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(CLUSTERS)
Μαργαρίτα Παπαχρόνη1

Εισαγωγή

1. Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας, mpapa@gsrt.gr.

Παρατηρούμε ότι οι γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις και η ανάπτυξη
νέων ιδεών, που ξεκίνησαν τις δύο
τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα
και συνεχίζονται τον 21ο αιώνα,
έχουν ως αποτέλεσμα τη διεθνοποίηση της αγοράς των αγαθών, των
υπηρεσιών, του κεφαλαίου και της
εργασίας. Σήμερα οι επιχειρήσεις
έχουν να αντιμετωπίσουν ή και να
λειτουργήσουν σε ένα δυναμικό περιβάλλον, στο οποίο έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για μετασχηματισμό
τους σε σύγχρονες επιχειρησιακές
μονάδες, στοιχείο απαραίτητο για
την επιβίωσή τους. Στο πλαίσιο των
νέων οικονομικών συνθηκών η αύξηση των απαιτήσεων για μεγαλύτερη διαφοροποίηση και καλύτερες
προδιαγραφές (λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά) των προϊόντων καθώς και οι πιέσεις όχι μόνο
για μείωση του κόστους παραγωγής
αλλά και για αρτιότερο ποιοτικό
έλεγχο δημιουργούν την επιτακτική
ανάγκη στις κυβερνήσεις για αναθεώρηση των πολιτικών και χρήση
νέων εργαλείων και τεχνικών όπως
οι συνεργατικοί σχηματισμοί, οι
οποίοι αναγνωρίζονται διεθνώς ως

σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της βιομηχανικής ανάπτυξης,
της καινοτομίας της ανταγωνιστικότητας, και γενικότερα της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας.

Δομή και παράγοντες ανάπτυξης
των συνεργατικών σχηματισμών
των επιχειρήσεων
Πριν προχωρήσω στη διερεύνηση
των διεθνών πολιτικών πρακτικών
και πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των συνεργατικών σχηματισμών, θεωρώ σκόπιμο
να αναλύσω τη δομή και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους. Πότε και πώς οι πολιτικές παρεμβάσεις θα έχουν το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα; Αυτό
είναι μια σύνθετη διαδικασία. Υπάρχει διαφορετικότητα στους τύπους
των συνεργατικών σχηματισμών
ανάλογα με τα συστατικά στοιχεία
τα οποία τους συνθέτουν, στενά συνδεδεμένα με τις πολιτικές παρεμβάσεις, όπως αυτές καταγράφονται στη
διεθνή βιβλιογραφία.
Ο συνεργατικός σχηματισμός
είναι ένα δυναμικό σύστημα το
οποίο διαθέτει δομικά στοιχεία, αλ-
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ληλεπιδρά με το περιβάλλον του και
έχει τροχιά ανάπτυξης. Τα δομικά
αυτά στοιχεία αναλύονται σε:
• χωροταξική διάσταση,
• τομεακή εξειδίκευση,
• κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων,
• κοινωνικό κεφάλαιο (ανταγωνισμός και συνεργασία),
• δρώντες (επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια, δημόσιοι οργανισμοί),
• καινοτομία,
• κύκλος ζωής.
Ουσιαστικά, η εξωτερική οικονομία και οι πιέσεις που δημιουργούνται είναι από τους κύριους λόγους που ιστορικά οδηγούν τις επιχειρήσεις τόσο σε γεωγραφική συγκέντρωση όσο και σε τομεακή εξειδίκευση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων που καθορίζει την ύπαρξη
ενός συνεργατικού σχηματισμού.
Αλλά η συγκέντρωση αυτή των επιχειρήσεων δεν είναι αρκετή για να
υπερπηδηθούν οι πιέσεις για αλλαγές από τις εξωτερικές δυνάμεις
χωρίς να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί η αντίληψη της συλλογικής
αποτελεσματικότητας. Η συλλογικότητα και οι δράσεις σύνδεσης, οι
οποίες αναλύονται σε οριζόντιες και
κάθετες συνεργασίες μεταξύ των
επιχειρήσεων, είναι απαραίτητα δομικά στοιχεία για την ανάπτυξη
ενός συνεργατικού σχηματισμού.
Έχει τεκμηριωθεί κι επιστημονικά
ότι οι δράσεις συνεργασίας είναι
κρίσιμο στοιχείο για την ανάλυση
των συνεργατικών σχηματισμών
και είναι πολύ στενά συνδεδεμένες
με την εμπιστοσύνη και το κοινωνικό κεφάλαιο, τα οποία διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των
δρώντων. Νέοι συνεργατικοί σχηματισμοί επιχειρήσεων εμφανίζονται με βασικό συστατικό την καινοτομία, όπου ένα σύνολο ανταγω-

νιστικών βιομηχανιών συνδέονται
μεταξύ τους με μια μοναδική διαδικασία μεταφοράς και έντασης της
τεχνολογίας για μια χρονική περίοδο. Τέλος δεν είναι περιστασιακά
φαινόμενα· έχουν δυναμική σε βάθος χρόνου και συνεπώς έχουν κύκλο ζωής ο οποίος ακολουθεί τις
φάσεις της δημιουργίας, της ανάπτυξης, της ωριμότητας και, τέλος,
της παρακμής ή της μετάλλαξης.
Τα δομικά στοιχεία τα οποία
αναλύσαμε χρειάζονται, για να
ενεργοποιηθούν, το κατάλληλο νομικό και θεσμικό πλαίσιο στο οποίο
δραστηριοποιούνται οι δρώντες,
επιστημονική και τεχνολογική υποδομή για τη δημιουργία της γνώσης
και, γενικότερα, μεταφορές και τεχνικο-οικονομική υποδομή. Η κρισιμότητα των στοιχείων αυτών
εξαρτάται από τις οικονομικές και
κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν. Η χρηματοδότηση, η επιχειρηματικότητα, η ενεργοποίηση του
κοινωνικού κεφαλαίου και η σύνδεση βιομηχανίας-έρευνας είναι παράγοντες που θεωρούνται απαραίτητοι για την ανάπτυξή του.

Kατηγορίες συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων. Δράσεις
ανάπτυξης
Στο πλαίσιο μιας διεθνούς επιστημονικής έρευνας που αποσκοπεί στη
δημιουργία και βελτίωση στρατηγικών ανάπτυξης καθώς και νέων μεθόδων (ποσοτικών και ποιοτικών)
αποτίμησής τους, έγιναν προσπάθειες ταξινόμησης των συνεργατικών σχηματισμών ανάλογα με την
κρισιμότητα των συστατικών στοιχείων (χωροταξική διάσταση, τομεακή εξειδίκευση, κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων, κοινωνικό κεφάλαιο,
δρώντες, καινοτομία, κύκλος ζωής),

την επιστημονική προσέγγιση και,
γενικότερα, τις συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία. Συνεπώς,
στη διεθνή βιβλιογραφία διακρίνονται ποικίλες κατηγορίες απόλυτα
συνδεδεμένες με τις πολιτικές στήριξης. Στην παρούσα μελέτη θα επικεντρωθούμε στη διερεύνηση των πολιτικών δράσεων για την ανάπτυξη
ενός συνεργατικού σχηματισμού
ανάλογα με τον κύκλο ζωής του, και
ειδικότερα στη φάση δημιουργίας η
οποία θεωρείται η πιο κρίσιμη για
την λήψη των κατάλληλων μέτρων
ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί.
Φάση δημιουργίας
Στο αρχικό στάδιο της δημιουργίας
τους διαφέρουν ως προς τον τόπο
προέλευσης και διακρίνονται σε
αναδυόμενα, τα οποία είναι αποτέλεσμα ορισμένων συγκυριών/τυχαίων οικονομικών παραγόντων, ή
με γνώμονα την πολιτική λόγω πολιτικών παρεμβάσεων. Και στις δύο
αναφερόμενες περιπτώσεις, στη
φάση δημιουργίας διαδραματίζονται τρεις διαφορετικές διαδικασίες
που αναφέρονται στη δόμηση του
κοινωνικού κεφαλαίου, τη δημιουργία της στρατηγικής και, τέλος, του
οράματος.
Αναδυόμενα (Emerging clusters)
Η δημιουργία και η εξέλιξη των
ανταγωνιστικών βιομηχανιών, και
κατά συνέπεια και των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών,
προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών
συνθηκών όπως για παράδειγμα την
αφθονία πρώτων υλών ή την ιστορική παράδοση καθώς και την
ύπαρξη ορισμένων καθοριστικών
παραγόντων της οικονομίας και της
αγοράς. Σημαντικά κίνητρα για το
σχηματισμό τους είναι το χαμηλό
κόστος των συναλλαγών, η ανά-
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πτυξη νέων εξειδικεύσεων, η επιτάχυνση της διαδικασίας μάθησης και
η παράκαμψη των εμποδίων για την
εισαγωγή σε νέες αγορές. Επιπρόσθετα, ένα άλλο στοιχείο που συμβάλλει στη δημιουργία είναι η κατάλληλη υποδομή και ο βαθμός οργανωτικής ικανότητας, ο οποίος ορίζεται ως η ικανότητα μιας περιφέρειας να ενεργοποιήσει όλους τους
δρώντες. Στα στοιχεία οργανωτικής
ικανότητας περιλαμβάνονται η ηγεσία, το κοινό όραμα και η στρατηγική, η πολιτική και κοινωνική υποστήριξη και, τέλος, η συνεργασία
μεταξύ του δημόσιου και των ιδιωτικών φορέων. Η διερεύνηση της
ύπαρξης των emerging clusters σε
μια περιφέρεια ή σε εθνικό επίπεδο
είναι δυνατή με την ανάλυση των
υπαρχουσών διασυνδέσεων μεταξύ
των επιχειρήσεων που το απαρτίζουν τόσο σε οριζόντιο όσο και σε
κάθετο επίπεδο, καθώς και με τη
χρήση διαφορετικών τεχνικών. Το
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο2 έχει
προσδιορίζει τους συνεργατικούς
σχηματισμούς των κρατών μελών
της Ε.Ε. χρησιμοποιώντας ποσοτική
μέθοδο ανάλυσης βασισμένη σε δεδομένα απασχόλησης τα οποία συλλέγονται κυρίως από τη EUROSTAT
και από εθνικές ή περιφερειακές
στατιστικές πηγές.
Με γνώμονα την πολιτική (Policy
driven clusters)
Τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις,
στην προσπάθεια να αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία,
να ενισχύσουν κάποιο συγκεκριμένο
κλάδο/περιφέρεια ή ακόμα και να
αντιμετωπίσουν τη διεθνή κρίση,
επενδύουν στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών.
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πολιτικές

παρεμβάσεις ξεκινούν με πρωτοβουλίες οι οποίες αρχικά αποβλέπουν
στην επισημοποίηση υπαρχόντων ή
την ίδρυση ενδιάμεσων θεσμικών
φορέων οι οποίοι ονομάζονται φορείς συνεργασίας (IFCs) και οι
οποίοι αναλαμβάνουν μια σειρά δράσεις που αναφέρονται στη δημιουργία του κοινωνικού κεφαλαίου, του
οράματος και της στρατηγικής που θα
στηρίξουν την ιδέα της συσπείρωσης
και θα αποτελέσουν το σπόρο για τη
γένεση ενός νέου συνεργατικού σχηματισμού. Ουσιαστικά το όραμα, οι
στόχοι και η στρατηγική μπορούν να
αναπτυχθούν μέσα από τις δομημένες διαδικασίες των πρωτοβουλιών.
(Πληθώρα επιστημονικών μεθοδολογιών καλύπτουν την αποτίμηση
της υπάρχουσας κατάστασης και
προβλέπουν τις μελλοντικές τάσεις,
όπως η γνώμη των ειδικών, η χρήση
ερωτηματολογίου, Delphi έρευνες,
workshops, μοντέλα προσομοίωσης,
SWOT ανάλυση κ.λπ.). Η πλέον
σύγχρονη μέθοδος δημιουργίας κοινωνικού κεφαλαίου είναι οι μελλοντικές προοπτικές διερεύνησης
(foresight).3 Η υλοποίηση ασκήσεων
στο πλαίσιο της προοπτικής διερεύνησης αποβλέπουν στην ενημέρωση
των υπευθύνων σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις, τα χαρακτηριστικά,
τις δυνατότητες και τις αδυναμίες
και γενικά την προμήθεια πληροφοριών απαραίτητων για τη λήψη αποφάσεων, τη δημιουργία δικτύων, την
ανάπτυξη ικανοτήτων και στρατηγικού οράματος καθώς επίσης και την
καλλιέργεια του κοινού αισθήματος
δέσμευσης σε αυτά τα οράματα μεταξύ των συμμετεχόντων στις εν
λόγω ασκήσεις.
Τόσο στην περίπτωση των αναδυόμενων συνεργατικών σχηματισμών όσο και αυτών που έχουν σχηματιστεί με γνώμονα την πολιτική
στη φάση δημιουργίας, οι λίγες επι-

χειρήσεις που αποτελούν τον πυρήνα
τους ανήκουν σε διάσπαρτες τεχνολογικές περιοχές. Αν και οι επιχειρήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν τον τεχνολογικό προσανατολισμό του ενδεχόμενου συνεργατικού σχηματισμού παρουσιάζουν ετερογένεια, που
οφείλεται στο ότι και δεν έχει ακόμη
σχηματιστεί κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων. H ετερογένεια θεωρείται ένας
από τους σημαντικότερους δείκτες
που καθορίζουν εάν υπάρχει ή όχι το
φαινόμενο της συσπείρωσης. H μετακίνηση του ενδεχόμενου cluster
στην επόμενη φάση της ανάπτυξης
εξαρτάται από τη μείωση της ετερογένειας, τη συγκέντρωση κρίσιμης
μάζας επιχειρήσεων και την ανάπτυξης συνέργειας μεταξύ των επιχειρήσεων. Βεβαίως στη μείωση της ετερογένειας και στην ανάπτυξη της συνέργειας συνεπικουρούν οι τεχνοβλαστοί (spin offs) αφού μειώνουν
τις γνωστικές διαφορές και είναι συνδεδεμένοι με κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, τα δίκτυα θερμοκοιτίδων δημιουργούν συνέργεια και βοηθούν τη
διαδικασία δημιουργίας κρίσιμης μάζας. Επιπλέον η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα είναι η κινητήρια
δύναμη για την παραγωγή νέων
ιδεών και κατά συνέπεια νέων επιχειρήσεων (start-ups).
Είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι
η ετερογένεια, η δημιουργία νέων
επιχειρήσεων και η απασχόληση
είναι οι δείκτες που προσδιορίζουν
την τροχιά ανάπτυξης ενός cluster
καθώς και την ανάπτυξη μιας βιομηχανίας. Στα ερωτήματα ποιος καινοτομεί και πόσες καινοτομικές
δραστηριότητες επιχειρούνται, η
απάντηση είναι στενά συνδεδεμένη
με τον κύκλο ζωής της βιομηχανίας
(ΚΖΒ). Άρα ο κύκλος ζωής του συνεργατικού σχηματισμού (ΚΖΣ)
είναι στενά συνδεδεμένος με το ΚΖ
καθώς και με τις τάσεις για καινοτο-
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μικές δραστηριότητες, αφού η άρρητη γνώση παίζει σημαντικό ρόλο
στο στάδιο της δημιουργίας της βιομηχανίας όπου, σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες, οι τάσεις για καινοτομικές δραστηριότητες σχηματοποιούνται σε αυτή τη φάση. Κατά
συνέπεια, στη φάση δημιουργίας,
σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία η
οποία προκύπτει από ερευνητικές
προσπάθειες και από παραδείγματα
καλών πρακτικών, οι πολιτικές παρεμβάσεις θα είναι αποτελεσματικές
αν προσανατολιστούν προς την κατεύθυνση εφαρμογής πολιτικών
δράσεων ή πρωτοβουλιών με στόχο
τη μείωση της ετερογένειας των επιχειρήσεων, την αύξηση της απασχόλησης και την αύξηση του αριθμού
των επιχειρήσεων. Οι δράσεις που
εξυπηρετούν τους στόχους στη συγκεκριμένη φάση αναφέρονται σε
δράσεις βελτίωσης υποδομής και
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σε
δράσεις ενίσχυσης του κοινωνικού
κεφαλαίου, σε δράσεις για την εξειδίκευση εργατικού δυναμικού, σε
δράσεις ανάπτυξης των επιχειρήσεων μέσα από τη διαδικασία της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και, τέλος, σε δράσεις για την
προαγωγή δι-επιχειρησιακών συνεργασιών/δικτύωση. Ουσιαστικά
το κοινωνικό κεφάλαιο, το όραμα
και η στρατηγική αποτελούν τη
βάση για την εφαρμογή δράσεων
που θα βοηθήσουν την μετάβασή
του από τη φάση της δημιουργίας
στην επόμενη φάση της ανάπτυξης
Φάση ανάπτυξης
Ακμάζοντα (Growing clusters)
Στη φάση ανάπτυξης παρατηρείται
αύξηση της επιχειρηματικότητας
αφού, καθώς αυξάνεται η αγορά,
προσελκύει νέους επιχειρηματικούς
μιμητές και ανταγωνιστές. Οι νέες

επιχειρήσεις διατηρούν στενές σχέσεις μεταξύ τους προκειμένου να παραμείνουν στην κορυφή των νέων
εξελίξεων στην εμπορία, το σχεδιασμό και την τεχνολογία. Στους ακμάζοντες συνεργατικούς σχηματισμούς και στην υιοθέτηση κινήτρων
για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων είναι σκόπιμο να μελετηθεί το
βέλτιστο επίπεδο ποικιλότητας
ούτως ώστε να μη διαταραχθεί η
ισορροπία στην υπάρχουσα δομή της
οριζόντιας και κάθετης διάστασής
του. Βεβαίως η επιβίωση των επιχειρήσεων διασφαλίζεται με την ανάδειξη επιχειρηματικών πρακτικών
και μεθόδων που θα έχουν ως συνέπεια τη δημιουργία επιτυχημένων
εξαγωγικών επιχειρήσεων καθώς και
την υιοθέτηση των κατάλληλων
πολιτικών μέτρων που απαιτούνται
στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της
τοπικής οικονομίας. Το υψηλό επίπεδο εξαγωγών είναι δείκτης που δηλώνει την επιτυχία του και συνεπάγεται υψηλή ποιότητα προϊόντων. Ως
εκ τούτου, οι πολιτικές παρεμβάσεις
θα προσανατολιστούν στη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην αύξηση
των εξαγωγών μέσα από καινοτόμα
σχήματα συνεργασίας και ιδιαίτερα
με την χρηματοδότηση δράσεων για
την προαγωγή δι-επιχειρησιακών συνεργασιών/δικτύωση, επικεντρωμένες στη δημιουργία και υποστήριξη
δικτύων εξαγωγών και γενικότερα
την υποστήριξη της εξαγωγικής προσπάθειας με την συμμετοχή όλων
των εμπλεκόμενων με τις εξαγωγές
φορείς και οργανισμούς, τα κλαδικά,
τα τοπικά και τα περιφερειακά
επιχειρηματικά συλλογικά όργανα.
Φάση ωριμότητας
Ώριμα (Sustaining clusters)
Στη φάση ωριμότητας, με την είσοδο των νέων ανταγωνιστών σε

έναν συνεργατικό σχηματισμό, το
κόστος παραγωγής καθίσταται το
πιο σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επομένως απαιτούνται
επενδύσεις σε νέες μεθόδους παραγωγής, σε εξειδικευμένα προϊόντα ή
υπηρεσίες που ενσωματώνουν έναν
μοναδικό σχεδιασμό ή τεχνολογία,
και γενικότερα σε πλεονεκτήματα
που υπερκαλύπτουν το κόστος και
αυξάνουν την παραγωγικότητα. Το
βασικό πλεονέκτημα είναι η ανάπτυξη μηχανισμών και τεχνολογικών κόμβων που ενεργούν ως ένα
παρατηρητήριο για τις αλλαγές της
αγοράς και αρχίζουν να αναζητούν
νέα προϊόντα ή ευκαιρίες της αγοράς. Στα ονομαζόμενα ώριμα υπάρχει μια κατάσταση ισορροπίας μεταξύ των δρώντων (οργανισμών)
που το απαρτίζουν και οι οποίοι
έχουν αποκτήσει την ικανότητα της
προσαρμογής στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι συνδέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και
οργανισμών εντός και εκτός επιτρέπει την εισαγωγή νέας γνώσης. Οι
νέες επιχειρήσεις που βασίζονται
στη γνώση βεβαίως συνδέονται με
τις ήδη υπάρχουσες αλλά εισάγουν
και νέα γνώση με αποτέλεσμα να
επηρεάζουν την τροχιά ανάπτυξή
τους. Οι πολιτικές παρεμβάσεις
είναι σκόπιμο να προσανατολισθούν στην υποστήριξη της εισαγωγής και δημιουργίας νέας γνώσης
με τη χρηματοδότηση δράσεων για
την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων. Τα
spillovers είναι κύριες πηγές δημιουργίας νέων οικονομικών γνώσεων και εμφανίζονται περισσότερο
μέσα από επίσημα προγράμματα διευκόλυνσης της μεταφοράς τεχνολογίας ή μέσω άτυπων διαύλων,
όπως η μετάδοση της γνώσης μέσω
της κινητικότητας των εργαζομέ-
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νων. Η εισαγωγή της νέας γνώσης
θα επιτρέψει τη μετακίνηση επιχειρήσεων σε νέα θεματική περιοχή,
τη δημιουργία της ετερογένειας και
την επιστροφή του συνεργατικού
σχηματισμού στην πρώτη φάση και
όχι στη επόμενη φάση που είναι η
φάση της παρακμής.
Φάση παρακμής ή μετάλλαξης ( Declining clusters)
Στη φάση αυτή παρατηρείται μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων
και της απασχόλησης. Οι προσπάθειες είναι σκόπιμο να ενθαρρύνουν
τη δημιουργία ενός νέου αξιοποιώντας την υποδομή του ήδη υπάρχοντος. Δεν συμβαίνει βέβαια η τροχιά ανάπτυξής του να ακολουθεί τις
προαναφερθείσες φάσεις. Υπάρχει
η περίπτωση της διάλυσής του και
ειδικά στην περίπτωση της γρήγορης ανάπτυξης της τεχνολογίας
αφού είναι επιστημονικά δεκτό ότι
και κύκλος ζωής του cluster είναι
στενά συνδεδεμένος με τον κύκλο
ζωής της βιομηχανίας.

Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, σε εθνικό επίπεδο, τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο της πολιτικής των συνεργατικών σχηματισμών είναι σκόπιμο να εναρμονίζεται με το γενικό
πολιτικό όραμα και τις παραδόσεις
της βιομηχανικής, της τεχνολογικής
και της περιφερειακής πολιτικής,
αφού ουσιαστικά αντιπροσωπεύει
τρία ρεύματα αυτών των πολιτικών.
Λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο
ζωής, τη γεωγραφική διάσταση ή
τους βιομηχανικούς τομείς, τα
προγράμματα που σχεδιάζονται
έχουν πιθανότητες να επιτύχουν
όταν είναι προσαρμοσμένα στην το-

πική οικονομική και κοινωνική
πραγματικότητα, όταν υπάρχει
κάποιος βαθμός ευελιξίας και στοχεύουν με σαφήνεια στις ειδικές
ανεπάρκειες της αγοράς.
O δημόσιος τομέας έχει τη συνολική εικόνα και την ικανότητα
συντονισμού, και είναι σκόπιμο να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως
«μεσίτης», «υπεύθυνος», «πρωτεργάτης», «συμμετέχων» και «ακροατής» σε έναν παραγωγικό διάλογο.
Η πολιτεία δεν πρέπει να ηγείται
στις πρωτοβουλίες αυτές αλλά ουσιαστικά να λειτουργεί ως καταλύτης για τη δημιουργία μηχανισμών
διευκόλυνσης, υποστηρικτικών δομών και κινήτρων για τη διαδικασίας της συσπείρωσης των επιχειρήσεων και της καινοτομίας, ενώ
κυρίως οι μεσίτες πρέπει να αναλάβουν τη διαδικασία υποστήριξης
όλων των ενεργειών οι οποίες απαιτούνται ώστε να έρθουν σε επαφή
οι actors της τοπικής οικονομίας για
τη δημιουργία των κατάλληλων
συνθηκών όπως η υποδομή.
Το όραμα της Ε.Ε. σε επίπεδο
πολιτικής συνεργατικών σχηματισμών είναι η προώθηση της ποιότητας της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικότητας, και στην προσπάθεια αυτή συγκροτήθηκε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο4 καθώς και μια βάση δεδομένων
για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων ομάδων για τις εθνικές και
περιφερειακές πολιτικές που θα
ισχύουν σε ολόκληρη την Ε.Ε. Η
Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών
(Corallia) είναι o πρώτος φορέας
οργάνωσης και ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στην Ελλάδα. Είναι μέλος του European
Cluster Alliance, με σημαντική
εμπειρία στη χάραξη πολιτικής για
την ανάπτυξη συνεργατικών σχη-

ματισμών και στην προώθηση της
καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς τους.5
Υπάρχουν επίσης πολλά διδάγματα
στο σχεδιασμό των προγραμμάτων,
με βάση την πρακτική σε πολλές
χώρες του ΟΟΣΑ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
2. www.clusterobservatory.eu.
3. FOR-LEARN On-Line Foresight
Guide: «It was developed by JRC-IPTS with
the financial support of the Directorate General for Research of E.U.», http://forlearn.
jrc.ec.europa.eu/.
4. www.clusterobservatory.eu.
5. www.corallia.org.
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