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Το κείμενο που ακολουθεί και το οποίο αφορά τη «Στρατηγική Καινοτομίας για τη Θεσσαλονίκη»
απευθύνεται στους φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που επηρεάζουν την ανάπτυξη και ευημερία στην
ίδια τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου Agency
Supporting Value of Innovation System in Regional and Local Economies (AsviLoc+), το οποίο υλοποιείται με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας South – East Europe. Η
πρόταση Στρατηγικής Καινοτομίας για τη Θεσσαλονίκη και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί
παραδοτέο του Πακέτου Εργασίας 5 – Δράσης 3 Pilot Action for Regional Innovation policies development του
έργου.
Με τον όρο «Στρατηγική Καινοτομίας» εννοούμε έναν μακροπρόθεσμο προσδιορισμό στόχων, δράσεων και
μέσων εφαρμογής, που επιτρέπει να βελτιωθούν ταυτόχρονα η ικανότητα και οι επιδόσεις καινοτομίας μιας
περιοχής. Αποτελεί μορφή στρατηγικού τεχνολογικού και αναπτυξιακού προγραμματισμού, που λαμβάνει
υπόψη το πλέγμα των σχέσεων, τη δυναμική και τις αδυναμίες του συστήματος καινοτομίας της αντίστοιχης
περιοχής στην οποία εφαρμόζεται.

1.

Εισαγωγή

Για τις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και για το θέμα της
«Στρατηγικής Καινοτομίας» που διατύπωσε πρόσφατα, ο ομώνυμος οργανισμός διαπιστώνει ότι "ο κόσμος
σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις. Αν και κανένα
πολιτικό μέσο δεν έχει όλες τις απαντήσεις, η καινοτομία είναι το βασικό συστατικό κάθε προσπάθειας για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Η σημερινή ανάκαμψη από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική
και οικονομική κρίση παραμένει εύθραυστη. Καθώς οι χώρες επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις της
παραγωγικότητας και την εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, θα πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητά τους να
καινοτομούν. Η καινοτομία είναι επίσης απαραίτητη για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα πιο πιεστικά
ζητήματα της κοινωνίας, όπως η κλιματική αλλαγή, η υγεία και η φτώχεια." Με την παραπάνω διατύπωση, ο
ΟΟΣΑ θέτει το πλαίσιο ανάπτυξης και της σκοπιμότητας υλοποίησης μιας συγκεκριμένης «Στρατηγικής
Καινοτομίας» για τις χώρες μέλη του, η οποία ως κατευθυντήρια γραμμή, είναι φανερό ότι δεν ισχύει μόνο
για εθνικά συστήματα καινοτομίας – γιατί τελικά σε τέτοια αναφέρεται – αλλά και σε περιφερειακά
συστήματα.
Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως άλλωστε συμβαίνει σε
ολόκληρη τη χώρα, η «καινοτομία» και πολύ περισσότερο η «Στρατηγική Καινοτομίας», είναι έννοιες που για
πολλούς αντιπροσωπεύουν «αυτό που τελικά ενώ ξέρουμε ότι πρέπει να γίνει, δεν το κάνουμε», ενώ για
ακόμη περισσότερους «τα πράγματα που αν γινόντουσαν, μάλλον θα έλυναν το πρόβλημα επιβίωσης και
φυσικά της ανταγωνιστικότητας». Είτε είναι έτσι, είτε αλλιώς, είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι χαμηλές
επιδόσεις της χώρας μας και των δεκατριών περιφερειών της με κριτήριο την καινοτομική τους ικανότητα,
υπαγορεύουν την εντατικοποίηση των σχετικών προσπαθειών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, και
μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα, ούτως ώστε αυτές οι επιδόσεις άμεσα να βελτιωθούν προς όφελος της
ανάπτυξης.
Η ανάγκη αυτή καθίσταται περισσότερο επιτακτική σε μια περιοχή όπως η Θεσσαλονίκη, όπου την εποχή της
οικονομικής κρίσης, ο δεύτερος αναπτυξιακός πόλος της χώρας φαίνεται ότι έχει πλέον συνειδητοποιήσει
πως η επιβίωση του τοπικού παραγωγικού συστήματος, η εξέλιξή του και, τελικά, η ανάπτυξή του, περνά
μέσα από τη συνολική και συλλογική προσπάθεια για αλλαγή, για εκσυγχρονισμό δομών και νοοτροπιών,
που δρώντας συνδυαστικά θα οδηγήσουν στη βελτίωση και στη διαφοροποίηση του τοπικού οικονομικού και
παραγωγικού συστήματος εντός και εκτός της Ελλάδας. Κι όλ’ αυτά για την επίτευξη της αύξησης της
συνολικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του τοπικού/περιφερειακού συστήματος καινοτομίας,
και κατ΄ επέκταση του τοπικού παραγωγικού συστήματος, για την είσοδο των επιχειρήσεων σε νέες αγορές
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υψηλού εισοδήματος, για τη μεγέθυνση των μεριδίων αγοράς και τελικά, για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς του.
Στο πλαίσιο του έργου Asviloc+ κατατίθεται προς συζήτηση η παρούσα πρόταση για τη «Στρατηγική
Καινοτομίας για τη Θεσσαλονίκη» για τη δεκαετία 2011-2020 και τίθεται σε διαβούλευση στο πλαίσιο του
σχετικού forum, το οποίο λειτουργεί στην πόλη, στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων του παραπάνω
προγράμματος, από τον Ιούνιο του 2010.

2.

Η υφιστάμενη κατάσταση στη Θεσσαλονίκη με κριτήριο την καινοτομική δραστηριότητα

2.1. Οι επιδόσεις του Συστήματος Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας1 (ΠΚΜ)
Όπως και σε επίπεδο χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και σε επίπεδο περιφερειών, άρα και στην ΠΚΜ,
διαπιστώνεται το «ευρωπαϊκό παράδοξο»: ενώ δηλαδή από τη μία μεριά διαπιστώνεται υψηλό επίπεδο
ερευνητικής δραστηριότητας, αναλαμβάνονται από τους φορείς με έδρα την περιοχή πλήθος πρωτοβουλιών
διάχυσης της γνώσης και υφίσταται θεσμική στήριξη του τοπικού συστήματος καινοτομίας, από την άλλη
μεριά, οι επιδόσεις της ΠΚΜ στο πεδίο της καινοτομίας, παραμένουν σε χαρακτηριστικά χαμηλά επίπεδα.
Γράφημα 1: Σύγκριση της Ελλάδας με τις χώρες της ΕΕ με κριτήριο την καινοτομική τους ικανότητα

Πηγή: European Innovation Scoreboard 2009
Στην ΠΚΜ ένα μικρό σχετικά ποσοστό (12%) των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται σε κλάδους που
χαρακτηρίζονται από τον ΟΟΣΑ μεσαίας – υψηλής έντασης τεχνολογίας.
Γράφημα 2: Οι Περιφέρειες της ΕΕ 27 βάσει του επιπέδου καινοτομίας τους

1

Σημείωση: οι επιδόσεις και τα λοιπά ποσοτικά στοιχεία καταγράφονται πάντοτε σε επίπεδο περιφέρειας (εν προκειμένω τα στοιχεία
αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι ταυτίζεται με τη Θεσσαλονίκη, και το
αντίστροφο, με όρους όμως καινοτομικής δραστηριότητας
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Πηγή: Regional Innovation Scoreboard 2009, σελ. 3

Ως εκ των παραπάνω, η Θεσσαλονίκη σήμερα εμφανίζεται ως «καταναλωτής» παρά ως «παραγωγός»
καινοτομίας. Μάλιστα, στο πλέον πρόσφατο Regional Innovation Scoreboard2 (2009), η Κεντρική Μακεδονία
χαρακτηρίζεται ως περιφέρεια μέτριου – χαμηλού επιπέδου καινοτομίας, παρά το γεγονός ότι εντός των
γεωγραφικών της ορίων, διαπιστώνεται ικανοποιητικό επίπεδο δημόσιας χρηματοδότησης της έρευνας και
της παραγωγής καινοτομίας. Επιπλέον των παραπάνω, σημαντικό είναι το γεγονός ότι στην ΠΚΜ οι δαπάνες
για καινοτομία, εκτός της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, βρίσκονται μεταξύ των υψηλότερων σε
επίπεδο περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων που αναπτύσσουν καινοτομικές δραστηριότητες σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο.
Σε κάθε περίπτωση, το ακόλουθο Γράφημα 3, είναι απολύτως κατατοπιστικό για την εξέλιξη των διαφόρων
δεικτών καινοτομίας στην ΠΚΜ την πενταετία 2002 – 2006 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Regional
Innovation Scoreboard 2006. Η πορεία είναι σταθερά πτωτική σε όλους ανεξαιρέτως τους δείκτες, εκτός από
τον αριθμό των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ο οποίος όμως και πάλι ως απόλυτος αριθμός παραμένει αρκετά
χαμηλός .

2

Hollanders, H., Tarantola, St. & Loschky, A. (2009), Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009, European Commission, DG Enterprise,
ProInno Europe
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Γράφημα 3: Η εξέλιξη των δεικτών καινοτομίας της ΠΚΜ την πενταετία 2002 - 2006
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Πηγή: European Innovation Scoreboard 2006
Ακόμη, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζονται περιορισμένες επιδόσεις στο πεδίο της
καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα υφίσταται κρίσιμη μάζα και υψηλή συγκέντρωση των συστατικών μερών ενός
επιτυχημένου τοπικού/περιφερειακού συστήματος καινοτομίας, όπως: ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακές
και τεχνολογικές σχολές, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, δραστήριοι σύνδεσμοι και επιμελητήρια
επιχειρήσεων, δυναμικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις με έδρα τη συγκεκριμένη περιοχή, διαπιστώσεις που
ενισχύουν και τεκμηριώνουν ποιοτικά την έννοια του «παράδοξου», που ήδη αναφέρθηκε.
Παρά ταύτα, ενώ η συνολική επίδοση καινοτομίας της ΠΚΜ είναι πολύ χαμηλή σε επίπεδο ΕΕ, η ίδια
κατατάσσεται ανάμεσα στις τρεις καλύτερες περιφέρειες στην Ελλάδα, με κριτήριο τις καινοτομικές της
επιδόσεις. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη διατηρούν τις πρώτες θέσεις λόγω της παράλληλης παρουσίας
βιομηχανίας και υπηρεσιών έντασης τεχνολογίας, εντός των γεωγραφικών τους ορίων. Μάλιστα, τα στοιχεία
του 2009 επιβεβαιώνουν ότι τα ισχυρά σημεία καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας είναι το ανθρώπινο
δυναμικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έρευνας και τεχνολογίας και η δημόσια έρευνα και ανάπτυξη.
Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή της καινοτομίας στην Ελλάδα και για το
σύνολο των δεκατριών (13) περιφερειακών της ενοτήτων.
Πίνακας 1: Γεωγραφική κατανομή καινοτομίας στην Ελλάδα
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Πηγή: European Innovation Scoreboard 2006

Στοσημείο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, η οποία αυξάνει την πίεση για
αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση επενδύσεων και πρωτοβουλιών στο πεδίο ενίσχυσης της
καινοτομίας, δηλαδή εστιάζει στην αποδεδειγμένη αριστεία.
2.2. Η ικανότητα της Θεσσαλονίκης για καινοτομία, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη: οι συμμετέχοντες
στο Περιφερειακό Σύστημα Καινοτομίας
Οι φορείς που απαρτίζουν το Περιφερειακό Σύστημα Καινοτομίας, βάσει της ανάλυσης της «τριπλής έλικας»,
είναι:
(α)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ): η περιφερειακή αρχή διαχρονικά επιδιώκει τη βελτίωση
του τεχνολογικού επιπέδου και των δεικτών καινοτομίας, έχοντας υλοποιήσει μεγάλο αριθμό
σχετικών έργων, τα οποία φρόντιζε πάντοτε να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και να
συντάσσονται με τις ιδιαιτερότητες του περιφερειακού παραγωγικού συστήματος.

(β)

Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων και Επαγγελματικές Ενώσεις: οι επαγγελματικοί φορείς
διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο για την αναβάθμιση του επιπέδου καινοτομίας του τοπικού
παραγωγικού συστήματος, κυρίως δρώντας ως διευκολυντές στη διαδικασία μεταφοράς νέων
τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, καθώς και την ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτομιών. Οι πιο
δραστήριες επαγγελματικές ενώσεις στην ΠΚΜ είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (μέσω κυρίως της Μόνιμης Επιτροπής
Νέων Τεχνολογιών και ΕΤΑ).

(γ)

Επιχειρηματικά πάρκα και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων: σήμερα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
λειτουργούν το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης – θερμοκοιτίδα ΤΠΘ, το Επιχειρηματικό Πάρκο
«Τεχνόπολη», η θερμοκοιτίδα «Τεχνόπολη», η θερμοκοιτίδα «i4G» και η θερμοκοιτίδα «Θέρμη». Μία
ακόμη σημαντική πρωτοβουλία με σκοπό τη συγκέντρωση κρίσιμης μάζας εταιριών που βασίζονται
στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία σε γεωγραφικά προσδιορισμένες περιοχές (θύλακες
υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων) της Θεσσαλονίκης είναι και η Ζώνη Καινοτομίας
Θεσσαλονίκης. Σκοπός της Ζώνης είναι να προωθήσει τις διαβουλεύσεις και τις συνεργασίες που
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απαιτούνται για να διαμορφωθούν οι δράσεις που θα συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα, στη
δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων στην περιοχή.
(δ)

Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: συνεισφέρουν σημαντικά στη διαρκή
αναβάθμιση της ικανότητας της Περιφέρειας να καινοτομεί, λόγω της ευρείας και ποιοτικής
γνωσιακής βάσης που τα ίδια κατέχουν. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, το Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών και το Διεθνές Πανεπιστήμιο δραστηριοποιούνται στην ΠΚΜ και είναι
τα κυριότερα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματά της. Επιπρόσθετα πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα
όπως το American College of Thessaloniki και το CITY College, προσελκύουν σημαντικό αριθμό
φοιτητών από τα Βαλκάνια συμβάλλοντας κι αυτά με τη σειρά τους ουσιαστικά στην εξωστρέφεια
της ΠΚΜ.

(ε)

Ερευνητικά Κέντρα: το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Ίδρυμα
Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), είναι τα κυριότερα ερευνητικά κέντρα της ΠΚΜ που προάγουν και
υποστηρίζουν άμεσα την καινοτομία, σε πολλά σημαντικά επιστημονικά πεδία, διεξάγοντας βασική
και εφαρμοσμένη έρευνα ώστε να καλύψουν συγκεκριμένες τεχνολογικές ανάγκες της βιομηχανίας
που είναι εγκατεστημένη είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη.

(στ)

Αναπτυξιακές εταιρείες: λειτουργούν, κατά κύριο λόγο, ως φορείς κινητοποίησης του ενδογενούς
δυναμικού ανάπτυξης των (πρώην) νομαρχιών της ΠΚΜ, της αιρετής πλέον περιφέρειας και των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της περιοχής, και σαν σύμβουλοι και διαχειριστές
αναπτυξιακών προγραμμάτων και παρεμβάσεων τοπικού χαρακτήρα, όπως κατάρτιση προσωπικού,
ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας, ίδρυση και ανάπτυξη μικρών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, ανάπτυξη τοπικών συνεργιών, εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και άλλα
αναπτυξιακά έργα τοπικού χαρακτήρα, αλλά με γενικό στόχο την προώθηση δράσεων βιώσιμης
ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα στην ΠΚΜ λειτουργούν πάνω από δέκα (10) αναπτυξιακές
εταιρίες, τουλάχιστον τέσσερις (4) στο νομό Θεσσαλονίκης και από μια (1) στους υπόλοιπους έξι (6)
νομούς της περιφέρειας. Πέραν των καθαυτών Αναπτυξιακών Εταιρειών, σημαντική τεχνογνωσία στη
διαχείριση ευρείας κλίμακας έργων έχει συσσωρεύσει η Εγνατία Οδός Α.Ε.. Η τεχνογνωσία αυτή
πρέπει να κεφαλαιοποηθεί προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητα της ΠΚΜ να προωθεί και να
υλοποιεί αποτελεσματικά έργα ενίσχυσης της καινοτομίας.

(ζ)

Οι επιχειρήσεις της μεταποίησης και του τριτογενή τομέα: ο τρόπος που αναπτύσσεται η
Θεσσαλονίκη την τελευταία δεκαετία δείχνει μια σαφή στροφή προς τις υπηρεσίες. Ο τριτογενής
τομέας ανταποκρίθηκε καλύτερα στις διεθνείς μεταβολές, αύξησε το μερίδιο του στην απασχόληση
και στο ΑΕΠ και ενσωμάτωσε ταχύτερα οργανωτικού τύπου καινοτομίες.

2.3. Τεχνολογικές ικανότητες και ικανότητας έρευνας στη Θεσσαλονίκη: οι κρίσιμοι τομείς για την
ανάπτυξη
Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει μια από τις ισχυρότερες βιομηχανικές – μεταποιητικές βάσεις, παρά το γεγονός
ότι τη δεκαετία 1997-2005, η μεταποιητική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη συρρικνώθηκε κατά 42,7% σε
όρους αριθμού καταστημάτων, κατά 17,8% σε όρους απασχόλησης και κατά 3,1% σε όρους παραγωγής
συνολικής προστιθέμενης αξίας. Αντίθετα, την ίδια χρονική περίοδο η αξία παραγωγής αυξήθηκε κατά 17,9%
και οι πωλήσεις προϊόντων κατά 18,4%3. Οι τάσεις αυτές υποδηλώνουν με σαφή τρόπο τη συγκέντρωση και
εντατικοποίηση της παραγωγής, αφού το μέσο μέγεθος απασχόλησης κατά κατάστημα αυξήθηκε κατά
40,5%, από 37 σε 52 άτομα, η προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 17,8%, από €43.042 σε
€50.734, και η ακαθάριστη αξία παραγωγής ανά εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 43,5%, από €119.560 σε
3

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
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€171.538. Βεβαίως, η οικονομία της ευρύτερης περιοχής έχει ισχυρό τοπικό χαρακτήρα, αφού σύμφωνα με
σχετική έρευνα4 περίπου το ήμισυ των πελατών των επιχειρήσεων εντοπίζονται στην ίδια περιφέρεια με
αυτές. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία τεκμηριώνεται επαρκώς και αναδεικνύεται αναλόγως η διαρθρωτική
αδυναμία του αναπτυξιακού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας, που είναι η εσωστρεφής ανάπτυξη.
Για τη μεταστροφή της τάσης αυτής είναι φανερό ότι είναι αναγκαία η ανάπτυξη των κλάδων στους οποίους
η τοπική παραγωγική βάση παρουσιάζει κρίσιμη μάζα και εν δυνάμει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η
στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας5 σχετικά με τη διάρθρωση και το μέλλον
της μεταποίησης στη Θεσσαλονίκη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύνολο σχεδόν της μεταποίησης μπορεί
να οργανωθεί σε έξι (6) clusters, κάθε ένα εκ των οποίων συγκεντρώνει από 50 έως 100 μονάδες παραγωγής,
οι οποίες συνεργάζονται με πολλούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί ότι
τα clusters ορίζονται από τη συγκέντρωση παραγωγών σε έναν τόπο, προμηθευτών υπηρεσιών,
εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και άλλων ιδιωτικών και
δημοσίων οργανισμών, που συνδέονται με δίκτυα πολλών ειδών6. Τα έξι clusters στα οποία δυνητικά
συγκεντρώνεται η μεταποίηση στη Θεσσαλονίκη είναι: 1) Διατροφής, 2) Ένδυσης και μόδας, 3) Χημικών και
ενέργειας, 4) Οικοδομικών υλικών και οικιακού εξοπλισμού, 5) Μετάλλου και 6) Ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών
συσκευών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνών.
Η επικέντρωση της μεταποίησης της Θεσσαλονίκης στα αυτά τα έξι (6) clusters (επιχειρήσεων – ανθρώπινου
δυναμικού – υπηρεσιών – υποδομών πόλης), αποτελεί τον κεντρικό άξονα άσκησης πολιτικής για το μέλλον
της μεταποίησης, αλλά και γενικά της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Μεταξύ των επιμέρους clusters
υπάρχουν μεν επικαλύψεις, κοινές περιοχές χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, όπως και σχέσεις παραγωγούπρομηθευτή, κάτι που δεν μπορεί να αποφευχθεί, αλλά αυτό δεν αναιρεί την αυτόνομη συγκρότηση και
εσωτερική συνοχή καθενός από αυτά. Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις συγκρότησης των clusters της
μεταποίησης, προέχει και τίθεται σε προτεραιότητα, η σχέση και η γενικότερη εξάρτηση των επιχειρήσεων
που τα συγκροτούν από την πόλη της Θεσσαλονίκης.
2.4. Χρηματοδότηση της καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη
Το Συμβούλιο της Λισσαβόνας (2000) αναγνώρισε ως προτεραιότητα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος την ανάγκη για διευκόλυνση της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως μέσω
χρηματοδοτικής υποστήριξης υποψήφιων επιχειρηματιών. Στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«Innovation in a knowledge-driven economy» (2000) εκφράζεται η σύσταση προς τις χώρες – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να εντείνουν τις προσπάθειες στο πεδίο αυτό, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό νομικό,
δημοσιονομικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο προς τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.
Άλλωστε, η σημαντική δημόσια χρηματοδότηση των προηγούμενων ετών έχει περιορίσει την ιδιωτική.
Μάλιστα, εκτιμάται ότι περίπου τα 2/3 της χρηματοδότησης των ερευνητικών δραστηριοτήτων της περιοχής,
προέρχεται από δημόσιες πηγές, ενώ μορφές χρηματοδότησης, όπως το venture capital και το seed capital,
παραμένουν σχετικά αναξιοποίητες. Είναι δε γεγονός ότι σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας 3 τα ποσά που
προέρχονται από αυτές τις πηγές δεν ξεπερνούν σωρευτικά τα αντίστοιχα που προέρχονται από τον
τραπεζικό δανεισμό. Τα συμπεράσματα της έρευνας αποτυπώνονται στο Γράφημα 3 που ακολουθεί.

4

Regional Report on the state of the art in innovation, Ευρωπαϊκό έργο “Agency Supporting Value of Innovation System in Regional
and Local Economies – ASVILOC+”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος The South East Europe Transnational Cooperation
Programme
5
Γεωργίου, Χρ., Κομνηνός, Ν., Μαρτζοπούλου, Α., Μαρτινίδης, Γ., Σεφερτζή, Ε. και Τραμαντζάς, Κ. (2009), Υβριδική Καινοτομία και το
Μέλλον της Βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης,
Ελληνική Δημοκρατία
6
Πηγή: Europe INNOVA, 2007
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Γράφημα 3: Πηγές Χρηματοδότησης Δραστηριοτήτων Καινοτομίας στην ΠΚΜ

Πηγή: Regional Report on the state of the art in innovation in Central Macedonia, Greece, Έργο: AsviLoc Plus
Είναι μάλιστα σημαντικό να σημειωθεί ότι τα ίδια συμπεράσματα καταγράφει ο «Ελληνικός Χάρτης
Καινοτομίας 2009» του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα σημειώνεται στο
σχετικό κείμενο καταγράφεται η «εξαιρετική υστέρηση της Ελλάδας σε διαθεσιμότητα επιχειρηματικών
κεφαλαίων: τα επιχειρηματικά κεφάλαια αντιπροσωπεύουν το 0,01% του ΑΕΠ και βρίσκονται στο ίδιο
επίπεδο με την Τσεχία, ενώ σε πιο παραδοσιακές μορφές πιστώσεων, όπως για παράδειγμα οι ιδιωτικές
πιστώσεις (π.χ. τραπεζικός δανεισμός) η Ελλάδα βρίσκεται πλησιέστερα στον Κοινοτικό μέσο όρο και κοντά
στη Φινλανδία και το Βέλγιο».
2.5. Εξωστρεφής καινοτομική δραστηριότητα – Η πρόσβαση των τοπικών επιχειρήσεων στις διεθνείς
αγορές
Η εξωστρέφεια του τοπικού παραγωγικού συστήματος κρίνεται σημαντική με κριτήριο την επίδοσή του σε
σχέση με τη χώρα και τις υπόλοιπες δώδεκα περιφέρειες στην εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Βάσει
αποτελεσμάτων έρευνας3, περίπου το 25% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του Νομού Θεσσαλονίκης
προέρχεται από το εξωτερικό.
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Γράφημα 4: Κατανομή του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης βάσει της προέλευσης
των πελατών τους

Πηγή: Regional Report on the state of the art in innovation in Central Macedonia, Greece, Έργο: AsviLoc Plus
Επιπλέον, η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων
είναι θετικά σημαντική. Και αυτό καθώς καθιστά αναγκαίο τον προσανατολισμό των τοπικών επιχειρήσεων
προς τις ξένες αγορές, λόγω αδυναμίας ανάπτυξής τους στην εγχώρια. Έτσι, κατά το 2010 παρατηρήθηκε
αύξηση των εξαγωγών σε σχέση με το 2009, ενώ αυξητική πορεία έχει διαπιστωθεί με επίσημα στοιχεία για
το 2011.
2.6. Κριτική αποτίμηση της ικανότητας της Θεσσαλονίκης να καινοτομεί: ισχυρά σημεία και αδυναμίες
Η υλοποίηση πλήθους πρωτοβουλιών στο πεδίο της ανάπτυξης της καινοτομίας τόσο στην περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, έχει δημιουργήσει μία κρίσιμη μάζα
σχετικών φορέων, αλλά και δικτυώσεων μεταξύ τους. Επιπλέον, έχει συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικού
κεφαλαίου εμπειρίας στη διαχείριση σχετικών πρωτοβουλιών, με αποτέλεσμα τη δυνητικά σημαντική
αποτελεσματικότητα στη χάραξη και υλοποίηση νέων σχετικών πρωτοβουλιών. Έτσι, οι δυνατότητες, οι
αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές για την ικανότητα της Θεσσαλονίκης να καινοτομεί, καταγράφονται
στον Πίνακα 2 που ακολουθεί:
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Πίνακας 2: SWOT analysis για τη Θεσσαλονίκη και την ΠΚΜ με σημείο αναφοράς την ανάπτυξη
καινοτομικών δραστηριοτήτων

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ



Σημαντικό κεφάλαιο εμπειρίας για την
υλοποίηση πρωτοβουλιών ανάπτυξης
καινοτομίας



Υψηλός
φορέων



Ανάληψη ιδιωτικών πρωτοβουλιών
δημιουργίας συστάδων



Σημαντικός βαθμός εξωστρέφειας του
τοπικού παραγωγικού συστήματος

βαθμός

δικτύωσης



Προσανατολισμός δράσεων ΕΣΠΑ και
νέες δράσεις σε επίπεδο Ε.Ε.



Δημιουργία και αξιοποίηση νέων
μηχανισμών για τη διάχυση νέων
τεχνολογιών και τεχνογνωσίας από
τους ερευνητικούς φορείς στον
παραγωγικό κόσμο



Ευκολότερη αποδοχή νέων καινοτομικών προϊόντων από την αγορά



Σταδιακή
ομογενοποίηση
των
περιφερειακών αγορών, δημιουργώντας μεγαλύτερο κοινό στόχο για
τις τοπικές επιχειρήσεις



Πίεση για εξαγωγές λόγω οικονομικής κρίσης

των



Παρουσία κλάδων με αυξημένη διεθνή
ανταγωνιστικότητα



Μικρό μέσο μέγεθος επιχειρήσεων με
περιορισμένη
ικανότητα
χρηματοδότησης δραστηριοτήτων καινοτομίας



Σημαντική γραφειοκρατία δημόσιων
πρωτοβουλιών στο πεδίο υποστήριξης της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας



Χαμηλό ποσοστό συμμετοχής του
ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση
δραστηριοτήτων καινοτομίας



Ασαφές και ευμετάβλητο θεσμικό
πλαίσιο (φορολογία, διαχείριση
αποτελεσμάτων έρευνας, κ.α.)



Κατακερματισμός σχετικών δραστηριοτήτων και έλλειψη συντονισμού σε
τοπικό επίπεδο



Σημαντική συρρίκνωση της χρηματοοικονομικής ικανότητας λόγω των
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης



Αδυναμία ευρείας προβολής αποτελεσμάτων έρευνας και επιτυχών
συνεργασιών



Κινητικότητα ανθρώπινου δυναμικού
υψηλής κατάρτισης προς το εξωτερικό (brain drain)



Εσωστρεφής προσανατολισμός των
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη
καινοτομιών



Απόκλιση στον τρόπο προσέγγισης της
καινοτομίας από τον ερευνητικό ιστό
και τον παραγωγικό κόσμο

ΑΠΕΙΛΕΣ

3.

Κρίσιμη μάζα φορέων υποστήριξης και
ανάπτυξης καινοτομικών δραστηριοτήτων
(επιχειρήσεων,
εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων,
συλλογικών φορέων, κ.α.)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ



Οι κατευθύνσεις στρατηγικής για την καινοτομία στη Θεσσαλονίκης

3.1. Περιβάλλον και αρχές της στρατηγικής για την καινοτομία στη Θεσσαλονίκη
Το περιβάλλον μέσα στο οποίo καλείται η Θεσσαλονίκη και η ΠΚΜ να αναπτύξει τη δική της στρατηγική για
την καινοτομία που θα υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια, οριοθετείται από τους ακόλουθους παράγοντες και
τις συνιστώσες τους:
1. Την τρέχουσα οικονομική κρίση, η οποία θέτει επί τάπητος το ζήτημα της ριζικής ανατροπής και
αντικατάστασης του καταναλωτικού μοντέλου ανάπτυξης που είχε στενή σχέση με τη λειτουργία του
κράτους, με ένα μοντέλο που θα στηρίζεται στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
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κάθε περιφέρειας και θα ευνοεί την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την παραγωγή
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
2. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά ο αναπτυγμένος κόσμος και οι οποίες μπορούν να
συνοψιστούν στο τρίπτυχο: περιβαλλοντική υποβάθμιση, χρηματοπιστωτική αστάθεια, δημογραφική
επιδείνωση.
3. Το πλαίσιο που θέτουν οι στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες προσπαθούν να
απαντήσουν στις τρέχουσες προκλήσεις και οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
 H Στρατηγική για την Ευρώπη 2020 η οποία αντικαθιστά την Στρατηγική της Λισσαβόνας, έχει
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και εστιάζει σε 3 κεντρικούς στόχους: στην έξυπνη ανάπτυξη, με τη
θεμελίωση της οικονομίας στη γνώση και στην καινοτομία, στη βιώσιμη ανάπτυξη, με την
προώθηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα που θα αξιοποιεί
αποτελεσματικά τους πόρους που διαθέτει και στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα
προάγει μια οικονομία υψηλής απασχόλησης και θα οδηγεί σε κοινωνική και γεωγραφική
συνοχή.
 Η υιοθέτηση της Πρωτοβουλίας Ένωση Καινοτομίας (Innovation Union), ως μιας εκ των επτά
κεντρικών Πρωτοβουλιών (Flagship Initiatives) της Ευρώπης 2020. Η Ένωση Καινοτομίας θέτει
συνολικά 10 προτεραιότητες για την ΕΕ, οι κυριότερες των οποίων, σε σχέση με τις ανάγκες και
τις αναπτυξιακές προοπτικές της Θεσσαλονίκης και της ΠΚΜ, θεωρούμε ότι είναι οι ακόλουθες
έξι: α) η ένταση της επένδυσης στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και τις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, β) ο εκσυγχρονισμός και η αρχή της αριστείας σε όλα τα
επίπεδα της εκπαίδευσης, γ) η απλοποίηση της πρόσβασης στα προγράμματα της Έρευνας και η
επιδίωξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων στις επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα , δ) η
αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης µε βάση τις στρατηγικές έξυπνης
περιφερειακής εξειδίκευσης, ε) η βελτίωση της συνεργασίας του κόσμου των επιχειρήσεων και
του κόσμου της επιστήμης και στ) η υποστήριξη της κοινωνικής καινοτομίας και η καλύτερη
κατανόηση της έννοιας της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα.
4. Το πλαίσιο που θέτουν τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μπορεί να
συνοψιστεί στο ότι η νέα προγραμματική περίοδος 2014 – 2020, η οποία συμπίπτει με το στόχο της
Ευρώπης 2020, αποτελεί μια τελευταία ευκαιρία για τη χώρα, την περιφέρεια και την πόλη της
Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, τη γνώση και
την τεχνολογία. Η νέα προγραμματική περίοδος θα δώσει μεγάλη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό,
την έρευνα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την τεχνολογία. Τέλος, τα επόμενα 1-2 χρόνια
(2012-2013) θα ενταθούν οι προγραμματικές προετοιμασίες, τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε
επίπεδο Περιφέρειας. Αν και είναι πρόωρο να γίνουν ποσοτικές εκτιμήσεις, είναι σαφές ότι ακόμη
και αν για την ΠΚΜ υπάρξει μείωση των προβλεπόμενων κονδυλίων σε σχέση με την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο (2007-2013), τα κονδύλια τελικά που θα διατεθούν για έρευνα/ καινοτομία/
τεχνολογία/ ανθρώπινο δυναμικό θα είναι πιθανότατα αυξημένα και γι΄ αυτό είναι βέβαιο ότι θα
παίξουν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής μέσω της καινοτομίας.
3.2. Αρχές - πυλώνες για τη στρατηγική καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη
Με βάση την παραπάνω ανάλυση του περιβάλλοντος και την ανάλυση SWOT που προηγήθηκε, οι αρχές στις
οποίες προτείνεται να στηριχθεί η στρατηγική καινοτομίας για τη Θεσσαλονίκη, είναι:
1. Αριστεία και εξωστρέφεια: η επιδίωξη της αριστείας και η στόχευση προς την εξαγωγή προϊόντων και
υπηρεσιών αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους κάθε πρωτοβουλίας και επένδυσης.

12

2. Εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (smart specialization): η μετακίνηση από τις
οριζόντιες πρωτοβουλίες και επενδύσεις σε πρωτοβουλίες και επενδύσεις που στηρίζουν συγκεκριμένες
αναπτυξιακές επιλογές.
3. Ανοικτή πόλη: ο Μητροπολιτικός χαρακτήρας της πόλης σε σχέση με την Ελληνική και τη Βαλκανική
ενδοχώρα, αλλά και την Παρευξείνια περιοχή, υποδεικνύει το δρόμο για το άνοιγμα της πόλης σε όλα τα
επίπεδα (πολιτιστικό, επιχειρηματικό, κοινωνικό).
4.

Αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της μεγάλης συγκέντρωσης έρευνας και
τεχνολογίας στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα της πόλης.

Σε κάθε περίπτωση, η εξειδίκευση των παραπάνω αρχών σε δράσεις είναι τελικά εκείνες που αναμένεται να
δράσουν ως καταλύτες για την ανάπτυξη μέσω της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη και την
ευρύτερη Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
3.3. Κεντρικός στόχος της στρατηγικής: επιδίωξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων ευρείας κλίμακας
Κεντρική στόχευση της στρατηγικής καινοτομίας για τη Θεσσαλονίκη είναι η επίτευξη υψηλών ρυθμών
ανάπτυξης, με αύξηση της απασχόλησης, που θα βασίζεται όμως απαραίτητα στη γνώση για την παραγωγή
προϊόντων και υπηρεσιών πραγματικά υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επιμέρους στόχοι αυτής της στόχευσης
είναι:
 Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης και της περιφέρειας.
 Η καθιέρωση της Θεσσαλονίκης ως πόλου γνώσης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
 Η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων έντασης γνώσης και
υψηλής προστιθέμενης αξίας και
 Η αναστροφή του φαινομένου του brain drain (εσωτερικά: προς την Αττική και εξωτερικά: σε χώρες εκτός
Ελλάδος).
Παράλληλα, ο στόχος της αύξησης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης συνοδεύεται και από την
αύξηση της τιμής συγκεκριμένων δεικτών, όπως αυτοί μετριούνται από το ετήσιο Innovation Union
Scoreboard, ειδικά αυτών στις οποίες η ΠΚΜ υστερεί σημαντικά, όπως π.χ. venture capital ως % του ΑΕΠ,
δαπάνες Ε&Α από τις επιχειρήσεις ως % του ΑΕΠ, απασχόληση σε δραστηριότητες έντασης γνώσης
(μεταποίηση και υπηρεσίες) ως % της συνολικής απασχόλησης, εξαγωγές προϊόντων μέσης και υψηλής
τεχνολογίας ως % των συνολικών εξαγωγών κλπ..
Σε κάθε περίπτωση και για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της στρατηγικής για την καινοτομία, κάθε
αναπτυξιακή πρωτοβουλία των φορέων της πόλης, κάθε θεσμική ρύθμιση, όπως επίσης και οι δημόσιες
επενδύσεις για την εκπλήρωση του παραπάνω στόχου, θα πρέπει να ενσωματώνουν τις παρακάτω κεντρικές
κατευθύνσεις:
 Μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων: κάθε πρωτοβουλία η οποία χρηματοδοτείται με ποσά δημόσιας
δαπάνης θα πρέπει απαραίτητα να στοχεύει στη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων και στην παραγωγή
πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. Οι εισηγήσεις για την υλοποίηση δημόσιων πρωτοβουλιών θα
πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από αναλυτικές εκθέσεις που θα ποσοτικοποιούν και θα
τεκμηριώνουν με ρεαλισμό τη στόχευση μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων.
 Εκτίμηση και συνεχή μέτρηση των επιπτώσεων: οι επιπτώσεις από την υλοποίηση θεσμικών
πρωτοβουλιών και δημόσιων επενδύσεων θα πρέπει να είναι σαφείς και να μετριούνται ως συμβολή
στους δείκτες ανάπτυξης καινοτομίας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ποσοτικοποιείται και η συμβολή
τους στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση.
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 Αειφορία των αποτελεσμάτων: η βιωσιμότητα ενός έργου έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας μετά το
τέλος της δημόσιας χρηματοδότησής του, είναι το κεντρικό κριτήριο επιτυχίας του. για το λόγο αυτό θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες και έργα τα οποία έχουν
εξασφαλισμένη εκ των προτέρων τη συνέχεια τους. Στο πλαίσιο αυτό είναι ανάγκη να αναπτυχθεί ένα
κατάλληλο σύστημα κίνητρων, καθώς επίσης και σύστημα παρακολούθησης, τα οποία θα μπορούν να
διαπιστώνουν ή/και να εξασφαλίζουν την αειφορία των αποτελεσμάτων των έργων καινοτομίας στη
Θεσσαλονίκη και την ΠΚΜ.
 Απλούστευση των διαδικασιών: κάθε διαδικασία η οποία δεν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής για την καινοτομία στη Θεσσαλονίκη και στην ΠΚΜ είναι ανάγκη να επανεξεταστεί και –
ενδεχομένως – να τροποποιηθεί ή/και να καταργηθεί. Η δημόσια διοίκηση οφείλει να ενθαρρύνει την
«καλή γραφειοκρατία» (η οποία φροντίζει για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων) και να
καταπολεμήσει την «κακή γραφειοκρατία» (η οποία δεν εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.)
3.4. Τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι ανάγκη η στρατηγική για την καινοτομία στη Θεσσαλονίκη να
επικεντρώσει σε συγκεκριμένους τομείς στους οποίους η Θεσσαλονίκη και η ΠΚΜ έχει συγκριτικό
πλεονέκτημα ή διαθέτει τις υλικές υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό και την κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων, τα
οποία που μπορούν να εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (smart Specialization).
Α. Γεωργία / διατροφή: η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο σημαντικής γεωργικής περιοχής, της οποίας
οι παραδοσιακές καλλιέργειες φθίνουν και η οποία μπορεί να βρει δυναμικό διέξοδο στην καλλιέργεια
βιολογικών προϊόντων, λειτουργικών τροφίμων (functional or customized food) και τροφίμων υψηλής
προστιθέμενης αξίας. Προς τούτο ενισχυτικοί παράγοντες είναι: το κλίμα, η ύπαρξη πανεπιστημιακών
τμημάτων και ερευνητικών κέντρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΝΑ, ΕΘΙΑΓΕ) και η διαφαινόμενη τάση επιστροφής των νέων στις
αγροτικές εργασίες. Γενικά, η συνεργασία του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση μέσω της καινοτομίας,
είναι κεντρικό ζητούμενο και κορυφαίος τομέας προτεραιότητας για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της
ευρύτερης περιοχής τα επόμενα χρόνια.
Β. Μεταποίηση: Στη δεκαετία που πέρασε, ο βιομηχανικός ιστός της Θεσσαλονίκης γνώρισε σημαντικές
μεταβολές. Στην περίοδο 1997-2005, ο αριθμός των καταστημάτων της μεταποίησης μειώθηκε κατά 42,7% , η
απασχόληση κατά 17,8%, και η προστιθέμενη αξία κατά 3,1%. Αντίθετα, η αξία παραγωγής αυξήθηκε κατά
17,9% και οι πωλήσεις προϊόντων κατά 18,4% (ΕΣΥΕ, σταθερές τιμές 2005). Παράλληλα, καθολικό ήταν το
ενδιαφέρον για τη βιομηχανία έντασης-γνώσεων, καθώς έγινε κατανοητό ότι η γνώση προσφέρει ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να εξισορροπήσει την αποβιομηχάνιση.
Γ. Τουρισμός: η ανάδειξη της πόλης ως διεθνούς τουριστικού προορισμού μπορεί να γίνει μέσω της
εκμετάλλευσης της γεωγραφικής της θέσης, της ιστορίας της και ιδιαίτερα του πολυεθνικού της χαρακτήρα,
τη γειτνίαση με περιοχές ιδανικές για θερινό και χειμερινό τουρισμό, καθώς και περιοχές παγκόσμιου
τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως ο Όλυμπος, ο Άθως, η Βεργίνα, κλπ.. Στην κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερο
κεφάλαιο αποτελεί και ο συνεδριακός τουρισμός ο οποίος μπορεί να ανθίσει σε συνδυασμό με την ενίσχυση
της ανώτατης εκπαίδευσης. Παράλληλα, και για την εκπλήρωση των στόχων που προαναφέρονται, αποτελεί
αναγκαιότητα η δημιουργία τουριστικής «ταυτότητας» της πόλης, ούτως ώστε να αυξήσει την
αναγνωρισιμότητά της διεθνώς και να προσελκύσει με τον τρόπο αυτό ολοένα και περισσότερους
επισκέπτες.
Δ. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): η πόλη και η ευρύτερη περιοχή διαθέτουν
ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου, το οποίο εργάζεται είτε στα τοπικά πανεπιστήμια και ερευνητικά
κέντρα, είτε στις επιχειρήσεις, του δευτερογενούς κυρίως τομέα, της περιοχής. Οι ΤΠΕ αποτελούν ιδανική
περίπτωση παραγωγής προϊόντων και προσφοράς υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας,
η οποία δεν εξαρτάται σημαντικά από τον τόπο εγκατάστασης και από την ύπαρξη σημαντικών υλικών
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υποδομών, γεγονός που μπορεί να καταστήσει τις ΤΠΕ δυναμικό κομμάτι της οικονομίας της περιοχής. Προς
αυτή την κατεύθυνση και για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα ενισχυτικοί παράγοντες είναι η ύπαρξη
της Τεχνόπολης και των θερμοκοιτίδων καινοτόμων επιχειρήσεων, οι οποίες μάλιστα παρουσιάζουν τον
υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Ε. Κέντρο μεταφορών και διαμετακομιστικού εμπορίου: η γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης και η
ιστορία της σαν λιμάνι διατοπικής εμβέλειας, υποδεικνύει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη των
συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών.
ΣΤ. Παιδεία: η Θεσσαλονίκη αποτελεί κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για
την ευρύτερη περιοχή. Η ανάπτυξη της παιδείας και δη της ανώτατης, με άξονα την αριστεία, την
αξιολόγηση, την αξιοκρατία, την ποιότητα και τον εξορθολογισμό, θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα
στο επίπεδο της συνολικής βελτίωσης της γνώσης σε επίπεδο επιχειρηματικού κόσμου και κοινωνίας.
Επιπρόσθετα, η Παιδεία σε συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση της πόλης και τη θέση που η Θεσσαλονίκη
κατέχει στη συνείδηση των γειτονικών λαών, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πεδίο ανάπτυξης με την
προσέλκυση ξένων φοιτητών. Ενισχυτικοί παράγοντες για την ανάδειξη του τομέα της παιδείας σε
πραγματικό τομέα προτεραιότητας για την ανάπτυξη, είναι κυρίως, η ύπαρξη του Διεθνούς Πανεπιστημίου
και η εμπειρία προσέλκυσης ξένων φοιτητών που διαθέτουν τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης.
Ζ. Υγεία: ο εξορθολογισμός του συστήματος υγείας της χώρας ο οποίος αποτελεί επιτακτική ανάγκη λόγω
και της έντασης της σημερινής οικονομικής κρίσης, θα οδηγήσει σε απελευθέρωση δυνάμεων στο χώρο της
υγείας, οι οποίες θα μπορούσαν εκμεταλλευόμενες και τις υπάρχουσες σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές
υποδομές και τη γεωγραφική θέση της πόλης να καταστήσουν την υγεία ως ένα σημαντικό πόλο παροχής
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με εξαγωγικό προσανατολισμό.
Η. Ορυκτός Πλούτος: η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου μπορεί να εξασφαλίσει υψηλή εγχώρια
προστιθέμενη αξία, κατά τρόπο ώστε να μην εξαντλεί ασσύμετρα και βραχυπρόθεσμα τις μη ανανεώσιμες
πλουτοπαραγωγικές πηγές, αλλά και να βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τις λοιπές παραγωγικές
δραστηριότητες της περιοχής.
3.5. Κατευθύνσεις για το δημόσιο τομέα
Στο πλαίσιο των στρατηγικών που εκφράζονται από την Ευρώπη 2020 και την Ένωση Καινοτομίας, αλλά και
των στόχων που έχουν εκτεθεί παραπάνω, ο «νέος» ρόλος του δημόσιου τομέα, σε επίπεδο τουλάχιστον
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναδεικνύεται ως κομβικός για την επιτυχία της στρατηγικής για την
καινοτομία στη Θεσσαλονίκη. Οι βασικές κατευθύνσεις, για την κεντρική διοίκηση, την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, αλλά και για τους υποκείμενους θεσμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι:
 Η ανάγκη η πολιτική έρευνας και καινοτομίας να αποτελέσει οργανικό μέρος της πολιτικής ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας σε τοπικό επίπεδο.
 Η Περιφέρεια πρέπει να είναι σε θέση να χαράσσει αυτόνομη περιφερειακή στρατηγική έρευνας και
καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές προτεραιότητες από τη μία και τις τοπικές ιδιαιτερότητες,
τις τοπικές ανάγκες και τα τοπικά πλεονεκτήματα από την άλλη.
 Η περιφερειακή στρατηγική πρέπει να έχει στόχους μεσο- και μακροπρόθεσμους, να είναι καλά
επεξεργασμένη, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών και να περιλαμβάνει μηχανισμό
μέτρησης της απόδοσής της και ανατροφοδότησης, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
 Η αξιοποίηση νέων θεσμικών ρυθμίσεων και η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας για την απρόσκοπτη
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και για τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις, είναι
αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη και ύψιστη προτεραιότητα, για το τοπικό οικονομικό και
παραγωγικό σύστημα.
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 Η ενθάρρυνση της καινοτομίας στις δημόσιες προμήθειες, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με ριζικό
εκσυγχρονισμό τους (μείωση γραφειοκρατίας, χρήση της δυνατότητας των προσφορών σε 2 γύρους,
αξιοποίηση του e-procurment, χρήση των framework contracts, δημιουργία μητρώων προμηθευτών,
απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου με σκοπό την αποφυγή δικαστικών εμπλοκών, κ.α.).
3.6. Κατευθύνσεις για τους μεγάλους οργανισμούς – συμμετέχοντες στο Περιφερειακό Σύστημα
Καινοτομίας
3.6.1. Πανεπιστήμια και ερευνητική κοινότητα:
 Αριστεία, ποιότητα, αξιολόγηση
 Οριζόντια και κάθετη κινητικότητα
 Άνοιγμα στην κοινωνία και την επιχειρηματικότητα
 Έμφαση όλων των επιχειρηματικών προσπαθειών στις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις
 Μείγμα ικανοτήτων: από τη μετάδοση γνώσεων στη μετάδοση ικανοτήτων: ικανότητα μάθησης,
ικανότητα διεξαγωγής ανεξάρτητης έρευνας
 Αντιστοίχιση των αναγκών της κοινωνίας και των προσφερόμενων γνώσεων, ικανοτήτων και
επιστημονικών κατευθύνσεων. Ευελιξία στη δημιουργία νέων ειδικοτήτων και στην κατάργηση άλλων μη
αναγκαίων.
3.6.2. Επιχειρηματικός κόσμος (Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι):
 Ενθάρρυνση και διαμεσολάβηση της προσέγγισης των επιχειρήσεων με την ερευνητική κοινότητα
 Αξιοποίηση της γνώσης με μακροχρόνια επένδυση και ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου
 Δημιουργία δικτύων με σκοπό την υπέρβαση του μικρού μεγέθους και την από κοινού αξιοποίηση της
γνώσης.
3.6.3. Μεγάλες ΔΕΚΟ (ΟΛΘ, HELEXPO):
 Ο ρόλος της κάθε μιας είναι κομβικός στον τομέα της (ΟΛΘ για τις μεταφορές, HELEXPO για την
εξωστρέφεια)
 Λειτουργία τους, με πελατοκεντρική αντίληψη.
 Εξωστρέφεια, αξιοποίηση της γνώσης, διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης.
3.6.4. Αλεξάνδρεια Zώνη Καινοτομίας:
 Ενίσχυση ώριμων εγχειρημάτων (π.χ. ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, Cluster Agrobiofood και άλλων)
 Αξιοποίηση εμπειρίας από τη λειτουργία ΤΠΘ, Θερμοκοιτίδων, Τεχνόπολης κλπ
 Ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου της «Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας» και ανάληψη soft
πρωτοβουλιών, όπως για παράδειγμα στους τομείς της δικτύωσης, της εκπαίδευσης για την καινοτομία,
της δημιουργίας του κατάλληλου κλίματος στην κοινωνία, τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό κόσμο,
την ενίσχυση των θεσμών και των πρωτοβουλιών διαμεσολάβησης, για την αξιοποίηση της έρευνας και
την αντιστοίχισή της με τις ανάγκες της αγοράς.
3.7. Ιδιωτικές πρωτοβουλίες: μπορεί να γίνει κάτι χωρίς κρατική συνδρομή;
Για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της έρευνας, της γνώσης και της καινοτομίας
πολλές φορές η στήριξη από τη μεριά του κράτους με τη μορφή άμεσων ή έμμεσων ενισχύσεων, δεν είναι
τόσο σημαντική, όσο σημαντική είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και η θεσμική διευκόλυνση
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της επένδυσης. Το παράδειγμα της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης είναι χαρακτηριστικό: μια 100% ιδιωτική
επένδυση καθυστέρησε περίπου 8 χρόνια, όχι από έλλειψη ιδιωτικών κεφαλαίων, αλλά από το γεγονός ότι
υπήρξαν πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια.
Επίσης, θα πρέπει να αποτιμήσουμε την εμπειρία από σχεδόν 3 δεκαετίες πολύ σημαντικών
χρηματοδοτήσεων σε επίπεδο ποσοστών ενισχύσεων επί του κόστους της αρχικής επένδυσης. Παρόλο που
τα ποσοστά αυτά σε κάποιες περιοχές της χώρας έφταναν το 60%, οι επενδύσεις δεν καρποφόρησαν καθώς
οι επενδυτές σαφώς έδειξαν να προτιμούν ένα σταθερότερο και πιο ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον από
τα υψηλά ποσοστά επιδότησης. Ιδιωτικά κεφάλαια θα γίνει δυνατόν να προσελκυσθούν στη Θεσσαλονίκη
και στην ΠΚΜ, εφόσον το κράτος εγγυηθεί ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και μια δημόσια
διοίκηση που έχει σαν σκοπό τη διευκόλυνση της επενδυτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

4.

Η πρόταση: οι θεσμικές ρυθμίσεις διευκολυντές των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων
καινοτομίας

4.1. Θεσμικές ρυθμίσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής καινοτομίας για τη Θεσσαλονίκη
Η έννοια των θεσμών καινοτομίας, περιλαμβάνει τόσο οργανισμούς που παρέχουν πόρους, δυνατότητες και
εισροές καινοτομίας (τράπεζες, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα,
επιμελητήρια, ενώσεις, συνδέσμους), όσο και νόρμες, κανόνες και συμβάσεις που ρυθμίζουν σχέσεις και
μειώνουν την αβεβαιότητα των επενδύσεων στην καινοτομία. Στο παρόν σχέδιο πρότασης για τη στρατηγική
καινοτομίας για τη Θεσσαλονίκη, συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου
για τη συγκρότηση και υλοποίηση της συγκεκριμένης στρατηγικής. Βεβαίως, οι θεσμικές ρυθμίσεις για την
υλοποίηση της στρατηγικής αφορούν στη διαχείριση των πόρων καινοτομίας, στη διαδικασία αξιολόγησης
και στο συντονισμό των ενδιαφερομένων φορέων και δράσεων καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη και κατ’
επέκταση, στην ΠΚΜ. Για το λόγο αυτό προτείνεται η δημιουργία των ακόλουθων θεσμικών και
συστηματικών μηχανισμών, για την υλοποίηση της στρατηγικής για την καινοτομία στη Θεσσαλονίκη:
4.1.1. Διαρκές φόρουμ καινοτομίας: η συγκρότηση ενός διαρκούς φόρουμ καινοτομίας, κυλιόμενο ως προς
την ανάληψη της εκάστοτε προετοιμασίας και διεξαγωγής του από τους ενδιαφερόμενους φορείς της ΠΚΜ,
θα αποτελέσει μια στέρεα βάση για την ανταλλαγή απόψεων, τη διαβούλευση, τη συλλογική απόφαση των
βασικών κατευθύνσεων της στρατηγικής καινοτομίας και τη συλλογική αντιμετώπιση των περιφερειακών
προβλημάτων ανάπτυξης και καινοτομίας της περιφέρειας. Οι κύριες λειτουργίες του φόρουμ προτείνεται να
είναι:
 Συμβουλευτικός ρόλος: το φόρουμ συμβουλεύει για τις γενικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της
περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας, για τα μεγάλα έργα ΕΤΑ και Καινοτομίας της περιφέρειας, για
τη στρατηγική, προετοιμασία και εφαρμογή προγραμμάτων ΕΤΑ, για τη στρατηγική κατεύθυνση των
επενδύσεων του ΕΣΠΑ στην περιφέρεια σε ΕΤΑ και Καινοτομία, κλπ..
 Ανάλυση και αποτίμηση από το φόρουμ των αποτελεσμάτων των δράσεων καινοτομίας που
υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και εκτιμήσεις τάσεων και μελλοντικών δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η
ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών διερεύνησης των επιπτώσεων δράσεων, αλλά και των μελλοντικών
επιπτώσεων δράσεων καινοτομίας στην περιφέρεια, όπως π.χ. η τεχνολογική προοπτική διερεύνηση, θα
νομιμοποιεί τις προτεινόμενες κατευθύνσεις στρατηγικής καινοτομίας από το φόρουμ και τις προτάσεις
του ίδιου του φόρουμ, για τη βελτίωση της στρατηγικής. Η διερεύνηση, η οποία θα πρέπει να διεξάγεται
σε τακτά χρονικά διαστήματα, προτείνεται να ανατεθεί σε κάποιο εξειδικευμένο σχετικά με το θέμα
γραφείο.
4.1.2. Περιφερειακό Συμβούλιο ή Επιτροπή Καινοτομίας: βασική δραστηριότητα του Συμβουλίου (ο τρόπος
ένταξής του στο Περιφερειακό Σύστημα καινοτομίας θα οριστικοποιηθεί κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης)
προτείνεται να είναι η σε στρατηγικό επίπεδο συμμετοχή του, στη διαμόρφωση προτάσεων για την
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περιφερειακή διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ της ΠΚΜ, για ΕΤΑ και Καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, οι
λειτουργίες του Περιφερειακού Συμβουλίου προτείνεται να περιλαμβάνουν: την αξιολόγηση των αναγκών
και των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου καινοτομίας για
την ΠΚΜ, τη θέσπιση κανόνων διαχείρισης των πόρων, την παρακολούθηση της πορείας των δράσεων, το
συντονισμό των περιφερειακών δράσεων ΕΤΑ και των συνεργασιών μεταξύ φορέων, τη σύνταξη εκθέσεων
για την πορεία των δράσεων, τη σύνταξη εκθέσεων για προτεινόμενες δράσεις ΕΤΑ και Καινοτομίας, την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και τον επαναπροσδιορισμό δράσεων σε σχέση με τις ανάγκες
ΕΤΑ και Καινοτομίας της Περιφέρειας, την ανάλυση και διατύπωση προτάσεων για νέες πρωτοβουλίες και
την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Τα παραπάνω
προϋποθέτουν το συντονισμό του Συμβουλίου με την «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή» του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος, για καλύτερο συντονισμό και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων
καινοτομίας που αναλαμβάνονται κάθε φορά στην ΠΚΜ.
4.1.3. Δημιουργία περιφερειακών χρηματοδοτικών μηχανισμών καινοτομίας: ακολουθώντας το
παράδειγμα πολλών ευρωπαϊκών περιφερειών στην ανάπτυξη δικών τους μηχανισμών χρηματοδότησης
καινοτομίας, προτείνεται η Θεσσαλονίκη να διερευνήσει την ανάπτυξη δικών της υποδομών χρηματοδοτικής
υποστήριξης της καινοτομίας. Τα οφέλη από τη δημιουργία περιφερειακών χρηματοδοτικών μηχανισμών για
την καινοτομία είναι αφενός ο περιορισμός της αβεβαιότητας των επιχειρήσεων για επενδύσεις καινοτομίας,
δηλαδή επενδύσεων που κατά τεκμήριο ενέχουν υψηλό κίνδυνο, καθώς ο τοπικός χαρακτήρας της
χρηματοδότησης αναπτύσσει μεγαλύτερο αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ παρόχων και επιχειρήσεων και
αφετέρου, η βιωσιμότητα καινοτόμων δράσεων, καθώς σήμερα πολλές τέτοιες δράσεις λειτουργούν στη
φάση της αρχικής χρηματοδότησης και στη συνέχεια παύουν τη λειτουργία τους, κι αυτό συμβαίνει όταν
εκλείψει η σχετική – δημόσια – χρηματοδότηση.
Πλην της δημιουργίας περιφερειακού κεφαλαίου σποράς, κινδύνου και συμμετοχών για τεχνοβλαστούς και
καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορούν να δημιουργηθούν και άλλου τύπου χρηματοδοτικοί
μηχανισμοί που απαιτούν την κινητοποίηση των φορέων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας της
περιφέρειας και της περιφερειακής διοίκησης, όπως για παράδειγμα:
 Δημιουργία Περιφερειακού δικτύου business angels: το δίκτυο, υπό την εποπτεία ενδεχομένως του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) ή άλλου φορέα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή, αφορά ένα
δίκτυο ιδιωτών επενδυτών για τη χρηματοδότηση κεφαλαίων εκκίνησης επιχειρήσεων νέας τεχνολογίας.
Ο εποπτεύων φορέας αποτελεί το σημείο επαφής μεταξύ ιδιωτών που αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες
και επιχειρηματιών που έχουν ανάγκη χρηματοδότησης.
 Δημιουργία Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης: οι βασικοί πόροι του Ταμείου θα προέλθουν από τη
αξιοποίηση των πρωτοβουλιών υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) ή της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), κατόπιν σύναψης συμφωνιών της ΠΚΜ και των παραπάνω
οργανισμών. Σημαντικές πρωτοβουλίες υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου, μπορούν να είναι: α) η
πρωτοβουλία JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Η πρωτοβουλία
δίνει τη δυνατότητα στις αρχές διαχείρισης των Κρατών Μελών της ΕΕ, να χρηματοδοτήσουν έργα
αστικής ανάπτυξης, κάνοντας χρήση ενός συνδυασμού επιδοτήσεων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα
των Διαρθρωτικών Ταμείων και από δάνεια ή και από άλλους κατάλληλους φορείς χρηματοδότησης και
β) η πρωτοβουλία JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), η οποία αφορά
την ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.
4.1.4. Μέτρηση της επίδρασης των αποτελεσμάτων δράσεων καινοτομίας στην τοπική ανάπτυξη: η
μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που έχει η υλοποίηση δράσεων καινοτομίας στην ανάπτυξη της
Θεσσαλονίκης και της ΠΚΜ, προτείνεται να γίνεται μέσω της περιοδικής μελέτης συγκεκριμένου συστήματος
δεικτών μέτρησης των επιδόσεων καινοτομίας. Η μέτρηση καινοτομίας μέσω δεικτών, θα συγκρίνει και θα
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αξιολογεί τις επιδόσεις καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και θα δίνει πληροφορίες για τις
προτεραιότητες στην άσκηση στρατηγικών καινοτομίας και για τις σχετικές τάσεις για το θέμα. Η μέτρηση της
καινοτομίας στην ΠΚΜ θα αφορά τους περιφερειακούς δείκτες επιδόσεων καινοτομίας του Regional
Innovation Scoreboard, αλλά και άλλους περιφερειακούς δείκτες που σχετίζονται με τα αποτελέσματα
δράσεων καινοτομίας. Σημειώνεται ότι οι δείκτες περιφερειακών επιδόσεων καινοτομίας του Regional
innovation Scoreboard το 2009 αυξήθηκαν από 7 σε 16, διευρύνοντας έτσι τα πεδία μέτρησης και παρέχοντας
μια πληρέστερη εικόνα που επιτρέπει τη διεξαγωγή SWOT αναλύσεων και αποτύπωσης τάσεων σε
περιφερειακό επίπεδο.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα έγκυρο σύστημα και συγκεκριμένη μέθοδος μέτρησης
της καινοτομίας, ούτως ώστε να είναι ευχερέστερη είτε η ανάπτυξη των κατευθύνσεων στρατηγικής για την
καινοτομία στην ΠΚΜ, είτε η επαρκής τεκμηρίωσή τους, που θα συνοδεύεται και με μέτρηση του αντικτύπου
τους στην ανάπτυξή της. Με βάση τη διεθνή εμπειρία, τα δύο στοιχεία στα οποία πρέπει να εστιάζει η
στρατηγική μια περιοχής βασίζεται: (α) στο ανθρώπινο δυναμικό που δραστηριοποιείται και τις υφιστάμενες
υποδομές σε μία εξειδιεκευμένη θεματική περιοχή, και (β) στην ύπαρξη συγκεκριμένων μονάδων, οι οποίες
μπορούν να αποτελέσουν τον πρωταγωνιστή στην προώθηση της συγκεκριμένης θεματικής περιοχής.
Επίσης, και συμπληρωματικά με τα παραπάνω, προτείνεται να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα
διαρκούς αξιολόγησης της επίδρασης των έργων και των αποτελεσμάτων καινοτομίας στην τοπική ανάπτυξη,
βασισμένο σε συγκεκριμένα κριτήρια και δείκτες. Η αξιολόγηση θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στο
Περιφερειακό Συμβούλιο και κατ’ επέκταση στο Φόρουμ και θα διευκολύνει στην επιλογή των κατάλληλων
δράσεων της στρατηγικής καινοτομίας. Για τη λειτουργία του προτείνεται η δημιουργία μιας ομάδας
εργασίας, που θα είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση δεδομένων καινοτομίας (περιφερειακές επιδόσεις
καινοτομίας και αποτελέσματα δράσεων), η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη μελέτη, επεξεργασία και
αξιολόγηση των σχετικών αποτελεσμάτων. Η δραστηριότητα αυτή θα ξεκινά από τη συστηματική
χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την καινοτομία.

4.2. Προτεινόμενες δράσεις: διαρκή
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα

οικοσυστήματα

–

πλατφόρμες

καινοτομίας

για

4.2.1. Brand name: Thessaloniki Innovation
Τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια αποτελεί επιδίωξη τόσο του περιφερειακού οικονομικού συστήματος,
όσο και της κεντρικής κυβέρνησης, η μετεξέλιξη της Θεσσαλονίκης σε «Πόλη Καινοτομίας». Το πλήθος των
σχετικών έργων καινοτομίας και ΕΤΑ που έχουν υλοποιηθεί, έχει δημιουργήσει σήμερα τις προϋποθέσεις
ώστε αυτή η επιδίωξη να γίνει πράξη. Έχει δηλαδή δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα πόρων (ερευνητικών
φορέων, ενδιάμεσων φορέων, αλλά και προσανατολισμού των επιχειρήσεων στην καινοτομία), καθώς και
σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (επιχειρήσεων, ερευνητών, δημόσιων αρχών
και άλλων έμμεσα εμπλεκόμενων φορέων), φέρνοντας εγγύτερα την πλευρά της τοπικής ζήτησης για
καινοτομία, με εκείνη της τοπικής – και διατοπικής – προσφοράς.
Τα δίκτυα ερευνητικών μονάδων σε επιμέρους τεχνολογικούς τομείς, τα οποία σταδιακά εμφανίζονται στη
Θεσσαλονίκη, αναμένεται τα επόμενα χρόνια να συμβάλλουν στην ανάδειξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό, του ερευνητικού δυναμικού της περιοχής. Παράλληλα, η πρακτική εφαρμογή των ερευνητικών
αποτελεσμάτων, δηλαδή η υιοθέτηση καινοτομιών από περιφερειακές επιχειρήσεις μέσω κοινοπραξιών, θα
αποτελέσει το βασικό εργαλείο προβολής της τοπικής δυναμικής για την υιοθέτηση δράσεων καινοτομίας.
Συνεπώς, σημαντικό στοιχείο στην στρατηγική ανάπτυξης του brand name της Θεσσαλονίκης στο πεδίο της
καινοτομίας πρέπει να αποτελεί η μετεξέλιξή της από καταναλωτή σε παραγωγό καινοτομίας. το ζήτημα
βεβαίως αυτό προϋποθέτει δυο πράγματα: (α) την παραγωγή νέας γνώσης από τους ερευνητικούς φορείς
της περιοχής και (β) τη μετουσίωση αυτής της νέας γνώσης σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής
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προστιθέμενης αξίας, η οποία θα μετρείται με την μορφή αυξημένου κύκλου πωλήσεων καινοτομικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
Παράλληλα, το γενικότερο θέμα της υποστήριξης της καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να
περιορίζεται μόνον στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων. Σε
κάθε περίπτωση υπάρχει μια σειρά από παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή,
ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η θετική επίδραση της στρατηγικής για την καινοτομία στη Θεσσαλονίκη.
Τέτοιοι παράγοντες είναι:
 η αντιμετώπιση γενικότερων ζητημάτων, όπως οι μεταφορικές υποδομές, η στέγαση, ο σχεδιασμός κτλ.
Σε αρκετές πόλεις και περιφέρειες, τα ζητήματα αυτά έχουν πραγματικά σημαντική επίδραση στις
επιδόσεις καινοτομίας, σε σχέση με άλλα μέτρα άμεσης υποστήριξης της έρευνας,
 ο εξορθολογισμός της οργανωσιακής δομής του περιφερειακού οικονομικού συστήματος και κατ΄
επέκταση του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας, και η σταδιακή αποκέντρωση της χάραξης της
περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας και
 η ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των πανεπιστημίων και των άλλων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων της πόλης.
Συνεπώς, η επιτυχία του στοιχήματος «Thessaloniki Innovation» θα εξαρτηθεί ευθέως από ένα ευφυές μίγμα
δράσεων με χαρακτήρα σαφώς πρακτικό, αλλά κυρίως προσανατολισμένο σε απτά αποτελέσματα για την
ανάπτυξη της περιοχής. Επιπλέον, το μίγμα αυτό θα περιλαμβάνει και νέες τάσεις που διαφαίνονται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο όπως η υποστήριξη της κοινωνικής καινοτομίας (social innovation), ενισχύοντας τη
συμμετοχή των τελικών χρηστών στην ανάπτυξη νένων προϊόντων / υπηρεσιών και μοχλεύοντας τη
δυνατότητα της κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση καινοτομιών. Βεβαίως, λόγω της συνθετότητας των
διαστάσεων που εμπλέκονται, απαιτείται τόσο ιεράρχιση, όσο και ακολουθία δράσεων.
Τέλος, σημαντικό βήμα προς την προώθηση του brand name “Thessaloniki Innovation” είναι η συμμετοχή της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (και ιδιαιτέρως της Θεσσαλονίκης, του μεγαλύτερου δήμου της ΠΚΜ), μέσα από την
εξάντληση των δυνατοτήτων του θεσμικού πλαισίου για καινοτόμα προσέγγιση στην εσωτερική οργάνωση
και λειτουργία.
4.2.2. Clusters καινοτομίας: τύποι, bottom-up, business model βιωσιμότητας
Ήδη από το 2003 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικής
της θέσης παγκοσμίως. Για να γίνει αυτό η ΕΕ πρέπει να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της, αναπτύσσοντας
περιφερειακές παραγωγικές εξειδικεύσεις και clusters, τα οποία όμως απαραίτητα θα καθοδηγούνται από
την έρευνα που έχει προκύψει από clusters παγκόσμιας αριστείας. Η χωρική συγκέντρωση της μεταποίησης,
καθώς και των υποστηρικτικών υπηρεσιών και υποδομών στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία,
διαμορφώνουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη συνεργασιών, διαδικασιών μάθησης, απόκτησης γνώσης και
μεταφοράς τεχνολογίας, τα οποία αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καινοτόμου
μεταποιητικής δραστηριότητας προσανατολισμένης σε νέα, υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης
αξίας προϊόντα.
Τα επόμενα χρόνια, τα επτά – δυνητικά – clusters/τομείς στους οποίους συγκεντρώνεται εν δυνάμει η
μεταποίηση στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον αριθμό των επιχειρήσεων που δυνητικά μπορούν να συμμετέχουν
σε καθένα απ΄ αυτά, είναι:
1. Τομέας διατροφής: Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών (NACE 15), 90 περίπου μονάδες άνω των 10
απασχολούμενων, ενώ θα έχει άμεσες διασυνδέσεις με τον πρωτογενή τομέα.
2. Τομέας ένδυσης και μόδας: Επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης (NACE 17+18+19), 135
περίπου μονάδες.
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3. Τομέας χημικών και ενέργειας: Επιχειρήσεις πετροχημικών, χημικών πλαστικών (NACE 23+24+25), 65
περίπου μονάδες.
4. Τομέας οικοδομικών υλικών και οικιακού εξοπλισμού: Επιχειρήσεις μη μεταλλικών ορυκτών, ξύλου
και επίπλου (NACE 20+36), 90 περίπου μονάδες.
5. Τομέας μετάλλου: Επιχειρήσεις μεταλλουργίας, προϊόντων από μέταλλο, μηχανών και εξοπλισμού
(NACE 27+28+29), 100 περίπου μονάδες.
6. Τομέας ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών συσκευών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνών:
Επιχειρήσεις ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, επικοινωνιών και
πληροφορικής (NACE 30+31+72), 40 περίπου μονάδες..
7. Τομέας τεχνολογιών περιβάλλοντος: επιχειρήσεις γεωθερμικών εφαρμογών, συστημάτων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνολογιών αντιρρύπανσης, οι οποίες υπολογίζονται σε 30.
Επιπλέον των έξι παραπάνω clusters, στο πλαίσιο του συνεδρίου Βιομηχανία 2020 ΣΒΒΕ – EUROBANK EFG,
προτάθηκε και η δημιουργία και έβδομου cluster «πράσινης τεχνολογίας», που θα λειτουργεί εντός των
παραπάνω έξι clusters, και το οποίο θα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη πράσινων προϊόντων, τη διαχείριση
αποβλήτων, την ανακύκλωση, τη χρήση πράσινων υλικών με τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κτλ.
Τα εν δυνάμει clusters της μεταποίησης στη Θεσσαλονίκη είναι οριζόντια, δηλαδή χαρακτηρίζονται από
γεωγραφική συνοχή ομοειδών επιχειρήσεων σε ανταγωνισμό, από συνεκμετάλλευση μιας υποδομής /
φυσικού πόρου, την ύπαρξη μόνο εξωτερικών οικονομιών, από περιορισμένες διασυνδέσεις και
συνεργασίες, καθώς και χαμηλό επίπεδο μεταφοράς γνώσεων. Όπως συνήθως συμβαίνει στα οριζόντια
clusters, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν κάθετες σχέσεις προμηθευτή – παραγωγού ανάμεσα
στα μέλη του ή όπου αυτές υπάρχουν είναι πολύ περιορισμένες. Αντίθετα, κυριαρχούν ακτινωτά δίκτυα με
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης.
Σε κάθε περίπτωση, η αναγκαιότητα συγκρότησης και λειτουργίας clusters, τουλάχιστον γύρω από τη
μεταποιητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, τεκμηριώνεται
από τον τρόπο που το οικοσύστημα της μεταποίησης αντιμετώπισε την προηγούμενη πρόκληση
ανταγωνισμού από περιοχές χαμηλού κόστους εργασίας και κυρίως από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης
διαδικασίας. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια σχετιζόταν ευθέως με την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω του εκσυγχρονισμού και της αυτοματοποίησης των
διαδικασιών παραγωγής. Εξαιτίας της συγκεκριμένης πολιτικής αποκτήθηκε μεν ισχυρή παραγωγική
ικανότητα, αλλά τα προβλήματα σήμερα έχουν μετακινηθεί προς την πλευρά των προϊόντων και των αγορών.
Γι’ αυτό πλέον οι αδυναμίες των μονάδων της μεταποίησης εντοπίζονται στους τομείς της δημιουργικότητας,
της ανάπτυξης νέων προϊόντων, του brand name, των δικτύων προώθησης προϊόντων στις διεθνείς αγορές
κλπ.
Σε κάθε περίπτωση τα έξι clusters που προαναφέρθηκαν προσδιορίζουν χώρους συναίνεσης για την
πραγμάτωση συνεργασιών «τριπλής έλικας» και τη δημιουργία περιβάλλοντος ανάπτυξης γνώσης και
καινοτομίας. Για να συμβεί αυτό σε πραγματική βάση, απαιτείται:
 η στροφή από τη λογική της συνεργασίας κατά έργο (project), όπου η συνεργασία είναι χρονικά
προσδιορισμένη από το πλαίσιο του έργου, στη λογική της μακροπρόθεσμης θεσμικής συνεργασίας στο
πλαίσιο κάθε cluster και
 κάθε cluster να διατυπώσει τις τεχνολογικές του ανάγκες και προτεραιότητες, καθώς επίσης και την
τεχνολογική πλατφόρμα αναφοράς του.
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Πέραν των clusters, πρέπει να πορωθηθούν νέες μορφές ενίσχυσης της ικαντότητας για καινοτομία, όπως η
δημιουργία προ-θερμοκοιτίδων νέων επιστημόνων, με την αξιοποίηση εργαλείων μικρο-χρηματοδότησης,
καθώς και την επανενεργοποίηση αργούσας περιουσίας ,και κυρίως μηχανολογικού εξοπλισμού.
4.2.3. Στοχευμένες τεχνολογικές πλατφόρμες
Με την έννοια «στοχευμένες τεχνολογικές πλατφόρμες» εννοούμε μια συνεργατική προσέγγιση σε επίπεδο
περιφέρειας, η οποία εξετάζει και προτείνει συγκεκριμένους τρόπους και χρονοδιαγράμματα για την
ανάπτυξη και εφαρμογή επιλεγμένων τεχνολογιών. Κύρια προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία
μιας στοχευμένης τεχνολογικής πλατφόρμας είναι η εύρεση κοινού τόπου μεταξύ των ενδιαφερομένων
μερών που συμμετέχουν στις εργασίες της, τα οποία δημιουργούν ένα κοινό όραμα και μια κοινή
μεθοδολογία ανάπτυξης μιας τεχνολογίας, ή πολλών τεχνολογιών, που τελικά αποτελούν τη θεματική
περιοχή στην οποία εστιάζει η τεχνολογική πλατφόρμα.
Κατά το παρελθόν, και κυρίως στο πλαίσιο του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας της ΠΚΜ, λειτούργησαν
επί δύο χρόνια τρεις τεχνολογικές πλατφόρμες με αναφορά στον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών. Οι τεχνολογικές πλατφόρμες των «Ευρυζωνικών Δικτύων και Υπηρεσιών Διαδικτύου», των
«Ψηφιακών Συστημάτων και των Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών» και των «Τεχνολογιών Λογισμικού και
Λογισμικού Γνώσης», κατάφεραν να δημιουργήσουν συνεργασίες, ανταλλαγή απόψεων και στρατηγικές
κατευθύνσεις για τις μεθόδους και τις βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής των τεχνολογιών που αναφέρονται
στις συγκεκριμένες θεματικές περιοχές.
Με βάση την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο των παραπάνω τεχνολογικών πλατφορμών,
προτείνουμε τη λειτουργία των ακόλουθων «τεχνολογικών πλατφορμών» από τώρα και στο εξής: α)
ευρυζωνικών δικτύων, β) ενέργειας, γ) υλικών, δ) τεχνολογίας τροφίμων και ε) logistics. Με την πρόταση
αυτή, η βιομηχανία, οι περιφερειακές αρχές, η τοπική ερευνητική κοινότητα, οι χρήστες των τεχνολογιών,
αλλά και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι δυνατόν μέσα από μια συνεκτική, ολοκληρωμένη και
ταυτόχρονα στρατηγική ερευνητική ατζέντα, να δημιουργήσουν ένα ρεαλιστικό αναπτυξιακό όραμα και μια
συγκεκριμένη αναπτυξιακή προοπτική για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, εκμεταλλευόμενοι τα
συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Ακολουθώντας την ευρωπαϊκή πρακτική στο θέμα των τεχνολογικών
πλατφορμών, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον προσανατολισμό των τεχνολογικών πλατφορμών στις
ανάγκες τις αγοράς μέσω της αξιοποίησης υφιστάμενων οργανωτικών δομών.
4.2.4. Δίκτυο πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων με τον τοπικό επιχειρηματικό ιστό
Η αναγνώριση της ανάγκης για σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας
στη Θεσσαλονίκη, έχει οδηγήσει στην επανεξέταση των θεσμών και των διαδικασιών αλληλεπίδρασης μεταξύ
του παραγωγικού ιστού και των εκπαιδευτικών – ερευνητικών φορέων.
Το ρόλο του ενδιάμεσου φορέα στο περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας μπορεί να διαδραματίσει το
«Ψηφιακό Κέντρο Έρευνας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης http://vrc.arch.auth.gr:81/
browse_el/search.aspx). Το «Ψηφιακό Κέντρο Έρευνας» σαν σκοπό έχει να διευκολύνει την πρόσβαση των
φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε αποτελέσματα ερευνητικών έργων και να συντελέσει στην
ευρύτερη διάδοση και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στην ακαδημαϊκή έρευνα.
Παρέχει επίσης ολοκληρωμένη υποστήριξη τόσο στα ερευνητικά εργαστήρια που θέλουν να προωθήσουν τα
προϊόντα της έρευνάς τους, όσο και στις επιχειρήσεις /φορείς που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν.
Πρόκειται για μια άϋλη υποδομή στην οποία παρουσιάζονται αποτελέσματα ερευνητικών έργων,
προσφέρεται οργανωτική υποστήριξη, καθώς επίσης νομικές ή θεσμικές συμβουλές για την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων έρευνας. Απευθύνεται και στις δύο πλευρές, και στην πλευρά της προσφοράς – εργαστήρια,
ερευνητικά κέντρα, οργανισμοί τεχνολογίας, σύμβουλοι τεχνολογίας – και στην πλευρά της ζήτησης –
επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί.
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Το Ψηφιακό Κέντρο Έρευνας βρίσκεται στους χώρους του δικτύου καινοτομίας, ποιότητας και βιώσιμης
ανάπτυξης του ΑΠΘ. Η «καρδιά» του «Ψηφιακού Κέντρου Έρευνας» είναι ένα σύστημα διαχείρισης
περιεχομένου στο οποίο καταχωρούνται, μετά από αξιολόγηση, τα πιο σημαντικά αποτελέσματα των
ερευνητικών προγραμμάτων, ένα προφίλ του αντίστοιχου εργαστηρίου και οι υπηρεσίες που αυτό παρέχει.
Τα προϊόντα της έρευνας συμπληρώνονται με σχετικές πατέντες, που τυχόν έχουν αποκτηθεί, καθώς και
υλοποιημένα πρωτότυπα. Οι υποψήφιοι «πελάτες» έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης καθώς και περιήγησης
στις διάφορες ερευνητικές κατηγορίες. Επίσης, μπορούν να δημοσιοποιούν τις τεχνολογικές τους ανάγκες σε
ένα on – line περιβάλλον, όπου είναι προσβάσιμες από τα ερευνητικά εργαστήρια.
Για την αποδοτικότερη αξιοποίηση του έργου που παράγεται από τον μεγαλύτερο ερευνητικό φορέα της
περιοχής (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ), προτείνεται η δημιουργία μίας
αντίστοιχης ή η χρησιμοποίηση της ίδιας πλατφόρμας προβολής των έργων και των αποτελεσμάτων της
έρευνας, αλλά και καταγραφής αντίστοιχης ζήτησης, στα πρότυπα του Ψηφιακού Κέντρου Έρευνας του ΑΠΘ.
4.2.5. Πλατφόρμα start-ups: μαζική δημιουργία νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσεων
Ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης της καινοτομικής ικανότητας χωρών διεθνώς είναι η δημιουργία εταιρειών
έντασης γνώσης (starts ups και spin offs). Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης και πολύ
περισσότερο η μαζική δημιουργία καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε μια περιοχή, προέρχεται από την
υποστήριξη της εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Εξάλλου, σύμφωνα με το νέο υπόδειγμα οικονομικής ανάπτυξης, ο ρυθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων
είναι εξίσου σημαντικός με την ανάπτυξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Έτσι, η δημιουργία των
προϋποθέσεων εκείνων που ευνοούν την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης έχει γίνει κεντρικό σημείο του
θεσμικού πλαισίου των ανεπτυγμένων οικονομιών παγκοσμίως. Ειδικότερα κατά την τρέχουσα περίοδο της
οικονομικής κρίσης, η στήριξη της δημιουργίας των start-ups είναι περισσότερο κρίσιμη, καθώς η ιδιαίτερα
περιορισμένη κερδοφορία, η (κατά περίπτωση) ύφεση ή τα χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης των κλάδων και ο
περιορισμός του μεγέθους τους σε όρους αριθμού επιχειρήσεων, καθιστά ολοένα και δυσκολότερη την
προοπτική ανάληψης επιχειρηματικής δραστηριότητας από τον οποιονδήποτε.
Έτσι, αφού η δημιουργία νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης αποτελεί μια μοντέρνα στρατηγική ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητας ενός κλάδου και δημιουργίας νέων προοπτικών ανάπτυξης, η δημιουργία εταιρειών
start-ups μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης για την έξοδο από την κρίση. Επιπλέον, η δημιουργία
επιχειρήσεων έντασης γνώσης αποτελεί μια διαδρομή ανάπτυξης καινοτόμου δραστηριότητας για κάθε
κλάδο και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο. Τελικά,
εκείνο το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη, και γενικότερα στην ΠΚΜ, είναι ένας
μηχανισμός μεταφοράς των αποτελεσμάτων της έρευνας από τα τοπικά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
προς την αγορά, αποτελώντας έτσι δράση ενίσχυσης της καινοτομικής ικανότητας των μικρών επιχειρήσεων,
η οποία τελικά απευθύνεται και σε μεμονωμένους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό ήδη σήμερα στην ΠΚΜ
υφίστανται δομές οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα στην κατεύθυνση της δημιουργίας start-up
εταιρειών, όπως είναι οι θερμοκοιτίδες – για επιχειρήσεις και το open coffee – για μεμονωμένους πολίτες.
4.2.6. Πλατφόρμα προώθησης προϊόντων καινοτομίας στη διεθνή αγορά
Η ένταξη των τοπικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά και στα παγκόσμια δίκτυα παραγωγής και διανομής
απαιτεί τη μετεξέλιξη των τοπικών clusters επιχειρήσεων σε καινοτόμα clusters. Ειδικά για τις επιχειρήσεις
της Θεσσαλονίκης, που χαρακτηρίζονται ως «technology modifiers» και «technology adopters», με εμπειρίες
ανάπτυξης νέων προϊόντων για τη διεθνή αγορά, είναι κρίσιμη η ανάγκη δημιουργίας τέτοιων σύνθετων
σχημάτων συνεργασίας. Δεδομένης της ασυμμετρίας της προσφοράς και ζήτησης έρευνας και καινοτομίας
στην περιοχή, κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία πλατφόρμας προώθησης προϊόντων καινοτομίας στη διεθνή
αγορά.

23

Άλλωστε σήμερα, οι παράμετροι διαμόρφωσης των κανόνων και του πλαισίου ανταγωνισμού μεταξύ των
περιφερειακών οικονομιών και των επιχειρήσεων, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την
επίτευξη διεθνούς ανταγωνιστικότητας και οικονομικής μεγέθυνσης. Οι σημαντικότερες παράμετροι του
«νέου» επιχειρηματικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται, είναι τρεις: 1) τα υψηλά επίπεδα δραστηριότητας σε τομείς έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, 2) η ανάπτυξη καινοτομιών που παράγονται από
πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις και οι οποίες εμπορευματοποιούνται εγκαίρως και
παράγονται, ως προϊόντα πλέον, εντός των γεωγραφικών ορίων της περιφέρειας και 3) η διεθνοποίηση της
παραγωγής και της διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, ανταγωνιστικά επιτυχημένες χώρες και
περιφέρειες θεωρούνται όσες μπορούν να αναπτύξουν τα παραπάνω σημεία και να τα ολοκληρώσουν,
συνδέοντάς τα με τα συνολικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού της
περιφέρειας.
Στόχος της πλατφόρμας προώθησης καινοτομίας προϊόντων από τη Θεσσαλονίκη στη διεθνή αγορά θα είναι
τελικά η βελτίωση της διεθνούς τεχνολογικής συνεργασίας των επιχειρήσεων και των ερευνητικών κέντρων
της Θεσσαλονίκης και της ΠΚΜ που αναπτύσσουν προϊόντα ή υπηρεσίες διεθνώς ανταγωνιστικά. Στο
πλαίσιο αυτό η διεθνής δικτύωση και η διεθνής τεχνολογική συνεργασία με οργανισμούς από το εξωτερικό
θα πρέπει να στοχεύσει όχι μόνο στην προσέγγιση νέων αγορών, αλλά κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας
των προσφερόμενων προϊόντων. Σημαντικό αποτέλεσμα της διεθνούς δικτύωσης και της προώθησης
προϊόντων καινοτομίας στη διεθνή αγορά μπορεί να είναι η διεθνής προβολή της Θεσσαλονίκης ως τόπου
εγκατάστασης επιχειρήσεων από το εξωτερικό για τη δημιουργία κοινών επενδυτικών σχημάτων στην
περιοχή, τη μεταφορά καλών πρακτικών παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και γενικά ανάπτυξης δράσεων
καινοτομίας.
Επομένως, η πλατφόρμα προώθησης προϊόντων καινοτομίας στη διεθνή αγορά μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, ούτως ώστε η ΠΚΜ
τελικά να καταστεί διεθνώς ανταγωνιστική. Ακόμη, η διεθνής τεχνολογική συνεργασία αποτελεί προϋπόθεση
για την παρακολούθηση των αλλαγών στην αγορά και τη συνεχή ενσωμάτωση της καινοτομίας σε προϊόντα
και υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, η Θεσσαλονίκη οφείλει να βελτιώσει τις δυνατότητες προσέλκυσης
επιχειρήσεων και οργανισμών παροχής τεχνολογίας, αλλά και ατόμων με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας για
την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής. Γίνεται επομένως αντιληπτό
ότι προς την κατεύθυνση αυτή, η ανάπτυξη της πλατφόρμας προώθησης προϊόντων καινοτομίας στη διεθνή
αγορά θα συνέβαλλε σημαντικά στη συνολική ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής.
4.2.7. Εκπαίδευση στη διαχείριση καινοτομίας
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η καινοτομία είναι σήμερα από τους σημαντικότερους και κρισιμότερους
παράγοντες επιχειρηματικής ανάπτυξης παγκοσμίως, ενώ πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι η διαχείριση της
καινοτομίας έχει σημαντικά θετικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική επίδοση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων7. Παρόλα αυτά και εστιάζοντας στο επίπεδο της επιχείρησης – και ειδικά στην περίπτωση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων – εντοπίζεται ένα σημαντικό κενό ικανοτήτων των στελεχών, σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο, στο να μετουσιώνουν τη δημιουργικότητά τους σε νέα προϊόντα ή να υιοθετούν και να
αφομοιώνουν αποτελεσματικά μία τεχνολογική ανακάλυψη στη δραστηριότητά τους8.
Ξεκινώντας απλά από τον προσδιορισμό της καινοτομίας, δημιουργείται μία πλειάδα πιθανών «διαδρομών»
για την ανάπτυξη ή υιοθέτηση καινοτομίας και αυτό επειδή η καινοτομία μπορεί να αφορά το προϊόν, τις
διαδικασίες, την αγορά, αλλά και την οργάνωση. Στην πλειοψηφία τους, οι δράσεις ανάπτυξης καινοτομίας
αφορούν τις δύο πρώτες περιπτώσεις. Αντίστοιχα, η διαχείριση της καινοτομίας μπορεί να αφορά από την
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απλή εύρεση μιας πηγής χρηματοδότησης για κάποια δραστηριότητα, έως την εμπορευματοποίηση μίας
νέας τεχνολογίας.
Βέβαια, κατά την τελευταία δεκαετία η ανάπτυξη των εργαλείων της διοικητικής επιστήμης για τη διαχείριση
της καινοτομίας, ήταν τέτοια, που στον Economist διατυπωνόταν η άποψη, πως η διαχείριση της καινοτομίας
δεν αποτελεί πλέον τέχνη, αλλά εφαρμοσμένη επιστήμη9. Ακόμη και σήμερα όμως, η εκπαίδευση στη
διαχείριση καινοτομίας, δεν μπορεί να περιοριστεί στην ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων, καθώς αφορά
μία ευρεία δέσμη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, οι οποίες εκτείνονται από τη χρηματοοικονομική διοίκηση και
τη διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας, μέχρι τον βιομηχανικό σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας διεθνούς
επιχειρηματικής στρατηγικής.
Γράφημα 5: Οι ικανότητες διαχείρισης καινοτομίας ανάλογα με το βαθμό εκβιομηχάνισης

Πηγή: Europe INNOVA paper No2, European Innovation Management Landscape, European Communities,
2008
Η πρόκληση της διαχείρισης της καινοτομίας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη ακριβώς λόγω της ιδιοσυγκρασίας
του κάθε οργανισμού, γεγονός το οποίο καθιστά εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία τη μεταφορά εμπειριών ή
την υιοθέτηση μιας βέλτιστης πρακτικής. Έτσι, τα στελέχη καλούνται να προσαρμόσουν τις οποιεσδήποτε
ικανότητές τους στις ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης. Ως εκ τούτου, αρκετές επιχειρήσεις επιλέγουν
να εστιάσουν μόνο σε μία περιοχή καινοτομίας, όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Γίνεται έτσι σαφές ότι η διαχείριση καινοτομίας αφορά το συνδυασμό τεχνικής ή/και τεχνολογικής
εξειδίκευσης, όπως η διαχείριση έργου και η χρηματοδότηση, αλλά και soft ικανότητες, όπως η διαχείριση
του ανθρώπινου δυναμικού και της δημιουργικότητας. Αυτό δημιουργεί ένα αμάλγαμα με στοιχεία θετικών,
εφαρμοσμένων και κοινωνικών επιστημών, το οποίο ελάχιστα στελέχη διαθέτουν. Επιπλέον, λίγα είναι τα
στελέχη που διαθέτουν ολοκληρωμένη σφαιρική εικόνα για τα σχετικά θέματα. Έτσι, για τη Θεσσαλονίκη
πρέπει να προσδιοριστεί εκείνο το μείγμα ικανοτήτων που είναι κρίσιμες για την κάθε επιχείρηση.
Ο προσδιορισμός αυτός θα προέλθει με βεβαιότητα μέσα από την εκπαίδευση των στελεχών των τοπικών
επιχειρήσεων στα ζητήματα της διαχείρισης της καινοτομίας, από εξειδικευμένους επιστήμονες και έμπειρα
στελέχη του ιδιωτικού τομέα, προερχόμενα τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.
Επιπλέον, το στοιχείο αυτό πρέπει να συνοδευτεί με την υποστήριξη στη διαχείριση της Διανοητικής
Ιδιοκτησίας, και ιδιαίτερα των αποτελεσμάτων της έρευνας. Οι σχετικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες σε
τοπικό επίπεδο σχετίζονται κυρίως τις διαδικασίες προστασίας και όχι με τη στρατηγική διαχείριση της
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διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία συνδέεται άμεσα με τη μόχλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη
μεταφορά τους στην παραγωγή.
4.2.8. Τελικές παρατηρήσεις
Η απουσία ενός σαφούς και προκαθορισμένου πλαισίου για την ενίσχυση της ικανότητας της Θεσσαλονίκης
και της ΠΚΜ να καινοτομεί, αποτελεί βασικό περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη, αλλά και για την
επιτυχημένη διάχυση και εφαρμογή τεχνολογιών που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των τοπικών
επιχειρήσεων. Η διαπίστωση αυτή συνοδεύεται και από την έλλειψη συνέχειας και ευθυγράμμισης των
διάφορων περιφερειακών πολιτικών και προγραμμάτων υποστήριξης της καινοτομίας. Γίνεται λοιπόν σαφές
ότι στη Θεσσαλονίκη πρέπει να κεφαλοποιηθούν η εμπειρία των προηγούμενων ετών και να υπάρξει
ουσιαστική και με αναπτυξιακή στόχευση εκμετάλλευση των υλικών και άυλων υποδομών, που έχουν
δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, οι παραπάνω προτάσεις για την ενίσχυση της
ικανότητας για καινοτομία πρέπει να εκλαμβάνονται υπό μία ενιαία στέγη και σε επίπεδο σχεδιασμού να
εντάσσονται σε ένα ενιαίο και στοχευμένο πλαίσιο. Η συγκεκριμένη απαίτηση προβάλλει επιτακτικά κατά την
τρέχουσα χρονική περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου ζητούμενο είναι, με μεγαλύτερη ένταση από ποτέ, η
μετάβαση της Θεσσαλονίκης και της ΠΚΜ, στην οικονομία της γνώσης.
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