
 1

  

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΜΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ    

  

  

ΔΔΙΙΑΑΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗ  

ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  

MMBBAA  EEXXEECCUUTTIIVVEE 

 

 

 

ΗΗ  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηητταα  ωωςς  μμοοχχλλόόςς  ααννάάππττυυξξηηςς  

  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ((μμεε  έέμμφφαασσηη  σσττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  

ΘΘεεσσσσααλλίίααςς))  

  

 

  ΓΕΩΡΓΙΑ Βλ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Επιβλέπων : Δρ Μουρμούρας Ιωάννης 

Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

 
 
 
 
 
 

ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  22000066  
 



 2

ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  
        ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ .............................................................................................................. 2  

ΣΥΝΟΨΗ............................................................................................................................5 ΣΥΝΟΨΗ............................................................................................................................5

ΠΡΟΛΟΓΟΣ .......................................................................................................................7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ .......................................................................................................................7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..........................................................................................................................9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..........................................................................................................................9

1.  ΟΡΙΣΜΟΙ,  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  -  ΣΤΟΧΟΙ..........................................................................9 1. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΣΤΟΧΟΙ..........................................................................9

1. 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ........................................................................ 9 

1.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ .............................................................................................. 10 

1.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ...................................................... 12 

1.4 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ .......................................... 16 

1.5 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ... 21 

1.6 ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΕΠ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)

............................................................................................................................ 21 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι....................................................................................................................23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι....................................................................................................................23

Ι.  Η  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΩΣ  ΜΟΧΛΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ................................23 Ι. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ................................23

Ι.1 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .................................... 23 

Ι.2 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ .............................................................. 25 

Ι.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ................................... 26 

Ι.4 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ .................................. 29 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙ ..................................................................................................................34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ..................................................................................................................34

ΙΙ.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  &  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ...................................34 ΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ...................................34

(ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  –  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) .......................................34 (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) .......................................34

ΙΙ.1 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ................................................................ 34 

ΙΙ.2 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ............................... 34 

ΙΙ.3 ΔΥΝΑΤΑ, ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ , ΑΠΕΙΛΕΣ  (SWOT 

ΑΝΑΛΥΣΗ)...................................................................................................... 35 

ΙΙ.3.1 Τα κύρια πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας ....................... 35 

ΙΙ.3.2 Τα κύρια μειονεκτήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας ........................ 36 

ΙΙ.3.3 Απειλές..................................................................................................... 38 

ΙΙ.3.4 Ευκαιρίες ................................................................................................. 38 



 3

ΙΙ.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ........................................................... 39 

ΙΙ.4.1 Δεξιότητες και ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού .................. 39 

ΙΙ.4.2 Δικτυακές υποδομές............................................................................... 39 

ΙΙ.4.3 Κινητοποίηση κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου ή ιδιωτικών 

κεφαλαίων   γενικότερα. ................................................................................. 40 

ΙΙ.4.4 Άτυπες διασυνδέσεις.............................................................................. 40 

ΙΙ.4.5 Ιδιωτικός τομέας ..................................................................................... 41 

ΙΙ.4.6 Καινοτομία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας........................................... 41 

ΙΙ.5 ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

............................................................................................................................ 42 

ΙΙ.5.1 Γενικά....................................................................................................... 42 

ΙΙ.5.2 Παραγωγικό Σύστημα........................................................................... 44 

ΙΙ.5.3Ανθρώπινο Δυναμικό............................................................................. 47 

ΙΙ.5.4 Δημιουργία Γνώσης ............................................................................... 48 

ΙΙ.5.5  Ανάπτυξη Καινοτομίας........................................................................ 48 

ΙΙ.6 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ..................................................... 50 

ΙΙ.7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΠΑΡΚΑ ............................................................................................................. 52 

ΙΙ.7.1 Γενικά....................................................................................................... 52 

ΙΙ.7.2.1 Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας........................................................ 53 

II.7.2.2 Στόχοι του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας και η συμβολή του 

στην     Περιφερειακή Ανάπτυξη ................................................................... 55 

ΙΙ.7.2.3 Ανάπτυξη Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας και Υποστήριξης 

Καινοτομιών..................................................................................................... 58 

ΙΙ.7.2.4 Ανάπτυξη Υποδομής Ενιαίου Κεντρικού Συστήματος 

Πληροφορικής – ΚΣΠ ..................................................................................... 60 

ΙΙ.7.2.5Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων – ΤΕΠΑΘΕ ...................................... 61 



 4

ΙΙ.7.2.6 Λειτουργία πιλοτικού κέντρου Βιομηχανικού Σχεδιασμού  

Προϊόντων,          Πρωτοτύπων και Μηχανοτρονικής ............................... 62 

ΙΙ.7.2.7 Ανάπτυξη υπηρεσιών Τεχνομεσιτείας ............................................. 62 

ΙΙ.7.2.8 Συστηματική Ανάπτυξη Επιχειρησιακής Επώασης – Business 

Incubation ......................................................................................................... 63 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙΙ .................................................................................................................66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ .................................................................................................................66

ΙΙΙ  ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  

ΑΥΞΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΜΕ  ΕΜΦΑΣΗ  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ...................................................66 

ΙΙΙ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ...................................................66

ΙΙΙ.1 Γενικές Προτάσεις .................................................................................... 66 

ΙΙΙ.2 Ειδικότερα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. ........................................ 72 

ΙΙΙ.3 Δίκτυα Συνεργασίας – Δίκτυα Καινοτομίας ....................................... 74 

ΙΙΙ.3.1 Δίκτυα Συνεργασίας – Δίκτυα Καινοτομίας .................................... 74 

ΙΙΙ.3.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ CLUSTERS ................................................................ 77 

III.3.3 Καλές Πρακτικές Δικτύωσης ............................................................... 81 

ΙΙΙ.3.4 Η περίπτωση της Ελλάδας................................................................... 83 

ΙΙΙ.4 Προσδοκώμενα αποτελέσματα – οφέλη από την λειτουργία δικτύων 

συνεργασίας, δικτύων καινοτομίας .............................................................. 85 

ΙΙΙ.5  Συστηματική  Ανάπτυξη  Επιχειρησιακής  Επώασης  –  Business  Incubation86 ΙΙΙ.5 Συστηματική Ανάπτυξη Επιχειρησιακής Επώασης – Business Incubation

ΙΙΙ.6 Σύγχρονοι Εναλλακτικοί Φορείς Χρηματοδότησης ........................... 88 

ΙΙΙ.7 Ο νέος ρόλος των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων ...................................... 89 

ΙΙΙ.8 Ο νέος ρόλος του επιχειρηματία............................................................ 90 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ .......................................................................................................................91 ΕΠΙΛΟΓΟΣ .......................................................................................................................91

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................................................... .........94 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................................94

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - LINKS .............................................................................................. 96 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι...............................................................................................................97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι...............................................................................................................97

ΠΕΠ Θεσσαλίας ............................................................................................... 98 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ ..................................................................................................... .......99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ..............................................................................................................99

ΔΕΙΚΤΕΣ ......................................................................................................... 100 



 5

ΣΣΥΥΝΝΟΟΨΨΗΗ  

 

Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο σήμερα ότι το επίπεδο επιχειρηματικότητας μιας χώρας 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την οικονομική 

ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική ευημερία. 

Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν έχει εφαρμοσθεί ένα σύστημα μέτρησης της 

επιχειρηματικότητας βασισμένο σε διεθνή πρότυπα και ικανό να προσφέρει  

συγκριτικά δεδομένα ώστε η επιχειρηματική επίδοση των ΜΜΕ να μπορεί να 

συγκριθεί με τις αντίστοιχες του εξωτερικού (με εξαίρεση την έκθεση του ΙΟΒΕ από το 

διεθνές πρόγραμμα του Global Entrepreneurship Monitor GEM, 2004)  

 

Αν και οι δείκτες ανάπτυξης της χώρας παραμένουν κοντά στο 4% το διπλάσιο 

δηλαδή του μ.ο. των άλλων ευρωπαϊκών χωρών εντούτοις η ανταγωνιστικότητα των 

Ελληνικών επιχειρήσεων μειώνεται με το φαινόμενο αυτό να γίνεται ακόμη πιο 

έντονο στον τομέα της μεταποίησης.  

 

Τα προβλήματα εστιάζονται στην ύπαρξη έντονων περιφερειακών ανισοτήτων, στην 

αποβιομηχάνιση, στη μεγάλη διαφοροποίηση της επενδυτικής έντασης μεταξύ 

κέντρου και περιφέρειας, της ίδιας της παραγωγικότητας των ΜΜΕ και του 

υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου.  

 

Η διαμόρφωση στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία 

προϋποθέτει έμφαση σε ευέλικτες και αποτελεσματικές πολιτικές ανάπτυξης με την 

ταυτόχρονη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων αναπτυξιακών εργαλείων, τη 

διασύνδεση των μεταποιητικών επιχειρήσεων με την εφαρμοσμένη έρευνα, τα δίκτυα 

γνώσης, και τις επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την βελτίωση των δεξιοτήτων, 
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ως αντίποδα στα μέχρι σήμερα βεβιασμένα μέτρα που μόνο στόχο είχαν την 

περιστασιακή δημιουργία θέσεων εργασίας.  

 

Η διαμόρφωση ελκυστικού επιχειρηματικού κλίματος στις περιφέρειες της χώρας όπως 

η βελτίωση στην οργάνωση και την διοίκηση των επιχειρήσεων με την παροχή ειδικών 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών-διαδικασιών 

οργάνωσης παραγωγής με ταυτόχρονη αύξηση της προϊοντικής καινοτομίας, θα 

συνεισφέρουν σημαντικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.  

Η στήριξη της ανταγωνιστικότητας στην περιφέρεια απαιτεί ενεργά δίκτυα εισαγωγής 

καινοτομίας σε όλες τις επιχειρήσεις και όχι στις ελάχιστες, εναλλακτικές μορφές 

χρηματοδότησης για την στήριξή τους, ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού τους και άμεση βελτίωση της παραγωγικότητας. 

 

Στην μελέτη που ακολουθεί γίνεται αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης,  με 

αναφορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Παρουσιάζεται ανάλυση S.W.O.T.  για την 

Περιφέρεια Θεσσαλίας  προβλέψεις από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και της 

καινοτομίας με όχημα την σύγχρονη  περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική.  
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ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  

 
Ολοκληρώνοντας τη μελέτη αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα 

Καθηγητή Δρ Ιωάννη Μουρμούρα. Τον Διευθυντή του Τεχνολογικού Πάρκου 

Θεσσαλίας Δρ Θωμά Θωμαίδη για την πολύτιμη βοήθειά τους. 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Ε.Ε. του Σ.Β.Θ.Κ.Ε για τις σημαντικές 

επισημάνσεις του σε ότι αφορά την επιχειρηματική κουλτούρα στην Ελλάδα.  

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Κέντρου Μεταφοράς 

Τεχνολογίας Δρ. Πέτρο Πετρίδη για τις προτάσεις του σε θέματα Καινοτομίας. 

 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρία Συμβούλων Logotech ΑΕ και τα 

στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικά για την βοήθειά τους και την παροχή 

στοιχείων που αφορούν την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Διαχειριστική 

Αρχή Κ.Π.Σ.   
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‘‘‘ ’’’ TTT hhh iii nnn kkk    ggg lll ooo bbb aaa lll    aaa ccc ttt    lll ooo ccc aaa lll ’’’ ’’’    
 

Rupert Murdoch 
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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

11..  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ,,  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΗΗ  --  ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΙΙ  
 
11..  11  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ

                                                

  
 
Ο όρος ‘επιχειρηματικότητα’ έχει συζητηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, τόσο στον 

ακαδημαϊκό χώρο όσο και στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η έννοια της 

επιχειρηματικότητας ορίζεται διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Στην Ευρώπη 

επιχειρηματικότητα σημαίνει δημιουργία νέων επιχειρήσεων υψηλών δυνατοτήτων, 

που θα αναπτυχθούν και θα προσφέρουν, μεταξύ άλλων, νέες θέσεις εργασίας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενδοεπιχειρηματικότητα (intrapreneurship), 

η οποία σχετίζεται με την δημιουργία νέων τομέων, κλάδων ή και προϊόντων μέσα σε 

μία μεγάλη εταιρία. Στην Ελλάδα1 η επιχειρηματικότητα σε πολλές περιπτώσεις 

φαίνεται να είναι το τελευταίο καταφύγιο για όποιον δεν έχει άλλη απασχόληση. 

Περιορίζεται σε μικρές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, με οικογενειακή 

χρηματοδότηση και με έντονο τον φόβο της αποτυχίας.  

Η αναζήτηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας – ιδέας, η χρηματοδότησή της και τέλος η 

εμπορευματοποίησή της είναι ότι απασχολεί τον εν δυνάμει επιχειρηματία. Για να 

υπάρχει επιχειρηματικότητα, θα πρέπει να υπάρχουν κατά κύριο λόγο ευκαιρίες.2 

΄Όμως το ‘’επιχειρείν’’ εμπεριέχει το ‘’ρίσκο’’. Υπάρχουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες, 

υπάρχουν όμως και επιχειρηματίες που σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ εγκαταλείπουν 

την προσπάθεια διακόπτοντας την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέσα σε 24 

μήνες. Ανάμεσά τους υπάρχουν και αυτοί που υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Το να είναι 

κανείς ‘αφεντικό του εαυτού του  έχει και το τίμημά του· άγχος, όχι σταθερά 

εισοδήματα, αβεβαιότητα και κατά μέσο όρο περισσότερες από πενήντα ώρες εργασίας 

την εβδομάδα. 

 
1 Έρευνα του ΙΟΒΕ 
2 Πετράκης, Π. 2004,  Η επιχειρηματικότητα, Αθήνα  
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11..22  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  
 
Παρ' όλο που έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι οι περιφερειακές οικονομίες έχουν 

αποκτήσει βαρύνουσα σημασία, ακόμα δεν υπάρχει ενιαίος όρος για τον ορισμό της 

περιφέρειας3. Η κατάτμηση του εθνικού χώρου σε Οικονομικές Περιφέρειες και η 

οριοθέτησή τους συνθέτουν ένα από τα πολυπλοκότερα προβλήματα της 

περιφερειακής πολιτικής, που όμως απαιτείται λύση για την εφαρμογή της 

κατάλληλης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης.  

Η έννοια της Οικονομικής Περιφέρειας δεν ταυτίζεται με την έννοια του Οικονομικού 

χώρου.4  

Η διάκριση των Οικονομικών Περιφερειών ή των περιφερειών γενικά, που γίνεται 

ευρέως αποδεκτή για τη συστηματική οργάνωση του χώρου και την προώθηση της 

θεωρίας της περιφερειακής ανάπτυξης και του προγραμματισμού, στηρίζεται στην 

αρχή της ομοιογένειας (Homogeneity principle) ως προς συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του χώρου, στη συνάφεια (contiguity) των σχέσεων και των 

κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ροών) μεταξύ των 

οικιστικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής (nodality or polarisation principle) και 

των σκοπών που επιδιώκονται. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι περιφέρειες μπορούν να 

μεταβάλλονται είτε ως προς  τα όρια τους είτε ως προς τα χαρακτηριστικά τους.  

Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε τα κριτήρια εκείνα που θα μας επιτρέψουν την 

ανάλυση της  περιφέρειας. Αν το θέμα εξεταστεί από την οικονομική του σκοπιά, οι 

δικτυώσεις (clusters) παρέχουν το καταλληλότερο κριτήριο. Η ανάπτυξη των δικτυώσεων 

(clusters) βελτιώνει  την ανταγωνιστική θέση των ΜΜΕ και μειώνει τα προβλήματα 

που σχετίζονται με το μέγεθος τους μέσω κοινών δράσεων. Έτσι, οι ΜΜΕ μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα δίκτυο με στόχο να γίνουν πιο εξειδικευμένες με 

συμπληρωματικές δυνατότητες, ανταλλαγής    εισροών,    συγκέντρωσης    (pooling)    

παραγωγικών    και    αγοραστικών  δυνατοτήτων   με   στόχο   την   επίτευξη   

οικονομιών   κλίμακας   ώστε   να   γίνουν ανταγωνιστικές διεθνώς. 

                                                 
3 Κονσόλας, Ν. 1997, Σύγχρονη Περιφερειακή Πολιτική, Αθήνα 
4 Boudeville, J. 1972, Amenagement du territoire et polarisation, Paris. 
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Σε πρόσφατη μελέτη5 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  για λογαριασμό του  

Υπουργείου Ανάπτυξης επισημαίνεται η  ανάγκη συγκρότησης διαπεριφερειακών 

δικτύων - στην ουσία την επαναχάραξη των ορίων των ελληνικών περιφερειών, ώστε 

από 13 που είναι σήμερα να μειωθούν σε πέντε - τα οποία θα αποκτήσουν τα 

απαιτούμενα μεγέθη για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να μπορέσουν 

αφενός να αντιμετωπίσουν τις απειλές και αφετέρου να αξιοποιήσουν τις προοπτικές 

του νέου διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται τόσο στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Όπως σημειώνουν οι μελετητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι απαραίτητη η 

δημιουργία διαπεριφερειακών (με τα σημερινά δεδομένα) δικτύων ή δομών ώστε να 

δρομολογηθούν δράσεις σε κρίσιμους για την ανταγωνιστικότητα τομείς όπως – ο 

σχεδιασμός και η διαχείριση διαπεριφερειακών δικτύων, η λειτουργία ενδιάμεσων 

φορέων στις δράσεις υπέρ της ανταγωνιστικότητας, η διαπεριφερειακή λειτουργία φο-

ρέων υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας κτλ. 

Ειδικότερα, η "χαρτογράφηση" της χώρας με βάση τις αδυναμίες των περιφερειών 

είναι η ακόλουθη. 

1.  Διατάραξη του Φυσικού περιβάλλοντος (κοινό χαρακτηριστικό όλης της χώρας). 

2. Υπερεκμετάλλευση και ανεπάρκεια των υδάτινων πόρων (Θεσσαλία, 

Πελοπόννησος, Ιόνια νησιά, Νότιο Αιγαίο). 

3. Αλλοίωση ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

4. Μη αποτελεσματική αξιοποίηση των φυσικών και τουριστικών πόρων (Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη, -Κεντρική Μακεδονία, Αττική, Πελοπόννησος). 

5.  Μείξη ασύμβατων μεταξύ τους δραστηριοτήτων (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, 

Θεσσαλία). 

6. Δυσμενής γεωγραφική θέση της περιφέρειας, απομόνωση και απομάκρυνση από τα 

δυτικοευρωπαϊκά κέντρα επιχειρηματικής και τεχνολογικής ανάπτυξης. 

                                                 
5 Μελέτη του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
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7.  Ανεπάρκεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών, ενεργειακών και οικιστικών 

υποδομών και έλλειψη ικανοποιητικών διαπεριφερειακών συνδέσεων (Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Αττική, 

Πελοπόννησος, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο·, Κρήτη). 

8.  Χαμηλή παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα και εξάρτηση του από διάφορους 

παράγοντες (Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη). 

9.  Αποβιομηχάνιση, προβλήματα ανάπτυξης του δευτερογενούς τομέα και 

εξάρτηση από εξωγενείς παράγοντες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική 

Μακεδονία, Αττική, Πελοπόννησος, Ιόνια νησιά, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη). 

10.  Χαμηλή παραγωγικότητα του τριτογενούς τομέα (Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη, Κεντρική Μακεδονία). 

11. Δυσμενή διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των παραγωγικών τομέων και 

περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων 

(Κεντρική και Δυτική Μακεδονία). 

 
 
11..33  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΙΙΣΣΣΣΑΑΒΒΟΟΝΝΑΑΣΣ  
 
 

Τον Μάρτιο του 20006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την εφαρμογή της λεγόμενης 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας, ενός στρατηγικού σχεδίου διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

στις χώρες της ΕΕ, 10-ετούς διάρκειας, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

χωρών, μέσω της αύξησης του ποσοστού απασχόλησης (και κυρίως του γυναικείου 

πληθυσμού), σε συνδυασμό με ενίσχυση των προσπαθειών για τη διαφύλαξη της 

κοινωνικής συνοχής και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η  στρατηγική7 που επελέγη ήταν να δοθεί έμφαση, στην προώθηση του 

προγράμματος για την κοινωνία της πληροφορίας (ενίσχυση των επενδύσεων στους 

τομείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, επιτάχυνση των διαδικασιών 

                                                 
6 Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, 2004, Facing the Challenge, The Lisbon  
strategy for growth and employment. 
7 Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας & Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ), 2004, Ετήσια έκθεση για την 
ανταγωνιστικότητα, Αθήνα  
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διείσδυσης του διαδικτύου στις επιχειρήσεις και την κοινωνία, κ.ά.), στην επιτάχυνση 

των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της ΕΕ και της φιλελευθεροποίησης των 

αγορών, στην ενίσχυση των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό με αύξηση των 

δαπανών στον τομέα της εκπαίδευσης και των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη 

τεχνολογίας (R&D) και, τέλος, στην ενίσχυση των πολιτικών που αποβλέπουν στην 

προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 

Τέσσερα χρόνια μετά (Νοέμβριος 2004), στην Έκθεση της Επιτροπής υπό τον Wim Kok 

διαπιστώνεται ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά στην υλοποίηση των 

επιδιώξεων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στις περισσότερες χώρες μέλη της ΕΕ-

25 είναι μεν υπαρκτή αλλά πολύ περιορισμένη. Ειδικότερα, διαπιστώνεται μικρή 

πρόοδος στον τομέα της αγοράς εργασίας, Επίσης, διαπιστώνεται μικρή πρόοδος στον 

τομέα της παραγωγικότητας. Η δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη Τεχνολογίας 

εξακολουθεί να διαμορφώνεται στο 0,6% του ΑΕΠ στην Ελλάδα, στο 2,0% του ΑΕΠ στην 

ΕΕ-15, έναντι 2,7% στις ΗΠΑ. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, η περίοδος 1999-2004 χαρακτηρίστηκε από σχετικά υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης χωρίς ωστόσο να της επιτρέψει να βελτιώσει τη θέση της σε πολλά 

από τα κριτήρια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της αναπτυξιακής δυναμικής 

της οικονομίας. Όπως φαίνεται στους Πίνακες  1 και 2 η θέση της Ελλάδος παραμένει 

ασθενής στους δείκτες που αφορούν (α) το ποσοστό απασχόλησης (παρά τη σημαντική 

βελτίωση του στην περίοδο 1999-2004) και ιδιαίτερα το πολύ χαμηλό ποσοστό 

απασχόλησης των γυναικών, (β) τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας (γ) 

τη μακροχρόνια ανεργία που παραμένει υψηλή στην Ελλάδα δ) τον πληθυσμό που 

βρίσκεται ακόμα υπό τον κίνδυνο της φτώχειας (ε) την ενεργειακή ένταση της 

οικονομίας.  

Η χαμηλή λοιπόν κατάταξη της Ελλάδας έναντι των ανταγωνιστών της στις 

Εκθέσεις των WEF και IMD αντικατοπτρίζει τη χαλαρή οργανωτική δομή του δημόσιου 

τομέα και την υψηλή ακόμα γραφειοκρατία και διαφθορά, το χαμηλό επίπεδο και την 

χαμηλή αποτελεσματικότητα στην κατανομή των πόρων που παρέχονται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό στον τομέα της εκπαίδευσης, τη χαμηλή δαπάνη του 
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κράτους και των επιχειρήσεων σε έρευνα και τεχνολογία και τη χαμηλή επίδοση των 

εγχώριων επιχειρήσεων στην είσοδο στην αγορά νέων καινοτομικών προϊόντων κ.ά.  

Επίσης αντικατροπτίζει το χαμηλό επίπεδο οργανωτικής δομής, διοικητικής και 

επιχειρηματικής δυναμικής των εγχώριων επιχειρήσεων (μικροοικονομικό επίπεδο), 

όπως αυτό προκύπτει από τις απαντήσεις των εγχώριων στελεχών. Είναι 

χαρακτηριστικό το ότι η κατάταξη της Ελλάδος στον υπο-δείκτη «εταιρικών 

λειτουργιών και στρατηγικής» που μετρά τις ανταγωνιστικές δυνατότητες των 

επιχειρήσεων μιας χώρας, είναι χαμηλότερη ή το πολύ ίση με αυτήν του υπο-δείκτη 

του «επιχειρηματικού περιβάλλοντος», που εξαρτάται από πολιτικές του κράτους. 

Επομένως, από αυτές τις εκθέσεις προκύπτει ότι τα βασικά διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας έχουν την ίδια, μάλλον αρνητική, επίδραση 

στην ανταγωνιστικότητα της είτε προέρχονται από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό 

τομέα. Και οι δύο τομείς χρειάζονται σημαντική και σταθερή βελτίωση με την πάροδο 

του χρόνου για να συνεχιστεί η αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας στο μέλλον 

και μάλιστα αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με την επίτευξη επίσης 

υψηλών επιπέδων απασχόλησης. Διότι βελτίωση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας μέσω αύξησης της ανεργίας σε μη αποδεκτά επίπεδα δεν συνιστά 

βιώσιμη επιλογή. 

Από την άλλη σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την ανταγωνιστικότητα 2004, 

συνεχίζουν να υπάρχουν τα προβλήματα της χώρας στο μακροοικονομικό τομέα, όσον 

αφορά στα υψηλά ελλείμματα του δημόσιου τομέα και το υψηλό ποσοστό του δημοσίου 

χρέους στο ΑΕΠ. Επίσης, σημαντική υποβάθμιση της θεωρούμενης ανταγωνιστικής θέσης 

της χώρας μας συνεπάγονται και τα υψηλά ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών, καθώς και το χαμηλό ποσοστό των εξαγωγών στο ΑΕΠ και γενικότερα ο 

χαμηλός βαθμός εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Γενικά, η χαμηλή εισροή 

επενδύσεων θεωρείται ως ουσιαστική ένδειξη της σχετικά χαμηλής ανταγωνιστικότητας 

της ελληνικής οικονομίας. Χωρίς την εισροή σημαντικών κεφαλαίων, σε μια χώρα σαν 

την Ελλάδα, περιορίζεται η δυνατότητα εισαγωγής των σύγχρονων τεχνολογικών 

μεθόδων και των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στην εγχώρια παραγωγή.  
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  11..    

Συγκριτική επίδοση της Ελλάδας ως προς τα κριτήρια της Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας 

 
α/α Δείκτες  Έτος     Ελλάδα  ΕΕ-15  ΗΠ

Α   
1. ΑΕΠ κατά κεφαλήν  2003  73,0  100,0  140,3  
2. Παραγωγικότητα Εργασίας (PPS)  2003  90,3  100,0  121,6  
3. Ποσοστό Απασχ. Ηλικιωμένων (55-64)  2003  42,1  41,7  59,9  
4. Συνολικό ποσοστό απασχόλησης  2003  57,8  64,4  71,2  
5. Επίδοση στην Εκπαίδευση (20-24)  2003  81,7  73,8  -  
6. Δαπάνη R&D ως % του ΑΕΠ  2003  0.6  2,0  2,7  
7. Επιχειρηματικές Επενδύσεις ως % ΑΕΠ  2003  21,8  16,7  -  
8. Συγκριτικά Επίπεδα Τιμών  2002  80,0  100,0  113,0  
9. % πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας  2003  20,0  15,0  -  

10. % μακροχρόνιας ανεργίας  2003  5,1  3,0  -  
11. Διασπορά των περιφ. % απασχόλησης  2003  3,6  12,0  -  
12. Εκπομπή καυσαερίων  2002  126,5  97,1  113,1  
13. Ένταση Ενέργειας στην οικονομία  2002  258,0  191,0  330,0  
14. Όγκος μεταφορών  2002  127,0  102,0  91,0  

Πηγή: Wim Kok, Facing The Challenge: Report of the High Level Group, November 
2004.  
 ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  22..    

Συγκριτική βελτίωση της επίδοσης της Ελλάδας ως προς τα κριτήρια 

της Στρατηγικής της Λισσαβόνας: 1999-2003 

 α/α     Δείκτες  Ελλάδ
α  

ΕΕ-
15  

ΗΠΑ   

 1.     ΑΕΠ κατά κεφαλήν  3,9  1,4  1,2   
 2.     Παραγωγικότητα Εργασίας (PPS)  3,9  0,7  1,9   
 3.     Ποσοστό Απασχ. Ηλικιωμένων (55- 0,8  1,0  0,5   
 4.     Συνολικό ποσοστό απασχόλησης  0,6  0,5  -0,7   
 5.     Επίδοση στην Εκπαίδευση (20-24)  0,6  0,3  -   
 6.     Δαπάνη R&D ως % του ΑΕΠ  -0,02  0,02  0,03   
 7.     Επιχειρηματικές Επενδύσεις ως % 0,65  -0,3  -   
 8.     Συγκριτικά Επίπεδα Τιμών  -1,2  0,0  4,4   
 9.     % πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας  -0,5  0,0  -   
 10.     % μακροχρόνιας ανεργίας  -0,3  -0,2  -   
 11.     Διασπορά των περιφ. % -0,4  -0,5  -   
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 12.     Εκπομπή καυσαερίων  3,6  0,3  0,4   
 13.     Ένταση Ενέργειας στην οικονομία  -1,7  -2,3  -4,0   
 14.     Όγκος μεταφορών  -5,0  0,0  -0,8   

Πηγή: Wim Kok, Facing The Challenge: Report of the High Level Group, 
November 2004. 

 

11..44  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΗΗ    

 

Οι στόχοι που έθετε η Στρατηγική της Λισσαβόνας συνοδεύθηκαν με πολιτική 

δέσμευση των κρατών μελών να μεριμνήσουν για την επίτευξή τους και επομένως δεν 

αποτελούν ένα απλό ευχολόγιο. 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζεται μια περίληψη των διαπιστώσεων της 

Ετήσιας Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις επιδόσεις της χώρας στο πεδίο 

της ανταγωνιστικότητας και των προσδιοριστικών παραγόντων της. 

  

  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  33..**

Επιδόσεις ανταγωνιστικότητας 2003 - 2004: Περίληψη 
 

 

Δείκτες  Πηγή            2004  2003  

1. Συνολική Επίδοση    

•     Δείκτης ολικής ανταγωνιστικότητας    
•      (Global Competitiveness Index)  WEF              51η θέση  -**  
•     Δείκτης ανταγωνιστικότητας  IMD               44η θέση  42η θέση  
•     Αναπτυξιακή ανταγωνιστικότητα  WEF              37η θέση  35η θέση  
•     Επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα  WEF              39η θέση  39η θέση  

2.  Επιχειρηματικό-Εργασιακό Περιβάλλον  
Οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι φτωχές, με    
σχετική επιδείνωση το 2004. Η Ελλάδα εξα-   
κολουθεί να έχει έναν από τους υψηλότερους    
φορολογικούς συντελεστές επιχειρήσεων.    
Χαμηλό ποσοστό εξαγωγών αγαθών και υπηρε-    
σιών. Το υψηλότερο έλλειμμα και χρέος από    
όλες τις χώρες της ΕΕ-25. Επιδείνωση το 2004.    
•     Ένταση εγχώριου ανταγωνισμού  WEF              46η θέση  38η   θέση  

                                                 
* Πηγή Ετήσια έκθεση για την ανταγωνιστικότητα 
** Ο δείκτης καταρτίστηκε για πρώτη φορά το 2004. 
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•     Αντιμονοπωλιακή πολιτική  WEF              34η θέση (2003)  39η  θέση 
•     Διαφάνεια κυβερνητικής πολιτικής  IMD               52η θέση  29η  θέση 
•     Γραφειοκρατία  IMD               54η θέση  35η  θέση 
•     Διαφθορά  IMD               44η θέση  30ή  θέση 
•     Φορολογικός συντελεστής κερδών  35%  35%  
•     Εξαγωγές αγαθών-υπηρεσιών (ως % ΑΕΠ)  WEF               ----- ***  88η θέση  
•     Έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών    

συναλλαγών (ως % ΑΕΠ)  EUROSTAT  4,1%  5,7%  
•     Ποσοστό απασχόλησης  EUROSTAT  57,8% 56,7% (2002)  
•     Διασύνδεση αμοιβών-παραγωγικότητας  WEF              64η θέση  62η θέση  
•     Σχέση εργοδοτών-εργαζομένων  WEF              54η θέση  64η θέση  
•      Έλλειμμα  (ως %  ΑΕΠ)  EUROSTAT  6,1%  5,2%  
•     Χρέος (ως % ΑΕΠ)  EUROSTAT  110,5%  109,3%  

3. Οικονομική και Τεχνολογική Υποδομή  
Η συνολική εικόνα είναι ικανοποιητική. Η Ελλάδα    
είναι τελευταία στα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων.    
•     Ποιότητα υποδομών  WEF              42η θέση  49η θέση  
•     Δίκτυα διανομής  IMD               49η θέση  37η θέση (2001) 
•     Επένδυση στις τηλεπικοινωνίες (ως % ΑΕΠ)  IMD               21η θέση  5η θέση (2001)  
•     Διαφορά επιτοκίων καταθέσεων-δανεισμού  WEF              39η θέση 

(2003)  
38η θέση 2002)  

4. Εκπαίδευση  

Σημαντική υστέρηση.    
•     Δημόσια δαπάνη /ΑΕΠ   (%)  (2002)  IMD               4,33  ΕΕ-15: 5,68  
•     Ποιότητα εκπαιδευτικού συστήματος  WEF              50ή θέση  53η θέση  
•     Ποσοστό πτυχιούχων τριτοβάθμιας    

εκπαίδευσης 25-34 ετών  IMD                24  ΕΕ-15: 28,3  
•     Σχέση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης -    

οικονομίας  IMD                4,31  ΕΕ-15: 5,89  

5. Επιχειρηματικότητα   

 

Υψηλοί δείκτες επιχειρηματικότητας. Χαμηλή 
βαθμολογία στους δείκτες, εμπόδια ίδρυσης 
επιχειρήσεων και προσαρμογών στις μεταβολές της 
αγοράς. Αναγκαία η αύξηση του μεγέθους των 
επιχειρήσεων και η μετεξέλιξη τους σε επιχειρήσεις με 
«επαγγελματική διοίκηση». Στην ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δικτύων και στη συνεργασία μεταξύ 
επιχειρήσεων η χώρα υστερεί σημαντικά. 

   

Συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα GEM 16η θέση 31η θέση 

Επιχειρήσεις υψηλών δυνατοτήτων GEM 17η θέση 31η θέση 

Διοικητικά εμπόδια στην ίδρυση επιχειρήσεων WEF 84η θέση 73η θέση 

Ανάπτυξη δικτύων επιχειρήσεων WEF 73η θέση 61η θέση 

Διαθεσιμότητα κεφαλαίων εταιρειών 
επιχειρηματικών συμμετοχών 

WEF 44η θέση 35η θέση 

                                                 
*** Δείκτης υπάρχει μόνο για το έτος 2003. 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1. (συνέχεια)

Δείκτες Πηγή 
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2004 2003 

6. Καινοτομία-Δημιουργικότητα 

  

  

 7. Παραγωγικότητα-Μισθοί-Κόστη 

Το χαμηλό επίπεδο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
(ΕΤΑ) συνεπάγεται χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας. Η θέση της 
Ελλάδας παραμένει στις τελευταίες θέσεις του πίνακα κατάταξης 
των 27 χωρών. 

  

• Δαπάνες για ΕΤΑ (ως % ΑΕΠ) EUROSTAT 0.66% EE-15: 1,86% 
• Αριθμός ερευνητών ανά 1000 Eργαζομένους 

(2000) 
ΟΟΣΑ           3,8 EE-15: 5,5 

Πτώση του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας το 2004 σε 
σχέση με το 2003. Σημαντική αύξηση των ονομαστικών 
αποδοχών, μείωση ανταγωνιστικότητας με βάση το δείκτη 
σταθμισμένο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο. 

  

• Επίπεδο παραγωγικότητας                             EUROSTAT  91,8% ΕΕ-15:100 
• Ρυθμός αύξησης παραγωγικότητας 2000-2004 EUROSTAT  3,5% EE-15:0,9% 
• Αύξηση ονομαστικών αμοιβών 2000-2004 EUROSTAT  6,1% EE-15:3,1% 
• Αύξηση κόστους εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος 
2000-2004 

EUROSTAT  2,6% EE-15:2,1% 

 
8. Βιοτικό επίπεδο  

  

Σημαντική αύξηση του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια λόγω εισροών 
πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία και της διοργάνωσης των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Η θέση της Ελλάδος στην ποιότητα 
ζωής και της αειφόρου ανάπτυξης υποβαθμίστηκε. 

  

Ρυθμός αύξησης ΑΕΠ          EUROSTAT 4,2%     4,5% 
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (EE-25:100)                            EUROSTAT  81%      78% 
Αειφόρος ανάπτυξη                                            IMD       30η θέση    29η θέση (2001) 
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (2002)     EUROSTAT 0,902     EE-15: 0,929               
Ποιότητα ζωής                                                      IMD       32η θέση 26η θέση (2001 

Πηγή Ετήσια έκθεση για την ανταγωνιστικότητα 



 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν δύο βασικά συμπεράσματα : 

Στα περισσότερα από τα μεγέθη και τους δείκτες η Ελλάδα τοποθετείται σε 

χαμηλή θέση και, σε γενικές γραμμές υστερεί. Δεύτερον, ενώ σε κάποιες 

πρόσφατες χρονικές περιόδους μπορεί να παρουσιάστηκαν κάποιες βελτιώσεις, η 

γενική τάση είναι αυτή της επιδείνωσης. 

Όμως η ερμηνεία του όρου «ανταγωνιστικότητα» σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης και 

κράτους μέλους, δηλαδή σε μακροοικονομικό επίπεδο, αφορά την ικανότητα της 

οικονομίας να εξασφαλίσει στους πολίτες υψηλά και συνεχώς βελτιούμενα επίπεδα 

διαβίωσης και υψηλούς ρυθμούς απασχόλησης σε βιώσιμη βάση. 

Οι στόχοι που έχουν λοιπόν τεθεί στα πλαίσια της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής 

αφορούν την : 

1. Προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στην γενικά αποδοτική επιλογή της 

υποκατάστασης του ανταγωνισμού κόστους από τον ανταγωνισμό ποιότητας / 

καινοτομίας, ο οποίος θα βασίζεται στην ανεπτυγμένη επιχειρηματικότητα. 

2. Προώθηση, χωρίς καθυστέρηση, της μετατροπής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

μας σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, βάσει των οποίων θα διαμορφώνεται και 

θα κατοχυρώνεται η θέση των επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά 

(π.χ. η περίπτωση του τουρισμού). 

Αντίστοιχα προς τους στόχους, διαμορφώνεται και η επιλογή των μεθόδων για την 

επίτευξη τους. Απαραίτητο είναι: 

• Να αρθούν με σταθερό βηματισμό όλα τα αντιπαραγωγικά εμπόδια στην 

επιχειρηματική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριότητας,  

• Να ενθαρρυνθούν οι δικτυώσεις επιχειρήσεων (clusters) με στόχο την ανάπτυξη 

συνεργιών, τη μεγιστοποίηση της εγχώριας  προστιθέμενης αξίας και την 

εσωτερίκευση (και συνεπώς την εξασφάλιση πολλαπλασιαστικών επιδράσεων) της 

τεχνογνωσίας και της εμπειρίας, που σταδιακά διαμορφώνεται. 
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• Να δοθεί έμφαση στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. 

• Να δοθεί προτεραιότητα στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, που 

αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.  

Οι βασικές προτεραιότητες πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 

καθώς και οι αντίστοιχες επιδιώξεις, είναι οι εξής: 

• Δημιουργία ενός φιλικού και ευέλικτου επιχειρηματικού - εργασιακού 

περιβάλλοντος, τόσο για την ενθάρρυνση της εγχώριας επιχειρηματικότητας, 

όσο και για την προσέλκυση διεθνούς επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για 

επενδύσεις στην Ελλάδα.   

• Ενίσχυση των υποδομών.  

• Βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.  

• Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και βελτίωση της.  

• Δραστικές βελτιώσεις στους τομείς της καινοτομίας, της δημιουργικότητας 

και της έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας (ΕΤΑ).  

Με πρόσθετες επιδιώξεις: 

• Αντιμετώπιση του προβλήματος του μεγέθους των παραγωγικών μονάδων.  

• Προώθηση νέων κλάδων και νέων προϊόντων.  

• Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

• Αναβάθμιση της εσωτερικής οργάνωσης των επιχειρήσεων.  

• Τόνωση της εξωστρέφειας,  
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11..55  ΑΑΝΝΤΤΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  &&  ΚΚΑΑΙΙΝΝΟΟΤΤΟΟΜΜΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΕΕΣΣ  
 

Η ανταγωνιστικότητα μιας περιφέρειας8 βασίζεται στην ικανότητα της να 

προσελκύει, να δημιουργεί και να συντηρεί επιχειρήσεις με σταθερά αυξανόμενο 

μερίδιο αγοράς και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης των 

εργαζομένων σε αυτές. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συναινεί στην προσπάθεια τεχνολογικής σύγκλισης και 

προάγει το νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την υποστήριξη των Περιφερειών σε 

επίπεδο καινοτομίας.   

Οι προτεραιότητες για τις περιφέρειες είναι : 

• η τεχνολογική γνώση και καινοτομία 

• η κοινωνία της πληροφορίας 

• η περιφερειακή ταυτότητα και αειφόρος ανάπτυξη. 

Ενώ η καινοτομία έχει αναδειχθεί σε βασικό παράγοντα δημιουργίας πλούτου 

και ευημερίας, τα στοιχεία τεκμηριώνουν την άνιση γεωγραφική κατανομή της 

"καινοτομικής προσπάθειας" μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε. Ειδικά για την 

Ελλάδα μεταξύ άλλων αναφέρεται, ότι "παρά τις ελλείψεις και τις  καθυστερήσεις, 

που παρατηρούνται στην καινοτομία, καταβάλλονται προσπάθειες για την ανα-

στροφή της τάσης αυτής, κυρίως μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

Διαρθρωτικών Ταμείων".  

 
 
11..66  ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΠΠ  ((ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ))  
  

                                                

Κατά το έτος 20039 δεν σημειώνονται αλλαγές που διαφοροποιούν την 

κατηγοριοποίηση των ελληνικών Περιφερειών στις τρεις βασικές ομάδες που 

καταγράφονται στο τεύχος του εγκεκριμένου ΚΠΣ 2000-2006. 

Στην πρώτη ομάδα που χαρακτηρίζεται από το υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ και 

ικανοποιητικούς ή σχετικά ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης κατατάσσονται οι 

 
8 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, 2003, Το Καινοτομείν στη Θεσσαλία, Λάρισα. 
9 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, 
Διαχειριστική Αρχή Κ.Π.Σ., 2003, Ετήσια Έκθεση ΚΠΣ 2000-2006 για το έτος 2003, Αθήνα. 
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Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και οι νησιωτικές Περιφέρειες 

Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. 

Οι 4 αυτές Περιφέρειες έχουν να επιδείξουν, συγκριτικά με άλλες Περιφέρειες, 

μικρότερου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, διαφοροποιούνται όμως ως προς τις τάσεις 

πληθυσμιακής συγκέντρωσης. Οι Περιφέρειες της Κρήτης και της Κεντρικής 

Μακεδονίας εμφανίζουν έντονους ρυθμούς πληθυσμιακής συγκέντρωσης, η 

Περιφέρεια του Ν. Αιγαίου εμφανίζει τάση σταθεροποίησης, ενώ η Αττική 

εμφανίζει τάση μείωσης. 

Ενδιάμεσους ρυθμούς ανάπτυξης και χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ, σε σχέση με 

την προηγούμενη ομάδα, εμφανίζουν οι Περιφέρειες της δεύτερης ομάδας που 

είναι εκείνες της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας –(Παράρτημα Ι), 

Ιονίων και Στερεάς Ελλάδας. 

Οι δύο Περιφέρειες των Ιονίων και της Θεσσαλίας εμφανίζουν τάσεις μείωσης των 

διαπεριφερειακών αποκλίσεων ως προς την ανεργία, με ικανοποιητικούς ρυθμούς 

αύξησης του ΑΕΠ και τάσεις αύξησης της πληθυσμιακής συγκέντρωσης. Οι άλλες 

δύο Περιφέρειες όμως εμφανίζουν πτωτικές τάσεις ως προς τους ρυθμούς αύξησης 

του ΑΕΠ και την πληθυσμιακή συγκέντρωση. 

Στην τρίτη ομάδα κατατάσσονται οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, 

Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, που χαρακτηρίζονται 

από το μικρότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ, και σχετικά βραδείς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Από τις 5 Περιφέρειες αυτής της ομάδας η Ήπειρος και το Βόρειο Αιγαίο 

εμφανίζουν σημαντικές τάσεις σύγκλισης ως προς τις διαπεριφερειακές 

ανισότητες με σημαντικούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ αλλά και της 

πληθυσμιακής συγκέντρωσης. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώ εμφανίζει 

σημαντικούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, διατηρεί τις πτωτικές τάσεις ως προς την 

πληθυσμιακή συγκέντρωση. Οι Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της 

Δυτικής Ελλάδας υστερούν σε σχέση με τις άλλες 3 Περιφέρειες αυτής της τρίτης 

ομάδας, με χαμηλούς έως και αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής των ρυθμών 

αύξησης του ΑΕΠ, μείωσης της ανεργίας ή και της πληθυσμιακής συγκέντρωσης. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΙΙ  

ΙΙ..  ΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΩΩΣΣ  ΜΜΟΟΧΧΛΛΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  
 
ΙΙ..11  ΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ    
 

  
Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί αναγνωρίζουν σήμερα ότι το επίπεδο 

επιχειρηματικότητας μιας χώρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες που καθορίζουν την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, 

την απασχόληση και την κοινωνική της ευημερία. Τα βασικά συμπεράσματα που 

εξάγονται από έρευνα του ΙΟΒΕ (2004) σχετικά με την επιχειρηματικότητα στην 

Ελλάδα καταλήγουν στο ότι ένα 6,8% του πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 18 και 64 

δήλωσαν ότι κατά το 2003 είτε βρίσκονταν στη φάση της εκκίνησης ενός 

επιχειρηματικού εγχειρήματος (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) 

για λογαριασμό δικό τους ή του εργοδότη τους, είτε ήταν ήδη ιδιοκτήτες 

/χρηματοδότες μιας νέας επιχείρησης που δεν είχε ακόμα κλείσει 42 μήνες ζωής. 

Με βάση αυτόν τον Δείκτη Συνολικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, η 

χώρα μας καταλαμβάνει την 16η θέση ανάμεσα στις 31 χώρες που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα το 2003, και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με μια σειρά άλλων 

ανεπτυγμένων, κυρίως Ευρωπαϊκών, χωρών. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις 

περισσότερες από αυτές τις χώρες, η Ελλάδα εμφανίζει ένα υψηλό ποσοστό 

Επιχειρηματικότητας Ανάγκης, επιχειρηματική δραστηριότητα δηλαδή που 

εκδηλώνεται επειδή ο επιχειρηματίας δεν έχει άλλη δυνατότητα βιοπορισμού. 

Ταυτόχρονα, η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα εμφανίζεται 

εξαιρετικά «ρηχή», με την έννοια ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό 

προσανατολισμένη σε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στον τελικό 

καταναλωτή, παρά σε άλλες επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο ένα 

ποσοστό 16,14% μπορεί να χαρακτηριστεί ως Υψηλών Δυνατοτήτων, ότι δηλαδή 

α) συμβάλλει στην επέκταση των αγορών, β) δημιουργεί νέα απασχόληση, γ) 

εντείνει τον εξαγωγικό προσανατολισμό της οικονομίας. Μεγαλύτερο πρόβλημα 

παρουσιάζει η χώρα μας στον τομέα της Εταιρικής Επιχειρηματικότητας, τον 

βαθμό δηλαδή καινοτομικότητας των καθιερωμένων επιχειρήσεων. Ωστόσο με 

βάση τα δεδομένα της έρευνας, το έλλειμμα της καινοτομικότητας φαίνεται ότι 
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αφορά κυρίως τις ΜΜΕ. Με άλλα λόγια, η εταιρική επιχειρηματικότητα 

φαίνεται ότι αποτελεί στην Ελλάδα χαρακτηριστικό σχετικά μεγάλων 

επιχειρήσεων. 

• Στη χώρα μας η επιχειρηματική δραστηριότητα αποδεικνύεται ότι 

αποτελεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μια ατομική υπόθεση.   

•  Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων για την χρηματοδότηση νέων 

επιχειρηματικών εγχειρημάτων τα οποία ξεκίνησαν εντός του 2003 

προέρχεται από τη συσσωρευμένη αποταμίευση του ίδιου του επίδοξου 

επιχειρηματία, με πρόσθετη χρηματοδότηση της «μικρής» 

επιχειρηματικότητας από φίλους και συγγενείς.  

• Τα χαρακτηριστικά του προφίλ του Έλληνα επιχειρηματία παραπέμπουν 

σε ένα νέο άντρα, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ο οποίος ήδη εργάζεται. 

Η ανάλυση του προφίλ της επιχειρηματικότητας υψηλών δυνατοτήτων 

όμως διαφοροποιεί την εικόνα σημαντικά. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα 

αυξάνει), ενώ αυξάνει και η σημασία του μορφωτικού επιπέδου.  

•  Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του πολιτισμικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, η εικόνα εμφανίζεται 

εξαιρετικά αντιφατική. Οι Έλληνες χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη 

αυτοπεποίθηση σχετικά με τις επιχειρηματικές τους ικανότητες και, 

ταυτόχρονα, από μεγάλο φόβο για μια ενδεχόμενη αποτυχία (τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι Έλληνες φοβούνται την αποτυχία 

περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο λαό), αυτό που φαίνεται να μην 

αναγνωρίζεται από την ελληνική κοινωνία είναι η δημιουργική διάσταση 

της επιχειρηματικότητας, το γεγονός δηλαδή ότι η επιχειρηματική 

δραστηριότητα δεν είναι πρωτίστως δραστηριότητα αναδιανομής αλλά 

δημιουργίας πλούτου. 

•  Τέλος, όσον αφορά στο γενικό πλαίσιο της επιχειρηματικότητας στην 

Ελλάδα, εντοπίζονται προβλήματα κυρίως σε τομείς που σχετίζονται με τον 

ρόλο της δημόσιας διοίκησης, όπως η ποιότητα του προσωπικού της, η 

γραφειοκρατία γύρω από τις ρυθμίσεις που αφορούν της ίδρυση μιας 

επιχείρησης, τη διαφάνεια των συναλλαγών με τις δημόσιες υπηρεσίες, κλπ. 
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Ακόμα αξίζει να σημειωθεί η γενικά αρνητική εκτίμηση για τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού συστήματος στην προετοιμασία των νέων για το ενδεχόμενο 

επιχειρηματικής σταδιοδρομίας.  

 

ΙΙ..22  ΘΘΕΕΜΜΕΕΛΛΙΙΩΩΔΔΕΕΙΙΣΣ  ΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  
  

                                                

Οι πόροι10 που διαθέτει μία επιχείρηση  διακρίνονται σε υλικούς και άυλους. 

Στους άυλους πόρους συγκαταλέγονται οι Τεχνολογικοί πόροι (πατέντες, 

εμπορικά σήματα κτλ), οι πόροι Καινοτομίας (ερευνητικές εγκαταστάσεις), η 

Φήμη ( διάρκεια και αξιοπιστία, αντιλαμβανόμενη ποιότητα προϊόντων, ωφέλιμη 

συνεργασία). Όμως οι πόροι από μόνοι τους δεν είναι πάντα ικανοί να  χαρίσουν 

στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Κλασικό παράδειγμα επιχείρησης 

με μοναδικούς πόρους ήταν η επιχείρηση ΕΜΙ, η οποία ανακάλυψε τον αξονικό 

τομογράφο,  μια καινοτομία σταθμός στα ιατρικά χρονικά. Η επιχείρηση όμως 

απέτυχε, γιατί δεν είχε τις ιδιαίτερες ικανότητες (στην περίπτωσή μας ικανότητες 

μάρκετινγκ) που θα της επέτρεπαν να αναπτύξει και αξιοποιήσει επικερδώς την 

καινοτομία αυτή.  

 

Κατά συνέπεια η επιχείρηση χρειάζεται τις ικανότητες (capabilities) που 

προκύπτουν από το σωστό συνδυασμό και την ολοκλήρωση μιας ομάδας πόρων. 

Οι ικανότητες μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες, τις οριακές 

ικανότητες – threshold competences/capabilities- και τις θεμελιώδεις ικανότητες 

(core competencies). Οι οριακές ικανότητες είναι ικανότητες τις οποίες είτε 

διαθέτουν και οι ανταγωνιστές είτε μπορούν εύκολα να τις μιμηθούν. 

Αντίθετα, οι θεμελιώδεις ικανότητες (ή μοναδικές ικανότητες) είναι ικανότητες 

που δεν διαθέτουν οι ανταγωνιστές και δεν μπορούν εύκολα να τις μιμηθούν. Οι 

ικανότητες αυτές μπορούν να δώσουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

και να μας οδηγήσουν σε στρατηγική ανταγωνιστικότητα. Για παράδειγμα, η 

χρήση μιας τεχνολογίας μπορεί να αποτελεί οριακή ικανότητα  όταν είναι εφικτό 

να αποκτηθεί και από τους ανταγωνιστές. Η επιχειρησιακή κουλτούρα όμως, το 

κλίμα εργασίας,  η ικανότητα  διαχείρισης ενός εργοστασίου, δεν μπορούν να 

 
10 Παπαδάκης, Β., 2002, Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία, Αθήνα. 
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αποτελέσουν εύκολα αντικείμενο αντιγραφής.  Είναι οι θεμελιώδεις ικανότητες 

της επιχείρησης που αποτελούν την ικανή συνθήκη για την επιχειρησιακή 

αποτελεσματικότητα και επιτυχία της επιχείρησης και αυτές θα πρέπει να 

αναπτύξουμε στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας. 

 

ΙΙ..33  ΟΟ  ΡΡΟΟΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

  

                                                

Διεθνώς  έχει  παρατηρηθεί  η  λεγόμενη  «πανεπιστημιακή  επανάσταση»   με  την 

πραγματοποίηση δραστηριοτήτων επιχειρηματικού χαρακτήρα. Πλήθος 

αναλυτών αποδέχονται ότι τα εργαλεία και οι έννοιες της επιχειρηματικής 

δράσης μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διδασκαλίας. Σύμφωνα με άρθρο 

του καθηγητή Δ. Λ. Παπαδόπουλου11 με την κατάλληλη προσαρμογή των 

προγραμμάτων σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στις  τρέχουσες 

΄απαιτήσεις΄ της αγοράς μπορούν να διδαχθούν οι έννοιες της 

επιχειρηματικότητας έτσι ώστε ο δυνητικός επιχειρηματίας να καλλιεργήσει τις 

ικανότητές του, για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Να είναι σε 

θέση να αντιληφθεί τις ευκαιρίες στην αγορά, ποιους παραγωγικούς πόρους 

χρειάζεται για να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες, πώς θα εμπορευματοποιήσει τις 

ιδέες του, που θα βρει χρηματοδότηση, τι ρίσκο θα αναλάβει.  

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιχειρηματικότητα σύμφωνα με την 

έρευνα του ΙΟΒΕ είναι η προετοιμασία των φοιτητών και για το ενδεχόμενο να 

ακολουθήσουν επιχειρηματική σταδιοδρομία, πράγμα που συνεπάγεται τόσο τη 

μετάδοση ενός συνόλου γνώσεων γύρω από θέματα διοίκησης, όσο και μια 

προετοιμασία «αντίληψης ευκαιριών» στον αντίστοιχο τομέα γνώσης κάθε 

φοιτητή.  

 Η ενθάρρυνση της απασχόλησης των νέων, πέρα από τα ευνόητα θετικά 

αποτελέσματά της στο κοινωνικό επίπεδο και στο γενικό επίπεδο 

 
11 Παπαδόπουλος Δημήτριος Λ., ‘Επιχειρηματικότητα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα : 
Μπορεί η Επιχειρηματικότητα να Διδαχθεί;’ Ευρωπαϊκή Προοπτική, Δίγλωσση (Ελληνικά, 
Αγγλικά), Περιοδική Έκδοση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικοινωνίας, Πληροφορικής και 
Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη, σελ. 4-19, Πρώτο εξάμηνο 2003. 
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απασχόλησης στη χώρα, ταυτόχρονα δημιουργεί φυτώρια και νέων 

επιχειρηματιών.  

Εκτός της στήριξης των δυνητικών επιχειρηματιών  είναι και οι εργαζόμενοι στις 

επιχειρήσεις οι οποίοι οφείλουν να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους πάνω σε 

θέματα υψηλής τεχνολογίας, νέων μεθόδων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων κτλ. Η 

νέα τάξη πραγμάτων απαιτεί νέες δεξιότητες του εργατικού δυναμικού που 

καλλιεργούνται  μόνο με συνεχή εκπαίδευση. 

Στη σχετική έκθεση (IMD) σημειώνεται το γεγονός ότι η διάχυση της γνώσης 

μεταξύ των Πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα. 

Η περιορισμένη διασύνδεση των ελληνικών Πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις 

οφείλεται στο γεγονός ότι το επίπεδο της έρευνας που διεξάγεται στα Ελληνικά 

Πανεπιστήμια δεν είναι κατ' ανάγκην προσαρμοσμένο προς αυτή την κατεύθυνση, 

ενώ η πλήρης οικονομική εξάρτηση των Πανεπιστημίων από το κράτος αφαιρεί κάθε 

κίνητρο από τους πανεπιστημιακούς καθηγητές να επιδιώξουν αυτή τη διασύνδεση 

με στόχο τη χρηματοδότηση κάποιου μέρους του κόστους λειτουργίας των 

Πανεπιστημίων. Όμως, σε καμιά χώρα του κόσμου δεν έχει επιτευχθεί ικανοποιητική 

χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων ή άλλων δραστηριοτήτων, χωρίς τη 

σημαντική συμβολή και του ιδιωτικού τομέα. 

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με άρθρο του καθηγητή Δ. Λ. 

Παπαδόπουλου, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης τους, πρέπει να αναλάβουν 

περαιτέρω δράσεις για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της 

επιχειρηματικότητας ως μέσου στήριξης και ενθάρρυνσης της 

επιχειρηματικότητας. 

Αναφορικά επισημαίνουμε ότι12 η ευρωπαϊκή πραγματικότητα για το θέμα αυτό 

περιλαμβάνει θετικές και αρνητικές εμπειρίες, μεταξύ των οποίων διακρίνονται  ο 

κίνδυνος για τον περιορισμό της επιστημονικής γνώσης και τεχνογνωσίας μόνο σε 

θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Τα  ερευνητικά  δεδομένα  που  προκύπτουν  από  

τη  δραστηριότητα  των Πανεπιστημίων,  έρχονται σε αντίθεση με την άποψη 
                                                 

12 Συμπεράσματα 1ου διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «Αξιοποίηση Καλών Πρακτικών  
αξιολόγησης& Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας με Αξιοποίηση της Καινοτομίας» που 
διοργάνωσε το Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΠΠΚΕ) 
Κεντρικής Μακεδονίας, στις 10 & 11 Δεκεμβρίου 2004, στη Θεσσαλονίκη. 



ότι τα τμήματα με περιορισμένη    ενδο-επιχειρησιακή    δραστηριότητα,    εκτελούν    

μικρότερη  επιστημονική  έρευνα.  
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ΙΙ..44  ΚΚΑΑΙΙΝΝΟΟΤΤΟΟΜΜΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
 
Η   καινοτομία 13 χρησιμοποιείται  πάντα   σε   σχέση   με   την   ανάλυση   της   

διαδικασίας τεχνολογικής   αλλαγής.   Η  διαδικασία  τεχνολογικής  αλλαγής,  

χαρακτηρίζεται   από διαφορετικά    στάδια:    εφεύρεση,    καινοτομία    και    

διάχυση-εκμετάλευση.  Η    εφεύρεση χαρακτηρίζεται ως το στάδιο παραγωγής 

νέας γνώσης, η καινοτομία ως το στάδιο πρώτης εφαρμογής της γνώσης στην 

παραγωγή και η διάχυση περιλαμβάνει την ευρεία χρήση των νέων 

τεχνολογιών. Αυτό το μοντέλο (trickling down model) επηρεάζει   σημαντικά   

τις   πιθανότητες   καινοτομιών σε μια περιφέρεια, κατ' επέκταση προσδιορίζει 

και το βαθμό μεγέθυνσης κοινωνικού προϊόντος. Δεν θα πρέπει, όμως, να 

παραβλέψουμε το γεγονός ότι ορισμένες δράσεις καινοτομίας είναι ταυτόχρονα 

αίτιο και αιτιατό, αποτέλεσμα και προαπαίτηση . Έτσι, θα πρέπει να έχουμε κατά 

νου τον ευρύτερο ορισμό της καινοτομίας που   περιλαμβάνει   όλες   τις   

δραστηριότητες   της   διαδικασίας   τεχνολογικής αλλαγής, ανάπτυξη νέων 

ιδεών και λύσεων σε υπάρχοντα προβλήματα, ευρύτερη διάδοση νέων 

τεχνολογιών και ισχυρή διάδραση με αγορά.  

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σε αναφορά του European Innovation 

2003, και περιλαμβάνουν όλα τα έργα που έχουν υλοποιήσει καινοτομία, κατά 

την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2001 οι προτεραιότητες για την καινοτομία 

που έχει θέσει η χώρα, είναι οι ακόλουθες 

•     Δημιουργία start - ups 

•  Λήψη νέων φορολογικών μέτρων (νέος νόμος για φορολογικές δαπάνες για   

Ε&ΤΑ) 

•     Δομές και υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας 

•     Ανάπτυξη της καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω των ΠΕΠ 

•     Δια βίου εκπαίδευση 

•     Αποτελεσματικότερος έλεγχος και αξιολόγηση των μέτρων. 

 

Σε επίπεδο δομών δημιουργήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο για την 

ανταγωνιστικότητα , 

                                                 
13 Doyle, P. 2002, Marketing Management And Strategy 
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ιδρύθηκε το Εγγυητικό Κεφάλαιο για τις ΜΜΕ. 

 

Η καινοτομική επίδοση της χώρας όμως υστερεί σημαντικά, παρά την θέση της 

στο innovation Scoreboard. 14(Εικόνες 1,2,3) 

 

ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΑΑ  11 

 
ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΑΑ  22 

                                                 
14 European innovation scoreboard 2004. 
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ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΑΑ  33 

 

 
 
European innovation scoreboard 2004. 
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Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της χώρας, σύμφωνα με τους δείκτες 

καινοτομίας του ‘innovation Scoreboard’ εστιάζονται στους δείκτες αιτήσεων για 

πατέντες υψηλής τεχνολογίας, στις επενδύσεις κεφαλαίου επιχειρηματικών 

συμμετοχών σε υψηλή τεχνολογία, στην δια βίου εκπαίδευση και στις ιδιωτικές 

δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη. 

Η χώρα γενικά παρουσιάζει υστέρηση σε όλους τους δείκτες καινοτομίας, αν 

παρατηρήσει όμως κανείς τις τάσεις θα δει ότι για τους μισούς δείκτες οι τάσεις 

αυτές είναι εξαιρετικές ενώ για τους άλλους μισούς οι τάσεις είναι πολύ χαμηλές. 

Σε ότι αφορά τις σημαντικές προτεραιότητες πολιτικής για την καινοτομία της 

χώρας, πρωτεύουσα είναι η χρηματοδότηση της καινοτομίας, η δημιουργία 

εταιρειών τεχνολογικής βάσης, ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη 

της Ε&ΤΑ και η εντατικοποίηση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με το 

ακαδημαϊκό κόσμο. Τέλος προωθούνται ενέργειες στον χώρο της προστασίας των 

πνευματικών δικαιωμάτων. 

 

Ειδικότερα, η μέτρηση που παρουσιάζεται στο Innovation Scoreboard 2004 και 

παρουσιάζει την χαμηλή απόδοση της χώρας, ταυτόχρονα τεκμηριώνει τα τρία 

πιο σημαντικά προβλήματα στο πεδίο της γνώσης, τεχνολογίας και καινοτομίας: 

•   Η συνολική απόδοση της χώρας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα 

•  Μικρή  είναι η  ανάπτυξη   βιομηχανικών κλάδων υψηλής-τεχνολογίας και '  

υπηρεσιών   έντασης γνώσης, που κατά τεκμήριο συμβάλλουν στην οικονομία 

της γνώσης. 

•   Ο  ιδιωτικός τομέας  δεν  ακολουθεί την πρόσφατη   βελτίωση  των  δεικτών 

καινοτομίας, αντίθετα η επίδοση του σε μερικούς δείκτες επιδεινώνεται. 

 

Το βασικό πρόβλημα για τις ελληνικές περιφέρειες, το οποίο ερμηνεύει και τις 

μάλλον πενιχρές επιδόσεις, παρά την πρόσφατη σχετική βελτίωση, είναι το 

ελλιπές περιβάλλον καινοτομίας που θα επιτάχυνε την είσοδο των 

επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και οργανισμών στον κόσμο της 

επιχειρηματικής ευφυΐας, των έξυπνων, ποιοτικών προϊόντων, της 
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τεχνολογικής προοπτικής, με τελικό στόχο την επιτάχυνση της διεθνοποίησης 

των επιχειρήσεων και τη προσαρμογή τους σε αρχές αριστείας και 

παγκόσμιων παραγωγικών και οργανωτικών προτύπων.  

Ενώ κατά την άποψη των επιχειρηματιών, οι σημαντικότεροι ανασταλτικοί 

παράγοντες στην ανάπτυξη καινοτομιών είναι κατά σειρά: 

• Το υψηλό κόστος καινοτομίας. 

• Η έλλειψη κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης. 

• Η ανάληψη υπερβολικών οικονομικών κινδύνων (ρίσκο). 

• Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. 

• Η έλλειψη ανταπόκρισης των πελατών σε νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες ( ο χρόνος ανταπόκρισης για την Ελλάδα είναι 9 χρόνια). 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΙΙΙΙ  

ΙΙΙΙ..  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  &&  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

          ((ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗΣΣ  ––  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ))  
 
 
ΙΙΙΙ..11  ΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ    
 
 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας15 καταλαμβάνει μια στρατηγική θέση ανάμεσα στους  

δύο σημαντικότερους πόλους της χώρας, την Αττική και την Κεντρική 

Μακεδονία.  Συγκεντρώνει το 6,9% του εγχώριου πληθυσμού και παράγει το 

6,3% του ΑΕΠ της χώρας.  Η Θεσσαλία αποτελεί μια παραδοσιακή γεωργική 

Περιφέρεια καθώς της αναλογεί το 14,2% της γεωργικής παραγωγής και το 14% 

των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της χώρας. Είναι η πρώτη παραγωγός περιφέρεια 

σε βαμβάκι, ενώ σημαντική είναι και η παραγωγή σε μήλα,  τυριά, γάλα τομάτα 

και σιτηρά. Σημαντικός είναι επίσης και ο ρόλος της μεταποίησης με επίκεντρο 

το δίπολο Λάρισα – Βόλος όπου συγκεντρώνονται κυρίως μεγαλύτερες μονάδες 

(και κυρίως στη Μαγνησία) αλλά και των υπηρεσιών που αναπτύσσονται με 

γρήγορους ρυθμούς. Ειδικά για τον τουρισμό υπάρχουν σημαντικά περιθώρια 

ανάπτυξης σε όλους τους νομούς καθώς διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς 

πόρους. Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα για την περιοχή είναι και το γεγονός ότι  

διαθέτει γενικά υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό. 

 
ΙΙΙΙ..22  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ

                                                

    
 

Στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας υπάρχει σημαντική παρουσία και των τριών 

τομέων της οικονομίας. Ο τριτογενής τομέας όμως παρουσιάζει την ταχύτερη 

ανάπτυξη.  Οι κύριοι κλάδοι στην Περιφέρεια είναι η γεωργία, η μεταποίηση των 

γεωργικών προϊόντων, ο κλάδος του επίπλου, η κλωστοϋφαντουργία,  τα 

γεωργικά μηχανήματα και οι υπηρεσίες υποστήριξης του πρωτογενή τομέα, ο 

 
15 Κείμενο βάσης, Logotech SA 
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τουρισμός και ο κλάδος των μετάλλων και των βαρειών μεταλλικών κατασκευών. 

Οι περισσότερες μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες στους νομούς 

Μαγνησίας και Λαρίσης καθώς επίσης και ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων 

του τριτογενή τομέα, ενώ στους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων κυριαρχεί ο 

πρωτογενής τομέας 

 

Επιπλέον υπάρχει και ένας αριθμός αναπτυσσόμενων ή και λανθανόντων 

κλάδων, που όμως παρουσιάζουν διαφορετική δυναμική. ¨Ένας από τους 

κλάδους που παρουσιάζει μεγάλη δυναμική ανάπτυξης είναι και αυτός του 

εναλλακτικού τουρισμού. Επίσης σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης υπάρχουν και 

στις υπηρεσίες δικτύων (φυσικό αέριο, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές) αλλά και 

στην μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων.    

 

Επιπλέον στην βαριά βιομηχανία και κυρίως μέσω του κλάδου της βαριάς 

μεταλλουργίας και των μεταλλικών κατασκευών υπάρχει η δυνατότητα 

ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας και του κλάδου της ενέργειας (με την 

εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτες και την 

ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας). Επίσης με την ίδρυση του 

Τεχνολογικού Πάρκου στο Βόλο εγκαταστάθηκε εκεί ένας αριθμός επιχειρήσεων 

με εστίαση σε κλάδους όπως οι ΤΠΕ, μετρολογία, ειδικές θερμικές κατεργασίες 

κ.α. που μπορούν να αποτελέσουν, μαζί με ένα μικρό αριθμό αντίστοιχων 

επιχειρήσεων στην Περιφέρεια, τον πυρήνα για την ανάδειξη κλάδων της νέας 

τεχνολογίας.  

 

ΙΙΙΙ..33  ΔΔΥΥΝΝΑΑΤΤΑΑ,,  ΑΑΔΔΥΥΝΝΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΑΑ,,  ΕΕΥΥΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΕΕΣΣ  ,,  ΑΑΠΠΕΕΙΙΛΛΕΕΣΣ    ((SSWWOOTT  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ))  
 
ΙΙΙΙ..33..11  ΤΤαα  κκύύρριιαα  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς  
 

• Η μακρά βιομηχανική παράδοση (κυρίως στο Νομό Μαγνησίας) και η 

ύπαρξη ενός πυρήνα μεγάλων βιομηχανιών αλλά και ΜΜΕ με εξαγωγικό 

χαρακτήρα και σημαντική τεχνογνωσία.  
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• Την εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού. Ποιοτικά στοιχεία σε όλη την 

αλυσίδα παραγωγής.   

• Τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν είδη υλοποιηθεί (στον ιδιωτικό τομέα) 

• Τα έργα υποδομής, στο οδικό στο σιδηροδρομικό δίκτυο αλλά και στο 

λιμάνι του Βόλου.  

• Τον ισοσκελισμένο καταμερισμό της παραγωγής μεταξύ τριών τομέων 

(Πρωτογενής – Δευτερογενής – Τριτογενής). Σε περίπτωση κρίσεων σε 

έναν τομέα οι κραδασμοί απορροφούνται από τους άλλους. 

• Τις επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων. (τρόφιμα – ένδυμα – έπιπλο - μεταλλουργία)  

• Την ταχεία ανάπτυξη του τριτογενή τομέα. Ίδρυση πολλών ΜΜΕ στον 

τουρισμό, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και εμπόριο. 

• Τις αναμενόμενες πολλές μικρές επενδύσεις, γεγονός θετικό για την 

απασχόληση και τον κοινωνικό ιστό της Περιφέρειας 

• Τη γεωγραφική θέση ανάμεσα σε δύο πόλους (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)   

• Την ύπαρξη 4 σημαντικών αστικών συγκεντρώσεων  

• Την ύπαρξη φυσικού περιβάλλοντος υψηλής αξίας και περιοχών με 

έντονη τουριστική ανάπτυξη.  

• Την ύπαρξη συμπληρωματικοτήτων μεταξύ μεγάλων βιομηχανιών και 

ΜΜΕ (εξοπλισμός). Υπάρχει σύνδεση της μεταποίησης με τον γεωργικό 

τομέα. 

• Την ύπαρξη σημαντικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΙ Λάρισας και Καρδίτσας 

 

ΙΙΙΙ..33..22  ΤΤαα  κκύύρριιαα  μμεειιοοννεεκκττήήμμαατταα  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς    
 

• Ο μικρός πληθυσμός 

• Η έλλειψη δικτύων γνώσης.  

• Η έλλειψη σταθερών σχέσεων μεταξύ των ΑΕΙ και ΤΕΙ, του 

Τεχνολογικού Πάρκου, της ΕΒΕΤΑΜ και του βιομηχανικού ιστού σε 

ζητήματα καινοτομίας. 
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• Ο μικρός αριθμός spin offs. 

• Η έλλειψη δικτύωσης ώστε να αναδειχθούν νέες δυνάμεις στην τοπική 

οικονομία. 

• Η παραδοσιακή διάρθρωση μεταποίησης με χαμηλό ποσοστό 

καινοτόμων επιχειρήσεων. 

• Η επικράτηση του μοντέλου του μαζικού τουρισμού με χαμηλή 

ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• Η έλλειψη στις παραγωγικές υποδομές (εμπορευματικό κέντρο, 

εκθεσιακό κέντρο,) 

• Η έλλειψη υποδομών στήριξης επιχειρηματικότητας  

• Η ανεπαρκής σύνδεση της παραγωγικής βάσης με την έρευνα 

• Η αυθαίρετη χωροθέτηση της επιχειρηματικότητας στις μεγάλες πόλεις 

με συνέπεια την αδυναμία των υπαρχόντων δομών να προσφέρουν 

υπηρεσίες στις επιχειρήσεις αυτές.  

• Η έλλειψη σύγχρονης κουλτούρας από τις επιχειρήσεις. 

• Το μικρό μέγεθος επιχειρήσεων 

• Τα προβλήματα στη σύνδεση μεταξύ εμπορίου και μεταποίησης. 

 

Οι κυριότερες ανάγκες των  επιχειρήσεων της Περιφέρειας μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν στους τομείς των υποδομών, των υπηρεσιών προς τις 

επιχειρήσεις, την χρηματοδότηση και σε ζητήματα καινοτομίας. Οι υπάρχουσες 

δομές στην Περιφέρεια βοηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις επιχειρήσεις για την 

αντιμετώπιση των αναγκών τους, άλλα  υπάρχουν και σημαντικά περιθώρια 

βελτίωσης στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Παράλληλα η χρησιμοποίηση των 

υποδομών από τις επιχειρήσεις είναι σχετικά περιορισμένη. Το γεγονός αυτό 

σχετίζεται με την κουλτούρα και την στρατηγική ενός μεγάλου αριθμού 

επιχειρήσεων που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη μακροχρόνιου σχεδιασμού 

και προγραμματισμού.  

 

Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας δεν είναι ιδιαίτερα διεθνοποιημένες, καθώς ένας 

μικρός αριθμός έχει εξαγωγικό προσανατολισμό (Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις 
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υπολογίζονται σε 500 – 600 σε σύνολο περίπου 50000 περίπου επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια). Υπάρχει επίσης και ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων που έχει 

προχωρήσει σε επενδύσεις στα Βαλκάνια.  

 

 

ΙΙΙΙ..33..33  ΑΑππεειιλλέέςς  
 
Ως απειλή για την επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια Θεσσαλίας μπορούμε να 

αναφέρουμε την απειλή που υπάρχει γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές 

περιφέρειες εξαιτίας του χάσματος της ανταγωνιστικότητας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ-

25.  

Οι δυσλειτουργίες που προκύπτουν από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και η μη 

έγκαιρη τροποποίησή τους. 

Η σχετικά με αργούς ρυθμούς προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις 

απαιτήσεις της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας 

έντασης γνώσης. 

Τεχνοφοβικές τάσεις του κόσμου λόγω της ευαισθησίας του ως προς το περιβάλλον 

και τα προβλήματα υγείας, ήδη έχει παρατηρηθεί υπερεκμετάλλευση και ανεπάρ-

κεια των υδάτινων πόρων. Έλλειψη ενιαίου οράματος για την περιφέρεια για το 

μέλλον.  

Συνέχιση της πολιτικής αστάθειας της ευρύτερης περιοχής από Δυτικά Βαλκάνια 

μέχρι το Ιράκ. 

Η απειλή της Ανατολικής Ασίας στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. 

Η έλλειψη σχεδιασμού και μακροχρόνιας πολιτικής στον τομέα της γεωργίας.  

 

ΙΙΙΙ..33..44  ΕΕυυκκααιιρρίίεεςς    
 
Οι ευκαιρίες για την περιφέρεια Θεσσαλίας προέρχονται μέσα από την 

γενικότερη Ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική και τους  στρατηγικούς στόχους 

της Λισσαβόνας, που προωθεί την επιχειρηματικότητα την καινοτομία και τις 

επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συναινεί στην προσπάθεια τεχνολογικής 

σύγκλισης και προάγει το νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την υποστήριξη των 

Περιφερειών σε επίπεδο καινοτομίας.  Έτσι η περιφέρεια Θεσσαλίας θα ενισχυθεί 
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και μέσω του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί 

να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εφαρμόζοντας τις βασικές 

προτεραιότητες πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, που έχουν 

ήδη τεθεί και δημιουργώντας ένα φιλικό και ευέλικτο επιχειρηματικό - εργασιακό 

περιβάλλον, ενισχύοντας τις υποδομές, βελτιώνοντας την ποιότητα των 

επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ενισχύοντας και βελτιώνοντας την 

επιχειρηματικότητα, μέσω της καινοτομίας, της δημιουργικότητας  της έρευνας 

και ανάπτυξης τεχνολογίας (ΕΤΑ). 

 

ΙΙΙΙ..44  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  
 
ΙΙΙΙ..44..11  ΔΔεεξξιιόόττηηττεεςς  κκααιι  ιικκααννόόττηηττεεςς  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ  
 

Στην Περιφέρεια υπάρχει αξιόλογο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, 

άλλα υπάρχει ανάγκη εξειδίκευσης σε συγκεκριμένους τομείς όπως της 

πληροφορικής, σε θέματα marketing και στις πωλήσεις.  Υπάρχει σημαντική 

υστέρηση επίσης στις τουριστικές υπηρεσίες όπου σε μεγάλο βαθμό λείπει ο 

επαγγελματισμός και η παιδεία. Ένα σημαντικό πρόβλημα σχετίζεται και με την 

χαμηλή απορρόφηση του ανθρώπινου δυναμικού από τις επιχειρήσεις λόγω 

κόστους και κουλτούρας των επιχειρήσεων.  

 

Οι βασικές ανάγκες εκπαίδευσης αφορούν την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών και τις καλές πρακτικές σε θέματα καινοτομίας, νέων προϊόντων 

και υπηρεσιών κυρίως στα μεσαία και ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων. Ένας 

ακόμη σημαντικός τομέας που υστερεί η Περιφέρεια είναι και στη δια βίου 

εκπαίδευση.  

 

ΙΙΙΙ..44..22  ΔΔιικκττυυαακκέέςς  υυπποοδδοομμέέςς  
 

Στην Περιφέρεια υπάρχουν δομημένα δίκτυα υποδομών που αφορούν κυρίως 

τις υποδομές  σε οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα αλλά και στα λιμάνια, την 

ενέργεια και τις μεταφορές. Κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες για την 

δημιουργία δικτύων σε ζήτημα καινοτομίας με αφορμή κυρίως προγράμματα 
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όπως το RIS, RIS+  και το INVENT και διάφορες πρωτοβουλίες φορέων, αλλά οι 

δράσεις αυτές είναι αποσπασματικές και αλληλοκαλύπτονται, με συνέπεια να 

μην υπάρχει συμπληρωματικότητα και συνέχεια.  

 

Πολλές επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με δίκτυα διανομής. Η χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι σχετικά διαδεδομένη στις 

επιχειρήσεις, αλλά ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και την κουλτούρα των 

επιχειρήσεων.  Η χρήση εργαλείων  Β2Β και Β2C είναι μικρή και γίνεται κυρίως 

από μεγάλες επιχειρήσεις.  

 
ΙΙΙΙ..44..33  ΚΚιιννηηττοοπποοίίηησσηη  κκεεφφααλλααίίωωνν  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  ήή  ιιδδιιωωττιικκώώνν  κκεεφφααλλααίίωωνν      

γγεεννιικκόόττεερραα..    

 

Οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις συνεργάζονται με χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς στην Αττική. Στην περιφέρεια δεν υπάρχουν Εταιρείες Κεφαλαίου 

Επιχειρηματικών Συμμετοχών όπως επίσης δεν έχουν αναπτυχθεί και νέα 

επενδυτικά προϊόντα. Στην Περιφέρεια υπάρχουν σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια 

τα οποία όμως είναι ανενεργά καθώς δεν υπάρχει μηχανισμός για να τα 

κινητοποιήσει.  

 

ΙΙΙΙ..44..44  ΆΆττυυππεεςς  δδιιαασσυυννδδέέσσεειιςς  
 

Υπάρχει ένας αριθμός άτυπων διασυνδέσεων στην Περιφέρεια που οφείλονται σε 

μεγάλο βαθμό σε περιφερειακά προγράμματα όπως το RIS, RIS + και  INVENT. 

Τα περισσότερα από αυτά τα δίκτυα όμως δημιουργούνται στα πλαίσια τον 

προγραμμάτων και παύουν να λειτουργούν μετά το πέρας τους.  

 

Μια άλλη άτυπη μορφή δικτύων είναι επίσης και τα τοπικά σύμφωνα για την 

απασχόληση, αλλά και ένας αριθμός επιτροπών που έχει συσταθεί από τις 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Στον αγροτικό τομέα υπάρχουν επίσης κάποια 

δίκτυα – ομάδες εργασίας – όπως το δίκτυο του βάμβακος.  
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Οι άτυπες αυτές διασυνδέσεις θα μπορούσαν να ενισχυθούν κάτω από έναν 

ενιαίο συντονισμό και να αποτελέσουν επίσημο δίκτυο με συνεχή λειτουργία. 

 

ΙΙΙΙ..44..55  ΙΙδδιιωωττιικκόόςς  ττοομμέέααςς  
 

Η συνεισφορά των επιχειρήσεων ‘πρωταθλητών’ της Περιφέρειας  αναγνωρίζεται 

με βάση το τετράπτυχο απασχόληση, εισόδημα, ανάπτυξη και εισαγωγή νέας 

γνώσης.  Σημαντική επίσης θεωρείται και η συμβολή τους στην στήριξη του 

κοινωνικού ιστού, στην εισροή συναλλάγματος και στο γεγονός ότι δίπλα τους 

λειτουργεί συμπληρωματικά ένας αριθμός μικρών επιχειρήσεων. 

 

Η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια ποικίλει  σε κάθε περιοχή όπως 

και οι δεσμοί των επιχειρήσεων με την τοπική οικονομία. Στο Νομό Μαγνησίας 

η μεταποίηση συμβάλει σημαντικά στην απασχόληση, στο εισόδημα και στην 

ανάπτυξη. Στο νομό Λαρίσης η εικόνα είναι μικτή μεταξύ του πρωτογενούς  και 

του δευτερογενούς τομέα. Στο νομό Καρδίτσας κυριαρχεί ο πρωτογενής τομέας 

όπως και στο Νομό Τρικάλων όπου όμως ο κλάδος της μεταποίησης έχει αρχίσει 

να αναπτύσσεται.  

 

Και στους 4 νομούς, αλλά κυρίως στη Μαγνησία και στη Λάρισα ο τριτογενής 

τομέας αναπτύσσεται γρηγορότερα. Η εισαγωγή γνώσης γίνεται κυρίως σε 

περιοχές όπου υπάρχει έντονη μεταποιητική δραστηριότητα. 

  

ΙΙΙΙ..44..66  ΚΚααιιννοοττοομμίίαα  σσττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς  
 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει εμπειρία σε δράσεις που αφορούν την 

ανάπτυξη της καινοτομίας. Από το 1997, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ασχολείται 

ενεργά με πρωτοβουλίες προώθησης καινοτομιών και τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Η Περιφέρεια συμμετείχε σε μια σειρά καινοτόμων ενεργειών του ΕΤΠΑ, 

συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων RIS (1997-98), RIS+ (1999-2001), 

InnoRegio (RECITE II, 1999-2001), INVENT (2002), τα οποία οδήγησαν στη 
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διαμόρφωση και την υλοποίηση μιας περιφερειακής στρατηγικής όσον αφορά 

την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη. 

Μέχρι σήμερα οι προτεραιότητες της στρατηγικής καινοτομίας στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας ήταν: 

•    η προώθηση της κουλτούρας τns καινοτομίας, 

•    η ενίσχυση των επιχειρηματικών καινοτομικών ικανοτήτων, 

•    η προώθηση παροχής υπηρεσιών 'Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 

•    η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και 

•    η ανάπτυξη μηχανισμών χρηματοδότησης τns καινοτομίας. 

 

ΙΙΙΙ..55  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΔΔΟΟΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ    
 
ΙΙΙΙ..55..11  ΓΓεεννιικκάά16

 
Στην Ετήσια Έκθεση Καινοτομίας 2002 παρουσιάζονται για πρώτη φορά Δείκτες 

Καινοτομίας για την περιφέρεια της Θεσσαλίας. 

Οι Δείκτες Καινοτομίας για την περιφέρεια της Θεσσαλίας προέκυψαν μετά από 

προσεκτική μελέτη των Ευρωπαϊκών Πινάκων Αποτελεσμάτων για την 

Καινοτομία (European Innovation Scoreboards) και άλλων επιστημονικών 

εργασιών, ελληνικών και διεθνών οργανισμών, για παρόμοια θέματα. 

Αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας ήταν η  επιλογή  αλλά  και  η  δημιουργία 27           

συνολικά   Δεικτών   Καινοτομίας (Παράρτημα ΙΙ)  για   την   περιφέρεια   της   

Θεσσαλίας   οι   οποίοι ταξινομήθηκαν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

Α) Δείκτες Παραγωγικού Συστήματος (10 Δείκτες)  

Β) Δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού (8 Δείκτες) 

Γ) Δείκτες Δημιουργίας Γνώσης (6 Δείκτες)      

Δ) Δείκτες Ανάπτυξης Καινοτομίας (3 Δείκτες) 

 

Οι Δείκτες για την περιφέρεια της Θεσσαλίας συγκρίθηκαν με τους αντίστοιχους: 

•     των υπολοίπων 12 περιφερειών της ελληνικής επικράτειας, 
                                                 
16 Απόσπασμα από: URENIO (2002) Έκθεση Καινοτομίας Θεσσαλίας, Περιφέρεια 

Θεσσαλίας, Πρόγραμμα INVENT 
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•     της Ελλάδας, 

•     της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών αυτής. 

Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 57 Πινάκων και 56 Διαγραμμάτων 

που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό. 

Στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων για την Καινοτομία (ΕΠΑΚ) του 2002 

ορίζονται τρεις δείκτες απόδοσης των ευρωπαϊκών περιφερειών:   

• Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός Δείκτης Καινοτομίας (ΠΕΣΔΚ) - 

Regional National Summary Innovation Index (RNSII) .  

• Περιφερειακός Ευρωπαϊκός Συνοπτικός Δείκτης Καινοτομίας 

(ΠΕυρΣΔΚ) -Regional European Summary Innovation Index (REUSII).  

• «     Φανερός Περιφερειακός Συνοπτικός Δείκτης Καινοτομίας 

(ΦΠΣΔΚ)- Revealed Regional Summary Innovation Index (RRSII).  

Ο πίνακας 4 που ακολουθεί παρουσιάζεται στον ΕΠΑΚ 2002. Η περιφέρεια της 

Θεσσαλίας κατατάσσεται στην δέκατη θέση σύμφωνα με τον δείκτη ΠΕΣΔΚ και 

στην ένατη σύμφωνα με τον δείκτη ΦΠΣΔΚ, σε σύνολο 13 ελληνικών 

περιφερειών. Ερμηνεύοντας τις τιμές που δίνονται στον πίνακα (σε σύνολο 7 

δεικτών) η απόδοση της Θεσσαλίας ως προς την καινοτομία βρίσκεται στο 52% 

της μέσης απόδοσης της Ελλάδας και στο 24% της μέσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  44  

 

ΠΕΣΔΚ (RNSII)  ΦΠΣΔΚ (RRSII)  
ΠΕΡΙΟΧΗ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΕΚΑΤΟ (%)  
ΠΕΡΙΟΧΗ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΕΚΑΤΟ (%)  
ΑΤΤΙΚΗ  139  ΑΤΤΙΚΗ  93  
ΚΡΗΤΗ  104  ΚΡΗΤΗ  77  
ΗΠΕΙΡΟΣ  89  ΗΠΕΙΡΟΣ  62  
KEN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  83  KEN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  59  
ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑ  81  ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑ  55  
ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  72  ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  52  
ΑΝ ΜΑΚΕΔ a  66  ΑΝ ΜΑΚΕΔ &  47  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 56  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Σ  
40  

ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑ  55  ΘΕΣΣΑΛΙΑ  38  
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ΘΕΣΣΑΛΙΑ  52  ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑ  37  
Β ΑΙΓΑΙΟ  48  Β ΑΙΓΑΙΟ  37  
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  38  ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  30  
Ν ΑΙΓΑΙΟ  22  Ν ΑΙΓΑΙΟ  18  
EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD 2002  
 
Στην παρούσα Ετήσια Έκθεση Καινοτομίας 2002 ο ΠΕΣΔΚ της Θεσσαλίας 

εμφανίζει τιμή 66 (σε σύνολο 14 δεικτών) ενώ ο ΠΕυρΣΔΚ είναι 22 (σε σύνολο 8 

δεικτών). Δηλαδή, η απόδοση της Θεσσαλίας ως προς την καινοτομία βρίσκεται 

στο 66% της μέσης απόδοσης της Ελλάδας και στο 22% της μέσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Από όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι, γενικά η περιφέρεια της Θεσσαλίας 

υστερεί κατά πολύ στην καινοτομία σε σύγκριση με την Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακάτω ακολουθεί μια γενική επισκόπηση των δεικτών 

που μελετήθηκαν στην παρούσα Ετήσια Έκθεση Καινοτομίας. 

 

ΙΙΙΙ..55..22  ΠΠααρρααγγωωγγιικκόό  ΣΣύύσσττηημμαα  
 

Η Θεσσαλία κατατάσσεται στην τέταρτη θέση όσον αναφορά την ανεργία (2001) . 

Οι απασχολούμενοι αντιστοιχούν στο 34,9% του πληθυσμού της περιφέρειας 

(2000) και την περίοδο 1997-2001 ο αριθμός τους μειώνεται κατά 8%. 

Η απασχόληση στον τριτογενή τομέα αυξάνεται κυρίως εις βάρος της 

απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα (1997-2001). (Πίνακας 5, εικόνα 4) 

Στη Θεσσαλία, το 37,8% της συνολικής απασχόλησης κατανέμεται στους κλάδους 

15-37 και 50-73 (Γ' Τρίμηνο 2002) ενώ η τιμή αυτή αντιστοιχεί στο 80% της τιμής 

της Ελλάδας. Δεν έχει καταγραφεί όμως κανένας απασχολούμενος στους 

κλάδους 16 (καπνού), 23 (πετρελαίου & κωκ), 30 (ηλεκτρονικών υπολογιστών), 31 

(ηλεκτρικών μηχανών & συσκευών), 32 (εξοπλισμού μέσων μαζικής ενημέρωσης), 

34 (αυτοκίνητων οχημάτων), 37 (ανακύκλωσης), 67 (συναφών ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών) και 70 (διαχείρισης ακίνητης περιουσίας). 

Τις περιόδους 1998 και 1999, περισσότερο του 80% των συνολικών εξαγωγών 

(Πίνακας 6 ) από τη Θεσσαλία καλύπτεται από 8 προϊόντα (04, 07, 20, 40, 52, 61, 

62 και 63). Στα προϊόντα 40 (καουτσούκ), 61 (ενδύματα-πλεκτά) και 62 (ενδύματα 
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εκτός πλεκτά) παρατηρείται διαχρονικά (1998-99) μείωση των δεικτών πάνω από 

20% ενώ αυξάνεται ο δείκτης του προϊόντος 52 (Βαμβάκι) κατά 29%. (Πίνακας 7). 

 
 
 

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  55  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ  1997  1998  1999  2000  2001  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  38,6  32,7  31,4  33,1  30,8  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ  1997  1998  1999  20ΟΟ  2001  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  17,4  19,0  20,5  18,7  17,1  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ  1997  1998  1999  2000  2001  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  44,0  48,3  48,1  48,2  52,2  
 
 
EUROSTAΤ (NEW CRONOS 2002) 
 
 

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  66  
 
ΕΞΑΓΩΓΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ, ΜΕΛΙ 
ΦΥΣΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ)  

04  

07  ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ  

20  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ  

40  ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ  

52  ΒΑΜΒΑΚΙ  

61  ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ (ΠΛΕΚΤΑ)  

62  ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΛΕΚΤΑ)  
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ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ, 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ 
ΡΑΚΗ  

63  

 
 

ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΑΑ  44  
 

 
  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  77  
 

Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2Ο02  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 
(ΣΤΑΚΟΔ 91)  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝ
ΩΝ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΕΚΑΤΟ (%)  

52  ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  24.791  9,9%  
55  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ  
16.446  6,6%  

15  ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ  8.396  3,3%  
51  ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  6.246  2,5%  
50  ΑΛΛΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  5.713  2,3%  
60  ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  4.848  1,9%  
28  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  4.118  1,6%  
36  ΕΠΙΠΛΑ  3.419  1,4%  
65  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜ/ΚΟΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  
3.224  1,3%  

26  ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΜΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ  

2.726  1,1%  

20  ΞΥΛΟ & ΦΕΛΛΟΣ  1.923  0,8%  
64  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ & 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  
1.711  0,7%  

27  ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ  1.619  0,6%  
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29  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

1.530  0,6%  

17  ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΠΑ  1.260  0,5%  
18  ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ & 

ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ  
909  0,4%  

24  ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  878  0,4%  
22  ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  693  0,3%  
25  ΕΛΑΣΤΙΚΟ & ΠΛΑΣΠΚΕΣ 

ΥΛΕΣ  
647  0,3%  

66  ΑΣΦΑΛΙΣΤΤΚΑ & 
ΣΥΝΤΑΞ/ΚΑ ΤΑΜΕΙΑ  

610  0,2%  

63  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ  579  0,2%  
35  ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
517  0,2%  

19  ΔΕΡΜΑΤΑ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ  351  0,1%  
33  ΙΑΤΡΙΚΑ & ΟΠΤΙΚΑ 

ΟΡΓΑΝΑ  
308  0,1%  

21  ΧΑΡΤΙ - ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΣ  300  0,1%  
61  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ 

ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΔΩΝ  
277  0,1%  

73  ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ  208  0,1%  
71  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ & 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
171  0,1%  

62  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 139  0,1%  
72  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  139  0,1%  
16, 23, 30, 31, 32, 34, 37, 67, 70  0  0,0%  
15-37 & 50-73  94.696  37,8%  
ΛΟΙΠΟΙ  156.114  62,2%  
ΣΥΝΟΛΟ  250.810  100,0%  
 
ΕΣΥΕ 2002 
 
 
ΙΙΙΙ..55..33ΑΑννθθρρώώππιιννοο  ΔΔυυννααμμιικκόό    
 
Στην περιφέρεια Θεσσαλίας, το 13,8% του πληθυσμού (25-64 ετών) είναι 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Γ7 Τρίμηνο 2002) ενώ η τιμή αυτή 

αντιστοιχεί στο 83% του δείκτη της Ελλάδας. 

Την περίοδο 1997-2001, η απασχόληση σε υπηρεσίες Επιστήμης και Τεχνολογίας 

(Ε&Τ) αυξήθηκε κατά 26% ενώ η τιμή του δείκτη της Θεσσαλίας (19,1) αντιστοιχεί 

στο 87% του δείκτη της Ελλάδας (2001). 
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Παρόμοια  είναι  τα  αποτελέσματα  που   εμφανίζονται   και  στην  απασχόληση   

σε 

όπου παρατηρείται αύξηση κατά 24% (1997-2001) ενώ η τιμή του δείκτη (12,9) 

αντιστοιχεί στο 85% του δείκτη της Ελλάδας (2001). 

Την περίοδο 1991-97, στην περιφέρεια Θεσσαλίας, παρατηρείται αύξηση του 

προσωπικού (E&A) συνολικά, αλλά και ανά ερευνητικό φορέα (επιχειρήσεις, 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κρατικοί φορείς έρευνας) ξεχωριστά, 

πάνω από 200%. 

 
ΙΙΙΙ..55..44  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  ΓΓννώώσσηηςς  
 
Η Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη για Επιστημονική και Τεχνολογική Έρευνα 

(ΑΕΔΕΤΕ), στη Θεσσαλία, αυξάνεται κατά 100% (1993-99) ενώ η τιμή του δείκτη 

(0,30) αντιστοιχεί στο 44% του δείκτη της Ελλάδας (1999). 

Την περίοδο 1993-99, οι Δαπάνες Επιχειρήσεων για Επιστημονική και 

Τεχνολογική Έρευνα (ΔΕΠΕΤΕ) παραμένουν σταθερές ενώ η τιμή του δείκτη 

(0,06) αντιστοιχεί στο 32% του δείκτη της Ελλάδας (1999). 

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας, οι Ερευνητικές Δαπάνες Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΕΔΙΤΕ) αυξάνονται κατά 320% (1993-99) ενώ η τιμή του δείκτη 

(0,21) αντιστοιχεί το 64% του δείκτη της Ελλάδας (1999). 

Οι Δαπάνες Ερευνητικών Κρατικών Φορέων για Επιστημονική και Τεχνολογική 

Έρευνα (ΕΤΕ) μειώνονται κατά 25% (1993-99) ενώ η τιμή του δείκτη της 

Θεσσαλίας (0,03) πλησιάζει μόνο στο 20% της αντίστοιχης της Ελλάδας (1999). 

Την περίοδο 1994-98, ο αριθμός αιτήσεων για χορήγηση διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας ανά εκατομμύριο πληθυσμού και ο αριθμός αιτήσεων για 

χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ανά εκατομμύριο εργατικού δυναμικού 

κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Το 1998, οι δύο δείκτες αντιστοιχούν περίπου 

στο 38% των δεικτών της Ελλάδας και περίπου στο 2% των δεικτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

 
ΙΙΙΙ..55..55    ΑΑννάάππττυυξξηη  ΚΚααιιννοοττοομμίίααςς    
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Το 98% των νέων επιχειρήσεων που ιδρύονται στην περιφέρεια Θεσσαλίας (2000) 

κατανέμονται σε 8 κλάδους (Α, Δ, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Κ και Ξ). Οι μεγαλύτερες 

μεταβολές, στους δείκτες της Θεσσαλίας, που παρατηρούνται διαχρονικά (1995-

2000) είναι στους κλάδους ΣΤ (κατασκευές)/ Κ(διαχείριση ακίνητης περιουσίας) 

και Η (ξενοδοχεία & 

εστιατόρια) οι τιμές των οποίων αυξάνονται κατά 78%, 21% και 16% αντίστοιχα. 

Η Θεσσαλία καταλαμβάνει την έκτη θέση, μεταξύ 10 ελληνικών περιφερειών, 

όσον αναφορά τις καινοτόμες μεταποιητικές επιχειρήσεις (1997-98) ενώ με τιμή 

του δείκτη 31,8 ξεπερνάει οριακά την αντίστοιχη τιμή της μεταποίησης στην 

Ελλάδα. 

Όσον αναφορά τις πωλήσεις από καινοτομίες προϊόντων μεταποιητικών 

επιχειρήσεων, η περιφέρεια Θεσσαλίας, κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ 

6 περιφερειών (1998) ενώ με τιμή του δείκτη 8,3 πλησιάζει τα δύο τρίτα της 

αντίστοιχης τιμής στην Ελλάδα. 

 
Η ανάλυση των περιφερειακών δεικτών, έχει να παρουσιάσει τα παρακάτω 

συμπεράσματα σχετικά με τις αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας να αξιο-

ποιήσει πόρους καινοτομίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται στο 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Θεσσαλίας 2000-2006: 

 

•   Παρά τη μεγάλη ενεργοποίηση της Θεσσαλίας σε καινοτόμες δράσεις και προ-

γράμματα, η ανάλυση των μακροοικονομικών μεγεθών έχει δείξει ότι η 

Θεσσαλία υστερεί σημαντικά στη χρηματοδότηση της  έρευνας και τεχνολογικής 

ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες και ότι δεν 

υπάρχει ακόμη αξιόλογη σύνδεση φορέων Ερευνάς και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

(Ε&ΤΑ) με τις  ανάγκες και τις προτεραιότητες του επιχειρηματικού κόσμου. 

•   Παράλληλα αναμένεται σημαντική ανάπτυξη της αγοράς με την ανάπτυξη 

μεγάλων εταιρικών σχημάτων και προώθηση ελληνικών προϊόντων με αξιώσεις 

στην Ευρωπαϊκή αγορά, καθώς οι επιχειρήσεις έχουν κατανοήσει ότι η Ε&ΤΑ 

συντελεί στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το ποσοστό δαπανών 

Ε&ΤΑ επί του τζίρου αυξάνεται έστω οριακά και οι επενδύσεις σε τεχνολογία, 

 49



κυρίως σε τομείς όπως η βιομηχανική πληροφορική, τα ολοκληρωμένα 

συστήματα διοίκησης (όπως συστήματα ERP), τα συστήματα διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων και τα δίκτυα, καθίστανται απαραίτητα. Ιδιαίτερα μεγάλες 

θα είναι οι ανάγκες για τον κλάδο της αγροβιο-τεχνολογίας, διότι η αγροτική 

παραγωγή και η βιομηχανία μεταποίησης  αγροτικών προϊόντων 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Περιφέρειας. 

 

 Το ζητούμενο επομένως για την Περιφέρεια είναι η συνδυασμένη ανάπτυξη 

της Καινοτομίας και της  Επιχειρηματικότητας.  

 

Αν και η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα αναπτύσσονται με την εμφάνιση 

αξιόλογων και αξιοποιήσιμων πρωτοβουλιών, σε περιφέρειες όπως η Θεσσαλία, 

όπου δεν υφίσταται μια επαρκής αρχική "προικοδότηση" σε κεφάλαιο γνώσης, 

είναι απαραίτητη η ανάπτυξη κατάλληλων, αποτελεσματικών και ευέλικτων 

δομών υποστήριξης17. Λόγω της πολυμορφίας και του πλήθους των φορέων, 

απουσιάζουν ο επαρκής συντονισμός και η σαφής διάκριση στην ανάληψη των 

δράσεων ενίσχυσης των Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν επικαλύψεις και κατακερματισμός της συνολικής 

προσπάθειας. Στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Προγράμματος 

"Ανταγωνιστικότητα", ο σχεδιασμός του Υπουργείου Ανά-πτυξης  [ΥΠΑΝ] 

προέβλεψε τη δημιουργία νέων φορέων στήριξης, όπως τα ΚΕΤΑ [Κέντρα 

Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), τα Παρατηρητήρια για ΜΜΕ 

και μια σειρά δράσεων για τη Μεταποίηση, την Ενέργεια και τον Τουρισμό. 

 
ΙΙΙΙ..66  ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ

                                                

  
 
Επιγραμματικά οι στόχοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι: 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. 

• Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. 

• Αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος.  

 

 
17 Κείμενα ομάδας εργασίας, ΥΠΑΝ για τους πόλους καινοτομίας 
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Στρατηγικοί Άξονες καινοτομίας: 

 

•   Ενδυνάμωση τns Θεσσαλίας στη γέννηση ιδεών και στην υλοποίηση ερευνη-

τικών αποτελεσμάτων 

•   Επιτάχυνση της εμπορικής εφαρμογής των ιδεών 

•   Διατήρηση και ανάπτυξη των τεχνολογικών δεξιοτήτων στη Θεσσαλία.  

 

Η περιφερειακή στρατηγική στηρίζει την ανάπτυξη της καινοτομίας ενισχύοντας 

την συνεργασία Φορέων, Ερευνητικών Εργαστηρίων και Επιχειρήσεων 

διαθέτοντας σημαντικούς πόρους σε πεδία κλειδιά και εισάγοντας νέες 

πρωτοβουλίες. Οι στρατηγικοί αυτοί άξονες εξειδικεύονται στους παρακάτω 

στόχους : 

 

•   Στην θεσμική και οργανωτική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια δημιουργίας 

καινοτομίας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, που εκτείνεται από την υποστήριξη 

και χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων έως και τη μαζική προβολή 

επιλεγμένων κλαδικών καινοτόμων προϊόντων σε νέες αγορές. 

•   Στην επικέντρωση της καινοτομίας στο βασικό θέμα της που είναι η 

"ανάπτυξη νέων προϊόντων". Η ανάπτυξη νέων προϊόντων επικεντρώνεται σε 

επιλεγμένους στρατηγικούς κλάδους. Οι στρατηγικοί αυτοί κλάδοι αποτελούν 

ένα μεγάλο τμήμα της θεσσαλικής οικονομίας. 

•   Στην εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων προσβλέπει στη σταδιακή 

μεταβολή των κύριων κλάδων της Θεσσαλίας εκσυγχρονίζοντας την 

παραδοσιακή κατεύθυνση τους προς συμβατικά προϊόντα σε νέα ανταγωνιστικά 

προϊόντα που ανοίγουν νέες αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο. 

• Στην διαμόρφωση νοοτροπίας καινοτομίας κυρίως   στους νέους, 

ενισχύοντας τη γέννηση ιδεών από το σχολείο με θέσπιση περιφερειακών 

βραβείων ευρεσιτεχνιών και υποστήριξη δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος 

για την καινοτομία ανάμεσα στους νέους επιστήμονες και τεχνολόγους. 
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ΙΙΙΙ..77  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΟΟΜΜΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙΝΝΟΟΤΤΟΟΜΜΟΟΥΥ      

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙΔΔΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΚΚΑΑ    

 
ΙΙΙΙ..77..11  ΓΓεεννιικκάά  
 
Για τις υπάρχουσες δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, 

προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:  

• Σημαντικός αριθμός δομών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.  

• Μικρός   βαθμός   αποτύπωσης   της   αναγκαίας   συνεργασίας   σε   επίπεδο     

κεντρικών δομών.  

•  Χαμηλά ποσοστά χρήσης και γνώσης των δομών στήριξης. 

 
Στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας υπάρχει ένας  σημαντικός αριθμός δομών 

όπως φαίνεται και στον πίνακα 8 που ακολουθεί.  

 

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  88  

 

ΔΟΜΕΣ ΠΟΛΗ 

ΑΕΙ – ΤΕΙ Βόλος, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα 

Ερευνητικά Κέντρα Βόλος, Λάρισα 

Α’ & Β’ Βόλος, Λάρισα, (Καρδίτσα 

ανενεργή) 
ΒΙΠΕ  

Τεχνολογικό Πάρκο Βόλος 

Χρηματοπιστωτικοί φορείς Βόλος, Λάρισα 

Σύνδεσμοι ή ενώσεις 

επιχειρήσεων 
Βόλος, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα 

ΚΕΚ Βόλος, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα 

ΚΕΤΑ  Λάρισα 

 

 Οι τοπικές δεξιότητες εξυπηρετούνται από τις ανωτέρω δομές αλλά όχι στο 

βαθμό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις καθώς η σύνδεση των επιχειρήσεων με 

τους παραπάνω οργανισμούς δεν γίνεται με συστηματικό τρόπο. Επίσης δεν 
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είναι καταγεγραμμένες οι ανάγκες των επιχειρήσεων ώστε να προωθηθούν 

συνεργασίες σε εξειδικευμένους τομείς. 

 

Ένα κοινό πρόβλημα των περισσότερων οργανισμών είναι ότι χρειάζονται να 

στελεχωθούν με περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό. Παράλληλα χρειάζεται 

οι οργανισμοί αυτοί να ενημερωθούν για τις  πραγματικές ανάγκες των 

επιχειρήσεων στην περιφέρεια αλλά και να ενημερώσουν τις επιχειρήσεις  τι 

υπηρεσίες προσφέρει η κάθε μια από τις παραπάνω δομές. Επίσης χρειάζεται 

περισσότερη εμβάθυνση και εξειδίκευση στα αντικείμενα των δραστηριοτήτων 

τους.  Επιπλέον κάποιες από αυτές τις δομές  αντιμετωπίζουν προβλήματα 

βιωσιμότητας.  

 

Η συνεργασία των παραπάνω δομών γίνεται ευκαιριακά και τις περισσότερες 

φορές άτυπα ή μέσω της συμμετοχής τους σε άλλους οργανισμούς όπως το 

τεχνολογικό πάρκο και το ΚΕΤΑ. Πολλές συνεργασίες έχουν προκύψει και από 

την συμμετοχή των οργανισμών αυτών σε προγράμματα όπως το RIS και το 

INVENT.  

 

Ο αριθμός των spin –off στην περιφέρεια είναι αρκετά μικρός. Οι περισσότερες 

από αυτές προέρχονται από ερευνητές του πανεπιστημίου της Θεσσαλίας.  

Υπάρχει και ένας μικρός αριθμός spin – offs που προέρχεται από τον χώρο της 

βιομηχανίας. Πρόκειται για επιχειρήσεις που προσφέρουν εξειδικευμένες 

υπηρεσίες και λειτουργούν στο περιβάλλον των μεγάλων βιομηχανιών.  

 

ΙΙΙΙ..77..22..11  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκόό  ΠΠάάρρκκοο  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς  
 

Η εταιρία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΤΕ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε. ιδρύθηκε το 

2001 από 39 νομικά πρόσωπα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (στους μετόχους του 

ΤΕΠΑΘ περιλαμβάνονται Ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς όπως Βιομηχανίες, 

ιδιωτικές εταιρίες, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Λάρισας, οι 

Αναπτυξιακές Εταιρίες, τα Επιμελητήρια, Τράπεζες και η Περιφέρεια Θεσσαλίας 

). 
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Η εταιρία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΤΕ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε. αποτελεί το 

μόνο Τεχνολογικό Πάρκο  της επικράτειας με περιφερειακή εμβέλεια 

ξεκινώντας την δραστηριότητά του από την Α΄ ΒΙΠΕ περιοχή του Βόλου όπου 

και λειτουργεί τις θερμοκοιτίδες των επιχειρήσεων του. Η ΤΕ.ΠΑ.Θ. Α.Ε. 

φιλοξενεί σήμερα πάνω από 15 επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας 

Πειραιώς.  

Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των χώρων από καινοτόμες επιχειρήσεις 

τεχνολογικού κυρίως χαρακτήρα, αναδεικνύει επιτακτικά πλέον την ανάγκη της 

περαιτέρω ανάπτυξης της ΤΕΠΑΘ ΑΕ. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την 

μετεξέλιξή του από θερμοκοιτίδα καινοτόμων επιχειρήσεων που ουσιαστικά 

είναι σήμερα σε ένα σύγχρονων απαιτήσεων και στόχων Τεχνολογικό Πάρκο 

ώστε να μπορέσει άμεσα να καλύψει τις ανάγκες όλης της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας.  

Η έλλειψη ωστόσο σαφούς και αναγνωρισμένης, από πλευράς της διοίκησης του 

πάρκου, στρατηγικής για την ανάπτυξη της ΤΕΠΑΘ ΑΕ, κατά την περίοδο της 

βρεφικής της ηλικίας (2001-2004), είχε σαν αποτέλεσμα το χάσιμο πολύτιμου 

χρόνου αλλά και την απογοήτευση ή την αδρανοποίηση αρκετών μετόχων που 

αρχικά στήριξαν φιλότιμα το όλο φιλόδοξο εγχείρημα του Τεχνολογικού 

Πάρκου Θεσσαλίας ΑΕ. Το γεγονός αυτό επηρέασε επίσης αρνητικά τις 

φιλοξενούμενες εταιρίες επιβραδύνοντας έτσι την ανάπτυξή τους κι 

επιμηκύνοντας τον προβλεπόμενο χρόνο αποφοίτησής τους. 

Το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας με Περιφερειακή εμβέλεια καλείται σήμερα 

να παίξει το διαμεσολαβητικό ρόλο στη συνεργασία Πανεπιστημίων, 

Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (όπου επιτελείται η βασική 

τεχνολογική έρευνα) με τις ΜΜΕ και την Βιομηχανία της περιοχής (όπου 

παράγονται τα προϊόντα αυτής της έρευνας και της τεχνολογίας), προσβλέποντας στην 

ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος πρόσφορου για την προσέλκυση αξιόλογων 

επενδυτών και την εκκόλαψη νέων εταιρειών (business incubation), 

τεχνοβλαστών - Spin-Off και Spin Out. Καλείται ακόμη να καλύψει το κενό που 

δημιουργείται, Ιδιαίτερα σήμερα, από την ολοένα και μεγαλύτερη στροφή των 

επιχειρήσεων προς τον τριτογενή  τομέα. 
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Ωστόσο ο εκσυγχρονισμός και η αλλαγή νοοτροπίας των ελληνικών 

επιχειρήσεων είναι ο απαραίτητος όρος για την επιβίωσή τους.  

Προκειμένου ωστόσο να επιτευχθεί μία απτή και διατηρήσιμη αύξηση της 

παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

Ευρωπαϊκής οικονομίας - ώστε αυτή να μπορεί αξιόπιστα να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Η καινοτομία πρέπει να καταστεί εργαλείο 

ανάπτυξης για όλες της επιχειρήσεις και όχι μόνο για ελάχιστες. 

 

Ο ρόλος των τεχνολογικών πάρκων στην στήριξη της καινοτομίας και την 

εισαγωγή της στις σύγχρονες ΜΜΕ είναι κρίσιμος, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της 

Θεσσαλίας στο κέντρο της Ελλάδος όπου ‘σήμερα’ συνάδουν όλες εκείνες οι 

συνιστώσες για μια αειφόρο περιφερειακή ανάπτυξη (Πανεπιστήμια, 

Τεχνολογικά Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα, Βιομηχανία, Σύγχρονες-Καινοτόμες 

ΜΜΕ), καθώς επίσης και στην ενίσχυση των Καινοτόμων δράσεων που θα 

βελτιώσουν το επίπεδο της Οικονομικής και Κοινωνικής Δραστηριότητας στην 

περιοχή και θα οδηγήσουν στη σύγκλιση του επιπέδου ανάπτυξης με αυτό των 

προηγμένων Ευρωπαϊκών Περιφερειών. 

 

IIII..77..22..22  ΣΣττόόχχοοιι  ττοουυ  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκοούύ  ΠΠάάρρκκοουυ  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς  κκααιι  ηη  σσυυμμββοολλήή  ττοουυ  σσττηηνν          

ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή  ΑΑννάάππττυυξξηη  

 

1.  Δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων και ανάπτυξη νέων βιώσιμων 

προϊόντων-υπηρεσιών σε σύνδεση με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα 

ερευνητικά κέντρα. 

2.  Ενίσχυση της δημιουργίας, της διάδοσης και της αφομοίωση των 

γνώσεων και των καλών πρακτικών εντός της παραγωγικής δομής ως 

πρωταρχική πηγή καινοτομιών και περιφερειακού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. 

3.  Δημιουργία τεχνολογικών χώρων (tech-spaces), που θα υποστηρίξουν 

την ανάπτυξη επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων έντασης 

γνώσης). 
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4. Διαχείριση προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) και 

μεταφοράς τεχνολογίας σε περιφερειακό επίπεδο. 

5. Αναζήτηση επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital) και 

χρηματοδότηση ανάπτυξης νέων προϊόντων και καινοτομιών, 

αναζήτηση στρατηγικών συνεργατών και κοινοπραξιών, με επιχειρήσεις 

στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. 

6. Προβολή των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης του ΤΕΠΑΘ κι 

ενθάρρυνση προσπαθειών σύστασης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και 

εταιριών τεχνοβλαστών (spin offs), στον τομέα των υπηρεσιών υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, της υψηλής τεχνολογίας, και της μεταλλουργικής 

βιομηχανίας της περιοχής.  

7. Προβολή των Προϊόντων των Εταιριών του Πάρκου με συγκεκριμένες 

δράσεις και οργανωμένο Marketing. 

8. Υποβολή Ερευνητικών κι Αναπτυξιακών προγραμμάτων σε συνεργασία 

με το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ και τους άλλους Αναπτυξιακούς φορείς της 

περιφέρειας. 

9. Ωστόσο η σύνδεση της ΤΕΠΑΘ ΑΕ με τον Εκπαιδευτικό και τον 

Ερευνητικό ιστό της χώρας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ευρύτερη επίτευξη των στόχων του πάρκου. 

10. Ανάδειξη καλών πρακτικών καινοτόμου επιχειρηματικότητας. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων ωστόσο απαιτούνται συγκεκριμένες 

ενέργειες. 

Ουσιαστική ενίσχυση των Υπηρεσιών Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΘΕ 

Οι Υπηρεσίες Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πάρκου θα πρέπει να 

διευρυνθούν και να λειτουργήσουν ουσιαστικά ώστε να προσφέρουν στη νέα 

επιχείρηση υποστήριξη, από ανθρώπους με εμπειρία, να διευκολύνουν το 

στρατηγικό σχεδιασμό της και να της εξασφαλίζουν πόρους, που είναι αναγκαίοι 

για την περαιτέρω εξέλιξή της ήτοι: 

1. Προσφέρουν στο προσωπικό των θερμοκοιτίδων ένα μηχανισμό συνεχούς 

διάγνωσης και ικανοποίησης των αναγκών των πελατών.  

2. Επιτρέπουν την έγκαιρη εύρεση των απαραίτητων πόρων.  
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3. Παρέχουν υποστήριξη και επιτήρηση οι οποίες είναι αναγκαίες για να 

εξασφαλιστεί ότι κάθε πόρος αξιοποιείται με το μεγαλύτερο δυνατό 

όφελος.  

4. Την ολοκλήρωση ή βελτίωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου  

5. Την Ανάλυση SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

6. Την Ανάπτυξη του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας  

7. Την Ανάλυση της Αγοράς  

8. Την Οργάνωση της επιχείρησης  

9. Τον Τεχνολογικό Έλεγχο της επιχείρησης από ειδικούς συνεργάτες - 

Technology Audit 

10. Την Τεχνολογική πρόβλεψη για εταιρείες όπου οι τεχνολογικές αλλαγές 

παίζουν σημαντικό ρόλο – Technology Forecast (Data collection-

reduction, Model building - extrapolation) 

11. Τον Οικονομικό Προγραμματισμό της επιχείρησης  

12. Την εύρεση του κατάλληλου χρηματοδοτικού σχήματος  

13. Την παροχή Συμβουλευτικών, Νομικών Υπηρεσιών και την Κατοχύρωση 

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας  

14. Τις Δημόσιες Σχέσεις και την Προβολή της επιχείρησης  

15. Την Παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής ISP/ASP 

16. Την συνεχή ανανέωση και Διαχείριση Γνώσης – Knowledge Management.  

 

Για να επιτευχθεί αυτή η διεύρυνση των υποστηρικτικών δράσεων αρχικά 

κρίνεται ότι θα ήταν σκόπιμη η συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους (όπου 

αυτό απαιτείται), Ακαδημαϊκά και Τεχνολογικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς 

φορείς, με απώτερο πάντα στόχο την δημιουργία μια μόνιμης ομάδας 

συνεργατών που θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά μέσα ή σε συνεργασία με 

το ΤΕ.ΠΑ.Θ. 

Το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας θα μπορούσε να αναπτυχθεί μέσα από την  

• Ανάπτυξη Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας και Υποστήριξης 

Καινοτομιών 
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• Ανάπτυξη Υποδομής Ενιαίου Κεντρικού Συστήματος Πληροφορικής – 

ΚΣΠ 

• Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων – ΤΕΠΑΘΕ 

• Λειτουργία πιλοτικού κέντρου Βιομηχανικού Σχεδιασμού  Προϊόντων, 

Πρωτοτύπων και Μηχανοτρονικής 

• Ανάπτυξη κέντρου Υπηρεσιών Τεχνο-μεσιτείας 

• Συστηματική Ανάπτυξη Επιχειρησιακής Επώασης – Business Incubation  

<ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & 

ΕΡΕΥΝΑ> 

• 4.6.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

ΙΙΙΙ..77..22..33  ΑΑννάάππττυυξξηη  ΚΚέέννττρροουυ  ΜΜεεττααφφοορράάςς  ΤΤεεχχννοολλοογγίίααςς  κκααιι  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς  ΚΚααιιννοοττοομμιιώώνν  
 
 
Η ανάπτυξη ενός Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας και Υποστήριξης 

Καινοτομιών θα πρέπει ν΄ απαρτίζεται από ένα σύνολο υπηρεσιών 

συμβουλευτικής και τεχνολογικής υποστήριξης το οποίο θα μπορεί να παρέχει 

στις επιχειρήσεις δυνατότητες τις οποίες - λόγω υψηλού κόστους - θα ήταν 

αδύνατο να αναπτύξουν μεμονωμένα.  

Ο βασικός σκοπός του ΚΜΤ πρέπει να είναι : 

• η διάχυση της τεχνογνωσίας,  

• η προώθηση της καινοτομίας και συνακόλουθα  

• η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων.  

 

Σύντομη περιγραφή των δυνατοτήτων που πρέπει να προσφέρει ένα τέτοιο 

κέντρο σε μια σύγχρονη επιχείρηση:  

• Παροχή τεχνικής τεχνολογικής υποστήριξης σε ΜΜΕ από επιτελείο 

εμπειρογνωμόνων - τεχνικών συμβεβλημένων με τη βάση.   

• Υποδομή για κατάρτιση στελεχών των επιχειρήσεων σε αρχές διοίκησης 

της σύγχρονης τεχνολογίας.   

• Δημιουργία λειτουργιών και δομών που αποσκοπούν στην προώθηση 

των προϊόντων των εταιριών μελών μέσω των διεθνών αλλά και 
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εγχώριων τεχνολογικών φορέων με τους οποίους συνεργάζεται το 

Τεχνολογικό Πάρκο.   

• Συντήρηση και λειτουργία μηχανογραφικής υποδομής (ΙΤ) η οποία 

υποστηρίζει και συντονίζει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες παροχής 

υπηρεσιών, αλλά και διασυνδέει τις υπάρχουσες δομές με παρόμοιες 

βάσεις και φορείς του εξωτερικού αλλά και του ευρύτερου Ελληνικού 

χώρου.  

Επίσης πρέπει να διαθέτει: 

Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που να περιέχουν τις εταιρίες με τα προϊόντα 

τους καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά τους μεγέθη όπως τζίρους, 

αντικείμενα εργασίας, επαγγελματικά ενδιαφέροντα και συνεργασίες με 

άλλες εταιρίες. Η ανεύρεση του θέματος στόχου μπορεί να γίνει με τη χρήση 

θεματολογικού και λεξικογραφικού ευρετηρίου εταιριών.   

Πρόσβαση στη βάση δεδομένων με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά άρθρα και 

καινοτομίες τρέχοντος ενδιαφέροντος. Η βάση αυτή πρέπει να είναι 

ενημερωμένη με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό ν’ ανανεώνεται και συμπληρώνεται καθημερινά και να υποστηρίζεται 

για την επιλογή και καταχώρηση του υλικού από επιτελείο εμπειρογνωμόνων 

ειδικών, ανά θεματικό τομέα. Πρέπει να είναι συνδεδεμένη on line με άλλες 

διεθνείς βάσεις του εξωτερικού εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την 

αμεσότητα στην πρόσβαση της πληροφορίας αλλά και το πλάτος και την έκταση 

που απαιτείται για την κάλυψη των σύγχρονων τεχνολογικών απαιτήσεων.   

Πρόσβαση στη βάση δεδομένων  για την καταχώρηση καινοτομιών και 

επιστημονικών άρθρων για τεχνολογίες και τεχνικές που η εταιρία ανέπτυξε η 

για τις οποίες η εταιρία ζητά συνεργασία από άλλους φορείς ή εταιρίες. Δίνεται 

δηλαδή η δυνατότητα να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα επιτεύγματα μιας ΜΜΕ 

στον τομέα της έρευνας και να βρεθούν οι κατάλληλες δομές συνεργασιών που 

θα επιτρέψουν την προώθηση των.   

Λειτουργία επιστημονικού επιτελείου συνεργατών αποτελούμενου από 

επιστήμονες –εμπειρογνώμονες - τεχνολόγους το οποίο επεξεργάζεται και δίδει 

απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία τίθενται από τους χρήστες της βάσης και 
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άπτονται τεχνολογικών προβλημάτων που αφορούν άμεσα τις ΜΜΕ. Εάν 

δηλαδή η πληροφορία που αναζητάτε από μια εταιρία δεν είναι ήδη 

καταχωρημένη στη βάση, δίνεται η δυνατότητα να έρθει σε επαφή με το επιτελείο 

εμπειρογνωμόνων του κέντρου και αυτό αφού επεξεργαστεί το ερώτημα να 

διαβιβάσει τη λύση - απάντηση στην εταιρία.   

Συλλογή σε καθημερινή βάση (μέσω ειδικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

αναζήτησης), από κρατικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς, πληροφοριών, ειδήσεων, 

και ανακοινώσεων, (π.χ. Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης κα) που αφορούν τις ΜΜΕ και διοχέτευσή τους στους συνδρομητές 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail και του ηλεκτρονικού περιοδικού της 

βάσης.   

Πρόσβαση στην υπηρεσία αναζήτησης και παρουσίασης νέων προϊόντων και 

υλικών που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στο εξωτερικό και επομένως έχουν 

ενδιαφέρον από άποψη αντιπροσώπευσής τους από αντίστοιχες Ελληνικές 

ΜΜΕ.   

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα κατοχύρωσης καινοτομιών και 

«πατεντών» με τη βοήθεια των συνεργαζόμενων με το Τεχνολογικό Πάρκο 

φορέων (ΟΒΙ, ΕΚΜΤ κλπ).   

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επαφών με εταιρίες από την Ελλάδα ή 

το εξωτερικό για συνεργασίες και εύρεση εταίρων για την προώθηση από κοινού 

καινοτομιών υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Συμπερασματικά: Η συνεργασία μιας εταιρίας με το κέντρο αυτό στο 

Τεχνολογικό Πάρκο θα της παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης του τεχνολογικού 

και επιστημονικού της δυναμικού χωρίς τη μεγάλη οικονομική επιβάρυνση που 

απαιτεί μια άρτια εξοπλισμένη και εκπαιδευμένη αντίστοιχη ομάδα. 

 

ΙΙΙΙ..77..22..44  ΑΑννάάππττυυξξηη  ΥΥπποοδδοομμήήςς  ΕΕννιιααίίοουυ  ΚΚεεννττρριικκοούύ  ΣΣυυσσττήήμμααττοοςς  ΠΠλληηρροοφφοορριικκήήςς  ––  ΚΚΣΣΠΠ  
 
Σήμερα αναμφίβολα ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας. Η πληροφορία και 

οι μηχανισμοί συλλογής και διαχείρισής της πλαισιώνουν πλέον όλες τις 

καθημερινές μας δραστηριότητες (τηλέφωνο, Internet, Δίκτυα H/Y, τηλεόραση 

κα). Η ανάπτυξη λοιπών μιας σύγχρονης υποδομής ενός ενιαίου κεντρικού 
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πληροφοριακού συστήματος για το ΤΕΠΑΘΕ είναι μείζονος σημασίας για να 

μπορέσει ν΄ αντεπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής.  

 

Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός υποδομών πληροφορικής του Πάρκου και σύνδεσή 

του με δίκτυα πληροφοριών & βάσεις δεδομένων. 

Ανάπτυξη  WAN – LAN & wireless-LAN σε όλες τις εγκαταστάσεις του 

Τεχνολογικού Πάρκου και στα παραρτήματα αυτού. 

Πρόσβαση των εταιριών του πάρκου (τοπική ή απομακρυσμένη) στον ΚΣΠ για 

την εξυπηρέτηση των αναγκών επικοινωνίας, πληροφόρησης και διαχείρισης  

Ανάπτυξη τοπικού κόμβου Internet για την παροχή υπηρεσιών ISP, ASP τόσο 

για τις εταιρίες του πάρκου όσο και σ’ εξωτερικές. 

Σημαντικό εργαλείο για την διαχείριση της πληροφορίας αποτελούν σήμερα οι 

βάσεις δεδομένων. 

Οργάνωση κέντρου Τηλεματικής & Τηλεπικοινωνιών για την εξυπηρέτηση της 

Α’, Β’  ΒΙ.ΠΕ. & ΒΙΟ.ΠΑ. Βόλου, ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας  

Broad - Βand networks Wi - Fi Νetworks 

Παροχή υπηρεσιών ISP / ASP, Voice Over IP 

Portals B2B & B2C 

Security – Surveillance 

 

ΙΙΙΙ..77..22..55ΑΑννάάππττυυξξηη  ΒΒάάσσεεωωνν  ΔΔεεδδοομμέέννωωνν  ––  ΤΤΕΕΠΠΑΑΘΘΕΕ  
 

Οι βάσεις δεδομένων πρέπει ν’ έχουν πρόσβαση στα επιστημονικά άρθρα και 

τις καινοτομίες τρέχοντος ενδιαφέροντος. Οι βάσεις αυτές πρέπει να είναι 

ενημερωμένες με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό ν΄ ανανεώνεται και να συμπληρώνεται συστηματικά και να 

υποστηρίζονται για την επιλογή και την καταχώρηση του υλικού από 

εμπειρογνώμονες ανά θεματικό τομέα. Πρέπει να είναι συνδεδεμένες on line 

μέσω άλλων διεθνών βάσεων εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την 

αμεσότητα στην πρόσβαση και την εγκυρότητα της πληροφορίας αλλά και το 

πλάτος και την έκταση που απαιτείται για την κάλυψη των σύγχρονων 

τεχνολογικών απαιτήσεων.  
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Πρέπει ακόμη να παρέχουν την δυνατότητα για καταχώρηση καινοτομιών και 

επιστημονικών άρθρων για τεχνολογίες και τεχνικές που κάποια εταιρία 

ανέπτυξε η για τις οποίες η εταιρία ζητά συνεργασία από άλλους φορείς η 

εταιρίες. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα 

επιτεύγματα μιας ΜΜΕ στον τομέα της έρευνας και να βρεθούν οι κατάλληλες 

δομές συνεργασιών που θα επιτρέψουν την προώθηση των.  

 

ΙΙΙΙ..77..22..66  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ππιιλλοοττιικκοούύ  κκέέννττρροουυ  ΒΒιιοομμηηχχααννιικκοούύ  ΣΣχχεεδδιιαασσμμοούύ    ΠΠρροοϊϊόόννττωωνν,,                    

ΠΠρρωωττοοττύύππωωνν  κκααιι  ΜΜηηχχααννοοττρροοννιικκήήςς  

 

Η προσπάθεια που ξεκίνησε στα πλαίσια του INVENT (Innovative Ventures in 

Thessaly) με την συνεργασία της ΝΑΜ, της ΑΝΕΜ ΑΕ, του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας και του ΤΕΠΑΘΕ για την σύσταση κέντρου Πρωτοτύπων και 

Μηχανοτρονικής, πρέπει να ενισχυθεί και να διευρυνθεί με την δημιουργία ενός 

κέντρου Βιομηχανικού Σχεδιασμού καινοτόμων προϊόντων, την κατασκευή 

πρωτοτύπων και την ζεύξη του με τον αναδυόμενο χώρο της Μηχανοτρονικής με 

έμφαση στον τομέα της Αγροτικής Βιομηχανίας. 

Ένα τέτοιο κέντρο πρέπει να στοχεύει: στην δημιουργία μόνιμων δεσμών 

ανάμεσα στα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα με τις επιχειρήσεις, στην 

καλλιέργεια συστηματικών πρακτικών ανάπτυξης και προώθησης καινοτόμων 

προϊόντων, στην παρουσίαση συγκεκριμένων περιπτώσεων εφαρμογής καλών 

πρακτικών, καθώς και την οργάνωση μιας ευρείας κοινωνικής διαδικασίας για 

την ανάπτυξη και διάδοση των νέων προϊόντων, καλύπτοντας πρωτίστως τους 

μεταποιητικούς κλάδους της Περιφέρειας. 

 

ΙΙΙΙ..77..22..77  ΑΑννάάππττυυξξηη  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ΤΤεεχχννοομμεεσσιιττεείίααςς  
 

Σε μια τεχνολογική αρένα που διαρκώς μεταλλάσσεται, με ένα ανταγωνισμό πού 

διαρκώς διαφοροποιείται οι επιτυχημένες εταιρίες προσδιορίζονται από την 

πληροφορία που κατέχουν και τον τρόπο που την επεξεργάζονται.  

Η ταχύτητα εύρεσης της πληροφορίας, η υιοθέτηση των καλύτερων τεχνικών ο 

χρόνος αφομοίωσης των νέων τακτικών, είναι οι καθοριστικοί παράγοντες της 
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επιβίωσης και ευημερίας μιας εταιρίας. Οι παραδοσιακοί τρόποι εύρεσης της 

πληροφορίας μπορούν να επιβιώσουν μόνο εάν ενσωματώσουν την ταχύτητα 

διακίνησης της πληροφορίας στα συστατικά τους στοιχεία. Η πληροφορία 

αποτελεί πλέον ένα αγαθό για την βιομηχανία και τις επιχειρήσεις και ο φυσικός 

χώρος παραγωγής της είναι τα ερευνητικά εργαστήρια ενώ ο χώρος ζήτησής της 

είναι η σύγχρονη επιχείρηση.  

 

Μέσω του Τεχνολογικού Πάρκου θα πρέπει να υφίστανται οι κατάλληλες 

συνεργασίες-συνέργιες που θα επιτρέπουν την επαφή με τους ανθρώπους-

φορείς που έχουν τις απαντήσεις.  

 

Οι τεχνομεσίτες (Technology Brokers) είναι οι άνθρωποι που έχουν τις λύσεις με 

πολύχρονη εμπειρία στο αντικείμενο και διεθνείς επαφές. Στις βιομηχανικά 

αναπτυγμένες χώρες θεσμός της τεχνομεσιτείας είναι καλά οργανωμένος και 

κατοχυρωμένος γιατί έρχεται να καλύψει τα καθημερινά κενά μεταξύ της 

ραγδαίας επιστημονικής προόδου (με την πληθώρα των νέων εφαρμογών ) και 

της βιομηχανικής παραγωγής.   

Το ΤΕΠΑΘΕ θα πρέπει να διατηρεί συνεργασίες αλλά και να διαθέτει μια 

επικαιροποιημένη βάση δεδομένων με τεχνομεσίτες έτοιμους να απαντήσουν σε 

κάθε τεχνολογική απορία, ή να συνεργαστούν προκειμένου να δοθεί λύση σε 

κάθε πρόβλημα μικρό η μεγάλο.  

 

ΙΙΙΙ..77..22..88  ΣΣυυσσττηημμααττιικκήή  ΑΑννάάππττυυξξηη  ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκήήςς  ΕΕππώώαασσηηςς  ––  BBuussiinneessss  IInnccuubbaattiioonn  
 

Η συστηματική ανάπτυξη Θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων έντασης γνώσης κι 

ερευνητικών κέντρων με την συμμετοχή επιχειρήσεων, θα παίξει καταλυτικό 

ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας στην περιφέρεια. 

 

Διαχείριση Επωαστήρα 
 

ΘΘέέττοοννττααιι  σσααφφεείίςς  κκααιι  σσυυμμββααττοοίί  σσττόόχχοοιι  ((πποοσσοοττιικκάά  &&  πποοιιοοττιικκάά))  

ΑΑννααππττύύσσσσεεττααιι  μμαακκρροοππρρόόθθεεσσμμοο  όόρρααμμαα    
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ΘΘεεσσππίίζζοοννττααιι  δδυυννααμμιικκέέςς  μμέέθθοοδδοοιι  γγιιαα  ττηηνν    δδιιααχχεείίρριισσηη  κκααιιννοοττοομμιιώώνν  

ΣΣυυννεερργγάάζζοοννττααιι::    

  ((ii))  ΠΠεεππεειιρρααμμέέννοοιι  εεππιιχχεειιρρηημμααττίίεεςς  ((ππρρωωττίίσσττωωςς  ωωςς  δδιιεευυθθυυννττέέςς))                          

  ((iiii))  ΑΑκκααδδηημμααϊϊκκοοίί  κκααιι  ΕΕππεεννδδυυττέέςς  ((ωωςς  ΔΔ..ΣΣ))  

  

Απαιτήσεις για επιτυχή λειτουργία: 

 

ΤΤααχχύύττηητταα  κκιι  ΕΕυυεελλιιξξίίαα    

ΔΔίίκκττυυοο  ΕΕππααφφώώνν  

ΣΣύύννδδεεσσηη  εεππωωαασσττήήρρωωνν  κκααιι  εεππωωααζζόόμμεεννωωνν  

  

Χρηματοδότηση επωαστήρων 

 

Πηγή: NBIA (National Business Incubation Association) 

Κυβερνήσεις και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί,     49%  

Το υπόλοιπο 51% : 

Πανεπιστήμια και κολέγια,         13% 

Ιδιωτική βιομηχανία, ομάδες επένδυσης, 

συνεργασίες κατόχων ακίνητων περιουσιών,     12% 

Υβριδικοί επωαστήρες,       18% 

Μη συμβατικές οργανώσεις,          8%  

 

Προϊόντα – Παρεχόμενες Υπηρεσίες 
 

Μη Τεχνολογικού Χαρακτήρα: 

Φορολογικές, λογιστικές, νομικές υπηρεσίες 

Εξασφάλιση χρηματοδότησης 

Χρηματοοικονομικές και νομικές  

Εύρεση προσωπικού 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών marketingΔικτύωση του 

επωαζόμενου. 
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Τεχνολογικού χαρακτήρα: 

Hλεκτρονικές εφαρμογές που διευκολύνουν την διοίκηση της επιχείρησης.  

Υπηρεσίες που αφορούν την πρόσβαση των επιχειρήσεων από / προς το 

διαδίκτυο. 

Σκοπός των Επιχειρησιακών Επωαστήρων  

Σταδιακή δημιουργία διευρυμένου δικτύου επωαστήρων  

(Πανελλήνιο – Πανευρωπαϊκό - Παγκόσμιο)  

Να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

μελλοντική ανάκαμψη των ΜΜΕ.  

  

Ωστόσο για την επίτευξη των στόχων αυτών πρέπει: 

Να γίνει περαιτέρω απλούστευση του νομικού αλλά και του φορολογικού 

πλαισίου για τις ΜΜΕ  

Να δοθεί τοπική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του θεσμού, μέσω της 

χορήγησης κονδυλίων, διότι οι τοπικοί φορείς γνωρίζουν καλύτερα τις 

δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες της περιοχής τους (αποφυγή και ερήμωση 

των περιοχών) 

Να θεσπιστούν κάποια standards ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών για 

τους incubators  

 

Υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  

του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΙΙΙΙΙΙ  

ΙΙΙΙΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΒΒΕΕΛΛΤΤΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΑΑΥΥΞΞΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΤΤΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  

ΜΜΕΕ  ΕΕΜΜΦΦΑΑΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ..    

 
ΙΙΙΙΙΙ..11  ΓΓεεννιικκέέςς  ΠΠρροοττάάσσεειιςς  
  

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθεί άμεση 

προτεραιότητα στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που θα 

υποστηρίξει την δημιουργία δραστηριοτήτων στον τομέα της καινοτομίας. 

Δηλαδή θα πρέπει σταδιακά και με προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική να 

οδηγηθούμε από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Κοινωνία της 

Καινοτομίας και της Γνώσης όπου το τρίπτυχο Τεχνολογία-Πληροφορία-

Επικοινωνία μετατρέπεται από βασικό συντελεστή υποστήριξης της 

ανταγωνιστικότητας στο υπομόχλιο μετάβασης της ευρωπαϊκής οικονομικής 

κοινότητας σε μία Κοινωνία που θα αντιλαμβάνεται την καινοτομία ως βασικό 

συστατικό της καθημερινής επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής σκέψης. 

Με αυτά τα δεδομένα η ανάπτυξη που επιβάλλεται πλέον να υιοθετηθεί 

επικεντρώνεται ουσιαστικά στην σύλληψη πολιτικών και στον σχεδιασμό 

παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα.  

Στη σημερινή ιδιαίτερα απαιτητική παγκοσμιοποιημένη αγορά οι επιχειρήσεις 

(ΠΜΕ-ΜΜΕ και Βιομηχανίες) λειτουργούν σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό 

περιβάλλον όπου οι βασικοί παράμετροι που διέπουν την ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων και των προϊόντων τους ή των υπηρεσιών τους είναι τρεις: 

1. Παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών σε ανταγωνιστική τιμή (Price-

to-beat) 

2. Ευελιξία ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της αγοράς  

3. Ποιότητα σύμφωνα με τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα του 

ανταγωνισμού 
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Εξετάζοντας όμως ειδικότερα την ανταγωνιστικότητα των κλάδων, παρατηρούμε 

ότι αυτή εξαρτάται από τρεις βασικές παραμέτρους: την γνώση, την καινοτομία 

και την επιχειρηματικότητα. 

1. Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην αιχμή της γνώσης. Έχει επανειλημμένως 

επισημανθεί η ανάγκη για περισσότερες και αποτελεσματικότερες 

προσπάθειες στο τομέα της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και 

της έρευνας, ούτως ώστε η γνώση αυτή να τεθεί στη διάθεση της 

βιομηχανίας. Πρέπει να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες, περιλαμβανομένων 

των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΚΠ), της βιοτεχνολογίας 

και της νανοτεχνολογίας, καθώς και οι δεξιότητες και η τεχνογνωσία που 

απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η χρήση τους. 

2. Η βιομηχανία πρέπει επίσης να γίνει περισσότερο καινοτόμος. Κάθε τομέας 

και κάθε δραστηριότητα πρέπει συνεχώς να επινοεί, να βελτιώνει και να 

τελειοποιεί τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις μεθόδους και τις διαδικασίες 

του. Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες που απαιτούνται για την τόνωση 

μιας σφριγηλής καινοτομίας. 

3. Η χώρα μας πρέπει επίσης να αναπτύξει την επιχειρηματική της ικανότητα 

να αναλαμβάνει κινδύνους και να αναπτύσσει νέες και μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις.  

Ο βασικός καθοριστικός παράγοντας των πρόσφατων χαμηλών επιδόσεων της 

Ευρώπης όσον αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας είναι οι ανεπαρκείς 

δραστηριότητες και οι χαμηλές επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας, όπως 

επίσης και η περιορισμένη διάδοση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οι βασικοί Συντελεστές που επηρεάζουν την 

ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας έχουν ως εξής: 

1. Το επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι 

επιχειρήσεις 

2. Το ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο βασίζεται 

 67



3. Η ευελιξία που πρέπει να διαθέτουν οι επιχειρήσεις 

4. Η καινοτομία που πρέπει να αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις 

Αναλύοντας περαιτέρω τους προαναφερόμενους συντελεστές βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας γίνεται αντιληπτό ότι οι παρεμβάσεις του κράτους πρέπει 

να υποστηρίξουν συγκεκριμένες πολιτικές της Αναπτυξιακής Στρατηγικής έτσι 

ώστε: 

1. Αναφορικά με το Επιχειρηματικό Περιβάλλον απαιτείται άμεσα: 

• Ο εκσυγχρονισμός των επιχειρηματικών διαδικασιών με απλοποίηση του 

θεσμικού και νομικού πλαισίου εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων, 

εγκαταστάσεων, ιδρύσεων, μετεγκαταστάσεων, κλπ. 

• Ο εκσυγχρονισμός των παλαιών και η δημιουργία νέων Βιομηχανικών, 

Βιοτεχνικών, Τεχνολογικών και Επιχειρηματικών Υποδομών 

εγκατάστασης και λειτουργίας του μεταποιητικού τομέα 

• Ο εκσυγχρονισμός και η περαιτέρω ανάπτυξη όπου απαιτείται των 

Βασικών Υποδομών υποστήριξης του εν λόγω τομέα όπως Μεταφορές, 

Απόβλητα, Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια 

Είναι απαραίτητο οι παρεμβάσεις σχετικά με τον Εκσυγχρονισμό του 

γενικότερου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται 

οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, να σχεδιασθούν στην βάση της οικο-

αποδοτικότητας δηλαδή την παραγωγή του μεταποιητικού κλάδου σε σχέση 

με την χρήση των πόρων ή την εκπομπή ρύπων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η 

αύξηση της παραγωγικότητας που θα επιτευχθεί θα είναι συνιστώσα τόσο της 

οικονομικής όσο και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 

2. Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο βασίζονται όλοι οι 

κλάδοι και περισσότερο ο τριτογενής τομέας, αυτό αποτελεί ένα κεφάλαιο 

που σε συνδυασμό με το υλικό κεφάλαιο είναι οι βασικοί παράμετροι από 

τους οποίους εξαρτάται άμεσα η παραγωγικότητα και έμμεσα η 

ανταγωνιστικότητα και η οικονομική ανάπτυξη. Συνεπώς μέσω της έντασης 

χρήσης του τρίπτυχου Τεχνολογία – Πληροφορία – Επικοινωνία (ΤΠΕ) που 
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αποτελεί σήμερα τον βασικό παράγοντα αύξησης της παραγωγικότητας 

αλλά και τον αναπροσανατολισμό της ζήτησης εργασίας προς 

εργαζόμενους με δεξιότητες κατάλληλες για τις νέες τεχνολογίες, θα 

επικεντρωθούμε στην βελτίωση της αποδοτικότητας και 

παραγωγικότητας της εργασίας αυτής καθ’ αυτής. 

Η χρήση και παραγωγή των ΤΠΕ, ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης 

παραγωγής και η καινοτομία θα οδηγήσει στην αντικατάσταση ορισμένων 

κατηγοριών υπαλλήλων από όλο και περισσότερο αποτελεσματικούς 

υπολογιστές και συστήματα. Έτσι οι επιχειρήσεις μπορούν να 

ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις αλλαγές της ζήτησης της αγοράς. 

Επομένως πρέπει να γίνει σαφές ότι η νέα στρατηγική αναφορικά με τις 

επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, θα πρέπει να αλλάξει από τις 

επενδύσεις με άμεση ενίσχυση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, σε 

επενδύσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων, διάχυσης της γνώσης, δημιουργίας 

δικτύων γνώσεων με γνώμονα το γεγονός ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο, 

ιδιαίτερα στους τομείς υψηλής τεχνολογίας, συμβάλει στην αύξηση της 

παραγωγικότητας τόσο μέσω της συσσώρευσης της γνώσης και της διάδοσής 

της όσο και μέσω της ομαλής αντιστοίχησης της ζήτησης και της προσφοράς 

δεξιοτήτων. 

3. Αναφορικά με την Ευελιξία, αυτή αποτελεί ένα βασικό παράγοντα από τον 

οποίο εξαρτάται η ανταποκρισιμότητα των επιχειρήσεων στις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις της αγοράς. Η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης των 

μεταποιητικών επιχειρήσεων στις αλλαγές της ζήτησης της αγοράς 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων. 

Η χρήση του προαναφερόμενου τρίπτυχου Τεχνολογία – Πληροφορία – 

Επικοινωνία καθώς και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και πρακτικών 

συντονισμού των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών, παρέχει την 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις 

αλλαγές της ζήτησης των προϊόντων τους που υπαγορεύει η 
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παγκοσμιοποιημένη αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας 

και τη μείωση των τιμών. 

Με αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητο η νέα αναπτυξιακή στρατηγική να 

επικεντρωθεί σε παρεμβάσεις που θα υποστηρίξουν δραστηριότητες 

αναδιοργάνωσης του μεταποιητικού τομέα κατά τρόπο ώστε να υιοθετηθούν 

νέα πρότυπα παραγωγής βασισμένα σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και 

μεθόδους που υπαγορεύουν την λιτή και εξειδικευμένη παραγωγή σύμφωνα 

με την ζήτηση κατά παραγγελία (Make-to-order) και όχι την παραγωγή 

προϊόντων σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα της αγοράς, που 

αποθηκεύονται κατ’ αρχάς, ενώ η διάθεση και πώλησή τους μετατίθενται στις 

προσπάθειες του τμήματος marketing. Οι ίδιες πρακτικές παραγωγής 

υπαγορεύουν παράλληλα την παραγωγή του προϊόντος την ώρα που αυτό 

ζητείται (Just-in-time) και αντίστοιχα έχουν υιοθετηθεί πρακτικές, μέθοδοι 

και τεχνολογίες που μειώνουν τον χρόνο διάθεσης του προϊόντος στην αγορά 

ή τοποθέτησης ενός νέου προϊόντος στην αγορά συμπεριλαμβανομένων των 

φάσεων ανάπτυξης, πρωτοτυποποίησης και βιομηχανοποίησής του. 

Η ένταση χρήσης των ΤΠΕ αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη 

της απαιτούμενης ευελιξίας και συνεπώς ανταποκρισιμότητας της 

επιχείρησης, υιοθετώντας πρότυπα λειτουργίας και παραγωγής σύμφωνα με 

τα προαναφερόμενα. 

4. Είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Καινοτομία 

που αναδεικνύεται πλέον ως τον σημαντικότερο παράγοντα βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των ευρωπαϊκών 

οικονομιών. 

Όπως προαναφέρθηκε, βασικός και καθοριστικός παράγοντας των 

πρόσφατων χαμηλών επιδόσεων της Ευρώπης όσον αφορά την αύξηση της 

παραγωγικότητας είναι οι ανεπαρκής δραστηριότητες στον τομέα της 

καινοτομίας, οι χαμηλές επενδύσεις στον τομέα της καθώς και η περιορισμένη 

διάδοση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών. 

• Εφόσον οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

διαδραματίζουν σήμερα αποφασιστικό ρόλο για την προώθηση της 
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καινοτομίας θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η 

διάδοσή τους να είναι η ευρύτερη δυνατή. Ορισμένες από τις 

προϋποθέσεις αυτές εξετάσθηκαν, ως ένα βαθμό, στο πλαίσιο της 

στρατηγικής της Λισσαβόνας, ενώ άλλες όχι.  

Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική πρέπει να στοχεύσει στην άρση των 

εμποδίων υιοθετώντας πολιτικές και παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν: 

• Την συμπληρωματική διασύνδεση των δεξιοτήτων και των γνώσεων 

για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, για τη βελτίωση του ρυθμού 

καινοτομίας και για τη δημιουργία περαιτέρω γνώσεων οι οποίες θα 

επεκτείνουν το φάσμα των τεχνολογικών και οικονομικών ευκαιριών 

• Την διασύνδεση της βιομηχανίας με τα Ερευνητικά Αποτελέσματα αντί 

με την Ερευνητική δραστηριότητα, για την δημιουργία καινοτομιών, 

νέων προϊόντων και νέων επιχειρήσεων (Spin-Outs) και για την 

μετατροπή των εφευρέσεων σε καινοτομίες 

• Την ενίσχυση των δομών στήριξης της καινοτομίας σε περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο ώστε να υποστηριχθούν οι διαδικασίες και να 

διατεθούν τα απαραίτητα ανθρώπινα και  υλικά κεφάλαια που θα 

επιτρέψουν την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

και των καινοτομιών 

• Στην ενίσχυση ειδικά των βιομηχανιών τεχνολογικής βάσης αντί των 

βιομηχανιών εντάσεως κεφαλαίου. Οι βιομηχανίες αυτές δεν είναι μόνο 

πρωτοπόρες στους τομείς της καινοτομίας και της βιομηχανικής 

αποδοτικότητας, αλλά παρουσιάζοντας μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία 

συμβάλλουν επίσης αντίστοιχα στην αύξηση της συνολικής 

παραγωγικότητας και των πραγματικών εισοδημάτων μίας οικονομίας 

 

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι πρόσφατες έρευνες και ανακοινώσεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την βελτίωση της 

Ανταγωνιστικότητας, αναδεικνύουν την Καινοτομία ως τον σημαντικότερο 

παράγοντα που επηρεάζει άμεσα την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Με 

δεδομένο λοιπόν ότι η καινοτομία δεν είναι μία προδιαγεγραμμένη 
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διαδικασία αλλά αφορά ένα πολυσύνθετο σύμπλεγμα πολιτικών, 

παρεμβάσεων, γνώσεων, δεξιοτήτων, κουλτούρας και περιβάλλοντος, θα 

πρέπει να δοθεί ειδικά για την Ελλάδα ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο 

διερεύνησης και αντιμετώπισης του θέματος της καινοτομίας καθώς η χώρα 

μας είναι ουραγός στο θέμα της καινοτομίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η καινοτομία έως σήμερα εξετάζεται αποκλειστικά σε σχέση με την 

ερευνητική δραστηριότητα ενώ τίθεται πλέον θέμα αξιοποίησης της 

καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα των οικονομικών δραστηριοτήτων.  

Οι εν λόγω δομές θα πρέπει να επανδρωθούν με ειδικούς επί των θεμάτων 

που άπτονται της ανταγωνιστικότητας και την καινοτομίας όλων των 

κλάδων και τομέων της οικονομικής δραστηριότητας, ειδικούς τόσο σε 

επιστημονικό όσο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο. 

 

  

ΙΙΙΙΙΙ..22  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  γγιιαα  ττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς..  
 
Για την Περιφέρεια Θεσσαλία η καινοτομία, η γέννηση νέων ιδεών μέσω 

έρευνας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας και η εμπορική εφαρμογή είναι 

κλειδί για την αειφόρο ανάπτυξη της. Σημαντικό ποσοστό των καινοτομιών 

προκύπτει από vέους συνδυασμούς παραδοσιακών κλάδων για τη Θεσσαλία 

όπως ο Τουρισμός και τα Αγροτικά Προϊόντα, από νέες χρήσεις ή ακόμα από τη 

δημιουργικότητα στο σχεδιασμό των προϊόντων. 

Με την υλοποίηση των δράσεων καινοτομίας υπάρχει μία σαφής κατεύθυνση τns 

καινοτομίας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων προσδίνοντας σαφή οριοθέτηση 

στην εξειδίκευση του στρατηγικού σχεδιασμού για την καινοτομία. 

 
Η διεθνής εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στηρίζονται μεταξύ όλων των άλλων στην 

απόδοση ουσιαστικών κινήτρων, στη δημιουργία περιφερειακού «κεφαλαίου 

ταλέντων» και εξειδικευμένης γνώσης καθώς και στη εύρυθμη συνεργασία μεταξύ 
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φορέων και οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, 

οι δομές στήριξης και ενθάρρυνσης των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια θα πρέπει: 

 

 Να ξεφύγουν από το γραφειοκρατικό και αυστηρά διαχειριστικό ρόλο 

που   έχουν σήμερα. 

 Να συμμετέχουν ενεργά και με μετρήσιμους στόχους σε όλα τα 

στάδια   σχεδιασμού, οργάνωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης των 

πολιτικών που   αφορούν   στην   ενίσχυση   της   επιχειρηματικότητας   

και   αξιοποίησης   της   καινοτομίας. 

 Να    παρέχουν   ολοκληρωμένο    φάσμα    υπηρεσιών   όπως    

ενημέρωση, συμβουλευτική, διαχείριση προγραμμάτων και 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίας. 

Επίσης χρειάζεται να δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων όπου θα υπάρχει 

πρόσβαση στα επιστημονικά άρθρα και τις καινοτομίες τρέχοντος 

ενδιαφέροντος. Οι βάσεις αυτές πρέπει να είναι ενημερωμένες με τις σύγχρονες 

τεχνολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό ν΄ ανανεώνονται και να 

συμπληρώνονται συστηματικά και να υποστηρίζονται για την επιλογή και την 

καταχώρηση του υλικού από εμπειρογνώμονες ανά θεματικό τομέα. Πρέπει να 

είναι συνδεδεμένες on line μέσω με άλλων διεθνών βάσεων εξασφαλίζοντας με 

τον τρόπο αυτό την αμεσότητα στην πρόσβαση και την εγκυρότητα της 

πληροφορίας αλλά και το πλάτος και την έκταση που απαιτείται για την κάλυψη 

των σύγχρονων τεχνολογικών απαιτήσεων.  

Πρέπει ακόμη να παρέχουν την δυνατότητα για καταχώρηση καινοτομιών και 

επιστημονικών άρθρων για τεχνολογίες και τεχνικές που κάποια εταιρία 

ανέπτυξε η για τις οποίες η εταιρία ζητά συνεργασία από άλλους φορείς η 

εταιρίες. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα 

επιτεύγματα μιας ΜΜΕ στον τομέα της έρευνας και να βρεθούν οι κατάλληλες 

δομές συνεργασιών που θα επιτρέψουν την προώθηση των.  

 

Η δημιουργία ενός τέτοιου κατάλληλου "περιβάλλοντος καινοτομίας" 

προϋποθέτει την ενίσχυση της συμμετοχής, της συνεργασίας και της συνέργιας 
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όλων των παραγόντων σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να γεννηθούν νέες 

πρωτοβουλίες και νέες περιοχές δραστηριότητας και απασχόλησης ή/και να 

ενισχυθούν τα υπάρχοντα συγκριτικά πλεονεκτήματα. 

 

Η υλοποίηση μιας αποδοτικής περιφερειακής στρατηγικής έχει επομένως ανάγκη 

από: 

• Τη δημιουργία δικτύου με κεντρικό συντονισμό, χωρίς να ενθαρρύνεται η 

συγχώνευση των υπαρχόντων φορέων - δομών, αλλά ενισχύοντας τη 

δημιουργία νέων με παράλληλη υποστήριξη των ήδη αποδυναμωμένων. Με 

κεντρικό κόμβο συνεχούς ενημέρωσης, αξιόπιστο μηχανισμό 

παρακολούθησης, αξιολόγησης και σχεδιασμού / στρατηγικής. 

•  Μια μόνιμη δικτυακή δομή θεσμών και πρακτικών υποστήριξης της 

καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με συμμετοχή κοινωνικών 

εταίρων, συστάδων επιχειρήσεων, ερευνητικών ινστιτούτων, 

χρηματοδοτικών οργανισμών κα εταιριών παροχής υπηρεσιών 

παραγωγής 

• Μια «κρίσιμη μάζα» εθνικών (δημόσιων και ιδιωτικών) και κοινοτικών 

πόρων ικανή να προκαλέσει εκτεταμένα αποτελέσματα και όχι πιλοτικές 

εφαρμογές Χρειάζεται κρίσιμη μάζα (critical mass) σε μέγα-δράσεις, σε 

μέγα-σχέδια, σε μέγα περιφερειακά,    cluster    (clusters    ή    αυτό    που    

συμβατικά    ονομάζουμε "περιφερειακούς πόλους καινοτομίας").  

• Επένδυση σε κοινωνικό κεφάλαιο και θεσμούς που ενθαρρύνουν τη 

συλλογική δράση. 

 

ΙΙΙΙΙΙ..33  ΔΔίίκκττυυαα  ΣΣυυννεερργγαασσίίααςς  ––  ΔΔίίκκττυυαα  ΚΚααιιννοοττοομμίίααςς  

ΙΙΙΙΙΙ..33..11  ΔΔίίκκττυυαα  ΣΣυυννεερργγαασσίίααςς  ––  ΔΔίίκκττυυαα  ΚΚααιιννοοττοομμίίααςς  

 
Σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη παίζει η ύπαρξη και δημιουργία 

clusters και η παρουσία τεχνολογικών και επιστημονικών υποδομών. Σε ότι 

αφορά στα Clusters καινοτομίας, η συγκρότηση πόλων τεχνολογικής ανάπτυξης 

εξαιτίας της χωρικής συγκέντρωσης επιχειρήσεων έντασης-γνώσεων, νέων 

Βιομηχανικών κλάδων, κέντρων έρευνας και συναφών υπηρεσιών είναι γεγονός 
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που τεκμηριώνεται εμπειρικά, αλλά και θεωρητικά μέσα από τις έννοιες των 

τεχνολογικών συνοικιών και της ευέλικτης εξειδίκευσης. Οι πόλοι αυτοί 

αποτελούν νησίδες καινοτομίας μέσα σε ευρύτερες περιοχές με πιο παραδοσιακές 

δραστηριότητες. 

 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις νησίδων τεχνολογικής καινοτομίας18 είναι: 

 

•     Οι ευέλικτες Βιομηχανικές συνοικίες, στις οποίες ο μηχανισμοί καινοτομίας 

και τεχνολογικής   ανάπτυξης   ενεργοποιούνται   με   την   εξειδίκευση,   τις   

συνεχώς μεταβαλλόμενες αλυσίδες παραγωγής, την 'τεχνολογική υπερχείλιση' 

(spillovers), και τις μη εμπορευματικές ανταλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. 

•     Οι  περιοχές  επιχειρηματικών  υπηρεσιών  που  συγκεντρώνουν  

δραστηριότητες έντασης γνώσεων   (χρηματοπιστωτικές  υπηρεσίες,   υπηρεσίες  

έρευνας  αγοράς, εφαρμογών πληροφορικής, σχεδιασμού προϊόντων, μηχανικού, 

μάρκετινγκ, κ.ά.), όπου το ευνοϊκό περιβάλλον για την καινοτομία οφείλεται 

στον πλούτο των ικανοτήτων   και   ειδικεύσεων   που   προσφέρονται      για   την   

ανάπτυξη   νέων προϊόντων,   στην   αξιοποίηση   αποτελεσμάτων   της   έρευνας,   

στη   μεταφορά τεχνολογίας,    στο   σχεδιασμό   νέων   προϊόντων,    στη    

δημιουργικότητα   των επιστημόνων, των καλλιτεχνών και των εξειδικευμένων 

τεχνικών. 

•    Τα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, τα οποία συγκεντρώνουν σε μια 

σχετικά μικρή περιοχή πανεπιστημιακά εργαστήρια και ιδρύματα έρευνας, 

επιχειρήσεις μεταποίησης   και   παροχής   επιχειρηματικών   υπηρεσιών,   φορείς   

μεταφοράς τεχνολογίας.   Το περιβάλλον καινοτομίας που δημιουργείται 

στηρίζεται (1) στην συνεργασία  πανεπιστημίων   και  επιχειρήσεων   με  τη  

χρήση  των  ερευνητικών υποδομών των πανεπιστημίων και την κινητικότητα 

του προσωπικού,  (2) στη δικτύωση των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη  

στρατηγικών συμφωνιών και συνεργασιών προμηθευτή-παραγωγού,  (3) στη 

χρηματοδότηση  και υποστήριξη των    τεχνοβλαστων    (spin-offs)    για    τη    

                                                 
18 Κομνηνός Ν.,Καυκαλας Γ.κα,1998, Καινοτομία, Αθήνα 
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δημιουργία    επιχειρήσεων    υψηλής τεχνολογίας, (4) και στην προσέλκυση 

καινοτόμων οργανισμών και επιχειρήσεων. 
 

Γύρω από τις παραπάνω νησίδες αναπτύσσεται ένα ευρύτερο πλέγμα σχέσεων 

και αλυσίδων παραγωγής. Τα δίκτυα δημιουργούν συνέργιες ανάμεσα στους 

τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Διαπερνούν τους τομείς της παραγωγής 

(πρωτογενή, βιομηχανία, υπηρεσίες, εμπόριο), ενεργοποιούν το σύστημα 

μεταφοράς τεχνολογίας (τεχνολοχικά πάρκα κέντρα καινοτομίας, γραφεία 

διαμεσολάβησης, επιμόρφωση), συνδέουν την παραγωγή με τα ΑΕΙ και την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, το σύστημα χρηματοδότησης και την υποδομή 

διάδοσης γνώσεων και πληροφορίας. Κύριες μορφές δικτύων στη Βιομηχανία, 

στις υπηρεσίες και στην έρευνα είναι τα κάθετα δίκτυα (αλυσίδες παραγωγής 

που το τελικό προϊόν είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μονάδων εξειδικευμένων 

στα διαφορετικά στάδια επεξεργασίας του προϊόντος), τα οριζόντια δίκτυα 

(ομάδες όμοιων οργανισμών όπου η συνεργασία αυξάνει το μέγεθος της 

συνολικής δραστηριότητας), τα διαγώνια δίκτυα (που συνδυάζουν οριζόντιες 

και κάθετες συνεργασίες), τα ιεραρχικά δίκτυα με δορυφόρους γύρω από μια 

κεντρική μονάδα, τα δίκτυα παραγωγικής συνεργασίας, δίκτυα έρευνας, 

αλυσίδες αλληλουχίας στον φυσικό κόσμο, στη διατροφική αλυσίδα, στο 

περιβάλλον. 

 

Κρίνεται επομένως απαραίτητη η δημιουργία ισχυρών συμπλεγμάτων έρευνας, 

τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, έντασης - γνώσεων στις 

ελληνικές περιφέρειες που παρουσιάζουν κρίσιμη μάζα στο πεδίο αυτό. Κάθε 

σύμπλεγμα συνεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει: 

 

1. Κέντρα αριστείας και ινστιτούτα έρευνας. 

2. Εργαστήρια έρευνας των ΑΕΙ. 

3. Τεχνολογικές - βιομηχανικές συνοικίες. 

4. Ομάδες επιχειρήσεων νέας ή παραδοσιακής οικονομίας. 

5. Οργανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας. 
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6. Αναπτυξιακούς οργανισμούς και φορείς των επιχειρήσεων. 

7. Τεχνολογικά πάρκα και κέντρα καινοτομίας. 

8. Εκκολαπτήρια για την οργανωμένη ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, τη γέννηση 

τεχνοβλαστών και, γενικότερα, την ανάπτυξη νέων βιομηχανιών κλάδων 

υψηλής προστιθέμενης αξίας.  

 

Το σύμπλεγμα αυτό εξασφαλίζει τη συνεργασία των δραστηριοτήτων έρευνας - 

μεταφοράς τεχνολογίας - ανάπτυξης καινοτομίας - παραγωγής, μεταφέρει 

τεχνολογίες και πρότυπα για νέα προïόντα και υπηρεσίες με προγράμματα 

διάδοσης τεχνολογιών και ανάπτυξης καινοτομίας. Κατά περίπτωση μπορεί να 

εστιάζεται: 

 

Σε νέους βιομηχανικούς κλάδους (τηλεπικοινωνίας, υπολογιστές, ηλεκτρονικά 

νέα υλικά, επιστημονικά όργανα και εργαλεία). 

Σε υπηρεσίες έντασης - γνώσεων (πληροφορική, media, χρηματοοικονομικά, 

υπηρεσίες συμβούλων, ιατρικές υπηρεσίες). 

 Σε παραδοσιακούς κλάδους (τρόφιμα, ένδυση, έπιπλο κ.ά.) εφόσον αυτοί 

συνδέονται με δραστηριότητες καινοτομία και νέας τεχνολογίας και αντίστοιχα 

στον τριτογενή τομέα της οικονομίας (τουρισμός, μεταφορές κ.τ.λ.). 

 

ΙΙΙΙΙΙ..33..22  ΕΕΞΞΕΕΛΛΙΙΞΞΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  CCLLUUSSTTEERRSS  
 

Οι καταβολές ενός cluster μπορούν να ανιχνευθούν / αναχθούν συνήθως σε 

ιστορικές περιστάσεις. Η σύσταση τους οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη 

σημαντικού αριθμού κάποιου παραγωγικού συντελεστή, όπως η ύπαρξη 

σημαντικών Πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, εξειδικευμένου προσωπικού, 

αλλά ακόμα και στην ύπαρξη πρώτων υλών, υποδομών ή τα πλεονεκτήματα που 

παρουσιάζει κάποια γεωγραφική θέση. Για παράδειγμα, πολλά από τα clusters 

που δημιουργήθηκαν στη Μασαχουσέτη οφείλονται στην έρευνα που διεξάγεται 

στα πανεπιστήμια του Harvard και του ΜΙΤ. Επίσης πολλά ισχυρά clusters στη 

Φιλανδία οφείλουν την ύπαρξη τους στην ύπαρξη πρώτων υλών. Το cluster των 
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μεταφορών της Ολλανδίας οφείλει την ύπαρξη του στο γεγονός ότι βρίσκεται στο 

κέντρο της Ευρώπης, στην αποτελεσματικότητα του λιμανιού του Rotterdam, στο 

δίκτυο των υδάτινων οδών και στη ναυτική παράδοση και τις ναυτικές 

δεξιότητες που απέκτησαν οι Ολλανδοί στο παρελθόν. 

 Τα δίκτυα μπορούν να σχηματιστούν επίσης από την πλευρά της ζήτησης, 

ιδιαίτερα όταν υπάρχουν απαιτητικοί χρήστες. To cluster των αρδευτικών και 

άλλων προηγμένα αγροτικών τεχνολογιών στο Ισραήλ, σχηματίστηκε λόγω της 

επιθυμίας της χώρας για αυτάρκεια σε τρόφιμα αφ' ενός, αλλά και της 

ιδιομορφίας της περιοχής αφ' ετέρου (έλλειψη υδάτινων πόρων και άγονο 

έδαφος). 

Η ύπαρξη κλάδων και προμηθευτών σε μία περιοχή μπορεί να δώσει ώθηση στην  

δημιουργία clusters. Η δημιουργία νέων καινοτόμων εταιριών, μπορεί να 

λειτoυργήσει  "διεγερτικά" στο σχηματισμό αντίστοιχων εταιριών, αλλά 

χρειάζεται και γενικότερη θεσμική υποστήριξη, είτε από το τοπικό κράτος είτε 

από άλλους φορείς της περιφέρειας. 

Η ανάπτυξη ενός cluster είναι περισσότερο προβλέψιμη από τη στιγμή της 

σύστασης του. Βασίζεται σε παράγοντες όπως η ένταση του τοπικού 

ανταγωνισμού, το επιχειρηματικό κλίμα  για  τη  δημιουργία  νέων  

επιχειρήσεων,  η  ποιότητα των  διασυνδέσεων  και ικανότητα δικτύωσης των 

τοπικών οργανισμών. 

 

Ένα τυπικό, απλό cluster ακολουθεί μία συγκεκριμένη τροχιά ανάπτυξης. 

Αρχικά, μια κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων δημιουργεί μια αυτοτροφοδοτούμενη 

διαδικασία καθώς εξειδικευμένοι προμηθευτές εξοπλισμού εμφανίζονται στο 

προσκήνιο για να καλύψουν  ανάγκες τους και συσσωρεύεται πληροφόρηση και 

γνώση. Με το πέρασμα του χρόνου και την περαιτέρω ανάπτυξη του cluster, οι 

τοπικοί οργανισμοί δημιουργούν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα 

ώστε να αυξήσουν την διαθεσιμότητα του εκπαιδευμένου προσωπικού, 

δημιουργούνται ερευνητικές και άλλες υποδομές και δημιουργείται επίσης και το 

κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που εξασφαλίζει τη λειτουργική και 

αποτελεσματική ανάπτυξη του. 
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Το σημείο καμπής για την εξέλιξη του cluster είναι η ευρεία αναγνώριση του 

ως cluster. 

Όσο περισσότεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη σημασία του 

(σε ότι αφορά όρους αποδοτικότητας και παραγωγικότητας και γενικότερα 

ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που προσφέρει), τόσο ένας 

αυξανόμενος αριθμός προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται διαθέσιμος στις 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό όπως εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα. Παράλληλα, αναπτύσσονται επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα 

επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς αντιλαμβάνονται τη σημασία 

των διασυνδέσεων αλλά και το γεγονός ότι έχουν μεγαλύτερη επιρροή σε 

δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και στη διαμόρφωση πολιτικής. 

 

Οι περισσότερες μελέτες έχουν καταδείξει ότι ένα cluster χρειάζεται μία 

δεκαετία να αναπτυχθεί σε βάθος, να αποκτήσει "πυκνότητα" και, με τη 

συμμετοχή κι άλλων φορέων ή εταίρων να "αγκαλιάσει" ευρύτερα την 

περιφέρεια που ανήκει και να μετατραπεί σε περιφερειακό cluster, 

αποκτώντας διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Μία ιδιαίτερη περίπτωση στην ανάπτυξη των clusters είναι εκείνα που 

δημιουργούνται από την τομή άλλων. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμφανίζονται 

ιδιαίτερα δυναμικά, καθώς υπάρχουν πολλές δεξιότητες και τεχνολογίες 

διαθέσιμες. Η παρουσία πολλών διατεμνόμενων clusters μειώνει τα εμπόδια 

εισόδου και νέες επιχειρήσεις και spin-offs μπορούν να εισέλθουν στην αγορά, 

προερχόμενες από διαφορετικές περιοχές. 

Τα περισσότερα clusters έχουν συνήθως ένα κύκλο ζωής δεκαετιών. Όμως, όπως 

και όλοι οι οργανισμοί μετά την περίοδο της ακμής τους παρακμάζουν. Οι αιτίες 

για την παρακμή τους μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες / 

παράγοντες, σε ενδογενείς και εξωγενείς. 

Οι ενδογενείς παράγοντες δημιουργούνται κυρίως από εσωτερικές δυσκαμψίες 

του cluster, δυσκαμψίες που επηρεάζουν (μειώνουν) την παραγωγικότητα και 

την καινοτομία. Τέτοιου είδους   δυσκαμψίες   μπορούν   να   δημιουργηθούν   
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και   από   την   ανελαστικότητα του νομοθετικού πλαισίου που μπορεί να 

μειώσει την παραγωγικότητα του συστήματος. Άλλοι παράγοντες αφορούν στη 

μείωση του ανταγωνισμού από την υιοθέτηση πρακτικών όπως, η συνεννόηση 

μεταξύ εταιρειών (trusts), η δημιουργία καρτέλ και η δημιουργία τεχνητών 

εμποδίων στην είσοδο νέων ανταγωνιστών. Επιπλέον παράγοντες είναι οι 

δυσκαμψίες που μπορεί να εμφανίζουν τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα 

και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί στο να αναβαθμιστούν και να προσαρμοστούν 

στις νέες ανάγκες και, τελικά, να συμμετέχουν στο δίκτυο των επιχειρήσεων. 

 

Οι εξωγενείς παράγοντες σχετίζονται κυρίως με τεχνολογικές ασυνέχειες που 

δημιουργούνται με την είσοδο μιας ριζικά καινοτόμου ιδέας (radical innovation 

). Σε ορισμένες περιπτώσεις οι οργανισμοί που αποτελούν ένα cluster μπορεί να 

αδρανήσουν στην ανάγκη για καινοτομία. Η ομοιογενής προσέγγιση σε 

ζητήματα ανταγωνισμού, ο ομοιογενής τρόπος σκέψης που μπορεί να 

δημιουργηθεί από την αλληλεπίδραση των οργανισμών για μεγάλο διάστημα 

και οι προηγούμενες επιτυχίες μπορούν να οδηγήσουν σε αδράνεια και σε 

αμυντικές και απαρχαιωμένες αντιδράσεις απέναντι στις καινοτόμες ιδέες και 

στη νέα απειλή του ανταγωνισμού. Ένας επιπρόσθετος λόγος γι' αυτό είναι ότι οι 

νέες αυτές ιδέες και τεχνολογίες μπορούν να ανατρέψουν και να ακυρώσουν τις 

υπάρχουσες δεξιότητες του προσωπικού, την σπουδαιότητα των συσσωρευμένων 

γνώσεων, τη σημασία των προμηθευτών και των υποδομών. 

 

Στην περίπτωση, λοιπόν, που οι νέες τεχνολογίες και οι δεξιότητες δεν είναι πια 

διαθέσιμες από τους τοπικούς οργανισμούς, όπως τα πανεπιστήμια, ή δεν 

μπορούν να αναπτυχθούν σε μικρό χρονικό διάστημα, τότε το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα χάνεται και περνάει σε άλλες περιοχές. Σε συνθήκες τέτοιες κατά τις 

οποίες δημιουργούνται ασυνέχειες, οι δυναμικές εταιρίες μπορούν να 

αντιδράσουν εισάγοντας τεχνολογίες από το εξωτερικό, να μεταφέρουν την 

παραγωγή σε περιοχές με μικρότερο κόστος και να προμηθεύονται τον εξοπλισμό 

τους από επιχειρήσεις εκτός του cluster. Ένα σημάδι έγκαιρης προειδοποίησης 

για μια τέτοια αρνητική εξέλιξη, είναι η μείωση των επενδύσεων σε καινοτομίες. 
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Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πάντα ένας μηχανισμός "παρακολούθησης" της 

πορείας ενός cluster, ώστε να διατηρείται πάντα ανταγωνιστικό. Στη διαδικασία 

αυτή, μπορούν να συμβάλλουν κυβερνητικές πολιτικές για την ενίσχυση 

σημαντικών για την οικονομική ανάπτυξη clusters. 

 

IIIIII..33..33  ΚΚααλλέέςς  ΠΠρραακκττιικκέέςς  ΔΔιικκττύύωωσσηηςς    
 

Περιφέρειες, που σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία μπορούν να αποτελέσουν 

καλή πρακτική για την ανάπτυξη των δικτύων καινοτομίας, δικτύων 

συνεργασίας είναι : 

 

Η Φινλανδία αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. 

 

Στην Περιοχή του Ελσίνκι, έχει δημιουργηθεί ένας τέτοιος πόλος ανάπτυξης, 

γύρω από την περιοχή του επιστημονικού πάρκου Οτανιέμι, του Helsinki 

University of Technology (HUT) και του VTT. Η περιοχή αυτή συγκεντρώνει 

επιχειρηματικότητα  βασισμένη σε ένταση τεχνολογίας, τεχνολογική έρευνα, 

εκπαίδευση και καινοτομία. Ειδικότερα, ο τομέας ICT έχει μια μοναδική 

ανάπτυξη στην περιοχή, σύμφωνα με τα παγκόσμια standards, που 

περιλαμβάνει και συνδυάζει υποδομές, επιστημονικά ινστιτούτα, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, έρευνα, φορείς Ε&ΤΑ, εργαστήρια, αναπτυξιακά προγράμματα, 

καθώς και start-up εταιρίες μαζί με πολυεθνικές. Ο τομέας υψηλής τεχνολογίας 

στην περιοχή του Οτανιέμι, έχει εκπληκτικούς βαθμούς επιτυχίας στη   

δημιουργία και καλλιέργεια ενός δυναμικού cluster καινοτομίας, δίπλα στο 

"high tech mile", περιοχή που φιλοξενεί εταιρίες όπως η NOKIA, Hewlett-

Packard, Microsoft, Radiolinja (που είναι ο παροχέας της Vodafone στη 

Φινλανδία κα. 

Οι νέες επιχειρήσεις ωφελούνται τα μέγιστα από τις δράσεις networking που 

προσφέρει το επιστημονικό πάρκο του Οτανιέμι. Το Οτανιέμι είναι ένα μοντέλο 

ανάπτυξης με ισχυρή προστιθέμενη αξία συνδυάζοντας public – private οφέλη 
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από την ύπαρξη ισχυρής σύνδεσης πανεπιστημιακών φορέων, βιομηχανίας, 

υπηρεσίες θερμοκοιτίδας,   προγράμματα   ανάπτυξης   επιχειρήσεων και 

ισχυρού επενδυτικού κεφαλαίου. 

Η αποστολή του επιστημονικού πάρκου Οτανιέμι είναι να φέρνει πιο κοντά την 

επιστημονική καινοτομία με τις επιχειρήσεις, λειτουργώντας ως ‘δημιουργός’ 

εταιριών υψηλής τεχνολογίας, μετατρέποντας καινοτόμες ιδέες σε επιχειρήσεις.   

 

Η Silicon Valley στην Καλιφόρνια, είναι η περισσότερο αναπτυσσόμενη περιοχή 

στις  ΗΠΑ, αν και η κρίση των εταιριών "νέας τεχνολογίας" την έχει πλήξει τα 

τελευταία χρόνια. Η περιοχή παρουσίασε μια κάμψη στη δεκαετία του 1980 που 

οφειλόταν σε διάφορους λόγους,   όπως   ο   ασιατικός  και   ιαπωνικός   

ανταγωνισμός,   τα υψηλά κόστη των πρωτοπόρων εταιριών, κλπ, η οποία 

οδήγησε στη δημιουργία  του ΄΄ Joint Venture : Silicon Valley network" που 

αναλάμβανε πρωτοβουλία σε διάφορους τομείς, όπως η αμυντική   βιομηχανία,  

η   δημιουργία  συνασπισμού  των  εταιριών λογισμικού, η δημιουργία  

δικτυώσεων νέων  επιχειρήσεων  (new business  enterprise clusters), η 

δημιουργία   δικτυώσεων   επιχειρήσεων   (enterprise   clusters)   κλπ. Οι 

δικτυώσεις αποτέλεσαν ισχυρό πόλο περιφερειακής ανάπτυξης και έλξης διεθνών 

επενδύσεων.  

Πρέπει   να   τονιστεί,   επίσης,   ο   θετικός   ρόλος   της   παραχώρησης έκτασης 

του  πανεπιστημίου με leasing σε εταιρίες "νέας τεχνολογίας", γεγονός που 

δημιούργησε στην ουσία ένα πρότυπο ερευνητικό πάρκο για όλες τις ΗΠΑ ενώ 

παράλληλα το Πανεπιστήμιο αντλούσε κεφάλαια τα οποία χρησιμοποίησε για 

να προσελκύσει τους καλύτερους καθηγητές. 

Τέλος, η κουλτούρα της ελεύθερης ανταλλαγής πληροφοριών μέσα από τα 

ατέλειωτα δίκτυα που λειτουργούν σχετικά με θέσεις εργασίας, νέα προϊόντα, 

νέες καινοτομικές ιδέες κτλ, λειτουργεί ως καταλύτης στην επιτυχία του 

συστήματος. 

 

Όπως φαίνεται από την διεθνή εμπειρία, οι διάφορες μορφές των πόλων 

ανάπτυξης έχουν μια σειρά από κοινά χαρακτηριστικά και, ταυτόχρονα, 
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προϋποθέσεις επιτυχίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά, συνοψίζονται στα 

ακόλουθα: 

• ύπαρξη κρίσιμης μάζας ΜΜΕ, 

• ύπαρξη μίας ή περισσότερων καλά προσδιορισμένων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, 

• ύπαρξη   υποδομών   παραγωγής   γνώσης   και   παροχής   

τεχνολογικών   υπηρεσιών (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 

εργαστήρια, κλπ) 

• ισχυρές διασυνδέσεις και δίκτυα συνεργασίας (κοινή έρευνα, 

ανταλλαγές προσωπικού, κοινές πατέντες, αγορά εξοπλισμού και 

μηχανημάτων, σχέσεις πελάτη-προμηθευτή ή κανάλια  άλλων μορφών)  

τόσο μεταξύ των  επιχειρήσεων,  όσο  και  ανάμεσα  στις επιχειρήσεις 

από τη μια πλευρά και τα πανεπιστήμια και τους τεχνολογικούς φορείς 

από την άλλη, 

• ύπαρξη ισχυρής βάσης υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 

• ύπαρξη επιχειρηματικής, καινοτομικής και συνεργατικής κουλτούρας 

όχι μόνο στις επιχειρήσεις αλλά και στους τεχνολογικούς φορείς και τα 

πανεπιστήμια 

• αναπτυγμένο κοινωνικό κεφάλαιο και διαδικασίες συλλογικής δράσης. 

• ύπαρξη    διάφορων    μορφών    επενδυτικού    κεφαλαίου,    νέα    και    

καινοτομικά χρηματοοικονομικά εργαλεία. 

 
ΙΙΙΙΙΙ..33..44  ΗΗ  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  
 

Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι, σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη τους 

παίζει η ύπαρξη και δημιουργία clusters και η παρουσία τεχνολογικών και 

επιστημονικών υποδομών. Σε ότι αφορά στα clusters, στο πλαίσιο του Β' ΚΠΣ 

δημιουργήθηκαν κάποια mini-clusters από τα οποία ελάχιστα είχαν τεχνολογική 

κατεύθυνση. Από τα clusters που χρηματοδοτήθηκαν, ελάχιστα γνωρίζουμε για 

την πορεία τους μετά την λήξη της επιχορήγησης. Στο Γ' ΚΠΣ προβλέπεται 

δράση για τη δημιουργία clusters, ενταγμένη στον άξονα 2. Στον Άξονα 4 του 
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ΕΠΑΝ, που αναφέρεται ειδικά σε θέματα καινοτομίας και Ε&ΤΑ, δεν υπάρχει 

ειδική δράση για δημιουργία clusters καινοτομίας. 

Σε ότι αφορά τα τεχνολογικά και επιστημονικά πάρκα, υπήρξε έντονη 

υποστήριξη από την κυβέρνηση στα μέσα του '90 για την δημιουργία 

επιστημονικών πάρκων με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 4 γύρω από 

πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Επίσης η δράση ΕΛΕΥΘΩ έδωσε 

περαιτέρω ενίσχυση στη δημιουργία θερμοκοιτίδων. Η κυβερνητική πολιτική 

που υποστήριξε τη δημιουργία clusters είχε σαν στόχο την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας μέσω των οικονομιών συγκέντρωσης (agglomeration 

economies). 

Σε περιφερειακό επίπεδο, τα RIS/RITTS προγράμματα που υλοποιήθηκαν, 

υιοθέτησαν κάποιες προτάσεις για clustering αλλά μόνο σε επίπεδο στρατηγικού 

σχεδίου και δεν προχώρησαν σε ουσιαστικές δράσεις. Από τα σχέδια αυτά, 

μερικά ενσωματώθηκαν στα ΠΕΠ 2000 - 2006, με ειδικές δράσεις για την 

ενίσχυση της καινοτομίας, όπως είχαν περιγραφεί στα προγράμματα αυτά. 

Σε ότι αφορά την αξιολόγηση και αποτίμηση των μέχρι τώρα ενεργειών και των 

πόρων που έχουν δοθεί γι' αυτές, η χώρα δεν έχει κάνει κάτι ουσιαστικό με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχουν συγκεντρωτικά συμπεράσματα και η διεθνής 

κατάταξη της να βγαίνει μόνο από τις κατηγοριοποιήσεις που γίνονται από τον 

πίνακα του IMD και το διεθνές οικονομικό forum στο Davos. Σημαντικό βήμα 

πάντως πρέπει να θεωρηθεί η υιοθέτηση των νέων νόμων, του Ν. 2919/2001 που 

αναφέρεται σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και του Ν.2992/2002 που 

αναφέρεται σε θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Το θεσμικό πλαίσιο 

βέβαια χρειάζεται και περαιτέρω ενίσχυση. 

Μέσα στο πλαίσιο που περιγράφηκε ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η ανάπτυξη c 

καινοτομίας και περιφερειακών  πόλων  δραστηριοτήτων  έντασης γνώσης  (ή 

καινοτομίας),    μπορεί   να    αποτελέσει   για   την    Ελλάδα    σημαντική    

αναπτυξιακή προτεραιότητα. 

 

Από την συγκριτική μελέτη της ελληνικής εμπειρίας, προκύπτει ότι: 
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• σε επίπεδο ερευνητικών υποδομών των περιφερειών πράγματι υπάρχει   

συγκέντρωση   τεχνολογικών  υπηρεσιών   σε   ορισμένες  τεχνολογικές 

περιοχές,19 

• υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση ανάμεσα στις Περιφέρειες ως προς 

το βαθμό  καινοτομικότητας των επιχειρήσεων τους με σημαντικότερες 

τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, της Κρήτης, της Κεντρικής 

Μακεδονίας, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου, 

• τα δίκτυα συνεργασίας των επιχειρήσεων με άλλες επιχειρήσεις, 

πανεπιστήμια,  ερευνητικούς φορείς και άλλους τεχνολογικούς 

οργανισμούς, για την ανάπτυξη  καινοτομιών είναι αδύναμα, ιδιαίτερα 

στην περιφέρεια. 

 

  

ΙΙΙΙΙΙ..44  ΠΠρροοσσδδοοκκώώμμεενναα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ––  οοφφέέλληη  ααππόό  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  δδιικκττύύωωνν  

σσυυννεερργγαασσίίααςς,,  δδιικκττύύωωνν  κκααιιννοοττοομμίίααςς

                                                

  

 

1. Η δημιουργία καινοτομικής νοοτροπίας και περιφερειακής 

συνείδησης:  

• Προβολή της σημασίας και του οφέλους που προκύπτει από την καινοτομία  

• Ενθάρρυνση της υιοθέτησης της τεχνολογίας και της καινοτομίας  

 

2. Τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη 

ευνοϊκών συνθηκών σε σχέση με τις καινοτομίες:  

• Ανάπτυξη και στήριξη της υποδομής γνώσεων και της πρόσβασης σε τοπικό 

και διεθνές επίπεδο  

• Ανάπτυξη των θεσμών που στηρίζουν τη μάθηση  

• Ανάπτυξη των οργανισμών πους στηρίζουν τις καινοτομικές δραστηριότητες  

• Εξεύρεση χρηματοδότησης των καινοτόμων προϊόντων  

 

3. Την ενίσχυση των καινοτομικών ικανοτήτων των επιχειρήσεων:  
 

19Bάση κειμένου μελέτη της Logotech SA για την ΄Προσέλκυση Ξένων Επενδύσεων σε Έρευνα και 
Τεχνολογική Ανάπτυξη΄ για το ΕΛΚΕ. 
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• Ενδυνάμωση των τεχνολογικών και διοικητικών δυνατοτήτων  

• Επικέντρωση των επιχειρησιακών στρατηγικών στην ανάπτυξη των 

ανθρώπινου κεφαλαίου ως την κύρια πηγή ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων. 

Οι δραστηριότητές τους θα πρέπει να επικεντρώνονται στις Διαδικασίες 

Ανάπτυξης Νέων Καινοτόμων Προϊόντων από τις επιχειρήσεις με 

πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων της 

περιφέρειας να δημιουργήσουν και να διαθέσουν στην αγορά νέα καινοτόμα 

προϊόντα. Η στρατηγική αυτή πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη των παρακάτω 

στόχων:  

• την παροχή εργαλείων διαχείρισης τεχνολογιών και εφαρμοσμένων 

καλών πρακτικών προς τις επιχειρήσεις  

• τη διάδοση των μοντέλων ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων σε 

ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων  

• την ανάπτυξη νέων προϊόντων από μια κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων σε 

ολόκληρο το φάσμα των κύριων παραγωγικών δραστηριοτήτων της 

περιφέρειας, 

Η εισαγωγή νέων προϊόντων αποτελεί έναν πρωταρχικό δείκτη καινοτομίας 

που θα έχει άμεση θετική επίδραση στο δυναμικό για την παραγωγή 

καινοτομιών των Θεσσαλικών Επιχειρήσεων, με θετικές συνέπειες στην 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την απασχόληση του ανθρώπινου 

δυναμικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

ΙΙΙΙΙΙ..55  ΣΣυυσσττηημμααττιικκήή  ΑΑννάάππττυυξξηη  ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκήήςς  ΕΕππώώαασσηηςς  ––  BBuussiinneessss  IInnccuubbaattiioonn  

Η συστηματική ανάπτυξη Θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων έντασης γνώσης κι 

ερευνητικών κέντρων με την συμμετοχή επιχειρήσεων, θα παίξει καταλυτικό 

ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας στην περιφέρεια. 

Για το σκοπό αυτό προσφέρονται τόσο οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις του 

ΤΕΠΑΘ στην Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου όσο και η σταδιακή δημιουργία ενός δικτύου 
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θερμοκοιτίδων – με την επέκταση του δραστηριοτήτων του ΤΕΠΑΘ σταδιακά σε 

όλους τους νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Λάρισας, Τρικάλων και 

Καρδίτσας).   

Ο θεσμός της επιχειρησιακής επώασης (Business Incubation) έχει γνωρίσει μικρή 

ανάπτυξη στην Ελλάδα (μόνο 1 θερμοκοιτίδα ανά 106,000 επιχειρήσεις !). 

Ωστόσο θα πρέπει να διδαχθούμε από την λειτουργία και τον ρόλο του θεσμού 

στην οικονομία παγκοσμίως. Επίσης πρέπει να θέσουμε ποιοτικούς και 

ποσοτικούς στόχους ώστε να φανούν τα οφέλη, πρέπει να τεθούν οι σωστές 

βάσεις για την διοίκηση και την δικτύωση των επιχειρησιακών επωαστήρων ώστε 

να συντελέσουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.  

Σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας για την προώθηση του θεσμού αποτελούν  

• Η επιθυμία για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης 

• Η γέννηση και η εφαρμογή νέων καινοτόμων ιδεών και υπηρεσιών 

• Η επιλογή κατάλληλης στρατηγικής - μάνατζμεντ 

• Η ανάληψη ρίσκου από πλευράς των επενδυτών  

• Η ανεύρεση και αξιοποίηση κατάλληλων επιχειρησιακών πόρων 

 

Στην προσπάθεια αυτή το Τεχνολογικό Πάρκο με τον θεσμό των θερμοκοιτίδων 

και της Επιχειρησιακής Επώασης (Business Incubation) μπορεί ν΄ αποτελέσει 

αρωγό  Επιχειρηματικότητας για όλη την περιοχή της Θεσσαλίας. 

Οι απαιτήσεις για την επιτυχή λειτουργία του εγχειρήματος συνοψίζονται στην 

απαραίτητη ύπαρξης Ταχύτητας κι Ευελιξίας, στο Δίκτυο Επαφών και στη 

Σύνδεση επωαστήρων και επωαζόμενων. 

Τα προσδοκώμενα οφέλη από την λειτουργία των επωαστήρων κατατάσσονται 

σε δύο επίπεδα. Για τους επωαζόμενους προβλέπεται να είναι η πραγματοποίηση 

γρήγορης και ισχυρής εισόδου στην αγορά, προσδιορισμός και απόκτηση 

στρατηγικών συμμαχιών και η ανταλλαγή γνώσης μέσω αλληλεπίδρασης των 

incubates. Ενώ για το κοινωνικό σύνολο αναμένεται η δημιουργία (νέων) θέσεων 

εργασίας, οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, μεταφορά γνώσης κι ενσωμάτωση 

της τεχνολογίας στην επιχείρηση, αρωγός στην καινοτομία, δημιουργία νέων 

προϊόντων & Υπηρεσιών. 
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ΙΙΙΙΙΙ..66  ΣΣύύγγχχρροοννοοιι  ΕΕννααλλλλαακκττιικκοοίί  ΦΦοορρεείίςς  ΧΧρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς    
 
Θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης της οργάνωσης 

τέτοιων εταιριών στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων Καινοτόμων 

ενεργειών (ΕΤΠΑ, Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας, Ζώνη Καινοτομίας 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης κ.ά.). 

Το συγκριτικό  πλεονέκτημα των εταιριών αυτών είναι ότι οι περιφερειακοί 

ιδρυτικοί φορείς, που συνήθως εκπροσωπούν την πλειοψηφία, έχουν αμεσότερη 

σχέση με τους επιχειρηματίες της περιφέρειάς τους και καλή γνώση της 

αγοράς με αποτέλεσμα να καθίσταται ευκολότερη τόσο η συγκέντρωση των 

προς επένδυση κεφαλαίων όσο και η εξεύρεση αξιόλογων επενδυτικών 

ευκαιριών. Η συμμετοχή του Ταμείου Νέας Οικονομίας βοηθά στην γρήγορη 

συγκέντρωση των απαραίτητων κεφαλαίων αλλά και στην μείωση του 

επενδυτικού κινδύνου. 

Η σύσταση και η λειτουργία τέτοιας μορφής περιφερειακών Venture Capital 

Funds αναμένεται ότι θα τονώσει την Περιφερειακή – Τοπική οικονομική 

ανάπτυξη. Θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θα 

δημιουργήσει υπεραξίες για τους επενδυτές, όπως έχει συμβεί με παρόμοια 

εγχειρήματα που έχουν λειτουργήσει στο εξωτερικό. 

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην σύσταση αλλά και την λειτουργίας τέτοιων 

εταιριών μπορεί να παίξουν οι τοπικές Συνεταιριστικές Τράπεζες και τα 

επιμελητήρια μιας και γνωρίζουν από κοντά την αγορά στην οποία 

απευθύνονται. Ενώ παράλληλα τα Τεχνολογικά Πάρκα και οι Θερμοκοιτίδες 

ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων προσφέρουν  τις απαραίτητες 

υποστηρικτικές δομές ιδιαίτερα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της 

καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια. (Γίνεται σχετική αναφορά 

στα επιμέρους κεφάλαια) 
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ΙΙΙΙΙΙ..77  ΟΟ  ννέέοοςς  ρρόόλλοοςς  ττωωνν  ΑΑκκααδδηημμααϊϊκκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  
 

Η διαχείριση της γνώσης προϋποθέτει τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να 

υιοθετήσουν  και να αναπτύξουν έναν νέο ρόλο. (Διάγραμμα 1) Στην 

ενθάρρυνση της ερευνητικής προσπάθειας των επιχειρήσεων. Για την ποιοτική 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας έχει μεγαλύτερη σημασία η «άρρητη» γνώση 

που αποκτάται από την εμπειρία της έρευνας, παρά η «ρητή» γνώση που 

περικλείεται στο ίδιο το ερευνητικό προϊόν, κάτι που μπορεί να γίνεται κατά τη 

διάρκεια της έρευνας και όχι μετά την ολοκλήρωσή της.  Η μεταφορά της γνώσης 

και η εμπορευματοποίηση της είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις θεμελιώδεις 

αξίες της εκπαίδευσης και της έρευνας. Η μεταφορά γνώσης και η 

εμπορευματοποίησή της προαπαιτεί την δέσμευση των επιχειρηματιών και των 

ιδρυμάτων για επιχειρηματικής έρευνα.  

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

 

Καινοτομία

Ανάπτυξη

Εκπαίδευση

Έρευνα

Μεταφορά 
Γνώσης

Εμπορευματοποίηση Δημιουργία 
γνώσης

 
 

Πηγή : ΤΙΙ 2005 Annual conference, Fribourg, Switzerland. 

Company Networking for improved innovation and industrial performance. 
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ΙΙΙΙΙΙ..88  ΟΟ  ννέέοοςς  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  εεππιιχχεειιρρηημμααττίίαα

                                                

  

 

Με την καλλιέργεια κουλτούρας επιχειρηματικότητας και καινοτομίας οι 

επιχειρήσεις θα γίνουν πιο θετικές στην επιλογή προσωπικού με συγκεκριμένα 

κριτήρια, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην ανάπτυξη εσωτερικής 

επικοινωνίας, στην παροχή κινήτρων για την ενδυνάμωση του προσωπικού και 

στην συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων. 

Η διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη που έχουν θέσεις ισχύος θα πρέπει να είναι 

έτοιμοι να ρισκάρουν. Να ερευνούν το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

Να ψάχνουν για νέες επιχειρηματικές ιδέες. Να αναζητούν τις εφαρμογές της  

υψηλής τεχνολογίας. Τέλος θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένας γενικός 

συντονιστής, που μέσα από την πολυπλοκότητα και τον πλουραλισμό θα 

μετατρέψει αποτελεσματικά την  παραπάνω γνώση σε προστιθέμενη αξία 

αποφεύγοντας έτσι το παράδοξο της καινοτομίας. 20Ένα εργαλείο για το σκοπό 

αυτό είναι η διάχυση της καινοτομίας. Έτσι οι επιχειρήσεις κερδίζουν πουλώντας 

για παράδειγμα ερευνητικά αποτελέσματα που τα χαρακτηρίζει η 

καινοτομικότητα.  

Τέλος, αυτό που δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε είναι ότι το βασικό συστατικό της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας είναι η δημιουργικότητα. Ο χρόνος και 

το χρήμα – κυρίως η έλλειψή τους- μας εμποδίζει από το να πετύχουμε τους 

στόχους μας. Η πρόταση για την αντιμετώπισή τους είναι αλλαγή στον τρόπο 

σκέψης και η εφαρμογή ενός επαναστατικού, εμπνευσμένου σκέπτεσθαι. Η 

συνταγή που προτείνει ο G. Cloutier21 είναι απλή. Το μόνο που χρειαζόμαστε 

είναι τρία διαλείμματα κατά τη διάρκεια της ημέρας : 

‘’Ένα διάλειμμα για να εκφράσουμε την τρυφερότητά μας. 

  Ένα διάλειμμα για την προσωπική μας ευχαρίστηση. 

  Ένα διάλειμμα για να σκεφτούμε, χωρίς πίεση.’’ 

 
20 Haour G.,2004, Resolving The Innovation Paradox, Great Britain 
21 Cloutier, G., 2000, The Power of the Future, Quebec 
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ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  
 

Συνοψίζοντας η αύξηση της παραγωγικότητας και η ανάπτυξη της Ελληνικής 

Περιφέρειας προϋποθέτει αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 

Οι βασικοί συντελεστές/στόχοι για επίτευξη αύξησης της ανταγωνιστικότητας 

είναι: 

• Βελτίωση και απλοποίηση του κανονιστικού περιβάλλοντος μέσα στο 

οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν 

• Εκσυγχρονισμός των υποδομών υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας 

• Επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο για βελτίωση των δεξιοτήτων και 

της γνώσης αντί για την δημιουργία βεβιασμένων θέσεων εργασίας 

• Χρήση και παραγωγή του τρίπτυχου Τεχνολογία – Πληροφορία – 

Επικοινωνία 

• Αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων με 

σκοπό την αύξηση της ευελιξίας 

• Ενίσχυση των δραστηριοτήτων Καινοτομίας 

• Ενίσχυση των βιομηχανιών τεχνολογικής βάσης αντί των βιομηχανιών 

εντάσεως κεφαλαίου 

• Διασύνδεση των μεταποιητικών επιχειρήσεων με ερευνητικά 

αποτελέσματα, καινοτομίες και δίκτυα γνώσεων 

• Ενίσχυση δραστηριοτήτων που θα υποστηρίξουν τον κύκλο επιστήμη – 

εφεύρεση – καινοτομία – πρωτοτυποποίηση – βιομηχανοποίηση – 

εμπορική αξιοποίηση – γνώση 

 

Ειδικότερα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας  

 

• Στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας υπάρχει σημαντική παρουσία και των 

τριών τομέων της οικονομίας. Ο τριτογενής τομέας όμως παρουσιάζει την 

ταχύτερη ανάπτυξη.  
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• Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στην παραγωγική βάση του κάθε 

νομού. Στο δίπολο  Μαγνησίας – Λάρισας υπάρχει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των υπηρεσιών και της μεταποίησης ενώ στους νομούς 

Τρικάλων και Καρδίτσας κυριαρχεί η πρωτογενής τομέας.  

• Τα δυνατά σημεία της Περιφέρειας σχετίζονται με την μακρά 

βιομηχανική παράδοση, την εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού, την 

ταχεία ανάπτυξη του τριτογενή τομέα, την γεωγραφική θέση της 

Περιφέρειας τα έργα υποδομής, στο οδικό στο σιδηροδρομικό δίκτυο 

αλλά και στο λιμάνι του Βόλου και τέλος στην ύπαρξη σημαντικών 

Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

• Τα αδύναμα σημεία της Περιφέρειας σχετίζονται με την έλλειψη 

διασυνδέσεων μεταξύ των ερευνητικών φορέων και των επιχειρήσεων, 

την παραδοσιακή διάρθρωση μεταποίησης και το χαμηλό ποσοστό 

καινοτόμων επιχειρήσεων, την έλλειψη υποδομών στήριξης 

επιχειρηματικότητας, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων την έλλειψη 

σύγχρονης κουλτούρας και μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού από 

τις επιχειρήσεις.  

• Οι κυριότερες ανάγκες των  επιχειρήσεων της Περιφέρειας μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν στους τομείς των υποδομών, των υπηρεσιών προς τις 

επιχειρήσεις, την χρηματοδότηση και σε ζητήματα καινοτομίας. 

• Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός δομών στην Περιφέρεια που όμως δεν 

ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του παραγωγικού συστήματος. Οι δομές 

αυτές χρειάζεται  να στελεχωθούν με περισσότερο εξειδικευμένο 

προσωπικό, περισσότερη εμβάθυνση και εξειδίκευση στα αντικείμενα των 

δραστηριοτήτων τους και αποσαφήνιση των ρόλων και των υπηρεσιών 

που προσφέρει ο κάθε οργανισμός στις επιχειρήσεις. Η συνεργασία των 

παραπάνω δομών γίνεται ευκαιριακά και άτυπα.  

• Στην Περιφέρεια υπάρχει αξιόλογο και καταρτισμένο ανθρώπινο 

δυναμικό, άλλα υπάρχει ανάγκη εξειδίκευσης σε συγκεκριμένους τομείς.  

• Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης των δικτύων και κυρίως αυτών που 

βασίζονται στις ΤΠΕ. 
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• Στην Περιφέρεια δεν υπάρχουν Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών 

Συμμετοχών όπως επίσης δεν έχουν αναπτυχθεί και νέα επενδυτικά 

προϊόντα. Υπάρχουν όμως σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία δεν 

δραστηριοποιούνται.  

• Υπάρχει ένας αριθμός άτυπων διασυνδέσεων στην Περιφέρεια που 

μπορούν να ενισχυθούν και να λάβουν μόνιμη μορφή.  
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Company Networking for improved innovation and industrial performance. 

 

1ο  Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Αξιοποίηση Καλών Πρακτικών  αξιολόγησης & 

Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας με Αξιοποίηση της Καινοτομίας» που 

διοργάνωσε το Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας 
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ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - LINKS 
 

www.celcee.edu

www.entre-ed.org

www.cordis.lu

www.gate2growth.com

www.europa.eu.int/comm/

www.hvca.gr

www.bvca.co.uk

www.ventureeconomics.com

www.anoiktoforum.gr
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ΠΠΕΕΠΠ  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς  
 
Συγκεντρώνει 929 εκατ. € συνολικό κόστος (2,08% επί του συνόλου του 
ΚΠΣ). Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται σε 928,8 εκ. €, ποσοστό 123,65% 
επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.   
Οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές κατά το έτος 2003 ανέρχονται σε 61,1 εκ. 
€, ενώ οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές σωρευτικά μέχρι 31/12/2003 
φτάνουν σε 83,5 εκ. € και διαμορφώνουν την απορρόφηση σε 11% επί της 
Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης. 
Οι συνολικά καταβληθείσες και πιστοποιηθείσες πληρωμές σωρευτικά μέχρι τις 
31/12/2003 είναι 83,5 εκ. € (11% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του 
Προγράμματος), εκ των οποίων τα 61,1 εκ. € αντιστοιχούν στο έτος 2003. 
Ειδικότερα η ανάλυση της Δημόσιας Δαπάνης ως προς την Κοινοτική 
Συμμετοχή (Κ.Σ.) είναι για το ΕΤΠΑ 44,8 εκ. € (11% επί της συνολικής Κ.Σ.), 
για το ΕΚΤ 3,2 εκ. € (7% επί της συνολικής Κ.Σ.), για το ΕΓΤΠΕ-Π 14,4 εκ. € 
(12% επί της συνολικής Κ.Σ.), ενώ οι Εθνικοί Πόροι είναι 21,2 εκ. € (11% επί 
της συνολικής Εθνικής Συμμετοχής). 
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ΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ  
 

Α) Δείκτες Παραγωγικού Συστήματος (10 Δείκτες)  

• Πληθυσμός, Πυκνότητα Πληθυσμού, Κατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν,  

• Απασχόληση ως ποσοστό του πληθυσμού,  

• Ανεργία ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού, 

• Απασχόληση ανά Τομέα Δραστηριότητας ως ποσοστό των 

απασχολούμενων (3 Δείκτες), 

•  Απασχόληση ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας ως ποσοστό των 

απασχολούμενων, 

•  Εξαγωγές ανά Προϊόν ως ποσοστό της αξίας των εξαγωγών. 

 

Β) Δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού (8 Δείκτες) 

•  Πληθυσμός με Γνώσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως ποσοστό του 

πληθυσμού 25-64 ετών, 

• Απασχόληση σε Επιστήμη και Τεχνολογία ως ποσοστό των 

απασχολούμενων (3 Δείκτες), 

•  Προσωπικό Έρευνας και Ανάπτυξης ως ποσοστό του εργατικού 

δυναμικού (4 Δείκτες). 

 

Γ) Δείκτες Δημιουργίας Γνώσης (6 Δείκτες) 

 

•     Δαπάνες Έρευνας  και  Ανάπτυξης  ως  ποσοστό  του  Ακαθάριστου   

Εγχώριου Προϊόντος (4 Δείκτες), 

•     Αιτήσεις για χορήγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ανά εκατομμύριο 

πληθυσμού, 

•     Αιτήσεις για χορήγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ανά εκατομμύριο 

εργατικού δυναμικού. 
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Δ) Δείκτες Ανάπτυξης Καινοτομίας (3 Δείκτες) 

 

•     Νέες   Επιχειρήσεις   ανά    Κλάδο   Δραστηριότητας   ως   ποσοστό   των   

νέων επιχειρήσεων, 

•     Καινοτόμες   Μεταποιητικές   Επιχειρήσεις   ως   ποσοστό   των    

μεταποιητικών επιχειρήσεων, 

•     Πωλήσεις από Καινοτομίες Προϊόντων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων ως 

ποσοστό των πωλήσεων μεταποιητικών επιχειρήσεων. 

Οι Δείκτες για την περιφέρεια της Θεσσαλίας συγκρίθηκαν με τους αντίστοιχους: 

•     των υπολοίπων 12 περιφερειών της ελληνικής επικράτειας, 

•     της Ελλάδας, 

•     της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών αυτής. 

Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 57 Πινάκων και 56 Διαγραμμάτων 

που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό. 

Στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων για την Καινοτομία (ΕΠΑΚ) του 2002 

ορίζονται τρεις δείκτες απόδοσης των ευρωπαϊκών περιφερειών: 

•     Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός Δείκτης Καινοτουίας (ΠΕΣΔΚ) - 

Regional National Summary Innovation Index (RNSII) . Ορίζεται ως ο σχετικός 

μέσος όρος των δεικτών καινοτομίας μίας περιφέρειας προς το μέσο της χώρας. 

Όταν η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη του 100 τότε η καινοτομική επίδοση της 

συγκεκριμένης περιφέρειας βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της χώρας. 

•     Περιφερειακός Ευρωπαϊκός Συνοπτικός Δείκτης Καινοτομίας 

(ΠΕυρΣΔΚ) -Regional European Summary Innovation Index (REUSII). Ορίζεται 

ως ο σχετικός μέσος όρος των δεικτών καινοτομίας μίας περιφέρειας προς το 

μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Όταν η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη του 

100 τότε η καινοτομική επίδοση της συγκεκριμένης περιφέρειας βρίσκεται πάνω 

από το μέσο όρο της ΕΕ. 

«     Φανερός Περιφερειακός Συνοπτικός Δείκτης Καινοτομίας (ΦΠΣΔΚ)- 

Revealed Regional Summary Innovation Index (RRSII). Προκύπτει ως μέσος ορός 

των δεικτών ΠΕΣΔΚ και ΠΕυρΣΔΚ. 
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