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1. Ειςαγωγή
Στθν τελευταία δεκαετία, ραγδαίεσ εξελίξεισ πραγματοποιικθκαν ςτον τομζα τθσ
μεταποίθςθσ. Θ παγκοςμιοποίθςθ και οι νζεσ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν
άλλαξαν ριηικά τισ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, ςυνζβαλαν ςτθ μείωςθ του μεριδίου τθσ
μεταποίθςθσ ςτο ΑΕΡ ςτισ χϊρεσ του βιομθχανικοφ κζντρου και ςτθ μεταφορά και αφξθςθ τθσ
βιομθχανικισ δραςτθριότθτασ ςτισ νζεσ δυναμικζσ χϊρεσ τθσ νοτιοανατολικισ Αςίασ.
Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ), θ παγκοςμιοποίθςθ ςυνοδεφτθκε από τθ μετεγκατάςταςθ
παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων, αλλά και δραςτθριοτιτων ζρευνασ & ανάπτυξθσ ςε χϊρεσ
χαμθλότερου κόςτουσ εργαςίασ, τθ μετατόπιςθ τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ προσ τον τομζα
των υπθρεςιϊν, τθν κρίςθ πολλϊν βιομθχανικϊν κλάδων και τθν απϊλεια κζςεων εργαςίασ
ςτθ μεταποίθςθ. Σφμφωνα με πρόςφατεσ ανακοινϊςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, οι
μεταβολζσ αυτζσ δεν αποτελοφν, τουλάχιςτον όχι ακόμθ, αποβιομθχάνιςθ. Αυτό, γιατί, αν και
οι περιςςότεροι βιομθχανικοί κλάδοι ςθμειϊνουν ςθμαντικζσ απϊλειεσ κζςεων εργαςίασ,
παρατθρείται αφξθςθ τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ, τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ και
τθσ προςτικζμενθσ αξίασ ςτο ςφνολο τθσ μεταποίθςθσ ςτθν ΕΕ (Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων, 2002 και 2004).
Ραρά τισ μεταβολζσ αυτζσ, θ μεταποίθςθ αποτελεί ςθμαντικό οικονομικό τομζα ςτθν ΕΕ
δεδομζνου ότι αντιπροςωπεφει το 20% τθσ ςυνολικισ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ
(ΑΡΑ) και 18% τθσ απαςχόλθςθσ. Ωςτόςο, από το 2000 θ ςυνολικι αφξθςθ ΑΡΑ ςτον τομζα
αυτό ιταν αργι και θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ αρνθτικι. Στθν ΕΕ27, θ μζςθ ετιςια μεταβολι
2000-2005 τθσ απαςχόλθςθσ ιταν -1,5% και τθσ προςτικζμενθσ αξίασ +0,9% . Θ
παραγωγικότθτα είναι ςτο μζςο όρο όλων των τομζων παραγωγισ (101%), περίπου το μιςό
από τθν παραγωγικότθτα ςτισ χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ (207%), των υπθρεςιϊν
ακίνθτθσ περιουςίασ (189%), και των μεταφορϊν (122%) (European Commission 2008).
Αντίςτοιχεσ τάςεισ χαρακτθρίηουν τθ μεταποίθςθ ςτθν Ελλάδα. Μεταξφ 1997 και 2006 ο
αρικμόσ των καταςτθμάτων που απαςχολοφν περιςςότερο από 10 άτομα μειϊκθκε από 5.407
ςε 3.376 (-37,56%) με μζςθ ετιςια μεταβολι -4,6%. Ο αρικμόσ των απαςχολουμζνων
μειϊκθκε από 235.261 ςε 206.793 άτομα (-12,10%) με μζςθ ετιςια μεταβολι – 1,28%.
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Εντοφτοισ, θ προςτικζμενθ αξία αυξικθκε από 10,45 ςε 11,47 δισ Ευρϊ (+9,76%) με μζςθ
ετιςια μεταβολι +0,94% (Ε.Σ.Υ.Ε., Ετιςια Βιομθχανικι Ζρευνα 1997 – 2006).
Σιμερα, θ μεταποίθςθ δεν αποτελεί πλζον το κζντρο των τομζων υψθλισ ανάπτυξθσ ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ ζρευνα τθσ μεταβολισ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ προςτικζμενθσ αξίασ
που παρουςιάηεται ςτθν 5θ Ζκκεςθ Ρροόδου Οικονομικισ και Κοινωνικισ Συνοχισ (European
Commission, 2008) δείχνει ότι οι τομείσ υψθλισ ανάπτυξθσ ςτθν ΕΕ ζχουν μεταβλθκεί
ςθμαντικά. Ρεριλαμβάνουν:
 Δφο τομείσ υπθρεςιϊν με υψθλά επίπεδα παραγωγικότθτασ: (1) Επιχειρθματικζσ
υπθρεςίεσ, και (2) Χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ.
 Τρεισ τομείσ υπθρεςιϊν με υψθλι αφξθςθ απαςχόλθςθσ και προςτικζμενθσ αξίασ και
μζςθ παραγωγικότθτα: (1) Εμπόριο, (2) Ξενοδοχεία και εςτιατόρια, και (3) Μεταφορζσ
και επικοινωνίεσ .
 Τον τομζα των καταςκευϊν, που χαρακτθρίηεται από μεγάλθ μεταβολι τθσ
απαςχόλθςθσ ςε ςυνδυαςμό με αρκετά ςθμαντικι αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ.
 Τρεισ κλάδουσ τθσ μεταποίθςθσ με υψθλι αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ, αλλά
μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ, που αποτελοφν κλάδουσ υψθλισ και μζςθσ τεχνολογίασ:
(1) Χθμικά και τεχνθτζσ ίνεσ, (2) Θλεκτρικζσ μθχανζσ, οπτικά και εξοπλιςμόσ, και (3)
Εξοπλιςμόσ μεταφορικϊν μζςων.
Διάγραμμα 1: Σομείσ υψηλήσ ανάπτυξησ ςτην ΕΕ

Ρθγι: European Commission, 2008

Σιμερα, κεντρικι επιδίωξθ των περιςςοτζρων κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είναι
να ενιςχφςουν τθ μετάβαςθ από τθ «μεταποίθςθ των φυςικϊν πόρων» ςτθ «μεταποίθςθ που
βαςίηεται ςτθ γνϊςθ» και μζςω αυτοφ του μεταςχθματιςμοφ να αντιμετωπίςουν τον
ανταγωνιςμό ςτισ παγκόςμιεσ αγορζσ, τα προϊόντα τθσ Κίνασ και Ινδίασ ειδικότερα, που
πλεονεκτοφν ςε όρουσ κόςτουσ και ςταδιακά ςε ποιότθτα και τεχνολογία.
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2. Σο νζο πλαίςιο ανάπτυξησ: Οικονομία τησ γνϊςησ
Μαηί με τισ μεταβολζσ ςτθ μεταποίθςθ, ςτθ δεκαετία του 1990 μεταβλικθκαν επίςθσ οι
ςυνκικεσ και οι αντιλιψεισ μασ για τθν ανάπτυξθ. Στθ κεωρία κυριάρχθςε μια ομάδα
προςεγγίςεων που ζγινε γνωςτι με όρουσ όπωσ «κεςμικά οικονομικά» (institutional
economics), «κεωρία νζασ ανάπτυξθσ» (new growth theory), «εξελικτικι οικονομικι κεωρία»
(evolutionary economic theory), θ οποία επαναδιατυπϊνει ριηικά τα μοντζλα ανάπτυξθσ,
τοποκετϊντασ τθ γνϊςθ, τθν τεχνολογία και τθν καινοτομία ςτο κζντρο των δυνάμεων που
κακοδθγοφν τθν ανάπτυξθ.
Στθ ςθμερινι οικονομία, ο κφριοσ παράγοντασ που προςδιορίηει τθν ανάπτυξθ δεν είναι θ
ςυςςϊρευςθ του κεφαλαίου, αλλά θ γνϊςθ, θ ζρευνα και θ καινοτομία. Θ γνϊςθ προςφζρει
ςυνκικεσ για αυξανόμενεσ οικονομικζσ αποδόςεισ και δθμιουργεί ευκαιρίεσ για ςχεδόν
απεριόριςτθ ανάπτυξθ. Σε διάκριςθ με τθ νεοκλαςικι οικονομικι κεωρία που επικεντρϊνεται
ςτισ αγορζσ, τα άτομα και τισ επιχειριςεισ που υποτίκεται ότι δρουν ορκολογικά ςε ςχζςθ με
το μθχανιςμό των τιμϊν για να μεγιςτοποιιςουν τθ χριςθ και απόδοςθ των οικονομικϊν
πόρων κεφαλαίου και εργαςίασ, τα οικονομικά τθσ καινοτομίασ επικεντρϊνονται ςτουσ
τρόπουσ που οι οικονομικοί οργανιςμοί – μικρζσ ατομικζσ επιχειριςεισ, επιχειριςεισ,
βιομθχανικοί κλάδοι, πόλεισ και περιφζρειεσ – καινοτομοφν και γίνονται πιο παραγωγικοί.
Θ Θεωρία τησ Νέασ Ανάπτυξησ προςεγγίηει τθν οικονομικι δραςτθριότθτα από δφο
αφετθρίεσ. Ρρϊτον κεωρεί ότι θ τεχνολογικι πρόοδοσ είναι αποτζλεςμα τθσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ, ότι είναι ενδογενζσ ςτοιχείο του τρόπου που λειτουργοφν οι αγορζσ.
Δεφτερον, ότι θ γνϊςθ και τεχνολογία οδθγοφν ςε αυξανόμενεσ αποδόςεισ που με τθ ςειρά
τουσ τροφοδοτοφν αζναα τθν ανάπτυξθ (Romer 1990 και 1994). Θ κεωρία αναπτφχκθκε ωσ
κριτικι ςτθ νεοκλαςικι κεωρία οικονομικισ ανάπτυξθσ και ςτθν αδυναμία τθσ να ερμθνεφςει
το ςφνολο τθσ ανάπτυξθσ ςε ςχζςθ με τισ μεταβολζσ των ςυντελεςτϊν παραγωγισ κεφάλαιο
και εργαςία (το πρόβλθμα του εναπομζνοντοσ υπολοίπου residual - το μθ ερμθνεφςιμο μζροσ
τθσ ανάπτυξθσ). Σε αντίκεςθ με τουσ οικονομικοφσ ςυντελεςτζσ τθσ ανάπτυξθσ κατά τθν
νεοκλαςικι κεωρία (Κ, L) που αναλϊνονται κατά τθ χριςθ τουσ, θ γνϊςθ μπορεί να
μοιράηεται και να επαναχρθςιμοποιείται απεριόριςτα, και επιπλζον να βελτιϊνεται /
επαυξάνεται με τθ χριςθ τθσ. Θ γνϊςθ βαςίηεται ςτον εαυτό τθσ με αποτζλεςμα να
δθμιουργεί πλοφτο και να αυξάνει τθν αξία με τθν πάροδο του χρόνου.
Θ ανατροπι που ειςάγει θ Θεωρία Νέασ Ανάπτυξησ αφορά ςτθν απόρριψθ του ακρογωνιαίου
λίκου των παραδοςιακϊν οικονομικϊν μοντζλων ανάπτυξθσ, τθ λογικι τθσ φθίνουςασ
απόδοςησ. Στθ νεοκλαςικι κεωρία, ο νόμοσ τθσ φκίνουςασ απόδοςθσ υποςτθρίηει ότι
λαμβάνουμε λιγότερο επιπλζον προϊόν όταν προςκζτουμε επιπλζον δόςεισ ειςροϊν. Πτι
κακϊσ αναπτφςςεται μια παραγωγικι μονάδα και αυξάνεται θ παραγωγι τθσ, θ ίδια ειςροι
πόρων κεφαλαίου και εργαςίασ οδθγεί ςε μικρότερθ απόδοςθ από αυτι των προθγουμζνων
ειςροϊν. Αυτι θ φκίνουςα απόδοςθ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του οριακοφ κόςτουσ
παραγωγισ.1 Κατά ςυνζπεια, θ οικονομικι ανάπτυξθ γίνεται όλο και πιο αργι και ενδεχόμενα
ςταματάει.
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Οριακό κόςτοσ παραγωγισ είναι το κόςτοσ παραγωγισ μιασ μονάδασ προϊόντοσ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ
παραγωγισ τθσ αμζςωσ προθγοφμενθσ μονάδασ του ίδιου προϊόντοσ. Είναι θ μεταβολι ςτο ςυνολικό κόςτοσ που
προκφπτει όταν θ ποςότθτα παραγωγισ μεταβάλλεται κατά μία μονάδα. Μακθματικά, θ ςυνάρτθςθ του οριακοφ
κόςτουσ εκφράηεται ωσ θ πρϊτθ παράγωγοσ του ςυνολικοφ κόςτουσ ςε ςχζςθ με τθν ποςότθτα.
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Ο Paul Romer ιςχυρίηεται ότι θ λογικι τθσ φκίνουςασ απόδοςθσ δεν ιςχφει ςτθν οικονομία
τθσ γνϊςθσ.
“Ο φυςικόσ κόςμοσ χαρακτθρίηεται από φκίνουςεσ αποδόςεισ. Οι φκίνουςεσ αποδόςεισ είναι
αποτζλεςμα τθσ ςπανιότθτασ των φυςικϊν αντικειμζνων. Μία από τισ πιο ςθμαντικζσ διαφορζσ
ανάμεςα ςτα αντικείμενα και ςτισ ιδζεσ είναι ότι οι ιδζεσ είναι ςπάνιεσ και θ διαδικαςία τθσ
ανακάλυψθσ ςτθ ςφαίρα των ιδεϊν δεν πάςχει από φκίνουςεσ αποδόςεισ.”

(Kurtzman 2001, An Interview with P. Romer)
Στθν ευρυηωνικι οικονομία για παράδειγμα, το λογιςμικό, οι εφαρμογζσ Internet, οι
ψθφιακζσ υπθρεςίεσ μποροφν να ζχουν υψθλό αρχικό κόςτοσ ανάπτυξθσ και διανομισ, αλλά
πολφ χαμθλι και ςε κάκε περίπτωςθ μθ φκίνουςα απόδοςθ, κακϊσ το κόςτοσ εξυπθρζτθςθσ
κάκε νζου πελάτθ είναι πολφ χαμθλό και οριακά μθδενικό. Αυτι θ μείωςθ του κόςτουσ ανά
μονάδα προϊόντοσ εκφράηει τθ λογικι των αυξανόμενων αποδόςεων που χαρακτθρίηει τθν
οικονομία τθσ γνϊςθσ. Με μια πρόςφατθ οργανωτικι καινοτομία, το cloud computing, θ
απαίτθςθ για κεφάλαιο ζναρξθσ για τθν προςφορά μιασ ψθφιακισ υπθρεςίασ περιορίςκθκε
ακόμθ περιςςότερο, κακϊσ όλοσ ο αναγκαίοσ εξοπλιςμόσ φιλοξενίασ τθσ υπθρεςίασ,
υπολογιςτικισ ικανότθτασ και ευρυηωνικότασ προςφζρεται ωσ διαδικτυακι υπθρεςία και
χρεϊνεται ανάλογα με τθ χριςθ, όπωσ ςτα δίκτυα θλεκτρικισ ενζργειασ και τθλεπικοινωνιϊν.
Θ ςυμβολι του κεφαλαίου ςχεδόν μθδενίηεται ςε μια οικονομία που ο ρυκμόσ μεγζκυνςθσ
προςδιορίηεται πλιρωσ από τθ δθμιουργικότθτα. Σε πολλοφσ τομείσ, θ οικονομία του
κεφαλαίου μεταςχθματίηεται ςε οικονομία δθμιουργικότθτασ.
Ουςιαςτικά, θ Θεωρία τησ Νέασ Ανάπτυξησ περιγράφει τθ δυναμικι των οικονομικϊν
ςχζςεων που αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο τθσ οικονομίασ τθσ γνϊςθσ, ςτθν οποία προζχουν
τα άυλα αγακά, οι αφξουςεσ αποδόςεισ και θ ςωρευτικι αποτελεςματικότθτα των γνϊςεων.
Οι νζεσ αυτζσ ςυνκικεσ μεταςχθματίηουν ριηικά τουσ όρουσ του ανταγωνιςμοφ και
αναδεικνφουν τθν ιςτορία, τθ γεωγραφία και τουσ κεςμοφσ ωσ δυνάμεισ που διαμορφϊνουν
τουσ όρουσ τθσ νζασ ανάπτυξθσ.
Στθν οικονομία τθσ γνϊςθσ άμεςα αλλάηει ο ανταγωνιςμόσ. Το παλιό πλαίςιο τθσ φκίνουςασ
απόδοςθσ οδθγεί ςε ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ, κακϊσ καμιά επιχείρθςθ δεν μπορεί να
παράγει και να προςφζρει προϊόντα για όλθ τθν παγκόςμια αγορά. Αν το κάνει κα
αντιμετωπίςει προβλιματα αυξθμζνου κόςτουσ και άλλεσ επιχειριςεισ κα τθν ανταγωνιςτοφν
αποτελεςματικά. Αυτό οδθγεί ςε μια ιςορροπία με πολλζσ επιχειριςεισ και μια
ανταγωνιςτικι αγορά. Στθν οικονομία τθσ γνϊςθσ θ ιςορροπία αυτι ανατρζπεται. Πταν μια
επιχείρθςθ παράγει ζνα άχλο προϊόν, μπορεί να το προςφζρει ςε όλο τον κόςμο χωρίσ
μειονεκτιματα κόςτουσ. Αντίκετα μπορεί να προςφζρει εκατομμφρια αντίγραφα με ελάχιςτο
επιπλζον κόςτοσ και τείνει να καταλάβει ολόκλθρθ τθν παγκόςμια αγορά. Οι ςυνκικεσ
ανταγωνιςμοφ γίνονται ςχεδόν-μονοπωλιακζσ. Και αυτό ιςχφει μζχρι τθ ςτιγμι που μια άλλθ
επιχείρθςθ κα δθμιουργιςει ζνα καλφτερο προϊόν γνϊςθσ, το οποίο κα αντικαταςτιςει
ςυνολικά το προθγοφμενο. Ο ανταγωνιςμόσ εξελίςςεται κατά ςτάδια ςχεδόν-μονοπωλιακϊν
αγορϊν με ςυνεχι αντικατάςταςθ και πολλζσ φορζσ κανιβαλιςμό των προϊόντων. Θ
επιχείρθςθ καταςτρζφει τα δικά τθσ προϊόντα πολφ πριν απαξιωκοφν τεχνολογικά για να μθν
επιτρζψει ςτουσ ανταγωνιςτζσ τθσ να ειςάγουν τα δικά τουσ προϊόντα και τθν
υποκαταςτιςουν ςυνολικά. Ο ανταγωνιςμόσ γίνεται με τθν ειςαγωγι νζων προϊόντων – τθν
πιο ριηικι μορφι καινοτομίασ – παρά ςε όρουσ τιμισ υφιςτάμενων προϊόντων και
τεχνολογιϊν μείωςθσ του κόςτουσ.
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Θ λειτουργία τθσ αγοράσ επίςθσ μεταβάλλεται. Ο μθχανιςμόσ των τιμϊν δεν λειτουργεί ωσ
επαρκζσ ςφςτθμα πλθροφόρθςθσ. Κακϊσ το οριακό κόςτοσ παραγωγισ του προϊόντοσ είναι
ςχεδόν μθδζν δεν υπάρχουν ‘τζλειεσ τιμζσ’ και θ αγορά δεν μπορεί να πλθροφοριςει ςωςτά
για τθν προςφορά και ηιτθςθ μζςω των τιμϊν. Θ υπερχείλιςθ και μεταφορά τεχνολογίασ
μζςω spillovers μεταφζρει τεράςτιεσ ποςότθτεσ αξίασ κάκε φορά που γνϊςεισ μετακινοφνται
άτυπα από ζνα οργανιςμό ςε ζνα άλλο, γεγονόσ που κάνει εξαιρετικά αβζβαια τθ ςφλλθψθ
τθσ αξίασ μιασ επζνδυςθσ ςτθν ζρευνα και τθ γνϊςθ. Οι αγορζσ είναι πλζον ατελείσ.
Οι τεχνολογικζσ διαδρομζσ, το πιο κακοριςτικό ςτοιχείο τθσ ανάπτυξθσ, επθρεάηονται από το
τυχαίο, τθ ςυγκυρία, τθν τυχαία ανακάλυψθ (serendipity). Θ ανάπτυξθ τείνει να
προςαρμοςτεί ςτθ λογικι τθσ πολυπλοκότθτασ και του χάουσ, όπου μικρζσ μεταβολζσ
οδθγοφν ςε κακολικά αποτελζςματα και οι οικονομικοί οργανιςμοί αλλθλεπιδροφν ςε
ςυνκικεσ αυκόρμθτθσ αυτοοργάνωςθσ, ανατροφοδότθςθσ και μάκθςθσ. Το μζλλον γίνεται
εξαιρετικά πολφπλοκο και αβζβαιο. Δεν υπάρχει μια εγγενισ ιςορροπία ςτθν αγορά, δεν
υπάρχει μια βζλτιςτθ λφςθ κακϊσ όλεσ οι πικανότθτεσ για τθ δθμιουργία νζασ γνϊςθσ - νζων
προϊόντων είναι ανοικτζσ και ενδυνάμει εφικτζσ.
Θ ςθμαςία τθσ οπτικισ αυτισ για τθ μεταποίθςθ είναι ότι οδθγεί ςε μια υβριδική κεϊρθςθ
τθσ μεταποίθςθσ, ωσ να ςυντίκεται από δφο μζρθ: (Α) ζνα τμιμα μεταποίθςθσ φυςικϊν
πόρων με φκίνουςεσ αποδόςεισ, εκτεκειμζνο ςτον παγκόςμιο ανταγωνιςμό και (Β) ζνα τμιμα
δθμιουργίασ και διαχείριςθσ γνϊςεων με αυξανόμενεσ αποδόςεισ, πιο προςτατευμζνο ςτον
παγκόςμιο ανταγωνιςμό μζςω των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Θ
ανταγωνιςτικότθτα τθσ μεταποίθςθσ είναι ςυνάρτθςθ των αναλογιϊν και ςχζςεων των
τμθμάτων Α και Β. Θ μεταποίθςθ κα παραμείνει ωσ δραςτθριότθτα των αναπτυγμζνων
περιοχϊν υψθλοφ κόςτουσ εργαςίασ εφόςον οι αποδόςεισ του τμιματοσ Β εξιςορροποφν το
ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα των αναπτυςςόμενων χωρϊν ςτο τμιμα Α. H μεταποίθςθ
οφείλει να λειτουργιςει ωσ ςφςτθμα ‘μεταποίθςθσ – υπθρεςιϊν’.

Πίνακασ 1: Η υβριδική διάςταςη τησ μεταποίηςησ

Βιομηχανία φυςικών πόρων

Βιομηχανία ζνταςησ γνώςεων

Υλικι παραγωγι

Άυλθ παραγωγι

Αυξανόμενο οριακό κόςτοσ

Μθδενικό οριακό κόςτοσ

Φκίνουςεσ αποδόςεισ

Αυξανόμενεσ αποδόςεισ

+

Ζνταςθ κεφαλαίου
Ανταγωνιςμόσ κόςτουσ εργαςίασ

Ζνταςθ γνϊςθσ
Ανταγωνιςμόσ ποιότθτασ εργαςίασ

Χωροκζτθςθ ςε περιφερειακζσ περιοχζσ

Χωροκζτθςθ ςε κεντρικζσ περιοχζσ

Οικονομία ςυςςϊρευςθσ

Δθμιουργικι οικονομία

Επιδίωξθ
κλίμακασ

μεγζκουσ

και

οικονομιϊν
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Επιδίωξθ
καινοτομίασ

ςυνεργαςίασ

και

3. Αναδιάρθρωςη τησ μεταποίηςησ ςτη Θεςςαλονίκη
Στθ δεκαετία 1997-2005, θ μεταποίθςθ ςτθ Θεςςαλονίκθ μειϊκθκε κατά 42,7% ςε αρικμό
καταςτθμάτων, κατά 17,8% ςε απαςχόλθςθ και κατά 3,1% ςε ςυνολικι προςτικζμενθ αξία.
Αντίκετα, θ αξία παραγωγισ αυξικθκε κατά 17,9% και οι πωλιςεισ προϊόντων κατά 18,4%
(ΕΣΥΕ, ςτακερζσ τιμζσ 2005). Οι τάςεισ αυτζσ δθλϊνουν τθ ςυγκζντρωςθ και εντατικοποίθςθ
τθσ παραγωγισ: το μζςο μζγεκοσ απαςχόλθςθσ κατά κατάςτθμα αυξικθκε κατά 40,5% - από
37 ςε 52 άτομα, θ προςτικζμενθ αξία ανά εργαηόμενο αυξικθκε κατά 17,8% - από 43.042 ςε
50.734 Ευρϊ, και θ ακακάριςτθ αξία παραγωγισ ανά εργαηόμενο αυξικθκε κατά 43,5% - από
119.560 ςε 171.538 Ευρϊ.
Διάγραμμα 2: Μεταβολή βαςικϊν δεικτϊν μεταποίηςησ 1996-2006
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Ρθγι: Ζρευνα URENIO – ΣΒΒΕ (2009)
Το οικοςφςτθμα τθσ βιομθχανίασ ςτθ Θεςςαλονίκθ διιλκε μια περίοδο ‘δαρβινικισ’
αναδιάρκρωςθσ, με τισ πλζον ανταγωνιςτικζσ μονάδεσ να επιβιϊνουν ςτον ανταγωνιςμό του
χαμθλοφ κόςτουσ εργαςίασ και να ιςχυροποιοφν τθν ανταγωνιςτικότθτα και παραγωγικότθτά
τουσ. Θ ζρευνα πεδίου ςτουσ ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ μεταποίθςθσ δείχνει ότι θ
αναδιάρκρωςθ αυτι βαςίςκθκε ςτον τεχνολογικό εκςυγχρονιςμό των μονάδων παραγωγισ,
ςτθν αναβάκμιςθ και βελτίωςθ των διαδικαςιϊν παραγωγισ, ςε αυτοματοποίθςθ και
τεχνολογίεσ διαδικαςίασ. Το οικοςφςτθμα αντιμετϊπιςε τον ανταγωνιςμό του χαμθλοφ
κόςτουσ εργαςίασ, αυξάνοντασ τθν προςτικζμενθ αξία ανά εργαηόμενο και μειϊνοντασ το
μερίδιο των αμοιβϊν εργαςίασ από το 13,7% τθσ ακακάριςτθσ αξίασ παραγωγισ ςτο 11,5%.
Θ ζρευνα URENIO-ΣΒΒΕ δείχνει ότι οι προκλιςεισ ςιμερα ζχουν ριηικά μεταςχθματιςκεί και
μετακινικθκαν από τθν «παραγωγι» προσ τθν «αγορά».
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Στα τρόφιμα, οι αδυναμίεσ και απειλζσ εντοπίηονται ςτθ δυςκολία διείςδυςθσ ςε νζεσ
αγορζσ, ςτθν ιςχυρι παρουςία «κακιερωμζνων» brand names, ςτθν ανεπαρκι
πλθροφόρθςθ για τισ ξζνεσ αγορζσ.
Στθν
κλωςτοχφαντουργία,
εντοπίηονται
ςτθν
ανεξζλεγκτθ
ειςαγωγι
κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων αμφίβολθσ ποιότθτασ, ςτθ ςταςιμότθτα τθσ
κατανάλωςθσ ενδυμάτων ςτισ ςθμαντικότερεσ αγορζσ του δυτικοφ κόςμου, ςτθ
διαρκϊσ αυξανόμενθ επιρροι των μεγάλων και οργανωμζνων δικτφων διανομισ
προϊόντων.
Στα μθ μεταλλικά ορυκτά, ςτον πολφ μεγάλο ανταγωνιςμό ςτθν εςωτερικι αγορά που
επιδρά κυρίωσ ςτισ μικροφ μεγζκουσ μονάδεσ, ςτθν πτϊςθ βαςικϊν αγορϊν όπωσ θ
οικοδομικι δραςτθριότθτα, ςτο μικρό βακμό πρόςβαςθσ ςε εξωτερικζσ αγορζσ.
Στον κλάδο των θλεκτρικϊν μθχανϊν και ςυςκευϊν, ςχετίηονται με τθν ιςχυρι
παρουςία επϊνυμων προϊόντων πολυεκνικϊν εταιρειϊν, ςτθ μείωςθ τθσ
κατανάλωςθσ και ςτον ιςχυρό ανταγωνιςμό από προϊόντα τθσ Κίνασ.

Ο τρόποσ που το οικοςφςτθμα τθσ μεταποίθςθσ αντιμετϊπιςε τον ανταγωνιςμό από προϊόντα
και περιοχζσ χαμθλοφ κόςτουσ εργαςίασ, μζςω του εκςυγχρονιςμοφ και αυτοματοποίθςθσ
των διαδικαςιϊν παραγωγισ, ςχετίηεται με τισ ςθμερινζσ αδυναμίεσ και απειλζσ. Αποκτικθκε
ιςχυρι παραγωγικι ικανότθτα, αλλά τα προβλιματα ςιμερα ζχουν μετακινθκεί προσ τθν
πλευρά των προϊόντων και των αγορϊν. Οι αδυναμίεσ των μονάδων τθσ μεταποίθςθσ
εντοπίηονται ςτουσ τομείσ τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ ανάπτυξθσ νζων προϊόντων, του brand
name, των δικτφων προϊκθςθσ προϊόντων ςτισ διεκνείσ αγορζσ.
Σιμερα, διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ είναι απαραίτθτεσ για τθ ςτροφι ςε νζα προϊόντα και νζεσ
αγορζσ, τόςο ςτο επίπεδο των επιχειριςεων, όςο και του περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο
λειτουργοφν. Οι προκλιςεισ αφοροφν τθν ανάπτυξθ καινοτόμων ςτο προϊόν επιχειριςεων,
ευφυϊν επιχειριςεων και δικτφων ςυνεργαςίασ, καινοτόμων ςχθματιςμϊν και ςυςτάδων
(clusters). Οι πολιτικζσ για τθ μεταποίθςθ πρζπει να διευκολφνουν τθ ςτροφι αυτι
οικοδομϊντασ πλεονεκτιματα πάνω ςτα ιςχυρά ςτοιχεία του τοπικοφ παραγωγικοφ
ςυςτιματοσ και ςτθ ςυμπλθρωματικότθτα τθσ μεταποίθςθσ με το περιβάλλον του ευρφτερου
αςτικοφ ςυςτιματοσ τθσ Θεςςαλονίκθσ. Ζνα νζο οικοςφςτθμα πόλθσ – μεταποίθςθσ είναι
αναγκαίο.

4. Ανάπτυξη καινοτομικϊν δραςτηριοτήτων από μεταποιητικζσ
επιχειρήςεισ τησ ελληνικήσ περιφζρειασ
Θ ζρευνα URENIO-ΣΒΒΕ ςχετικά με τθν αναδιάρκρωςθ τθσ μεταποίθςθσ ςτθ Θεςςαλονίκθ
περιλαμβάνει δφο ςθμαντικά ςυμπεράςματα.
Ρρϊτον, ότι ο ανταγωνιςμόσ ζχει εντακεί και άλλαξε επίπεδο: μετακινικθκε από τθν
επιχείρθςθ ςτο επιχειρθματικό ςφμπλεγμα (cluster, τοπικό παραγωγικό ςφςτθμα, περιοχιςφςτθμα) μζςα ςτο οποίο λειτουργεί επιχείρθςθ. Αδφναμεσ είναι όλεσ οι επιχειριςεισ που
βρίςκονται ςε αδφναμεσ και χαμθλοφ επιπζδου τεχνολογίασ περιβάλλον και περιφζρειεσ.
Δεφτερο, ότι το ςφνολο ςχεδόν τθσ μεταποίθςθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ μπορεί να οργανωκεί ςε 6
clusters κάκε ζνα εκ των οποίων ςυγκεντρϊνει 50-100 μονάδεσ παραγωγισ, οι οποίεσ
ςυνεργάηονται με πολλοφσ οργανιςμοφσ παροχισ υπθρεςιϊν τθσ Θεςςαλονίκθσ.
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Τα clusters ορίηονται από τθ ςυγκζντρωςθ ςε ζνα τόπο (co-location) παραγωγϊν,
προμθκευτϊν υπθρεςιϊν, εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων, χρθματο-οικονομικϊν
ιδρυμάτων και άλλων ιδιωτικϊν και δθμοςίων οργανιςμϊν, που ςυνδζονται με δίκτυα
πολλϊν ειδϊν (Europe INNOVA, 2007). Ππωσ τα όριςε ο Porter (2002) «τα Clusters είναι
γεωγραφικζσ ςυγκεντρϊςεισ διαςυνδεδεμζνων επιχειριςεων, εξειδικευμζνων προμθκευτϊν,
παρόχων υπθρεςιϊν, επιχειριςεων ςε ςχετικοφσ και ςχετιηόμενουσ βιομθχανικοφσ κλάδουσ
και διαςυνδεδεμζνων κεςμικϊν φορζων (για παράδειγμα, πανεπιςτιμια, υπθρεςίεσ
προτυποποίθςθσ, και εμπορικζσ ενϊςεισ), ςε ιδιαίτερουσ τομείσ που ανταγωνίηονται αλλά και
ςυνεργάηονται». Οι δεςμοί μεταξφ των οργανιςμϊν που ςυμμετζχουν μπορεί να είναι και
κάκετοι, όπωσ για παράδειγμα μζςω τθσ αλυςίδασ αγοράσ – πϊλθςθσ, αλλά και οριηόντιοι
μζςω τθσ παραγωγισ-προςφοράσ ςυμπλθρωματικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν, τθ χριςθ
παρόμοιων εξειδικευμζνων τεχνολογιϊν και τθν ςυνεργαςία με ινςτιτοφτα ζρευνασ.
Διάγραμμα 3: Παράγοντεσ ανταγωνιςτικότητασ των clusters

Ρθγι: Porter 2002

Τα ζξι clusters ςτα οποία ςυγκεντρϊνεται ο όγκοσ τθσ μεταποίθςθσ ςτθ Θεςςαλονίκθ είναι:
1. Cluster διατροφήσ: Επιχειριςεισ τροφίμων και ποτϊν (ΝΑCE 15), 90 περίπου μονάδεσ
άνω των 10 απαςχολοφμενων (α10α)
2. Cluster ζνδυςησ και μόδασ: Επιχειριςεισ κλωςτοχφαντουργίασ και ζνδυςθσ (ΝΑCE
17+18+19), 135 περίπου μονάδεσ α10α
3. Cluster χημικών και ενζργειασ: Επιχειριςεισ πετροχθμικϊν, χθμικϊν, πλαςτικϊν (ΝΑCE
23+24+25), 65 περίπου μονάδεσ α10α
4. Cluster οικοδομικών υλικών και οικιακοφ εξοπλιςμοφ: Επιχειριςεισ μθ μεταλλικϊν
ορυκτϊν, ξφλου, και επίπλου (ΝΑCE 20+36), 90 περίπου μονάδεσ α10α
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5. Cluster μετάλλου: Επιχειριςεισ μεταλλουργίασ, προϊόντων από μζταλλο, μθχανϊν και
εξοπλιςμοφ (ΝΑCE 27+28+29), 100 περίπου μονάδεσ α10α
6. Cluster ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών ςυςκευών και τεχνολογιών πληροφορικήσ και
επικοινωνών: Επιχειριςεισ θλεκτρικϊν μθχανϊν και ςυςκευϊν, θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν, επικοινωνιϊν και πλθροφορικισ (ΝΑCE 30+31+72), 40 περίπου μονάδεσ
α10α.
Τα clusters τθσ μεταποίθςθσ ςτθ Θεςςαλονίκθ είναι οριηόντια. Ππωσ ςυνικωσ ςυμβαίνει, ςτα
οριηόντια cluster δεν υπάρχουν κάκετεσ ςχζςεισ προμθκευτι-παραγωγοφ ανάμεςα ςτα μζλθ
ι αυτζσ είναι πολφ περιοριςμζνεσ. Αντίκετα, κυριαρχοφν ακτινωτά δίκτυα με επιχειριςεισ
παροχισ υπθρεςιϊν τθσ Θεςςαλονίκθσ. Το clustering κακοδθγείται από οικονομίεσ κλίμακασ
και χωρικισ ςυγκζντρωςθσ. Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ που ςυμμετζχουν ςτα clusters
εξειδικεφονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο παραγωγικό κλάδο, χωρίσ να κυριαρχεί μια επιχείρθςθ
ςτο cluster που να ελζγχει τον τρόπο λειτουργίασ ι τισ τιμζσ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ
οι επιχειριςεισ είναι του ίδιου μεγζκουσ και δφναμθσ. Οι ςχζςεισ ςυνάφειασ είναι ςχζςεισ με
το πολεοδομικό ςυγκρότθμα τθσ Θεςςαλονίκθσ, το ανκρϊπινο δυναμικό, τθν τοπικι αγορά,
τισ υπθρεςίεσ και τισ προςβάςεισ και επικοινωνίεσ που αυτό προςφζρει. Τα clusters
δθμιουργοφνται από τθν ζλξθ που αςκεί θ πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτισ επιχειριςεισ, από τθν
εργαςία και τουσ πόρουσ που προςφζρει, παρά από κάκετα δίκτυα ςυνεργαςίασ μεταξφ
επιχειριςεων. Αλλά τα clusters αυτά ςυγκροτοφν εν δυνάμει ςυςτιματα καινοτομίασ, που
ορίηεται από τουσ οργανιςμοφσ, τεχνολογίεσ και ροζσ γνϊςεων, που ςυγκεντρϊνονται ς’
αυτό.
Θ επικζντρωςθ τθσ μεταποίθςθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτα ζξι clusters (επιχειριςεωνανκρϊπινου δυναμικοφ-υπθρεςιϊν-υποδομϊν πόλθσ) που αναφζρκθκαν, αποτελεί βαςικό
άξονα αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ του μεταςχθματιςμοφ τθσ ςε βιομθχανία ζνταςθσ
γνϊςεων. Μζςα ςτα clusters μπορεί να αναπτυχκοφν βαςικζσ λειτουργίεσ ζνταςθσ γνϊςεων,
όπωσ ςτρατθγικι πλθροφόρθςθ, αφομοίωςθ τεχνολογίασ και ανάπτυξθ καινοτομίασ. Θ
προςζγγιςθ αυτι προζχει ζναντι ςτρατθγικϊν ατομικισ βελτίωςθσ των επιχειριςεων για δφο
λόγουσ.
Ρρϊτον, δθμιουργεί ςειρά εξωτερικϊν οικονομιϊν και περιορίηει τον κίνδυνο τθσ επζνδυςθσ
ςτθ γνϊςθ. Θ δικτφωςθ βοθκάει τισ επιχειριςεισ να γνωρίηουν ςε βάκοσ τθν εφοδιαςτικι
τουσ αλυςίδα και να αναπτφςςουν δια-εταιρικζσ ςυνεργαςίεσ. Δίνεται θ δυνατότθτα για
ςυνεργαςία ςτισ αγορζσ μζςω κοινϊν προμθκειϊν. Βελτιϊνεται θ ροι πλθροφοριϊν ςτα μζλθ
τθσ δικτφωςθσ. Μειϊνεται το κόςτοσ δθμιουργίασ υποδομϊν. Οι δικτυϊςεισ διευκολφνουν
τθν ανάπτυξθ πολλαπλϊν δεςμϊν μεταφοράσ τεχνολογίασ, ανάπτυξθσ νζων προϊόντων και
προϊκθςθσ επιτυχθμζνων νζων προϊόντων ςτθν αγορά. Τα δίκτυα ςυνεργαςίασ
παρεμβαίνουν ςε κρίςιμεσ λειτουργίεσ τθσ καινοτομίασ, όπωσ δθμιουργία νζασ γνϊςθσ με
βάςθ τα ερευνθτικά αποτελζςματα, κακοδιγθςθ και προςανατολιςμόσ τθσ ζρευνασ με βάςθ
τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ, παροχι πόρων καινοτομίασ (οικονομικοί πόροι και ανκρϊπινοι
πόροι), μεταφορά τεχνολογικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθ νζων προϊόντων, πρόςβαςθ ςτισ διεκνείσ
αγορζσ (Johnson και Jacobsson, 2001).
Δεφτερο, τα clusters διευκολφνουν μια ςειρά ςυνεργαςιϊν που είναι αναγκαίεσ για τθν
ανάπτυξθ βιομθχανίασ ζνταςθσ γνϊςεων και καινοτομίασ, όπωσ
 Τθ ςφνδεςθ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ με τθν πολιτικι των φορζων τθσ βιομθχανίασ και
τισ ςτρατθγικζσ των επιχειριςεων: ςφνκεςθ κεντρικϊν και τοπικϊν πολιτικϊν
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Τθ ςφνδεςθ των πολιτικϊν για τθν πόλθ με πολιτικζσ για τθ βιομθχανία: τα clusters
είναι γεωγραφικζσ ενότθτεσ τθσ πόλθσ και ςυγκεντρϊςεισ βιομθχανίασ
Τθ ςφνδεςθ τθσ υλικισ οικονομίασ τθσ βιομθχανίασ (υποδομζσ, εξοπλιςμόσ) με τθν
άυλθ οικονομία των ςχζςεων ςυνεργαςίασ μεταξφ επιχειριςεων και άλλων
οργανιςμϊν
Τθ ςφνδεςθ τθσ παραγωγισ προϊόντων και υπθρεςιϊν με τοπικά ςυςτιματα
καινοτομίασ μζςα ςτα clusters.

5. Σεχνολογική ςυνεργαςία ερευνητικϊν ιδρυμάτων και μεταποιητικϊν
επιχειρήςεων
H μεταφορά τεχνολογίασ είναι ζνασ ςθμαντικόσ πυλϊνασ για τθν τεχνολογικι αναβάκμιςθ
των ζξι μεγάλων clusters τθσ μεταποίθςθσ. Μια αναπτυγμζνθ λειτουργία μεταφοράσ
τεχνολογίασ επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να αφομοιϊνουν ςυνεχϊσ υψθλοφ επιπζδου (stateof-the-art) τεχνολογίεσ απ’ όπου αυτζσ είναι διακζςιμεσ, ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Θ ικανότθτα
αυτι δεν αναδφεται αυτόματα. Ρρζπει να οργανωκεί και να καλλιεργθκεί. Το ερϊτθμα είναι
πϊσ μποροφν να αποκτιςουν τα clusters αποτελεςματικοφσ μθχανιςμοφσ αφομοίωςθσ
τεχνολογίασ? Ροιεσ ικανότθτεσ, κεςμοί και υποδομζσ είναι απαραίτθτεσ για το ςκοπό αυτό?

Τεχνολογική ςτόχευςη
Οι τεχνολογίεσ που μεταφζρονται και τισ οποίεσ αφομοιϊνει ζνα cluster μποροφν να
διακρικοφν ςε οριηόντιεσ και κάκετεσ. Οριηόντιεσ τεχνολογίεσ είναι αυτζσ που αφοροφν ςε
πολλοφσ κλάδουσ / clusters. Ρροςδιορίηονται από το τεχνολογικό περιεχόμενό τουσ παρά από
το πεδίο εφαρμογισ τουσ. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι οι τεχνολογίεσ εξοικονόμθςθσ
και διαχείριςθσ ενζργειασ, οργάνωςθσ και βελτιςτοποίθςθσ τθσ παραγωγισ με χριςθ
αυτοματιςμϊν, διαχείριςθσ ποιότθτασ, ψθφιακισ προϊκθςθσ προϊόντων. Αντίκετα, οι
κάκετεσ τεχνολογίεσ αφοροφν τεχνολογίεσ για ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ παραγωγισ και
ζχουν περιοριςμζνθ διακλαδικι εφαρμογι. Αφοροφν τεχνολογίεσ τροφίμων, χθμικϊν,
αυτοκινθτοβιομθχανίασ, μεταλλουργίασ, ελαςτικϊν και πλαςτικοφ ςτουσ αντίςτοιχουσ
κλάδουσ. Μποροφν να κωδικοποιθκοφν ςε αντιςτοιχία με τουσ κλάδουσ NACE κατάταξθσ τθσ
βιομθχανικισ δραςτθριότθτασ. Θ διάκριςθ αυτι οριηοντίων - κάκετων τεχνολογιϊν είναι
ςυνικθσ. Συναντάται, για παράδειγμα, ςτισ Τεχνολογικζσ Ρλατφόρμεσ του προγράμματοσ
ζρευνασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι οποίεσ δθμιουργοφν δίκτυα ςυνεργαςίασ και κζτουν
ςτόχουσ κατά τεχνολογίεσ χωρίσ αναφορά ςε τομείσ παραγωγισ (π.χ. εργοςτάςια του
μζλλοντοσ, φωτοβολταϊκά, αειφόρο χθμικι βιομθχανία, οδικζσ μεταφορζσ, κινθτζσ και
αςφρματεσ επικοινωνίεσ, καινοτόμα φάρμακα), αλλά και κατά τεχνολογίεσ κατάλλθλεσ για
ςυγκεκριμζνουσ τομείσ παραγωγισ (π.χ. χάλυβα, υφάςματα, βιϊςιμεσ καταςκευζσ).
Θ οργάνωςθ τθσ μεταφοράσ και αφομοίωςθσ τεχνολογίασ πρζπει να εξαςφαλίςει τθν
πρόςβαςθ τόςο ςε οριηόντιεσ όςο και ςε κάκετεσ τεχνολογίεσ. Οι οριηόντιεσ τεχνολογίεσ ζχουν
το πλεονζκτθμα ότι δθμιουργοφν οικονομίεσ κλίμακασ: το ίδιο δίκτυο μεταφοράσ τεχνολογίασ
μπορεί να καλφψει όλεσ τισ βιομθχανίεσ μιασ περιοχισ. Για τισ κάκετεσ τεχνολογίεσ, θ
προςπάκεια πρζπει να επικεντρωκεί ςτουσ μεγάλουσ κλάδουσ / clusters τθσ περιοχισ.
Εξαιτίασ τθσ κατάτμθςθσ τθσ ηιτθςθσ, τα περιςςότερα κζντρα μεταφοράσ τεχνολογίασ δίνουν
ζμφαςθ ςτισ οριηόντιεσ τεχνολογίεσ ι ςε ζνα ςυνδυαςμό οριηοντίων και επιλεγμζνων κάκετων
τεχνολογιϊν. Για κάκε οριηόντια τεχνολογία μια κοινι ςτρατθγικι μεταφοράσ τεχνολογίασ
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μπορεί να καλφψει όλουσ τουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ. Αντίκετα για τισ κάκετεσ τεχνολογίεσ
χρειάηονται επιμζρουσ ςτρατθγικζσ ςε κάκε κλάδο τθσ βιομθχανίασ. Από τθν πλευρά τθσ
οργάνωςθσ τθσ μεταφοράσ τεχνολογίασ θ παραπάνω διάκριςθ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. Στισ
κάκετεσ τεχνολογίεσ, οι μθχανιςμοί τθσ αγοράσ ζχουν τον πρϊτο ρόλο. Θ προςζλκυςθ
επενδφςεων ζνταςθσ τεχνολογίασ είναι επίςθσ ζνασ δρόμοσ μεταφοράσ κάκετων τεχνολογιϊν.
Αντίκετα ςτισ οριηόντιεσ τεχνολογίεσ το πεδίο είναι πιο ανοικτό για κεςμικζσ ςχζςεισ και για
ςυνεργαςία πανεπιςτθμίων – βιομθχανίασ.
Θ ζρευνα πεδίου που πραγματοποιιςαμε ζδειξε θ μεταποίθςθσ ςτθ Θεςςαλονίκθ ζχει ανάγκθ
από ζνα μίγμα ‘κλαςικϊν’ οριηόντιων τεχνολογιϊν (αυτοματιςμοί, εξοικονόμθςθ ενζργειασ,
αντιρρφπανςθ) και ειδικϊν κάκετων τεχνολογιϊν (τιξεωσ, πολυαξονικζσ CNC, κοπισ κ.ά.).
Ειδικότερα, κατά κλάδο οι τεχνολογίεσ που κεωροφνται ωσ πλζον ςθμαντικζσ είναι οι
ακόλουκεσ:
 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Τεχνολογίεσ αυτοματιςμοφ και ςυςκευαςίασ,
πλθροφορικι και επικοινωνίεσ, ρομποτικι και τεχνολογία αιςκθτιρων, RFID –
θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ, e-business. Υςτζρθςθ αφορά ςε τεχνολογίεσ ρομποτικισ
και αιςκθτιρων, βιοτεχνολογίασ, νανοτεχνολογίασ, ςυςτθμάτων RFID, και e –
business.


Κλωςτοχφαντουργία: Τεχνολογίεσ CAD/CAM, SCADA, πλθροφορικι για τον
προγραμματιςμό τθσ παραγωγισ και διαχείριςθ τθσ διακίνθςθσ θμιετοίμων και
ετοίμων προϊόντων, αυτοματιςμοί, ςυςτιματα bar – code. Δεν διαπιςτϊνεται
τεχνολογικι υςτζρθςθ. Αντίκετα, οι επιχειριςεισ χρθςιμοποιοφν τον πλζον ςφγχρονο
εξοπλιςμό.



Βιομηχανία προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά: Διαδεδομζνεσ είναι (α) οι
τεχνολογίεσ παραγωγισ, (π.χ. τεχνολογίεσ τιξεωσ ςτθν υαλουργία, τεχνολογίεσ
πλθροφορικισ και αυτοματιςμϊν για τθ βελτιςτοποίθςθ ελζγχου διεργαςιϊν ςτθ
βιομθχανία τςιμζντου), (β) οι τεχνολογίεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, (π.χ. τεχνολογίεσ
ελζγχου καφςθσ και επιλογισ καυςίμου, χριςθ φυςικοφ αερίου για τθν παραγωγι
ενζργειασ ςτθν αςβεςτοβιομθχανία), και (γ) οι τεχνολογίεσ αντιρρφπανςθσ (π.χ. χριςθ
καυςτιρων χαμθλϊν εκπομπϊν NOx, τεχνολογίεσ ανακφκλωςθσ απορριμμάτων ςτθν
υαλουργία, χριςθ καμίνων που χρθςιμοποιοφν πρϊτεσ φλεσ με μικρι ι μθδενικι
περιεκτικότθτα ςε πτθτικό κείο για τθ μείωςθ εκπομπϊν SO2, κλπ).



Βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων: Τεχνολογίεσ κοπισ (πλάςμα, laser, υδροκοπι),
πολυαξονικζσ εργαλειομθχανζσ CNC, τεχνολογίεσ και υλικά επικαλφψεων, τεχνολογίεσ
βελτιςτοποίθςθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ.



Βιομηχανία ηλεκτρικών μηχανών και ςυςκευών: Τεχνολογίεσ αυτοματοποιθμζνων
ςυςτθμάτων παραγωγισ – CNC, ρομποτικι, ποιοτικοφ ελζγχου - και αςφάλειασ
προϊόντων ςφμφωνα με διεκνείσ προδιαγραφζσ, αλλά περιοριςμζνθ χριςθ
τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν.



Βιομηχανία χημικών προϊόντων και κανονιςμοφ Seveso: Τεχνολογίεσ ςυςτθμάτων
πυρόςβεςθσ, πυραςφάλειασ, πυρανίχνευςθσ και ανιχνευτϊν αερίων, ςυςτιματα
διαχείριςθσ αςφάλειασ (ΕΛΟΤ
1801- OHSAS 18001) και νζεσ τεχνολογίεσ
βιομθχανικισ αςφάλειασ (ETPIS-European Technology Platform on Industrial Safety,
2009).
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Θ ανάλυςθ τθσ ςυνάφειασ, των επικαλφψεων και κοινϊν περιοχϊν οδθγεί ςτθν επιςιμανςθ
τεςςάρων μεγάλων τεχνολογικϊν περιοχϊν που ζχουν προτεραιότθτα για τθ μεταποίθςθ τθσ
Θεςςαλονίκθσ : (1) αυτοματιςμϊν, (2) πλθροφορικισ και επικοινωνίασ για διαχείριςθ τθσ
παραγωγισ, (3) εξοικονόμθςθσ ενζργειασ – αντιρρφπανςθσ, (4) ειδικζσ κάκετεσ τεχνολογίεσ
(Διάγραμμα 4).
Διάγραμμα 4: Σεχνολογικζσ προτεραιότητεσ μεταποίηςησ ςτη Θεςςαλονίκη

Σε αυτζσ τισ περιοχζσ πρζπει να επικεντρωκεί θ μεταφορά / απόκτθςθ τεχνολογιϊν, κακϊσ θ
κεματικι ςφγκλιςθ επιτρζπει οικονομίεσ κλίμακασ ςτουσ μθχανιςμοφσ μεταφοράσ
τεχνολογίασ, αλλά και δθμιουργία πυρινων / ςυγκεντρϊςεων τεχνολογικισ εξειδίκευςθσ.

Πηγζσ τεχνολογίασ
Οι μεγάλεσ πθγζσ τεχνολογίασ είναι δφο: αφενόσ οι πολυεκνικζσ εταιρείεσ και αφετζρου τα
ακαδθμαϊκά ιδρφματα ζρευνασ. Αυτό προκφπτει από τθν αντίςτοιχθ κατανομι τθσ
δραςτθριότθτασ ζρευνασ. Στατιςτικζσ αναλφςεισ τθσ Booz Allen Hamilton τεκμθριϊνουν ότι οι
ςθμαντικότεροι φορείσ ζρευνασ είναι δφο: 1000 πολυεκνικζσ εταιρείεσ με μεγάλουσ
προχπολογιςμοφσ ζρευνασ ξοδεφουν το 50,1% τθσ παγκόςμιασ ετιςιασ δαπάνθσ ζρευνασ και
κρατικοί και μθ κερδοςκοπικοί οργανιςμοί ζρευνασ ξοδεφουν το 36,7% αντίςτοιχα (Jaruzelski
και Dehoff, 2008).
Κάκε μια από τισ παραπάνω μεγάλεσ πθγζσ απόκτθςθσ τεχνολογίασ (πολυεκνικζσ / δθμόςια
ζρευνα) ζχει ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και εφροσ μεταφοράσ γνϊςεων. Ιδιαίτερθ ςθμαςία
ζχει θ αξιολόγθςθ του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ που προςφζρει / δθμιουργεί κάκε
μια πθγι απόκτθςθσ τεχνολογίασ. Γενικά ιςχφει ότι το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα που
δθμιουργείται από διεπιχειρθςιακζσ ανταλλαγζσ τεχνολογίασ είναι πιο κοντά ςτθν αγορά απ’
ότι αυτό που δθμιουργεί θ ςυνεργαςία πανεπιςτθμίων-βιομθχανίασ, αλλά είναι ζνα
πλεονζκτθμα λιγότερο ριηοςπαςτικό / ανατρεπτικό. Θ ζτοιμθ, με το κλειδί-ςτο-χζρι,
τεχνολογία που μια επιχείρθςθ μπορεί να αποκτιςει από μια άλλθ επιχείρθςθ δεν ζχει
αποκλειςτικό και μοναδικό χαρακτιρα και μοναδικά χαρακτθριςτικά για τθν
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προςλαμβάνουςα επιχείρθςθ. Αντίκετα, θ απόκτθςθ τεχνολογίασ μζςα από ςυνεργαςία με
πανεπιςτιμια είναι λιγότερο τυποποιθμζνθ. Δεν εμπεριζχεται ςε ζτοιμα προϊόντα και
εργαλεία, αλλά προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ τθσ προςλαμβάνουςασ επιχείρθςθσ. Είναι πιο
κοντά ςτθ λογικι τθσ ανάπτυξθσ νζου προϊόντοσ παρά ενόσ τελικοφ προϊόντοσ, εξοπλιςμοφ,
μθχανιματοσ που αποκτάται από τθν αγορά. Ρολφ ριηικζσ ανατροπζσ ςτθν τεχνολογία (π.χ.
ανάπτυξθ παγκόςμιου ιςτοφ, αλγόρικμοι αναηιτθςθσ Google) δεν κα μποροφςαν να
αποκτθκοφν μζςα από διεπιχειρθςιακζσ ανταλλαγζσ. Αντίκετα βαςίηονται πάνω ςε μεταφορά
τεχνολογίασ από ΑΕΙ και δθμόςια κζντρα ζρευνασ.
Διάγραμμα 6: Πηγζσ και διαδρομζσ μεταφοράσ τεχνολογίασ

Μεταφορά Σεχνολογίασ

Δια-επιχειρθςιακζσ
ανταλλαγζσ

 Συνεργαςία με
πολυεκνικζσ
 Ρροςζλκυςθ
επενδφςεων
τεχνολογίασ
 Αγορά μθχανθμάτων
 Αντίςτροφθ
μθχανικι
 Υπεργολαβία – ΟΕΜ

Ρϊλθςθ
τεχνολογίασ

 Αγορά δικαιωμάτων
πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ
 Γνωςτοποίθςθ
τεχνολογίασ
Ρϊλθςθ
πρωτοτφπου
Τεχνολογικι
διαμεςολάβθςθ

 Franchasing

Συνεργαςία πανεπιςτθμίωνβιομθχανίασ

 Διάχυςθ μζςω
δθμοςιεφςεων
 Χρθματοδοτοφμενθ
ζρευνα
 Συμβουλευτικι
 Επιμόρφωςθ
 Ανταλλαγι προςωπικοφ
 Συμφωνίεσ χριςθσ
υποδομϊν
 Δθμιουργία
επιςτθμονικϊν πάρκων

 Στρατθγικζσ
ςυμμαχίεσ

 Δθμιουργία spin-off

Ρθγι: Κομνθνόσ 2008

Θ δυνατότθτα άντλθςθσ τεχνολογίασ από πολυεκνικζσ επιχειριςεισ ςτθν ελλθνικι περιφζρεια
είναι περιοριςμζνθ. Οι τάςεισ αποεπζνδυςθσ και μετακίνθςθσ των εγκατεςτθμζνων
πολυεκνικϊν είναι ιςχυρι. Ακόμθ οι πολυεκνικζσ τείνουν να ςυγκεντρϊνουν τθν ερευνθτικι
τουσ δραςτθριότθτα είτε ςτισ χϊρεσ / περιφζρειεσ καταγωγισ είτε πλθςίον των μεγάλων
αγορϊν τθσ Αςίασ. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια τθν πολφ περιοριςμζνθ τεχνολογικι υπεχείλιςθ
(spillovers) από ςχζςεισ ςυνεργαςίασ και μεταφοράσ γνϊςεων μζςω κινθτικότθτασ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ. Τα ερευνθτικά εργαςτιρια των ΑΕΙ και κζντρων ζρευνασ
προςφζρουν τθ μόνθ πθγι νζασ τεχνολογίασ και γνϊςεων ςτθν ελλθνικι περιφζρεια.
Επιπλζον, με τθν αυξανόμενθ διάδοςθ και ουςιαςτικά επικράτθςθ του ‘ανοικτοφ’ μοντζλου
καινοτομίασ (Chesbrough, 2003), όλεσ οι επιχειριςεισ, μεγάλεσ και μικρζσ, ςτρζφονται προσ
τθν ακαδθμαϊκι ζρευνα, τθν οποία κεωροφν ωσ πρωτογενι πθγι αξιοποίθςθσ γνϊςεων και
τεχνολογίασ, και ωσ πθγι άντλθςθσ ουςιαςτικοφ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ που δεν
περιορίηεται από τθ δεςπόηουςα κζςθ των μεγάλων επιχειριςεων ςτισ αγορζσ.
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Θεςμική οργάνωςη τησ μεταφοράσ τεχνολογίασ
Θ απόκτθςθ τεχνολογίασ από τισ παραπάνω πθγζσ ςυνδζεται με τθν ικανότθτα αφομοίωςθσ
τεχνολογίασ (absorptive capacity) που χαρακτθρίηει τισ επιχειριςεισ μιασ περιοχισ. Θ ζννοια
τθσ absorptive capacity προτάκθκε για πρϊτθ φορά από τουσ Cohen και Levinthal (1990) ςε
αντιςτοιχία με τθν ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ να εντοπίηει, να αφομοιϊνει και να αξιοποιεί
γνϊςεισ από εξωτερικζσ πθγζσ. Συμπεριλαμβάνει τρεισ διαδικαςίεσ: (1) τθν αναηιτθςθ, (2) τθν
αφομοίωςθσ των γνϊςεων που εντοπίςκθκαν, και (3) τθν εμπορικι εφαρμογι τουσ. Σε
γεωγραφικό επίπεδο, θ αφομοίωςθ τεχνολογίασ ζχει ςυναρτθκεί με το ανκρϊπινο δυναμικό
τθσ περιοχισ, τθν ζρευνα και ανάπτυξθ, τουσ κεςμοφσ χρθματοδότθςθσ και διακυβζρνθςθσ.
Συνδζεται με όλεσ τισ πλευρζσ του ςυςτιματοσ καινοτομίασ και με τον τρόπο που οι
επιχειριςεισ εντάςςονται ςτο ςφςτθμα αυτό. Από τθν οπτικι αυτι του ςυςτιματοσ
καινοτομίασ, θ κεςμικι διάςταςθ είναι κυρίαρχθ, κακϊσ θ ικανότθτα αφομοίωςθσ
τεχνολογίασ δεν προςδιορίηεται μόνο από τισ εςωτερικζσ δυνάμεισ τθσ επιχείρθςθσ (που δεν
πρζπει να υποτιμοφνται), αλλά από το εξωτερικό περιβάλλον και το κεςμικό οικοδόμθμα που
χαρακτθρίηει ζνα ςφςτθμα καινοτομίασ, τθ ροι των γνϊςεων μζςα ς’ αυτό και τουσ
μθχανιςμοφσ ςυνοχισ και μεταφοράσ γνϊςεων που εμπεριζχει.
Θ ζρευνα πεδίου ςτισ επιχειριςεισ μεταποίθςθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ ςχετικά με τθν απόκτθςθ
τεχνολογίασ ζδειξε δφο κζματα. Ρρϊτον, θ ικανότθτα αφομοίωςθσ τεχνολογίασ εξαντλείται
ςτα όρια των ευκαιριϊν που προςφζρει θ αγορά για προμικεια μθχανθμάτων και
εξοπλιςμοφ. Θ αφομοίωςθ τεχνολογίασ εξαρτάται κυρίωσ από τθν αγορά μθχανθμάτων. Είναι
φανερό ότι λειτουργεί ζνασ μθχανιςμόσ που αυξάνει τθν παραγωγικότθτα, μειϊνει το κόςτοσ
λειτουργίασ, αλλά προςφζρει περιοριςμζνα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα ριηικισ
καινοτομίασ. Μάλλον ζχει εξαντλιςει τα όριά του, κακϊσ ςτουσ κλάδουσ τθσ μεταποίθςθσ δεν
παρατθρείται πλζον τεχνολογικι υςτζρθςθ. Δεφτερον, θ λειτουργία ενόσ διαφορετικοφ
ςυςτιματοσ μεταφοράσ και αφομοίωςθσ τεχνολογίασ με ιςχυρότερθ κεςμικι διάςταςθ δεν
μπορεί να δθμιουργθκεί από τισ επιχειριςεισ. Αντίκετα χρειάηεται θ παρζμβαςθ των
παρόχων τεχνολογίασ, ΑΕΙ και δθμόςιων κζντρων ζρευνασ, και οργανιςμϊν μεταφοράσ
τεχνολογίασ.
Ζνα τζτοιο ςφςτθμα αφομοίωςθσ τεχνολογίασ εντάςςεται ςε ζνα ευρφτερο πλαίςιο
ςυνεργαςίασ μεταποίθςθσ – ΑΕΙ που να λειτουργεί ςε όρουσ προςφοράσ τεχνολογίασ,
αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ, διάδοςθσ και κατανόθςθσ των όρων αξιοποίθςθσ τθσ
τεχνολογίασ, και κεςμικϊν ςυμφωνιϊν αξιοποίθςθσ των διακζςιμων τεχνολογιϊν. Στθ
κεςμικι λογικι, τα πνευματικά δικαιϊματα και οι μθχανιςμοί μεταφοράσ / διάδοςθσ
τεχνολογίασ ζχουν πολφ ςθμαντικό ρόλο.
Στο πεδίο αυτό, οι αδυναμίεσ βρίςκονται ςτθν πλευρά των ΑΕΙ και ερευνθτικϊν κζντρων παρά
των επιχειριςεων τθσ περιοχισ. Θ αρμοδιότθτα και δυνατότθτα δθμιουργίασ κεςμϊν
μεταφοράσ τεχνολογίασ ανικει ςτα ΑΕΙ και ερευνθτικά κζντρα. Είναι κζμα κεςμικό παρά
πόρων, κακϊσ το κόςτοσ λειτουργίασ κεςμϊν μεταφοράσ τεχνολογίασ και αξιοποίθςθσ τθσ
ζρευνασ είναι μικρό και υπερκαλφπτεται από τα ζςοδα πϊλθςθσ δικαιωμάτων ζρευνασ. Οι
προςπάκειεσ που ζγιναν ςτθ Θεςςαλονίκθ δεν είχαν ςυνζχεια γιατί δεν υπιρξε
μακροπρόκεςμθ πολιτικι ςυνζχειασ εκ μζρουσ των πανεπιςτθμίων. Σιμερα υπάρχουν
ενδείξεισ ότι ςτο ΑΡΘ θ πολιτικι αξιοποίθςθσ τθσ ζρευνασ ζχει αλλάξει, τόςο με τθν
προςπάκεια δθμιουργίασ των διεπιςτθμονικϊν εργαςτθρίων ζρευνασ, όςο και με τθν
πολιτικι αξιοποίθςθσ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.

14

6. Προτάςεισ για την ενίςχυςη των επιδόςεων καινοτομίασ τησ
μεταποίηςησ και ςυνεργαςίασ με ιδρφματα ζρευνασ
Θ ζρευνα URENIO –ΣΒΒΕ για το μζλλον τθσ μεταποίθςθσ ςτθ Θεςςαλονίκθ δείχνει τθν ανάγκθ
για ζνα διεκνοποιθμζνο και καινοτόμο μθτροπολιτικό ςφςτθμα που να τροφοδοτεί τθ
μεταποίθςθ με ανκρϊπινο δυναμικό, ιδζεσ, ζρευνα, γνϊςθ αγορϊν και υπθρεςίεσ ζνταςθσ
γνϊςεων. Μια κοινι πρωτοβουλία φορζων μεταποίθςθσ – ΑΕΙ, ςε τρία βιματα που
περιγράφονται παρακάτω, μπορεί να ςυμβάλλει ςτο γενικότερο ςτόχο ανάπτυξθσ
μεταποίθςθσ ζνταςθσ γνϊςεων:

Θεςμική ςυγκρότηςη των clusters
Θ αναγνϊριςθ από τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ τθσ μεταποίθςθσ ότι θ ανταγωνιςτικότθτα
τθσ μεταποίθςθσ ςτθ Θεςςαλονίκθ είναι πρόβλθμα ανταγωνιςτικότθτασ των μεγάλων clusters
μεταποίθςθσ τθσ πόλθσ, θ οριοκζτθςι και κεςμικι ςυγκρότθςθ των 6 clusters είναι μια
επιλογι ςτρατθγικοφ χαρακτιρα.
Στο μεταςχθματιςμό των clusters παραδοςιακισ βιομθχανίασ ςε ζνταςθσ γνϊςεων
εςτιάηονται πολλζσ ςφγχρονεσ πολιτικζσ ςε όλα τα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ, από τθν Ιταλία με τθν
εξζλιξθ των βιομθχανικϊν ςυνοικιϊν ςε καινοτόμα clusters μζχρι τισ Σκανδιναβικζσ χϊρεσ με
τισ πρωτοβουλίεσ των Ηωντανϊν Εργαςτθρίων (Living Labs). Τα clusters και τα δίκτυα
ςυνεργαςίασ προςφζρουν το περιβάλλον που ςυμβάλλει ςτθν ικανότθτα μάκθςθσ των
επιχειριςεων. Στο περιβάλλον αυτό διαδικαςίεσ ςυλλογικισ ευφυΐασ βελτιϊνουν τθν
ικανότθτα των επιχειριςεων να παρακολουκοφν τθν αγορά και τθν τεχνολογία. Συνεργαςία
επιχειριςεων – πανεπιςτθμίων για μεταφορά τεχνολογιϊν που εντοπίςκθκαν μποροφν να
βελτιϊνουν τθν ικανότθτα των επιχειριςεων για αφομοίωςθ τεχνολογίασ. Συνεργαςίεσ ςε
εκπαίδευςθ, ςε τμιματα ζρευνασ και ανάπτυξθσ, κοινοπραξίεσ ζρευνασ βελτιϊνουν τθν
ικανότθτα ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ νζων προϊόντων. Μερικζσ από τισ πρακτικζσ αυτζσ
εφαρμόςκθκαν με επιτυχία ςτον Ρεριφερειακό Ρόλο Καινοτομίασ Κ. Μακεδονίασ.
Τα ζξι clusters που αναφζρκθκαν προςδιορίηουν χϊρουσ ςυναίνεςθσ για τθν πραγμάτωςθ
ςυνεργαςιϊν «τριπλισ ζλικασ» και τθ δθμιουργία περιβάλλοντοσ ανάπτυξθσ γνϊςθσ και
καινοτομίασ.
 Χρειάηεται ςτροφι από τθ λογικι τθσ ςυνεργαςίασ κατά ζργο (project) όπου θ
ςυνεργαςία είναι χρονικά προςδιοριςμζνθ από το πλαίςιο του ζργου ςτθ λογικι τθσ
μακροπρόκεςμθσ κεςμικισ ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο κάκε cluster.
 Χρειάηεται κάκε cluster να διατυπϊςει τισ τεχνολογικζσ του ανάγκεσ και
προτεραιότθτεσ, τθν τεχνολογικι πλατφόρμα αναφοράσ του.

Θεςμική οργάνωςη των ΑΕΙ για αξιοποίηςη αποτελεςμάτων ζρευνασ
Ραράλλθλα πρζπει να προχωριςει θ κεςμικι οργάνωςθ των ΑΕΙ τθσ περιοχισ και του ΑΡΘ
ειδικότερα, για μεταφορά τεχνολογίασ και αξιοποίθςθ αποτελεςμάτων ζρευνασ. Αυτό
περιλαμβάνει μια ςειρά από εςωτερικζσ ςτο ΑΡΘ ενζργειεσ, όπωσ:
 Στελζχωςθ του Γραφείου Μεταφοράσ Τεχνολογίασ
 Εκπαίδευςθ ςε μεκόδουσ και τεχνικζσ μεταφοράσ τεχνολογίασ
 Κωδικοποίθςθ των κανόνων και όρων των ςυμφωνιϊν μεταφοράσ τεχνολογίασ
 Εντοπιςμό και ενθμζρωςθ των εργαςτθρίων ζρευνασ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ
τομείσ των 6 clusters τθσ μεταποίθςθσ
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Εντοπιςμό και αξιολόγθςθ τεχνολογιϊν που εμπίπτουν ςτισ προτεραιότθτεσ των
clusters
Ανάπτυξθ ψθφιακϊν εργαλείων πλθροφόρθςθσ για διακζςιμεσ τεχνολογίεσ και
διαδραςτικισ ενθμζρωςθσ.

Για τισ περιςςότερεσ από τισ παραπάνω ενζργειεσ υπάρχει ςθμαντικι εμπειρία ςτο ΑΡΘ και
χρειάηεται να ςυνεχιςκοφν πρωτοβουλίεσ για τα γραφεία διαςφνδεςθσ, διαμεςολάβθςθσ και
τα δίκτυα εργαςτθρίων ζρευνασ που πραγματοποιικθκαν ςτο παρελκόν. Θ κατεφκυνςθ είναι
εντάςςεται ςτθν τρζχουςα πολιτικι ζρευνασ του ΑΡΘ και μπορεί να ενεργοποιθκεί με χαμθλό
κόςτοσ.

Πρόγραμμα ςυνεργαςίασ για μεταφορά τεχνολογίασ
Στθ βάςθ τθσ παραπάνω κεςμικισ προετοιμαςίασ μπορεί να υλοποιθκεί ζνα μεςοπρόκεςμο
πρόγραμμα τεχνολογικισ ςυνεργαςίασ «τριπλισ ζλικασ». Στο μοντζλο τθσ «τριπλισ ζλικασ» οι
τρεισ παράγοντεσ (δθμόςια διοίκθςθ - εκπαιδευτικά ιδρφματα - επιχειριςεισ) αλλθλεπιδροφν
μεταξφ τουσ, δθμιουργϊντασ τοπικά ςυςτήματα καινοτομίασ. Θ ςυμβολι τθσ δθμόςιασ
διοίκθςθσ καλφπτει ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ κινδφνου. Θ ςυμβολι των ΑΕΙ καλφπτει ανάγκεσ
τεχνολογίασ. Ο ρόλοσ των επιχειριςεων είναι να ςυνδυάςουν χρθματοδότθςθ - τεχνολογία –
ικανότθτα παραγωγισ προϊόντων – δίκτυα προϊκθςθσ προϊόντων ςτθν αγορά.
Μποροφν να υλοποιθκοφν πολλζσ ενζργειεσ ςτθ βάςθ και μόνο τθσ καλισ ςυνεργαςίασ,
όπωσ: ανάκεςθ διπλωματικϊν εργαςιϊν και διδακτορικϊν ςε κζματα που ενδιαφζρουν τθ
μεταποίθςθ, προςκλιςεισ ςτελεχϊν τθσ μεταποίθςθσ να διδάξουν ςτα μεταπτυχιακά
προγράμματα, πρακτικι άςκθςθ φοιτθτϊν ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ.
Άλλεσ ενζργειεσ απαιτοφν μεγαλφτερθ προετοιμαςία, όπωσ κοινά προγράμματα ζρευνασ για
ανάπτυξθ νζων προϊόντων ι εξζλιξθ τεχνολογιϊν. Τα εργαςτιρια ζρευνασ μποροφν να
πλθροφορθκοφν για προτεραιότθτεσ τθσ μεταποίθςθσ και να τισ εντάξουν ςτισ δικζσ τουσ
ερευνθτικζσ προτεραιότθτεσ για το 7 ΡΡ ι τα ελλθνικά προγράμματα ζρευνασ, βελτιϊνοντασ
ζτςι τθν ανταγωνιςτικότθτα των προτάςεων τουσ.
Νζεσ υποδομζσ μποροφν να εξαςφαλιςκοφν ςε περιοχζσ που αναγνωρίηεται προτεραιότθτα.
Υπάρχουν χρθματοδοτικά ςχιματα του ΕΣΡΑ που μποροφν να αξιοποιθκοφν.

Θ ζμφαςθ ςτουσ κεςμικοφσ μθχανιςμοφσ, ςτθ ςυνεργαςία και επικοινωνία είναι κεντρικι
φιλοςοφία ανάπτυξθσ ςτθν οικονομία τθσ γνϊςθσ και καινοτομίασ. Δεν χρειάηεται να πάμε
ςτθν Κίνα, όπωσ αναφζρει ο Thomas Friedman (2000, ςελ. 393) “seek knowledge even unto
China”, αλλά να οργανϊςουμε ζνα κεςμικό περιβάλλον υποςτιριξθσ τθσ τεχνολογικισ
αλλαγισ, που όπωσ υποςτθρίηει o Romer (1997) είναι “the most important job for economic
policy is to create an institutional environment that supports technological change”.
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