπνξεί λα έρνπλ δψζεη νη ηδξπηέο ηνπ) πξνθχπηεη απφ ην
θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο ηνπ. Ζ θξίζε απηή επαθίεηαη ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ηεο
Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ζηελ δηθαηνδνζία ηεο νπνίαο έρεη έδξα ην λνκηθφ
πξφζσπν. Ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ν. είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κε
θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αζηηθή εηαηξεία έρεη εθηξαπεί απφ ην
ζθνπφ ηεο θαη αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηφηε ζεσξείηαη απηνκάησο
επηηεδεπκαηίαο θαη έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θψδηθα βηβιίσλ
θαη ζηνηρείσλ.
Πηελ πεξίπησζε απηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 2238/1994, νη αζηηθέο κε
θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο ππφθεηληαη ζε θφξν, ηα θαζαξά θέξδε ησλ νπνίσλ (φπσο απηά
πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ) θνξνινγνχληαη κε ηνλ ζπληειεζηή
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Νη αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο
ππφθεηληαη επίζεο ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΘΒΠ,
φπσο ηήξεζε βηβιίσλ, έθδνζε ζηνηρείσλ θιπ. Υο αθαζάξηζην εηζφδεκα ησλ αζηηθψλ κε
θεξδνζθνπηθψλ εηαηξηψλ, ζεσξείηαη ππνθείκελν ζε θφξν κφλν απηφ πνπ πξνέξρεηαη
απφ θαζαξά εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηελ άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο.
Αληίζεηα, νη ζπλδξνκέο θαη εγγξαθέο ησλ κειψλ, θαζψο θαη νη ρνξεγίεο ή δσξεέο πξνο
απηέο, επεηδή απνηεινχλ εηζξνέο θεθαιαηνπρηθνχ ραξαθηήξα, δελ εκπίπηνπλ ζηελ
έλλνηα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ γηα λα θνξνινγεζνχλ.
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Αζηηθνί Ππλεηαηξηζκνί
Ν Αζηηθφο Ππλεηαηξηζκφο απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη πξνθχπηεη
απφ ηελ εθνχζηα έλσζε πξνζψπσλ κε νηθνλνκηθφ ζθνπφ, ε νπνία απνβιέπεη ζηε
ζπλεξγαζία ησλ κειψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή αλάπηπμή ηνπο ζην
πιαίζην κηαο θνηλήο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο.
Νη ζπλεηαηξηζκνί δηαθξίλνληαη ζε παξαγσγηθνχο, θαηαλαισηηθνχο, πξνκεζεπηηθνχο,
πηζησηηθνχο, κεηαθνξηθνχο θαη ηνπξηζηηθνχο. Πηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο κπνξνχλ λα
πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ:
ε θνηλή νξγάλσζε παξαγσγήο,
ε πξνκήζεηα αγαζψλ γηα ηελ θάιπςε επαγγεικαηηθψλ, βηνηηθψλ θαη άιισλ
αλαγθψλ ησλ κειψλ ηνπο,
ε παξνρή ζηα κέιε ηερληθήο ή νξγαλσηηθήο βνήζεηαο γηα ηελ αχμεζε ή βειηίσζε
ηεο παξαγσγήο ηνπο,
ε κεηαπνίεζε ή δηάζεζε πξντφλησλ ησλ κειψλ ηνπο,
ε

παξνρή

δαλείσλ,

εγγπήζεσλ,

αζθαιεηψλ

ή

άιισλ

νηθνλνκηθψλ

δηεπθνιχλζεσλ ζηα κέιε ηνπο,
ε επαγγεικαηηθή, ζπλεηαηξηζηηθή θαη πνιηηηζηηθή εθπαίδεπζε θαη
ε ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ.
Ρν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Αζηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ ζηελ
Διιάδα δηέπεηαη απφ ηνπο Λφκνπο 1667/1986, 2169/1993 θαη 2810/2000. Βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ Αζηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ απνηεινχλ ηα αθφινπζα:
ε δηαίξεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε κεξίδεο, ην χςνο ησλ νπνίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα
ίδηα ηα κέιε,
ε χπαξμε δχν νξγάλσλ δηνίθεζεο, ήηνη ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ θαη
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο θαη εζεινληηθήο έλσζεο θαη ηεο απφζπξζεο απφ ηελ
επηρείξεζε (ζε αληίζεζε κε ηηο λνκηθέο κνξθέο ησλ θεθαιαηνπρηθψλ θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ),
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ε δηάζεζε ησλ θεξδψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ.
Ζ λνκηθή κνξθή ηνπ Αζηηθνχ Ππλεηαηξηζκνχ θαζνξίδεηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο επζχλεο
ησλ ζπλεηαίξσλ. Ζ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή είλαη εθείλε πνπ πεξηνξίδεη ηελ επζχλε θάζε
ζπλέηαηξνπ γηα ηα ρξέε ηνπ Ππλεηαηξηζκνχ έλαληη ηξίησλ κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ
νξηζκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ην νπνίν θαη νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. Νη πεξηπηψζεηο
απηέο απνθαινχληαη Ππλεηαηξηζκνί Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΠΛ.Ξ.Δ.) θαη ιφγσ ηεο
θχζεο ηνπο είλαη εθείλεο πνπ πξνηηκνχληαη ζπλεζέζηεξα γηα ην ζρεκαηηζκφ cluster.
Γηα ηε ζχζηαζε Αζηηθνχ Ππλεηαηξηζκνχ είλαη αλαγθαία ε ζχληαμε θαηαζηαηηθνχ, ην
νπνίν ππνγξάθεηαη απφ 15 ηνπιάρηζηνλ ζπλεηαίξνπο – κέιε θαη θαηαρσξείηαη ζην
κεηξψν ζπλεηαηξηζκψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ, ζηελ Ξεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ έδξα ν
ζπλεηαηξηζκφο.

Θνηλνπξαμίεο
Ζ ζχζηαζε Θνηλνπξαμίαο απνηειεί επίζεο κία κνξθή πνπ δχλαηαη λα ιακβάλνπλ ηα
Clusters. Ζ Θνηλνπξαμία απνηειεί σζηφζν κία νηθνλνκηθή θαη νξγαλσηηθή έλλνηα, ρσξίο
λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, κε πιένλ ζχλεζεο αληηθείκελν ηελ θνηλνπξαθηηθή δξάζε
επηρεηξήζεσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα ηελ πινπνίεζε ελφο
έξγνπ. Κπνξεί λα ζπζηαζεί απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, είηε κε ηδησηηθφ
ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ, είηε σο ζπγαηξηθή εηαηξία ησλ
επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηεο, ε νπνία πεξηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κε θάπνηα λνκηθή κνξθή
(Ν.Δ., Δ.Δ., Δ.Ξ.Δ., Α.Δ.).
Θάζε Θνηλνπξαμία έρεη ζπλεπψο ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν αληηθείκελν
δξάζεο, θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ γίλνληαη κέιε ηεο Θνηλνπξαμίαο δηαηεξνχλ ηελ
απηνηέιεηά ηνπο θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Πηελ θαηάξηηζε δε ηεο ηδξπηηθήο ζχκβαζεο
ειεχζεξα ηα κέιε απνθαζίδνπλ λα πεξηιάβνπλ ζ΄ απηήλ ζεηξά δηαηάμεσλ γηα ηε
ξχζκηζε ηεο νξγάλσζεο, ηε ιεηηνπξγία ηεο, ηνλ ηξφπν ζχζηαζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ηηο
αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ, ηελ είζνδν ή ηελ
έμνδφ ηνπο
Ρν αληηθείκελν θάζε θνηλνπξαθηηθήο δξάζεο είλαη πνιχκνξθν θαη πξαθηηθά
απξνζδηφξηζην, ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ. Αλ θαη ν
ζθνπφο ηεο Θνηλνπξαμίαο είλαη πάληα νηθνλνκηθφο, δελ απνβιέπεη σζηφζν ζηελ
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επηδίσμε ηδίσλ θεξδψλ θαη ζηε δηαλνκή ηνπο ζηα κέιε, αιιά ζηελ εθπιήξσζε ηνπ
ζηφρνπ ηεο θνηλνπξαθηηθήο δξάζεο (απφ θνηλνχ πινπνίεζε ελφο έξγνπ), θαη ππφθεηηαη
ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο λνκηθήο κνξθήο πνπ ηελ πεξηβάιιεη.

Θεθαιαηνπρηθέο Δηαηξίεο (Αλψλπκε Δηαηξία, Δηαηξία Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο)
Ζ Αλψλπκε Δηαηξία (Α.Δ.) απνηειεί θεθαιαηνπρηθή εηαηξία, ηεο νπνίαο ην θεθάιαην
είλαη δηαηξεκέλν ζε κεηνρέο, αλψλπκεο ή νλνκαζηηθέο. Γηα ηελ ζχζηαζε ηεο πξέπεη λα
είλαη ζπγθεληξσκέλν ην θαηψηαην φξην κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Θάζε κέηνρνο επζχλεηαη κέρξη θαη ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπ.
Ρν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Δ. δηακνξθψζεθε απφ ηνλ Λφκν 2190/1920 «Ξεξί
Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ», θαη αλακνξθψζεθε κε ηνλ Λφκν 3604/2007, ζε ελαξκφληζε πξνο
ηελ Νδεγία 2006/68/ΔΘ, κε ηελ νπνία εηζήρζε ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο κνλνπξφζσπεο
Α.Δ. Πχκθσλα κε ην εκπνξηθφ δίθαην, ε Α.Δ. απνηειεί εκπνξηθή εηαηξία αθφκα θαη φηαλ
δελ αζθεί εκπνξία.
ξγαλν ηεο Α.Δ. είλαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ απνηειείηαη
απφ ηα κέιε πνπ ςεθίζηεθαλ ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ην
θαζήθνλ ηεο επίβιεςεο ηεο εηαηξίαο θαη ηεο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο απηήο,
θαη εθιέγεη ηνλ Ξξφεδξφ ηνπ θαη ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ηεο εηαηξίαο.
Υο πξνο ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ε Α.Δ. ππνρξενχηαη ζηε ηήξεζε βηβιίσλ Γ‟
θαηεγνξίαο θαη ππφθεηηαη ζε απηφλνκε θνξνιφγεζε κε δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή επί ησλ
θεξδψλ πνπ ε εηαηξεία παξαθξαηά θαη ησλ θεξδψλ πνπ δηαλέκεη σο κέξηζκα ζηνπο
κεηφρνπο. Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία πξέπεη λα δηαηεξεί ζπγθεθξηκέλεο δηαηππψζεηο
δεκνζηφηεηαο (δεκνζίεπζε εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο).
Θεθαιαηνπρηθή εηαηξία απνηειεί επίζεο ε Δηαηξία Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ε
νπνία δηέπεηαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Λφκνπ 3190/1955 θαη ρξεζηκνπνηείηαη
ζπλήζσο γηα επηρεηξήζεηο κεζαίνπ κεγέζνπο. Ρα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δ.Ξ.Δ.
είλαη παξφκνηα κε εθείλα ηεο Α.Δ. (πεξηνξηζκέλε επζχλε εηαίξσλ κέρξη ην πνζφ ηεο
εηζθνξάο ηνπο ζην εηαηξηθφ θεθάιαην, χπαξμε δχν νξγάλσλ – ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο
θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φξνη δεκνζηφηεηαο θ.α.). Ζ ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ ηεο
Δ.Ξ.Δ. εθιέγεη ηνλ δηαρεηξηζηή ή ηνπο δηαρεηξηζηέο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο εηαηξηθέο
ππνζέζεηο θαη εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξία.
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Κε ηνλ πξφζθαην Λφκν 4072/2012 εηζήρζε κηα λέα εηαηξηθή κνξθή, ε «ηδησηηθή
θεθαιαηνπρηθή εηαηξία», ε νπνία κπνξεί λα ζπζηαζεί κε ειάρηζην θεθάιαην ελφο (1)
Δπξψ θαη απνηειεί κηα επέιηθηε θαη απινπνηεκέλε κνξθή επηρείξεζεο πνπ ζα κπνξνχζε
λα ρξεζηκνπνηεζεί σο λνκηθή κνξθή γηα ηε ζχζηαζε κηθξψλ ζπλεξγαηηθψλ
ζρεκαηηζκψλ.
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δπλεηηθψλ λνκηθψλ κνξθψλ πνπ κπνξνχλ λα πεξηβάιινπλ έλαλ
ζπλεξγαηηθφ ζρεκαηηζκφ ή κηα ζπζηάδα επηρεηξήζεσλ, πξνθχπηεη έλα επαξθέο θάζκα
θαηάιιεισλ κνξθψλ νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ δηθηπψζεσλ πνπ ζπλάδεη κε ηε
δηεζλή πξαθηηθή νξγάλσζεο ησλ clusters.
Ππλεπψο, δελ παξαηεξνχληαη αληηθίλεηξα, κε εμαίξεζε ίζσο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Λφκνπ
3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο ΓηνίθεζεοΞξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη Γήκνη / Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο
απαγνξεχεηαη λα ζπληζηνχλ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε άιιεο εηαηξίεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ΘΓΘ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κέρξη ηελ 31.12.2010, γεγνλφο πνπ θαζηζηά
αλέθηθηε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο απφ θνηλνχ κε ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο.
πσο πξνθχπηεη επίζεο απφ ηα παξαπάλσ, ζηελ Διιάδα δελ πξνβιέπνληαη εηδηθέο
θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη θίλεηξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε
ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα / δίθηπα, πέξαλ εθείλσλ πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε λνκηθή κνξθή
βάζεη ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.

3.4.2

θηζηάκελεο πνδνκέο, Σσξνηαμηθέο Ξνιηηηθέο θαη Θίλεηξα

Νη βηνκεραληθέο πεξηνρέο, ηα επηρεηξεκαηηθά θαη βηνηερληθά πάξθα θαη νη
ζπλαθείο ππνδνκέο (ΒΗΞΔ, ΒΔΞΔ, ΒΗΞΑ, ΒΗΝΞΑ) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα
καο κπνξεί λα απνηειέζνπλ επλντθνχο ρψξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηάδσλ –
clusters, θαζψο πέξα απφ ηα γεληθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ζε φινπο
φζνπο εγθαζίζηαληαη ζε απηά (δηεπθφιπλζε ηεο αδεηνδφηεζεο, πξφζβαζε,
ππνδνκέο – δίθηπα, αζθάιεηα – θχιαμε θιπ.), κέζσ απηψλ δηαζθαιίδεηαη
επηπιένλ ε ρσξηθή ζπγθέληξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ.
Ρν ζεζκηθφ πιαίζην γηα επηρεηξεκαηηθά πάξθα δηέπεηαη πιένλ απφ ηνλ Λφκν 3982/2011
(άξζξα 41 – 64). Πχκθσλα κε ηνλ Λφκν,
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εγθαηαζηαζνχλ θαη λα αζθνχλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεπηεξνγελνχο θαη
ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα (εκπφξην / παξνρή ππεξεζηψλ), κε εμαίξεζε ηα εκπνξηθά θέληξα.
Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη κεηαμχ άιισλ ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (logistics), απνζήθεο θαη ζπγθξνηήκαηα απνζεθψλ νη νπνίεο δελ
απνηεινχλ ηκήκαηα ησλ βηνκεραληθψλ – βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εξεπλεηηθά
θέληξα θαη εξγαζηήξηα, θέληξα ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ, εξγαζηήξηα παξνρήο ππεξεζηψλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη πνηφηεηαο,
ζρνιέο ηερληθήο θαηεχζπλζεο θαη παξαξηήκαηα παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο
θαη ζεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ θαη δξαζηεξηφηεηεο ππνζηεξηθηηθέο ή ππνβνεζεηηθέο
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Ξάξθνπ, θαζψο θαη
παξαξηήκαηα θαη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί.
Πην άξζξν 50 ηνπ Λφκνπ νξίδεηαη, φηη ζηα Δπηρεηξεκαηηθά Ξάξθα ή ζε ηκήκαηα απηψλ
κπνξεί κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη Λαπηηιίαο λα ζπληζηψληαη Διεχζεξεο Εψλεο ή λα αλαγλσξίδνληαη Διεχζεξεο
Απνζήθεο ή Ρεισλεηαθέο Απνζήθεο ή Σψξνη Ξξνζσξηλήο Απνζήθεπζεο, ε ίδξπζε θαη
ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο.
Ρα clusters ρσξνζεηνχληαη ζπλήζσο είηε κέζα ζηνλ ηζηφ ησλ πφιεσλ, είηε ζε
πεξηθεξεηαθέο αζηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο ζρεδηάδνληαη ή αλαζρεδηάδνληαη σο ρψξνη
ππνδνρήο

επηρεηξεκαηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ.

Νη

πνιηηηθέο

ρσξνζέηεζεο

ησλ

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ αζηηθφ ρψξν απνηεινχλ κείδνλα παξάγνληα
δηακφξθσζεο ησλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο θαη βηψζηκεο ιεηηνπξγίαο ησλ clusters. Πηελ
πεξίπησζε απηή αλήθνπλ ηα ιεγφκελα «ζρεδηαζκέλα» clusters πνπ δεκηνπξγνχληαη
βάζεη πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ, θπξίσο κε θξαηηθή παξέκβαζε θαη
ρξεκαηνδφηεζε. Πε αληηδηαζηνιή, ηα «απζφξκεηα» ή «απηνγελή» clusters πξνθχπηνπλ
απφ απζφξκεην ζρεδηαζκφ θαη αλαπηχζζνληαη κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη
επελδχζεηο, θπξίσο ζε θεληξηθέο πεξηνρέο ησλ πφιεσλ ιφγσ χπαξμεο εθεί
«ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ έιμεο, δηθηχσζεο θαη ζπλεξγηψλ». Ππγθεθξηκέλα
αλαθέξνληαη ζε δηθηπψζεηο πνπ έρνπλ ηελ πεγή ηνπο ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο
επηρεηξήζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ
ζε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ρν θνηλσληθφ θεθάιαην αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν πξαγκαηηθψλ θαη δπλεηηθψλ πφξσλ,
φπσο νη πιεξνθνξίεο, ε ρσξηθά εληνπηζκέλε «ζπιινγηθή κάζεζε»,, ε ππνζηήξημε, ε
ακνηβαηφηεηα, ε αλαγλψξηζε - πφξνπο ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε
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δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Νη ζρέζεηο
απηέο δεκηνπξγνχλ έλα δίθηπν (αλζεθηηθφ ζην ρξφλν) ηζρπξψλ ή ραιαξψλ ζπλδέζεσλ,
ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ αηφκσλ πξνζθέξνληαο πιενλεθηήκαηα ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο,
Πηελ Διιάδα, βαζηθά εξγαιεία ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ρσξνζέηεζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ αζηηθφ ρψξν απνηεινχλ ηα Γεληθά Ξνιενδνκηθά
Πρέδηα (ΓΞΠ) θαη ηα Οπζκηζηηθά Πρέδηα (Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο, Ησαλλίλσλ θιπ.). Νη
ρψξνη

δπλεηηθήο

ππνδνρήο

λέσλ

ζπλεξγαηηθψλ

ζρεκαηηζκψλ

ζηηο

πφιεηο

κεηαζρεκαηίδνληαη ζηαδηαθά σο πξνο ηηο ρξήζεηο γεο, ην θηηξηαθφ δπλακηθφ (ζπρλά
δηαηεξεηέν θαη πςειήο πνιηηηζκηθήο αμίαο), ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηαπηφηεηα,
θαη ην αζηηθφ ηνπίν, ζπρλά ζε αληίζεζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ θαη κε
επηθαηξνπνηεκέλσλ ΓΞΠ θαη Οπζκηζηηθψλ Πρεδίσλ. Απαηηείηαη ζπλεπψο ε εθαξκνγή
πνιηηηθψλ γηα ηνλ θαηάιιειν ρσξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ε ζέζπηζε ρσξνηαμηθψλ /
πνιενδνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ
θαη ζπζηάδσλ (clusters) επηρεηξήζεσλ.
Πην ζρέδην Λφκνπ γηα ην λέν Οπζκηζηηθφ Πρέδην ηεο Αζήλαο πνπ θαηαηέζεθε ζηα ηέιε
ηνπ 2011, θαη ηνπ νπνίνπ ε ςήθηζε εθθξεκεί, έρνπλ ελζσκαησζεί ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο
πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνψζεζε ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηνλ αζηηθφ θαη εμσαζηηθφ ρψξν. Δηδηθφηεξα πξνβιέπνληαη:
Γεκηνπξγία «Πηξαηεγηθψλ πνδνρέσλ Θαηλνηνκίαο θαη Ξξάζηλεο Αλάπηπμεο»
ζε Αλαπηπμηαθνχο Ξφινπο («Δπηζηεκνληθφ θαη Ρερλνινγηθφ Ξάξθν» ζηελ
πεξηνρή ηνπ Διαηψλα, «Ρερλφπνιε / Ξάξθν Θαηλνηνκίαο» ζηελ πεξηνρή ηνπ
Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα, «Νηθν-βηνκεραληθφ Ξάξθν» ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Ξφιν
Θξηαζίνπ).
Νξγάλσζε

δξαζηεξηνηήησλ

ρνλδξηθνχ

εκπνξίνπ

θαη

εθνδηαζηηθήο

κε

ζπγθξφηεζε ελφο ηεξαξρεκέλνπ ζπζηήκαηνο Δκπνξεπκαηηθψλ Ξάξθσλ θαη
Εσλψλ Σνλδξεκπνξίνπ.
Νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, κε θαζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ
ιηαληθνχ εκπνξίνπ / ρσξνζέηεζε ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο
θαη

ρσξνζέηεζε

«ζπζηάδσλ

εκπνξηθψλ

επηρεηξήζεσλ»,

ζηξαηεγηθέο

παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο θεληξηθψλ πεξηνρψλ κε ζεκαηηθνχο ζχιαθεο εκπνξίνπ
(π.ρ. αλάδεημε ηεο Θεληξηθήο Αγνξάο ζηελ Αζελάο, ηεο νδνχ Δπξηπίδνπ σο
δξφκνπ ησλ κπαραξηθψλ), θαη πξνψζεζε κηθηψλ επηρεηξεκαηηθψλ ηαπηνηήησλ
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(ζπλδπαζκφο ηεο εκπνξηθήο ρξήζεο κε ρψξν πνιηηηζκνχ, κε ρψξν αλαςπρήο,
θ.ά.).

3.5

Αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ηεο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα ζηελ πξνψζεζε ησλ clusters

Πχκθσλα κε εκπεηξηθέο κειέηεο, νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο δελ ζπκκεηέρνπλ εχθνια ζε
κνξθέο ζπλεξγαζίαο φπσο ηα clusters. Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο θαίλεηαη λα είλαη νη
πεξηνξηζκέλνη πφξνη πνπ δηαζέηνπλ, αιιά θαη ε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ λα βξνπλ
ηνπο θαηάιιεινπο ζπλεξγάηεο.
Ξξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα απηά θαη λα ζπκκεηάζρνπλ φιν θαη
πεξηζζφηεξεο κηθξέο επηρεηξήζεηο ζε δίθηπα, έρνπλ πξνβιεθζεί δεκφζηεο πνιηηηθέο πνπ
πινπνηνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά
Ξξνγξάκκαηα ησλ Θνηλνηηθψλ Ξιαηζίσλ Πηήξημεο. Πηελ Διιάδα, νη δεκφζηεο πνιηηηθέο
γηα ηελ πξνψζεζε ησλ clusters αθνξνχλ πξσηίζησο ζε δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ
πξνο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο, κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν
Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Νη δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ έρνπλ έσο ζήκεξα νινθιεξσζεί απνζθνπνχζαλ
ζηελ ελζάξξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, θπξίσο κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο ζχζηαζεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
Ζ κειέηε θαη εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη
παξαθνινχζεζε ησλ δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, παξαγσγηθψλ θαη εκπνξηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γηθηχνπ.
Ζ κειέηε, εθαξκνγή θαη πηζηνπνίεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γηθηχνπ,
φπσο νξίδνπλ δηεζλή πξφηππα ηεο ζεηξάο ISO 9000 (Πχζηεκα Γηαρείξηζεο
Ξνηφηεηαο), ISO 14000 (Πχζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο), γηεηλήο &
Αζθάιεηαο, HACCP θιπ.
Ζ πξνκήζεηα ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη απφθηεζε θαη εθαξκνγή
εμεηδηθεπκέλεο ηερλνγλσζίαο απφ ην Γίθηπν πνπ βειηηζηνπνηεί θαη πξνάγεη ηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ
ή ππεξεζηψλ, ζηε δηαθνξνπνίεζε ή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ππαξρφλησλ,
ζηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζηελ θαιχηεξε
πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
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Ζ

ρξήζε

λέσλ

πξνεγκέλσλ

ηειεπηθνηλσληαθψλ

ππεξεζηψλ

θαη

λέσλ

ηερλνινγηψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζθνπψλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ Γηθηχνπ,
θαζψο θαη ζπλεξγαζία κε θνξείο πνπ ζα παξέρνπλ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή
ππνζηήξημε (Δξεπλεηηθά Θέληξα, Ξαλεπηζηήκηα θιπ.) θαη εθπαίδεπζε ζε απηά.
Ζ ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο θαη ε πινπνίεζεο ελεξγεηψλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο
(π.ρ. δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο).
Ζ αγνξά, δηακφξθσζε θαη εμνπιηζκφο ρψξσλ κε ζηφρν ηελ ζπγθέληξσζε
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γηθηχνπ (π.ρ. παξαγσγηθψλ, δηνηθεηηθψλ,
πσιήζεσλ θιπ.) ζε θνηλφ ρψξν.
Ζ ζχζηαζε λένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ / δηθηχνπ θαη πξνεηνηκαζία ηεο πξφηαζεο
ρξεκαηνδφηεζεο.
Πηελ Διιάδα, κέρξη ζήκεξα, νη δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία clusters
απεπζχλνληαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο (δξάζεηο ηεο ΓΓΒ),
ηνπ ηνπξηζκνχ (ΞΑΑΛ θαη ΝΡΓ Leader) θαη ηεο θαηλνηνκίαο / ηερλνινγίαο (ΓΓΔΡ,
ΞΑΑΛ). Ζ επηιεμηκφηεηα επηρεηξήζεσλ απφ ηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ ππήξμε ηδηαίηεξα
πεξηνξηζκέλε, θαζψο ζπκπεξηιήθζεθε κφλν ζε κηα πεξίπησζε (Γξάζε 2.11.1 «Δλίζρπζε
ησλ Ξνιχ Κηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Δκπνξίνπ» ηνπ ΔΞΑΛ 2000-2006), φπνπ ηειηθά δελ
ππνβιήζεθε θακία πξφηαζε, θαη σο δεπηεξεχσλ θιάδνο επηιέμηκσλ επηρεηξήζεσλ ζην
πξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθνί Ππλεξγαηηθνί Πρεκαηηζκνί - Clusters» ηεο ΓΓΒ, ην νπνίν
δελ πξνρψξεζε κέρξη ζήκεξα ζηε δεχηεξε θαη νπζηαζηηθή θάζε πινπνίεζήο ηνπ, θαζψο
θαη ζηα Ρνπηθά Πχκθσλα Ξνηφηεηαο θαη ηα Γίθηπα πνπ ζπζηάζεθαλ ζην πιαίζην ησλ
Ρνπηθψλ Ξξνγξακκάησλ ηεο Θ.Ξ. Leader.
Πηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη θπξηφηεξεο δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ
πνπ πινπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ clusters, νη νπνίεο
επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ηεο θαηλνηνκίαο / ηερλνινγίαο
θαη ησλ ππεξεζηψλ (ηνπξηζκφο).
Ζ πξψηε ζπγθξνηεκέλε πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ clusters μεθίλεζε ζην Β‟ Θνηλνηηθφ
Ξιαίζην Πηήξημεο ην 1997, κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Ρνπηθψλ
Ξξσηνβνπιηψλ γηα Έξεπλα θαη Θαηλνηνκία γηα Κηθξέο θαη Κεζαίεο Δπηρεηξήζεηο». Ρν
πξφγξακκα απνζθνπνχζε ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγίαο clusters θαη πξνθεξχρζεθε
ζην πιαίζην ηεο Θνηλνηηθήο Ξξσηνβνπιίαο ΚΚΔ, κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα κειέηεο
γηα ηνπο ππφ δηακφξθσζε ή ελ δπλάκεη ζρεκαηηζκνχο επηρεηξήζεσλ («Ρν κέιινλ ηεο
Διιεληθήο Βηνκεραλίαο») πνπ εθπνλήζεθε ην 1995 κε πξσηνβνπιία ηνπ πνπξγείνπ
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Αλάπηπμεο, ελψ αθνινχζεζε δεχηεξε πξνθήξπμε ζην πιαίζην ηνπ «Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο

Βηνκεραλίαο»

(ΔΞΒ).

Αλ

θαη

ηα

δχν

πξνγξάκκαηα

έηπραλ

ελζαξξπληηθήο αληαπφθξηζεο εθ κέξνπο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε κία ζεηξά
θιάδσλ απφ φιε ηελ επηθξάηεηα, ε εηζαγσγή απηνχ ηνπ λένπ ζεζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή
δσή ηεο ρψξαο εκθάληζε σζηφζν ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ηφζν ζην ζρεδηαζκφ φζν θαη
ζηελ πινπνίεζή ηνπ.
Ζ αληαπφθξηζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ – θπξίσο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο,
θαζψο θαη εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα – ήηαλ αξρηθά ηθαλνπνηεηηθή θαη
νδήγεζε ζηε επηηπρή ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία 23 clusters (θάζε έλα απνηεινχληαλ απφ
ηνπιάρηζηνλ έμη ζπκκεηέρνληεο) πνπ αθνξνχζαλ ηελ αλάπηπμε θνηλψλ ππνδνκψλ,
δξάζεσλ θνηλήο πξνψζεζεο, ηελ δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο, θαη ηελ κεηαθνξά
ηερλνγλσζίαο.
Πχκθσλα κε ηελ ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, νη δξάζεηο
είραλ θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ησλ πξντφλησλ, ζηε δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο ζηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ηελ
πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζα απφ ηελ
επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηελ πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ. Υζηφζν, ζηελ πνξεία
πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα, κε θπξηφηεξν ηελ αδπλακία επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ δηθηχσλ. Πήκεξα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ηα αθφινπζα κφιηο
δχν δίθηπα:

Γίθηπν Θαηαζθεπαζηψλ Ζιηαθψλ Ππζηεκάησλ (SOLARNET)
Ρν δίθηπν SOLARNET ηδξχζεθε ην 1998 θαη ιεηηνχξγεζε θαλνληθά απφ ηηο αξρέο
ηνπ 2001, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηζρπξήο κνλάδαο παξαγσγήο δεμακελψλ
δεζηνχ λεξνχ (boilers) ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα, κε πξννξηζκφ ηελ
αγνξά ειηαθψλ ζπζηεκάησλ δεζηνχ λεξνχ θαη ζεξκφηεηαο, θαζψο θαη ηελ
αγνξά ζεξκνζηθψλσλ (ειεθηξηθψλ θαη θπζηθνχ αεξίνπ). Ν ζρεδηαζκφο
αθνξνχζε εηδηθφηεξα ηελ παξαγσγή δεμακελψλ λέαο ηερλνινγίαο θαη πςειήο
πνηφηεηαο ζε αληαγσληζηηθφ θφζηνο αμηνπνηψληαο ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο κηαο
θνηλήο παξαγσγηθήο κνλάδαο.

Γίθηπν Ξαξαγσγψλ Νίλνπ (ΝΘΡΑΛΑ Α.Δ.)
Ρν δίθηπν ηδξχζεθε ην 1997 θαη ιεηηνπξγεί έθηνηε κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία
ΝΘΡΑΛΑ Α.Δ. Ν βαζηθφο ζηφρνο ησλ κειψλ ηνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία κίαο λέαο
εηαηξίαο, ε νπνία ζα δεκηνπξγνχζε παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ απφ
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θνηλνχ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ (εηδηθά θξαζηνχ) θαη επθαηξίεο - ζπκκαρίεο,
πνπ ζα έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα εμαγσγψλ θαη δηείζδπζεο ή / θαη αλάπηπμεο ζηηο
ηνπηθέο αγνξέο.
Νη πεξηζζφηεξεο ζπζηάδεο δεκηνπξγήζεθαλ σζηφζν ζηε ζπλέρεηα, ζην πιαίζην ηνπ Γ‟
Θνηλνηηθνχ Ξιαηζίνπ Πηήξημεο 2000-2006 – θαη εηδηθφηεξα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» (ΔΞΑΛ) – θαζψο θαη άιισλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο ηελ πξσηνβνπιία EQUAL. Ρα
ζεκαληηθφηεξα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο δεκηνπξγίαο clusters θαηά ηε δηάξθεηα
απηήο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο:
Ρν 2003 πξνθεξχρζεθε απφ ην πνπξγείν Αλάπηπμεο ην πξφγξακκα «Ξξνψζεζε ηεο
δηθηχσζεο ησλ ΚΚΔ (clustering)» (Γξάζε 2.7.2) ζην πιαίζην ηνπ Κέηξνπ 2.7 «Δλίζρπζε
αληαγσληζηηθφηεηαο ΚΚΔ & ΞΚΔ» ηνπ ΔΞΑΛ 2000-2006, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο
νξηδφληηαο θαη θάζεηεο δηθηχσζεο ησλ ΚΚΔ ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ
ππεξεζηψλ θαη ηνπ εκπνξίνπ. Ρν πξφγξακκα αλαθεξφηαλ εηδηθφηεξα ζηελ ελίζρπζε
έξγσλ απφ νκάδεο επηρεηξήζεσλ (clusters) γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ζηα
πεδία νξγάλσζεο, πνηφηεηαο, κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, θαη
marketing. Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αλήιζε ζε 47 εθαη. €
(δεκφζηα δαπάλε: 23,5 εθαη. €) θαη παξείρε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 50% επί ηνπ
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θάζε έξγνπ. Πην Ξξφγξακκα ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά νθηψ
(8) πξνηάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ εγθξίζεθαλ θαη ζπκβαζηνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο ηξεηο
(3), κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 7,52 εθαη. Δπξψ θαη δεκφζηα δαπάλε 3,76 εθαη. Δπξψ:
PRESS PACK Α.Δ., ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2.751.570 Δπξψ.
SUN HELLAS, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2.095.600 Δπξψ.
ΠΚΚΗΘΡΔΠ Α.Δ., ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2.667.950 Δπξψ.
Ν ζρεδηαζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γξάζεο ζεσξνχζε επηιέμηκα ηα δίθηπα πνπ
πεξηειάκβαλαλ νξηδφληηεο ή / θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο, ελψ εθηφο απφ κεηαπνηεηηθέο,
ζηα Γίθηπα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ θαη
ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξνο ηξίηνπο.
Ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ δηθηχσλ φηαλ
πξνθεξχρηεθε ην ελ ιφγσ πξφγξακκα, θξίζεθε ζθφπηκν λα δνζεί κηα ζρεηηθή ειεπζεξία
ζηα ππνςήθηα δίθηπα λα πεξηιάβνπλ ζηα ζρέδηα δξάζεο ηνπο έλα ζρεηηθά επξχ θάζκα
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ελεξγεηψλ. Θάζε δίθηπν κπνξνχζε λα πξνηείλεη θαη λα πινπνηήζεη νινθιεξσκέλα
πξνγξάκκαηα δξάζεο πνπ πεξηειάκβαλαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ζεκαηηθέο ελφηεηεο.
Θξίζεθε φκσο ζθφπηκν λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα δηθηχσζεο
ΚΚΔ πνπ απέβιεπαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ κειψλ ηνπο
κε πξνηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή πξαθηηθψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, αλάπηπμεο θαη
ζηήξημεο ηεο παξαγσγήο επσλχκσλ πξντφλησλ, εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο
ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ εμεηδηθεχζεσλ, εηζαγσγήο θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη πξντφλησλ
ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα δίθηπα, βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ ξνήο ηεο
πιεξνθφξεζεο

θιπ.

Ηδηαίηεξα

ρξήζηκε

ζεσξνχηαλ

θαη

ε

ζπλεξγαζία

ησλ

πξνηεηλφκελσλ δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ κε νξγαληζκνχο παξαγσγήο / κεηαθνξάο
εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο δηθηχσζεο ή θαη
κε θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ
πεξηνρή ησλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ.
Απφ ηα ηξία εγθεθξηκέλα δίθηπα πινπνηήζεθε ηειηθά κφλν ην έλα, ηεο PRESS PACK Α.Δ.
ζηελ Ξάηξα πνπ αθνξνχζε ηε δηθηχσζε επηρεηξήζεσλ ζην ρψξν ησλ εθδφζεσλ θαη
εθηππψζεσλ (ηππνγξαθεία), κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 2,75 εθαη. Δπξψ θαη δεκφζηα
δαπάλε 1,38 εθαη. Δπξψ (50%), ελψ ηα άιια δχν έξγα απεληάρζεθαλ απφ ην
πξφγξακκα.
Ρν 2005 πξνθεξχρζεθε ην πξφγξακκα «Ξξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ
ΚΚΔ (Clustering)» (Ξξάμε 2.2.3.1), ζην πιαίζην ηνπ Κέηξν 2.2 «Αλαβάζκηζε
Θαηαιπκάησλ & Δλίζρπζε Κηθξνκεζαίσλ Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ ΔΞΑΛ. Ρν
πξφγξακκα ζηφρεπε ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ ΚΚΔ
ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κέζα απφ βειηησκέλα ζρήκαηα νξγάλσζήο ηνπο, θαη
εηδηθφηεξα κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε Νκάδεο θαη Γίθηπα Δπηρεηξήζεσλ (Clusters –
Networks). Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αλήιζε ζε 30 εθαη. €
(δεκφζηα δαπάλε: 15 εθαη. €) θαη παξείρε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 50% επί ηνπ
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θάζε έξγνπ.
Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εγθξίζεθαλ έμη (6) clusters, θαη ζπκβαζηνπνηήζεθαλ
ηειηθά κφιηο ηα πέληε (5) απφ απηά (ηξία ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη 2 ζην Λνκφ
Οεζχκλεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο) Ν ζπλνιηθφο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο ησλ
πέληε πξνηάζεσλ αλήιζε ζε 9.946.873 Δπξψ κε δεκφζηα δαπάλε 4.973.437 Δπξψ, πνπ
ζεκαίλεη φηη δελ θαηέζηε δπλαηφ λα απνξξνθεζεί ε δηαζέζηκε δεκφζηα δαπάλε ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο. Ρα εγθεθξηκέλα clusters απνηέιεζαλ εηδηθφηεξα ηα αθφινπζα:
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Γίθηπν ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ (A. AC & C International Α.Δ.), απνηεινχκελν
απφ 4 επηρεηξήζεηο (1 ηνπξηζηηθφ γξαθείν, 2 εηαηξίεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ θαη
κηα επηρείξεζε δηαθεκίζεσλ - marketing), κε δαπάλεο πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο
ζπλεδξηαθφ εμνπιηζκφ, θαζψο θαη κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο εηαηξείαο Γηθηχνπ.
Γίθηπν ζην ρψξν ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο νξγαλσκέλεο θξνπαδηέξαο
κε ζθάθε αλαςπρήο («Θξνπαδηέξεο Ξνηθηιίαο Λαπηηιηαθή Δηαηξία Ξινίσλ
Αλαςπρήο»), απνηεινχκελν απφ 7 επηρεηξήζεηο (1 ηνπξηζηηθφ γξαθείν θαη 6
εηαηξίεο

ζθαθψλ

αλαςπρήο),

κε

ζηφρν

ηε

δεκηνπξγία

ελφο

ζηφινπ

θξνπαδηεξφπινησλ κε μελνδνρεηαθφ εμνπιηζκφ πςειήο αηζζεηηθήο θαη επηπέδνπ,
θαζψο θαη ππνδνκή cruising πνιπηειείαο. Ρν επελδπηηθφ ζρέδην ηνπ Γηθηχνπ
πεξηειάκβαλε δαπάλεο πνπ αθνξνχζαλ θαηά θχξην ιφγν εηδηθφ εμνπιηζκφ ησλ
ζθαθψλ αλαςπρήο.
Γίθηπν δχν ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο θαη κηαο
εηαηξίαο

πιεξνθνξηθήο

(«Γίθηπν

Λέαο

Δπνρήο

Α.Δ.»)

κε

ζθνπφ

ηε

δηαθνξνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ απφθηεζε
αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ
ηνπξηζηηθψλ παθέησλ. Ρν επελδπηηθφ ζρέδην ηνπ δηθηχνπ πεξηειάκβαλε δαπάλεο
πνπ αθνξνχζαλ ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο ζειίδαο, ηε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο,
ηελ πξνκήζεηα ηειεταηξηθνχ θαη κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηελ
αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ.
Γίθηπν πέληε ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ζην Οέζπκλν ηεο Θξήηεο (United Travel
Agency of Rethymno Α.Δ.), κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, θπξίσο κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο θνηλψλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ. Ρν επελδπηηθφ ζρέδην ηνπ δηθηχνπ
πεξηειάκβαλε δαπάλεο εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, πξνκήζεηαο θνηλνχ εμνπιηζκνχ,
αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, αγνξάο θηηξίνπ, ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο, θαζψο θαη
πηζηνπνίεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ.
Γίθηπν δχν μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, ελφο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ θαη ελφο
θέληξνπ θαηαδχζεσλ ζην Οέζπκλν ηεο Θξήηεο («Γίθηπν Ρνπξηζηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ Οεζχκλνπ Α.Δ.»), κε ζθνπφ ηελ θνηλή πξνβνιή, ηελ πξνψζεζε
δξαζηεξηνηήησλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηε δηάδνζε ηεο Θξεηηθήο
θνπδίλαο. Ρν επελδπηηθφ ζρέδην ηνπ δηθηχνπ πεξηειάκβαλε δαπάλεο εμσηεξηθψλ
ζπκβνχισλ, πξνκήζεηαο θνηλνχ εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηαο θαη αλάπηπμεο
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ινγηζκηθνχ,

αγνξάο

θηηξίνπ,

ζπκκεηνρήο

ζε

εθζέζεηο,

πηζηνπνίεζεο

δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη αγνξάο δηθαησκάησλ ρξήζεο ηερλνινγίαο.
Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 2.11.1 «Δλίζρπζε ησλ Ξνιχ Κηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ
Δκπνξίνπ» ηνπ ΔΞΑΛ πνπ πξνθεξχρζεθε ην 2005, είρε πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα
ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, σζηφζν ππήξμε κφλν ειάρηζην
ελδηαθέξνλ θαη ηειηθά δελ εγθξίζεθε θακία ζρεηηθή πξφηαζε. Ππγθεθξηκέλα,
ππνβιήζεθαλ κφλν δχν πξνηάζεηο ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ, νη

νπνίεο

απνξξίθζεθαλ θαζψο δελ πιεξνχζαλ ηνπο ηππηθνχο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο. Ππλεπψο,
ε Γξάζε δελ επέηπρε ηνλ ζθνπφ ηεο πξνψζεζεο ησλ ζπλεξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ ζε
θιαδηθφ επίπεδν.
Ζ δξάζε πξνέβιεπε εηδηθφηεξα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ εκπνξηθψλ
επηρεηξήζεσλ ζε θιαδηθφ επίπεδν, είηε γηα ηελ απφ θνηλνχ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ
απφ ηνπο πξνκεζεπηέο (centrales d‟ achat), είηε

γηα ηελ απφ θνηλνχ εθκεηάιιεπζε

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, ή / θαη θνηλνχ ρψξνπ εθζέζεσλ – πσιήζεσλ, ή / θαη δεκηνπξγία
θνηλψλ δηθηχσλ δηαλνκήο θιπ., πνπ ζε έλα δεχηεξν ζηάδην ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη
αθφκα θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο εληαίαο κεγάιεο πιένλ ζπλεηαηξηζηηθήο
επηρείξεζεο.
Δηδηθή κλεία πξέπεη λα γίλεη θαη ζηηο δξάζεηο ηνπ ΔΞΑΛ γηα ηε δεκηνπξγία
Ξεξηθεξεηαθψλ Ξφισλ Θαηλνηνκίαο, ησλ ζεξκνθνηηίδσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ, ηε
ζεζκνζέηεζε ηεο Εψλεο Θαηλνηνκίαο ζηε Θεζζαινλίθε, θαζψο θαη ηδηαίηεξα ηελ
αλάπηπμε ηεο Διιεληθή Ξξσηνβνπιίαο Ρερλνινγηθψλ Ππλεξγαηηθψλ Πρεκαηηζκψλ
CORALLIA, ε νπνία έρεη ζαλ ζηφρν ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ
ηερλνινγηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζε εμαγσγηθά πξνζαλαηνιηζκέλνπο ηνκείο
ηεο βηνκεραλίαο κε πςειέο γλσζηαθέο απαηηήζεηο.
Ρν πνπξγείν Αλάπηπμεο πξνψζεζε εηδηθφηεξα απφ ην 2005 έλα πξσηνπνξηαθφ
πιαίζην αλάπηπμεο ζεκαηηθψλ θαηλνηφκσλ clusters ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηερλνινγηθνχο
ηνκείο, έληαζεο γλψζεο, κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο εμαγσγέο, θαη κε ζεκαληηθέο
δπλαηφηεηεο λα κπνξνχλ λα απνθέξνπλ εκπνξεχζηκα απνηειέζκαηα δηεζλνχο θχξνπο.
Ρν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ηεο «Διιεληθήο
Ξξσηνβνπιίαο Ρερλνινγηθψλ Ππλεξγαηηθψλ Πρεκαηηζκψλ Corallia», πνπ ζπζηάζεθε σο
Κνλάδα ηνπ Δξεπλεηηθνχ Θέληξνπ Αζελά, θαη ην νπνίν έρεη ζήκεξα νξηζηεί σο
Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ ΔΞΑE ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη ην Corallia Clusters Initiative δηαθξίζεθε σο βέιηηζηε πξαθηηθή ζην
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ζχλνιν 151 ζπκκεηνρψλ απφ φιε ηελ Δπξψπε, ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Βηνκεραληψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Ρν Corallia έρεη σο εηδηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελίζρπζε clusters πνπ λα
κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ζε δηεζλέο επίπεδν, λα είλαη πςειήο ηερλνινγίαο θαη
έληαζεο γλψζεο, ηθαλά λα πξνζειθχζνπλ άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη λα
ππνζηεξίμνπλ ηε κεηεμέιημε ηεο Διιάδαο ζε ρψξα παξνρήο ππεξεζηψλ πςειήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ην Corallia εζηηάδεη ηηο
ελέξγεηέο ηνπ ζηελ:
Δλδπλάκσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ «έληαζεο γλψζεο» ησλ clusters, κε έκθαζε
ζηελ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ.
Ρφλσζε

ηεο

εμαγσγηθήο

δξαζηεξηφηεηαο

θαη

ζρεδίαζε

θαηάιιειεο

ζηξαηεγηθήο, ψζηε λα δηεηζδχζνπλ ηα πξντφληα ησλ clusters ζηηο πεξηθεξεηαθέο
θαη δηεζλείο αγνξέο.
Αλάδεημε επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ δηεζλνχο βειελεθνχο απφ ηα clusters,
ψζηε λα απνηεινχλ «κνληέια αλαθνξάο» γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαη
εξεπλεηηθνχο θνξείο ηεο εκεδαπήο θαη γηα λα πξνζειθχζνπλ πςειήο πνηφηεηαο
επελδπηηθά θεθάιαηα απφ ηελ αιινδαπή.
Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηα clusters ΚΚΔ, θαη, εηδηθά, λενζχζηαησλ
επηρεηξήζεσλ, κε έδξα ηελ Διιάδα, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ
πξσηνπφξεο ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο.
Θεθαιαηνπνίεζε ηεο ηζρπξήο Διιεληθήο θνηλφηεηαο (ζηελ εκεδαπή θαη ζηελ
αιινδαπή) επηζηεκφλσλ θαη κεραληθψλ ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο,
αμηνπνηψληαο θαη ρηίδνληαο παξάιιεια ηελ “ηαπηφηεηα” «Θαηλνηνκία Made in
Greece».
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, φηη ζην πιαίζην ηεο Θνηλνηηθήο Ξξσηνβνπιίαο Leader+ (20002006) πξνσζήζεθε ε δεκηνπξγία Ρνπηθψλ Ππκθψλσλ Ξνηφηεηαο (ΡΠΞ) ζε πνιιέο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ κε ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ
ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, εζηίαζεο, ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, παξαζθεπήο
πξντφλησλ ηξνθίκσλ & πνηψλ, παξαγσγήο ηνπηθψλ πξντφλησλ νηθνηερλίαο /
ρεηξνηερλίαο θ.α.
Ρα ΡΠΞ δεκηνπξγνχληαη ηνπηθά απφ δηθηπσκέλεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αθνινπζνχλ
έλα Πχζηεκα Ξνηφηεηαο θάησ απφ έλα ζήκα. Ρν Πχζηεκα Ξνηφηεηαο δεζκεχεη φιεο ηηο
SPEED AE

Σελ. 108

Παραδοηέο Α’: «Προεηοηκαζία δράζεωλ γηα ηελ ελίζτσζε ηωλ ειιεληθώλ κηθροκεζαίωλ επητεηρήζεωλ
γηα ζύζηαζε ή/θαη επέθηαζε Δπητεηρεκαηηθώλ σλεργαηηθώλ τεκαηηζκώλ ή αιιηώς ζσζηάδωλ
επητεηρήζεωλ (clusters) κε ορηδόληηες ή/θαη θάζεηες δηαζσλδέζεης κε έκθαζε ζηο εκπόρηο»

επηρεηξήζεηο σο πξνο νξηζκέλεο παξακέηξνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνπο
αλζξψπηλνπο πφξνπο, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα πξντφληα - ππεξεζίεο θαη ν ζθνπφο ηνπ
είλαη λα εμαζθαιίζεη γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ελφο ρψξνπ έλα επίπεδν πνηφηεηαο πνπ
πηζηνπνηείηαη κε ην ζήκα. Νη φξνη ηνπ ΡΠΞ ζεζπίδνληαη κε πξσηνβνπιία ησλ
ζπκκεηερφλησλ. Νη ζπκκεηέρνληεο ζην ΡΠΞ ιεηηνπξγνχλ σο κέιε αζηηθήο κε
θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο πνπ εξγάδνληαη κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ
ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη κέζσ απηήο ζηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο
επηδφζεσλ.
Ζ κνξθή ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηα δίθηπα απηά είλαη θπξίσο
νξηδφληηνπ ραξαθηήξα κε έκθαζε ζηελ θνηλή πξνβνιή, ηε ιεηηνπξγία θάησ απφ ην
Ρνπηθφ Πχκθσλφ Ξνηφηεηαο, ηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ
κειψλ ηνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνχ απαζρνινχλ, ηελ νξγάλσζε θαη πξνψζεζε
πσιήζεσλ, ηε ηππνπνίεζε θαη πηζηνπνίεζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηε
δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ θαη νινθιεξσκέλνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (π.ρ.
επηζθέςηκα νηλνπνηεία, ηνπηθή γαζηξνλνκία, γεπζηγλσζία, ζχλδεζε κε ηα ηνπηθά
πξντφληα).
Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη επίζεο ε πξνθήξπμε ηεο Γξάζεο «Γηθηχσζε νκνεηδψλ θαη
ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ (clusters)» ηεο ΝΡΓ ΘΔΛΑΘΑΞ Α.Δ. ζην πιαίζην ηνπ
Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο Leader+ ζην Λνκφ Ρξηθάισλ. Πθνπφο ηεο δξάζεο ήηαλ ε
πξνψζεζε δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ (networks & clusters) ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα,
ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ μχινπ, ηνπ επίπινπ θαη ησλ ινηπψλ κηθξψλ βηνηερληψλ.
Θαηά ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ – θαη
εηδηθφηεξα

ηνπ

λένπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Ξξνγξάκκαηνο

«Αληαγσληζηηθφηεηα

&

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΞΑΔ) – εμαθνινπζεί λα πξνσζείηαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ /
δηθηχσλ / cluster σο βαζηθήο ζηξαηεγηθήο επηινγήο γηα ηελ ηφλσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Διιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο κεηαπνίεζεο, ηνπ
εκπνξίνπ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
Πηνπο

Δηδηθνχο

Πηφρνπο

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο

2

«Δλίζρπζε

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο» ηνπ ΔΞΑΔ πεξηιακβάλνληαη ε «επηθέληξσζε
ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο πξνο ζπζζσκαηψζεηο, πεξηνρέο θαη

ηχπνπο

επηρεηξήζεσλ, πνπ εκθαλίδνπλ ηηο ζεηηθφηεξεο πξννπηηθέο ή έρνπλ ηηο ηζρπξφηεξεο
αλάγθεο» (Δηδηθφο Πηφρνο 2.2) θαη ε «επέθηαζε ησλ δηθηπψζεσλ βηνκεραλίαο –
εκπνξίνπ – ππεξεζηψλ» (Δηδηθφο Πηφρνο 2.6).
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Κεηαμχ δε ησλ ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ πνπ εληζρχνληαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο 2 πεξηιακβάλνληαη ζπιινγηθά επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ελίζρπζεο ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζπζπεηξψζεσλ θαη δηθηπψζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζε:
Αλάδπζε ηνκέσλ, θιάδσλ, δηθηχσλ θαη πεξηνρψλ αξηζηείαο.
Αλαβάζκηζε πξνο θιάδνπο πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ή/θαη ζε θιάδνπο
ηαρείαο αλάπηπμεο (αλαθχθισζε, πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ρεκηθά,
θάξκαθα θιπ.) ή/θαη ζε θιάδνπο κε ελζσκάησζε πςειήο ηερλνινγίαο θαη
εθαξκνζκέλεο

θαηλνηνκίαο

ή/θαη

δξάζεηο

πξφβιεςεο

θηλδχλσλ

θαη

δηαθνξνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζε άιινπο θιάδνπο.
Αλάπηπμε ζπλεξγηψλ θαη επέθηαζε ησλ δηθηπψζεσλ βηνκεραλίαο – εκπνξίνπ –
ππεξεζηψλ.
Ξνηνηηθή αλαβάζκηζε πξντφληνο – ππεξεζίαο.
Αμηνπνίεζε / πξνζηαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο (π.ρ. cluster γηα ην
πεξηβάιινλ, γηα ηελ παξαγσγή πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ πξντφλησλ θιπ.)
Αιιά θαη ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 1 «Ξξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ππνζηεξηδφκελεο
απφ έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε» εληζρχνληαη δξάζεηο λέσλ θαη κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ, γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ (innovation
clusters), ζε πεδία αηρκήο πνπ ζα εκθαλίζνπλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα (π.ρ.
βηνηερλνινγία, λαλνηερλνινγία θ.α.).
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα πξνγξάκκαηα: «Δπηρεηξεκαηηθνί Ππλεξγαηηθνί Πρεκαηηζκνί –
Clusters (Α‟ θάζε)» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο, «Γεκηνπξγία Θαηλνηφκσλ
Ππζηάδσλ Δπηρεηξήζεσλ – Έλα Διιεληθφ Ξξντφλ, κηα Αγνξά: ν Ξιαλήηεο» ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο, ηα νπνία δεκνζηεχηεθαλ θαη ηα δχν ην 2011,
θαζψο θαη ε πξνθήξπμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλίζρπζε Διιεληθψλ
Ρερλνινγηθψλ Ππλεξγαηηθψλ Πρεκαηηζκψλ (cluster) ζηε Κηθξνειεθηξνληθή» to 2008.
Ρνλ Κάην ηνπ 2011, ε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο
πξνθαηαξθηηθνχ

θαη

Λαπηηιίαο

ελδηαθέξνληνο

γηα

δεκνζίεπζε
ηελ

πξφζθιεζε

ππνβνιή

εθδήισζεο

πξνηάζεσλ

ζην

πξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθνί Ππλεξγαηηθνί Πρεκαηηζκνί - Clusters» πνπ ζρεδίαδε λα
πξνθεξχμεη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΞΑΔ).
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Ρν πξφγξακκα πξνβιεπφηαλ λα πινπνηεζεί εηδηθφηεξα ζε δχν θάζεηο: Κηα πξψηε θάζε,
κε ηε δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ
πξνο δπλεηηθνχο ζπληνληζηέο ησλ ππνςήθησλ clusters ή πξνο πθηζηάκελα clusters, θαη
κηα δεχηεξε θάζε κε ηελ έθδνζε πξνθήξπμεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πθηζηάκελσλ
θαη λέσλ clusters. Κέρξη ζήκεξα έρεη νινθιεξσζεί κφλν ε πξψηε θάζε, θαηά ηελ νπνία
ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά 48 πξνηάζεηο κε ηε ζπκκεηνρή 570 επηρεηξήζεσλ, ελψ έρεη
αλαζηαιεί ιφγσ έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο ε πινπνίεζε ηεο δεχηεξεο θαη νπζηαζηηθήο
θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο είραλ θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη
είραλ ηελ πξφζεζε λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο –
ζπκθσλίαο πνπ ζα ζπλάπηαλε κεηαμχ ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζην κειινληηθφ cluster
θνξείο. Νη δπλεηηθνί ζπληνληζηέο κπνξνχζαλ λα είλαη θνξείο ηεο Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, ηνπηθά – επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα ή / θαη νξγαληζκνί απηψλ,
ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη εξεπλεηηθνί θνξείο κε ζπλαθέο αληηθείκελν ή
αθφκα θαη θνξείο / επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Πην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο κπνξνχζαλ λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ θαη πθηζηάκελα
clusters πνπ επηζπκνχζαλ λα αλαπηχμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Ζ απφθαζε γηα ηε
λνκηθή κνξθή ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηνπ
πξνηεηλφκελνπ cluster άλεθε ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηά ηνπο.
H πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο
δξάζεο «Γεκηνπξγία Θαηλνηνκηθψλ Ππζηάδσλ Δπηρεηξήζεσλ – Έλα Διιεληθφ Ξξντφλ,
κηα αγνξά: ν Ξιαλήηεο» δεκνζηεχηεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο (ΓΓΔΡ) ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ.

Ζ

δξάζε

εληάζζεηαη

ζην

ΔΞ

Αληαγσληζηηθφηεηα

&

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΞΑΔ), ην νπνίν ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ Φάζε Ξηινηηθήο
Ιεηηνπξγίαο απφ θνηλνχ κε ηα 5 ΞΔΞ κεηαβαηηθήο ζηήξημεο ηνπ ΔΠΞΑ (ζηφρνπ 2), κε
ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε 30.000.000 €.
Πηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε δεκηνπξγία θαηλνηνκηθψλ ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ θαη
εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ ζε ζεκαηηθά πεδία πνπ εκθαλίδνπλ αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα γηα ηε ρψξα, κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη
ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ
θιίκαθαο θαη ζθνπνχ κέζσ ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηελ αλάπηπμε ζηελήο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ ζπζηάδσλ. Σαξαθηεξηζηηθά ησλ θαηλνηνκηθψλ
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ζπζηάδσλ είλαη ε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε δηεζλή αλαγλψξηζε θαη αληαγσληζηηθφηεηα, ε έληαζε
γλψζεο, ε γεσγξαθηθή ηνπο ζπγθέληξσζε, ε δηαζχλδεζε ζε αιπζίδα πξνζηηζέκελεο
αμίαο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη ν ηζρπξφο πξνζαλαηνιηζκφο ζε
εμαγσγέο.
Ζ δξάζε πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί ζε δχν θάζεηο: Κηα πξψηε θάζε, κε ηελ
πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ απφ πξνυπάξρνληα
δίθηπα επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ / αθαδεκατθψλ θνξέσλ, ππφ ηελ εθπξνζψπεζε
θαη ηνλ ζπληνληζκφ ελφο θνξέα αξσγνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κηα
ζπγθξνηεκέλε εηθφλα γηα ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαηλνηνκηθψλ ζπζηάδσλ
επηρεηξήζεσλ ζε ζεκαηηθνχο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δηαθαίλεηαη αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα γηα ηε ρψξα. Πηφρνο απηήο ηεο πξφζθιεζεο είλαη εηδηθφηεξα λα
δηεξεπλεζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη νη επηπηψζεηο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη
ηελ νηθνλνκία απφ ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ ζπζηάδσλ, λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα
εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (θαηλνηνκηθφ δπλακηθφ, θξίζηκε κάδα επηρεηξήζεσλ,
θχζε θαη ξφινο ηνπ θνξέα αξσγνχ), θαζψο θαη νη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ησλ
ζπζηάδσλ (αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θνηλέο ππνδνκέο, ζπζηέγαζε
θιπ.).
Πε επφκελν ζηάδην, ηα δίθηπα ησλ νπνίσλ νη πξνηάζεηο ζα θξηζνχλ αμηφινγεο, ζα
θιεζνχλ λα ππνβάινπλ πιήξε επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ νπνίσλ
ε ΓΓΔΡ ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ Φάζε Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηάδσλ εθείλσλ
πνπ ζα εκθαλίζνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πξννπηηθέο επηηπρίαο.
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012 αλαθνηλψζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο
αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο πξψηεο θάζεο ηεο
δξάζεο, ζχκθσλα κε ηα νπνία πξνθξίζεθε ε ζπκκεηνρή 9 πξνηάζεσλ ζην επφκελν
ζηάδην πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο. Νη πξνηάζεηο θαηαλέκνληαη ζηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο
ηεο ελέξγεηαο (3), ηεο βηνταηξηθήο (2), ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ
(2), ηεο θσηνληθήο (1) θαη ηεο δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο (1), ελψ σο πξνο ηε γεσγξαθηθή
ηνπο πξνέιεπζε, πέληε θαηαλέκνληαη ζηελ Αηηηθή, δχν ζηελ Θεληξηθή Καθεδνλία θαη
δχν ζηε Γπηηθή Διιάδα.
Νη ζπληνληζηέο ησλ πξνηάζεσλ θαινχληαη πιένλ λα ππνβάινπλ ηα πιήξε
επηρεηξεκαηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά ζρέδηα, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ
αθελφο νη θνξείο αξσγνί γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ
ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ησλ ζπζηάδσλ, ηελ αλάπηπμε θνηλψλ
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ππνδνκψλ, εθφζνλ ρξεηάδνληαη, θαη ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πνπ
απνδεδεηγκέλα γίλνληαη πξνο φθεινο ησλ ζπζηάδσλ, θαη αθεηέξνπ νη επηρεηξήζεηο γηα
ηελ ππνζηήξημε θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ηελ αλάπηπμε πξσηνηχπσλ, ηελ
θαηάξηηζε, ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλέο εθζέζεηο, ηελ πξνβνιή πξντφλησλ, θαζψο θαη γηα ηελ
ελδερφκελε κεηεγθαηάζηαζή ηνπο ζε θνηλέο ππνδνκέο.
Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2008, πξνθεξχρζεθε απφ ην πνπξγείν Αλάπηπμεο ε δεχηεξε θάζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο Διιεληθψλ Ρερλνινγηθψλ Ππλεξγαηηθψλ Πρεκαηηζκψλ
(cluster) ζηε Κηθξνειεθηξνληθή ζην πιαίζην ηνπ ΔΞΑΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Γξάζεο
«Γεκηνπξγία Θαηλνηνκηθψλ Ππλεξγαηηθψλ Πρεκαηηζκψλ (Innovation Clusters)», κε
δεκφζηα ζπγρξεκαηνδφηεζε 33 εθαη. Δπξψ.
Ζ πξνθήξπμε απεπζπλφηαλ ζε επηρεηξήζεηο φισλ ησλ ηχπσλ θαη κεγεζψλ, θαζψο θαη ζε
αθαδεκατθνχο θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ
εκηαγσγψλ, ηεο λαλν- / κηθξνειεθηξνληθήο θαη ησλ ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη
δηαθξίλνληαη απφ ραξαθηεξηζηηθά έληαζεο γλψζεο πςειήο ηερλνινγίαο, εμαγσγηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ππαξθηνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.
Γηα ηε πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, σο Ππλεξγαηηθφο Πρεκαηηζκφο (Cluster), νξίδεηαη
«έλα ζχλνιν ηζρπξά αιιειεμαξηψκελσλ θαη ζπλ‐ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ
(λενζχζηαηεο, πνιχ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο) ζπλδεδεκέλσλ ζε
αιπζίδα πξνζηηζέκελεο αμίαο κε θνηλνχο πξνκεζεπηέο ή / θαη πειάηεο, κε ζηξαηεγηθέο
ζπκκαρίεο κε άιινπο θνξείο (παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα, θνξείο κεηαθνξάο
ηερλνινγίαο

θαη

ηερλνγλσζίαο,

ρξεκαηνπηζησηηθά

ηδξχκαηα

θαη

θεθάιαηα

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, θιπ.), πνπ εκθαλίδνπλ ηζρπξή γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε
θαη απφ θνηλνχ πξφζβαζε θαη ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ, ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ.
Ρν 2009 αθνινχζεζε ε δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο πξνο ην Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αζελά γηα
ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ (πξάμεσλ), πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη
ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο θαηεγνξίαο πξάμεο “Ρερληθή πνζηήξημε γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Φάζε 2 Δλίζρπζεο Διιεληθψλ Ρερλνινγηθψλ Ππλεξγαηηθψλ
Πρεκαηηζκψλ ζηε Κηθξνειεθηξνληθή»”, κε χςνο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 800.000
Δπξψ.
Πην

πιαίζην

ηνπ

ζπκπιεξσκαηηθέο

Ξξνγξάκκαηνο
Δλέξγεηεο

πινπνηνχληαη

εληζρχζεσλ,

θάζε

πέληε
κία

(5)
κε

αιιειέλδεηεο

θαη

δηαθνξεηηθνχο

θαη

ζπκπιεξσκαηηθνχο ζηφρνπο:
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Δλέξγεηα I: Δληζρχζεηο λέσλ θαη πθηζηάκελσλ πνιχ κηθξψλ θαηλνηφκσλ
επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε πξσηνηχπσλ.
Δλέξγεηα II: Δληζρχζεηο γηα ζπλεξγαηηθή βηνκεραληθή έξεπλα αηρκήο θαη
αλάπηπμε πξσηνηχπσλ.
Δλέξγεηα III: Δληζρχζεηο γηα βηνκεραληθή έξεπλα αηρκήο θαη αλάπηπμε
πξσηνηχπσλ απφ ηδηαίηεξα ψξηκεο θαη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο.
Δλέξγεηα IV: Νξηδφληηεο εληζρχζεηο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο.
Δλέξγεηα V: Δηδηθέο δξάζεηο ππνζηήξημεο ηνπ Cluster Κηθξνειεθηξνληθήο.
Ρέινο, ζην εηδηθφ θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηεο Ππλέξγεηαο θαη Γηθηχσζεο ηνπ άξζξνπ 13
ηνπ Δπελδπηηθνχ Λφκνπ 3908/2011 εληάζζνληαη επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη
απφ επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα ζπλέξγεηαο θαη δηθηχσζεο θαη απνζθνπνχλ ζηελ
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ – θνηλψλ δξάζεσλ, νη νπνίεο κεκνλσκέλεο ή ζπλδπαζηηθά,
είηε αμηνπνηνχλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ, είηε
αμηνπνηνχλ ππνδνκέο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε εζληθή θαη θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ή
ζπληεινχλ ζηελ πξνζαξκνγή ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ
ζπγθεθξηκέλσλ θαη γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
ππεξεζηψλ. Ζ έληαμε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο πξαγκαηνπνηείηαη ζην
πιαίζην εηήζησλ πξνθεξχμεσλ (ε ηξέρνπζα πξνθήξπμε ηνπ 2011 έρεη πξνζεζκία
ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηελ 30/12/2012).
Νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα ζρήκαηα ζπλέξγεηαο – δηθηχσζεο είλαη δπλαηφλ
λα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, πνπ ελζσκαηψλνπλ ππνζηεξηθηηθέο θαη
ζπκπιεξσκαηηθέο ζηελ παξαγσγηθή αιπζίδα ηνπο ππεξεζίεο, ή ζε δηαθνξεηηθνχο
θιάδνπο αιιά ζηελ ίδηα παξαγσγηθή αιπζίδα ή ζηνλ ίδην θιάδν. Πην πιαίζην ηνπ
εηδηθνχ θαζεζηψηνο είλαη επηιέμηκνη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εκπνξίνπ (ρνλδξηθφ θαη
ιηαληθφ εκπφξην, θαζψο θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ).
Ρα ζρήκαηα ζπλέξγεηαο – δηθηχσζεο ζα ιεηηνπξγνχλ ππφ κνξθή θνηλνπξαμηψλ, ζηηο
νπνίεο δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, εκεδαπά ή αιινδαπά Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, εξεπλεηηθνί θνξείο
θαη Λνκηθά Ξξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, θαζψο θαη Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ, φπσο Δπηκειεηήξηα, ν Νξγαληζκφο Ξξνψζεζεο Δμαγσγψλ θ.α. Πε πεξίπησζε
πνπ ην ππνβιεζέλ επελδπηηθφ ζρέδην ζπλίζηαηαη ζηελ πινπνίεζε θνηλήο ππνδνκήο, νη
επηρεηξήζεηο – κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο, νθείινπλ, εθφζνλ απηφ ππαρζεί, λα ζπζηήζνπλ
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εκπνξηθή εηαηξεία ή ζπλεηαηξηζκφ κε κεηφρνπο – εηαίξνπο ηα κέιε ηεο Θνηλνπξαμίαο,
εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεηαη ζηελ απφθαζε ππαγσγήο.
Ρα εληζρπφκελα επελδπηηθά ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ θνηλέο δξάζεηο ζε ζπλάθεηα ή πξνο
εμππεξέηεζε θαη ππνζηήξημε ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
απαξηίδνπλ

ηα

ζρήκαηα

ζπλέξγεηαο

–

δηθηχσζεο,

φπσο

ελδεηθηηθά

θνηλέο

εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ παξαγσγήο, πξνκήζεηα ή παξνρή θνηλψλ ππεξεζηψλ,
δξάζεηο ειέγρνπ πνηφηεηαο, δξάζεηο απνζήθεπζεο, δηθηχσλ δηαλνκήο, δηθηχσλ
πξνκεζεηψλ, δηαθίλεζεο, έθζεζεο θαη πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ,
θνηλφ εκπνξηθφ ζήκα θαη ζχζηεκα δηαδηθηπαθνχ εκπνξίνπ, θνηλή πηζηνπνίεζε θαη ζήκα
πνηφηεηαο, θαζψο θαη ζπλδπαζηηθέο δξάζεηο ζηνπο επηιέμηκνπο ηνκείο θαη θιάδνπο ηεο
νηθνλνκίαο.
Πηα εηδηθά επελδπηηθά ζρέδηα ηεο Ππλέξγεηαο θαη Γηθηχσζεο παξέρνληαη ηα είδε
εληζρχζεσλ ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο ησλ εληζρπφκελσλ δαπαλψλ
θαη πξνζδηνξίδεηαη σο πνζνζηφ απηψλ, θαη ηεο ελίζρπζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θάιπςε απφ ην Γεκφζην ηκήκαηνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ δφζεσλ
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ
παξαγσγήο, θαη πξνζδηνξίδεηαη σο πνζνζηφ επί ησλ εθάζηνηε θαηαβαιιφκελσλ
δφζεσλ.

Ππλνπηηθφο Ξίλαθαο Γξάζεσλ Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ γηα ηε Γεκηνπξγία Clusters
(2000 κέρξη ζήκεξα)
Ρίηινο Γξάζεο
«Ξξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο ησλ
ΚΚΔ (clustering)» (Γξάζε 2.7.2)
«Ξξνψζεζε ηεο Γηθηχσζεο ησλ
Ρνπξηζηηθψλ ΚΚΔ (Clustering)»
Γξάζε 2.2.31.

Δπηρεηξεζηαθφ

Φνξέαο

Ξξφγξακκα

πινπνίεζεο

ΔΞΑΛ 2000-2006

Γεληθή
Γξακκαηεία
Βηνκεραλίαο

2003

ΔΞΑΛ 2000-2006

Δλδηάκεζνη
Φνξείο
Γηαρείξηζεο

2005

ΔΞΑΛ 2000-2006

ΔΝΚΚΔΣ

2005

Θ.Ξ. LEADER+

Νκάδεο

2003-2006

Έηνο

«Δλίζρπζε ησλ Ξνιχ Κηθξψλ
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Δκπνξίνπ»
(Γξάζε 2.11.1)
Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή
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Ππλνπηηθφο Ξίλαθαο Γξάζεσλ Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ γηα ηε Γεκηνπξγία Clusters
(2000 κέρξη ζήκεξα)
Ρίηινο Γξάζεο
ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ

Δπηρεηξεζηαθφ

Φνξέαο

Ξξφγξακκα

πινπνίεζεο

2000-2006

Ρνπηθήο
Γξάζεο

(Clusters) ζην πιαίζην ησλ Ρ.Ξ.

Έηνο

ηεο Θ.Ξ. LEADER+
Ξξφγξακκα "Δπηρεηξεκαηηθνί
Ππλεξγαηηθνί Πρεκαηηζκνί Clusters", Φάζε 1ε, Ξξφζθιεζε

Γεληθή
ΔΞΑΔ 2007-2013

Δθδήισζεο Ξξνθαηαξθηηθνχ

Γξακκαηεία

2011

Βηνκεραλίαο

Δλδηαθέξνληνο
«Γεκηνπξγία Θαηλνηνκηθψλ
Ππζηάδσλ Δπηρεηξήζεσλ – Έλα

Γεληθή

Διιεληθφ Ξξντφλ, Κηα Αγνξά: Ν

ΔΞΑΔ 2007-2013 /

Γξακκαηεία

Ξιαλήηεο», Φάζε 1ε,

Ξ.Δ.Ξ.

Έξεπλαο &

Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο

2011-2012

Ρερλνινγίαο

Ξξνθαηαξθηηθνχ Δλδηαθέξνληνο
πνπξγείν
Αλάπηπμεο,
Ξξφγξακκα «Δλίζρπζε
Διιεληθψλ Ρερλνινγηθψλ
Ππλεξγαηηθψλ Πρεκαηηζκψλ

ΑληαγσληζηηΔΞΑΔ 2007-2013

(cluster) ζηε Κηθξνειεθηξνληθή»

θφηεηαο &
Λαπηηιίαο /

2008

Corallia
Cluster
Initiative
πνπξγείν

Δηδηθφ θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηεο
Ππλέξγεηαο θαη Γηθηχσζεο
(clusters)

Δπελδπηηθφο
Λφκνο 3908/2011

Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηη-

2011-2012

θφηεηαο &
Λαπηηιίαο
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Ξαξ‟ φηη ν ζεζκφο ησλ clusters αλαγλσξίδεηαη σο ζεκαληηθφ εξγαιείν πεξηθεξεηαθήο,
θαηλνηνκηθήο θαη βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, ηα κέρξη ζήκεξα απνηειέζκαηα ησλ
πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ clustering ζηελ Διιάδα, φπσο απηά
αληηθαηνπηξίδνληαη ζηελ πεξηνξηζκέλε αληαπφθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δξάζεηο
ελίζρπζεο,

θαηαδεηθλχνπλ

ηελ

αλεπάξθεηα

θαη

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα

ησλ

παξεκβάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ.
Πε γεληθέο γξακκέο, ε αλάπηπμε πνιηηηθήο γηα ηνπο ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο
(clusters) ζηελ Διιάδα εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζήκεξα αθφκα ζε αξρηθφ ζηάδην.
Δλδεηθηηθή ηεο αλεπάξθεηαο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα
ηελ πξνψζεζε ησλ clusters ζηελ ρψξα είλαη ε έιιεηςε κέρξη ζήκεξα κηαο
νινθιεξσκέλεο πξνζπάζεηαο απνηίκεζήο ηνπο, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη αλάγθεο
αλαπξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ λέσλ παξεκβάζεσλ.
Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα γίλεη ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα
πξνεγνχκελσλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ησλ
ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (φπσο αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα),
ζην πιαίζην ηνπ Β΄ θαη θπξίσο ηνπ Γ΄ ΘΞΠ. Πχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο
κειεηεηηθήο

νκάδαο

ηνπ

έξγνπ,

νη

παξάγνληεο

πνπ

ζπλεηέιεζαλ

ζηελ

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ δηαθξίλνληαη αθελφο ζε
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δξάζεσλ ελίζρπζεο, θαη
αθεηέξνπ ζε δνκηθέο αλεπάξθεηεο θαη αδπλακίεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πνιηηηθψλ
πξνψζεζεο ησλ clusters ζηελ Διιάδα.
Βαζηθά ζηνηρεία ησλ δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ιεηηνχξγεζαλ απνηξεπηηθά
γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ δεκηνπξγίαο cluster απφ ηηο επηρεηξήζεηο, είλαη ζχκθσλα κε
ηηο εθηηκήζεηο ηεο κειεηεηηθήο νκάδαο ηνπ έξγνπ ηα αθφινπζα:
Ζ απαίηεζε ζχζηαζεο λένπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο (λνκηθνχ πξνζψπνπ) ηνπ
δηθηχνπ πνπ ζπλεπάγεηαη πςειφ γξαθεηνθξαηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ
θφζηνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε πξνυπφζεζε ζχζηαζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ κε
ηε κνξθή Α.Δ. ή Δ.Ξ.Δ. ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ «Ξξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο
ησλ ΚΚΔ (clustering)» (Γξάζε 2.7.2) θαη «Ξξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο ησλ
ηνπξηζηηθψλ ΚΚΔ (Clustering)» (Ξξάμε 2.2.3.1) ηνπ ΔΞΑΛ 2000-2006.
Ζ δέζκεπζε σο πξνο ηνλ ειάρηζην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφ ζχζηαζε δηθηχνπ
(π.ρ. ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή ιεηηνπξγία, φπσο πξνβιεπφηαλ ζην πιαίζην ησλ
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πξναλαθεξφκελσλ δξάζεσλ), αθφκε θαη εάλ ηειηθά απηφ πξνέθππηε ηειηθά κε
βηψζηκν, κεηά θαη ηελ πάξνδν 2-3 εηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Ζ δέζκεπζε γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε νπνία επίζεο ιεηηνπξγεί
απνηξεπηηθά, ηφζν ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο, αιιά θαη θαζψο αθνξά
ζε απαζρνινχκελνπο ζην λέν λνκηθφ πξφζσπν θαη ζπλεπψο δελ ηπγράλνπλ ηεο
άκεζεο επνπηείαο ησλ εηαίξσλ ηνπ δηθηχνπ.
Ζ απαίηεζε ηεο γεσγξαθηθήο ζπγθέληξσζεο ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ,
πνπ ζπλάδεη κελ κε ηνλ ηππηθφ ραξαθηήξα ησλ clusters, σζηφζν ιεηηνπξγεί
απνηξεπηηθά γηα ηε ζχκπξαμε επηρεηξήζεσλ απφ δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο
ελφηεηεο, ε ζπλεξγαζία θαη ε δηθηχσζε ησλ νπνίσλ θάζε άιιν παξά
αλεπηζχκεηε ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί. Πηε δηαπίζησζε απηή ζπληειεί επίζεο ην
κηθξφ κέγεζνο πνιιψλ ηνπηθψλ αγνξψλ πνπ θαζηζηνχλ αλαπνηειεζκαηηθή ή θαη
κε βηψζηκε ηε δηθηχσζε ησλ επηρεηξήζεσλ.
Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν, φηη ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα ηφζν γηα ηελ κε αληαπφθξηζε ησλ
επηρεηξεκαηηψλ ζηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο δεκηνπξγίαο δηθηπψζεσλ, φζν θαη γηα
ηελ απέληαμε εγθεθξηκέλσλ έξγσλ πνπ ηειηθά δελ πινπνηήζεθαλ, απνηειεί ζχκθσλα κε
ηελ νκάδα κειέηεο, θπξίσο ε πεξηνξηζκέλε απνδνρή θαη αληίιεςε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ
ειιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ γηα ηελ αλάγθε θαη ηα νθέιε αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ.
Δπηπξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ θξίλεηαη φηη έρνπλ ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά γηα ηε
δεκηνπξγία δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ επίζεο:
ε έιιεηςε πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ππνζηεξηθηηθψλ / ζπκβνπιεπηηθψλ δνκψλ, π.ρ.
κε ηε κνξθή ελδηάκεζσλ κεραληζκψλ θαη θνξέσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ ελζαξξπληηθά θαη ππνζηεξηθηηθά ζε πξνζπάζεηεο δηθηχσζεο,
ζηηο νπνίεο ε πιεζψξα ησλ πνιχ κηθξψλ (νηθνγελεηαθψλ) ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ δπζθνιεχνληαη λα αληεπεμέιζνπλ, κε απνηέιεζκα λα κελ
επηηπγράλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ,
ε έιιεηςε κηαο ζπλεθηηθήο ζηξαηεγηθήο πξνψζεζεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ clustering
ζην ειιεληθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ (πνπ λα ελζσκαηψλεη εθηφο απφ
ρξεκαηνδνηηθά θίλεηξα θαη ζεζκηθά θίλεηξα, π.ρ. σο πξνο ηνλ ρσξνηαμηθφ
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αξηζηείαο ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ), ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο ειιείςεηο σο πξνο ηε δηάρπζε πιεξνθφξεζεο πξνο ηηο
επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα νθέιε απφ ηε δηθηχσζή ηνπο,
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ε απνπζία πξνπαξαζθεπαζηηθψλ δξάζεσλ εληνπηζκνχ θαη θαηαγξαθήο
(ραξηνγξάθεζεο)

«αλαδπφκελσλ

δηθηχσλ»

πνπ

ζπγθεληξψλνπλ

ηηο

πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ (Cluster Mapping), θαη ηεο
αλαιπηηθήο επηζθφπεζεο ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ
ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ ππάξρεη αλάγθε ζπλεξγαζίαο, πξηλ απφ ηελ πηνζέηεζε
ελφο πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο δηθηχσλ, ζχκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο
πξαθηηθέο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 2 ηνπ παξφληνο.
Ζ βαζηθή αλεπάξθεηα εληνπίδεηαη θπξίσο σο πξνο ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ
κεραληζκψλ

ελζάξξπλζεο θαη δηεπθφιπλζεο ηεο δεκηνπξγίαο επηρεηξεκαηηθψλ

δηθηπψζεσλ, πξνζαλαηνιηζκέλσλ πξνο ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηελ θνπιηνχξα
ζπλεξγαζίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, δεδνκέλεο εηδηθφηεξα ηεο θπξηαξρίαο ησλ
πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζην ειιεληθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.
Πχκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή, ζηε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ θαη δηθηχσλ
επηρεηξήζεσλ, ηελ ζέζε ηνπ ζπληνληζηή / δηαρεηξηζηή πνπ ζέηεη ηνπο ζηφρνπο θαη
ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο παίξλεη ζπλήζσο κηα δπλακηθή επηρείξεζε ή κηα
πθηζηάκελε δνκή (π.ρ. ηνπηθέο αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο, επηκειεηήξηα, επαγγεικαηηθνί
ζχλδεζκνη) ή έλα κεκνλσκέλν άηνκν (π.ρ. ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ) πνπ ιεηηνπξγνχλ σο
«δηεπθνιπληέο» (facilitators) ή «κεζνιαβεηέο» (brokers) δηθηχσλ. Πην ζεκείν απηφ
αλαδεηθλχεηαη επίζεο ε ζεκαζία ηνπ ηνπηθνχ «θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ», δειαδή ηεο
ζπιινγηθφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε θάζε πεξηνρή κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο
επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ, επηκειεηεξίσλ θιπ. ζν εληνλφηεξε είλαη ε παξνπζία
ηέηνησλ θνξέσλ ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ησλ δηθηχσλ.
Νη «δηεπθνιπληέο» ή «κεζνιαβεηέο» κπνξεί λα είλαη είηε επαγγεικαηίεο «δηθηπνκεζίηεο»,
είηε έλαο εθ ησλ κειινληηθψλ «εηαίξσλ» ηεο ζπζηάδαο. Έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ
αξρηθφ «ππξήλα» επηρεηξήζεσλ πνπ επηδηψθνπλ ηε δηθηχσζή ηνπο θαη πξνζπαζεί λα ηηο
παξνηξχλεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα cluster, ελψ κπνξεί λα αλαιάβεη θαη ηε δηαρείξηζε /
δηνίθεζε ηνπ cluster. Νη δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ θαη δηεπθφιπλζεο αθνξνχλ ζηηο
πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαη ηαπηφρξνλα θαη ζε δηάθνξα επίπεδα
κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ δηθηχσζεο, αιιά θαη ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο δεκηνπξγίαο
θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο, ζηελ πινπνίεζε παξαγσγηθψλ ζπδεηήζεσλ
γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ εκςχρσζε ησλ πθηζηάκελσλ ή κειινληηθψλ κειψλ
γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο θνηλέο δξάζεηο θαη ζηελ εκθχζεζε ελφο θνηλνχ
νξάκαηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
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Ζ εληαηηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ
ζρεκαηηζκψλ θαη νη απμαλφκελεο πξνθιήζεηο πνπ θαινχληαη νη εκπιεθφκελνη θνξείο λα
αληηκεησπίζνπλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, θαζηζηνχλ απαξαίηεηε
ηελ χπαξμε θνξέσλ – αξσγψλ / κεληφξσλ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ
ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ δηθηχνπ,
δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θιπ.
Πηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., ε ιεηηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ απνηειεί
αλαπφζπαζην ζηνηρεία ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ clusters (βι. θεθ. 2.3.2 ηνπ
παξφληνο). Πηελ Διιάδα, ν ζεζκφο ησλ θνξέσλ – αξσγψλ κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα
έρεη αλαδεηρζεί ζεκαληηθφο παξάγνληαο απνηειεζκαηηθήο πξνψζεζεο ησλ clusters. Πε
απηφ ζπλεηέιεζε θπξίσο ν επηηπρήο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο «Διιεληθήο
Ξξσηνβνπιίαο Ρερλνινγηθψλ Ππλεξγαηηθψλ Πρεκαηηζκψλ – Corallia» πνπ απνηειεί ηoλ
πξψην θνξέα νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ (cluster initiative,
cluster facilitator ή cluster organisation) ζηελ Διιάδα. Ιεηηνπξγεί σο ελδηάκεζνο θνξέαο
δηαρείξηζεο πξάμεσλ ηνπ ΔΞΑΛ γηα ηε δεκηνπξγία clusters, είλαη κέινο ηνπ European
Cluster Alliance θαη δηαθξίζεθε σο βέιηηζηε πξαθηηθή ζην πιαίζην ζρεηηθήο
πξσηνβνπιίαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο. Πην πιαίζην πξφζθαηνπ έξγνπ16, ην νπνίν ζπληνλίδεη ε πξσηνβνπιία
Corallia, επηδηψθεηαη κάιηζηα ε δεκηνπξγία δνκψλ δηα βίνπ θαηάξηηζεο δηαρεηξηζηψλ
clusters, απνζθνπψληαο ζηελ αλάπηπμε παγθνζκίνπ εκβέιεηαο θνξέσλ δηαρείξηζεο
clusters ζηελ Δπξψπε, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή πξσηνβνπιία European
Cluster Excellence Initiative. Πηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη εηδηθφηεξα ε εθπαίδεπζε ελφο
αξρηθνχ ππξήλα δηαρεηξηζηψλ clusters, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη
ε βησζηκφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ clusters, θαη παξάιιεια λα δνζνχλ θαηάιιειεο
θαηεπζχλζεηο ζηελ παξνρή ρξήζηκσλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα ηηο
ΚΚΔ.
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, φηη ζηηο πιένλ πξφζθαηεο πξνθεξχμεηο δξάζεσλ ελίζρπζεο
clusters ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013 (πξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθνί Ππλεξγαηηθνί
Πρεκαηηζκνί - Clusters» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο17 θαη «Γεκηνπξγία

16

17

SEENECΝ (South-East Europe Network of Cluster Excellence Organisations), ην νπνίν ζπληνλίδεη ε
Κνλάδα Corallia ηνπ Δ.Θ. Αζελά, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο-Ξιαηζίνπ γηα ηελ
Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Θαηλνηνκία (CIP) ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραλίαο
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Ξξνθεξχρζεθε ηνλ Κάην ηνπ 2011.
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Θαηλνηνκηθψλ Ππζηάδσλ Δπηρεηξήζεσλ – Έλα Διιεληθφ Ξξντφλ, κηα αγνξά: ν
Ξιαλήηεο» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο18) πξνβιέθζεθε πιένλ ε
ππνβνιή πξνηάζεσλ απφ δπλεηηθνχο αξσγνχο / ζπληνληζηέο – εηαίξνπο ησλ
ππνςήθησλ clusters, κε δηθαίσκα αλάιεςεο απηνχ ηνπ ξφινπ απφ θνξείο ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (θνξείο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηνπηθά –
επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα, ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη εξεπλεηηθνί θνξείο
ή θαη θνξείο / επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα).
Ζ κεγάιε αληαπφθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην απηψλ
ησλ δχν δξάζεσλ θξίλεηαη φηη νθείιεηαη θαη‟ αξράο ζηε ζηαδηαθή θαηαλφεζε εθ κέξνπο
ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχκπξαμή ηνπο. Θαζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο εληνχηνηο εθηηκάηαη φηη ππήξμε θαη ε ελζσκάησζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ
«δεηπθνιπληή» θνξέα ή κέληνξα ησλ ππφ ζχζηαζε ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ
ζπλεηέιζε ζηελ επηηπρή θηλεηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ
θνηλψλ πξνηάζεσλ. Πηηο πξναλαθεξφκελεο δξάζεηο ελίζρπζεο clusters αθέζεθε επίζεο
ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξήζεσλ λα απνθαζίζνπλ γηα ηε
λνκηθή κνξθή ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ πξνηεηλφκελνπ cluster, γεγφλνο
πνπ επίζεο ιεηηνχξγεζε ζεηηθά. Αληίζεηα, δηαηεξήζεθε ε απαίηεζε ηεο γεσγξαθηθήο
ζπγθέληξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνηεηλφκελα cluster.
Ξαξά ηελ αλαπνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην παξειζφλ,
αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε επηκνλήο ζηνλ ζηφρν ηεο δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ην θαηλφκελν απηφ θαίλεηαη λα απνθηά κηα
ηδηαίηεξε δπλακηθή ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Πην πιαίζην απηφ, ε
αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ clusters αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο θαη
εθαξκνγήο πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηνπο, νη νπνίεο δελ ζα
πεξηνξίδνληαη ζε κέηξα ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο ησλ clusters, αιιά λα πξνσζνχλ θαη
ηηο αλαγθαίεο δηαξζξσηηθέο θαη ζεζκηθέο αιιαγέο γηα λα αλαπηπρζεί ε ηθαλφηεηα
ζπκπξάμεσλ θαη δηθηπψζεσλ επηρεηξήζεσλ, θαη λα αλαδπζνχλ ηδηαίηεξα λέα clusters
εληάζεσο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο.
Ζ Κειέηε ηνπ Δπξσπατθνχ Ξαξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο ΚΚΔ κε ηίηιν «Ξεξηθεξεηαθά
Clusters ζηελ Δπξψπε (2002 / No. 3)», θαηαιήγεη ζηνπο δπν βαζηθνχο ζηφρνπο πνπ ζα

18

Ξξνθεξχρζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011.
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πξέπεη λα εμππεξεηνχλ νη πνιηηηθέο γηα ηε ζηήξημε ησλ clusters: α) ελδπλάκσζε ηεο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο δηθηχσζεο ηνπο, θαη β) αλάπηπμε ή
ελίζρπζε ησλ νξγαληζκψλ αλάπηπμεο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο πνπ ζα αληηζηνηρεί
ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ.

3.6

Θαηαγξαθή πξνηάζεσλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ

Ζ άληιεζε ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηηο κειέηεο
επεθηάζεθε θαη ζηε δηελέξγεηα πξνζσπηθψλ ζπλαληήζεσλ – ζπλεληεχμεσλ κε
εθπξνζψπνπο ζρεηηθψλ θνξέσλ γηα ηε ζπιινγή ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ,
ζηνηρείσλ θαη πιηθνχ αλαθνξάο.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη δεδνκέλεο ηεο αλεπάξθεηαο ησλ κεραληζκψλ θαηαγξαθήο,
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (θαη εηδηθφηεξα ησλ δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ
πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία 15εηία), ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηε
απνηχπσζε ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο ζηελ αλάπηπμε Clusters αλαδεηήζεθαλ απφ έλα
πιήζνο δηαθνξεηηθψλ πεγψλ κε πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηελ βαζκφ ηεο δηαρξνληθήο
επηθαηξνπνίεζεο πνπ έρνπλ ππνζηεί, ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο θαη γεληθά ηεο αμηνπηζηίαο
ηνπο.
Νη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ θιήζεθαλ λα απνηηκήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο δηθηχσζεο επηρεηξήζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ θαη
λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπγθξφηεζεο
Δπηρεηξεκαηηθψλ Ππλεξγαηηθψλ Πρεκαηηζκψλ απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζην πιαίζην
κηαο λέαο δξάζεο ελίζρπζεο.
Αληηθείκελν

ησλ

ζπλεληεχμεσλ

απνηέιεζε

ν

εληνπηζκφο

θαη

ε

θαηαγξαθή

«αλαδπφκελσλ ζρεκαηηζκψλ» πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηθαλέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
αλάπηπμή ηνπο, ε αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηάδσλ θαη «αλαδπφκελσλ
ζρεκαηηζκψλ» εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ησλ θξίζηκσλ
παξαγφλησλ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
clusters ηεο Διιάδαο, φπσο νη ζπλζήθεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, νη δξάζεηο νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο

επηρεηξεκαηηθψλ

πξσηνβνπιηψλ

δηθηχσζεο,

ε

πιεξνθφξεζε

ησλ

επηρεηξήζεσλ θ.α.
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Νη ζπλεληεχμεηο δηελεξγήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ αθφινπζνπ εξσηεκαηνινγίνπ
«αλνηθηήο» κνξθήο, ην νπνίν δνκείηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη
ρξεζηκνπνηήζεθε σο νδεγφο γηα ηελ ππνβνιή ησλ εξσηήζεσλ θαη ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ
θαη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ.
Ζ ιίζηα θνξέσλ πεξηιακβαλφηαλ ελδεηθηηθά ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη δελ
απαηηήζεθε ε εθ λένπ ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ κηθξή
δηάξθεηα ηεο Α΄Φάζεο ηνπ έξγνπ θαη ε πξνζπκία αληαπφθξηζεο ησλ θνξέσλ δελ
θαηέζηεζε απαξαίηεηε ηε ζχληαμε θαη απνζηνιή επηζηνιήο ζηνπο θνξείο απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή.
ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΑΞΝΤΔΥΛ ΠΙΙΝΓΗΘΥΛ ΦΝΟΔΥΛ
ΦΝΟΔΑΠ:
ΞΔΘΛΝΗ:
Έξγν: «Ξξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
γηα ζχζηαζε ή/θαη επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Ππλεξγαηηθψλ Πρεκαηηζκψλ ή αιιηψο ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ (clusters) κε νξηδφληηεο ή/θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην εκπφξην»
Αλάδνρνο: SPEED ΠΚΒΝΙΝΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΑΔ
Αλαζέηνπζα πεξεζία:
ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ
ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.Α.Λ. ΠΡΝΛ
ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ
Ξεξίνδνο πινπνίεζεο: 26/3 έσο 26/6/2012
ΡΟΝΞΝΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΚΔ ΡΝ ΦΝΟΔΑ:
ΘΔΚΑΡΑ:
Π1: Πρνιηαζκφο (αμηνιφγεζε) ηεο δεκηνπξγίαο «cluster» / δηθηπψζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ
απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, π.ρ.: Ξξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί πδξαπιηθψλ / ειεθηξνιφγσλ /
θαξκαθνπνηψλ, ΔΙΝΚΑΠ, Αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ηχπνπ ΠΔΖΝΠ, πξνκεζεπηηθφ cluster
Διιήλσλ μελνδφρσλ (LTC – Leading Tourism Cluster), άιια.
Απ.:
Π2: Δληνπηζκφο / θαηαγξαθή «αλαδπφκελσλ ζρεκαηηζκψλ» εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ.
ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ησλ πξνκεζεπηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ησλ
αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θ.α.).
Απ.:
Π3: Αμηνιφγεζε θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ
γηα ηελ πξνψζεζε ησλ clusters ζηελ Διιάδα (ζεζκηθφ πιαίζην, ππνδνκέο, δξάζεηο νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο, πιεξνθφξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ)
Απ.:
Π4: Γξαζηεξηφηεηεο θαη Ξξνγξακκαηηζκφο ηνπ Φνξέα γηα ηελ πξνψζεζε θαη ζηήξημε
ζπλεξγαζηψλ/ δηθηπψζεσλ/ ζχζηαζε clusters
Απ.:
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Ρν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ ηειηθά κηθξφ θαη πεξηνξηζκέλν ζε
γεληθέο δηαηππψζεηο θαη πξνζέζεηο ζηήξημεο δεκφζησλ πνιηηηθψλ, παξά ζε αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ θαη ζην ζρεδηαζκφ, έληαμε Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ
ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ζρεδηαζκνχ, σξίκαλζεο θαη πξνψζεζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ
ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ / ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ.
Ξέξα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ πνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη θαη εληάμεη ζην ΔΞ
«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΞΑ ηελ ππφ εθπφλεζε κειέηε θαη
ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο ελίζρπζεο ηεο δεκηνπξγίαο ζπλεξγαηηθψλ
ζρεκαηηζκψλ / ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ, κεηά απφ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Γηθηχνπ
Αξσγψλ (mentors / facilitators) θαη ηελ εθπφλεζε Νδεγνχ Δθαξκνγήο ηεο Γξάζεο θαη
Πρεδίνπ Γξάζεσλ Γεκνζηφηεηαο – Ξιεξνθφξεζεο, κφλν ε ΓΠΔΒΔΔ έρεη εληάμεη έλα έξγν
ζην ΔΞ ««Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» γηα ηε κειέηε: «Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ –
δηθηπψζεσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ» γηα ηελ θαηαγξαθή, αμηνιφγεζε θαη ζρεδηαζκφ
κνξθψλ ζπλεξγαζίαο ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο» θαη ηε δεκηνπξγία ελφο πηινηηθνχ cluster.
Ππζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ ζρεκαηηζκψλ πνπ είλαη
θπξίσο πξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη δηθηπψζεηο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη
ζήκεξα, ε δε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ / ζπζηάδσλ
επηρεηξήζεσλ ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα πεξηνξίδεηαη ζηνπο πξνκεζεπηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο,
νη νπνίνη παξ΄ φια απηά ζα κπνξνχζαλ λα επεθηείλνπλ θαη εκπινπηίζνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζε φθεινο ησλ κειψλ ηνπο θαη ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ.
Υο πξνο ηνλ εληνπηζκφ / θαηαγξαθή «αλαδπφκελσλ ζρεκαηηζκψλ» εκπνξηθψλ
επηρεηξήζεσλ ην πην ελδηαθέξνλ πνπ αλαθέξζεθε αθνξά ηελ αλάπηπμε Open Mall ζην
θέληξν ηδηαίηεξα ηεο Αζήλαο. Αλαιπηηθή

παξνπζίαζε

θαη

αμηνιφγεζε

ησλ

«αλαδπφκελσλ ζρεκαηηζκψλ» γίλεηαη ζην θεθάιαην 3.2.
Πην ζεζκηθφ κέξνο είλαη δηάρπηε ε άπνςε φηη νη ζρεκαηηζκνί ζα πξέπεη λα παίξλνπλ
ραιαξή κνξθή γηα λα κε ζπλαληήζνπλ ηελ επηθχιαμε θαη ηεο αληηδξάζεηο ησλ κειψλ
πνπ δελ δηαθξίλνληαη απφ κηα λννηξνπία ζπιινγηθφηεηαο θαη «εθρψξεζεο» ιεηηνπξγηψλ
θαη αξκνδηνηήησλ ζε ζθηρηέο δνκέο θεξδνζθνπηθνχ ηχπνπ πνπ δελ ζα ειέγρνπλ.
Δπίζεο, ε επηδφηεζε ηεο εθθίλεζεο είλαη αλαγθαία γηα ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο
έλαξμεο, φκσο απηφ δελ αξθεί φπσο έρεη δείμεη ε πξφζθαηε εκπεηξία. Απαηηείηαη
ζπζηεκαηηθή κειέηε ζρεδηαζκνχ θαη σξίκαλζεο, νξγαλσκέλν ζρέδην ελεκέξσζεο θαη
δηεπθνιπληέο (facilitators) πνπ ζα παξαθηλνχλ, ζπκβνπιεχνπλ θαη ελδερφκελα
ζπληνλίδνπλ θαη δηνηθνχλ ην εγρείξεκα.
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Παραδοηέο Α’: «Προεηοηκαζία δράζεωλ γηα ηελ ελίζτσζε ηωλ ειιεληθώλ κηθροκεζαίωλ επητεηρήζεωλ
γηα ζύζηαζε ή/θαη επέθηαζε Δπητεηρεκαηηθώλ σλεργαηηθώλ τεκαηηζκώλ ή αιιηώς ζσζηάδωλ
επητεηρήζεωλ (clusters) κε ορηδόληηες ή/θαη θάζεηες δηαζσλδέζεης κε έκθαζε ζηο εκπόρηο»

Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα αλαιπηηθά δειηία ησλ ζπλεληεχμεσλ:
ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΑΞΝΤΔΥΛ ΠΙΙΝΓΗΘΥΛ ΦΝΟΔΥΛ
ΦΝΟΔΑΠ: Γεληθή Ππλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ, Βηνηερλψλ, Δκπφξσλ Διιάδαο (ΓΠΔΒΔΔ)
ΞΔΘΛΝΗ: Πη. Βαξδαξφο, θα Η.Κφθα
Έξγν: «Ξξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
γηα ζχζηαζε ή /θαη επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Ππλεξγαηηθψλ Πρεκαηηζκψλ ή αιιηψο
ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ (clusters) κε νξηδφληηεο ή/θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην
εκπφξην»
Αλάδνρνο: SPEED ΠΚΒΝΙΝΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΑΔ
Αλαζέηνπζα πεξεζία:
ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ
ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.Α.Λ
ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ
Ξεξίνδνο πινπνίεζεο: 26/3 έσο 26/6/2012
ΡΟΝΞΝΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΚΔ ΡΝ ΦΝΟΔΑ:
Ππλάληεζε ζηα Γξαθεία ηεο ΓΠΔΒΔΔ 24/4/2012
ΘΔΚΑΡΑ:
Π1: Πρνιηαζκφο (αμηνιφγεζε) ηεο δεκηνπξγίαο «cluster» / δηθηπψζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ
απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, π.ρ.: Ξξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί πδξαπιηθψλ / ειεθηξνιφγσλ
/ θαξκαθνπνηψλ, ΔΙΝΚΑΠ, Αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ηχπνπ ΠΔΖΝΠ, πξνκεζεπηηθφ cluster
Διιήλσλ μελνδφρσλ (LTC – Leading Tourism Cluster), άιια.
Απ.: Γελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ
ζρεκαηηζκψλ πνπ είλαη θπξίσο πξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη δηθηπψζεηο. Γελ δηαζέηεη ν
Φνξέαο ζρεηηθά ζηνηρεία.
Ρν θελφ ζα θαιπθζεί απφ ηελ έξεπλα-κειέηε πνπ έρνπλ πξνθεξχμεη.
Π2: Δληνπηζκφο / θαηαγξαθή «αλαδπφκελσλ ζρεκαηηζκψλ» εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ.
ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ησλ πξνκεζεπηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ,
ησλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θ.α.).
Απ.: Γελ έρεη εληνπηζηεί ζηε θάζε απηή θάπνηνο αλαδπφκελνο ζρεκαηηζκφο.
Απνβιέπνπλ ζηα απνηειέζκαηα ζρεηηθήο κειέηεο πνπ έρνπλ πξνθεξχμεη.
Π3: Αμηνιφγεζε θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ
γηα ηελ πξνψζεζε ησλ clusters ζηελ Διιάδα (ζεζκηθφ πιαίζην, ππνδνκέο, δξάζεηο
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, πιεξνθφξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ)
Απ.: Γελ έρνπλ αθφκε εηνηκφηεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ
Π4: Γξαζηεξηφηεηεο θαη Ξξνγξακκαηηζκφο ηνπ Φνξέα γηα ηελ πξνψζεζε θαη ζηήξημε
ζπλεξγαζηψλ/ δηθηπψζεσλ/ ζχζηαζε clusters
Απ.: πάξρεη απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «Γξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο
θαηλνηνκίαο θαη ησλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο» ζην ΔΞ «Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ»/ΔΠΞΑ κε Γηθαηνχρν ηε ΓΠΔΒΔΔ θαη έρεη ήδε πξνθεξπρζεί κειέηε
«Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ-δηθηπψζεσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ» γηα ηελ θαηαγξαθή,
αμηνιφγεζε θαη ζρεδηαζκφ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. Ξξνβιέπεηαη ε
δεκηνπξγία ελφο πηινηηθνχ cluster ζην πιαίζην ηεο πξάμεο απηήο.
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Παραδοηέο Α’: «Προεηοηκαζία δράζεωλ γηα ηελ ελίζτσζε ηωλ ειιεληθώλ κηθροκεζαίωλ επητεηρήζεωλ
γηα ζύζηαζε ή/θαη επέθηαζε Δπητεηρεκαηηθώλ σλεργαηηθώλ τεκαηηζκώλ ή αιιηώς ζσζηάδωλ
επητεηρήζεωλ (clusters) κε ορηδόληηες ή/θαη θάζεηες δηαζσλδέζεης κε έκθαζε ζηο εκπόρηο»

ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΑΞΝΤΔΥΛ ΠΙΙΝΓΗΘΥΛ ΦΝΟΔΥΛ
ΦΝΟΔΑΠ: Δζληθή Ππλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (ΔΠΔΔ)
ΞΔΘΛΝΗ: Β.Αξαλίηνπ, Σξ.Γνχλαξε
Έξγν: «Ξξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
γηα ζχζηαζε ή /θαη επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Ππλεξγαηηθψλ Πρεκαηηζκψλ ή αιιηψο
ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ (clusters) κε νξηδφληηεο/θάζεηεοδηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην εκπφξην»
Αλάδνρνο: SPEED ΠΚΒΝΙΝΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΑΔ
Αλαζέηνπζα πεξεζία:
ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ
ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.Α.Λ
ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ
Ξεξίνδνο πινπνίεζεο: 26/3 έσο 26/6/2012
ΡΟΝΞΝΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΚΔ ΡΝ ΦΝΟΔΑ:
Ππλάληεζε ζηα Γξαθεία ηεο ΔΠΔΔ 23/4/2012
ΘΔΚΑΡΑ:
Π1: Πρνιηαζκφο (αμηνιφγεζε) ηεο δεκηνπξγίαο «cluster» / δηθηπψζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ
απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, π.ρ.: Ξξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί πδξαπιηθψλ / ειεθηξνιφγσλ /
θαξκαθνπνηψλ, ΔΙΝΚΑΠ, Αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ηχπνπ ΠΔΖΝΠ, πξνκεζεπηηθφ cluster
Διιήλσλ μελνδφρσλ (LTC – Leading Tourism Cluster), άιια.
Απ.: Γελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ ζρεκαηηζκψλ πνπ είλαη
θπξίσο πξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη δηθηπψζεηο.
Π2: Δληνπηζκφο / θαηαγξαθή «αλαδπφκελσλ ζρεκαηηζκψλ» εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ.
ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ησλ πξνκεζεπηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ,
ησλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θ.α.).
Απ.: Πε εμέιημε βξίζθεηαη ε δηαβνχιεπζε θαη ε πξνεηνηκαζία ηεο δεκηνπξγίαο Open Mall
ζηελ Αζήλα. Ζ ΔΠΔΔ ζπλεξγάδεηαη ζην ζέκα απηφ κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ
ΞΑΑΛ. Άηππεο δηθηπψζεηο θαη αιπζίδεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ηνπηθφ επίπεδν ζε πνιιέο
πεξηνρέο ηεο ρψξαο κεηαμχ κηθξψλ παξαγσγψλ, ηππνπνηεηψλ, εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη
δηθηχσλ πσιήζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία κφληκσλ
ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
Π3: Αμηνιφγεζε θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ
γηα ηελ πξνψζεζε ησλ clusters ζηελ Διιάδα (ζεζκηθφ πιαίζην, ππνδνκέο, δξάζεηο
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, πιεξνθφξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ)
Απ.: Θα πξέπεη λα επλνεζνχλ νη άηππεο θαη επέιηθηεο κνξθέο ζπλεξγαζηψλ. Απηφ
απνηειεί θαη κηα επξσπατθή ηάζε γηα λα ελζαξξπλζεί ε ζπκκεηνρή ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ
πνπ είλαη πνιχ επηθπιαθηηθέο ζε «παξαρψξεζε» κέξνπο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο ζε ζθηρηά
λνκηθά ζρήκαηα
Π4: Γξαζηεξηφηεηεο θαη Ξξνγξακκαηηζκφο ηνπ Φνξέα γηα ηελ πξνψζεζε θαη ζηήξημε
ζπλεξγαζηψλ / δηθηπψζεσλ / ζχζηαζε clusters
Απ.: Νη 270 Δκπνξηθνί Πχιινγνη κέιε ηεο ΔΠΔΔ ζε φιε ηελ Διιάδα κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ facilitators γηα ηελ πξνψζεζε δηθηπψζεσλ θαη clusters. Ζ ΔΠΔΔ πινπνηεί έλα
έξγν ΔΠΞΑ (ΔΞΑΛΑΓ) γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηηο εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο κέζσ ελφο δηθηχνπ ζπκβνχισλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξίμνπλ, βνεζψληαο ηηο
επηρεηξήζεηο, ηε δεκηνπξγία ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ (clusters).
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Παραδοηέο Α’: «Προεηοηκαζία δράζεωλ γηα ηελ ελίζτσζε ηωλ ειιεληθώλ κηθροκεζαίωλ επητεηρήζεωλ
γηα ζύζηαζε ή/θαη επέθηαζε Δπητεηρεκαηηθώλ σλεργαηηθώλ τεκαηηζκώλ ή αιιηώς ζσζηάδωλ
επητεηρήζεωλ (clusters) κε ορηδόληηες ή/θαη θάζεηες δηαζσλδέζεης κε έκθαζε ζηο εκπόρηο»

ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΑΞΝΤΔΥΛ ΠΙΙΝΓΗΘΥΛ ΦΝΟΔΥΛ
ΦΝΟΔΑΠ: Θεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ / Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ
ΞΔΘΛΝΠ: θ. Θαηζαδνχξνο
Έξγν: «Ξξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
γηα ζχζηαζε ή /θαη επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Ππλεξγαηηθψλ Πρεκαηηζκψλ ή αιιηψο
ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ (clusters) κε νξηδφληηεο ή / θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην
εκπφξην»
Αλάδνρνο: SPEED ΠΚΒΝΙΝΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΑΔ
Αλαζέηνπζα πεξεζία:
ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ
ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.Α.Λ
ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ
Ξεξίνδνο πινπνίεζεο: 26/3 έσο 26/6/2012
ΡΟΝΞΝΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΚΔ ΡΝ ΦΝΟΔΑ:
Ρειεθσληθέο Δπηθνηλσλίεο ζηηο 24/4/2012
ΘΔΚΑΡΑ:
Π1: Πρνιηαζκφο (αμηνιφγεζε) ηεο δεκηνπξγίαο «cluster» / δηθηπψζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ
απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, π.ρ.: Ξξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί πδξαπιηθψλ / ειεθηξνιφγσλ /
θαξκαθνπνηψλ, ΔΙΝΚΑΠ, Αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ηχπνπ ΠΔΖΝΠ, πξνκεζεπηηθφ cluster
Διιήλσλ μελνδφρσλ (LTC – Leading Tourism Cluster), άιια.
Απ.: Γελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ
ζρεκαηηζκψλ Γελ δηαζέηνπλ νη Φνξείο ζρεηηθά ζηνηρεία.
Έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηηο δπζθνιίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ cluster «Θξεηηθή Γηαηξνθή» πνπ ηειηθά
δηαιχζεθε ιφγσ ειιηπνχο σξίκαλζεο θαη απνδνρήο ηνπ απφ ηα κέιε.
Π2: Δληνπηζκφο / θαηαγξαθή «αλαδπφκελσλ ζρεκαηηζκψλ» εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ.
ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ησλ πξνκεζεπηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ,
ησλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θ.α.).
Απ.: Γελ έρεη εληνπηζηεί ζηε θάζε απηή θάπνηνο αλαδπφκελνο ζρεκαηηζκφο.
Π3: Αμηνιφγεζε θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ
γηα ηελ πξνψζεζε ησλ clusters ζηελ Διιάδα (ζεζκηθφ πιαίζην, ππνδνκέο, δξάζεηο
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, πιεξνθφξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ)
Απ.: Γελ έρνπλ αθφκε εηνηκφηεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ
Π4: Γξαζηεξηφηεηεο θαη Ξξνγξακκαηηζκφο ηνπ Φνξέα γηα ηελ πξνψζεζε θαη ζηήξημε
ζπλεξγαζηψλ/ δηθηπψζεσλ/ ζχζηαζε clusters
Απ.: Γελ έρνπλ πξνγξακκαηίζεη ζρεηηθέο ελέξγεηεο.

SPEED AE

Σελ. 127

Παραδοηέο Α’: «Προεηοηκαζία δράζεωλ γηα ηελ ελίζτσζε ηωλ ειιεληθώλ κηθροκεζαίωλ επητεηρήζεωλ
γηα ζύζηαζε ή/θαη επέθηαζε Δπητεηρεκαηηθώλ σλεργαηηθώλ τεκαηηζκώλ ή αιιηώς ζσζηάδωλ
επητεηρήζεωλ (clusters) κε ορηδόληηες ή/θαη θάζεηες δηαζσλδέζεης κε έκθαζε ζηο εκπόρηο»

ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΑΞΝΤΔΥΛ ΠΙΙΝΓΗΘΥΛ ΦΝΟΔΥΛ
ΦΝΟΔΑΠ: Ππλεηαηξηζκφο Δξγνιεπηψλ Ζιεθηξνιφγσλ Σαλίσλ ΠΛΞΔ
ΞΔΘΛΝΗ: Γηαλ. Γηαθνπιάθεο, Γελ. Γηεπζπληήο
Έξγν: «Ξξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα
ζχζηαζε ή / θαη επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Ππλεξγαηηθψλ Πρεκαηηζκψλ ή αιιηψο ζπζηάδσλ
επηρεηξήζεσλ (clusters) κε νξηδφληηεο ή/ θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην εκπφξην»
Αλάδνρνο: SPEED ΠΚΒΝΙΝΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΑΔ
Αλαζέηνπζα πεξεζία:
ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ - ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ
ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.Α.Λ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ
Ξεξίνδνο πινπνίεζεο: 26/3 έσο 26/6/2012
ΡΟΝΞΝΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΚΔ ΡΝ ΦΝΟΔΑ:
Ρειεθσληθή Δπηθνηλσλία κε ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ζηηο 23/4/2012
ΘΔΚΑΡΑ:
Π1: Πρνιηαζκφο (αμηνιφγεζε) ηεο δεκηνπξγίαο «cluster» / δηθηπψζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, π.ρ.: Ξξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί πδξαπιηθψλ / ειεθηξνιφγσλ /
θαξκαθνπνηψλ, ΔΙΝΚΑΠ, Αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ηχπνπ ΠΔΖΝΠ, πξνκεζεπηηθφ cluster
Διιήλσλ μελνδφρσλ (LTC – Leading Tourism Cluster), άιια.
Απ.: Ν ΠΔΖΙΣ είλαη έλαο επηηπρεκέλνο ζπλεηαηξηζκφο πνπ ιεηηνπξγεί θαη αλαπηχζζεηαη
εδψ θαη 30 ρξφληα.
Π2: Δληνπηζκφο / θαηαγξαθή «αλαδπφκελσλ ζρεκαηηζκψλ» εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. ζηνλ
ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ησλ πξνκεζεπηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ησλ
αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θ.α.).
Απ.: Αλαπηχζζεηαη ν ίδηνο ελζσκαηψλνληαο ζηα κέιε ηνπ πιελ ησλ ειεθηξνιφγσλ,
ηερληθά γξαθεία, κεραληθνχο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη
θσηηζηηθψλ. Ππλεξγάδεηαη ζηελά θαη αλαπηχζζεη θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο (θπξίσο γηα ελεκέξσζε
θαη θαηάξηηζε) κε ην Πχιινγν Ζιεθηξνιφγσλ Σαλίσλ (170 κέιε), ην ΡΔΔ θαη ην Πχλδεζκν
Κεραληθψλ ΡΔΗ
Π3: Αμηνιφγεζε θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ γηα
ηελ πξνψζεζε ησλ clusters ζηελ Διιάδα (ζεζκηθφ πιαίζην, ππνδνκέο, δξάζεηο νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο, πιεξνθφξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ).
Απ.: Ιεηηνπξγεί επέιηθηα σο Ππλεηαηξηζκφο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο κε 114 κέιε πνπ
ζπλέξρνληαη κηα θνξά ην ρξφλν ζε Γεληθή Ππλέιεπζε. Δθιέγεη 5κειέο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη
Δπνπηηθφ Ππκβνχιην. Έρεη 15 άηνκα κφληκν πξνζσπηθφ θαη είλαη θεξδνθφξνο κε πσιήζεηο 3,2
εθαη. € (2010). Γελ αληηκεησπίδεη ζεζκηθά πξνβιήκαηα.
Π4: Γξαζηεξηφηεηεο θαη Ξξνγξακκαηηζκφο ηνπ Φνξέα γηα ηελ πξνψζεζε θαη ζηήξημε
ζπλεξγαζηψλ/δηθηπψζεσλ/ζχζηαζε clusters
Απ.: Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ππλεηαηξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηελ αγνξά θαη κεηαπψιεζε
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, θσηηζηηθψλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ ζε πξνλνκηαθέο ηηκέο ζηα κέιε ηνπ θαη
επηπιένλ ζε 180 επηιεγκέλνπο πειάηεο (ειεθηξνιφγνπο κε κέιε, ηερληθά γξαθεία, ζπλαθείο
επηρεηξήζεηο). Δπίζεο, νξγαλψλεη ζεκηλάξηα γηα κέιε θαη πειάηεο γηα ελεκέξσζε ζε λέα πξντφληα
θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο.

SPEED AE

Σελ. 128

Παραδοηέο Α’: «Προεηοηκαζία δράζεωλ γηα ηελ ελίζτσζε ηωλ ειιεληθώλ κηθροκεζαίωλ επητεηρήζεωλ
γηα ζύζηαζε ή/θαη επέθηαζε Δπητεηρεκαηηθώλ σλεργαηηθώλ τεκαηηζκώλ ή αιιηώς ζσζηάδωλ
επητεηρήζεωλ (clusters) κε ορηδόληηες ή/θαη θάζεηες δηαζσλδέζεης κε έκθαζε ζηο εκπόρηο»

ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΑΞΝΤΔΥΛ ΠΙΙΝΓΗΘΥΛ ΦΝΟΔΥΛ
ΦΝΟΔΑΠ: ΔΝΚΚΔΣ
ΞΔΘΛΝΗ: θα Γ. Θσκνδξφκνπ, πεχζπλε Ξαξαηεξεηεξίνπ Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ
Έξγν: «Ξξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα
ζχζηαζε ή /θαη επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Ππλεξγαηηθψλ Πρεκαηηζκψλ ή αιιηψο ζπζηάδσλ
επηρεηξήζεσλ (clusters) κε νξηδφληηεο ή/θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην εκπφξην»
Αλάδνρνο: SPEED ΠΚΒΝΙΝΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΑΔ
Αλαζέηνπζα πεξεζία:
ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ
ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.Α.Λ
ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ
Ξεξίνδνο πινπνίεζεο: 26/3 έσο 26/6/2012
ΡΟΝΞΝΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΚΔ ΡΝ ΦΝΟΔΑ:
Ρειεθσληθή Δπηθνηλσλία ζηηο 19/4/2012.
ΘΔΚΑΡΑ:
Π1: Πρνιηαζκφο (αμηνιφγεζε) ηεο δεκηνπξγίαο «cluster» / δηθηπψζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, π.ρ.: Ξξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί πδξαπιηθψλ / ειεθηξνιφγσλ /
θαξκαθνπνηψλ, ΔΙΝΚΑΠ, Αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ηχπνπ ΠΔΖΝΠ, πξνκεζεπηηθφ cluster
Διιήλσλ μελνδφρσλ (LTC – Leading Tourism Cluster), άιια.
Απ.: Γελ ιεηηνπξγεί πιένλ ν ΔΝΚΚΔΣ αιιά έρεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ κέρξη ζήκεξα
εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηελ Διιάδα. Ζ εκπεηξία απηή έρεη
θαηαγξαθεί θαη αμηνινγεζεί ζε Νδεγφ πνπ εμέδσζε ν ΔΝΚΚΔΣ κε ηίηιν: «ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ
ΓΗΘΡΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ (networking)
θαη «ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ-ΠΠΡΑΓΥΛ»
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (clustering), ν νπνίνο ήηαλ ζε δηάζεζε ηεο Νκάδαο Κειέηεο
Π2: Δληνπηζκφο / θαηαγξαθή «αλαδπφκελσλ ζρεκαηηζκψλ» εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. ζηνλ
ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ησλ πξνκεζεπηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ησλ
αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θ.α.).
Απ.: Αλαθέξνληαη σο κνξθέο ζπλεξγαζηψλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε clusters:
πξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί κε πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο, νη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κε
ηερλνινγηθφ αληηθείκελν, νη ηνπηθέο δηθηπαθέο κνξθέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ππεξγνιαβία
πξνκεζεηψλ, νη ηνπηθέο ζπκπξάμεηο κε βάζε ην θνηλσληθφ θεθάιαην, νη ηνπηθέο ζπκπξάμεηο
επηρεηξήζεσλ γεσγξαθηθά ζπγθεληξσκέλεο, νξηδφληηα ή / θαη θάζεηα δηαζπλδεδεκέλεο θαη
ιεηηνπξγνχζεο ζην ίδην ή ζε ζπκπιεξσκαηηθφ επηρεηξεκαηηθφ αληηθείκελν.
Π3: Αμηνιφγεζε θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ γηα
ηελ πξνψζεζε ησλ clusters ζηελ Διιάδα (ζεζκηθφ πιαίζην, ππνδνκέο, δξάζεηο νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο, πιεξνθφξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ)
Απ.: Ρα βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα, βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαη επηρεηξεκαηηθά πάξθα
κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηνλ ππξήλα γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηάδσλ –clusters, θαζψο κέζσ απηψλ
δηαζθαιίδεηαη ε πξνυπφζεζε ηεο γεηηλίαζεο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ
κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Πην εγρεηξίδην θαηαγξάθνληαη πνιηηηθέο θαη εξγαιεία αλάπηπμεο ησλ
«ζπζηεκάησλ - ζπζηάδσλ» επηρεηξήζεσλ ζηελ ΔΔ
Π4: Γξαζηεξηφηεηεο θαη Ξξνγξακκαηηζκφο ηνπ Φνξέα γηα ηελ πξνψζεζε θαη ζηήξημε
ζπλεξγαζηψλ/ δηθηπψζεσλ/ ζχζηαζε clusters
Απ.: Γελ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ζρεηηθέο ελέξγεηεο ιφγσ ζηακαηήκαηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ΔΝΚΚΔΣ
SPEED AE

Σελ. 129

Παραδοηέο Α’: «Προεηοηκαζία δράζεωλ γηα ηελ ελίζτσζε ηωλ ειιεληθώλ κηθροκεζαίωλ επητεηρήζεωλ
γηα ζύζηαζε ή/θαη επέθηαζε Δπητεηρεκαηηθώλ σλεργαηηθώλ τεκαηηζκώλ ή αιιηώς ζσζηάδωλ
επητεηρήζεωλ (clusters) κε ορηδόληηες ή/θαη θάζεηες δηαζσλδέζεης κε έκθαζε ζηο εκπόρηο»

ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΑΞΝΤΔΥΛ ΠΙΙΝΓΗΘΥΛ ΦΝΟΔΥΛ/ΓΗΘΡΥΠΔΥΛ
ΦΝΟΔΑΠ: ΗΓΟΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΔΟΔΛΥΛ
ΞΔΘΛΝΗ: Άγγεινο Ρζαθαλίθαο
Έξγν: «Ξξνεηνηκαζία δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
γηα ζχζηαζε ή/θαη επέθηαζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Ππλεξγαηηθψλ Πρεκαηηζκψλ ή αιιηψο
ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ (clusters) κε νξηδφληηεο ή/θαη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο κε έκθαζε ζην
εκπφξην»
Αλάδνρνο: SPEED ΠΚΒΝΙΝΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΑΔ
Αλαζέηνπζα πεξεζία:
ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ
ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.Α.Λ. ΠΡΝΛ
ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ
Ξεξίνδνο πινπνίεζεο: 26/3 έσο 26/6/2012
ΡΟΝΞΝΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΚΔ ΡΝ ΦΝΟΔΑ:
Ππλάληεζε ζηα Γξαθεία ηνπ ΗΝΒΔ 24/4/2012
ΘΔΚΑΡΑ:
Π1: Πρνιηαζκφο (αμηνιφγεζε) ηεο δεκηνπξγίαο «cluster» / δηθηπψζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ
απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, π.ρ.: Ξξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί πδξαπιηθψλ / ειεθηξνιφγσλ /
θαξκαθνπνηψλ, ΔΙΝΚΑΠ, Αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ, Ξξνκεζεπηηθφ cluster Διιήλσλ
μελνδφρσλ, άιια.
Απ.:
H δεκηνπξγία ησλ cluster γηα έρεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ
κειψλ ηνπ cluster πξέπεη λα ζπλδπάδεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζχλδεζε κε εξεπλεηηθά
θέληξα γηα ηελ επίηεπμε θαηλνηνκίαο αιιά κεγάιν πιήζνο κειψλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ζα
δηαζθαιίδεη ηελ απαηηνχκελε θξίζηκε κάδα γηα ηελ επίηεπμε πνιιαπιαζηαζηηθψλ σθειεηψλ
θαη ζπλεξγεηψλ. Δπηπιένλ, νη ππεξεζίεο/δξάζεηο ηνπ cluster ζα πξέπεη λα έρνπλ θάπνην εχξνο
θαη λα εμειίζζνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ cluster ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη φηη νη
επηρεηξήζεηο ράλνπλ ηελ απηνηέιεηα ηνπο. πφ ην πξίζκα απηφ πην απνηειεζκαηηθά θαίλεηαη
λα θηλείηαη ν πξνκεζεπηηθφο ζπλεηαηξηζκφο ησλ θαξκαθείσλ ελψ νη ππφινηπεο δηθηπψζεηο
είλαη ζεκαληηθέο αιιά αθφκα δελ έρνπλ πεηχρεη ηελ απαηηνχκελε σξηκφηεηα ψζηε λα
εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ cluster.
Π2: Δληνπηζκφο / θαηαγξαθή «αλαδπφκελσλ ζρεκαηηζκψλ» εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ.
ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ησλ πξνκεζεπηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ,
ησλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θ.α.).
Απ.:
Δλέξγεηεο ζηνλ ηνκέα απηφ δελ έρνπλ αλαιεθζεί απφ ηνλ θνξέα. Ρα cluster φκσο απνθηνχλ
νινέλα θαη πεξηζζφηεξε ζεκαζία γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη καθξνπξφζεζκα δχλαηαη λα
απνηειεί ελδηαθέξνλ πεδίν έξεπλαο
Π3: Αμηνιφγεζε θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ
γηα ηελ πξνψζεζε ησλ clusters ζηελ Διιάδα (ζεζκηθφ πιαίζην, ππνδνκέο, δξάζεηο
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, πιεξνθφξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ)
Απ.:
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ζχζηαζε cluster είλαη νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο λα δηαζέηνπλ
θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο. Πην πιαίζην απηφ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζθφπηκν
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είλαη λα ελζαξξχλνληαη επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο ηφζν κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ φζν κε
εξεπλεηηθά θέληξα. Ραπηφρξνλα δχλαηαη λα πινπνηνχληαη θαη εζηηαζκέλεο πνιηηηθέο
clustering. Γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ηνπο θνκβηθήο ζεκαζίαο είλαη ε εχξεζε
δξαζηήξησλ facilitator ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρνπλ εκπεηξία ζηελ
αγνξά, επξχ δίθηπ δηαζπλδέζεσλ/επαθψλ θαη απνηεινχλ άηνκα πςεινχ θχξνπο γηα λα
επηθνηλσλήζνπλ ην φξακα ηνπ cluster θαη λα πξνζειθχζνπλ κέιε. Πην βαζκφ πνπ νη θιαδηθνί
ζχλδεζκνη, πεξηθεξεηαθνί θνξείο, ηερλνινγηθά ηλζηηηνχηα δηαζέηνπλ ηελ γλψζε αιιά θαη ηε
δηάζεζε λα πξνζθέξνπλ ε αλαδήηεζε ηνπ facilitator δχλαηαη λα πεξηνξηζηεί ζηνπο θνξείο
απηνχο. Ν ζηελφο δεκφζηνο ηνκέαο βαζηθφ είλαη λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία εχξεζεο ησλ
ηνκέσλ ζηξαηεγηθήο πξνηεξαηφηεηαο, ζηελ επηινγή ηνπ facilitator θαη ζηελ δηαζθάιηζε ησλ
απαηηνχκελσλ πφξσλ –ζπνξάο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο.
Π4: Γξαζηεξηφηεηεο θαη Ξξνγξακκαηηζκφο ηνπ Φνξέα γηα ηελ πξνψζεζε θαη ζηήξημε
ζπλεξγαζηψλ/δηθηπψζεσλ/ζχζηαζε clusters
Απ.:
Ξξνο ην παξφλ δελ γίλνληαη ελέξγεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε
απνηειεί ελδηαθέξνληα ηνκέα έξεπλαο.
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4.

Ξνιηηηθέο θαη Δξγαιεία γηα ηελ επηηπρή ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία
Ππλεξγαηηθψλ Πρεκαηηζκψλ ησλ Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζηνλ Διιεληθφ
Σψξν

4.1

Θεζκηθφ θαη θνξνινγηθφ πιαίζην ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγία ησλ clusters

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δπλεηηθψλ λνκηθψλ κνξθψλ πνπ κπνξνχλ λα πεξηβάιινπλ έλαλ
ζπλεξγαηηθφ ζρεκαηηζκφ ή κηα ζπζηάδα επηρεηξήζεσλ, πξνθχπηεη έλα επαξθέο θάζκα
θαηάιιεισλ κνξθψλ νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ δηθηπψζεσλ ζηελ Διιάδα πνπ
ζπλάδεη κε ηε δηεζλή πξαθηηθή νξγάλσζεο ησλ clusters.
Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ησλ clusters ηφζν κε ηε κνξθή ησλ πνιπκεηνρηθψλ
θαη θεθαιαηνπρηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (ΔΞΔ θαη ΑΔ), ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κνξθψλ
ζπιινγηθήο

νξγάλσζεο,

θαζψο

θαη

πην

επέιηθησλ

ζπλεξγαηηθψλ

ζρεκάησλ

(θνηλνπξαμίεο, αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο).
Δπίζεο, κε ηνλ Λφκν 4072/2012 εηζήρζε ε λέα εηαηξηθή κνξθή ηεο «Ηδησηηθήο
Θεθαιαηνπρηθήο Δηαηξίαο», γηα ηελ νπνία αθελφο πηνζεηείηαη ε πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ
εηαίξσλ γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξίαο (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔΞΔ), θαη αθελφο ε
θαηάξγεζε ηνπ ειάρηζηνπ πνζνχ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε εηζαγσγή ηεο δπλαηφηεηαο
εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ελφο Δπξψ.
Αληηθείκελν ησλ πξναλαθεξφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κπνξεί λα απνηειέζεη
νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κνξθήο πνπ ζα
πεξηβάιιεη έλαλ ζπλεξγαηηθφ ζρεκαηηζκφ βξίζθεηαη ζπλεπψο ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ησλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ, θαη ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη κε θξηηήξηα ηνλ
επηδησθφκελν βαζκφ ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο, ην αληηθείκελν ηεο θνηλήο δξαζηεξηφηεηαο
(δεκηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε θνηλψλ ππνδνκψλ) ή ηνλ θεξδνζθνπηθφ ή κε ραξαθηήξα
ηεο ζχκπξαμεο.
Ξαξ‟ φηη ν ζθνπφο φισλ ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη
πάληα νηθνλνκηθφο, εληνχηνηο νη πεξηζζφηεξνη ζρεκαηηζκνί δελ επηδηψθνπλ ηελ άκεζε
πξαγκαηνπνίεζε θαη δηαλνκή θεξδψλ, αιιά ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο κέζα απφ
απηήλ ηελ θνηλή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.
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Ππλεπψο, δελ παξαηεξνχληαη αληηθίλεηξα, κε εμαίξεζε ίζσο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Λφκνπ
3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο ΓηνίθεζεοΞξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη Γήκνη / Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο
απαγνξεχεηαη λα ζπληζηνχλ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε άιιεο εηαηξίεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ΘΓΘ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κέρξη ηελ 31.12.2010, γεγνλφο πνπ θαζηζηά
αλέθηθηε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο απφ θνηλνχ κε ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο.
πσο πξνθχπηεη επίζεο απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα
ηνπ παξφληνο, ζηελ Διιάδα δελ πξνβιέπνληαη εηδηθέο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη
θίλεηξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα / δίθηπα, πέξαλ
εθείλσλ πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε λνκηθή κνξθή βάζεη ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο.
Ζ δηαπίζησζε απηή ζπλάδεη κε ηηο πξαθηηθέο ζηα πεξηζζφηεξα άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ,
φπνπ ηα θνξνινγηθά θίλεηξα δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
clusters, αιιά κε ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, ηελ έξεπλα & αλάπηπμε θαη ηελ
εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε επξεζηηερληψλ πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ην αληηθείκελν
δξαζηεξηνπνίεζεο ελφο cluster. Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηζρχνπλ θαη ζηελ Διιάδα, π.ρ.
ην δηθαίσκα έθπησζεο ηεο δαπάλεο γηα έξεπλα απφ ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηεο
επηρείξεζεο (φπσο πηνζεηήζεθε κε ηνπο Λφκνπο 2992/2002 θαη 3296/2004), ηα
θνξνινγηθά θίλεηξα επξεζηηερλίαο (άξζξν 71 ηνπ Λ. 3842/ 2010) θ.α.
Δθηηκάηαη σζηφζν, φηη εηδηθέο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα /
δίθηπα ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο απνηειεζκαηηθφ θίλεηξν ζπκκεηνρήο
επηρεηξήζεσλ – ηδηαίηεξα ησλ κηθξφηεξσλ – ζε ηέηνηα ζρήκαηα δίλνληαο ζεκαληηθή
ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Νη επλντθέο ξπζκίζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ ελδεηθηηθά λα αθνξνχλ:
Κεδεληθή θνξνιφγεζε ηα ηξία πξψηα ρξφληα θαη κεησκέλε θνξνιφγεζε θαηά
50% ηα επφκελα 5 ρξφληα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηα cluster
κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, ζηα πξφηππα ηεο ξχζκηζεο πνπ πξνσζείηαη γηα ηηο
επηρεηξήζεηο

spin-off

(εηαηξίεο

«ηερλνβιαζηνί»),

spin-out

(επηρεηξήζεηο

θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο), start-up (λενζχζηαηεο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 800/2008 θαη «ζεξκνθνηηίδεο
– θειχθε επηρεηξήζεσλ» (incubators).
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Δθαξκνγή κεησκέλνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ ηα
λνκηθά πξφζσπα ησλ cluster θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (φπσο είρε πξνβιεθζεί
κε ην αξρηθφ λνκνζρέδην γηα ηηο θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο).
Φνξνινγηθέο απαιιαγέο γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ (π.ρ. γηα ηελ
αγνξά παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππεξεζηψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ
εθηέιεζε θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ).
Σξήζε θνξνινγηθψλ απνζεκαηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα θνηλέο επελδχζεηο ησλ
ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ.
Γπλαηφηεηα επηκεξηζκνχ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο
γηα ινγαξηαζκφ ελφο θνηλνχ δηθηχνπ θ.α.).
Ζ βξαρππξφζεζκε ζέζπηζε απηψλ ησλ εηδηθψλ θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ θξίλεηαη
σζηφζν ηδηαίηεξα δπζρεξήο, ηφζν ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο δεκνζηνλνκηθήο ζπγθπξίαο, πνπ
επί ηνπ παξφληνο ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά πξνο ηελ θνξνινγηθή
ειάθξπλζε θάζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φζν θαη ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ
απαηηνχκελσλ ξπζκίζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην θνξνινγηθφ
θαζεζηψο. Πε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη σζηφζν λα απνηειέζεη αληηθείκελν κηαο
επξχηεξεο θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο, εηδηθά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο απινπνίεζεο θαη
ηεο δηαθάλεηαο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.
Ξαξάδεηγκα εηδηθήο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο απνηειεί θαη ε δεκηνπξγία δσλψλ ειεχζεξεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ θαηά ηε δηεζλή πξαθηηθή, ζρεηίδνληαη κε εηδηθά
θνξνινγηθά θίλεηξα, ή αθφκα θαη απνθιίζεηο απφ ην εζληθφ εξγαζηαθφ θαζεζηψο.
Κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ ζεζπηζηεί ζηελ Διιάδα δψλεο ειεχζεξεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο

απηήο

ηεο

κνξθήο,

κνινλφηη

απνηειεί

πάγην

αίηεκα

ηνπ

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ηδηαίηεξα ζηε ηξέρνπζα ζπγθπξία ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο.
Ζ κνλαδηθή πξφβιεςε πεξηνξίδεηαη ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 41 «Διεχζεξεο δψλεο θαη
απνζήθεο» ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ γηα ην Δπηρεηξεκαηηθφ Ξεξηβάιινλ πνπ θαηαηέζεθε
ζηηο αξρέο ηνπ 2012, θαη ε νπνία αθνξά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο πθηζηάκελεο εζληθήο
ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο πθηζηάκελεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο γηα ηελ χπαξμε θαη
ιεηηνπξγία ειεχζεξσλ δσλψλ θαη ειεχζεξσλ απνζεθψλ φπνπ ηζρχεη εηδηθφ ηεισλεηαθφ
θαζεζηψο.
Ζ αιιαγή πνπ πξνσζείηαη αθνξά απνθιεηζηηθά ζηε δπλαηφηεηα πνπ ζα δίλεηαη απφ ην
λφκν ζηνλ πνπξγφ Νηθνλνκηθψλ λα επηηξέπεη ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ζε
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εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο λα εθηεινχλ ειαθξέο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ ψζηε λα επαλεμάγνπλ ηα πξντφληα ρσξίο απηά λα πθίζηαληαη
θφζηε εθηεισληζκνχ.
Ζ δεκηνπξγία δσλψλ ειεχζεξεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε
ηνπ ζεζκνχ ηνπ clustering ζηελ Διιάδα δελ θξίλεηαη ζθφπηκε, ηφζν ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο
πνιππινθφηεηαο ελφο εγρεηξήκαηνο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ θαη
εξγαζηαθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, φζν θαη ιφγσ ηεο κάιινλ πεξηνξηζκέλεο ζπκβνιήο πνπ
απηή κπνξεί λα έρεη σο θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε clusters. Δπηζεκαίλεηαη εηδηθφηεξα, φηη
ζε θαλέλα άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ δελ έρεη εληνπηζηεί ζρεηηθφ θαζεζηψο θηλήηξσλ γηα
ηελ πξνψζεζε ησλ clusters.

4.2

θηζηάκελεο πνδνκέο, Σσξνηαμηθέο Ξνιηηηθέο θαη Θίλεηξα

Ρν πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα θξίλεηαη σο
ειάρηζηα επλντθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, εηδηθά ζηνλ ρψξν
ηνπ ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ. Ξαξαηεξείηαη εηδηθφηεξα ε έιιεηςε θαηάιιεισλ
ρψξσλ ππνδνρήο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (δψλεο ρνλδξεκπνξίνπ,
επηρεηξεκαηηθά πάξθα θιπ.) θαη εθαξκνγήο ησλ ρσξνηαμηθψλ εξγαιείσλ, γεγνλφο πνπ
δελ ζπλάδεη κε ηνπο ζηφρνπο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ θαη ελ ηέιεη ηεο ίδηαο ηεο
αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ ρψξα.
Πεκαληηθφ κέξνο ηνπ δπλακηθνχ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο, θαη ησλ
αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ (απνζήθεο θιπ.), θπξίσο ζε πεξηνρέο εληφο ηνπ αζηηθνχ
ηζηνχ, βξίζθνληαη ζήκεξα ζε αδξάλεηα ή έρνπλ εγθαηαιεηθζεί σο ζπλέπεηα ησλ
θιαδηθψλ αιιαγψλ (δεκηνπξγία ππεξαγνξψλ εθηφο αζηηθνχ ηζηνχ) θαη πην πξφζθαηα
ηεο γεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Νη δηαπηζηψζεηο απηέο απνηεινχλ πξνθαλψο έλα ηζρπξφ αληηθίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε
ζπλεξγαηηθψλ

ζρεκαηηζκψλ.

ζνλ

αθνξά

εηδηθφηεξα

ζηελ

πξνψζεζε

ησλ

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηνλ ρψξν ηνπ ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ,
απαηηείηαη

ε

χπαξμε

θαηάιιεισλ

εξγαιείσλ

ρσξνζέηεζεο

ησλ

εκπνξηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ πνπ λα επλννχλ ηε δεκηνπξγία ρσξηθψλ ζπζπεηξψζεσλ επηρεηξήζεσλ
θαη ηελ ζπλαθφινπζε κεηαηξνπή ηνπο ζε νξγαλσηηθά ζρήκαηα ηχπνπ cluster.
Ηδηαίηεξα

θξίζηκεο

ζεκαζίαο

είλαη

ζπλεπψο

πξνηάζεηο,

φπσο

απηέο

πνπ

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξφζθαην Λνκνζρέδην ηνπ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ Αζελψλ γηα
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ηελ νξγάλσζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (άξζξα 19 – 26). Γηα ηελ ππνζηήξημε
ηνπ κηθξνχ / ηνπηθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο «ζπζηάδσλ εκπνξηθψλ
επηρεηξήζεσλ» ζηνλ αζηηθφ ηζηφ απαηηείηαη θαη‟ αξράο ε ραξηνγξάθεζε ηεο εκπνξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ε πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ σο εμήο:
Ξξνγξάκκαηα αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο αζηηθνχ ηζηνχ ηα νπνία
πξνσζνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Απηνδηνίθεζε (π.ρ. αλαπιάζεηο πεξηνρψλ,
επαλαζρεδηαζκφο – επαλάρξεζε εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ, φπνπ νη
παξαδνζηαθέο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πάςεη λα ππάξρνπλ).
Σσξνζέηεζε ησλ ζπζηάδσλ είηε ζηα πνιενδνκηθά θέληξα, είηε ζε θαζνξηζκέλεο
ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, είηε ηέινο, ζε πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Δπέθηαζε πεδνδξφκσλ – πνδειαηνδξφκσλ.
Δμππεξέηεζε ηεο ηξνθνδνζίαο θαη ησλ αλαγθψλ ζε ζηάζκεπζε.
Γεκηνπξγία επξπδσληθψλ δηθηχσλ θ.α.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη παξεκβάζεηο απηέο, φπσο θαη ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο ζηα
Οπζκηζηηθά Πρέδηα θαη ζηα ΓΞΠ, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπηθψλ ζπκπξάμεσλ θαη ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζην πιαίζην ηνπ
ζεζκνχ ησλ «αλνηθηψλ εκπνξηθψλ θέληξσλ» (Open Mall / Street Mall) πνπ πξνσζείηαη
απφ ηελ Δζληθή Ππλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (ΔΠΔΔ), θαζψο θαη ζηνπο
παξαδνζηαθνχο

ζχιαθεο

ζπγθέληξσζεο

εκπνξηθψλ

επηρεηξήζεσλ

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ίδην αληηθείκελν.
ζνλ αθνξά ζηελ αλάγθε ραξηνγξάθεζεο ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απηή ζα
πξέπεη λα θαηαγξάςεη αλαιπηηθά ηα γεσγξαθηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
εκπνξίνπ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθηίκεζε ηνπ ρσξηθνχ πξνηχπνπ εγθαηάζηαζεο
ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο «εκπνξηθψλ» clusters ζε
επηκέξνπο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο. Κηα γεσγξαθηθή βάζε απηήο ηεο κνξθήο ζα επέηξεπε
επίζεο ην ζπζρεηηζκφ ρσξηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ππνδνκψλ, φπσο ην νδηθφ δίθηπν θαη ηα
κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, κε ηελ θιαδηθή θαη ιεηηνπξγηθή θπζηνγλσκία ηνπ εκπνξίνπ.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζρεηηθφ πηινηηθφ έξγν γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ηεο εκπνξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο («ΓΔΥ-ΒΑΠΖ») απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθε
απφ ηνλ Ρνκέα Γεσγξαθίαο θαη Ξεξηθεξεηαθνχ Πρεδηαζκνχ ηνπ ΔΚΞ, ζε ζπλεξγαζία κε
ην Ηλζηηηνχην Δκπνξίνπ θαη πεξεζηψλ ηεο ΔΠΔΔ.
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4.3

Σξεκαηνδνηηθά θαη ζεζκηθά θίλεηξα ππνζηήξημεο Clusters

Πηελ Διιάδα, κέρξη ζήκεξα, νη δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία clusters
εζηίαδαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο (δξάζεηο ηεο ΓΓΒ), ηνπ
ηνπξηζκνχ (ΞΑΑΛ θαη ΝΡΓ Leader) θαη ηεο θαηλνηνκίαο / ηερλνινγίαο (ΓΓΔΡ,
ΞΑΑΛ). Αληίζεηα, ε επηιεμηκφηεηα ησλ θιάδσλ ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ
πεξηνξίζηεθε αθελφο ζε κηα πεξίπησζε (Γξάζε 2.11.1 «Δλίζρπζε ησλ Ξνιχ Κηθξψλ
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Δκπνξίνπ» ηνπ ΔΞΑΛ 2000-2006), φπνπ ηειηθά δελ ππνβιήζεθε θακία
πξφηαζε, θαη αθεηέξνπ κφλν σο δεπηεξεχνληεο θιάδνη επηιέμηκσλ επηρεηξήζεσλ ζηα
ινηπά πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ζηα Ρνπηθά Πχκθσλα Ξνηφηεηαο θαη ηα Γίθηπα πνπ
ζπζηάζεθαλ ζην πιαίζην ησλ Ρνπηθψλ Ξξνγξακκάησλ ηεο Θ.Ξ. Leader.
Ζ πξφβιεςε δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013 γηα ηε
δεκηνπξγία clusters κε εηδηθή ζηφρεπζε ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ απνηειεί κηα πξφθιεζε
πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί κέρξη ζήκεξα. Ν απνθιεηζκφο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ
απφ ηηο πεξηζζφηεξεο δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηνπ ΔΠΞΑ απνηειεί εμάιινπ κηα
γεληθφηεξε αηηίαζε πνπ πξνβάιιεη ν εκπνξηθφο θφζκνο. Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν, φηη ζην
εηδηθφ θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηεο Ππλέξγηαο θαη Γηθηχσζεο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ
Δπελδπηηθνχ Λφκνπ 3908/2011 κπνξνχλ λα εληάζζνληαη επελδπηηθά ζρέδηα πνπ
ππνβάιινληαη απφ ζρήκαηα ζπλέξγεηαο θαη δηθηχσζεο επηρεηξήζεσλ ηνπ ρνλδξηθφ θαη
ιηαληθνχ εκπνξίνπ.
Πηα ζεζκηθά θίλεηξα ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ζην
εξγαζηαθφ θαη αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζιεςε θαη
απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ,
θπξίσο σο πξνο ηελ επειημία ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο (δπλαηφηεηα επηκεξηζκνχ / κεξηθήο
απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ζηνπο θνηλνχο θνξείο
δηαρείξηζεο, εμαίξεζε απφ ζπιινγηθέο / θιαδηθέο ζπκβάζεηο θιπ.). Πηελ θαηεχζπλζε
απηή ιεηηνπξγεί ήδε ε ςήθηζε ησλ Λφκσλ 4046/2012 θαη 4024/2011 πνπ θαζηζηνχλ
πεξηζζφηεξν επέιηθην ην θαζεζηψο ησλ φξσλ ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ κηζζσηψλ θαη
ξπζκίδνπλ ην πιαίζην ζχλαςεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζπκβάζεσλ. Κηα επηκέξνπο ξχζκηζε
ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θαη ε θαηαβνιή κεησκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ην
πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιακβάλεηαη ζηα λνκηθά πξφζσπα ησλ clusters, εληνχηνηο
ππάξρεη ν θίλδπλνο κηα ηέηνηα ξχζκηζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα «κεηαηάμεηο» πξνζσπηθνχ
απφ ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ησλ clusters κε ηε κνξθή ησλ εηθνληθψλ πξνζιήςεσλ,
πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ ελ ιφγσ ξχζκηζε, ρσξίο απηή λα απνηειεί
νπζηαζηηθά θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ clusters.
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Ρν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζε κεγάισλ επελδχζεσλ απνηειεί
επίζεο έλα ζεζκηθφ θίλεηξν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο
θαη θαη‟ επέθηαζε ηε δεκηνπξγία επλντθφηεξνπ θιίκαηνο γηα ηε ζχζηαζε επξχηεξσλ
δηθηχσλ θαη ζπλεξγαζηψλ (π.ρ. ηνπ ηχπνπ ησλ mega-clusters ή κέγα-ζπζηάδσλ πνπ
πξνβιέπνληαη θαη απφ ην κλεκφλην, κε ηε ζπκκεηνρή κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ
απφ έλα επξχ θάζκα θιάδσλ / δξαζηεξηνηήησλ).
Κε ην Λφκν 3894/2010 «Δπηηάρπλζε θαη δηαθάλεηα πινπνίεζεο Πηξαηεγηθψλ
Δπελδχζεσλ» ε Διιεληθή Θπβέξλεζε παξέρεη ζηε δηεζλή θαη ειιεληθή επελδπηηθή
θνηλφηεηα έλα επελδπηηθφ πιαίζην θαλφλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη δηνηθεηηθψλ δνκψλ γηα
ηελ πινπνίεζε κεγάισλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ. Κε ην Λφκν αίξνληαη θξίζηκνη
ιφγνη πνπ αλαζηέιινπλ ηελ πινπνίεζε κεγάισλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ,
παξαθάκπηεηαη ε γξαθεηνθξαηία, ε πνιππινθφηεηα ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ε
αδηαθάλεηα, πνπ ζήκεξα απνζαξξχλνπλ ηνπο επελδπηέο θαη θαζπζηεξνχλ ζεκαληηθά
ηελ πινπνίεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ.
Ν Λφκνο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ
καθξνρξφληα ζεηηθά απνηειέζκαηα επξέσο θάζκαηνο θαη ζεκαληηθήο εληάζεσο ζηελ
νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Ρν απνηέιεζκα ζα είλαη ε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ,
δηθηχσλ θαη ηειηθά ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιίηεο, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ε παξαγσγή
θαηλνηφκσλ πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ε δεκηνπξγία
επηρεηξήζεσλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη θνηλσληθά ππεχζπλσλ.
Κε ηξνπνπνίεζε ηνπ Λφκνπ 3894/2010 κε ην Λφκν 4072/2012 δηεπξχλεηαη ην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ κε ηε κείσζε ηνπ χςνπο ησλ ππαγφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζηα 100 εθαη.
Δπξψ θαη άλσ ή ζηα 15 εθαη. Δπξψ γηα βηνκεραληθέο επελδχζεηο εληφο νξγαλσκέλσλ
ππνδνρέσλ.
Νη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη θαηάιιειεο παξεκβάζεηο
γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ clustering ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα αθνξνχλ
πξσηίζησο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ δνκψλ ππνζηήξημεο
ηεο αλάπηπμεο ησλ clusters, φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ηνπ
παξφληνο, θαη δεπηεξεχνληνο λα απνηεινχλ ην αληηθείκελν αληηκεηψπηζεο ησλ
αληηθηλήηξσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην θαη αθνξνχλ θπξίσο
θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη ρσξνηαμηθά εξγαιεία. Νη φπνηεο θνξνινγηθέο, ρσξνηαμηθέο
θιπ. ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ κφλν ζπλεπηθνπξηθά ζην ζρεδηαζκφ κηαο
νινθιεξσκέλεο θαη ζπλεθηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ηνπ clustering.
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Δπηζεκαίλεηαη, φηη θαη νη θαηαγεγξακκέλεο πξαθηηθέο ζηα πεξηζζφηεξα άιια θξάηε
κέιε ηεο ΔΔ εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ ελίζρπζε θαη πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, δειαδή
ζηελ έξεπλα & ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ κε
παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα.
Έκθαζε δίλεηαη σζηφζν δίλεηαη θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο αξηζηείαο, θαζψο θαη ζηελ
εηδηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ / δηαρεηξηζηψλ ησλ νξγαλψζεσλ
ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Πηελ Διιάδα, εηδηθφηεξα ππάξρεη ζεκαληηθφ πεξηζψξην γηα
ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο αξηζηείαο ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, θπξίσο κέζσ
ηεο

αλάπηπμεο

θαηάιιεισλ

ππνδνκψλ

αληαιιαγήο

γλψζεσλ,

ηεο

παξνρήο

πιεξνθφξεζεο γηα ηηο αγνξέο, ηεο αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ηεο απφ
θνηλνχ πξφζβαζεο ζηελ έξεπλα, αιιά θαη ηεο δηαθξαηηθήο ηνπο ζπλεξγαζίαο ζε
επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν.
Δπηζπκεηή είλαη ζπλεπψο, ε αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξσηνβνπιηψλ ζπλεξγαηηθψλ
ζρεκαηηζκψλ λα πξαγκαηνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ εμεηδηθεπκέλνπο
νξγαληζκνχο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ δηάθνξεο κνξθέο (φπσο κε
θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη εηαηξίεο) θαη νη νπνίνη ζα
παξέρνπλ θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πξνο ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ ζπκπξάηηνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο cluster. Πην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη
λα αλαγλσξηζηεί δεφλησο θαη ε ζεκαζία ησλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ
δηαρεηξηζηψλ ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Ζ δηαρείξηζε ηέηνησλ ζρεκαηηζκψλ ζα
πξέπεη εηδηθφηεξα λα αλαγλσξίδεηαη σο λέα επαγγεικαηηθή εηδίθεπζε πνπ απαηηεί πςειά
πξφηππα πνηφηεηαο θαη επαγγεικαηηζκφ γηα λα παξέρεη απνηειεζκαηηθά ηηο ππεξεζίεο
πνπ ρξεηάδνληαη νη επηρεηξήζεηο θαη ηα ηδξχκαηα πνπ ζπλεξγάδνληαη ζε ζπλεξγαηηθνχο
ζρεκαηηζκνχο.
Πην πιαίζην απηφ, ζα πξέπεη λα δξνκνινγεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα ηεο ρψξαο ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζρεηηθή πξσηνβνπιία έρεη ήδε αλαιάβεη ην Cluster
Corallia, γηα ηε δεκηνπξγία δνκήο δηα βίνπ θαηάξηηζεο δηαρεηξηζηψλ clusters, ζε ζηελή
ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή πξσηνβνπιία European Cluster Excellence Initiative.
Πηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη εηδηθφηεξα ε εθπαίδεπζε ελφο αξρηθνχ ππξήλα
δηαρεηξηζηψλ clusters, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε
βησζηκφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ clusters, θαη παξάιιεια λα δνζνχλ θαηάιιειεο
θαηεπζχλζεηο ζηελ παξνρή ρξήζηκσλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, η δηαίηεξα
ηηο ΚΚΔ.
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