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Περίληψη 

Στην συγκεκριµένη εργασία παρουσιάζουµε τον τρόπο µε τον οποίο η εξέλιξη του διαδικτύου γνωστή και ως web 2.0 

επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν τα επιχειρηµατικά e-clusters. Το διαδίκτυο στην εποχή του web 1.0 

είχε επίκεντρο το στατικό περιεχόµενο και τις εφαρµογές τις οποίες ο χρήστης εγκαθιστούσε στον υπολογιστή του για 

να µπορεί να τις χρησιµοποιήσει. Το web 2.0 µε τα εργαλεία του (blogs, wikis και RSS) διαφοροποίησε το διαδίκτυο 

και οι εφαρµογές προσφέρονται στον χρήστη µέσω των φυλλοµετρητών χωρίς να υπάρχει η ανάγκη εγκατάστασης 

τους στον υπολογιστή. Οι χρήστες αλληλεπιδρούν µέσω του διαδικτύου και ανταλλάσουν πληροφορίες οι οποίες 

έχουν γίνει το επίκεντρο σε αντίθεση µε το στατικό περιεχόµενο της web 1.0 εποχής. Αυτή η σηµαντική εξέλιξη στον 

τρόπο χρήσης του internet άλλαξε αρχικά τα επιχειρηµατικά µοντέλα των εταιρειών οι οποίες αντλούν, από την 

ανταλλαγή εµπειριών των χρηστών στο διαδίκτυο, πληροφορίες για την ανάπτυξη καινούργιων προϊόντων και 

υπηρεσιών και επηρέασε την µορφή της συνεργασίας µεταξύ των εταιρειών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η έννοια του 

cluster ως µίας οµάδας επιχειρήσεων που δρουν συνεργατικά για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και 

βρίσκονται σε κοντινή γεωγραφική απόσταση, άλλαξε µε την χρήση του internet και οι εταιρείες συνεργάστηκαν και 

δηµιούργησαν εικονικές οµάδες (e-clusters), µέσω των οποίων η γεωγραφική εγγύτητα έπαιζε δευτερεύοντα ρόλο. 

Όµως η χρήση των web 2.0 εργαλείων παίζει τον δικό της ρόλο στην λειτουργία των e-clusters και αφού αναλύσουµε 

τις έννοιες των clusters, e-clusters και web 2.0, παρουσιάζουµε µία µελέτη περίπτωσης για να δείξουµε πως µπορεί το 

web 2.0 επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας των e-clusters.       

Abstract 

In this survey we present how the evolution of the Internet, known as web 2.0, affects the way that business                

e-clusters operate. The internet in the era of web 1.0 was centered in static content and applications which users 

installs to the computer for being able to use it. The web 2.0 with its tools (blogs, wikis and RSS) diversified the web 

and the applications are available to the user via the browser and without the need of installing them to the computer. 

Users interact through the Internet and exchange information which have become the focus as opposed to the static 

content of the web 1.0 era. This important development in how the internet is being used changed the original business 

models and companies derive from users experiences, posted on the Internet, information about the development of 

new products and services. Web 2.0 also influenced the form of cooperation between companies in the supply chain. 

The concept of cluster as a group of firms acting cooperatively to gain a competitive advantage and are in close 

geographical distance, changed using the internet and the companies created virtual teams (e-clusters), through which 

the geographical proximity played minor role. But the use of web 2.0 tools is playing its part in the operation of e-

clusters and after analyzing the concepts of clusters, e-clusters and web 2.0, we present a case study to illustrate how 

the web 2.0 affected the way that the e-clusters operated. 
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Παρουσίαση θέµατος 

Σ` αυτήν την εργασία θα προσπαθήσουµε να δείξουµε τον ρόλο που έπαιξε το Web 2.0 στη διαµόρφωση και 

λειτουργία των e-clusters. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να καταλάβουµε αρχικά την έννοια των clusters και πως µέσω 

του internet διαµορφώθηκαν τα e-clusters. Ξεκινώντας λοιπόν την εργασία αναφερόµαστε στα clusters, όρος που η 

µετάφρασή του στα ελληνικά δεν βρίσκει κάποια λέξη που να µεταφέρει ακριβώς την έννοια του, και έτσι θα 

κρατήσουµε τον αγγλικό όρο σε όλο το κείµενο. Η κατανόηση της έννοιας των clusters και ο ρόλος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας στον σχηµατισµό τους είναι σηµαντική για να µπορέσουµε να παρατηρήσουµε πως κάποιες επιχειρηµατικές 

οµάδες µε την χρήση του διαδικτύου αρχικά και µετέπειτα µε τα εργαλεία του web 2.0 µετασχηµατίστηκαν σε 

εικονικά ή e-clusters.             

 Η έννοια των e-clusters και ο τρόπος λειτουργίας τους, παρουσιάζεται στην συνέχεια και πώς µπορεί το 

κυριότερο χαρακτηριστικό των clusters, η γεωγραφική εγγύτητα, να έρθει σε δεύτερη µοίρα καθώς οι επιχειρήσεις 

που δρουν µέσα στο e-cluster ολοκληρώνουν τις διαδικασίες µέσω του διαδικτύου. Τα χαρακτηριστικά των cluster 

που έχουν την δυνατότητα να γίνουν εικονικά και τα πλεονεκτήµατα τους παρουσιάζονται έπειτα καθώς και οι 

διαφορές τους που προέρχονται από την χρήση του διαδικτύου.       

 Οι καινοτοµίες της διαχείρισης της πληροφορίας που έφερε το web 2.0 και τα επιχειρηµατικά µοντέλα που 

αναπτύχθηκαν µε βάση την καινούργια µορφή του internet αναπτύσσονται στο τρίτο µέρος της εργασίας, όπως και ο 

νέος ρόλος του τελικού χρήστη µέσω των διαφόρων εργαλείων που εµφανίστηκαν. Τα wikis, blogs και social 

networks σηµατοδότησαν τον ενεργό ρόλο των εµπλεκοµένων που τα χρησιµοποιούν στην δυναµική µορφοποίηση 

των περιεχοµένων των ιστοσελίδων και τα δεδοµένα που τελικά φτάνουν στα χέρια των εταιρειών είναι 

εµπλουτισµένα και προσφέρουν πολύτιµές πληροφορίες για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη των προϊόντων. 

 Τέλος µία µελέτη περίπτωσης, που θα βοηθήσει τον αναγνώστη του κειµένου να κατανοήσει τον ρόλο που 

µπορεί να παίξει το web 2.0 στην λειτουργία των e-clusters, αναφέρεται στο τελευταίο µέρος της εργασίας. Η µελέτη 

χρησιµοποιεί την βιοµηχανία τροφίµων και ένα e-cluster στην βόρεια Αγγλία και εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα.  

1. Η έννοια των Clusters         

1.1 Ορισµός του Cluster   

Παρόλη την εκτεταµένη αναφορά στα clusters οι οικονοµολόγοι δεν έχουν καταφέρει να συµφωνήσουν σε 

έναν κοινώς αποδεκτό ορισµό. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ελλιπείς στο να περιγράψουν µε ακρίβεια τα όρια 

και τους περιορισµούς ενός cluster. Η σύγχυση αυτή οφείλεται κατά ένα µεγάλο ποσοστό στο γεγονός ότι ο όρος 

χρησιµοποιείται ευρέως από έναν µεγάλο αριθµό επιστηµόνων, από θεωρητικούς ερευνητές µέχρι στελέχη δηµόσιας 

διοίκησης, διακινδυνεύοντας πολλές φορές την πραγµατική έννοιά του.       

 Η έννοια του cluster σύµφωνα µε τον Porter (1998b), ο οποίος θεωρείται ο πατέρας του όρου, συνίσταται από 

µία κρίσιµη µάζα εταιριών και οργανισµών γεωγραφικά συγκεντρωµένων, σε έναν συγκεκριµένο τοµέα. Τα clusters 

περιλαµβάνουν µια σειρά από συνδεδεµένες µεταξύ τους βιοµηχανίες  και άλλους φορείς σηµαντικούς για τον 

ανταγωνισµό. Περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, προµηθευτές εξειδικευµένων συντελεστών παραγωγής όπως 

εξαρτήµατα, µηχανήµατα και υπηρεσίες καθώς και προµηθευτές εξειδικευµένης υποδοµής. Επίσης επεκτείνονται 

συχνά και στους πελάτες όπως και στους κατασκευαστές των συµπληρωµατικών προϊόντων και σε επιχειρήσεις 

κλάδων που σχετίζονται µε τις δεξιότητες, τις τεχνολογίες ή τις κοινές εισροές. Επίσης, πολλά clusters περιλαµβάνουν 
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Πίνακας 1. 

Ορισµοί για την έννοια cluster (Martin & Sunley, 2003) 

Συγγραφείς Ορισµός 
 
Porter (1998, p. 199) 

 
“A cluster is a geographically proximate group of interconnected companies and associated institutions in 

a particular field, linked by commonalities and complementarities.” 
 

Crouch and Farrell 
(2001, p. 163) 

“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 particularly important presence in an area.” 
 

Rosenfeld (1997, p. 4) “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, p. 26) “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 relationships.” 
 

Swann and Prevezer 
(1996, p. 139) 

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

Swann and Prevezer 
(1998, p. 1) 

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

Simmie and Sennett 

(1999a, p. 51) 

“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 

Hertag (1999, p. 9) 
 

Van den Berg et al. 
(2001, p. 187) 
 

 
 

Enright (1996, p. 191) 

“Clusters can be characterized as networks of producers of strongly interdependent firms (including 

specialized suppliers) linked each other in a value-adding production chain.” 
 

“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.” 
 

“A regional cluster is an industrial cluster in which member firms are in close proximity to each other.” 
 

 

 

κυβερνητικά και άλλα θεσµικά όργανα - όπως πανεπιστήµια, οργανισµούς θέσπισης προτύπων, οµάδες 

προβληµατισµού, παρόχους επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικές οργανώσεις - που παρέχουν 

εξειδικευµένη κατάρτιση, εκπαίδευση, ενηµέρωση, έρευνα, και τεχνική υποστήριξη. 

Η γεωγραφική κατανοµή των clusters σε µία προηγµένη οικονοµία αποτυπώνεται από τον µερικό χάρτη των 

clusters στις Ηνωµένες Πολιτείες στην εικόνα 1. Ο χάρτης απεικονίζει µερικά µόνο από τα γεωγραφικά 

συγκεντρωµένα clusters που είναι παρόντα, συµπεριλαµβάνοντας τα αρκετά γνωστά όπως το Χόλυγουντ, τη Wall 

Street και το High Point αλλά και τα λιγότερο γνωστά, όπως οι εγκαταστάσεις γκολφ στο Carlsbad California και τα 

οπτικά στην Αριζόνα. Κατά τον εντοπισµό των clusters, είναι σηµαντικό να γίνει διάκριση µεταξύ "εξαγωγικών" 

βιοµηχανιών και αυτών που εξυπηρετούν κυρίως την τοπική αγορά. Τα clusters συµβάλουν στην αύξηση της 

παραγωγικότητας έναντι της εξωτερικής ανάθεσης ή της κάθετης ολοκλήρωσης µέσω της βελτίωσης της πρόσβασης 

σε εξειδικευµένες εισροές και στην πληροφόρηση, διευκολύνοντας τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των 

συµµετεχόντων στο cluster και της βελτίωσης των κινήτρων και της µέτρησης των επιδόσεων. Πιο σηµαντικός, σε 

πολλές περιπτώσεις, είναι ο ρόλος των clusters στην βελτίωση του ποσοστού και την επιτυχία της καινοτοµίας. 

Επίσης, τα clusters περιορίζουν τα εµπόδια για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, που βελτιώνουν το περιβάλλον για 

την παραγωγικότητα. Ενώ στις παραδοσιακές οικονοµίες κλίµακας το επίκεντρο είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους, 

τα πλεονεκτήµατα των clusters βρίσκονται στις πληροφορίες, στο κόστος των συναλλαγών, στη  
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Εικόνα 1. 

Επιλεγµένα περιφερειακά clusters των ανταγωνιστικών βιοµηχανιών των Η.Π.Α. Reprinted from The Adam 

Smith Address: location, clusters, and the ‘‘new’’ micro economics of competition by Porter, M. 1998a, Business 

Economics, p. 10 

 

 

 

συµπληρωµατικότητα και τα κίνητρα, καθώς και στα "δηµόσια" αγαθά που προκύπτουν τόσο από δηµόσιες όσο και 

ιδιωτικές επενδύσεις. (Porter, 1998a) 

 

1.2 Εφοδιαστική αλυσίδα και Clusters 

 

Η θεωρία των clusters, στην πράξη, στηρίζεται στα πλεονεκτήµατα της ενδοεταιρικής συνεργασίας που 

αναπτύχθηκε από θεωρητικούς της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ολοκληρώνει τις 

διαδικασίες και χτίζει µακροχρόνιες σχέσεις µεταξύ των εταιρειών που συµµετέχουν στη ροή των προϊόντων και 

υπηρεσιών από τις πηγές µέχρι τους τελικούς χρήστες. Όλες οι επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασµού µπορούν να 

επωφεληθούν, µέσω της επίτευξης χαµηλότερου κόστους, τη βελτίωση της αξίας και ικανοποίησης του πελάτη, και 

αποκτώντας έτσι µεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Όταν όλα τα µέλη της αλυσίδας εφοδιασµού λειτουργούν 

στην ίδια γενική γεωγραφική θέση, κερδίζουν την µείωση του κόστους του συντονισµού της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

καθώς και την ώθηση στην ανταγωνιστική κίνηση και την καινοτοµία, που έρχεται από το να εργάζονται από κοινού 

σε στενή φυσική εγγύτητα. Οι διευθυντές που εξετάζουν τη µετεγκατάσταση των υλικών µέσων ή αναζητούν τρόπους 
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για τη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στην παρούσα θέση επιχείρησης τους θα πρέπει να κατανοήσουν 

τη σχέση µεταξύ της θεωρίας των clusters και αυτήν της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. (DeWitt et al., 2006) 

 

1.3 Χαρακτηριστικά των Clusters 

 

Τα clusters σύµφωνα µε τον Ketels (2003) παρουσιάζουν τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία 

προκύπτουν από τον ορισµό του Porter: 

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

της πληροφορίας και ο διαµοιρασµός των πόρων. 

• 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 

σχάση 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. 

• ∆ιασύνδεση: η έννοια των clusters δίνει έµφαση στους συσχετισµούς και την διάδραση µεταξύ των 

εµπλεκοµένων. Αυτό το κριτήριο δεν απαντάται σε όλες τις περιπτώσεις των clusters, όπου σε πολλά από 

αυτά οι επιχειρήσεις οµαδοποιούνται 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 χαρακτηριστικών είναι περισσότερο σηµαντική από των καθορισµό οποιονδήποτε 

δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης που πρέπει να ικανοποιούν οµάδες επιχειρήσεων ώστε να χαρακτηρίζονται ως 

clusters. Στο workshop που έγινε το Μάιο του 2003 στο Λουξεµβούργο µε τίτλο «Innovative Hot Spots in Europe: 

Policies to promote trans-border clusters of creative activity» εισήχθηκαν από την Nauwelaers 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.  

• Ο 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. 

Μπορεί επίσης να γίνει µια πιο σαφή διάκριση για τη µέτρηση των διαστάσεων των clusters προτείνοντας τις 

ακόλουθες διαστάσεις: γεωγραφική έκταση, η πυκνότητα, το εύρος, το βάθος, τη βάση δραστηριότητας, η δυνητική 

ανάπτυξη, η ανταγωνιστική θέση, η ικανότητα καινοτοµίας, η βιοµηχανική οργάνωση και το συντονισµό των 

µηχανισµών. Τα clusters παρέχουν επίσης ευκαιρίες για έναν οργανισµό για τον εξορθολογισµό και συντόµευση της 

αλυσίδας εφοδιασµού της, δεδοµένου ότι οι πηγές υπάρχουν σε µια συγκεντρωµένη περιοχή. Τα clusters 
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αντιπροσωπεύουν έναν εναλλακτικό τρόπο οργάνωσης της αλυσίδας αξίας που µπορεί να τοποθετηθεί κάπου 

ανάµεσα στο εύρος της αγοράς από τη µία πλευρά και τις ιεραρχίες, ή την κάθετη ολοκλήρωση, από την άλλη (Porter, 

1998b). Σε σύγκριση µε τις συναλλαγές της αγοράς µεταξύ των διασκορπισµένων και τυχαίων αγοραστών και 

πωλητών, η εγγύτητα των επιχειρήσεων που ανήκουν σε clusters - και τις επανειληµµένες συναλλαγές µεταξύ τους -

προωθούν την επικοινωνία, το συντονισµό, την καινοτοµία, την αλληλεξάρτηση και την εµπιστοσύνη. Τα clusters 

θεωρούνται ότι επηρεάζουν τον ανταγωνισµό µε τρεις τρόπους:  

• αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων της περιοχής 

•  κατευθύνοντας τον ρυθµό της καινοτοµίας 

•  την ενθάρρυνση της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, η οποία επεκτείνει και ενισχύει το ίδιο το 

cluster.  

Μια άλλη εξέλιξη του µοντέλου σύνδεσης µεταξύ των επιχειρήσεων είναι η εικονική αλυσίδα προµηθειών, η 

οποία σύµφωνα µε τους Ho, et al. (2003) αποτελείται από:  

• δηµιουργία εικονικών (που βασίζονται στην τεχνολογία), εµπορικών φορέων 

• εµφάνιση εικονικών κοινοτήτων γνώσης 

• µεταφορά και ενσωµάτωση των ενδοεταιρικών διαδικασιών από το φυσικό χώρο στον κυβερνοχώρο.  

Η µετατροπή περιλαµβάνει την οικοδόµηση γενικών και εξειδικευµένων πυλών πληροφοριών, ηλεκτρονικών 

ανταλλαγών, και την ενσωµάτωση των online επιχειρηµατικών διαδικασιών (π.χ. τα έγγραφα των συναλλαγών και οι 

κατάλογοι των προϊόντων να ανταλλάσσονται µέσω διαδικτύου). Η χρήση του internet αλλάζει τον τρόπο που οι 

επιχειρηµατικές σχέσεις καθορίζονται, παρέχει νέες πηγές κεφαλαίου γνώσης για την καινοτοµία και την βελτίωση 

του προϊόντος και της διαδικασία, και επιταχύνει την ενσωµάτωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών µεταξύ 

εταιριών. Η χρήση του internet προσφέρει πολλά από τα πλεονεκτήµατα των clusters χωρίς την απαίτηση και το 

όφελος της φυσικής εγγύτητας. (DeWitt, et al., 2006) 

2. Η έννοια των e-clusters    

2.1 Μετάβαση από τα clusters στα e-clusters. 

Όπως είδαµε στην προηγούµενη παράγραφο η διάδοση και η ευρεία χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών 

από τις επιχειρήσεις έφερε αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο καθορίζονται οι επιχειρηµατικές σχέσεις. Oι Karaev et 

al. (2007) υποστηρίζουν ότι η ταχεία πρόοδος στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών δηµιουργεί 

την τάση ανάπτυξης εικονικών δεσµών µεταξύ των ΜΜΕ (Μικρο Μεσαίων Επιχειρήσεων), συµβάλλοντας στην 

αξιοποίηση συνεργατικών σχέσεων µε τους εµπορικούς εταίρους, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εικονική διαδικασία 

παραγωγής, άρα το συµπέρασµα είναι ότι τα clusters δεν είναι απαραίτητο να είναι τοπικού επιπέδου οντότητες. 

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να µειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν το επίπεδο των υπηρεσιών προς τους 

πελάτες τους µέσω της ενισχυµένης χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας. Παρ` όλο λοιπόν που η εισαγωγή ενός 

business-to-business (B2B) εµπορικού δικτύου αυξάνει τη συνολική συµµετοχή επιχειρήσεων στην αγορά από 

περιφερειακές χώρες, αυτό δεν φαίνεται να µειώνει τη σηµασία της γεωγραφικής συγκέντρωσης. Παρά το γεγονός ότι 

στην εποχή του διαδικτύου η  γεωγραφική εγγύτητα χάνει τη σηµασία της λόγω της ευκολότερης πρόσβασης στις 

πληροφορίες, πολύτιµη, µη-κωδικοποιηµένη, αλλά και σιωπηρή γνώση µπορεί να επιτυγχάνεται αποκλειστικά µέσα 

σε ένα cluster. Η γεωγραφική εγγύτητα της άτυπης επικοινωνίας και η επαφή πρόσωπο µε πρόσωπο εξακολουθούν να 



W e b  2 . 0  a n d  b u s i n e s s  e - c l u s t e r s     P a g e  | 9 

 

παίζουν ρόλο και να δηµιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, έστω και αν υπάρχει µείωση του κόστους µεταφοράς 

και επικοινωνίας. Η γεωγραφική εγγύτητα µειώνει το κόστος συναλλαγής (για παράδειγµα, το κόστος της παράδοσης) 

επειδή όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη σε µια αλυσίδα αξίας όπως και άλλα συναφή θεσµικά όργανα είναι κοντά ο ένας 

στον άλλο. Τα έξοδα µεταφοράς είναι µειωµένα λόγω της µικρότερης απόστασης η οποία, εξ ορισµού, µειώνει τους 

κινδύνους και ως εκ τούτου το κόστος ασφάλισης.        

 Σύµφωνα µε τους ίδιους συγγραφείς, το κόστος για την απόκτηση πληροφοριών θα µπορούσε να µειωθεί 

σηµαντικά λόγω της εύκολης πρόσβασης σε πληροφορίες για τα µέλη των clusters, για τις συγκεκριµένες 

αρµοδιότητες τους και για την αξιοπιστία τους. Η συγκέντρωση των περισσότερων επιχειρήσεων σε µια περιοχή 

µειώνει αρχικά το τοπικό κόστος διότι η παρουσία τους οδηγεί σε µεγαλύτερη εµφάνιση των παρόχων των υποδοµών, 

των επιχειρήσεων υπηρεσιών και ούτω καθεξής. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ωστόσο, µπορεί να υπάρξει το κόστος της 

συµφόρησης εφόσον η υποδοµή και άλλοι τοπικοί παράγοντες δεν µπορούν να αναπτυχθούν χωρίς περιορισµούς. 

(Karaev et al. 2007). Παρατηρούµε λοιπόν µια ισορροπία ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα που µπορούν να αποκτήσουν 

τα παραδοσιακά clusters µε την µετάβασή τους σε µια πιο εικονική (virtual) µορφή και στην γεωγραφική εγγύτητα, η 

οποία παίζει πράγµατι κυρίαρχο ρόλο στην λειτουργία των clusters.        

2.2 Ορισµός του e-cluster 

Οι Brown and Lockett (2001) περιγράφουν τα e-clusters ως ψηφιακές κοινότητες επιχείρησεων που έχουν 

ενεργοποιηθεί από έναν ή περισσότερους διαµεσολαβητές και βασίζονται σε ένα νέο είδος ηλεκτρονικά 

ενεργοποιηµένου ενδοεπιχειρησιακού συστήµατος (InterOrganizational System IOS). (Brown & Lockett, 2001) Αυτά 

τα IOS είναι ιδιαίτερα σηµαντικά ακριβώς επειδή µπορούν να οδηγήσουν στο σχηµατισµό νέων µορφών δικτύων 

µεταξύ οργανισµών (InterOrganizational Networks ION), αντί να υποστηρίζει τις υφιστάµενες µορφές. Οι νέες αυτές 

µορφές είναι οι ίδιες εκδηλώσεις των νέων επιχειρηµατικών µοντέλων για τις ηλεκτρονικές αγορές που βασίζονται 

στην αύξηση της λειτουργικότητας, της καινοτοµίας, της ολοκλήρωσης και της αξίας. Ο Timmers (2000) έχει 

προτείνει µια ευρεία κατάταξη βασίζεται στη λειτουργική ενοποίηση και στο βαθµό καινοτοµίας από το E-Shop στο 

Value Chain Integrator και ο Tapscott et al. (2000) διαφοροποιείται από τον έλεγχο και την αξία δίνοντας πέντε 

διαφορετικά είδη επιχειρήσεων Ιστού (BWeb). Μια Business Web είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο προµηθευτών, 

διανοµέων, παρόχων υπηρεσιών εµπορίου, και πελατών οι οποίοι  πραγµατοποιούν εµπορικές επικοινωνίες και 

συναλλαγές στο ∆ιαδίκτυο και άλλα ηλεκτρονικά µέσα, προκειµένου να παράγουν αξία για τους τελικούς πελάτες 

καθώς και ο ένας για τον άλλο. Η κατάταξη του Tapscott είναι ευρέως χρήσιµη και µια σειρά από γνωστά 

παραδείγµατα ταιριάζουν σ` αυτήν (βλέπε πίνακα 2). Μια επιχειρηµατική κοινότητα του Internet είναι ένα καλά 

καθορισµένο σύνολο επιχειρήσεων που αλληλεπιδρούν µέσω του ∆ιαδικτύου για τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητάς τους. Όλα αυτά µαζί τα διαδικτυακά επιχειρηµατικά µοντέλα που έχουν ως 

βάση την κοινότητα, αποτελούν µία κλάση από IONs που γενικώς αναφέρονται ως ψηφιακές επιχειρηµατικές 

κοινότητες. Από αυτές η ιδέα της IBC (Internet Business Community), που προτάθηκε αρχικά από την Hewlett-

Packard Laboratories, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την στιγµή που τα πορίσµατα των πρώτων ερευνών 

δείχνουν ότι η έννοια αυτή έχει έντονη απήχηση µε δυνητικές κοινότητες ΜΜΕ.           

Η χωρική απόσταση των εταιρειών που συνεργάζονται λόγω της παγκοσµιοποίησης, υποτίθεται ότι πρέπει να 

αντισταθµίζεται από την καθιέρωση ενός συστήµατος κοινωνικών σχέσεων και εµπιστοσύνης, τα οποία είναι κύρια 

χαρακτηριστικά των clusters. (Εικόνα 2) (Wagner & Edelmann, 2002) 
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Εικόνα 2. 

Virtual Clusters. Reprinted from Knowledge-intensive Cooperation in Regional Production Networks by Wagner K., 

& Edelman, C. 2002. The 8th International Conference on Concurrent Enterprising, p. 5. 

 

 

2.3 Χαρακτηριστικά των e-clusters.           

              

 Με βάση τα χαρακτηριστικά του VΟs (Virtual Organization) µαζί µε την έρευνα της έννοιας IBC, 

προτείνονται τα βασικά χαρακτηριστικά ενός δυνητικού e-cluster, και συγκεκριµένα: 

• µια ισχυρή αίσθηση της κοινότητας 

• αντίληψη της εξωτερικής απειλής 

• απαίτηση για µεσάζοντες 

• µια ευκαιρία για αυξηµένη απόδοση των επιχειρήσεων 

• απαίτηση τόσο για την ηλεκτρονική διαδικασία όσο και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

• αποδεδειγµένη βάση για σχέσεις εµπιστοσύνης. 

Από αυτά τα προτεινόµενα χαρακτηριστικά τα παραδείγµατα  των δυνητικών e-clusters περιλαµβάνουν: την 

οµοιοπαθητική βιοµηχανία, το βιολογικό κίνηµα της και οµάδες ανεξάρτητων IT (Information Technology)  παρόχων. 

Επίσης τα επιχειρηµατικά µοντέλα e-cluster µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις διαφορετικούς τύπους, δηλαδή 

κυβερνητικά, θεσµικά και εµπορικά ανάλογα µε τον ιδιοκτήτη της κοινότητας (βλ. πίνακα 2). (Brown & Lockett, 

2001)       
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Πίνακας 2. 

Τύποι επιχειρηµατικών µοντέλων e-cluster. Reprinted from Engaging SMEs in E-commerce: the role of 

intermediaries within e-Clusters by Brown D., & Lockett N. 2001, Electronic Markets, p. 55    

 

Ο ρόλος του µεσάζοντα είναι κοµβικής σηµασίας για το επιχειρηµατικό µοντέλο e-cluster και µπορεί να συνοψιστεί 

ως η παροχή της απαραίτητης δοµής, των υπηρεσιών και της διακυβέρνησης που θα επιτρέψει στις κοινότητες να 

λειτουργήσουν. Κάθε ένα από αυτά µε τη σειρά του παρέχεται από τρία είδη ενδιάµεσων, δηλαδή τους τεχνολογικούς, 

τους επιχειρησιακούς και την κοινότητα. 

Ο ρόλος του τεχνολογικού ενδιάµεσου είναι να παρέχει την ΤΠΕ πλατφόρµα στην οποία οι υπηρεσίες µπορούν να 

παρέχονται και µπορεί να περιλαµβάνει υλισµικό, ασφάλεια και επικοινωνίες. Ο ρόλος του επιχειρησιακού 

ενδιάµεσου είναι να παρέχει υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των εφαρµογών λογισµικού, φιλοξενία και παροχή 

συµβουλών. Οι τεχνολογικοί και επιχειρησιακοί διαµεσολαβητές µπορούν να θεωρηθούν γενικοί και αξιόπιστοι. Στην 

πραγµατικότητα αυτές οι λειτουργίες θα µπορούσαν να παρέχονται από έναν ή περισσότερους οργανισµούς. Ο 

κοινότητα ως ενδιάµεσος, που ανταποκρίνεται σε ένα συγκεκριµένο e-cluster, έχει έναν κρίσιµο ρόλο στη 

διαµόρφωση της αρχικής εµπιστοσύνης και στο να κερδίσει τη δέσµευση των υποψηφίων να εισέλθουν στην ψηφιακή 

επιχειρηµατική κοινότητα. Η κοινότητα ως ενδιάµεσος, παρέχοντας µια ευρεία λειτουργία της διακυβέρνησης, είναι 

ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των e-clusters. 

Για να διερευνήσουµε τις νέες πηγές της οµαδοποίησης στην ψηφιακή οικονοµία, έχουµε επικεντρωθεί στην:  

• εµφάνιση ενός νέου ΙΟ (Internet Worked) οργανισµού, δηλαδή κάθε οργανισµός ή επιχείρηση που είναι 

συνδεδεµένη ενδοεταιρικά µέσω Intranet, µε προµηθευτές και πελάτες µέσω business-to-business δίκτυα τα 

οποία ονοµάζονται extranets, και µε άλλες οργανώσεις και καταναλωτές µέσω δηµόσιου διαδικτύου. Το IO 

χαρακτηρίζεται από την ιεραρχία και την οµαδική δουλειά, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις 

αλλαγές του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και στις απαιτήσεις των πελατών. Επειδή το διαδίκτυο έχει τη 

δύναµη και την ικανότητα να ανοίξει διαύλους ανθρώπινης επικοινωνίας και συνεργασίας µέσα σε ένα 

γραφείο, στο χώρο και στο χρόνο, η συλλογική εργασία γίνεται ολοένα µέσω των οµάδων πάνω από µεγάλης 

χωρητικότητας δίκτυα . 

• ανάπτυξη νέων εικονικών οµάδων, που σχετίζονται µε την διαδικασία µετατροπής σε εικονική της αλυσίδας 

εφοδιασµού και µε νέες πελατειακές σχέσεις. Το κύριο χαρακτηριστικό του εικονικού cluster είναι ότι οι 

ηγέτιδες επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε ένα περιορισµένο σύνολο βασικών ικανοτήτων και να αναθέτουν 
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εικονικά σε εξωτερικούς συνεργάτες σχεδόν κάθε άλλη λειτουργία. Κάθε IO στο cluster προσθέτει µία ή 

περισσότερες διαφορετικές πτυχές της αξίας του προϊόντος ή της υπηρεσίας για τον τελικό πελάτη, 

ανταλλάσοντας ψηφιακές γνώσεις µε τα άλλα µέλη. (Romano, et al., 2001) 

 

2.4 Πλεονεκτήµατα των e-cluster 

 

Οι  Romano, et al. (2001) µετά από έρευνα που έκαναν σε 29 περιπτώσεις e-clusters προσπάθησαν να 

σηµειώσουν τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται 

στα πλαίσια ενός e-cluster και χρησιµοποιούν διαδικτυακές εφαρµογές στην εφοδιαστική αλυσίδα, στο µάρκετινγκ, 

στην ανάπτυξη προϊόντων και στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (Πίνακας 3). 

Τα κύρια οφέλη κατατάσσονται σε ορισµένες ευρείες κατηγορίες, οι οποίες αφορούν: 

• τη συντόµευση του χρόνου διοχέτευσης στην αγορά, αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ των συµµετεχουσών 

οµάδων, αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη ανατροφοδότηση στο πρώιµο στάδιο της διαδικασία καινοτοµίας. 

• µείωση κόστους όσο αυτό αφορά τα µειωµένα σφάλµατα, βελτιωµένη σύγκριση των αγορών, µειωµένα 

διοικητικά και λειτουργικά έξοδα, την εξάλειψη του κόστους έκδοσης διαφόρων εγγράφων, η αντικατάσταση των 

φυσικών συναντήσεων µε µακρινούς συνεργάτες από τηλεδιασκέψεις ή άλλων ειδών εικονικών, µέσω extranets, 

συναντήσεων.  

• υποστήριξη πελατών-εξυπηρέτηση µετά την πώληση: µε την µετακίνηση της υποστήριξης online, οι πελάτες 

έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε βάσεις δεδοµένων ή «έξυπνων» εγχειριδίων άµεσα, χωρίς να περιµένουν ώρα 

στο τηλέφωνο για κάτι που πιθανόν να είναι πολύ απλό. 

• µείωση χρόνου του κύκλου της παραγωγής: ο σχεδιασµός και η παραγωγή είναι συντονισµένα µε τους 

επιχειρηµατικούς εταίρους. 

• συντόµευση του χρόνου παράδοσης, µέσω της διαδικτυακής συνεργασίας. 

 

 

Πίνακας 3. 

Κύρια πεδία διαδικτυακών εφαρµογών. Reprinted from New sources of clustering in the digital economy by 

Romano, A., Passiante, G., & Elia, V., 2001, Journal of Small Business and Enterprise Development, p. 25 

 

 

Ο αναδυόµενος ανταγωνιστικός χώρος που περιγράφουν οι Romano, et al. (2001) µπορεί να οριστεί ως µια µορφή 

«οικονοµίας των δικτύων». Στο νέο αυτό χώρο, επιχειρήσεις, οργανισµοί και ιδιώτες ανταλλάσσουν γνώση µέσω της 

ψηφιακών-αλληλεπιδραστικών διαδικασιών. Στη δικτυακή οικονοµία, τα clusters εξακολουθούν να βασίζονται στον 

εξελιγµένο καταµερισµό της εργασίας που οδηγεί σε αλληλένδετες δραστηριότητες και στην ανάγκη για συντονισµό. 
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Ο συντονισµός και η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων όµως, ολοένα και περισσότερο, βασίζονται σε ψηφιακά 

δίκτυα, µειώνοντας έτσι την ανάγκη για τις πρόσωπο µε πρόσωπο συναλλαγές και τη γεωγραφική εγγύτητα. Η 

οργανωσιακή εγγύτητα είναι ένας πολύ πιο αποτελεσµατικός µοχλός ανταλλαγής γνώσης και συντονισµού από ό, τι 

είναι η γεωγραφική εγγύτητα. 

 

3. Web 2.0 

3.1 Ορισµός του web 2.0 

Σύµφωνα µε τον O’Reilly (2005) το 2004 ο Παγκόσµιος Ιστός ήταν στα πρόθυρα µιας νέας εποχής, που θα 

άφηνε επιτέλους τη δύναµη των επιπτώσεων του δικτύου, πυροδοτώντας ένα κύµα καινοτοµίας και ευκαιριών. Για να 

βοηθήσει στην είσοδο σε αυτή τη νέα εποχή, η O' Reilly Media και η CMP ξεκίνησε  τη διάσκεψη που επέδειξε τους 

καινοτόµους, που την οδηγούσαν. Όταν ο Dale Dougherty, VP της O'Reilly, βρήκε τον όρο "Web 2.0" κατά τη 

διάρκεια µιας συνόδου brainstorming,  έγινε γνωστό και το όνοµα για το συνέδριο. Αυτό που δεν ήταν γνωστό τότε 

ήταν ότι η βιοµηχανία θα αγκαλιάσει το Web 2.0 και ότι θα έρθει να αντιπροσωπεύσει το νέο Web. (O’ Reilly, 2005)

 Ο Dale Dougherty, σηµείωσε ότι «το διαδίκτυο, παρά την κατάρρευση ήταν πιο σηµαντικό από ποτέ, µε νέες 

συναρπαστικές εφαρµογές και ιστοσελίδες να ξεπετάγονται µε εκπληκτική συχνότητα. Επιπλέον, οι εταιρείες που 

είχαν επιβιώσει της κατάρρευσης φαίνεται να έχουν κάποια κοινά στοιχεία. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι η 

κατάρρευση των dot-com σηµατοδότησαν κάποιου είδους σηµείο καµπής για το web, έτσι ώστε µια πρόσκληση για 

δράση όπως το "Web 2.0" θα µπορούσε να έχει νόηµα».                                                                                              

Στην συγκεκριµένη διάσκεψη ο Dale Dougherty όρισε το Web 2.0 ως:                                                                      

«Το Web 2.0 είναι ένα σύνολο οικονοµικών, κοινωνικών και τεχνολογικών τάσεων που συλλογικά αποτελούν τη βάση 

για την επόµενη γενιά του ∆ιαδικτύου, µια πιο ώριµη, µέτρια διακριτική, χαρακτηριζόµενη από τη συµµετοχή του χρήστη, 

ειλικρινής και επιδρά στο δίκτυο». (Musser & O’Reilly, 2007)       

 Το Web 2.0 είναι πολλά περισσότερα από µία απλή επικόλληση ενός νέου περιβάλλοντος εργασίας του 

χρήστη πάνω σε µία παλιά εφαρµογή. Είναι ένας τρόπος σκέψης, µια νέα προοπτική για το σύνολο των 

δραστηριοτήτων του λογισµικού από τη σύλληψη µέχρι την παράδοση, από το µάρκετινγκ µέχρι την υποστήριξη. Το 

Web 2.0 ευδοκιµεί πάνω στις επιπτώσεις του δικτύου: βάσεις δεδοµένων που γίνονται πλουσιότερες όσο 

περισσότεροι άνθρωποι αλληλεπιδρούν µε αυτές, εφαρµογές που γίνονται εξυπνότερες όσο περισσότεροι άνθρωποι 

τις χρησιµοποιούν, µάρκετινγκ που οδηγείται από τις ιστορίες και τις εµπειρίες των χρηστών, καθώς και εφαρµογές 

που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους για να διαµορφώσουν µια ευρύτερη υπολογιστική πλατφόρµα. (O’ Reilly, 2005.)                            

Όπως πολλές σηµαντικές έννοιες, το Web 2.0 δεν έχει ένα αυστηρό πλαίσιο, αλλά µάλλον, ένα πυρήνα. Μπορείτε να 

απεικονίσετε το Web 2.0 ως ένα σύνολο αρχών και πρακτικών που δένουν µαζί ένα πραγµατικό ηλιακό σύστηµα 

ιστότοπων που επιδεικνύουν ορισµένες ή όλες αυτές τις αρχές, σε µικρότερη ή µεγαλύτερη απόσταση από το πυρήνα. 

Κατά την πρώτη Web 2.0 συνέδριο, τον Οκτώβριο του 2004, δηµιουργήθηκε µια λίστα µε ένα προκαταρκτικό σύνολο 

αρχών. Η κυριότερη από αυτές είναι  "Το διαδίκτυο ως πλατφόρµα". 

 

3.2 Τι είναι πραγµατικά το web 2.0 

Ο Tredinnick (2006) αναφέρεται στο web 2.0 ως µία διαδικασία µεταβίβασης του ελέγχου των εφαρµογών 

στους χρήστες, επιτρέποντας στους χρήστες να εξάγουν πληροφορίες και στοιχεία και να επαναχρησιµοποιεί εκείνες 
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τις πληροφορίες και τα στοιχεία µε έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνει την διαδικασία ίσως για να αλλάξει 

ακόµη και τη δοµή το ίδιου του συστήµατος πληροφοριών. Χαρακτηρίζεται από την εκµετάλλευση των 

προκυπτόντων χαρακτηριστικών των χρηστών για την οργάνωση των πληροφοριών. Αυτά τα θέµατα παρουσιάζουν 

την ουσία του web 2.0 αλλά δηµιουργούν το µία εικόνα που είναι απογοητευτικά ελλιπής στη λεπτοµέρεια. Ο Miller 

(2005) έχει περιγράψει επίσης τις εγγενής ιδιότητες µε το web 2.0. Αυτές περιλαµβάνουν την απελευθέρωση των 

δεδοµένων, για να καταστεί δυνατό να γίνουν επεξεργάσιµες µε τρόπους που αποσυνδέονται από τον σκοπό για τον 

οποίο συλλέχθηκαν αρχικά, η οικοδόµηση εικονικών εφαρµογών που παίρνουν πληροφορίες και λειτουργία από 

διαφορετικές πηγές, και την αυξανόµενη σηµασία της συµµετοχής χρηστών.      

 Για τον Miller, το web 2.0 µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι για την ανάπτυξη των τµηµατικών υπηρεσιών 

πληροφοριών, όπου οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και οι χρήστες είναι σε θέση να χτίσουν τις εφαρµογές από τις 

διαλειτουργικές ενότητες. Κάνοντας χρήση του νόµου του Bradford (1934) µπορούµε να πούµε ότι ο Ιστός 2.0 

επιτρέπει την εκµετάλλευση της µακριάς ουράς. Για να εξηγήσουµε αυτό που λέει ο Bradford είναι ότι σε 

οποιαδήποτε συλλογή µερικά στοιχεία χρησιµοποιούνται πολύ, περισσότερα στοιχεία χρησιµοποιούνται λίγο, και τα 

περισσότερα στοιχεία χρησιµοποιούνται σχεδόν καθόλου. Αυτό δηµιουργεί µια «µακριά ουρά» πληροφοριών που δεν 

χρησιµοποιούνται πολύ και είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν σ` αυτές τις 

πληροφορίες να γίνουν πιό προσιτές.          

 Ο ευκολότερος τρόπος να αποκτηθεί µια ιδέα για το τι είναι το web 2.0 είναι να ερευνηθούν µερικές από τις 

εφαρµογές και τις τεχνολογίες µε τις οποίες έχει συνδεθεί. Oι ιδιαίτερες εφαρµογές πληροφοριών µε τις οποίες   

συνδέεται το web 2.0, όπως τα wikis και τα blogs, οι νέοι τρόποι διαχείρισης των πληροφοριών, όπως το social 

bookmarking και οι folksonomies και τα νέα επιχειρησιακά πρότυπα για την παροχή των υπηρεσιών πληροφοριών.   

Το web 2.0 συνδέεται επίσης µε νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση της οργάνωσης και της ανάκτησης των 

πληροφοριών, όπως τα folksonomies και το social bookmarking. Τέτοιες προσεγγίσεις επιδιώκουν να χτίσουν τις 

δοµές των πληροφοριών από τις συνεισφορές και τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών.     

 Ο όρος folksonomy εφευρέθηκε από τον Thomas Vander Wal για να περιγράψει τις προκύπτουσες δοµές 

ταξινόµησης που προκύπτουν ως πληροφορίες που έχουν σηµειωθεί (ευρετηριοποιηθεί, tag) από τους χρήστες για τις 

ανάγκες τους. Το Folksonomy εξαρτάται από δύο συστατικά: αυτοµατοποιηµένες τεχνολογίες ευρετηρίασης, 

ιδιαίτερα η χρήση της ανάλυσης τοµέων, και η συνένωση της πείρας των χρηστών που συλλαµβάνεται στις 

περιγραφικές ετικέττες (tags γνωστές και ως social bookmarking ή social tagging). Το Folksonomies εποµένως 

επισύρει την προσοχή στην πείρα των ασύνδετων µεταξύ τους κοινοτήτων έτσι ώστε να βοηθήσει στην ταξινόµηση 

των πληροφοριών και της γνώσης. Αντίθετα από το υπερκείµενο (hypertext), που στηρίζεται ρητά στις σχέσεις που ο 

άνθρωπος κάνει µεταξύ των ανόµοιων πληροφοριών, τα folksonomies στηρίζονται στις οµοιότητες µεταξύ των 

τρόπων µε τους οποίους οι άνθρωποι περιγράφουν τις ανόµοιες πληροφορίες. Ο συντάκτης του cyberpunk και 

αρθρογράφος του Wired Bruce Sterling το περιέγραψε ως εξής: 

«Προσφέρει την φτηνή, µηχανικά υποβοηθούµενη συµπεριφορά αγέλης, κοινή τετράγωνη λογική, µία φυγή προς τις 

τρύπες του νερού της σηµασιολογίας». (Tredinnick, 2006; Creative Commons, 2007) 

3.3 Web 2.0 επιχειρηµατικά µοντέλα 

Πάνω από αυτές τις τεχνολογικές προσεγγίσεις έρχονται προκύπτουσες µορφές επιχειρησιακού προτύπου, όπως οι 

ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες συγκέντρωσης και σύνθεσης πληροφοριών διάφορων ειδών 
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συµπεριλαµβανοµένων και υπηρεσιών σύγκρισης τιµών, η εκµετάλλευση του περιεχοµένου που προσφέρουν οι 

χρήστες για να προσθέσουν αξία στις εµπορικές υπηρεσίες. Η ένταξη των διάφορων φορέων παροχής υπηρεσιών σε 

e-shops για ορισµένες εµπορικές υπηρεσίες, mashups, και η χρήση των πληροφοριών που παίρνει από τους χρήστες 

για να στοχεύσει και να προσωποποιήσει την παροχή υπηρεσιών. Το web 2.0 έχει συνδεθεί µε µερικές από τις πιo 

καινοτόµες και επιτυχείς επιχειρήσεις στο διαδίκτυο, όπως η Google, η Amazon και η Flickr. Αυτές οι επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούν το γεγονός ότι καθώς οι πληροφορίες πολλαπλασιάζονται στο διαδίκτυο, ένας τρόπος να 

δηµιουργήσουν µια διαφορά στην αγορά είναι να αξιοποιήσουν την πείρα της δικιάς τους κοινότητας χρηστών. 

(Tredinnick, 2006)          

 Γνωρίζοντας λοιπόν οι περισσότεροι πως λειτουργούν το Google και η Amazon, θα χρησιµοποιήσουµε ένα 

λιγότερο γνωστό παράδειγµα για να κατανοήσουµε πως η έννοια του web 2.0 επηρεάζει την δηµιουργία και ανάπτυξη 

καινοτόµων επιχειρηµατικών µοντέλων, ακόµη και αν είναι µιας µορφής µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως στο 

συγκεκριµένο παράδειγµα, του www.patientslikeme.com. Η ιδέα ενός ιστότοπου όπου ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις 

θα µοιράζονται τις εµπειρίες τους και θα ανταλλάσουν πληροφορίες για την καθηµερινή εξέλιξη της υγείας τους, 

γεννήθηκε στο µυαλό του James Haywood την ώρα που ταξίδευε για να βρεθεί µε την οικογένεια του και να 

συµπαρασταθεί στον αδερφό του Stephen Haywood ο οποίος είχε διαγνωσθεί µε την ασθένεια ALS (amyotrophic 

lateral sclerosis) γνωστή και ως ασθένεια του Stephen Hawkins. Τα µέλη της οικογένειας του άτυχου Stephen 

Haywood, που είναι ουσιαστικά και οι ιδρυτές της εταιρείας και της ιστοσελίδας, ήθελαν να κάνουν την ζωή του 

ασθενή πιο ήρεµη και φυσιολογική και αυτό πίστευαν ότι µπορεί να επιτευχθεί µέσω της ανταλλαγής εµπειριών 

ασθενών που γνώριζαν από πρώτο χέρι τον τρόπο. Ο σκοπός της εταιρείας είναι να βοηθήσει τους ασθενείς που 

θέλουν να µοιραστούν, µέσω της πλατφόρµας που παρέχει, πληροφορίες για την υγεία τους και να κάνει γνωστή στο 

ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται, την συνολική γνώση που συγκεντρώνεται και αφορά ασθένειες, υγεία και θεραπείες. Οι 

βάσεις δεδοµένων που δηµιουργούνται χρησιµοποιούνται από γιατρούς, για την βελτίωση και τον εµπλουτισµό της 

γνώσης µέσω των ταξινοµηµένων πληροφοριών, από φαρµακευτικές και εταιρείες κατασκευής ιατρικών 

µηχανηµάτων και φυσικά από ερευνητικούς οργανισµούς προσπαθώντας όλοι να βελτιώσουν τον τρόπο θεραπείας 

και ίασης των ασθενών και να κάνουν την καθηµερινότητά τους καλύτερη. (PatientsLikeMe, [n.d]a;MediaWiki, 2011)

 «Το λειτουργικό κόστος της εταιρείας καλύπτεται από συνεργασίες µε παρόχους υγειονοµικής περίθαλψης 

που χρησιµοποιούν ανώνυµα τα δεδοµένα από τις βάσεις και έχουν προηγούµενη άδεια πρόσβασης στην κοινότητα 

PatientsLikeMe για την προώθηση της έρευνας θεραπείας και τη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης. Μοιραζόµαστε 

µόνο ανώνυµα δεδοµένα µε αξιόπιστους εταίρους και όλα τα στοιχεία ασθενών µας διατηρούνται µε ασφάλεια. Για 

περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την πολιτική απορρήτου µας (private policy). (PatientsLikeMe, [n.d]b)      

Οι οµοιότητες µε το Facebook είναι αρκετές µόνο που είναι κατανοητό πως ο σκοπός είναι διαφορετικός, και γίνεται 

σαφές πώς η εταιρεία κερδίζει χρήµατα, δηλαδή πως δίνει αξία στην γνώση που προκύπτει από την ανταλλαγή 

πληροφοριών µεταξύ των χρηστών και πως αυτή η αξία µεγαλώνει όσο περισσότεροι χρήστες ανταλλάσουν 

πληροφορίες.  

4. Web 2.0 και e-clusters 

4.1 Η µελέτη περίπτωσης του FoodPort 

Αν και οι Web 2.0 τεχνολογίες και αρχές είναι κοινές στην κοινωνική δικτύωση, δεν είναι εντελώς σαφές πώς 

αυτές οι τεχνολογίες µπορούν να ισχύουν για τα επιχειρηµατικά clusters δεδοµένου ότι τα ελατήρια για την κοινωνική 
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δικτύωση είναι, αναµφισβήτητα διαφορετικά από αυτά των clustering επιχειρήσεων. Η βιβλιογραφία δεν προσφέρει 

παραδείγµατα, από τα οποία να προκύπτει ξεκάθαρα πως η χρήση του web 2.0 επηρεάζει τα e-clusters. Σ` αυτήν την 

ενότητα θα περιγράψουµε µια µελέτη περίπτωσης e-cluster που προσφέρει λίγο περισσότερο κατανόηση των θεµάτων 

που σχετίζονται µε τεχνολογίες Web 2.0 και τις πρακτικές των clustering στις επιχειρήσεις.   

 Έχοντας περιγράψει τα χαρακτηριστικά των clusters και των e-clusters καθώς και το web 2.0 και τα εργαλεία 

του, µπορούµε να κατανοήσουµε ότι όταν αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, αλλάζουν λίγο τον 

τρόπο της συνεργασίας των µελών ενός cluster µέσα σ` αυτό και βέβαια στην λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Οι Adebanjo and Michaelides (2010) µας προσφέρουν µία µελέτη περίπτωσης βασισµένη την βιοµηχανία τροφίµων 

του Ηνωµένου Βασιλείου και είναι η εταιρεία FoodPort (www.FoodPortuk.com). Η έρευνα που είχε γίνει από τους 

Adebanjo et al. (2006) είχε αναγνωρίσει τα πιθανά πλεονεκτήµατα ενός e-cluster στην βιοµηχανία τροφίµων καθώς 

και ότι ένα κοµµάτι των βιοµηχανιών τροφίµων πίστευαν ότι οι συγκεντρωτικές προµήθειες, η ανταλλαγή 

πληροφοριών και η πρόσβαση σ` αυτές µε τρόπο που γίνεται σ` ένα e-cluster θα ήταν πολύτιµες για την επιτυχία των 

επιχειρήσεων τους.             

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας, που έγινε στα µέλη-εταιρείες του e-cluster µέσω συνεντεύξεων και τη 

διενέργεια εργαστηρίων µε τους χρήστες, έδειξαν ότι το e-cluster βοηθάει σίγουρα την τοπική βιοµηχανία στις εξής 

κατηγορίες:  

• Πληροφόρηση, νοµοθεσία και καλύτερες πρακτικές πρόσβασης 

• Συνδεσιµότητα µεταξύ των εταιρειών 

• Αθροιστικές προµήθειες  

Για την πρώτη κατηγορία η πρόσβαση σε πληροφορίες για την αγορά, την έρευνα των τροφίµων και την ανάλυση, 

την νοµοθεσία για τα τρόφιµα, τις επιχειρηµατικές και τεχνικές πληροφορίες, που δηµοσιεύθηκαν από τους 

κορυφαίους προµηθευτές της βιοµηχανίας τροφίµων, όπως η Leather-head Food Industry (LFI) έχει περιοριστεί σε 

µεγάλες εταιρείες που µπορούν να αντέξουν οικονοµικά το απαγορευτικά υψηλό ετήσιο τέλος πρόσβασης. Αυτό 

σήµαινε ότι οι ΜΜΕ τροφίµων ποτών, δεν ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση στην συµβουλευτική βιβλιοθήκη που 

έχει πάνω από 17000 βιβλία και 650 µηνιαία περιοδικά. Η MyFoodPort κοινότητα προτείνει µια λύση η οποία παρέχει 

την πρόσβαση των χρηστών στις πληροφορίες LFI στο 10% του συνήθισµένου κόστους. Επίσης προτείνεται η 

ανταλλαγή πληροφοριών µέσω online streaming µε καθηµερινές ανανεώσεις.     

 Ένα επιπλέον σηµαντικό όφελος των e-cluster που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων ήταν η 

αυξηµένη συνδεσιµότητα µεταξύ των εταιρειών. Είναι τεκµηριωµένο ότι η αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών ενός e-

cluster οδηγεί και προωθεί την ανάπτυξη αυτών των κοινοτήτων. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι µέρος µιας διαδικασίας 

οικοδόµησης µιας σχέσης που επιτρέπει στα µέλη και τις εταιρείες µε κοινά ενδιαφέροντα, να επικοινωνούν. Όσο 

περισσότερο µία κοινότητα αλληλεπιδρά online, τόσο περισσότερο είναι πιθανό είναι να διαρκέσει. Η ενεργοποίηση 

νέων τρόπων για τα µέλη να εντοπίσουν και να δικτυωθούν µε άλλα µέλη της είναι το κλειδί για την επικοινωνία και 

την επιτυχία. Η λύση του FoodPort.com προτείνει ένα έξυπνο εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης, γνωστό ως «ραντάρ», 

το οποίο επιτρέπει συνδέσεις µετά από αυτόµατο «κοσκίνισµα» µεγάλων συνόλων δεδοµένων και άµεση αντιστοίχιση 

εταιρειών και ανθρώπων µε άλλους ανθρώπους και πληροφορίες που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. To FoodPort 

ενθαρρύνει τους χρήστες να αναφέρουν τα θέµατά που τους ενδιαφέρουν και είναι σχετικά µε την εργασία και τις 

γνώσεις τους, δηµιουργώντας έτσι ένα µεγάλο σύνολο δεδοµένων που αναφέρεται στους ανθρώπους και στην 
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αντιστοίχιση των στοιχείων. Έτσι το εργαλείο ραντάρ, διευκολύνει την διαρκή σύνδεση των κοινοτήτων µε µία 

εύκολη στη χρήση οπτική διεπαφή η οποία ενθαρρύνει τη δραστηριότητα. (Εικόνα 3)    

 Από όσα έχουµε ως τώρα στην βιβλιογραφία, η συνδεσιµότητα και η συµµετοχή των χρηστών είναι βασικά 

χαρακτηριστικά του Web 2.0 παραδείγµατος. Το περιεχόµενο που προέρχεται από τον χρήστη, περιγράφοντας 

σηµαντικές µελέτες περίπτωσης τροφίµων, την τεχνογνωσία, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την εµπειρία τους 

παρέχει αυτήν την συνδεσιµότητα και τη συµµετοχή στο e-cluster. Με την ενσωµάτωση εργαλείων δικτύωσης στο  

FoodPort, αυτές οι τεχνολογίες του Web 2.0 επιτρέπουν την εύκολη οπτική διασταύρωση εταιρείας µε µέλος που 

ταιριάζουν και φυσικά την αναζήτηση. Περισσότερα Web 2.0 χαρακτηριστικά, όπως η δυναµική διασύνδεση 

ιστοσελίδων, οι πληροφορίες την κοινοπραξίας και η διαχείριση του κέντρου επικοινωνιών των µηνυµάτων µεταξύ 

των µελών, παρουσιάζονται στο FoodPort. (Aimes Centre, [n.d])  

 

Εικόνα 3.  

Ιστοσελίδα δικτυακής αντιστοίχισης. Reprinted from Analysis of Web 2.0 enabled e-clusters: A case study 

by Adebanjo, D., & Michaelides, R., 2010, Technovation, p.242. 

 

 

Οι ηλεκτρονικές προµήθειες έχουν γίνει µια από τις πιο επιτυχηµένες εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου 

(Talluri et al., 2007). Ο συγκεκριµένος τρόπος έχει υιοθετηθεί ευρέως από εταιρείες που επιδιώκουν τη βελτίωση των 

επιχειρηµατικών διαδικασιών και τη βελτίωση του ελέγχου των δαπανών. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι οι οργανισµοί 

που χρησιµοποιούν τις ηλεκτρονικές προµήθειες παρουσιάζουν αύξηση των κέντρων αγορών και του αριθµό των 

λειτουργικών τοµέων που συµµετέχουν στην αγορά (Jose Garrido, et al., 2008). Οι ηλεκτρονικές προµήθειες 

διευκολύνουν την ευέλικτη, ανοικτή και αποτελεσµατική προσέγγιση µιας µεγάλης δεξαµενής προµηθευτών που 
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διεξάγουν µεταγενέστερες συναλλαγές αγορών µε ηλεκτρονικό τρόπο. Η στρατηγική των συγκεντρωτικών 

προµηθειών αθροίζει µεµονωµένες µικρές παραγγελίες που προέρχονται από ανεξάρτητες µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

τροφίµων σε µία µεγάλη παραγγελία ώστε να αυξηθεί η αγοραστική δύναµη και ο έλεγχος των εξόδων να είναι 

αποτελεσµατικός. Την ίδια στιγµή, οι συγκεντρωτικές προµήθειες αποδίδουν στην διαµεσολάβηση και προωθούν την 

αποτελεσµατική υποστήριξη του εφοδιασµού για την διανοµή των εµπορευµάτων. (Rajkumar, 2001) 

 Στην µελέτη περίπτωσης των Adebanjo and Michaelides (2010) έγινε µία πιλοτική έρευνα, για την 

συγκεντρωτική προµήθεια, στην οποία πήραν µέρος προµηθευτές και µέλη του e-cluster. Εννέα µέλη του e-cluster 

έδωσαν πληροφορίες για κατηγορίες εξόδων που κάνουν, όπως έξοδα ηλεκτρικού ρεύµατος, επιχειρηµατικών 

ταξιδιών και µεταφορών, και από αυτές τις κατηγορίες επιλέχθηκαν οι τρείς κυριότερες. Αυτές ήταν οι οδικές 

εµπορευµατικές µεταφορές, τα έξοδα για συσκευασία σε χαρτονένια κιβώτια (corrugated packaging) και το ηλεκτρικό 

ρεύµα. Στην συνέχεια απορρίφθηκαν τα έξοδα οδικών µεταφορών γιατί θα καθυστερούσαν την έρευνα λόγω της 

ανάγκης έγκρισης των πελατών πριν αλλαχθούν τα κόµιστρα και το ηλεκτρικό ρεύµα λόγω των µακροχρόνιων 

συµβολαίων των εταιρειών µε παρόχους και µε διαφορετική ηµεροµηνία λήξης. Λογικά λοιπόν η σύγκριση των 

πιθανών κερδών από την συγκεντρωτική προµήθεια έγινε µε βάση τα έξοδα συσκευασίας και επιλέχθηκαν, µε 

γεωγραφικά κριτήρια, για τον σκοπό της έρευνας 18 δυνητικοί προµηθευτές που συµµετείχαν σε µία αντίστροφη 

ηλεκτρονική δηµοπρασία µε τα εννέα µέλη του e-cluster.       

 Στην εικόνα 4 µπορούµε να δούµε τα αποτελέσµατα αυτής της πιλοτικής έρευνας. Στις εννέα εταιρείες που 

συµµετείχαν συµπεριλαµβάνονται και ορισµένα νέα µέλη που δεν υπέβαλαν στοιχεία για τις ανάλυση δαπανών. Τ 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι έξι από τα εννέα συµµετέχοντα µέλη του e-cluster θα µπορούσαν να κάνει 

εξοικονοµήσουν από τις δαπάνες τους για συσκευασία, σε σύγκριση µε τις τιµές που υπήρχαν πριν από την ένταξή 

τους στο e-cluster. Η δυνητική εξοικονόµηση κυµαίνεται από 5% για την εταιρεία 8 ως 22% για την εταιρεία 3. 

Ωστόσο, οι διαφορές στις προδιαγραφές των προϊόντων δεν επέτρεψαν σε ορισµένους προµηθευτές να υποβάλλουν 

προσφορά για τις ανάγκες όλων των πελατών. Κατά συνέπεια, οι επιτυχείς προσφορές για διαφορετικά µέλη του e-

cluster έγιναν από διαφορετικούς προµηθευτές. Υπάρχει µια ισχυρή πιθανότητα ότι, αν το προϊόν ήταν τελείως 

οµοιογενές, η εξοικονόµηση θα ήταν µεγαλύτερη καθώς οι προσφορές θα ήταν για ένα µοναδικό προϊόν που δεν θα 

είχε προσαρµοσµένες προδιαγραφές. ∆ιαπιστώθηκε ωστόσο, ότι τρία από τα εννέα συµµετέχοντα µέλη του e-cluster 

(οι εταιρείες 4, 6 και 9) δεν θα είχαν εξοικονοµήσει δαπάνες από τις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες για τη συγκεκριµένη 

κατηγορία προϊόντος. Όσον αφορά την εταιρεία 9, όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

δηµοπρασίας ήταν σηµαντικά υψηλότερες των τρεχουσών δαπανών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ανάγκες της 

εταιρείας ήταν πολύ εξειδικευµένες, λόγω των διαφορετικών υποχρεώσεων συσκευασίας στις διάφορες χώρες που 

πουλάει τα προϊόντα της. Για να ανταποκριθούν σε αυτές τις εξειδικευµένες ανάγκες, οι προµηθευτές που 

συµµετέχουν στη δηµοπρασία θα έπρεπε να κάνουν σηµαντικές τροποποιήσεις στις διαδικασίες τους, πράγµα που 

επιβάλλει πρόσθετο κόστος. Υπήρξε επίσης η προσδοκία ότι ο οργανισµός διαχείρισης του e-cluster θα χρέωνε τέλη 

διαχείρισης της τάξης του 1% των συνολικών δαπανών για το συγκεκριµένο πιλοτικό έργο. (Adebanjo & Michaelides, 

2010) 
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Εικόνα 4. Σύγκριση εξοικονόµησης δαπανών από την συγκεντρωτική προµήθεια. Reprinted from 

Analysis of Web 2.0 enabled e-clusters: A case study by Adebanjo, D., & Michaelides, R., 2010, Technovation, p.245. 

 

 

5. Συµπεράσµατα 

Στην συγκεκριµένη εργασία ασχοληθήκαµε µε τον τρόπο που το web 2.0 µπορεί να επηρεάσει την λειτουργία 

των e-clusters. Για να γίνει αυτό κατανοητό αναλύσαµε αρχικά το νόηµα του cluster ως µιας οµάδας επιχειρήσεων 

που δρουν στον ίδιο γεωγραφικό τοµέα και συνεργάζονται µεταξύ τους για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Ο Porter θεωρείται ο πατέρας του ορισµού της έννοιας του cluster και τα γραφόµενά του µας έδωσαν 

αρκετές διευκρινίσεις ώστε να µπορέσουµε να καταλάβουµε τον τρόπο λειτουργίας, τα χαρακτηριστικά και τα 

πλεονεκτήµατα του.    

Η χρήση του διαδικτύου επέτρεψε να δηµιουργηθούν εικονικές (virtual) οµαδοποιήσεις εταιρειών οι οποίες 

ορίστηκαν ως e-clusters. Εµπορικά B2B δίκτυα αναπτύχθηκαν µέσω των οποίων οι εταιρείες µπόρεσαν να 

«υποβιβάσουν» το κυριότερο χαρακτηριστικό των παραδοσιακών clusters, την γεωγραφική εγγύτητα, σε δευτερεύων. 

Φυσικά καταδεικνύεται ότι η βιβλιογραφία αναφέρεται στην ισορροπία που θα έπρεπε να υπάρχει µεταξύ της 

γεωγραφικής εγγύτητας και των επιχειρηµατικών µοντέλων των e-clusters και επίσης γίνεται αναφορά στους τύπους 

των επιχειρηµατικών µοντέλων των εικονικών οµάδων και στα πλεονεκτήµατα τους. 

Το θέµα του web 2.0 εξετάζεται στην συνέχεια, παραθέτοντας ορισµούς για την σηµασιολογία του όρου και 

το πως αυτή ξεκίνησε. Είναι σηµαντικό για το θέµα που εξετάζουµε, να δούµε πως η εξέλιξη αυτή στο διαδίκτυο 

επηρέασε τα επιχειρηµατικά µοντέλα. Το στατικό κείµενο της web 1.0 εποχής, µετασχηµατίστηκε µέσω των 

εργαλείων του web 2.0 (blogs, wikis και RSS) και των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, σε δυναµικό και η 
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αλληλεπίδραση των χρηστών ανταλλάσοντας τις εµπειρίες και την άποψη τους οδήγησε σε πλούσιες βάσεις 

δεδοµένων πολύ χρήσιµες για την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις. 

Επίσης οι εφαρµογές προσφέρονται ελεύθερες στο internet και αναβαθµίζονται συνεχώς χωρίς να είναι απαραίτητη η 

εγκατάσταση τους στον τοπικό υπολογιστή για να χρησιµοποιηθούν. 

Τελικά µε την χρήση µίας µελέτης περίπτωσης παραθέτουµε τη δυνατότητα χρήσης των Web 2.0 

τεχνολογιών και αρχών εντός του πλαισίου και του περιβάλλοντος της οµαδοποίησης των επιχειρήσεων. Η ευελιξία 

που παρέχεται από Web 2.0 βοηθάει έτσι ώστε πολλά από τα οφέλη των παραδοσιακών γεωγραφικών clusters 

µπορούν να επιτευχθούν από τα e-clusters. Επίσης παρουσιάζεται ότι το e-clusters που βασίζονται σε web 2.0 

τεχνολογίες και αρχές κατέχουν ορισµένα πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα «συνήθη» e-clusters. Υπάρχουν διάφοροι 

λόγοι για αυτά τα συµπεράσµατα. Τα web 2.0 e-clusters, όπως αποδεικνύεται από τη µελέτη περίπτωσης FoodPort, 

επιτρέπει στα µέλη του να αποκτήσουν ένα προσωπικό δίκτυο που συνδέει οµοειδή µε οµοειδή και αυξάνει το 

«ποσοστό σύγκρουσης» µεταξύ των εταιρειών. Οι δυνατότητες των εργαλείων του Web 2.0, όπως το ραντάρ, 

σηµαίνει ότι τα µέλη των clusters µε κοινά συµφέροντα ή την ικανότητα να γίνουν οι προµηθευτές ή οι πελάτες 

µπορούν να εντοπίζονται πολύ πιο γρήγορα και µε ακρίβεια. Οι σχέσεις µπορούν στη συνέχεια να εκκινηθούν µε 

προσωπικές συναντήσεις. Ως αποτέλεσµα η διάδοση της γνώσης, η συλλογική µάθηση και η ανάπτυξη των τοπικών 

αλυσίδων εφοδιασµού που συνήθως συνδέονται µε τα clusters, µπορούν να ενισχυθούν. Ένα βασικό πλεονέκτηµα των 

e-clusters είναι η βελτίωση της ικανότητας εστίασης και η ταχύτητα στην επίτευξη των παραπάνω.  

Από το FoodPort portal εξάγουµε ακόµη µία έννοια κλειδί των clusters, την δυνατότητα µόχλευσης 

καλύτερων οικονοµιών κλίµακας µέσω των συγκεντρωτικών προµηθειών. Αυτό καταδεικνύεται από την δυνατότητα 

πρόσβασης σε στοχευµένες πληροφορίες. Η πιλοτική έρευνα για τις συγκεντρωτικές προµήθειες µας πρόσφερε 

αποτελέσµατα για να δούµε πως τα µέλη του cluster µπορούν µε την χρήση ενός web 2.0 εργαλείου να µειώσουν τις 

δαπάνες τους. Παρόλο λοιπόν που η βιβλιογραφία δεν έχει ψάξει σε βάθος το θέµα του web 2.0 σε σχέση µε τα e-

clusters µέσω του FoodPort µπορέσαµε να δείξουµε πως µπορούν δυνητικά να χρησιµοποιηθούν τα web 2.0 εργαλεία 

έτσι ώστε να βοηθήσουν στην λειτουργία των e-clusters.  
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