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Μια δεκαετία ευδαιµονίας
Η πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα άρχισε σε κλίµα ευφορίας και αισιοδοξίας. Η Ελλάδα εντάχθηκε στη
ζώνη του Ευρώ το 2001 µε ικανοποίηση τεσσάρων εκ των πέντε κριτηρίων της συνθήκης
Μάαστριχτ και από την

του

1η Ιανουαρίου 2002 το νόµισµα της χώρας ήταν πλέον το Ευρώ. Για

δεκαπέντε συνεχή χρόνια (1994-2008) ο πραγµατικός ετήσιος ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης ήταν
αυξητικός και µετά το 1997 κινήθηκε σταθερά γύρω στο 4% και µονίµως σε επίπεδο υψηλότερο του
µέσου ευρωπαϊκού. Η κατάταξη µε βάση το Global Competitiveness Index 2000 τοποθετούσε την
Ελλάδα στην 33η θέση της παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας. Το 2003 η Ελλάδα άσκησε την προεδρία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που µετά τη διεύρυνση συγκροτούσε µια ένωση 450 εκατοµµυρίων
ανθρώπων, µε ιδιαίτερα εγκωµιαστικά σχόλια «ως υπόδειγµα της αποτελεσµατικότητας των µεσαίων
χωρών στην άσκηση της Προεδρίας».
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Στην ίδια δεκαετία οι όροι της ανάπτυξης επαναπροσδιορίσθηκαν ριζικά µε τη δυναµική
παρουσία νέων χωρών στην παγκόσµια αγορά και την συνακόλουθη στροφή στην «εξωστρεφή
ανάπτυξη» και σε µερικές περιπτώσεις στο νεο-µερκαντιλισµό. Εκτός από τη οµάδα των ΒRICs
(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα) πολλές χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου αναδύθηκαν στη διεθνή
σκηνή και προσανατόλισαν τον τρόπο συγκρότησης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. Με την
παγκόσµια στροφή στην εξωστρεφή ανάπτυξη, η ελληνική οικονοµία είχε να αντιµετωπίσει ένα διπλό
αδιέξοδο. ∆εν ήταν ανταγωνιστική σε προϊόντα που προερχόταν από χώρες χαµηλού κόστους
εργασίας, που δεν ήταν µόνο προϊόντα ανειδίκευτης εργασίας αλλά σταδιακά ενσωµάτωναν στοιχεία
τεχνολογικής καινοτοµίας, αλλά και σε προϊόντα από χώρες που υπερτερούσαν σε όρους ποιότητας και
γνώσεων σε αγορές υψηλού βιοτικού επιπέδου και σηµαντικών τεχνολογικών και παραγωγικών
ικανοτήτων.
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Από το µέσο της δεκαετίας έγινε φανερό ότι η Ελλάδα δεν µπορούσε να ακολουθήσει καµιά
από τις κυρίαρχες στρατηγικές της εξωστρεφούς ανάπτυξης: την ανάπτυξη βασισµένη σε πρώτες ύλες
καθώς δεν είχε επαρκείς πρώτες ύλες για εξαγωγή, σε χαµηλό κόστος εργασίας καθώς δεν ήταν χώρα
χαµηλού κόστους εργασίας, και σε τεχνολογική καινοτοµία καθώς η πορεία προς την οικονοµία της
γνώσης απαιτούσε κοινωνική και θεσµική οργάνωση για ανάπτυξη ικανοτήτων, απορρόφηση γνώσεων,
αξιοποίηση της τεχνολογίας, ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα, που δεν διέθετε. Άρχισε η συνεχής
υποβάθµιση της θέσης της Ελλάδος στις συγκριτικές κατατάξεις της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
(WEF) και από την 33η θέση πέρασε στην 50η το 2005 και στην 96η το 2012-13. Με τη δηµοσίευση
των επιδόσεων στους Ευρωπαϊκούς Πίνακες Καινοτοµίας (EIS) έγινε επίσης σαφής η αδυναµία της
Ελλάδος να ακολουθήσει µια αναπτυξιακή διαδροµή βασιζόµενη στη γνώση, καθώς το ελληνικό
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σύστηµα καινοτοµίας χαρακτηρίζονταν από σειρά ασυµµετριών και ανισοτήτων, όπως επιπέδου
ανάπτυξης-τεχνολογίας,

αφοµοίωσης-δηµιουργίας

γνώσεων,

µεταποίησης-υπηρεσιών,

δηµοσίου-

ιδιωτικού τοµέα, και άνισης περιφερειακής κατανοµής ικανοτήτων, που αφενός αναιρούσαν τη
δυνατότητα αυτό-οργάνωσης της οικονοµίας της γνώσης, και αφετέρου οι ελληνικές πολιτικές έρευνας
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και καινοτοµίας δεν µπορούσαν να αναγνωρίσουν και να αντιµετωπίσουν. Το αδιέξοδο εκδηλώθηκε
σε πλήρη διάσταση στο τέλος λίγο αργότερα µε αφορµή την παγκόσµια την χρηµατοπιστωτική κρίση.
Μετά το 2009, η 5ετής ύφεση συγκλόνισε την Ελλάδα µε τη ριζική πτώση του βιοτικού επιπέδου και
οδήγησε – διά του αποκλεισµού – στην

µόνη εφικτή στρατηγική ανάπτυξης, αυτή του χαµηλού

κόστους εργασίας.

Στροφή στην οικονοµία της γνώσης
Η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζεται από τη ριζική µεταβολή των θεωριών και αντιλήψεων για
την ανάπτυξη. Στη θεωρία της ανάπτυξης κυριάρχησε µια οµάδα προσεγγίσεων που έγινε γνωστή µε
όρους «θεσµικά οικονοµικά» (institutional economics), «εξελικτική οικονοµική θεωρία» (evolutionary
economic theory), «νέα θεωρία µεγέθυνσης» (new growth theory) στο πλαίσιο των οποίων
επαναδιατυπώθηκαν ριζικά τα µοντέλα ανάπτυξης µε την τοποθέτηση της γνώσης, της τεχνολογίας και
την καινοτοµίας στο επίκεντρο των δυνάµεων που την καθοδηγούν. Οι θεωρίες αυτές υποστηρίζουν
ότι κύριος παράγοντας που ορίζει την ανάπτυξη στον αναπτυγµένο κόσµο δεν είναι (µόνο) η
συσσώρευση του κεφαλαίου, αλλά η γνώση, η έρευνα και η καινοτοµία. Η γνώση προσφέρει συνθήκες
για αυξανόµενες οικονοµικές αποδόσεις και δηµιουργεί ευκαιρίες για σχεδόν απεριόριστη ανάπτυξη. Σε
διάκριση µε τη νεοκλασική οικονοµική θεωρία που επικεντρώνεται στις αγορές, τα άτοµα και τις
επιχειρήσεις - που υποτίθεται ότι δρουν ορθολογικά σε σχέση µε το µηχανισµό των τιµών για να
µεγιστοποιήσουν την απόδοση των οικονοµικών πόρων κεφαλαίου και εργασίας - τα οικονοµικά της
καινοτοµίας επικεντρώνονται στους τρόπους που οι οικονοµικοί οργανισµοί, µικρές ατοµικές
επιχειρήσεις, µεγάλες επιχειρήσεις, βιοµηχανικοί κλάδοι, πόλεις και περιφέρειες, καινοτοµούν και
γίνονται πιο ανταγωνιστικοί. Μια δεύτερη ανατροπή που εισάγουν οι θεωρίες αυτές αφορά στην
απόρριψη του ακρογωνιαίου λίθου των παραδοσιακών οικονοµικών µοντέλων ανάπτυξης, τη φθίνουσα
απόδοση που έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του οριακού κόστους παραγωγής µε αποτέλεσµα η
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ανάπτυξη να γίνεται όλο και πιο αργή. Αντίθετα, η φθίνουσα απόδοση δεν ισχύει στην οικονοµία της
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γνώσης. Η δυναµική των αυξανόµενων αποδόσεων χαρακτηρίζει την οικονοµίας της γνώσης, στην
οποία προέχουν τα άυλα αγαθά, η βελτίωση των γνώσεων µέσω της χρήσης τους, και η συσωρευτική
αποτελεσµατικότητα των γνώσεων. Οι νέες αυτές συνθήκες µετασχηµατίζουν ριζικά τους όρους
ανταγωνισµού και αναδεικνύουν την ιστορία, τη γεωγραφία, την τοπικότητα, και τους θεσµούς ως
κύριες δυνάµεις που διαµορφώνουν τους όρους της νέας ανάπτυξης.
Στην Ευρώπη, η δυναµική που διαµορφώνει η οικονοµία των γνώσεων απεικονίζεται στη
γεωγραφική κατανοµή της οικονοµικής δραστηριότητας, της απασχόλησης, των ικανοτήτων και της
παραγωγικότητας. Οι δραστηριότητες των επιχειρηµατικών υπηρεσιών έντασης γνώσεων, µε µέση
παραγωγικότητα 192 (έναντι 100 ως µέσου όρου της ΕΕ) συγκεντρώνονται στη Μ. Βρετανία, ∆ανία,
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Σουηδία, Φινλανδία και Λουξεµβούργο. Οι δραστηριότητες µεταποίησης, µε µέση παραγωγικότητα 112
συγκεντρώνονται στη Γερµανία, Αυστρία, ανατολική Ευρώπη, και στις Σκανδιναβικές χώρες. Οι
εµπορικές

δραστηριότητες,

τα

εστιατόρια

και

ξενοδοχεία,

µε

µέση

παραγωγικότητα

85,

συγκεντρώνονται στη νότια Ευρώπη, στη νότια Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Η µεταποίηση δεν
αποτελεί πλέον το κέντρο των τοµέων υψηλής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά το 2000, η
συνολική αύξηση ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας στον τοµέα αυτό ήταν αργή και η αύξηση της
απασχόλησης αρνητική. Στην ΕΕ27, η µέση ετήσια µεταβολή 2000-2005 της απασχόλησης στη
µεταποίηση ήταν -1,5% και της προστιθέµενης αξίας +0,9%. Η παραγωγικότητα της µεταποίησης
είναι στο µέσο όρο όλων των τοµέων παραγωγής (101%), και πολύ χαµηλότερη από την
παραγωγικότητα στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες (207%), στις υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας
(189%), και στις µεταφορές (122%). Η καταγραφή των µεταβολών στην απασχόληση και στην
προστιθέµενη αξία δείχνει ότι οι τοµείς υψηλής ανάπτυξης στην ΕΕ έχουν µεταβληθεί σηµαντικά και
περιλαµβάνουν:
•
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∆ύο κλάδους των υπηρεσιών µε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας: (1) Επιχειρηµατικές
υπηρεσίες, και (2) Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.

•

Τρεις κλάδους υπηρεσιών µε υψηλή αύξηση απασχόλησης και προστιθέµενης αξίας και µέση
παραγωγικότητα: (1) Εµπόριο, (2) Ξενοδοχεία και εστιατόρια, (3) Μεταφορές και επικοινωνίες.

•

Τον τοµέα των Κατασκευών, που χαρακτηρίζεται από µεγάλη µεταβολή της απασχόλησης σε
συνδυασµό µε αρκετά σηµαντική αύξηση της προστιθέµενης αξίας.

•

Τρεις κλάδους της µεταποίησης, υψηλής και µέσης τεχνολογίας, µε υψηλή αύξηση της
προστιθέµενης αξίας, αλλά µείωση της απασχόλησης (1) Χηµικά και τεχνητές ίνες, (2)
Ηλεκτρικές µηχανές, οπτικά και εξοπλισµός, και (3) Εξοπλισµό µεταφορικών µέσων.

Οικονοµίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διακρίνονται ως οικονοµίες έντασης γνώσεων είναι οι µικρές
και ανοιχτές οικονοµίες της Βόρειας Ευρώπης (∆ανία, Σουηδία, Φινλανδία) που έχουν ως κοινό
χαρακτηριστικό

γνώρισµα

την

ισχυρή

ανταγωνιστικότητα, µε υψηλή φορολογία

τεχνολογική

και

γνωσιακή

βάση,

υψηλή

διεθνή

και ισχυρό κράτος πρόνοιας. Εµφανίζουν τις καλύτερες

επιδόσεις σε δηµόσιο έλλειµµα (0.9 έως -2.7% του ΑΕΠ), δηµόσιο χρέος (42.6 έως 50.5% του ΑΕΠ),
ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης (3.4-4.6%) και ανεργία (4.2-7.8%).
Η στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την οικονοµία της γνώσης είναι ακόµη πιο σαφής στο
πεδίο της αναπτυξιακής στρατηγικής. Τρεις προτεραιότητες έχουν κεντρική θέση στη στρατηγική
"Ευρώπη 2020": (1) η έξυπνη ανάπτυξη, µε την ανάπτυξη µιας οικονοµίας που βασίζεται στη γνώση
και την καινοτοµία, (2) η βιώσιµη ανάπτυξη, µε την προώθηση µιας πιο αποτελεσµατικής στη
χρησιµοποίηση των πόρων, πιο πράσινης, και πιο ανταγωνιστικής οικονοµίας, (3) η ανάπτυξη χωρίς
αποκλεισµούς, µε την ενίσχυση µιας οικονοµίας µε υψηλό ποσοστό απασχόλησης που εξασφαλίζει
οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η οµοιογενής πολιτική περιφερειακής
ανάπτυξης αντικαταστάθηκε από τοπικά προσδιοριζόµενες πολιτικές, που αξιοποιούν τα ισχυρά σηµεία
κάθε περιφέρεια, και ενισχύουν επιλεγµένους τοµείς ανταγωνιστικότητας πέρα από εθνικά όρια. Η
καινοτοµία παραµένει ως κεντρική

προτεραιότητα. Αλλά, κάθε περιφέρεια της Ένωσης οφείλει να
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επιλέξει ένα περιορισµένο αριθµό τοµέων / κλάδων παραγωγής στους οποίους η καινοτοµία µπορεί να
ευδοκιµήσει και να δηµιουργηθεί µια τοπική βάση γνώσεων. Με αυτή την προσέγγιση, της «έξυπνης
εξειδίκευσης», πρέπει να ορισθούν µια σειρά δραστηριοτήτων µεταποίησης και υπηρεσιών, δικτύων,
παραγωγικών συµπλεγµάτων, και τεχνολογιών που θα αποτελέσουν κινητήρες για ανάπτυξη πέραν
των περιφερειακών και εθνικών ορίων.
Η έξυπνη εξειδίκευση ή στρατηγική RIS3 (Research and Innovation Strategy for Smart
Specialization) ως νέα πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά κάθε
περιοχής και προωθεί το µετασχηµατισµό της περιφερειακής οικονοµίας µέσω διαδικασιών
«επιχειρηµατικής ανακάλυψης» και ευκαιριών στη διεθνή αγορά. Επικεντρώνεται στις δραστηριότητες
που έχουν κρίσιµη µάζα και εξωστρεφή / εξαγωγικό προσανατολισµό. Είναι εποµένως µια στρατηγική
οικονοµικού µετασχηµατισµού που υλοποιείται µέσα από (1) την ανανέωση παραδοσιακών κλάδων µε
προσανατολισµό σε δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας και σε εξειδικευµένες αγορές,
(2) τον εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων µε την υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών, (3) την
τεχνολογική διαφοροποίηση από υφιστάµενες εξειδικεύσεις σε συναφή προϊόντα και υπηρεσίες, (4)
την ανάπτυξη νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων µέσω ριζικής τεχνολογικής ανανέωσης και
ανατρεπτικής καινοτοµίας, και (5) την αξιοποίηση νέων µορφών καινοτοµίας, όπως ανοικτή
καινοτοµία, καινοτοµία από τους χρήστες, κοινωνική καινοτοµία, καινοτοµία στις υπηρεσίες.
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Βιοµηχανία έντασης γνώσεων στην Ελλάδα
Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης 2014-2020 για τις ελληνικές περιφέρειες και το σύνολο της χώρας
αποτελούν σήµερα το πλαίσιο για την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών αδυναµιών ανταγωνιστικότητας
της Ελλάδος, της παραγωγής που δεν βασίζεται σε καινοτοµία, ποιότητα και καλή οργάνωσης, και τη
στροφή στην οικονοµία της γνώσης. Ο σχεδιασµός των στρατηγικών αυτών άρχισε το 2012, τόσο σε
κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς µε τη µεταρρύθµιση του Καλλικράτη (Ν. 3852/2010)
αρµοδιότητες για θέµατα οικονοµικής ανάπτυξης, βιοµηχανίας, ενέργειας, τουρισµού, περιβάλλοντος
µεταφέρθηκαν στις εκλεγµένες διοικήσεις των περιφερειών. Οι 13 περιφερειακές στρατηγικές RIS3 και
η εθνική σύνθεσή τους οφείλουν να προσδιορίσουν την κατεύθυνση και τις επιλογές του δηµόσιου για
την παραγωγική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη βιοµηχανίας έντασης γνώσεων. Οι πρώτες επεξεργασίες
των Περιφερειών και της κεντρικής διοίκησης για την ελληνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης
παρουσιάζονται σε 14 εκθέσεις που δηµοσιεύσαµε το ∆εκέµβριο 2012 και επικεντρώνονται σε τρία
µεγάλα θέµατα: στους τοµείς και κλάδους εξειδίκευσης, στις τεχνολογικές και µη καινοτοµίες που θα
ενδυναµώσουν

τους

µετασχηµατισµού.

επιλεγµένους

κλάδους,

και

στη

διακυβέρνηση

του

παραγωγικού
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Το ερώτηµα της βέλτιστης εξειδίκευσης της ελληνικής οικονοµίας έχει τεθεί σε πολλές
µελέτες, καθώς έγινε κατανοητό ότι µικρές οικονοµίες της Ευρώπης γίνονται ανταγωνιστικότερες µε
την επικέντρωση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών σε ορισµένους κλάδους στους οποίους
υπάρχουν συγκριτικά ή ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τις επιλογές
εξειδίκευσης που προτείνονται από σειρά µελετών οι οποίες εκπονήθηκαν µετά το 2007.
4
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Βιοµηχανία ηλεκτρικών µηχανών και ηλεκτρονικών και συναφείς
τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνίας και αυτοµάτου ελέγχου.
Υγεία και επιστήµες υγείας και βιο-ιατρικής. Βιοµηχανία τροφίµων
και τεχνολογίες βιοτεχνολογίας, αγρο-τεχνολογίας. Μεταλλικά
προϊόντα και κατασκευές και συναφείς υπηρεσίες µηχανικού και
υλικών. Χηµικά και τεχνολογίες διεργασιών, νανοτεχνολογίας, και
ενέργειας.
Μεταποίηση. Ενέργεια. Τουρισµός. Μεταφορές και επικοινωνίες.
Υπηρεσίες Υγείας. ∆ιαχείριση αποβλήτων. Άλλοι τοµείς υψηλής
τεχνολογίας.
Γεωργία και παραγωγή τροφίµων. ∆ραστηριότητες ΤΠΕ. Υλικά
και χηµικά. Ενέργεια και περιβάλλον. Υγεία και βιο-ιατρική.
Γεωργία, ιχθυοκαλλιέργεια , επεξεργασία τροφίµων. Εξόρυξη,
µεταλλουργία και µη µεταλλικά ορυκτά. Μεταποίηση ΤΠΕ και
υπηρεσίες υπολογιστών. ∆ιαχείριση αποβλήτων. Παραγωγή και
διανοµή ενέργειας. Τουρισµός. Μεταφορές. Φαρµακοβιοµηχανία.
Βιολογική γεωργία και παραγωγή τροφίµων. Ενέργεια και υλικά.
Περιβάλλον και διαχείριση αποβλήτων. Υγεία και
φαρµακοβιοµηχανία. Υπηρεσίες ΤΠΕ.
Παραγωγή γενοσήµων φαρµάκων. Ιχθυοκαλλιέργειες. Ιατρικός
τουρισµός. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία και χρόνια ασθενείς.
∆ηµιουργία
περιφερειακών
διαµετακοµιστικών
κόµβων.
∆ιαχείριση αποβλήτων. Ειδικές κατηγορίες τροφίµων.
Παραγωγικές αλυσίδες στους τοµείς: Τρόφιµα και Βιοαγροδιατροφή. Παραγωγή και Εξοικονόµηση Ενέργειας.
Περιβαλλοντική Βιοµηχανία. Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση.
Κατασκευές και ∆οµικά Προϊόντα. Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών. Υγείας.

Στις παραπάνω µελέτες µπορεί να διαπιστωθεί σύγκλιση σε τέσσερις µεγάλους τοµείς (1)
γεωργία και παραγωγή τροφίµων, (2) τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στη µεταποίηση και
τις υπηρεσίες, (3) υπηρεσίες υγείας, βιοϊατρική, φαρµακευτικά προϊόντα, και (4) ενέργεια και χηµική
βιοµηχανία. Εντούτοις, οι κοινοί τοµείς και κλάδοι δεν τεκµηριώνουν σύµπτωση κατευθύνσεων, καθώς
οι µελέτες χρησιµοποιούν διαφορετικές µεθοδολογίες, τρόπους θεώρησης των κλάδων και κριτήρια
επιλογής προτεραιοτήτων, που καθιστούν αδύνατη τη σύγκριση. Επιπλέον, εξετάζουν την εξειδίκευση
από τη οπτική της παραγωγικής και τεχνολογικής ικανότητας και όχι ως διαδικασία «επιχειρηµατικής
ανακάλυψη» ευκαιριών και εξειδικευµένων αγορών (niche markets) στην παγκόσµια οικονοµία.
Πληρέστερη εικόνα της εξειδίκευσης της ελληνικής οικονοµίας δίνει η ανάλυση της
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συγκέντρωσης οικονοµικών δραστηριοτήτων στις ελληνικές περιφέρειες σε συνδυασµό µε επιλογές
που κάνουν οι περιφερειακές διοικήσεις στο πλαίσιο των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Από αυτή
την οπτική, µπορούν να ορισθούν 4 οµάδες περιφερειών µε συναφή χαρακτηριστικά εξειδίκευσης:
• Μητροπολιτικές περιφέρειες µε αναπτυγµένες ικανότητες έρευνας και τεχνολογίας και ικανότητα
διαφοροποίησης προς υπηρεσίες έντασης γνώσεων (Αττική, Κεντρική Μακεδονία).
• Περιφέρειες µε παράδοση στη µεταποίηση, συγκέντρωση παραδοσιακών κλάδων βιοµηχανίας,
αλλά χαµηλό επίπεδο καινοτοµίας

(Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, ∆υτική Μακεδονία, Στερεά

Ελλάδα).
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• Περιφέρειες µε παράδοση στον αγροτικό τοµέα, δραστηριότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και
ιχθυοκαλλιέργειας, µεταποίηση τροφίµων και προοπτικές

καινοτοµίας κυρίως στη βιοµηχανία

τροφίµων (Ήπειρος, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, ∆υτική Ελλάδα).
• Νησιωτικές περιφέρειες µε µεγάλες δυνατότητες στον τοµέα του τουρισµού και σε ειδικές
µορφές ποιοτικού αγροτικού τοµέα (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά).
Ο συνδυασµός εθνικών και περιφερειακών επιλογών εξειδίκευσης προσδιορίζει µια σειρά τοµέων και
κλάδων µε κρίσιµη µάζα και δυνατότητες καινοτοµίας, όπως το αγροτο-διατροφικό σύµπλεγµα που
χαρακτηρίζει την παραγωγική διάρθρωση της πλειονότητας των περιφερειών, επιλεγµένοι κλάδοι της
µεταποίησης, τουρισµός στις νησιωτικές περιφέρειες, και οι υπηρεσίες έντασης γνώσεων (ΤΠΕ,
υπηρεσίες υγείας, βιοϊατρική) στις δύο µητροπολιτικές περιφέρειες. Πρόκειται για ένα πρότυπο
εξειδίκευσης που βασίζεται στην ανανέωση υφιστάµενων παραδοσιακών κλάδων της βιοµηχανίας και
του αγροτικού τοµέα, στον εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων τουρισµού, και στη δηµιουργία νέων κλάδων
έντασης γνώσεων στα µητροπολιτικά κέντρα της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Η παραγωγική εξειδίκευση, για να είναι αποδοτική, πρέπει υποστηριχθεί από έρευνα και
τεχνολογίες που δηµιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Η

τεχνολογική

και

οργανωτική

καινοτοµία αποτελούν κινητήρες του βιοµηχανικού µετασχηµατισµού που προωθούν οι στρατηγικές
έξυπνης εξειδίκευσης. Προσδιορίζονται από ερευνητικές υποδοµές, τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνίας, εφαρµογές της ψηφιακής ατζέντας, και επιλεγµένες τεχνολογίες όπως µικρο-ηλεκτρονική,
φωτονική, νανοτεχνολογία, βιοµηχανική βιοτεχνολογία, προηγµένα υλικά, και προηγµένα συστήµατα
παραγωγής, που ονοµάσθηκαν Key Enabling Technologies. Παράλληλα πρέπει οι τεχνολογίες αυτές να
φθάσουν στις επιχειρήσεις και να αποτελέσουν βάση για σχεδιασµό και ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Αυτό απαιτεί τη ριζική αναδιοργάνωση του συστήµατος γνώσεων και καινοτοµίας κάθε Περιφέρειας, σε
όλες τις βαθµίδες: (1) της δηµιουργίας νέας γνώσης µέσω ακαδηµαϊκής έρευνας και ερευνητικών
υποδοµών, (2) της τεχνολογικής ανάπτυξης σε εξειδικευµένα κέντρα τεχνολογίας, (3) της εφαρµογής
καινοτοµίας µέσω µονάδων ανάπτυξης προϊόντος στις επιχειρήσεις, και (4) της τεχνολογικής
υποστήριξης µε µηχανισµούς διαµεσολάβησης, κεφάλαια κινδύνου, θερµοκοιτίδες και τεχνολογικά
πάρκα. ∆ύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήµατος καινοτοµίας που πρέπει να
συνεκτιµηθούν στην αναδιοργάνωση είναι η συγκέντρωση της έρευνας στα πανεπιστήµια, µε
αξιόλογες επιδόσεις στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, και η µεγάλη υστέρηση και αδυναµία του
ιδιωτικού τοµέα στη χρηµατοδότηση της έρευνας και στην κατοχύρωση πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Οι µέχρι σήµερα πολιτικές κατευθύνσεις έρευνας και τεχνολογίας για το σχεδιασµό των
στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης µεταφέρουν αντιφατικά µηνύµατα. Αφενός δηλώνεται ότι «Σε µια
περίοδο τεράστιας οικονοµικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουµε, το στοίχηµα της ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας στον 21ο αιώνα δεν θα βασισθεί στην ανταγωνιστικότητα των χαµηλών µισθών
και στην ευρωστία του τραπεζικού τοµέα, αλλά στην αξιοποίηση της “οικονοµίας της γνώσης”, στην
δυνατότητά µας να καινοτοµούµε και να παράγουµε υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας
προϊόντα και υπηρεσίες»,
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και αφετέρου η προβλεπόµενη δαπάνη Ε&Α για την περίοδο 2014-2020

περιορίζεται στο 0,67% του ΑΕΠ, που είναι κατά πολύ χαµηλότερη από την αρχική εκτίµηση (2012),
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αλλά και από το στόχο του 2007 (1,5% του ΑΕΠ), και ακόµη µικρότερη σε πραγµατικές τιµές λόγω της
µείωσης του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης.
Ο κλάδος των ΤΠΕ αποτελεί επίσης ένα από τα κύρια εργαλεία για την ενίσχυση της ελληνικής
ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, η τρέχουσα απόδοση του είναι χαµηλή σε σχέση µε τους στόχους της
σύγκλισης και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος µε τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ. Οι γενικές
συνθήκες της αγοράς ΤΠΕ έχουν επιδεινωθεί, ως αποτέλεσµα των σηµαντικών περικοπών στους
προϋπολογισµούς επενδύσεων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Παρά το γεγονός ότι τέσσερις
περιφέρειες (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Ελλάδα και Κρήτη) παρουσιάζουν µια σχετικά
αποδεκτή απόδοση της καινοτοµίας στον κλάδο των ΤΠΕ, σηµαντική είναι η υστέρηση στις άλλες
περιφέρειες. Η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ είναι αναιµική λόγω των χαµηλών εισοδηµάτων
και της έλλειψης "ψηφιακών" δεξιοτήτων, η χρήση υπολογιστή και διαδικτύου χαµηλή, όπως και η
παρουσία επιχειρήσεων ΤΠΕ µε ουσιαστικές τεχνολογικές ικανότητες και γνώσεις. Είναι αµφίβολο αν ο
κλάδος µπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναµη παραγωγικού εκσυγχρονισµού µέσω ΤΠΕ.
Η διακυβέρνηση του παραγωγικού µετασχηµατισµού µέσω των στρατηγικών έξυπνης
εξειδίκευσης χαρακτηρίζεται από τη δυσπιστία προς την κεντρική διοίκηση, στην οποία καταλογίζονται
οι αποτυχίες των πολιτικών καινοτοµίας 2007-13 και η δηµοσιονοµική κρίση της τρέχουσας περιόδου.
Οι στρατηγικές RIS3 ενδυναµώνουν τις τάσεις περιφερειακής αποκέντρωσης µε τη σηµασία που
αποδίδουν στην εκ των κάτω διαµόρφωση των στρατηγικών και στον αποφασιστικό ρόλο του
ιδιωτικού τοµέα. Σαφής είναι επίσης η προσδοκία των Περιφερειών να διαχειρισθούν ακηδεµόνευτα
τους µελλοντικούς πόρους των διαρθρωτικών ταµείων. Φανερές είναι οι αντιστάσεις της κεντρικής
διοίκησης στην προώθηση των περιφερειακών RIS3, όπως και οι αντιστάσεις των εκλεγµένων
περιφερειακών διοικήσεων στον κεντρικό σχεδιασµό και διαχείριση των αναπτυξιακών προγραµµάτων
2014-2020. Η δυναµική κεντρικής διοίκησης – περιφερειών θα προσδιορίσει αν η έρευνα και
καινοτοµία θα αποτελέσουν µια ουσιαστική ευκαιρία παραγωγικού µετασχηµατισµού στην επόµενη
δεκαετία ή ένα ρητορικό σχήµα όπως στο παρελθόν.
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The first decade of the new century began in optimism with the accession of Greece in the Eurozone
and growth rates constantly higher than the European average. However, within the same decade,
the growth determinants radically redefined, turning towards export-led development, new ways of
creating competitive advantage, and Greece being unable to follow the new paths of development and
wealth creation. Financial crisis and 5 years of recession were a direct outcome.
In the EU, the shift to smart growth, based on knowledge and innovation, became the
dominant trend at all levels of theory, growth data, and development policy design. Regional
development policy changed and place-based policies leverage on innovation, strengths of regions,
and identification of niche markets for competitive advantage. Within the new Cohesion Policy, smart
specialisation strategy (RIS3) has been proposed as an 'ex-ante conditionality' and precondition for
receiving financial support through the Structural Funds.
Smart specialization strategies 2014-2020 for the thirteen Greek regions and the whole country
is now the framework for addressing the structural weaknesses of Greece’s competitiveness,
production and technological backwardness, and an eventual shift to knowledge-intensive industry.
The design of these strategies began in 2012 both at central and regional levels and they define
direction and choices of the public administration for productive restructuring and industrial
renaissance. The first designs deal with three major themes: sectors and industries of specialisation,
technologies and innovations that will empower selected industries, and governance of productive
transformation at the crossroad of central state and regional authority interests.
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