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 αρχικός σκοπός για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ήταν η 

διερεύνηση των καινοτόμων στρατηγικών ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των 

εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ. Παράλληλα, η έννοια των clusters ως 

καινοτομική στρατηγική οργάνωσης συνεργατικών δικτύων αποτέλεσε το εφαλτήριο για 

την αναζήτηση της διασύνδεσης των δύο παραπάνω. 

Αποτέλεσμα της διερεύνησης αυτής είναι η παρούσα διπλωματική εργασία που έχει τον 

τίτλο «Η Δικτύωση / Clustering στον Κλάδο Συμβούλων Μάνατζμεντ ως Καινοτομική 

Στρατηγική Ανάπτυξης».  

Η έρευνα βασίστηκε σε μεγάλο ποσοστό στην βιβλιογραφική αναζήτηση σχετικά με την 

έννοια του clustering, ενώ όσον αφορά στον κλάδο Συμβούλων Μάνατζμεντ ειδικότερα 

στον καθημερινό οικονομικό τύπο, καθώς και σε σχετική αρθρογραφία.  

Τα οικονομικά και ποσοτικά στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν αντλήθηκαν από τον 

Σύνδεσμο Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ της Ελλάδος, ενώ σχετική έρευνα 

πραγματοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του ΟΟΣΑ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, 

της Ένωσης Ευρωπεριφεριών της Ευρώπης και άλλων επίσημων ευρωπαϊκών ή μη 

οργανισμών. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην συλλογή στοιχείων και εξαγωγή 

συμπερασμάτων έπαιξαν οι εισηγήσεις οικονομολόγων, πολιτικών και κυβερνητικών 

εκπροσώπων σε ευρωπαϊκά και κυρίως διαβαλκανικά οικονομικά συνέδρια.  

Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με την απόπειρα οργάνωσης ενός Δικτύου / 

Cluster Συμβούλων Μάνατζμεντ στην περιοχή της κεντρικής Βαλκανικής Χερσονήσου 

γύρω από τις Ευρωπεριφέρειες που αναπτύσσονται μεταξύ περιοχών της Ελλάδας και των 

νέων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κεφάλαιο 

1 
 

 

κοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση καινοτόμων 

στρατηγικών ανάπτυξης στον κλάδο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών Επιχειρησιακής Ανάπτυξης. 

Το έναυσμα για αυτήν την μελέτη προήλθε καταρχήν από την μελέτη της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας (1995) η οποία κατέδειξε την δυνατότητα στήριξης Δικτύων 

του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, μεταξύ των οποίων και το Δίκτυο +9 

«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στην Αττική». Με την παρούσα μελέτη, αναπτύσσεται το 

πεδίο έρευνας σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο ξεπερνώντας και τα σύνορα στο πλαίσιο 

της ενωμένης Ευρώπης.  

Οι Καινοτομικές Στρατηγικές Ανάπτυξης αποτελούν κομμάτι της συνολικής Καινοτομικής 

Στρατηγικής της οικονομίας και η ανάπτυξή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον 

ρυθμό ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας και το επίπεδο καινοτομίας σε μια οικονομία.  

 

1.1 Η Καινοτομία και η Ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 

Σε σχέση με την πορεία της Καινοτομίας των χωρών της Ευρώπης των 25 η Ελλάδα 

παρουσίαζει αργούς ρυθμούς. Παρόλο που έχουν επιτευχθεί σημαντικές αλλαγές στον 

οικονομικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό τομέα τα είκοσι τελευταία χρόνια και αρκετοί 

δείκτες ανάπτυξης πλησιάζουν τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, το 

καινοτομικό σύστημα παραμένει ελλειπές. Η σχέση μεταξύ καινοτομίας και κατά κεφαλή 

ΑΕΠ δείχνει πως η οικονομική ανάπτυξη οφείλεται σε άλλους παράγοντες πέρα της 

καινοτομίας, πράγμα που ίσως αποτελέσει κίνδυνο για το μέλλον της ανταγωνιστικότητας 

(European Commission, 2004).  

Σ 
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Παρά την κατάκτηση του υψηλότερου ρυθμού ανάπτυξης της Ελλάδας εντός της Ε.Ε., το 

έτος 2003 η θέση της Ελλάδας υποχώρησε 6 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη 

Ανταγωνιστικότητας σε σύνολο 60 οικονομιών και κατέληξε με καθοδική πορεία το 2005 

στην 50η (ΣΒΒΕ, 2005). Στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή κατάταξη και σε σύνολο 21 χωρών-

μελών της Ε.Ε., το 2005 κατέλαβε την 18η θέση. Σε σχέση με την Επιχειρηματική 

Αποτελεσματικότητα, καταλαμβάνει την 49η θέση στην συνολική κατάταξη σε σύνολο 60 

χωρών.  

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, η γενική εικόνα της ελληνικής 

οικονομίας αποδίδεται καταρχήν στην απουσία συστήματος παροχής αναπτυξιακών 

κινήτρων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Αξίζει να σημειωθεί πως ενώ η ψήφιση του 

Νέου Αναπτυξιακού Νόμου πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2004, οι σχετικές 

αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης τον ενεργοποίησαν μόλις τον Απρίλιο του 2005.  

Άλλοι παράγοντες που ενισχύουν την αρνητική αναπτυξιακή εικόνα της Ελλάδας είναι η 

καθυστερήσεις στην ψήφιση του νέου νομοχεδίου της φορολογικής μεταρρύθμισης, καθώς 

και του νομοσχεδίου για τις συμπράξεις μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.  

 

1.2 Οι στόχοι της μελέτης 

Για να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας αυτής, τέθηκαν οι εξής στόχοι: 

• Περιγραφή του κλάδου Συμβούλων Μάνατζμεντ 

• Περιγραφή καινοτομικών στρατηγικών ανάπτυξης – Δίκτυα επιχειρήσεων 

• Εφαρμογή της στρατηγικής των Δικτύων στον κλάδο 

 

1.3 Διάρθρωση της εργασίας 

Η εργασία αποτελείται από τα εξής κεφάλαια: 

Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί την εισαγωγή στην ιδέα της έρευνας, ενώ παρουσιάζεται ο 

σκοπός και οι στόχοι της εργασίας. 

Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται στον κλάδο Συμβούλων Μάνατζμεντ, με ποσοτικοποιημένα 

στοιχεία του κλάδου στην Ευρώπη και την Ελλάδα 

Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά σε Καινοτόμες Στρατηγικές Συνεργασίας, με ιδιαίτερη 

έμφαση στην ανάπτυξη Δικτύων Επιχειρήσεων  
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Το Κεφάλαιο 4 αποτελεί την ανάλυση των Clusters. Γίνεται αναφορά στο θεωρητικό 

υπόβραθρο των Δικτύων, αλλά και ανάλυση από την συμμετοχή σε αυτά.  

Το Κεφάλαιο 5 δείχνει την εφαρμογή των Δικτύων στον κλάδο των Υπηρεσιών 

Μάνατζμεντ. Εδώ καταγράφονται τα πιο αναγνωρίσιμα Δίκτυα στην Ευρώπη κα Ελλάδα, 

καθώς και οι υπηρεσίες που πρσφέρονται στα μέλη τους. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται 

επίσης και μια απόπειρα σχεδιασμού ενός Περιφερειακού Δικτύου βασισμένο σε ήδη 

υπάρχουσες δομές.  

Τέλος, το Κεφάλαιο 6 περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της μελέτης.  
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Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

Κεφάλαιο 

2 
 

 

ύμφωνα με την Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής 

Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2003) ο κλάδος Συμβούλων Μάνατζμεντ στην 

Ελλάδα προσδιορίζεται στην Κατηγορία Κ, στον διψήφιο κλάδο 74 «Άλλες 

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες» και ειδικότερα στον τετραψήφιο κλάδο 741.4 που 

αφορά «Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών», με 

αντιστοίχιση στην Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση NACE στον κωδικό 74.14. 

 

2.1 Οι Υπηρεσίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

Οι Υπηρεσίες Συμβούλων Μάνατζμεντ, όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζονται, έχουν ως 

σκοπό την παροχή ανεξάρτητων συμβουλών και στήριξης σε επιχειρησιακά θέματα, τόσο 

στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και 

διερεύνηση προβλημάτων και ευκαιριών, καθώς και την πρόταση των καταλληλότερων 

ενεργειών υποστηρίζοντας την υλοποίησή τους. 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η παγκόσμια επιχειρηματική αγορά έχει επιδείξει 

σημαντικές μεταβολές και ιδιαίτερη ανάπτυξη, καθιστώντας την ως τη μεγαλύτερη 

πρόκληση για τον κλάδο των Συμβούλων (ΣΕΣΜΑ, 2005). Ως αποτέλεσμα, ο κλάδος 

εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια και προσαρμόστηκε στις αλλαγές και τις περιστάσεις.  

 

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδέσμων Συμβούλων Μάνατζμεντ (FEACO - European 

Federation of Management Consulting Associations) κατηγοριοποιεί την αγορά 

Συμβούλων Μάνατζμεντ σε πέντε «γραμμές υπηρεσιών»: 

1. Οι Υπηρεσίες Συμβούλων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής (Information 

Technology IT Consulting / IT-Implementation) τυπικά στοχεύουν στην βελτίωση 

Σ 
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του τρόπου που οι επιχειρήσεις αποθηκεύουν, ανακτούν, διαχέουν και 

χρησιμοποιούν τις πληροφορίες. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφορικής και η Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων 

Συστημάτων 

2. Ο τομέας της Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Σχεδιασμού (Corporate Strategy 

Services) έχει ως αντικείμενο την μακροπρόθεσμη στρατηγική υγεία της 

επιχείρησης, όπως ο Στρατηγικός Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του Οργανισμού, 

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Αγορά και Ανταγωνισμός, Πωλήσεις, Μάρκετινγκ, 

Επιχειρησιακή Επικοινωνία, Χρηματοοικονομικές Συμβουλές. 

3. Σκοπός των Υπηρεσιών Διοίκησης Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Operations-

Management) είναι η βελτίωση των επιχειρηματικών λειτουργιών σε έναν 

οργανισμό. Καλύπτει την Διοίκηση Παραγωγής, καθώς και όλα τα στάδια της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας με υπηρεσίες  Αναδιάρθρωσης Επιχειρησιακών 

Λειτουργιών, Αλλαγή Μάνατζμεντ, Μάνατζμεντ της Σχέσης Πελάτη/Προμηθευτή, 

Ελαχιστοποίηση Κόστους, Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών.  

4. Η Διοίκηση Ανθωπίνων Πόρων (Human-Resources HR - Management) φροντίζει 

για την βελτίωση του παράγοντα Προσωπικό σε έναν οργανισμό και τα πεδία 

υπηρεσίων αναφέρονται σε Στρατηγική και Μάρκετινγκ, Προετοιμασία Στελεχών, 

Εύρεση και Επιλογή Προσωπικού, Ωφέλη, Αποζημιώσεις και Συνταξιοδότηση, 

Διαχείριση και Μέτρηση Απόδοσης, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, Στρατηγικές 

ταλέντων κτλ. 

5. Υπηρεσίες Outsourcing (Outsourcing Services): Πρόκειται για την ανάθεση 

εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά για μεγαλύτερη ακρίβεια 

χρησιμοποιείται ο όρος «outsourcing». 

 

2.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Συμβούλων Μάνατζμεντ 

Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδέσμων Συμβούλων Μάνατζμεντ (FEACO) 

στην οποία συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος 

(ΣΕΣΜΑ), διεξάγει έρευνα σχετικά με την ευρωπαϊκή αγορά Συμβούλων στις 22 χώρες – 

μέλη της Συνομοσπονδίας1.  

                                                 
1 Τα αποτελέσματα της έρευνας ανακοινώνονται από τη FEACO το καλοκαίρι του επόμενου έτους και για 
αυτό το λόγο τα στοιχεία του παρόντος αφορούν την έρευνα που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2004 και 
αφορούν τα έτη μέχρι και το 2003. 
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Σύμφωνα με την έρευνα αυτή: 

• Το 2003 η συνολική αγορά παρουσίασε μια αξιοπρεπή αύξηση (3,5%) σε σχέση με 

το 2002 αγγίζοντας τα 47,5 δις , όπως και το 2001. 

• Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέχει την πρώτη θέση στην κατάταξη των εθνικών 

αγορών Συμβούλων Μάνατζμεντ με συνολικό Κύκλο Εργασιών 14,8 δις  και 

ακολουθεί η Γερμανία με 13,1 δις  και η Γαλλία με 5,6 δις . 

• Η απόδοση των εθνικών αγορών σημείωσε σημαντικές διαφορές. Οι 

αναπτυσσόμενες περιοχές είναι αυτές της Ελλάδας (+15%), της Ανατολικής 

Ευρώπης (+14%) και του Ηνωμένου Βασιλείου (+3%), ενώ οι Σκανδιναβικές 

χώρες (11,6%), η Γαλλία (10%), η Ολανδία (3%), το Βέλγιο (4,5%) και η Ιταλία 

(2,5%) παρουσίασαν ύφεση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τέλος, η 

Γερμανία κατέγραψε αύξηση ρυθμού ανάπτυξης της τάξης του 1%. 

• Παρατηρήθηκε πόλωση μεταξύ των μεγάλων διεθνών παικτών της αγοράς και των 

μικρών εταιριών με αποτέλεσμα την συρρίκνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

• Η περισσότερο υποσχόμενη ανάπτυξη σημειώθηκε στις αγορές του Outsourcing 

όπου τα έσοδα αυξήθηκαν από 3,53 δις  το 2000 σε 8,25 δις  το 2003.  

Τα σημαντικότερα σημεία αυτής της έρευνας συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2001-2003 

  2001 2002 2003 

Μέγεθος Αγοράς 47,5 δις  46,5 δις  47,5 δις  

Ρυθμός Ανάπτυξης +11,5% -2,0% +3,5% 

Εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων 60.000 57.000 58.000 

Αριθμός Συμβούλων 300.000 300.000 310.000 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες Ποσοστό 
Τεχνολογίες Πληροφορικής 33,2% 28,5% 28,1% 
Επιχειρησιακή Στρατηγική και Σχεδιασμός 25,8% 19,9% 17,4% 
Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών 24,1% 28,2% 26,9% 
Υπηρεσίες Outsourcing 12,4% 12,7% 17,4% 
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 4,5% 10,7% 10,2% 

Αγορές Συμβούλων Επιχειρήσεων Ποσό (σε δις ) 
Ηνωμένο Βασίλειο 12,9 13,6 14,8 
Γερμανία 12,9 13,0 13,1 
Γαλλία 6,3 6,2 5,6 
Ολλανδία 2,4 - - 
Ισπανία 2,4 2,4 2,6 
Ιταλία - 2,2 2,0 

Πηγή: FEACO, 2004 
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Η γενική οικονομική επιβράδυνση, η οποία ξεκίνησε το 2001 άλλαξε την τάση της 

ευρωπαϊκής αγοράς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Μετά την αύξηση του 11,5% το 2001, η 

αγορά μειώθηκε σημαντικά κατά 2% το 2002 (Σχ. 2.1).  

 

 

 

Αν και ο συνολικός μέσος ρυθμός ανάπτυξης αυξήθηκε στο 3,5% το έτος 2003 και η 

αγορά επέστρεψε στο μέγεθος του έτους 2001, δεν παρουσίασαν όλες οι ευρωπαϊκές 

χώρες ουσιαστική ανάκαμψη. Η χρονιά αυτή δεν αποδίδει ομοιόμορφα την εικόνα των 

μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, Γαλλίας, 

Ισπανίας, Ιταλίας και της Ολλανδίας.  

Ο ρυθμός ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο (αύξηση ρυθμού κατά 13%), την Ισπανία 

(αύξηση ρυθμού κατά 6%) και την Γερμανία (αύξηση ρυθμού κατά 1%) αυξήθηκε 

σημαντικά, ενώ η Ιταλία (μείωση ρυθμού κατά 2,5%), η Ολλανδία (μείωση ρυθμού κατά 

3%) και η Γαλλία (μείωση ρυθμού κατά 10%) έμειναν πίσω από το μέσο όρο του 3,5%. Η 

λίστα ολοκληρώνεται στην Ευρώπη με την Νορβηγία (μείωση ρυθμού κατά 13%) και την 

Σουηδία (μείωση ρυθμού κατά 12%) ακολουθούμενες από την Γαλλία και την Ελβετία 

(μείωση ρυθμού κατά 8,5%).   

Το Σχήμα 2.2 δείχνει το μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς Συμβούλων Μάνατζμεντ κατά τη 
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διάρκεια των ετών 1994-2003. 

 

 

 

Το 2003 ο αριθμός των Συμβούλων συνολικά στην Ευρώπη άγγιξε τις 310.000, χωρίς να 

υπολογίζεται ο αριθμός των απολύσεων ιδιαίτερα από κάποιες μεγάλες, πολυεθνικές 

εταιρίες Συμβούλων (Σχ. 2.3). 

 

Ο σχετικός δείκτης (%) που προκύπτει από τον λόγο:  

κύκλος εργασιών της αγοράς υπηρεσιών Συμβούλων Μάνατζμεντ 
ευρωπαϊκό ΑΕΠ 

είναι σταθερός στο επίπεδο του 0,42%, πάνω από τον αντίστοιχο παγκόσμιο δείκτη που 

υπολογίζεται στο 0,30% (Σχ. 2.4). 
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Ανά τομέα υπηρεσιών, το αγοραστικό ενδιαφέρον παρουσιάζει την εξής κατάσταση (Σχ. 

2.5):  

Παρόλο που μειώνεται το ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες σε Τεχνολογίες Πληροφορικής σε 

σχέση με το τέλος της δεκαετίας του 1990, παραμένουν στην πρώτη θέση 

καταλαμβάνοντας μερίδιο 28,1% της συνολικής αγοράς.  

Ενώ οι Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ, καθώς και η Επιχειρησιακή Επικοινωνία είναι οι 

βασικές υπηρεσίες του τομέα Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Σχεδιασμού τα τελευταία 

χρόνια, περισσότερο παραδοσιακές υπηρεσίες όπως ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, η 

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη και οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες διεκδικούν την μερίδα 

του λέοντος, το 12,4% της συνολικής αγοράς. Αν και από το 2001 τα έσοδα από την 

Συμβουλετική Στρατηγικής Ανάπτυξης μειώθηκαν σημαντικά, εξακολουθεί να κατέχει το 

μερίδιο της τάξης του 17,4%, χαμηλό σε σχέση με αυτό του 2001 (25,8%).  

Οι Υπηρεσίες Διοίκησης Επιχειρησιακών Λειτουργιών αναπτύχθηκαν σημαντικά λόγω 

κυρίως της οικονομικής επιβράδυνσης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής αγοράς. Οι 

αναπτυσσόμενες διασυνοριακές δραστηριότητες των επιχειρηματιών και η αναγκαία 

μέτρηση της απόδοσής τους, είναι δύο από τους λόγους που αυτός ο τομέας υπηρεσιών 

κατέχει την δεύτερη θέση με μερίδιο αγοράς που φτάνει το 26,9%. 

Οι Υπηρεσίες Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων περιλαμβάνουν Εύρεση και Επιλογή 

Προσωπικού (3%), Εκπαίδευση και Ανάπτυξη (2,6%), καθώς και Μέτρηση Ωφέλειας και 

Απόδοσης (1,6%), καταλαμβάνοντας συνολικά το 10,2% της αγοράς το 2003. Ο τομέας 

έτυχε ιδιαίτερης προσοχής τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με συνολικά έσοδα σήμερα που 

αγγίζουν τα 4,9 δις  έναντι των 2,1 δις  για το έτος 2001. 

Για πολλές εταιρίες Συμβούλων Μάνατζμεντ οι Υπηρεσίες Outsourcing αποκτούν 

συνεχώς ιδιαίτερη σημασία. Ωστόσο αυτές οι Υπηρεσίες, καθώς αφορούν Outsourcing των 

επιχειρησιακών λειτουργιών, παροχείς υπηρεσιών εφαρμογών, χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες και διαδικασίες επιλογής προσωπικού, θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν ως 

υποκατάστατα των Υπηρεσιών Συμβούλων Μάνατζμεντ και όχι ως παράγοντες 

ανάπτυξης. Κάθε φορά που μια επιχείρηση αναθέτει μέρος των επιχειρησιακών της 

διαδικασιών σε τρίτους, η ευθύνη της διατήρησης των επιχειρησιακών standards ή ακόμα 

και η βελτίωσή τους μεταφέρεται στον εξωτερικό συνεργάτη και έτσι το ενδεχόμενο έσοδο 

από Υπηρεσίες Συμβούλων Μάνατζμεντ δεν υπολογίζεται. Το μερίδιο αγοράς του τομέα 

αυτού έχει αλματωδώς αυξηθεί από 8,3% το έτος 2000 σε 17,4% το 2003.  
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Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου κατέχει την πρώτη 

θέση στην κατάταξη με κύκλο εργασιών 14,8 δις   και μερίδιο αγοράς 31,2% το έτος 

2003, με συνολικά 52.000 Σύμβουλους σε περίπου 3.400 εταιρίες. Επιπλέον, το Ηνωμένο 

Βασίλειο κατέχει την πρώτη θέση στην κατάταξη του κύκλου εργασιών ανά Σύμβουλο 

(280.000 ).  

 Παραδοσιακά, η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι περισσότερο διεθνοποιημένη από 

ό,τι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες με συμπεριφορά καταναλωτή που μοιάζει με αυτή των 

Ηνωμένων Πολιτειών, κατέχοντας την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά Συμβούλων 

Μάνατζμεντ (Σχ. 2.6). Οι σημαντικότεροι τομείς υπηρεσιών είναι: Συμβουλές για 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υλοποίηση (23,7%), Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί και 

Κυβέρνηση (21,8%), Διαχείριση Προγραμμάτων (12,1%), Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο 

(11,3%), Ενέργεια και Ωφέλεια (10,2%) και Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 

Οργανισμών (8,5%). 

Την πρωτιά, όμως, στον αριθμό Συμβούλων κατέχει η Γερμανία με 67.000 σε 14.000 

εταιρίες. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη με κύκλο εργασιών 13,1 δις  

και μερίδιο αγοράς 27,6%. Ακολουθεί η Γαλλία με κύκλο εργασιών 5,6 δις  και μερίδιο 

αγοράς 11,8%.  

Η αγορά της Ισπανίας αναδείχτηκε στη μεγαλύτερη της Νότιας Ευρώπης με συνολικό 
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κύκλο εργασιών 2,6 δις  και μερίδιο αγοράς 5,5 %. Σε αυτές τις χώρες η ιδιαίτερα 

προσωποποιημένη σχέση μεταξύ Συμβούλου και Επιχείρησης-Πελάτη επικεντρώνεται 

κυρίως στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής, με ποσοστό που φτάνει το 65%. 

Τέλος,η αγορά της Ιταλίας σημειώνει μικρό ρυθμό ανάπτυξης (2,5%) με τον τομέα των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής να κατέχει και εδώ την πρώτη θέση.  

Σχηματικά, η σύνθεση της ευρωπαϊκής αγοράς ανά χώρα / περιοχή φαίνεται στο Σχ. 2.6. 
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2.3 Η Ελληνική Αγορά Συμβούλων Μάνατζμεντ 

Στην ίδια έρευνα της FEACO αναφέρονται επίσης στοιχεία σχετικά με την ελληνική 

αγορά Συμβούλων Μάνατζμεντ. 

Σύμφωνα με την μελέτη, η Ελλάδα κατέχει μερίδιο 0,4% της ευρωπαϊκής αγοράς και το 

0,12% του συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕΠ.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2001-2003 

  2001 2002 2003 

Μέγεθος Αγοράς 149 εκ.  180 εκ.  205 εκ.  

Ρυθμός Ανάπτυξης 22,5% 19,5% 15% 

Εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων 140 180 150 

Αριθμός Συμβούλων 1.550 1.700 1.800 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες Ποσοστό 
Τεχνολογίες Πληροφορικής 27% 22% 23,5% 
Επιχειρησιακή Στρατηγική και Σχεδιασμός 26% 28% 27% 
Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών 38% 40% 35% 
Υπηρεσίες Outsourcing 4% 5% 5% 
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 5% 5% 9,5% 

Αγορές – Πελάτες Ποσοστό 
 Μεταποίηση 24% Δημ.Διοίκηση16% Δημ.Διοίκηση22,5% 
 Τράπεζες 20% Κατανάλωση 13% Κατανάλωση 11,5% 
 Τηλ/νίες 12% Ενέργεια 10% Ε.Ε. 10,5% 
  Μεταφορές 10%  
  Τράπεζες 10%  
    

Πηγή: FEACO, 2004 

 

Το έτος 2003 η προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης και η απελευθέρωση της αγοράς δημιούργησαν ευκαιρίες αντισταθμίζοντας τις 

αρνητικές επιπτώσεις των προβλημάτων από την υλοποίηση των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, την ύφεση της χρηματαγοράς και των διαδοχικών περικοπών, καθώς και 

τον αυξημένο αριθμό έργων χαμηλού προϋπολογισμού και τις χαμηλού επιπέδου αμοιβές 

για έργα του δημόσιου τομέα.  

Οι πελάτες γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί. Η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία έχουν 

καταστεί σημαντικά στοιχεία στις επιχειρησιακές σχέσεις. Οι επιχειρήσεις και οι 

Οργανισμοί που δουλεύουν με τις Εταιρίες Συμβούλων Μάνατζμεντ απαιτούν υψηλή 

κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των αναγκών τους, καθώς και την 

ικανότητα παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, μεμονωμένα είτε μέσω δικτύων 

συνεργασιών. 
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Ο χαρακτήρας των έργων μεταβλήθηκε από μεγάλης κλίμακας έργα σε μικρότερες 

δράσεις, όπου η συμβολή των Συμβούλων είναι απαραίτητη κυρίως στην φάση της 

υλοποίησης.  

Η ζήτηση για Υπηρεσίες Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Τεχνολογιών Πληροφορικής 

αυξήθηκε, ενώ για Υπηρεσίες Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Σχεδιασμού και Διοίκησης 

Επιχειρησιακών Λειτουργιών μειώθηκε. Η ζήτηση από τους μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς και την Δημόσια Διοίκηση, καθώς και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

κατέκτησαν το ενδιαφέρον σε αντίθεση με την Καταναλωτική Αγορά και τις 

Επιχειρηματικές Υπηρεσίες. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, αναλύονται οι τάσεις των Υπηρεσιών της ελληνικής αγοράς 

Συμβούλων Μάνατζμεντ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 2003 

    2003 

Στρατηγικός Σχεδιασμός / Ανάπτυξη Οργανισμού 14,0% 
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 0,5% 
Αγορά και Ανταγωνισμός 1,5% 
Πωλήσεις / Μάρκετινγκ / Επιχειρησιακή Επικοινωνία 1,5% 

Χρηματοοικονομικές Συμβουλές 5,5% 

Επιχειρησιακή 
Στρατηγική και 
Σχεδιασμός 

Άλλες Υπηρεσίες 4,0% 

Αναδιάρθρωση Επιχειρησιακών Λειτουργιών 6,0% 
Αλλαγή Μάνατζμεντ 2,0% 
Μάνατζμεντ της Σχέσης Πελάτη / Προμηθευτή 2,5% 
Διαχείριση Προγραμμάτων 19,0% 

Ελαχιστοποίηση Κόστους 1,0% 
Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών 1,0% 

Διοίκηση 
Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών 

Άλλες Υπηρεσίες 3,5% 

Στρατηγική και Μάρκετινγκ 1,5% 
Προετοιμασία Στελεχών 0,5% 
Εύρεση και Επιλογή Προσωπικού 3,0% 
Ωφέλη, Αποζημιώσεις και Συνταξιοδότηση 1,5% 
Διαχείριση και Μέτρηση Απόδοσης 1,0% 
Εκπαίδευση και Ανάπτυξη 1,5% 
Στρατηγικές ταλέντων 0,0% 

Διοίκηση 
Ανθρωπίνων 

Πόρων 

Άλλες Υπηρεσίες 0,5% 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 19,5% 
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων 4,0% 

Τεχνολογίες 
Πληροφορικής 

Άλλες Υπηρεσίες 0,0% 

Υπηρεσίες Outsourcing 5,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 
Πηγή: FEACO, 2004 
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Το 2004 η υλοποίηση έργων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και η αναδιάρθρωση 

του Δημόσιου Τομέα παρουσίασε κωλύματα λόγω κυρίως των βουλευτικών εκλογών στο 

πρώτο εξάμηνο του έτους.  

Οι προετοιμασίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες βοήθησε στην πρόοδο και την ανάπτυξη 

της αγοράς σημειώνοντας ενδιαφέρον κυρίως για τις Υπηρεσίες Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Διαχείρισης Έργων. Οι κλάδοι που παρουσίασαν 

ενδιαφέρον για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μάνατζμεντ είναι οι Τράπεζες, Υγεία, 

ΜΜΕ, Ενέργεια και Μεταφορές. 

Στον ιδιωτικό τομέα, ήδη ένας αριθμός ΜΜΕ μετασχηματίζονται τα τελευταία χρόνια για 

να αντιμετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισμό τείνοντας προς την στελέχωση απο 

επαγγελματίες μάνατζερς, υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών σε θέματα οργάνωσης 

και διοίκησης, επιδίωξη για συνεχή βελτίωση των διαδικασιών που προσθέτουν αξία, 

αξιόπιστη και αναλυτική οικονομική πληροφόρηση, αξιοποίηση των άϋλων περιουσιακών 

στοιχείων που διαθέτουν κτλ (ΚΕΡΔΟΣ, 2004). 

Ο ρόλος των εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ είναι ιδιαίτερα κρίσιμος σε θέματα 

μεταφοράς και τεχνικών και λύσεων μάνατζμεντ από τις πιο προηγμένες οικονομίες προς 

της ελληνικές επιχειρήσεις και στην αύξηση των δυνατοτήτων των επαγγελματικών 

στελεχών. Ιδιαίτερα οι μεγάλες Συμβουλευτικές εταιρίες που ανήκουν σε διεθνή δίκτυα ή 

έχουν οι ίδιες δραστηριότητα σε ξένες χώρες υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και προς την 

κατεύθυνση της κατάκτησης ξένων αγορών.  

 

2.4 Τάσεις της Αγοράς Συμβούλων Μάνατζμεντ 

Το πολιτικό και οικονομικό τοπίο έχει αλλάξει σε βάθος στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη μετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης , την 1η Μαΐου 2004, με αποτέλεσμα 

η οικονομία της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να χωρίζεται εν γένει σε 3 νέες 

επιμέρους περιοχές: 

• Στα 8 νέα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στην κεντρική Ευρώπη και τα κράτη της Βαλτικής.  

• Στη νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου η Ρουμανία και η Βουλγαρία αποβλέπουν σε 

ένταξη στην Ε.Ε κατά τα προσεχή έτη (2007), συμπεριλαμβανομένων επίσης των 

Βαλκανικών κρατών (όπως η Αλβανία).  

• Τέλος, στη Ρωσία και τα υπόλοιπα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών από διεθνείς εταιρίες, ένα νέο κύμα ξένων άμεσων 

επενδύσεων με ίδρυση νέων επιχειρήσεων κάνει αισθητή την εμφάνισή του στην κεντρική 
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Ευρώπη. Πολυεθνικοί όμιλοι, οι οποίοι επιδιώκουν να απορροφήσουν τη χαμηλόμισθη και 

εξειδικευμένη εργασία που προσφέρει η περιοχή, ιδρύουν κέντρα, τα οποία αναλαμβάνουν 

τη διαχείριση παντός τομέα, από την τιμολόγηση έως την προηγμένη έρευνα και 

ανάπτυξη.  

Αυτό το κύμα ανάθεσης εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing), το οποίο 

παρατηρείται στην κεντρική Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό για τις ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις. Οι εταιρίες συχνά επικεντρώνονται σε υπηρεσίες που απαιτούν σε μεγάλο 

βαθμό την επαφή με πελάτες, ενώ οι πιο απλές λειτουργίες τείνουν να ανατίθενται σε 

εξωτερικούς συνεργάτες στην Ασία.  

Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη οι ακόλουθες εταιρίες δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της ανάθεσης εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (ΣΕΣΜΑ, 2004): 

• Η Accenture, η οποία απασχολεί περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους στην 

Πράγα, στη Βουδαπέστη, στην Μπρατισλάβα και στο Πιασέτσνο, κοντά στη 

Βαρσοβία.  

• Η Capgemini (εταιρία παροχής συμβουλών διαχείρισης με έδρα στη Γαλλία), η 

οποία διατηρεί ένα κέντρο στην Κρακοβία (240 υπάλληλοι), το οποίο συνεχώς 

αναπτύσσεται.  

• Η IBM (Αμερικανικός όμιλος συστημάτων πληροφορικής) διατηρεί ένα κέντρο 

παροχής υπηρεσιών στην Μπρατισλάβα.  

Κατά την τελευταία δεκαετία, ο τομέας της Παροχής Συμβουλών Μάνατζμεντ έχει 

αναπτυχθεί σημαντικά σε όλα σχεδόν τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Σημαντική ήταν η χρηματοδότηση που έφτασε στα κράτη αυτά, στα πλαίσια των 

προγραμμάτων PHARE της Ε.Ε., καθώς σημαντικός ήταν και ο ρόλος των Συμβούλων 

στα εν λόγω προγράμματα, όσον αφορά στην υλοποίηση και εφαρμογή των διαφόρων 

σχεδίων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες των ελληνικών εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ 

προσανατολίζονται στην προοπτική υλοποίησης σχεδίων και έργων 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε., δεδομένου ότι η χώρα συνορεύει με χώρες που 

πρόκειται να λάβουν σημαντικά κονδύλια για την οικονομική και κοινωνική εναρμόνισή 

τους με τους σκοπούς της ενωμένης Ευρώπης. 

Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση της ζήτησης συμβουλευτικών υπηρεσιών από το ελληνικό 

δημόσιο τομέα εξαιτίας της εφαρμογής του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και 

ειδικότερα στους τομείς μεταφορών, ενέργειας, οργανισμών κοινής οφέλειας και φυσικών 
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πόρων,καταναλωτικών αγαθών, υγείας και υπηρεσιών.  

 

2.5 Παράγοντες ανάπτυξης των Συμβούλων Μάνατζμεντ 

Η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς Συμβούλων Μάνατζμεντ μπορεί να αποδοθεί σε σειρά 

παραγόντων, οι κυριότεροι των οποίων συνοψίζονται στην (Βλαχάκη, 2004): 

• Εφαρμογή των κοινοτικών πλαισίων στήριξης που δημιούργησε μεγάλη ζήτηση 

συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. 

• Αποδοχή του ρόλου και της χρησιμοποίησης των Συμβούλων από εταιρίες και 

οργανισμούς, υπό το βάρος της απελευθέρωσης των αγορών και του αυξανόμενου 

ανταγωνισμού, για τη βελτίωση της επιχειρηματικής τους απόδοσης.  

• Εξωστρέφεια που επέδειξαν και επιδεικνύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις 

Συμβούλων Μάνατζμεντ στην ανάληψη έργων και παροχή υπηρεσιών εκτός 

Ελλάδος για λογαρισμό διεθνών οργανισμών. 

• Η εγκατάσταση στην Ελλάδα μεγάλων οίκων του εξωτερικού με σκοπό την 

παροχή υπηρεσιών τόσο στο εσωτερικό όσο και στην ευρύτερη περιοχή. 

Το κύριο χαρακτηριστικό των συμβουλευτικών εταιριών στην Ελλάδα είναι η ικανότητά 

τους για προσαρμοστικότητα και ευελιξία στις νέες διαμορφούμενες συνθήκες. Οι 

κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις που τελούνται σε εθνικό επίπεδο αποτελούν αιτίες για 

εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών του Συμβούλου. 

 

Παρόλα αυτά, οι ελληνικές επιχειρήσεις από ό,τι φαίνεται δεν έχουν ως προτεραιότητα την 

ανάγκη να απευθυνθούν σε εξωτερικούς Σύμβουλους για ποικίλους λόγους. Αυτοί μπορεί 

να είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης, οικονομικοί λόγοι, ακόμα και η έλλειψη πληροφόρησης 

και ενημέρωσης για το ποιες είναι οι υπηρεσίες που μια επιχείρηση μπορεί να ζητήσει από 

έναν Σύμβουλο Μάνατζμεντ. 

 

2.6 Ωφέλη από τις υπηρεσίες των Συμβούλων Μάνατζμεντ 

Η συμβουλευτική υποστήριξη στη λογική του εξωτερικού παρατηρητή των διεργασιών 

μιας επιχείρησης, κυρίως στα πρώτα στάδια της λειτουργίας της, παρέχει στην επιχείρηση 

καταρχήν την γνώση ώστε να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό, διεθνή και εγχώριο, 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της παραγωγής με καινοτόμα προϊόντα και γενικώς συμβάλλει 

στην χάραξη μιας επιχειρηματικής κουλτούρας. Πάνω από όλα όμως, οι Σύμβουλοι 
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Μάνατζμεντ είναι σε θέση να στηρίξουν αποτελεσματικά την προσπάθεια των 

επιχειρήσεων να αναπτύξουν καινοτόμες και τεχνολογικά αναπτυγμένες διαδικασίες και 

προϊόντα, τα οποία θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των προκλήσεων της 

διεθνούς οικονομίας.  

Επιπλέον, η συνεργασία με Συμβούλους μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση 

(Κυριακόπουλος, 2003): 

• Να προσανατολιστεί προς την παγκόσμια αγορά έχοντας ως κύριο στόχο τον 

πελάτη, καθώς η βιωσιμότητά της θα εξαρτάται από την ταχύτητα και επάρκεια με 

την οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες του 

• Να οργανώσει την πρόσβασή της σε επιχειρηματικά ή κλαδικά δίκτυα και να 

προσαρμόσει την παραγωγή της στα διεθνή πρότυπα, εφαρμόζοντας τεχνικές 

benchmarking 

• Να βελτιώνει συνεχώς το κόστος της με μέτρα αύξησης της παραγωγικότητας και 

οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Να επιδιώκει συνεργασίες και συμμαχίες με στόχο την πραγματοποίηση 

εξωτερικών οικονομιών 

• Να οργανώσει την διαφοροποίηση των προϊόντων της και των δραστηριοτήτων της 

• Να δώσει έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 

• Να προχωρήσει σε επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό  

Οι προσαρμογές αυτές αφορούν κυρίως την ίδια την επιχείρηση, η οποία καλείται να 

αλλάξει την στρατηγική της, καθώς και την φιλοσοφία διοίκησης και να προσανατολιστεί 

στην υιοθέτηση καινοτόμων μορφών διαχείρισης των πόρων της. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Σύμβουλος που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει 

συγκεκριμένα προσόντα: 

• Κατάλληλη εμπειρία και Τεχνογνωσία και 

• Εξειδικευμένο Ανθρώπινο Δυναμικό 
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κεφάλαιο 

3 
 

 

ι προκλήσεις που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Λισσαβώνα το 2000 

ώστε να μετατραπεί η Ευρώπη στην πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία 

βασισμένη στην γνώση, ικανή για την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη με 

περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες εργασίας και υψηλότερη κοινωνική συνοχή 

(European Commission, 2000), οδήγησε το ενδιαφέρον σε νέες μεθόδους οικονομικής 

πολιτικής όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα.  

 

3.1 H Ανταγωνιστικότητα 

Η διεθνής βιβλιογραφία παρέχει ένα μεγάλο αριθμό ορισμών της ανταγωνιστικότητας, ενώ 

διεθνείς οργανισμοί και εθνικά συμβούλια υιοθετούν παρεμφερείς ορισμούς. Η 

ανταγωνιστικότητα μπορεί να οριστεί σε διαφορετικά επίπεδα, όπως αυτό της επιχείρησης 

ή/και του τομέα (κλάδου) οικονομικής δραστηριότητας, σε επίπεδο περιφέρειας ή 

κράτους. Η εθνική ανταγωνιστικότητα συμπεριλαμβάνει και τη διάσταση των διεθνών 

επιχειρήσεων, καθώς και των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από και προς το 

εξωτερικό. 

 Σε επίπεδο επιχείρησης, ανταγωνιστικότητα είναι η δυνατότητα (ικανότητα) μιας 

επιχείρησης να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό άλλων 

επιχειρήσεων (στον ίδιο κλάδο ή την αγορά). Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται για αγορές 

και πόρους (ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα) και συνεπώς είναι σχετικά εύκολο να 

εξετάσει κανείς συγκριτικά, την ανταγωνιστική τους θέση μετρώντας είτε μερίδια αγορών 

(δείκτης επίδοσης) είτε το βαθμό δημιουργίας και συσσώρευσης ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων όπως καινοτομικά προϊόντα, διαδικασίες, κ.λ.π. (δείκτες εισροών) 

(ΕΣΑΑ, 2005). 

Ο 
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Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ως Ανταγωνιστικότητα νοείται ο βαθμός ικανότητας μιας χώρας 

να παράγει αγαθά και υπηρεσίες πλήρως ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις της διεθνούς 

αγοράς διατηρώντας και βελτιώνοντας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα το πραγματικό 

εισόδημα των κατοίκων της, υπό το πρίσμα του ελεύθερου και χωρίς διακρίσεις 

ανταγωνισμού. 

Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείκτη του βιοτικού 

επιπέδου και των προοπτικών ανάπτυξης κάθε χώρας. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν 

την ανταγωνιστικότητα κάθε χώρας είναι ποικίλοι και περιλαμβάνουν όλες τις συνιστώσες 

που διαμορφώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον της, τόσο σε μικρο-, όσο και και σε 

μάκρο- επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του επιπέδου της ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας 

δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα των πολιτικών, 

νομικών και κοινωνικών θεσμών, καθώς και στην ορθότητα και συνέπεια της 

μακροοικονομικής πολιτικής, που αποτελούν κυρίως πεδίο κυβερνητικής ευθύνης. Οι 

παράμετροι αυτές όμως δεν αποτελούν παρά τις αναγκαίες, αλλά όχι ικανές συνθήκες για 

την ανάπτυξη μιας οικονομίας.  

Η παραγωγή πλούτου πραγματοποιείται στο μακροοικονομικό επίπεδο της οικονομίας και 

συνδέεται άρρηκτα με την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Αυτή με τη σειρά της 

εξαρτάται από δύο καθοριστικούς παράγοντες: 

Α. Τον βαθμό προσαρμογής και εκσυχρονισμού του τρόπου λειτουργίας των 

επιχειρήσεων 

Β. Το επίπεδο ποιότητας του μικρο-οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο οι 

επιχειρήσεις λειτουργούν 

Οι ανωτέρω παράγοντες διαμορφώνουν τον δείκτη Επιχειρηματικής Ανταγωνιστικότητας 

μιας χώρας, στο διεθνώς αναγνωρισμένο υπόδειγμα μέτρησης της σχετικής 

ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum (WEF), στο πλαίσιο της έκθεσης του 

οποίου για το έτος 2003 σημειώνεται μικρή βελτίωση της σχετικής ανταγωνιστικότητας 

της χώρας μας (χωρίς όμως να αποφεύγει την τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.) 

και για πρώτη φορά κατατάσσεται στην ομάδα χωρών υψηλού εισοδήματος, με κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ για το 2002 στα $18.184 (Παπαδάτος, 2004).   

 

Μια σειρά από παράγοντες δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται η 

οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Η παιδεία, η καινοτομία, η επάρκεια 
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υποδομών, οι θεσμοί και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων δρουν σε συνδυασμό και 

διευκολύνουν ή περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα.  

Σύμφωνα με ένα ευρύτερα αποδεκτό ορισμό, μια επιχείρηση θεωρείται ανταγωνιστική εάν 

έχει τη δυνατότητα να παράγει με κέρδος προϊόντα και υπηρεσίες συστηματικά ανώτερης 

ποιότητας, υψηλής χρηστικότητας και/ή χαμηλότερου κόστους σε σχέση με τους 

εγχώριους ή τους διεθνείς ανταγωνιστές της και να διατηρεί σε βάθος χρόνου το 

πλεονέκτημα αυτό (London Business School, 2004).  

Η φύση και ο βαθμός ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση στην αγορά 

εξαρτώνται από ορισμένους σημαντικούς παράγοντες, τις δυνάμεις ανταγωνισμού 

(Ευθύμογλου, 1990). Στο υπόδειγμα του Porter αναφέρονται οι εξής πέντε κύριες δυνάμεις 

ανταγωνισμού: 

1. η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών 

2. η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

3. η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 

4. η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων και 

5. η πίεση ή απειλή από υποκατάστατα προϊόντα 

 

Στο νέο μοντέλο της οικονομίας, η ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα διαδικασιών που 

συνεπάγονται την εμπλοκή του κυβερνητικού μηχανισμού διαφορετικών επιπέδων, των 

επιχειρήσεων και των κέντρων έρευνας και κατάρτισης. Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε 

περιφερειακό επίπεδο με τον ιδιωτικό τομέα να ηγείται με στόχο την ανάπτυξη των 

επενδύσεων, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση του βιοτικού 

επιπέδου.  

 

3.2 Μορφές βασικών στρατηγικών Ανταγωνισμού 

Σύμφωνα με τον Porter για την αντιμετώπιση των πέντε παραγόντων ανταγωνισμού 

υπάρχουν οι εξής τρεις μορφές βασικών στρατηγικών οι οποίες καθιστούν την επιχείρηση 

ικανή να έχει υψηλότερη οικονομική απόδοση συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της: 

Ηγεσία κόστους στην παραγωγή και διάθεση του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

Διαφοροποίηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τους αγοραστές  

Εστίαση είτε στο κόστος, είτε στη διαφοροποίηση 

Οι παραπάνω στρατηγικές αποσκοπούν στην καλύτερη αντιμετώπιση των δυνάμεων 

ανταγωνισμού σε έναν κλάδο. Η έννοια των βασικών στρατηγικών είναι ότι το 
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ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς κάθε στρατηγικής και ότι 

για την επίτευξή του η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει αφενός τον τύπο του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, αφετέρου το περιβάλλον μέσα στο οποίο επιθυμεί να το πετύχει αυτό.  

Είναι πιθανό μια επιχείρηση να επιδιώκει περισσότερες από μια στρατηγικές, υπό 

συνθήκες: 

Α. Οι ανταγωνιστές δεν έχουν βασική στρατηγική 

Β. Το μερίδιο αγοράς επηρεάζει το κόστος: Το μεγάλο μερίδιο αγοράς και το πλεονέκτημα 

κόστους που δημιουργεί σε ορισμένες δραστηριότητες λόγου εμπειρίας, επιτρέπει στην 

επιχείρηση να προβεί σε πρόσθετες δαπάνες και ακόμη να διατηρεί την ηγεσία κόστους. 

Επίσης, το μεγάλο μερίδιο αγοράς μειώνει το μοναδιαίο κόστος διαφοροποίησης 

συγκριτικά με το αντίστοιχο κόστος των ανταγωνιστών.  

Γ. Αξιοποίηση σημαντικής καινοτομίας: Η εισαγωγή μιας σημαντικής τεχνικής 

καινοτομίας είναι δυνατό να μειώσει το κόστος και παράλληλα να αυξήσει την 

διαφοροποίηση του προϊόντος. Επομένως, η επιχείρηση είναι δυνατό να επιτύχει και τις 

δυο βασικές στρατηγικές ταυτόχρονα (Ευθύμογλου, 1990).  

 

3.3 Η πολιτικής της Καινοτομίας στην Ελλάδα 

Αποτελεί πλέον πρόκληση για την Ελλάδα η συνέχιση και ενδυνάμωση της βελτιωμένης 

εικόνας της σε σχέση με την Καινοτομία, η οποία προέρχεται κυρίως από τις 

χρηματοδοτήσεις των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Παρόλα αυτά, η ιδέα της 

καινοτομίας δεν δείχνει να λαμβάνεται υπόψη από την οικονομική και χρηματο-

οικονομική πολιτική, ούτε από τις πολιτικές έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 

(European Commission, 2004). 

Δεδομένου ότι οι δημόσιες πρωτοβουλίες για την Καινοτομία υπάρχουν εδώ και μια 

εικοσαετία, θεωρείται πως η Ελλάδα έχει αργήσει πολύ να τις εντάσσει στις πολιτικές της. 

Οι σύνδεσμοι επιχειρήσεων μόλις τώρα έχουν ξεκινήσει να περιλαμβάνουν την καινοτομία 

στους στόχους τους. Η πίεση των στόχων της Λισσαβώνας έκανε τους κυβερνητικούς 

μηχανισμούς να δώσουν έμφαση σε μια οικονομία που είναι βασισμένη στην γνώση και 

διασυνδεμένη με την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη, χωρίς αυτό να 

σημαίνει πως έχει ολοκληρωθεί το έργο τους. Οι σχετικές έρευνες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής δίνουν έμφαση στις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας στους τομείς των 

ανθρώπινων πόρων, της δημιουργίας γνώσης και της τεχνολογικής καινοτομίας. Μια από 

τις πιο κρίσιμες προκλήσεις είναι η δια βίου μάθηση, στην γενική κατάταξη της οποίας 
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πανευρωπαϊκά η Ελλάδα κατέχει την 24η θέση. Όταν σημαντικό ποσοστό των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών χρηματοδοτήσεων απευθύνονται στον τομέα της κατάρτισης και 

εκπαίδευσης, είναι απαραίτητο να βελτιωθούν οι σχετικές υποδομές και τα ποιοτικά 

standards.  

Άλλη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα είναι η ανάπτυξη της Έρευνας και 

Τεχνολογίας. Η αναδιοργάνωση του βιομηχανικού πεδίου και οι στρατηγικές των 

επιχειρήσεων πρέπει πλέον να λαμβάνουν υπόψη την προώθηση της καινοτομίας 

μεταβάλοντας την παρούσα κατάσταση της οικονομίας που δεν συμβάλλει στην γοργή 

ανάπτυξη της ζήτησης γνώσης και στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. Το τοπίο προς 

το παρόν καταλαμβάνουν οι ΜΜΕ των παραδοσιακών τομέων χαμηλής τεχνολογικής 

ανάπτυξης με σχεδόν καθόλου διασυνδέσεις πέρα από τα σύνορα. 

Οι πρώτες πρωτοβουλίες προώθησης της καινοτομίας λήφθησαν την δεκαετία του 1980 

στο πλαίσιο ενός βοηθητικού προγράμματος από τον ΟΟΣΑ. Κατά την διάρκεια της 

τελευταίας τριετίας και στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας, τα 

προγράμματα ΠΡΑΞΕ και ΕΛΕΥΘΩ αναμένεται να προωθήσουν την Καινοτομία μέσω 

της υποστήριξης των επιστημόνων και των επιχειρήσεων.  

Ιδιαίτερα το πρόγραμμα ΠΡΑΞΕ αναμένεται να αναδιοργανώσει την ελληνική οικονομία. 

Ήδη έχουν χρηματοδοτηθεί περίπου 230 σχέδια πανεπιστημιακών και ερευνητικών 

κέντρων με στόχο την εμπορευματοποίηση πρωτότυπων επιχειρηματικών σχεδίων τα 

οποία ελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Επίσημα, δεν υπάρχουν αξιολογήσεις από την 

πορεία του προγράμματος, ο ικανοποιητικός αριθμός των φακέλων υποψηφιότητας προς 

χρηματοδότηση όμως δείχνει την ανάγκη και την ωριμότητα της αγοράς για το πρόγραμμα 

(Υπουργείο Ανάπτυξης, 2004).  

Αυτό που θα ληφθεί υπόψη όμως στην τελική αξιολόγηση θα είναι ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που λειτούργησαν σε αυτό το πλαίσιο, καθώς και η δυνατότητα 

βιωσιμότητάς τους στην επόμενη πενταετία.  

 

3.4 Καινοτόμες Στρατηγικές Συνεργασιών 

Αποτελεί εμπειρική διαπίστωση ότι οι συνεργασίες γενικά προωθούν την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των κλάδων και είναι κατά συνέπεια ένας από 

τους στόχους προτεραιότητας του μάνατζμεντ της καινοτομίας. Συνεργασίες είναι δυνατό 

να αναπτύσσονται αφενός στο εσωτερικό μιας επιχείρησης (μεταξύ των τμημάτων της), 

αφετέρου μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων (Γεωργαντά, 2003).  
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Η απόφαση μιας επιχείρησης για συνεργασία με μια άλλη επιχείρηση προσδιορίζεται σε 

μεγάλο βαθμό από την επικρατούσα συνεργατική κουλτούρα, η οποία αποκτάται στη 

διάρκεια του χρόνου. Γενικά, οι επιχειρήσεις συνεργάζονται για τους εξής λόγους: 

• Για να μειώσουν το κόστος της τεχνολογικής ανάπτυξης ή της εισόδου στην αγορά 

• Για να μειώσουν τον κίνδυνο της ανάπτυξης ή της εισόδου στην αγορά 

• Για να αποκτήσουν οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή 

• Για να μειώσουν τον χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη και εμπορική 

προώθηση των νέων προϊόντων 

Η λογική των συνεργασιών βασίζεται σε τρεις κατηγορίες κινήτρων: 

1. Τεχνολογικά κίνητρα 

2. Κίνητρα αγοράς 

3. Κίνητρα οργανωσιακής αποτελεσματικότητας 

 

Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας για την μορφή που θα πάρει μια 

διεπιχειρησιακή συνεργασία. Οι συνεργασίες μπορεί να είναι οριζόντιες ή κάθετες. Οι 

οριζόντιες συνεργασίες περιλαμβάνουν άδειες χρήσης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, 

consortia και συνεργασίες με πιθανούς ανταγωνιστές, ενώ οι κάθετες περιλαμβάνουν 

υπεργολαβίες και συμμαχίες με κυρίαρχο σκοπό την μείωση του κόστους.  

Ενδεικτικά, οι κυριότεροι τύποι συνεργασιών είναι οι παρακάτω: 

i. Υπεργολαβία: Αφορά κυρίως την σύναψη συμφωνίας για παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών από άλλη επιχείρηση και είναι δημοφιλής τα τελευταία είκοσι χρόνια 

όχι μόνο σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, αλλά και σε μικρότερες.  

ii. Άδεια χρήσης τεχνολογίας: Παρέχει την ευκαιρία στην επιχείρηση να 

εκμεταλλευτεί την πνευματική ιδιοκτησία μιας άλλης επιχείρησης, συνήθως με την 

καταβολή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας ως ποσοστό επί των πωλήσεων.  

iii. Ερευνητικά Consortia: Αφορά έναν αριθμό οργανισμών που εργάζεται ερευνητικά 

σε ένα έργο. 

iv. Στρατηγικές Συμμαχίες: Οι στρατηγικές συμμαχίες αποτελούν μια μορφή 

συμφωνίας μεταξύ επιχειρήσεων για να αναπτύξουν από κοινού μια νέα τεχνολογία 

ή ένα νέο προϊόν. 

v. Συμμετοχικές Εταιρίες και Κοινοπραξίες: Αφορούν κυρίως την δημιουργία μιας 

νέας εταιρίας την ιδιοκτησία της οποίας κατανέμουν στην βάση των μετοχών ή 

αφορούν απλά μια συμβατική βάση συνεργασίας.  
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vi. Καινοτομικά Δίκτυα Επιχειρήσεων / Κλάδων ή Clusters: Αποτελούν συστήματα 

διασυνδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών το 

σύνολο των οποίων είναι σπουδαιότερο από το άθροισμα των μερών του 

(Γεωργαντά, 2003).  

 

3.5 Networks ή Clusters? 

Τα Δίκτυα Επιχειρήσεων (Networks) και τα Cluster ουσιαστικά αποτελούν τις δύο όψεις 

του ίδιου νομίσματος, με μια πολύ θολή διαφοροποίηση.  

Ως Network μπορούμε ορίσουμε μια ομάδα επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τους 

συνδυασμένους πόρους τους για να συνεργαστούν σε κοινά επιχειρησιακά σχέδια 

(projects). Με την αλληλοσυμπλήρωση και την εξειδίκευση με στόχο την λύση των 

προβλημάτων που προκύπτουν, οι συμμετέχοντες στο Δίκτυο είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν επαρκώς τις ανάγκες της αγοράς πέρα από την μεμονωμένη προσπάθεια 

(Cluster Navigators, 2000).  

Τα Networks διαφέρουν, από τα πιο χαμηλής έντασης όπου οι επιχειρήσεις εμπλέκονται 

στην ανταλλαγή ιδεών και μεταφορά τεχνογνωσίας, στα πιο υψηλής έντασης όπου οι 

δεσμοί μεταξύ των μελών είναι πιο δυνατοί, όπως στην περίπτωση ενός joint venture. Στην 

πρώτη περίπτωση έχουμε συγκέντρωση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, ενώ στην δεύτερη 

οι επιχειρήσεις που απαρτίζουν ένα σχήμα είναι στενά συνδεδεμένες σε στρατηγικές 

συμμαχίες.  

Τα Networks και ειδικά τα χαμηλής έντασης δεν είναι απαραίτητο να παρουσιάζουν 

γεωγραφική συγκέντρωση, αλλά εφόσον είναι δεδομένοι οι στρατηγικοί σκοποί, η 

επικοινωνία συνεχίζεται και με ηλεκτρονικά μέσα, όπως στα εικονικά δίκτυα 

επιχειρήσεων.  

Η ιδέα της Δικτύωσης δεν είναι καινούργια, αλλά συναντάται σε consortia και εμπορικές 

ομάδες επιχειρήσεων. Την τελευταία δεκαετία ως έννοια προωθείται και υποστηρίζεται 

και από τις οικονομικές πολιτικές των χωρών. Τα Δίκτυα και ειδικά οι επιχειρήσεις που 

συνδέονται μεταξύ τους σε εφοδιαστικές αλυσίδες, αποτελούν τον κρίσιμο παράγοντα σε 

ένα cluster (Cluster Navigators, 2000).  

Η έννοια των clusters είναι πιο ευρεία και ένα επίπεδο πιο πάνω από αυτήν των 

Δικτύων/networks. Στην οργάνωση των clusters σημαντικό ρόλο παίζει η γεωγραφική 

συγκέντρωση, αλλά ακόμα πιο κρίσιμη είναι η προώθηση της καινοτομίας, η αύξηση της 
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παραγωγικότητας και η ανταγωνιστικότητα των μελών τους. Στο επόμενο κεφάλαιο 

γίνεται εκτενής αναφορά στα Clusters.  

Επειδή η ελληνική ορολογία δεν περιλαμβάνει ακριβή μετάφραση του όρου Cluster, για 

τις ανάγκες του παρόντος θα χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος ή το ελληνικό «δίκτυο», 

χωρίς όμως να συγχέεται με τον ορισμό των Networks όπως δόθηκε παραπάνω.  
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ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / CLUSTERS 

Κεφάλαιο 

4 
 

 

α Clusters έχουν γίνει το επίκεντρο πολλών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη και σε 

όλο τον κόσμο ως ένα από τα κρισιμότερα σημεία για την επίτευξη των στόχων 

της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. 

Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον των πελατοκεντρικών καινοτομικών συστημάτων έδωσε 

ώθηση στην ανάπτυξη δικτύων. Με στόχο τις καινοτομικές διαδικασίες, οι επιχειρήσεις 

ολοένα και περισσότερο εξαρτώνται από την διάχυση της γνώσης και την μεταφορά της 

τεχνογνωσίας. Η ανάπτυξη δικτύων σημαίνει προώθηση της δι-επιχειρησιακής 

συνεργασίας, καθώς και υποστήριξη συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας που έχουν 

την δυνατότητα να αναπτύξουν την προοπτική της τοπικής οικονομίας.  

Σύμφωνα με την Χάρτα της Μπολώνια επί των πολιτικών υπέρ των ΜΜΕ (15/6/2000) 

διευκολύνονται οι συνεργασίες που περιλαμβάνουν ιδιώτες, Μη Κυβερνητικούς 

Οργανισμούς και διάφορα επίπεδα και τομείς της δημόσιας διοίκησης στο χώρο των 

τοπικών clusters και στη διατύπωση στρατηγικών που αφορούν την ανάπτυξη. Επιπλέον, 

είναι ανάγκη οι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να προωθούν την ανάπτυξη των 

clusters (υφισταμένων και σε εμβρυακή κατάσταση), βελτιώνοντας τις συνθήκες για την 

εγκατάσταση, τις επικοινωνίες και τις υποδομές μεταφορών.  

Οι λόγοι που οι επιχειρήσεις επιλέγουν να οργανώνονται σε clusters διαφέρουν από 

περίπτωση σε περίπτωση. Τα βασικά κίνητρα μπορεί να είναι τα εξής: 

• Διαθεσιμότητα πρώτων υλών 

• Πρόσβαση σε νέες αγορές 

• Μεταφορά και απόκτηση γνώσης 

Συνήθως, αυτοί που αποφασίζουν να ακολουθήσουν την στρατηγική των clusters είναι 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις σε μια γεωγραφική περιοχή που διαβλέπουν την ευκαιρία 

περαιτέρω ανάπτυξης. Είναι πιθανό να: 

T 
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• Είναι διεθνώς ανταγωνιστικές  

• Έχουν στρατηγική σημασία στην τοπική οικονομία 

• Ανήκουν σε αναπτυσσόμενο κλάδο της οικονομίας 

• Δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενη οικονομικά περιοχή 

Για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους οι επιχειρήσεις αποφασίζουν να αλλάξουν 

την στρατηγική τους, είναι κοινώς αποδεκτό πως πρέπει να συμβάλλουν σε καινοτομικές 

μεθόδους. Έτσι, σύμφωνα με τον Porter, είναι απαραίτητα τα εξής: 

• Ικανός αριθμός επιχειρήσεων να στηρίξουν το δίκτυο 

• Επαρκώς ορισμένος κλάδος δραστηριότητας 

• Δυνατοί δεσμοί μεταξύ προμηθευτών και πελατών 

• Πρόσβαση στην γνώση και την τεχνολογία 

• Υποστηρικτικές δομές ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών 

Ο συνδυασμός των παραπάνω οδηγεί σε υψηλά επίπεδα καινοτομίας και 

παραγωγικότητας.  

 

4.1 Ορισμοί και γενικά χαρακτηριστικά των clusters 

i. Ορισμοί 

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον του ακαδημαϊκού χώρου, της βιομηχανίας και της 

οικονομικής πολιτικής επικεντρώνεται στα clusters, ειδικότερα μετά το 1990 και το 

σύγγραμα του Michael Porter, «Competitive Advantage of Nations», στο οποίο και 

αναφέρεται στον όρο αυτό δίνοντάς του διάσταση.  

Παρόλη την εκτεταμένη αναφορά στα Clusters έκτοτε, οι οικονομολόγοι δεν έχουν 

καταφέρει ακόμα να συμφωνήσουν σε έναν κοινώς αποδεκτό ορισμό. Οι περισσότεροι από 

αυτούς είναι ελλειπείς στο να περιγράψουν με ακρίβεια τα όρια και τους περιορισμούς 

ενός Cluster. Αυτό αποτελεί έναν από τους βασικούς προβληματισμούς της σχετικής 

βιβλιογραφίας, στην οποία συναντούμε πληθώρα ορισμών. (Martin and Sunley, 2003). 

Η σύγχηση αυτή οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο γεγονός ότι ο όρος 

χρησιμοποιείται ευρέως από μεγάλο αριθμό επιστημόνων, από θεωρητικούς ερευνητές 

μέχρι στελέχη δημόσιας διοίκησης, διακινδυνεύοντας πολλές φορές την πραγματική 

έννοιά του. Η έννοια όπως χρησιμποποιείται σήμερα είναι περισσότερο «προϊόν» 

διαφόρων σκέψεων όπως αυτές διατυπώθηκαν στην διάρκεια του χρόνου: η χωροθέτηση 

των οικονομιών στην οικονομική γεωγραφία (όπως περιγράφεται στην πρωταρχική έρευνα 
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του Alfred Marshall του 1890 και στις μετέπειτα ιταλικές πρωτοβουλίες), περιφερειακά 

καινοτομικά συστήματα και περιοχές μάθησης στις περιφερειακές οικονομίες, 

συστηματική αντίληψη της καινοτομικής οικονομίας της επιστήμης και της τεχνολογίας, 

καθώς και αποκεντρωμένα μοντέλα διοίκησης των επιχειρήσεων. Το cluster ως ιδέα 

αποτέλεσε το μέσο για τον προσανατολισμό σε αυτήν την κατεύθυνση, εξελίχθηκε όμως 

σε μια πολυδιάστατη και πολύπλευρη έννοια με ελλειπή εστίαση και όρια (European 

Commission, 2003). 

Από πολλούς, υιοθετείται ο ορισμός που έχει δώσει ο ΟΟΣΑ σύμφωνα με τον οποίο «ως 

cluster χαρακτηρίζεται  ένα σύνολο ισχυρά αλληλεξαρτώμενων επιχειρήσεων συνδεδεμένων 

σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, με στρατηγικές συμμαχίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά 

κέντρα, προμηθευτές πελάτες, όπου υπάρχει διάχυση πληροφοριών μεταξύ των μελών και 

προάγεται η καινοτομία» (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, 2003). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ MARTIN ΚΑΙ SUNLEY 

 Συγγραφέας Ορισμός (στα αγγλικά) 
Porter, 1998 A cluster is a geographically proximate group of interconnected companies and 

associated institutions in a particular field, linked by commodities and 
complementarities. 

Crouch and Farell, 
2001 

The more general concept of cluster suggests something looser: a tendency for 
firms in similar types of business to locate close together, though without having 
a particular presence in the area. 

Rosenfeld, 1997 A cluster is very simply used to represent concentrations of firms that are able to 
produce synergy because of their geographical proximity and interdependence, 
even though their scale of employment may not be pronounced or prominent. 

Feser, 1998 Economic clusters are not just related and supporting industries and institutions, 
but rather related and supporting institutions that 
are more competitive by virtue of their relationship. 

Swann and 
Prevezer, 1998 

Clusters are here defined as groups of firms within one industry based in one 
geographical area.  

Swann and 
Prevezer, 1998 

A cluster means a large group of firms in related industries at a particular 
location 

Simmie and Sennett, 
1999 

We define an innovative cluster as a large number of interconnected industrial 
and/or service companies having a high degree of collaboration, typically 
through a supply chain, and operating under the same market conditions. 

Roelandt and den 
Hertog, 1999 

Clusters can be characterized as networks of producers of strongly 
interdependent firms (including specialized suppliers) linked to each other in a 
value adding production chain. 

Van den Berg et al, 
2001 

The popular term cluster is most closely related to this local or regional 
dimension of networks. […] Most definitions share the notion of clusters as 
localized networks of specialized organizations, whose production processes are 
closely linked through the exchange of goods, services and/or knowledge. 

Enright, 1996 A regional cluster is an industrial cluster in which member firms are in close 
proximity to each other. 

Πηγή: Martin and Sunley, 2003 
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Η βιβλιογραφία παρόλα αυτά, δείχνει ως πιο ενδεδειγμένο τον ορισμό του Michael Porter 

(1998) σύμφωνα με τον οποίο cluster είναι η γεωγραφική συγκέντρωση ομάδας 

συσχετισμένων, αλληλοσυμπληρώμενων και ομοειδών επιχειρήσεων και οργανισμών με 

κοινό αντικείμενο (A geographically proximate group of interconnected companies and 

associated institutions in a particular field, linked by commonalities and 

complementarities)1.  

 

ii. Τα γενικά χαρακτηριστικά των clusters 

Τα Clusters είναι σημαντικά γιατί επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να είναι περισσότερο 

παραγωγικές και καινοτόμες από ό,τι θα ήταν αν λειτουργούσαν ανεξάρτητα. Οι 

επιχειρήσεις σε ένα cluster παρουσιάζουν τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά (Ketels, 2004) 

τα οποία προκύπτουν από τον ορισμό του Porter, αν και δεν είναι κοινώς αποδεκτό ότι 

αποτελούν απαραίτητους παράγοντες ή ικανούς να θέσουν τα όρια του ορισμού (European 

Commission, 2003): 

• Γεωγραφική συγκέντρωση: είναι το κρίσιμο σημείο της ιδέας των clusters ώστε να 

είναι δυνατή η διάχυση της πληροφορίας και ο διαμοιρασμός των πόρων. Από την 

άλλη όμως, έχουμε και τα «εικονικά clusters» τα οποία ξεπερνούν τον γεωγραφικό 

περιορισμό.   

• Συσχέτιση: είναι απαραίτητος ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων σε κοινές 

αγορές, πολιτικές τεχνολογίας, ή διαδικασιών. Σε διαφορετική περίπτωση, 

αναφερόμαστε απλά σε γεωγραφική συγκέντρωση επιχειρήσεων.  

• Η παρουσία και άλλων οργανισμών εκτός από τις επιχειρήσεις: η έννοια των 

clusters είναι πιο ευρεία σε σχέση με αυτή της βιομηχανίας, γιατί περιλαμβάνει και 

οργανισμούς διαφορετικής φύσεως, όπως εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα, 

δημόσιους οργανισμούς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να επιτυγχάνεται η 

ικανοποιητική απόδοση των λειτουργιών και δραστηριοτήτων. Η έννοια των 

clusters αντανακλά στην προοπτική της καινοτομίας, στο πλαίσιο της οποίας οι μη-

επιχειρηματικοί και κερδοσκοπικοί οργανισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στις οικονομικές δραστηριότητες.  

• Διασύνδεση: η έννοια των clusters δίνει έμφαση στους συσχετισμούς και την 

διάδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων. Αυτό το κριτήριο δεν απαντάται σε όλες τις 

περιπτώσεις clusters, όπου σε πολλά από αυτά οι επιχειρήσεις ομαδοποιούνται 

                                                 
1 Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης υιοθετείται ο ορισμός του Porter 
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ανάλογα με την φύση των δραστηριοτήτων τους, αλλά δεν έχουν την απαραίτητη 

διασύνδεση για την αποκόμιση των δυναμικών προνομίων από την συμμετοχή τους 

σε αυτά.  

Η κατανόηση των τεσσάρων αυτών διαστάσεων είναι περισσότερο σημαντική από τον 

καθορισμό οποιωνδήποτε δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης που πρέπει να ικανοποιούν 

ομάδες επιχειρήσεων ώστε να χαρακτηρίζονται ως clusters. 

Στο workshop που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2003 στο Λουξεμβούργο με τίτλο 

«Innovative Hot Spots in Europe: Policies to promote trans-border clusters of creative 

activity» και στο πλαίσιο ενός αναδιαρθρωμένου ορισμού2 εισήχθηκαν τρία νέα 

χαρακτηριστικά: 

• Ο δομημένος χαρακτήρας: τα clusters ως τρόπος οργάνωσης της παραγωγής 

διαφέρει από τις προσωρινές ομαδοποιήσεις επιχειρήσεων για συγκεκριμένους 

σκοπούς. Τα clusters έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. 

• Όγκος: τα clusters θα πρέπει να περιλαμβάνουν επιχειρήσεις δεδομένου χαρακτήρα 

στην οικονομία.  

• Η σημαντικότητα της Καινοτομίας: τα clusters ως φαινόμενο έχουν ενδιαφέρον 

γιατί είναι προσανατολισμένα προς την καινοτομία με την ευρεία έννοια, 

περιλαμβάνοντας καινοτομικές ρουτίνες όχι μόνο στην γραμμή παραγωγής, αλλά 

και από οργανωσιακής και εμπορικής άποψης.  

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

οικονομικής δραστηριότητας, αλλά ένα ισχυρό μέσο οικονομικής δραστηριότητας. Η 

Ευρωπαϊκή πολιτική κατευθύνεται προς την πολιτική των clusters στο πλαίσιο της 

προτεραιότητας των μικρο-οικονομικών θεμάτων έναντι των μακρο-οικονομικών.  

 

4.2 Τύποι clusters 

Τα clusters διαφοροποιούνται σε διάφορες διαστάσεις, όπως ο τύπος των προσφερόμενων 

προϊόντων ή/και υπηρεσιών, ο εντοπισμός των δυναμικών στους οποίους υπόκεινται, το 

στάδιο ανάπτυξής τους και το περιβάλλον δραστηριοποίησης. Μια από τις πολλές 

προτεινόμενες διακρίσεις είναι και αυτή που αναφέρεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(2003): 

                                                 
2 The cluster is a mode of organization of the productive system, characterized by a geographical 
concentration of a critical mass of economic actors and other organizations, specialized in a 
common field of activity, developing inter-relations of a market and nonmarket nature, and 
contributing to innovation and competitiveness of its members and the territory. 
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• Τα «mega clusters» έχουν έννοια που πλησιάζει τον ορισμό του Porter, 

αναφέρονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και προσπαθούν να αναδείξουν τα 

δυνατά σημεία της περιοχής.  

• Τα «τοπικά δίκτυα» απαντώνται συνήθως σε παραδοσιακούς κλάδους μεταξύ 

ΜΜΕ, αν και πολλές φορές τα συναντάμε και σε δραστηριότητες υψηλής 

τεχνολογίας.  

• Τέλος, τα «knowledge-based clusters» που είναι βασισμένα στην Γνώση, όπου 

κυριαρχεί η ανάγκη της μεταφοράς ιδεών και προσωπικού μεταξύ των 

επιχειρήσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ CLUSTERS 

 Mega Cluster Local Cluster Knowledge-based Cluster 
Επίπεδο Μακροοικονομικό Μικροοικονομικό Μικροοικονομικό 

Κίνητρο Ανταγωνιστικότητα της 
περιοχής 

Ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων 

Τεχνολογική ανάπτυξη, 
Καινοτομία 

Αποτελέσματα Μελέτες 
χαρτογράφησης, 
Στρατηγική ανάλυση 

Δυναμικότητα των 
επιχειρήσεων 

Διάχυση Γνώσης 

Συμμετέχοντες Κλάδος επιχειρήσεων, 
Αλυσίδες επιχειρήσεων 
κτλ 

ΜΜΕ Επιχειρήσεις και 
Ερευνητικά Κέντρα 

Παράγοντες επιτυχίας Όγκος, Παράγοντες της 
οικονομίας, 
Απασχόληση κτλ 

Γεωγραφική 
συγκέντρωση, 
Επιχειρηματικότητα, 
Επικοινωνία, Όραμα, 
Ανταγωνισμός κτλ 

Επαρκής ρυθμιστικό 
πλαίσιο, Οικονομίες 
κλίμακας, Ροή 
πληροφορίας κτλ 

Παραδείγματα χωρών 
που αναπτύσσονται 

Δανία, Φιλανδία, 
Σκωτία 

Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα Λουξεμβούργο, Γερμανία, 
Αυστρία 

Πηγή: European Commission, 2003 

 

Φυσικά, προτείνονται και άλλες τυπολογίες, όπως αυτή του Markusen (1994), ο οποίος 

σύμφωνα με την φύση των συμμετεχόντων διακρίνει τέσσερις τύπους clusters: 

«Marshallian clusters» που αποτελούνται από γεωγραφικά συγκεντρωμένες επιχειρήσεις, 

«Hub-and-Spoke clusters» στα οποία ηγείται μια μεγάλη επιχείρηση, «Satellite platforms» 

στα οποία συνήθως ο ηγέτης είναι ξένη μεγάλη επιχείρηση και τέλος στα «State-Anchored 

clusters» όπου η βασική δραστηριότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με έναν δημόσιο 

οργανισμό (πανεπιστήμιο, δημόσια επιχείρηση κτλ). Σε άλλες τυπολογίες τα clusters 

διακρίνονται από τον βαθμό ωριμότητάς τους σε «αναδύοντα», «αναπτυσσόμενα», 

«ώριμα» και «φθίνοντα» (European Commission, 2003).  
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Ο Michael Porter (Porter, 2003) υποστηρίζει και τον διαχωρισμό των clusters σε 

διαφορετικά επίπεδα. Τέτοια είναι τα παγκόσμια καινοτομικά δίκτυα, όπως αυτό της 

Silicon Valley σε ημιαγωγούς, που όμως είναι λίγα στον αριθμό και όσα υπάρχουν 

εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς. Άλλα clusters επικεντρώνονται στην 

μεταποίηση, την ανάληψη από τρίτους (outsourcing) υπηρεσιών ή παίζουν τον ρόλο των 

περιφερειακών κέντρων υπηρεσιών.  

Οι εταιρίες που βασίζονται σε εξελιγμένα clusters συχνά υποστηρίζουν ανάλογα δίκτυα σε 

άλλες περιοχές με σκοπό την μείωση του κινδύνου από την συγκέντρωση σε μια 

τοποθεσία και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών σε περιφερειακές αγορές. Αποτελεί 

πρόκληση για μια οικονομία η μετάβαση από μεμονωμένες επιχειρήσεις σε ένα επίπεδο 

cluster και από εκεί στην ανάπτυξη πιο εξελιγμένων δράσεων. 

 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι συνεργατικών δικτύων, τα οποία παρατίθεται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

 Παρατηρήσεις Υποστηρικτικές δομές Ωφέλη 
Περιφερειακά Clusters Βασίζονται στις αρχές 

του M. Porter. Έχουν ως 
σκοπό την δημιουργία 
ευνοϊκών συνθηκών 
μικρο-οικονομικής 
ανάπτυξης. 

Περιφερειακές Αρχές Από τα περιφερειακά 
clusters ευνοούνται 
κυρίως οι μεγάλες 
επιχειρήσεις 

Δίκτυα και Διεθνείς 
Ενώσεις 

Αποτελούν το 
πρωταρχικό στάδιο για 
την ανάπτυξη 
στενότερων και 
δυνατότερων δεσμών 
μεταξύ μικρών μελών 

Βιομηχανικοί Σύνδεσμοι 
Επιμελητήρια 

Επιτρέπει σε 
περιφεριακά clusters να 
απευθυνθούν σε αυτά 
για θέματα που τους 
αφορούν, πχ ανάπτυξη 
εξαγωγών, πολιτική 
εμπορίου κτλ 

Εμπορικά clusters, 
Στρατηγικές συμμαχίες 

Συμμαχίες μεταξύ 
μικρών ομάδων 
επιχειρήσεων, δικτύωση 
με σκοπό την την 
επίτευξη στόχων που δεν 
επιτυγχάνονται 
μεμονωμένα. 
Επικέντρωση σε 
εμπορικούς σκοπούς. 

Μεμονωμένες 
επιχειρήσεις 

Ενδυνάμωση των ΜΜΕ 
και μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων στην 
ανάπτυξη με στόχο την 
ανταγωνιστικότητα 

 

Πρωτοβουλίες 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Συχνά υποκινούνται από 
μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις που 
επιθυμούν την ανάπτυξη 
των προμηθευτών τους 
πχ ISO  

Μεγάλες ειχειρήσεις 
 

Ενδυνάμωση των ΜΜΕ 
στην ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας σε 
θέματα ηλ.εμπορίου 
κυρίως 

Πηγή: Cluster Navigators Ltd 
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Σε γενικές γραμμές, ένα cluster έχει δυναμική και ορισμένο κύκλο ζωής, με τα εξής στάδια 

(DTI, 2004): 

Α. Embryonic clusters, Εμβρυακά: αυτά που είναι στην αρχική φάση της ανάπτυξή τους 

Β. Established clusters, Εγκαθιδρυμενα clusters: αυτά που θεωρείται πως έχουν 

προοπτικές ανάπυξης 

Γ. Mature clusters, Ώριμα clusters: αυτά που οι δραστηριότητές τους είναι στατικές ή που 

δεν παρουσιάζουν περιθώρια ανάπτυξης 

Δ. Declining clusters, Φθίνοντα clusters: αυτά που έχουν φτάσει στο υψηλότερο σημείο 

και η απόδοσή τους πλέον αρχίζει να φθίνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, γίνεται 

ανασχεδισμός της στρατηγικής τους, ώστε να δραστηριοποιηθούν και πάλι με καλύτερες 

προοπτικές. 

 

4.3 Η δομή ενός Cluster 

 

 

Οι συμμετέχοντες σε ένα cluster διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

Α. Core Companies: Οι επιχειρήσεις - πυρήνες, που είναι οι ηγετικές επιχειρήσεις του 

cluster. 
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Β. Support Businesses: Οι επιχειρήσεις που υποστηρίζουν το cluster έμμεσα ή άμεσα. 

Αυτοί είναι δυνατό να είναι οι προμηθευτές του εξοπλισμού, των πρώτων υλών, καθώς και 

σύμβουλοι επιχειρήσεων, νομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων, 

διαφημιστικές εταιρίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στενά με τις ηγετικές επιχειρήσεις 

του cluster. 

Γ. Soft Infrastructure: Οι επιχειρήσεις υποστήριξης χαμηλής έντασης, δηλαδή υποστήριξη 

από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, τοπικούς φορείς επιχειρηματικών ενώσεων, 

συνδέσμους τοπικής ανάπτυξης που με τις δραστηριότητές τους παρέχουν προστιθέμενης 

αξίας υπηρεσίες στο cluster. 

Δ. Hard Infrastructure: Οι επιχειρήσεις υποστήριξης υψηλής έντασης, που αφορούν την 

υποστήριξη των υποδομών του cluster, όπως οδοποιία, διαχείριση λυμμάτων, 

τηλεπικοινωνίες κτλ.   

 

Η εμπειρία δείχνει πως τα clusters που καθοδηγούνται από ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατό 

να πετύχουν σημαντικές βελτιώσεις της απόδοσης, χωρίς αυτό να αποκλείει την εμπλοκή 

της δημόσιας διοίκησης, απαραίτητη για την υποστήριξη και εφαρμογή του θεσμικού 

πλαισίου. Οι συμμετέχοντες σε ένα cluster είναι απαραίτητο να δραστηριοποιούνται με 

στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και όχι μόνο το χρηματοοικονομικό κέρδος.  

 

Η συνηθισμένη μορφή του νομικού προσώπου που αποκτούν τα clusters είναι αυτό της 

Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρίας (Μπιρμπίλης, 2005) .  

Η μορφή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, είναι μία ιδιαίτερα ευέλικτη δομή για 

τέτοιου είδους ενέργειες διότι:  

-  Διασφαλίζει την ύπαρξη του φορέα, ο οποίος θα ευθύνεται έναντι των αρχών 

χρηματοδότησης και ελέγχου, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει την οικονομική διαχείριση 

για λογαριασμό των συμμετεχόντων.  

-  Αποτελεί μία χαλαρή δομή η οποία δεν χρειάζεται υψηλή δέσμευση κεφαλαίων από 

πλευράς των συμμετεχόντων στο δίκτυο. 

 

Η επιτυχία της απόδοσης ενός cluster οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο ανθρώπινο 

δυναμικό που συμμετέχει. Χρειάζεται να υπάρχουν στενοί δεσμοί μεταξύ τους, καθώς οι 

διαδικασίες για την ανάπτυξη των δικτύων απαιτούν (Cluster Navigators, 2001): 

• Επικοινωνία 
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• Ομοφωνία 

• Συνεργασία σε όλα τα επίπεδα 

• Ομαδικότητα 

 

4.4 Τα Clusters ως εργαλεία Οικονομικής Πολιτικής 

Η αλλαγή τοπίου στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων και ο προσανατολισμός προς την 

ανάπτυξη καινοτόμων μορφών στρατηγικών συνεργασιών, οδηγεί την Ανταγωνιστικότητα 

σε πιο υψηλό επίπεδο (Porter, 2003): 

• Τα clusters ευνοούν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα παρέχοντας 

πρόσβαση σε εξειδικευμένους πόρους, υπηρεσίες, προσωπικό, πληροφορία, 

οργανισμούς και «δημόσια αγαθά», όπως η κατάρτιση και εκπαίδευση. Επιπλέον, 

διευκολύνουν τον συντονισμό και τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και 

την ταχεία διάχυση των βέλτιστων πρακτικών ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, είναι 

εύκολο μα προσδιοριστούν συγκριτικά στοιχεία απόδοσης, καθώς και κίνητρα για 

βελτίωση.  

• Ως στρατηγική μέθοδος προκαλεί και ενδυναμώνει την καινοτομία με το να 

αντιλαμβάνεται σχετικά γρήγορα τις καινοτομικές ευκαιρίες. Η παρουσία 

πολλαπλών προμηθευτών και οργανισμών δημιουργεί το υπόβαθρο για την 

ανάπτυξη της γνώσης σε ένα περιβάλλον όπου η διαθεσιμότητα των πόρων ευνοεί 

τους πειραματισμούς.  

• Τέλος, η εμπορευματοποίηση διευκολύνεται στο πλαίσιο των ευκαριών ανάπτυξης 

νέων επιχειρήσεων και γραμμών παραγωγής ήδη υφιστάμενων.  

Τα clusters αντανακλούν την θεμελιώδη επίδραση της εξωστρέφειας και της διασύνδεσης 

μεταξύ των επιχειρήσεων και των οργανισμών στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. 

 

Η παραδοσιακή βιομηχανική πολιτική είναι προσανατολισμένη στις εγχώριες επιχειρήσεις 

σε κανονιστικό πλαίσιο κεντρικά ελεγχόμενο σε εθνικό επίπεδο με τον κίνδυνο να 

παραποιούνται οι όροι του ανταγωνισμού.  

Αντίθετα, η καινοτομική πολιτική των clusters δίνει έμφαση στην διακρατική διασύνδεση 

ενθαρρύνοντας πρωτοβουλίες σε τοπικό, αλλά και κρατικό επίπεδο. Οι συνεργασίες 

μεταξύ τοπικών και ξένων επιχειρήσεων συμβάλλουν στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας.  
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Η ανταγωνιστικότητα μιας περιοχής ή μιας χώρας εξαρτάται και από τα clusters, καθώς 

δίνουν την ευκαιρία ενός νέου επιπέδου συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου 

τομέα αναπτύσσοντας τον διάλογο μεταξύ του επιχειρηματικού και του πολιτικού κόσμου. 

Παρόλα αυτά, από μόνα τους ως πρωτοβουλίες είναι λιγότερο αποτελεσματικές από το να 

αποτελούν μέρος  της συνολικής κυρίαρχης οικονομικής πολιτικής.  

Τα clusters αποτελούν πρωτοποριακή αντίληψη της οικονομίας καθώς είναι 

εναρμονισμένα με την φύση του ανταγωνισμού και τους πόρους του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (Ketels, 2003). Οι διασυνδέσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο ενός 

cluster είναι θεμελιώδεις ειδικά στην πορεία και την ένταση της καινοτομίας.  

 

4.5 S.W.O.T. Ανάλυση  

Το ενδιαφέρον για τα clusters επικεντρώνεται στα ωφέλη από την συμμετοχή σε αυτά, 

όμως είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη και οι κίνδυνοι, καθώς και τα δυνατά σημεία και 

οι ευκαιρίες των clusters. Tα βασικά σημεία αυτής της ανάλυσης παρουσιάζονται στην 

SWOT Ανάλυση που ακολουθεί και στηρίζεται σε αναλύσεις διαφόρων τύπων clusters 

(European Commission 2003, West Midlands 2002, Western Washington University 2004, 

The Western GTA - Biotechnology Cluster 2005). 

 

ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ - STRENGTHS ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ - WEAKNESSES 
• Αύξηση της παραγωγικότητας 
• Μείωση κόστους συναλλαγών 
• Πρόσβαση στην γνώση 
• Βιομηχανική αναδιάρθρωση 
• Περιφερειακή Ανάπτυξη 
• Προώθηση της Καινοτομίας 

• Αυξημένη εξειδίκευση 
• Διακινδύνευση της Καινοτομίας 
• Δέσμευση των επιχειρήσεων 
• Μέγεθος του δικτύου 
• Νομική μορφή 

 
 

Δυνατά Σημεία - Strengths 

• Αύξηση στην παραγωγικότητα μέσω οικονομιών κλίμακας (υποδομές, ανθρώπινοι 

πόροι, εξειδικευμένες υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογίας κτλ) λόγω της μεγάλης 

συγκέντρωσης ομοειδών επιχειρήσεων 

• Μείωση του κόστους συναλλαγών και καλύτερες just-in-time πρακτικές, λόγω της 

γεωγραφικής εγγύτητας των επιχειρήσεων 

• Βελτίωση στην πρόσβαση στην γνώση της αγοράς και των τεχνολογικών εξελίξεων 
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• Ο συνδυασμός της ευελιξίας των μικρών επιχειρήσεων με πόρους υψηλής 

κλίμακας προωθεί την προοπτική της βιομηχανικης αναδιάρθρωσης  

• Η έννοια των clusters δεν περιορίζεται από τα φυσικά σύνορα των κρατών, 

αντίθετα οι διακρατικές / διασυνοριακές συνεργασίες ενδείκνυνται για την 

ανάπτυξή τους 

• Ευκαιρίες ομαδικής κατάρτισης και εκπαίδευσης για τις καινοτομικές πρακτικές 

και αξιοποίηση των συνεργιών,καθώς οι επιχειρήσεις δεν είναι δυνατό να 

ακολουθήσουν τις προσταγές της καινοτομίας όταν είναι απομονωμένες  

Σημειώνουμε εδώ πως λίγες μελέτες προσπάθησαν να επιβεβαιώσουν τα παραπάνω. Οι 

περισσότερες τείνουν να συγκρίνουν την επιτυχία ενός cluster με ένα ήδη υπάρχον και 

επιτυχημένο χρησιμοποιώντας την Silicon Valley ως πρότυπο.  

 

Αδύναμα Σημεία - Weaknesses 

• Η αυξημένη εξειδίκευση σε μια περιοχή είναι δυνατό να οδηγήσει σε αποτυχία σε 

περίπτωση που η δραστηριότητες υποστούν την οικονομική ύφεση, με αποτέλεσμα 

να καταστεί δύσκολη η αναδιοργάνωση και αναπροσανατολισμός σε νέες 

δραστηριότητες 

• Σε πολλούς τύπους clusters ελλοχεύει ο κίνδυνος από την προτεραιότητα που 

δίνεται στην συνεργασία έναντι του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να 

διακινδυνεύονται τα κίνητρα για την Καινοτομία 

• Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της απομόνωσης των επιχειρήσεων από τους εκτός από 

το cluster παράγοντες και ευκαιρίες, καθώς δεσμεύονται από το δίκτυο 

• Κίνδυνο για την αποτυχία του εγχειρήματος αποτελούν και άλλοι παράγοντες, 

όπως το μέγεθος του δικτύου, η νομική του μορφή κτλ 

 

ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ - OPPORTUNITIES ΚΙΝΔΥΝΟΙ – THREATS 
• Βιομηχανία και Έρευνα 
• Καινοτομία 
• Κατάρτιση 
• Υποστήριξη Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας 
• Τοπική εξειδίκευση 
• Νέοι επενδυτές 
• Κέντρα Αριστείας 
• Συγχρηματοδοτούμενα εργαλεία 

• Άλλα αναπτυσσόμενα clusters 
• Κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο 
• Ελλείψεις στην εφαρμογή των 

οικονομικών πολιτικών 
• Ορισμός του cluster 
• Μεταβολές στην ζήτηση 
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Ευκαιρίες - Opportunities 

• Ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ βιομηχανίας και έρευνας 

• Υποστήριξη επιχειρήσεων με καινοτομικές ρουτίνες παραγωγής και διοίκησης 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων με δράσεις συνολικής κατάρτισης 

• Διευκόλυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των συνεργασιών 

• Αξιοποίηση της τοπικής εξειδίκευσης σε ένα κλάδο (πχ πηγές ανανεώσιμης 

ενέργειας) 

• Προσέλκυση νέων επενδυτών στην περιοχή 

• Ίδρυση περιφερειακών κέντρων αριστείας 

• Κοινοτικές και Εθνικές πρωτοβουλίες συγχρηματοδότησης ανάπτυξης clusters, 

αλλά και η οικονομική πολιτική που αναπτύσσεται στην περιοχή εφόσον ευνοεί τα 

clusters 

 

Κίνδυνοι – Threats 

• Κίνδυνο αποτελεί η προοπτική ανάπτυξης άλλων clusters στην ευρύτερη περιοχή 

• Πολλές επιταγές του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου που διέπει την 

επιχειρηματικότητα, συχνά αποτελούν φραγμό στην ανάπτυξη τέτοιου είδους 

συνεργασιών 

• Οι εκάστοτε οικονομική πολιτική που ακολουθείται χρειάζεται να θέτει τους όρους 

προς την κατεύθυνση ανάπτυξης τέτοιων μορφών συνεργασιών και να τις 

υποστηρίζει με συμβουλευτικές υπηρεσίες, χαρτοργάφηση, ανάλυση αναγκών κτλ  

• Ο ορισμός του cluster πρέπει να είναι τόσο ευρύς, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις 

βιομηχανίες και οργανισμούς που διασυνδέονται με τις βασικές λειτουργίες του, 

άλλα και τόσο στενός, ώστε να περιλαμβάνει επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 

κοινούς προβληματισμούς στην παραγωγικότητα και απόδοση (Ketels, 2003) 

• Οποιαδήποτε μεταβολή στην ζήτηση της αγοράς επιβάλλει μεταβολές στην 

παραγωγή και ενδεχομένως στην οργάνωση και διοίκηση των clusters, για αυτό το 

λόγο χρειάζεται να παρουσιάζουν ευελιξία στην υιοθέτηση νέων πρακτικών  

 

4.6 Τα Clusters στην Ευρώπη και την Ελλάδα  

Μέχρι σήμερα, η πληροφόρηση για τα clusters στην Ευρώπη προέρχεται από την μελέτη 

συγκεκριμένων περιπτώσεων. Ο Michael Porter το 1990 είχε ήδη συμπεριλάβει ένα 
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σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών παραδειγμάτων. Από τότε και στη συνέχεια, αν και 

διάφορες σχετικές μελέτες έχουν συνταχθεί, δεν υπάρχει ο ακριβής αριθμός και στοιχεία 

για την ευρωπαϊκή αγορά.  

Την τελευταία πενταετία μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών έχουν γίνει προσπάθειες για την 

συγκέντρωση στοιχείων. Σχεδόν το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών χωρών έχει κάνει 

συστηματικές προσπάθειες για την ποσοτικοποιημένη αποτύπωση των clusters 

(χαρτογράφηση των clusters – cluster mapping), σύμφωνα με σχετική αναφορά της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2002). Ακόμα όμως δεν υπάρχουν αρκετά συγκεντρωτικά 

στοιχεία.  

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία είναι δύο παραδείγματα των πιο πρόσφατων 

προσπαθειών cluster mapping που καλύπτουν το σύνολο των εθνικών οικονομιών. Η 

μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει περιφερειακά μοτίβα απασχόλησης σε ομάδες 

επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται εκ των πραγμάτων ως clusters (DTI – Clusters, 2005). 

Η μελέτη σε 34 περιφερειακά clusters σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει 

πως: 

• τα περισσότερα από αυτά αποτελούνται από μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

• εξυπηρετούν την παγκόσμια αγορά και όχι μόνο την ευρωπαϊκή 

• προσφέρουν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης 

• τα clusters αποτελούνται ή αναπτύσσονται γύρω από τις πιο αναπτυγμένες 

επιχειρήσεις ανά κλάδο 

Η Έκθεση της Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Porter and Schwab, 2002) καταλήγει σε 

συνολικά αποτελέσματα των δυνάμεων και δυναμικών των cluster για 80 χώρες 

συμπεριλαμβανομένων και όλων των ευρωπαϊκών. Η έρευνα προσμετρά δείκτες σχετικά 

με την ανάπτυξη των clusters, καθώς των συνολικών δυναμικών τους. Κατά μέσο όρο, η 

θέση της Ευρώπης στην ανάπτυξη των clusters τοποθετείται χαμηλότερα σε σχέση με την 

συνολική ανταγωνιστικότητα, όμως η διαφορά είναι αρκετά μικρή. Όπως στις 

περισσότερες μετρήσεις, ο υψηλός βαθμός διαφοροποίησης μεταξύ των ευρωπαϊκών 

χωρών κινεί το ενδιαφέρον στην εξέταση των χωρών μιας προς μιας. Mια ιδιαίτερη 

περίπτωση είναι η Ιταλία, που κατατάσσεται παγκοσμίως στην πρώτη θέση της ανάπτυξης 

των clusters, όμως στην 24η στην συνολική μικρο-οικονομκή ανταγωνιστικότητα. Οι 

χώρες που αντιθέτως κατατάσσονται υψηλά στην μικρο-οικονομική ανταγωνιστικότητα σε 

σχέση με την ανάπτυξη clusters είναι η Ελλάδα και η Δανία.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ CLUSTERS ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Κατάταξη χωρών Κατάταξη σε Ανάπτυξη clusters Κατάταξη σε μικρο-οικονομικό επίπεδο 
Φιλανδία 4 2 

Ηνωμένο Βασίλειο 5 3 

Γερμανία 7 4 

Σουηδία 9 6 

Ολλανδία 14 7 

Δανία 22 8 

Αυστρία 16 12 

Βέλγιο 25 13 

Γαλλία 21 15 

Ιρλανδία 10 20 

Ιταλία 1 24 

Ισπανία 30 25 

Πορτογαλία 32 36 

Ελλάδα 67 43 

Μέσος όρος Ε.Ε. 19 16 
Πηγή: Global Competitiveness Report, 2002-2003 

 

Πολλοί ερευνητές έχουν αποδόσει την αυξημένη ανάπτυξη των clusters στην Ευρώπη στο 

γεγονός της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της αγοράς. Πιστεύεται πως η πτώση των 

εμπορικών και των φυσικών συνόρων προσθέτει στην ανάπτυξη των clusters, αν και δεν 

υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν αυτήν την άποψη. 

 

i. Η πολιτική των clusters στην Ευρώπη 

Τα clusters δεν είναι απλά μια οικονομική πραγματικότητα στην Ευρώπη, αλλά ένας 

σημαντικός μοχλός ανάπτυξης. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υποστηρίζει την ανάπτυξή τους ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο.  

Μια από τις πρώτες περιοχές παγκόσμια που εφάρμοσε την προοπτική των clusters στην 

οικονομική της πολιτική είναι η περιοχή των Βάσκων στην Ισπανία (Ketels, 2004). 

Υποκινημένοι από την οικονομική κρίση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εισήγαγαν την 

προσσέγγιση των clusters στον παραδοσιακό μεταποιητικό κλάδο και μια δεκαετία 

αργότερα η περιοχή αναπτύχθηκε στην πιο πλούσια της Ισπανίας.  

Στο μεταξύ, εισήχθηκαν διάφοροι τύποι πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη clusters σε 

πολλά μέρη της Ευρώπης κυρίως από μηχανισμούς τοπικής ή περιφερειακής 

αυτοδιοίκησης προσπαθώντας να δεσμεύσουν τις ενώσεις και συλλόγους βιομηχανιών στα 

εγχειρήματά τους.  
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Αντιθέτως, μικρότερη ήταν η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα. Παράδειγμα αποτελεί η 

Ανατολική Γερμανία, όπου λόγω της αδράνειας της δημόσιας πρωτοβουλίας, ιδιώτες 

προσπάθησαν να προωθήσουν το προφίλ της περιοχής τους γύρω από την 

αυτοκινητοβιομηχανία και τα χημικά προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο, ήταν πιο εύκολο για 

τους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα να ακολουθήσουν και να υποστηρίξουν την 

προσπάθεια.  

Η εμπειρία δείχνει πως η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι περισσότερο 

αποτελεσματική όταν οι περιφερειακή διοίκηση έχει δυνατή και ανεξάρτητη ικανότητα 

στην λήψη αποφάσεων. Αυτό συμβαίνει σε χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο και η 

Ιταλία, όπου υπάρχουν αποκεντρωμένες δομές στήριξης της περιφέρειας. Σε χώρες όπου 

οι δομές είναι αυστηρά συγκεντρωμένες σε κεντρικά κυβερνητικό επίπεδο, οι leaders του 

ιδιωτικού τομέα τείνουν να αδιαφορούν για την περιφερειακή ανάπτυξη και αναφέρονται 

απευθείας στην κρατική κεντρική δομή λήψης αποφάσεων.  

Η ανάπτυξη των clusters θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 

ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο των στόχων της Λισαβώνας. Παρόλο που η γενικότερη 

οικονομική ευρωπαϊκή στάση προσανατολίζεται στα clusters, είναι απαραίτητο να ληφούν 

επιπλέον υποστηρικτικά μέτρα, ώστε τελικά να μην αντιμετωπιστούν ως ένα ακόμα 

αποτυχημένο οικονομικό φαινόμενο. 

• Είναι απαραίτητη η κατανόηση του επιπέδου των clusters σε όλη την περιοχή σε 

επίπεδο σύνθεσης και απόδοσης, με σκοπό την ενεργοποίηση των δράσεών τους 

και ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους. Αντίστοιχη προσπάθεια γίνεται στις ΗΠΑ, η 

Χαρτογράφηση των Clusters, με σκοπό την ποσοτικοποιημένη συνολική 

απεικόνισή τους.  

• Καθώς η ομοιογένεια των εθνικών πολιτικών απέναντι στην ανάπτυξη των clusters 

είναι υψηλή, σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσουν οι κατά 

τόπους φορείς επιχειρηματικότητας. 

• Τα clusters θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μέρος της ευρύτερης πολιτικής της 

ανταγωνιστικότητας.  

• Οι σχετικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να αποτελέσουν ευκαιρία για τον 

επαναπροσδιορισμό του ρόλου του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην ευρύτερη 

οικονομική πολιτική.  

Στο παρελθόν, οι ρόλοι αυτοί ήταν αυστηρά διαχωρισμένοι, με την κυβέρνηση να θέτει 

τους κανονισμούς και τις υποδομές και τον ιδιωτικό τομέα να αναπτύσσεται σε αυτό το 
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πλαίσιο. Σήμερα όμως, στον εκσυγχρονισμένο ανταγωνισμό, ο ιδιωτικός τομέας 

αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο του όσον αφορά στα επιχειρησιακά παγκόσμια 

περιβάλλοντα. Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας πλέον συνεργάζονται στενά στην 

διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής και δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις έχουν 

περισσότερο άμεση γνώση των εμποδίων στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την αύξηση 

της παραγωγικότητας, η συνδρομή τους αποκτά μεγάλες διαστάσεις.  

Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από δυνατά clusters και επιχειρησιακά 

περιβάλλοντα ώστε να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Η διεθνής επιτυχία 

πολλών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, αποτελεί απόδειξη της 

ζωτικότητας των clusters που αναπτύσσονται και ευημερούν στην Ευρώπη. Η χαμηλή 

απόδοση πολλών ευρωπαϊκών οικονομιών έναντι αντίστοιχων διεθνών δείχνει πως 

χρειάζεται μεγαλύτερη κινητοποίηση ώστε να εφαρμοστεί η Ατζέντα της Λισαβώνας. Τα 

clusters προσφέρουν την κρίσιμη ευκαιρία να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τον 

προσανατολισμό των οικονομικών πολιτικών της Ευρώπης προς αυτόν τον στόχο (Ketels, 

2004).  

 

ii. Η πολιτική των clusters στην Ελλάδα 

Το 1997 για πρώτη φορά το Υπουργείο Ανάπτυξης (τέως ΥΒΕΤ - Υπουργείο 

Βιομηχανικής Έρευνας και Ανάπτυξης) εισήγαγε την ιδέα της ομαδοποίησης μικρών και 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία clusters, χρηματοδοτούμενων από 

το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία ΜΜΕ – Clusters» ακολουθώντας τις πρακτικές του Michael 

Porter.  

Σκοπός του Υπουργείου ήταν η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στα 

πεδία της μεταποίησης, του μάρκετινγκ και της μεταφοράς τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες 

ήταν κυρίως ΜΜΕ προερχόμενες από διάφορα επιχειρηματικά περιβάλλοντα, καθώς και 

ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί.  

Η ανταπόκριση των ελληνικών επιχειρήσεων ήταν ικανοποιητική, με αποτέλεσμα να 

υλοποιηθούν και να λειτουργήσουν 23 από αυτά με κάθε cluster να αποτελείται 

τουλάχιστον από 6 επιχειρήσεις  (European Commission 2003). 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του project 

ωφείλονταν κυρίως στην διαφοροποίηση της κουλτούρας ανά επιχείρηση, το οποίο 

οδήγησε πολλές φορές στην έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των μελών. Παρόλα αυτά, 

πολλά ήταν και τα θετικά αποτελέσματα: 

• Η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων 



 44 

• Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων των clusters 

• Η επιτυχημένη είσοδος σε νέες αγορές 

• Η επιτυχημένη μεταφορά και απόκτηση τεχνογνωσίας που οδήγησε στην ανάπτυξη 

νέων προϊόντων και καλύτερη προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες  

• Η βελτίση των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων - μελών 

• Η επίτευξη οικονομικών κλίμακας στην απόκτηση πρώτων υλών 

Η συνολική αξιολόγηση του project  απέδειξε πως ο κύριος αντικειμενικός στόχος του 

Υπουργείου να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ επιτεύχθηκε, καθώς στις 

μικρές επιχειρήσεις δόθηκε η ευκαιρία να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τις μεγαλύτερες. 

 

Στην συνέχεια, και μέχρι σήμερα, το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000-2006) και 

ειδικότερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», Άξονας 2, Μέτρο 2.7 

«Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ και ΠΜΕ», Δράση 2.7.2, προωθεί τις 

Δικτυώσεις των Επιχειρήσεων «Clustering - Networking».  

Στο  πλαίσιο της  Δράσης 2.7.2 ενισχύονται δίκτυα  ΜΜΕ (clusters)  για  την επίτευξη 

συγκεκριμένων  στόχων,  με τους  οποίους  θα συνδέονται  όλες  οι επιχειρήσεις  και θα  

οδηγούν  σε συγκεκριμένο  επιχειρηματικό  αποτέλεσμα  που  θα ελέγχεται με την 

ολοκλήρωση του έργου.  Τα  clusters  μπορούν  να αναφέρονται   σε  εκτέλεση  

συγκεκριμένου  κοινού  έργου,  είτε  στη δημιουργία  μόνιμων  επιχειρηματικών  

συνεργασιών (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, 2003). 

Σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

στόχος για το 2006 είναι η δημιουργία συνολικά 40 δικτύων Επιχειρήσεων, ενώ 

αναμένεται συνολικά 150 επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε νέα Clusters. Αξίζει να 

σημειωθεί πως μέχρι σήμερα (Αύγουστος 2005) η Δράση έχει προκυρηχθεί μόνο μία φορά 

(καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων υποψηφιότητας: 15/1/2004) και σύμφωνα 

με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση μόνο 3 από τα 

8 Clusters που προτάθηκαν, συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 7.515.120  

(στοιχεία 22/12/2004).  

 

Αναφέρουμε επίσης πως η Δράση 2.2.3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των 

Τουριστικών ΜΜΕ» του ίδιου επιχειρησιακού Προγράμματος προωθεί την δικτύωση των 

Τουριστικών ΜΜΕ – Clustering». Στο πλάισιο αυτής της Δράσης ενισχύεται η 

ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ όλων των κλάδων του Τουριστικού Τομέα, μέσω της 
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ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων ΜΜΕ  που θα αφορούν στη συμμετοχή τους  σε 

ομάδες και δίκτυα Επιχειρήσεων (clusters – networks) ώστε να ενισχυθεί η παρουσία τους 

στην αγορά (Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, 2005). 

 

Τέλος, αναφέρουμε πως η δικτύωση των επιχειρήσεων υποστηρίζεται και από την 

Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+, που έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου και την προσέλκυση των νέων, μέσω της 

υλοποίησης πλέγματος δράσεων που ικανοποιούν παράλληλα τις εθνικές και κοινοτικές 

προτεραιότητες για τη Γ΄ Προγραμματική Περίοδο (απασχόληση, ισότητα, προστασία του 

περιβάλλοντος κ.λπ). Επιδίωξη της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη της 

ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών, με την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών, 

ανθρώπινων και οικονομικών πόρων τους, την ανακάλυψη νέων πηγών εισοδήματος και 

την παράλληλη προστασία της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. 

 

Ένα από τα δίκτυα που υποστηρίχτηκε από το Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης 

είναι το δίκτυο SolarNet. Πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων συστημάτων 

ηλιακών λέβητων που αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην αντιμετώπιση 

κοινών αναγκών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητάς τους. 

Ιδρύθηκε μια νέα επιχείρηση και όλοι οι συμμετέχοντες επένδυσαν σε νέο εξοπλισμό, 

στρατηγικές προώθησης, εξαγωγές, αλλά και μεταφορά τεχνογνωσίας και κατάρτιση. Το 

δίκτυο είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του κόστους παραγωγής, αύξηση της ποιότητας 

των προϊόντων, αυξημένες εξαγωγές και τέλος μια θέση του cluster στην παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα (European Commission, 2003). 
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Η ΔΙΚΤΥΩΣΗ / CLUSTERING ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

Κεφάλαιο 

5 
 

 

ην τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη η γνώση αναδεικνύεται σε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για τις ώριμες οικονομίες της ευρωζώνης. Στην αγορά των 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών η παραγωγή γνώσης αποτελεί θεμελιακό 

οικονομικό στοιχείο. Στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η αγορά των 

συμβούλων έχει μεγαλώσει σημαντικά, το θεσμικό περιβάλλον δεν ευνοεί την 

μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του κλάδου.  

Οι περισσότερες εταιρίες Συμβούλων Μάνατζμεντ τυπικά δραστηριοποιούνται 

μεμονωμένα, ενώ κατά περίπτωση συνάπτουν συνεργασίες με τη μορφή κοινοπρακτικών 

σχημάτων κυρίως εν όψει ανάληψης συγκεκριμένων έργων συνήθως από δημόσιους 

φορείς.  

 

5.1 Το Clustering των Συμβούλων Μάνατζμεντ 

Στην Ελλάδα το 1992 ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος 

(ΣΕΣΜΑ) ο οποίος είναι μη κερδοσκοπικό επιστημονικό Σωματείο. Τα ιδρυτικά μέλη 

ήταν 23 από τις μεγαλύτερες και πλέον γνωστές εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων, ενώ 

σήμερα ο Σύνδεσμος έχει 57 μέλη μεταξύ των οποίων τις μεγάλες ελληνικές εταιρίες και 

τις διεθνείς εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

Κύριος σκοπός του ΣΕΣΜΑ είναι η ανάπτυξη της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

μάνατζμεντ στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα της οικονομίας και από το 1993 είναι 

μέλος του ΣΕΒ, ως επαγγελματική κλαδική ένωση.  

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) είναι μέλος 

των διεθνών οργανισμών FEACO (Federation of Management Consulting Associations) 

και ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes). 

Τ 



 47 

i.  ΣΕΣΜΑ 

Οι σκοποί του Συνδέσμου  Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ της Ελλάδος είναι: 

1. Η συμβολή στην ανάπτυξη και τη διατήρηση υψηλής εικόνας για το έργο του 

Συμβούλου Μάνατζμεντ και για τη συμβολή των εταιριών Συμβούλων 

Μάνατζμεντ στη γενικότερη ανάπτυξη των οικονομικών μονάδων του ιδιωτικού 

και του δημόσιου τομέα. 

2. Η παρακολούθηση, έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που αφορά τον κλάδο σε 

επίπεδο επιστημονικό, τεχνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό και η ενημέρωση των 

μελών του σχετικά. 

3. Η προαγωγή και προάσπιση των συμφερόντων των μελών του και η υποστήριξη 

και ο συντονισμός κάθε ενέργειας για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. 

4. Η εκπροσώπηση του κλάδου σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές όπως και η 

παρουσία του σε εκδηλώσεις εθνικές και διεθνείς (εκθέσεις, τύπος). 

5. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ 

των μελών του και η προώθηση συνεργασιών μεταξύ αυτών. 

6. Η συνδρομή προς την πολιτεία και προσφορά κάθε υπηρεσίας μέσα στα πλαίσια 

των επιδιώξεών του για την ανάπτυξη της χώρας και την υλοποίηση εθνικών και 

κοινοτικών προγραμμάτων. 

Τα μέλη του ΣΕΣΜΑ ενημερώνονται τακτικά για την πορεία του κλάδου μέσω 

ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων, ενώ τα στελέχη των επιχειρήσεων αρθρογραφούν σε 

καθημερινή βάση στον οικονομικό τύπο.  

 

ii. FEACO 

Ο FEACO (Federation of Management Consulting Associations) είναι οργανισμός – 

ομπρέλα 23 Ενώσεων Εταιριών Συμβούλων Διοίκησης Ευρωπαϊκών και μη Ευρωπαϊκών 

χωρών και δημιουργήθηκε το 1960 στο Παρίσι με τη συμμετοχή της Δανικής, Γαλλικής, 

Γερμανικής, Σουηδικής και Ελβετικής Ένωσης. 

Σκοπός του οργανισμού είναι η προώθηση και ανάπτυξη του επαγγέλματος του 

Συμβούλου Μάνατζμεντ, καθώς και η δικτύωση των μελών της σε επίπεδο εταιριών, αλλά 

και σε επίπεδο συνδέσμων: 

• Ανάπτυξη της αγοράς Συμβούλων Μάνατζμεντ με την προώθηση του προφίλ των 

εταιριών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών 
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υψηλής ποιότητας. Διατηρεί ενημερωμένη ιστοσελίδα (www.feaco.org), εκπονεί 

μελέτες και συντάσσει ενημερωτικά δελτία και επαγγελματικές εκδόσεις. 

• Προωθεί τα συμφέροντα των εταιριών στις διάφορες χώρες μέλη μέσω των καλών 

σχέσεων που αναπτύσσει με ευρωπαϊκούς και μη οργανισμούς.  

• Υποστηρίζει και αναπτύσσει την δικτύωση μεταξύ των μελών της και των εταιριών 

που συμμετέχουν μέσω της υποστήριξης και οργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων κτλ 

Εδρεύει στις Βρυξέλλες, ενώ η Γενική Συνέλευση και οι συνεδριέσεις της Εκτελεστικής 

Επιτροπής οργανώνονται στις χώρες μέλη.  

Στο πλαίσιο του οργανισμού δραστηριοποιούνται 2 ομάδες δράσης: 

• Η Πολυεθνική ομάδα που ασχολείται με την προώθηση των βασικών συμφερόντων 

του κλάδου σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο 

• Η Ευρωπαϊκή ομάδα που ασχολείται με τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Από το 1991 οι σύνδεσμοι της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης άρχισαν να γίνονται 

μέλη του οργανισμού ξεκινώντας με τις συμμετοχές της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της 

Τσεχίας, καθώς και της Ρωσσίας, Σλοβενίας και Βουλγαρίας. Ως αρχή, ο οργανισμός κάνει 

δεκτή την συμμετοχή ενός εθνικού συνδέσμου από κάθε χώρα.  

Ο Οργανισμός επιβάλλει στα μέλη του Δεοντολογικό Κώδικα του κλάδου, με γνώμονα την 

παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.  

Από τον Ιανουάριο του 2002 ο οργανισμός προέκτεινε το δικαίωμα συμμετοχής και σε 

συνδέσμους μη ευρωπαϊκών χωρών στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής του, που λαμβάνει 

υπόψη την ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης. Η ένωση του Χονγκ Κονγκ ήταν το πρώτο 

συνδεδεμένο μέλος του FEACO. 

Σήμερα στον οργανισμό συμμετέχουν περισσότερες από 3.600 εταιρίες Συμβούλων 

Μάνατζμεντ με περισσότερους από 105.000 Συμβούλους. Ο κύκλος εργασιών των μελών 

του αγγίζει τα 18,5 δις ευρώ, ποσοστό περίπου 40%-70% του κύκλου εργασιών του 

κλάδου σε κάθε χώρα μέλος.  

 

iii. ICMCI 

Το International Council of Management Consulting Institutes ιδρύθηκε το 1987 με σκοπό 

την «προώθηση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ με 

πρωταρχικό στόχο την πιστοποίηση των Συμβούλων», κυρίως για την ενδυνάμωση των 

standards του επαγγέλματος.  

Από την ίδρυσή του, το Συμβούλιο και τα μέλη του συμφώνησαν από κοινού τον Διεθνή 
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Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, καθώς και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την 

πιστοποίηση των μελών της. Από το 1991, όλες οι χώρες με ώριμο κλάδο Συμβούλων 

Μάνατζμεντ είναι μέλη του Συμβουλίου.  

 

5.2 Η στρατηγική ανάπτυξης ενός Cluster 

Yπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες που υποδεικνύουν τα «βήματα» ανάπτυξης της 

στρατηγικής και υλοποίησης ενός cluster. Εδώ, ακολουθείται το πρότυπο όπως 

περιγράφεται από το Τμήμα Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αγγλίας (DTI, 2004). 

Σύμφωνα με τον Οδηγό, ο σχεδιασμός της στρατηγικής για την ανάπτυξη του Cluster 

βασίζεται σε 4 σημεία: 

• Την διάγνωση του cluster, καθώς και των δυνατών και αδύνατων σημείων του 

• Στην κινητοποίηση, δηλαδή την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την συμμετοχή στο 

προτεινόμενο σχήμα 

• Τις ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν για την ανάπτυξή του 

• Και τέλος την υλοποίηση όλων των παραπάνω 

Από την στιγμή που το cluster θα αρχίσει να υλοποιείται, τότε θα εισαχθεί και σύστημα 

αξιολόγησης της πορείας και των αποτελεσμάτων από την ανάπτυξή του.  

 

5.3 Διάγνωση του cluster 

i. Το υπόβαθρο 

Το πολιτικό και οικονομικό τοπίο έχει αλλάξει σε βάθος στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη μετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης , την 1η Μαΐου 2004. Η οικονομία 

της περιοχής εστιάζεται πλέον σε τρεις επιμέρους περιοχές, μια εκ των οποίων είναι και η 

περιοχή των Βαλκανίων. Η Βαλκανική Χερσόνησος αποτελεί περιοχή υψηλού 

ενδιαφέροντος αφενός λόγω των επικείμενων ξένων επενδύσεων, αφετέρου των 

αναμενόμενων υψηλών κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, κυρίως στην Βουλγαρία, Ρουμανία, 

FYROM και Αλβανία.  

Επιπλέον, οι Βαλκανικές χώρες χαρακτηρίζονται από την ανομοιογένειά τους όσον αφορά 

στην συμμετοχή στην Ε.Ε., με την Ελλάδα να είναι ήδη μέλος, την Βουλγαρία και την 

Ρουμανία να εντάσσονται το 2007 και τέλος την FYROM και την Αλβανία να ακολουθούν 

στην επόμενη δεκαετία. Ειδικά με την Βουλγαρία, FYROM και την Αλβανία, που η 
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Ελλάδα έχει και φυσικά σύνορα, οι ευκαιρίες δραστηριοποίησης των εταιριών Συμβούλων 

Μάνατζμεντ είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. 

Αξίζει να σημειωθεί πως στις περιοχές των κοινών συνόρων λειτουργούν ήδη συνεργατικά 

clusters, μόνιμα και νομικά κατοχυρωμένα δίκτυα μεταξύ Δήμων, Επιχειρηματικών και 

Κοινωνικών φορέων, οι Ευρωπεριφέρειες. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης 

(Συμβούλιο της Ευρώπης, 2005) στην Βόρεια Ελλάδα αυτές είναι: 

• Η Ευρωπεριφέρεια Belasica-Μπέλλες, αναπτυγμένη στην περιοχή των κοινών 

συνόρων Ελλάδας, Βουλγαρίας και FYROM 

• Η Ευρωπεριφέρεια Nestos-Mesta, αναπτυγμένη μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας 

και 

• Η Ευρωπεριφέρεια Prespa/Ohrid μεταξύ Ελλάδας, FYROM και Αλβανίας. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπεριφεριών (Association of European Border Regions) στο 

web site της (AEBR, 2005) μας ενημερώνει πως συνολικά τουλάχιστον δέκα μέλη της και 

μη, δραστηριοποιούνται στην περιοχή των κοινών συνόρων μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας, 

Ιταλίας, FYROM, Βουλγαρίας και Τουρκίας.  
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Η πολιτική στην οποία στηρίζεται η δημιουργία τέτοιων δικτύων σύμφωνα με το 

Συμβούλιο της Ευρώπης στηρίζεται στα εξής: 

• Ανάπτυξη εμπιστοσύνης για την βελτίωση της ανεκτικότηκας, κατανόησης και των 

σχέσεων καλής γειτνείασης μεταξύ των λαών 

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών των 

δημόσιων φορέων μέσω του διαμοιρασμού των υπηρεσιών σε όλες τις πλευρές των 

συνόρων 

• Αντιμετώπιση των προβλημάτων στις περιοχές των κοινών συνόρων: μόλυνση του 

αέρα και των υδάτων, φυσικές και άλλες καταστροφές κτλ 

• Συνεργασία των πολιτικών κοινού ενδιαφέροντος, όπως περιφερειακή ανάπτυξη, 

αστική και αγροτική ανάπτυξη 

• Αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών των όμορων λαών, όπως φορολογία, 

θέματα κοινωνικής ασφάλισης και μετακίνησης μεταξύ των λαών 

• Εγκαθίδρυση φορέων διασυνορικής συνεργασίας για την διασφάλιση, ενδυνάμωση 

και ενίσχυση των διασυνοριακών σχέσεων 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε Ευρωπεριφέρειας είναι το μέγεθος από άποψη 

πληθυσμού, καθώς ο αριθμός των χωρών που συμμετέχουν. Συνήθως Ευρωπεριφέρειες 

σχηματίζονται μεταξύ δύο όμορων χωρών, ενώ υπάρχουν και παραδείγματα όπου 

συμμετέχουν τρεις χώρες. Σημαντικό στοιχείο αποτελούν και τα φυσικά σύνορα των 

περιοχών που μετέχουν. 

Κάθε δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δραστηριοποιείται στην 

περιοχή ενδιαφέροντός του, ενώ όλες οι Ευρωπεριφέρειες της Ευρώπης συνεργάζονται 

στην Ένωση Ευρωπεριφεριών που συνεδριάζει αρκετές φορές τον χρόνο σε επιλεμένες 

Ευρωπεριφέρειες.  

Σημαντικό ρόλο σε κάθε Ευρωπεριφέρεια παίζει ο αριθμός Συμβούλων που εργάζεται και 

δραστηριοποιείται στο πλαίσιο κάθε δικτύου για να καλύψει ανάγκες οργάνωσης και 

διαχείρισης μελών, προγραμματισμού και σχεδιασμού στρατηγικών πλάνων δράσης, 

καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών στα μέλη στα θέματα που τους αφορούν. Πολλές 

περιπτώσεις ανάπτυξης τέτοιων δικτύων αποτελούν πρωτοβουλίες που υποκινούνται από 

εταιρίες Συμβούλων Μάνατζμεντ, ενώ σε άλλες οι εταιρίες συμμετέχουν και στα ανώτερα 

όργανα διοίκησης των δικτύων. Σχηματικά, αυτή η σχέση αποτυπώνεται ως εξής: 
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Το Υποστηρικτικό Δίκτυο κάθε Ευρωπεριφέρειας αποτελείται από εταιρίες Συμβούλων 

που δραστηριποιούνται μεμονωμένα ή/και ταυτόχρονα στις χώρες μέλη κάθε 

Ευρωπεριφέρειας. Εμπειρικό παράδειγμα τέτοιου δικτύου αποτελεί το Υποστηρικτικό 

Δίκτυο Συμβούλων της Ευρωπεριφέρειας Belasica-Μπέλλες, που αποτελείται από 3 

εταιρίες Συμβούλων Μάνατζμεντ μια σε κάθε χώρα-μέλος. Από την ελληνική πλευρά 

υποστηρίζεται από ιδιωτικό φορέα που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, από την πλευρά της 

FYROM υποστηρίζεται από το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του φορέα που έχει συσταθεί 

για την συμμετοχή στην Ευρωπεριφέρεια και από την Βουλγαρική πλευρά στηρίζεται από 

δίκτυο επιστημόνων που συνεργάζονται με τον αντίστοιχο φορέα-μέλος. Σημειώνεται πως 

κάθε δίκτυο περιλαμβάνει ένα πλήθος συνεργαζόμενων οικονομολόγων, περιφερειολόγων, 

κοινωνιολόγων και άλλων επιστημών που εργάζονται ομαδικά για την επίτευξη των 

στόχων του οργανισμού.  

 

ii. Η πρόταση 

Οι κοινοί στόχοι, τα κοινά ενδιαφέροντα και οι ομοιογενείς πολιτικές των διαφορετικών 

Ευρωπεριφερειών που αναπτύσσονται και δραστηριοποιούνται στην Βόρεια Ελλάδα 
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καθιστά άμεση την ανάγκη ύπαρξης σχεδίου συνεργασίας και ενοποίησης των δράσων 

προς τον κοινά αποδεκτό στόχο. 

Το μέσο για την ολοκλήρωση αυτή είναι οι Σύμβουλοι του κάθε Δικτύου, είτε αυτοί είναι 

εταιρίες Συμβούλων Μάνατζμεντ, είτε μεμονωμένοι Σύμβουλοι ή άλλοι αναπτυξιακοί 

φορείς.  

Στην προοπτική αυτή, το νέο Δίκτυο που αναπτύσσεται χρειάζεται να διευρυνθεί με τη 

συμμετοχή άλλων φορέων, όπως Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. 

 

Σχηματικά, το προτεινόμενο Δίκτυο παίρνει την εξής μορφή: 

 

 

Oι δράσεις του δικτύου θα είναι: 

• Εκπόνηση Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τα μέλη του 

• Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας των υπηρεσιών του 

• Ανάπτυξη δράσεων κατάρτισης και επανεκπαίδευσης των μελών του στις νέες 

υπηρεσίες 
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iii. SWOT Ανάλυση από την συμμετοχή στο προτεινόμενο Δίκτυο 

Τα δυνατά σημεία της συμμετοχής στο Δίκτυο που δημιουργείται είναι οι επιτυχημένες 

μέχρι σήμερα συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μεταξύ τριών χωρών που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον καταρχήν από το γεγονός της ανομοιογένειας ως προς την 

συμμετοχή τους στην Ε.Ε. Επιπλέον, οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις προοπτικές 

χρηματοδότησης της περιοχής μέσω Κοινοτικών και άλλων Πρωτοβουλιών (Interreg, 

Phare CBC, New Neighborhood Instrument κτλ) σε έργα με αυξημένες απαιτήσεις στον 

σχεδιασμό, προγραμματισμό και διαχείρισή τους.  

Τα σημεία που επηρεάζουν αρνητικά τις δραστηριότητες του δικτύου είναι ένταξη της 

FYRΟM στην ΕΕ που αργεί να πραγματοποιηθεί, ενώ κίνδυνο αποτελεί η ανομοιογένεια 

των τριών χωρών σε κοινωνικά και οικονομικά θέματα, καθώς και έλλειψης σταθερότητας 

ιδιαίτερα στις χώρες που δεν έχουν ενταχθεί στην ΕΕ. 
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Τα κυριότερα σημεία της ανάλυσης φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ 
- Οι Ευρωπεριφέρειες είναι νόμιμα 
κατοχυρωμένα συνεργατικά δίκτυα 
- Η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος της ΕΕ 
- Τα υπάρχοντα Δίκτυα Συμβούλων που 
δραστηριοποιύνται έχουν ήδη επιδείξει 
αποτελεσματικότητα 
- Επιτυχής συνεργασία κάθε υπάρχοντος 
Δικτύου  
- Τα υπάρχοντα δίκτυα είναι ήδη 
αναγνωρισμένες συνεργατικές δομές από 
πολλούς Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς 
Οργανισμούς και Φορείς 
- Σε κάθε χώρα υπάρχει ήδη αναπτυγμένη 
και έμπρακτη υποστήριξη των 
Ευρωπεριφεριών 
- Μεγάλη εμπειρία των σημερινών μελών 
των Δικτύων Συμβούλων στην διαχείριση 
και επίβλεψη έργων 
- Η συνεργασίες μεταξύ πολιτικών, 
κοινωνικών και επιχειρηματικών φορέων 
στην ευρύτερη περιοχή  
- Η τοποθεσία στην καρδιά των Βαλκανίων 
- Η εγγύτητα και εύκολη πρόσβαση σε 
υποδομές, μεταφορές κτλ 

- Η FYRΟΜ και η Αλβανία αργούν να 
ενταχθούν στην ΕΕ 
- Η έλλειψη ιδίων πόρων από την 
πλειοψηφία των φορέων για την κάλυψη ενός 
project συνολικά 
- Συγκέντρωση των νέων στις μεγάλες 
πόλεις 
- Πληθυσμός που γερνά 
- Αρκετοί από τους φορείς δεν έχουν την 
εμπειρία και την ικανότητα διαχείρισης και 
παρακολούθησης των μεγάλων έργων  
- Αδυναμία από τις μη μέλη της ΕΕ χώρες 
κυρίως ανάπτυξης στρατηγικών σχεδίων 
επιχειρηματικότητας και δημόσιας διοίκησης 

 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

- Interreg IIIA, Phare CBC, Προγράμματα 
Καλής Γειτνείασης που δίνουν 
προτεραιότητα στην περιφερειακή ανάπτυξη 
- Το 2007 η Βουλγαρία γίνεται πλήρες μέλος 
της ΕΕ 
- Σύντομα η FYROM και η Αλβανία θα 
γίνουν συνδεόμενα μέλη της ΕΕ 
- Η υποστήριξη των Ευρωπεριφεριών 
αποτελεί προτεραιότητα στο σχεδισμό του 
Συμβουλίου της Ευρώπης 
- Η ανάπτυξη άλλων Ευρωπεριφερειών στην 
ευρύτερη περιοχή 
- Τα κοινά και φυσικά σύνορα μεταξύ των 
περιοχών 
- Προσέλκυση νέων ξένων επενδυτών στην 
ευρύτερη περιοχή 
- Μεταφορά τεχνογνωσίας 
- Η κινητικότητα μεταξύ των τριών χωρών 
- Η ανάπτυξη του τουρισμού 
- Βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων 
- Ανάπτυξη ζωνών ελεύθερης μετακίνησης 
αγαθών και κατοίκων 
- Αξιοποίηση της κοινής πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
- Ανάπτυξη της αγοράς 

- Ανομοιογένεια του πολιτικού, οικονομικού 
και κοινωνικού περιβάλλοντος στις τρεις 
χώρες  
- Ο κίνδυνος από την έλλειψη 
προγραμματισμού για την κατάθεση 
προτάσεων για χρηματοδότηση 
- Η διακινδύνευση της διαχείρισης των έργων 
- Άλλες Ευρωπεριφέρειες αναπτύσσονται 
στην ευρύτερη περιοχή διεκδικώντας τα ίδια 
οφέλη  
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5.4 Κινητοποίηση – Μέλη του Δικτύου 

Στο προτεινόμενο cluster οι φορείς που καλούνται να συμμετέχουν είναι οι εξής: 

• Υποστηρικτικό Δίκτυο Συμβούλων Ευρωπεριφέρειας Belasica-Μπέλλες 

• Υποστηρικτικό Δίκτυο Συμβούλων Ευρωπεριφέρειας Nestos/Mesta 

• Υποστηρικτικό Δίκτυο Συμβούλων Ευρωπεριφέρειας Prespa/Ohrid 

• Ένας Πανεπιστημιακός φορέας της Κεντρικής Μακεδονίας 

• Ερευνητικό Κέντρο από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης 

• Επιχειρηματικός φορέας από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

 

Στο παρακάτω σχήμα διακρίνονται οι Επιχειρήσεις Πυρήνες (τα 3 υποστηρικτικά δίκτυα 

των 3 Ευρωπεριφερειών), καθώς και οι 3 άμεσα ή έμμεσα Υποστηρικτικές Επιχειρήσεις 

του Δικτύου. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις υποστήριξης χαμηλής ή υψηλής έντασης, 

τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο δεν ορίζονται, αφού είναι δυνατό να επιλεγούν και να 

ενταχθούν στο Δίκτυο μετά την διάγνωση αναγκών του cluster, κατά το στάδιο 

υλοποίησής του.  

 

 

 

Η μορφή συνεργασίας που θα αναπτυχθεί μεταξύ των συμμετεχόντων είναι αυτή της 

Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρίας (Μπιρμπίλης, 2005) .  
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Η μορφή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, είναι μία ιδιαίτερα ευέλικτη δομή για 

τέτοιου είδους ενέργειες διότι:  

-  Διασφαλίζει την ύπαρξη του φορέα, ο οποίος θα ευθύνεται έναντι των αρχών 

χρηματοδότησης και ελέγχου, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει την οικονομική διαχείριση 

για λογαριασμό των συμμετεχόντων  

-  Αποτελεί μία χαλαρή δομή η οποία δεν χρειάζεται υψηλή δέσμευση κεφαλαίων από 

πλευράς των συμμετεχόντων στο δίκτυο. 

 

Οι σκοποί της νέας αυτής εταιρίας θα είναι πλήρως εναρμονισμένες με τους σκοπούς των 

οργανισμών που θα υποστηρίζουν, δηλαδή των Ευρωπεριφερειών, οι βασικοί των οποίων 

είναι (Euroregion Belasica, 2003):  

• Υποστήριξη και ανάπτυξη των προϋποθέσεων για περαιτέρω συνεργασία στο 

πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών, του συντονισμού και της αμοιβαίας 

συνεννόησης, σε πλήρη συμφωνία με τους όρους του ανταγωνισμού και των 

νόμιμων διαδικασιών που διέπουν τον κάθε οργανισμό 

• Παρότρυνση της διακρατικής συνεργασίας σε θέματα υποδομών, περιβάλλοντος, 

κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, όπως και σε κάθε άλλο θέμα προτεραιότητας 

που τίθεται από την Γενική Συνέλευση των μελών τους 

 

Κάθε μέλος του Δικτύου που δημιουργείται θα συμβάλλει στους σκοπούς του με την 

παραχώρηση της Τεχνογνωσίας, Τεχνολογίας και Υποδομών που έχει στην κατοχή του, 

ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στα μέλη των Ευρωπεριφεριών, στα 

εξής πεδία: 

- Καταγραφή και ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών των φορέων που 

απαρτίζουν τα επιμέρους δίκτυα 

- Καταγραφή και ανάλυση των αναπτυξιακών και στρατηγικών προτεραιοτήτων των 

φορέων του δικτύου 

- Δημιουργία κοινών αναπτυξιακών κατευθύνσεων για την υποβολή προτάσεων για έργα 

ώστε να χρηματοδοτηθούν από κοινοτικές, εθνικές ή άλλες πρωτοβουλίες 

- Ανάλυση και αξιολόγηση των εργαλείων χρηματοδότησης που προέρχονται από 

εθνικούς, κοινοτικούς και ιδιωτικούς πόρους 

- Κατάρτιση και υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση 

- Σύνταξη υποστηρικτικών μελετών 
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- Παρακολούθηση και διαχείριση των εγκεκριμένων προτάσεων 

- Υλοποίηση έργων που προάγουν το κοινό συμφέρον των φορέων των δικτύων 

 

Εδώ σημειώνεται πως τα υπάρχοντα συνεργατικά Δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην 

ευρύτερη περιοχή, είναι πλέον τα υπο-Δίκτυα του νέου Δικτύου που δημιουργείται.  

 

5.5 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Η κινητοποίηση των υποψήφιων μελών του νέου δικτύου θα πρέπει να ακολουθήσει ένα 

Σχέδιο Δράσης που θα επιβλέπεται από τον οργανισμό που αναλαμβάνει να οργανώσει και 

να παρακολουθήσει την πορεία της ανάπτυξής του. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Βήμα 1ο  

Ενημέρωση των δυνητικών μελών στο πλαίσιο συνάντησης όπου θα παρουσιαστεί το 

στρατηγικό σχέδιο όπως προτείνεται και στο οποίο οι φορείς θα κληθούν να κάνουν τα 

σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, καθώς και οποιαδήποτε προσθήκη. 

Βήμα 2ο  

Σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ενημέρωση των δυνητικών μελών θα πρέπει να έχει 

συνέλθει ο βασικός πυρήνας του υπό σύσταση δικτύου και να αποφασίσει για την τελική 

μορφή του σχήματος, τους σκοπούς και τα αντικείμενα, καθώς και να καθορίσει τους 

δεσμούς και την διασυνδεσιμότητα μεταξύ των μελών του. 

Βήμα 3ο   

Εφόσον έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις με την εταιρική συμμετοχή, θα πρέπει το 

σχέδιο καταστατικού να λάβει την τελική του μορφή. Στην συνέχεια, ο φορέας που 

συντονίζει την προσπάθεια αναλαμβάνει την προώθηση των απαραίτητων λογιστικών και 

νομικών διαδικασιών ώστε να αποκτήσει η εταιρία νομική μορφή. 

Βήμα 4ο  

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι του δικτύου θέτουν τους κοινούς στόχους για το επόμενο 

χρονικό διάστημα και ξεκινά η δραστηριοποίησή του.  
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5.6 Ανάπτυξη του Cluster 

Το περιβάλλον του cluster που προτείνεται να αναπτυχθεί, αποτυπώνεται στο παρακάτω 

σχήμα, το οποίο αποτελεί εφαρμογή στον «αδάμαντα» του Porter, στον οποίο έχει 

θεμελιωθεί η έννοια των συνεργατικών δικτύων. 

 

 

Εισροές: 

Το ανθρώπινο δυναμικό, οι υποδομές και οι υπόλοιποι πόροι εξασφαλίζονται από τις ήδη 

υπάρχουσες εξειδικευμένες δομές που δρουν ανεξάρτητα στην ευρύτερη περιοχή. Το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του δικτύου ενισχύεται ουσιαστικά με την ενσωμάτωση των 

εξειδικευμένων πόρων που ούτως ή άλλως προϋπάρχουν, αλλά και με τη βελτίωσή τους 

στο πλαίσιο του cluster. 

 

Στρατηγική: 

Οι στρατηγικοί στόχοι του νέου δικτύου μεταξύ άλλων είναι: 

• Σχεδίαση και προώθηση καινοτομικών πρακτικών διαχείρισης έργων 

• Δημιουργία νέων θεματικών καινοτομικών συνεργατικών δικτύων σε πεδία 

ενδιαφέροντος (αγροτικά, επιχειρηματικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά κτλ) 
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• Ισχυροποίηση κάθετων και οριζόντιων διασυνδέσεων του δικτύου, καθώς και των 

δισυνδέσεων με τους προμηθευτές και τους πελάτες τους 

• Οργάνωση διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με τις ανάγκες του δικτύου 

• Δημιουργία κέντρων μεταφοράς τεχνογνωσίας  

• Κατάρτιση και εκπαίδευση των μελών του δικτύου 

Στο παραπάνω καινοτομικό στρατηγικό πλαίσιο αναπτύσσεται το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα που βαθμιαία θα οδηγήσει το δίκτυο στην ηγεσία του περιφερειακού 

ανταγωνισμού. 

 

Συνθήκες ζήτησης: 

Το δίκτυο αποδεκτών των υπηρεσιών είναι οι Ευρωπεριφέρειες και τα μέλη τους, οι οποίοι 

αποτελούν «πελατειακό» δίκτυο ιδιαίτερα απαιτητικό για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, 

ευθύνης και διαχείρισης.  

 

Υποστηρικτικοί οργανισμοί: 

Είναι οι τρεις οργανισμοί που προτείνονται παραπάνω (πανεπιστημιακός, ερευνητικός και 

επιχειρηματικός φορέας). Οι δραστηριότητές τους συμβάλλουν στην δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών και προϊόντων που θα παράγονται από το cluster, ενώ 

έχουν την δυνατότητα παραγωγής συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών προς 

αυτό.  

 

Όπως έχει αναφερθεί, ένα cluster έχει δυναμική και ορισμένο κύκλο ζωής. Οι στόχοι που 

τίθενται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξής του είναι πολύ πιθανό να μεταβληθούν στα επόμενα 

στάδια της ζωής του. Η συνολική στρατηγική που διέπει ένα cluster χρειάζεται να είναι 

ευέλικτη και έτοιμη να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή. Θα υπάρξουν 

περιπτώσεις όπου η στρατηγική θα πρέπει να αναθεωρηθεί, όποτε μεταβολές σε εξωγενείς 

ή/και σε ενδογενείς παράγοντες επηρεάσουν την συνολική απόδοση.  

Κωδικοποιώντας, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τα εξής τέσσερα στάδια ανάπτυξης του 

cluster: 

Α. Ανάλυση και Οργάνωση 

Β. Δέσμευση του cluster 

Γ. Υποστήριξη  

Δ. Βελτίωση και αναθεώρηση 
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Άτυπη ή ουσιαστικη συγκριτική αξιολόγηση του cluster με άλλα ομοειδή ή παρεμφερή 

συνεργατικά δίκτυα δίνει κίνητρα για την βελτίωση και ανάπτυξή του σε ένα πιο υψηλό 

επίπεδο. Επιπλέον, ομαδικές επισκέψεις σε άλλα clusters στο πλαίσιο της κατάρτισης των 

στελεχών του βοηθούν στην ανάπτυξη ομαδικής κουλτούρας. Η συγκριτική αξιολόγηση 

είναι το μέσο για την συλλογή πληροφοριών και αναλύσεων που είναι σημαντικοί 

παράγοντες στον επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών του cluster, όποτε αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. Επιπλέον, στην προοπτική εγκατάστασης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

των υπηρεσιών και προϊόντων του cluster, αυτό είναι απαραίτητο να αξιολογείται και να 

αναθεωρείται ως προς τους ενδογενείς, αλλά και τους εξωγενείς παράγοντες που 

επηρεάζουν το περιβάλλον του δικτύου.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Κεφάλαιο 

6 
 

 

 δικτύωση στον κλάδο γενικά των υπηρεσιών είναι μια πρακτική που άτυπα 

τουλάχιστον συνηθίζεται με την σύναψη συμφωνιών μεταξύ εταιριών και με 

την μέθοδο του outsourcing. Στο ολοένα όμως και πιο απαιτητικό οικονομικό 

περιβάλλον όπου η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η προώθηση της 

καινοτομίας αποτελούν πρώτο στόχο, η λογική των clusters είναι μια στρατηγική επιλογή.  

Η Δικτύωση / Clustering ως μορφή οικονομικής ανάπτυξης και στρατηγικού σχεδιασμού 

συνεχώς κερδίζει έδαφος και για αυτό το λόγο είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί μια σειρά 

απαιτήσεων: 

• Η οργάνωσή τους πρέπει να διέπεται από θεμελιώδεις αρχές (νομικής και 

οικονομικής φύσης) 

• Χρειάζεται να αναπτυχθεί ένα λογικό πλαίσιο στήριξης της οργάνωσης και 

λειτουργίας τους 

• Και τέλος χρειάζεται να αναπτυχθούν εκείνες οι συνθήκες (οικονομικής 

πολιτικής) που θα είναι ικανές να υποστηρίξουν ανάλογες δράσεις 

Ενώ η δικτύωση ως πολιτική ενέχει προοπτικές ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας και 

της καινοτομίας, δεν αποτελεί πανάκεια. Η υλοποίηση και δραστηριοποίηση ενός cluster 

είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία και απαιτεί επίσης την συμβολή της συνολικής 

οικονομικής πολιτικής στην επιτυχία του. 

 

Τα αποτελέσματα από την προσπάθεια ανάπτυξης Δικτύων στην Ελλάδα δεν είναι 

ενθαρρυντικά για δύο κυρίως λόγους: 

1. δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία 

2. οι σημερινές προϋποθέσεις ανάπτυξης δικτύων δεν ευνοούν τις συνεργασίες 

Η 
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Το παρόν δεν αποτελεί παρά μια βιβλιογραφική έρευνα για την δικτύωση, καθώς και μια 

προσπάθεια αποτύπωσης της θεωρίας σε ένα υποτιθέμενο συνεργατικό δίκτυο. Η πρακτική 

οργάνωση του δικτύου χρειάζεται καταρχήν εμπειρία και κατά δεύτερο απαιτεί ιδιαίτερη 

οργάνωση.  

 

Αξίζει να αναφερθεί πως στον τομέα «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις» το ποσοστό της 

χώρας (8,6%) στην συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι το χαμηλότερο σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε λοιπόν εδώ μια ένδειξη κάποιας «ρηχότητας» των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας, με την έννοια ότι στην πλειοψηφία τους 

φαίνεται ότι κατευθύνονται στην κάλυψη αναγκών φυσικών προσώπων, παρά στη 

συμμετοχή τους σε μιαν «αλυσίδα αξίας» η οποία οδηγεί στην παραγωγή υψηλότερης 

αξίας από την οικονομία συνολικά. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες επίδοξοι επιχειρηματίες 

φαίνεται ότι δεν κυνηγούν ευκαιρίες για συνεργασία με άλλες, ήδη λειτουργούσες, 

επιχειρήσεις (Ιωαννίδης, 2004). 

 

Όσον αφορά συγκεκριμένα στον Κλάδο Συμβούλων Μάνατζμεντ, η ζήτηση για τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ελλάδα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ένταση 

και τον τρόπο αξιοποίησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των άλλων 

ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών χρηματοδότησης, τόσο για τον δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό 

τομέα. Αυτός είναι και ο λόγος που υπηρεσίες που σχετίζονται με τις επιχειρησιακές 

λειτουργίες των εταιριών δεν έχουν την αναμενόμενη ζήτηση.  

Σε γενικές γραμμές, παρόλο που οι ελληνικές εταιρίες Συμβούλων Μάνατζμεντ 

παραμένουν μικρές σε μέγεθος χρησιμοποιώντας κυρίως εξωτερικούς συνεργάτες, οι 

υπηρεσίες τους είναι σε θέση να ανταγωνιστούν ή να συγκριθούν με αυτές του 

εξωτερικού.  

 

Αυτό που λείπει από την ελληνική αγορά είναι η τεχνογνωσία, η τεχνολογική ανάπτυξη, 

καθώς και το οικονομικό περιβάλλον λειτουργίας. Στην λογική οργάνωσης ενός cluster 

όπως περιγράφηκε νωρίτερα, οι προοπτικές ανάπτυξης και αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας, όπως και της καινοτομίας, είναι ιδιαίτερα αυξημένες.   

 

Η εμφάνιση ενός καινοτομικού προϊόντος όμως δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά το 

αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας ερευνητικής προσπάθειας. Αποτελεί επιχειρησιακή 

διαδικασία κατά την οποία η επιχειρηματική ευκαιρία μετατρέπεται διαμέσου της έρευνας 
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σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη πρακτική με τη μορφή ενός νέου προϊόντος ή 

διαδικασίας (Γεωργαντά, 2003). 

 

Πέρα από τον Επίλογο 

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας μελέτης (μέσα Σεπτεμβρίου 2005) μέχρι 

σήμερα, ημερομηνία εξέτασης (13 Οκτωβρίου 2005), νέα στοιχεία σχετικά με τον Κλάδο 

Συμβούλων Μάνατζμεντ έχουν δημοσιοποιηθεί από την ΣΕΣΜΑ. 

Για την πληρέστερη και ολοκληρωμένη εικόνα της εργασίας, θεωρήθηκε αναγκαίο να 

παρουσιαστούν συμπληρωματικά και εδώ, εφόσον αναφέρθηκαν κατά την διάρκεια της 

εξέτασης. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα νέα στοιχεία, ο πίνακας 2.1 της σελ. 6 συμπληρώνεται με τα εξής 

στοιχεία για το έτος 2004: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1β 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2004 

  2004 

Μέγεθος Αγοράς 48,5 δις  

Ρυθμός Ανάπτυξης +3,7% 

Εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων 58.000 

Αριθμός Συμβούλων 310.000 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες (ποσοστό) 
Τεχνολογίες Πληροφορικής 25,8% 
Επιχειρησιακή Στρατηγική και Σχεδιασμός 17,1% 
Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών 27,3% 
Υπηρεσίες Outsourcing 19,0% 
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 10,8% 

Αγορές Συμβούλων Επιχειρήσεων (δις ) 
Ηνωμένο Βασίλειο 14,2 
Γερμανία 13,2 
Γαλλία 5,9 

Πηγή: FEACO, 2005 
 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα (για το έτος 2004) το μέγεθος αγοράς 

διαμορφώνεται στα 48,5 δις  με αυξανόμενο ρυθμό ανάπτυξης στα 3,7%, σημειώνοντας 

ανοδική πορεία πορεία του κλάδου στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια μετά την πτωτική 

τάση της το έτος 2002. 

Η Ελλάδα μέχρι το 2003 παρουσίασε αύξηση στην αγορά Συμβούλων Μάνατζμεντ τόσο 

σε μέγεθος, όσο και σε ρυθμό ανάπτυξης, αλλά το 2004 ο ρυθμός ανάπτυξης μειώθηκε 

κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. 
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Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έδωσαν μεγάλη ώθηση από την μια πλευρά κατά το 2004 στην 

αγορά, αλλά οι σημαντικοί περιορισμοί δημιουργήθηκαν από τις βουλευτικές εκλογές στο 

ίδιο έτος, καθώς και τις σημαντικές καθυστερήσεις στον προκύρηξη έργων, στην 

εφαρμογή του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Ο πίνακας 2.2 στην σελ. 13 συμπληρώνεται ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2β 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

2004 

  2004 

Μέγεθος Αγοράς 192 εκ.  

Ρυθμός Ανάπτυξης -6% 

Εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων 170 

Αριθμός Συμβούλων 1.700 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες (ποσοστό) 
Τεχνολογίες Πληροφορικής 17,5% 
Επιχειρησιακή Στρατηγική και Σχεδιασμός 27,5% 
Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών 42,0% 
Υπηρεσίες Outsourcing 3,1% 
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 9,9% 

Πηγή: FEACO, 2005 

 

Φαίνεται πως ο καλύτερος και μεγαλύτερος πελάτης του κλάδου εξακολουθεί να είναι ο 

Δημόσιος Τομέας, ενώ ακολουθούν ο τομέας των καταναλωτικών αγαθών και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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