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Καιμξςξμία και αμάπςσνη ςωμ πεοιτεοειώμ ςηπ ΕΕ
ηελ ηειεπηαία δεθαεηία,
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
είλαη ζε εμέιημε ε
κεγαιχηεξε, παγθνζκίσο,
πξνζπάζεηα ππνζηήξημεο
ηεο θαηλνηνκίαο κέζσ
πεξηθεξεηαθψλ
ζηξαηεγηθψλ θαη
πξνγξακκάησλ.
ε πεξηζζφηεξεο απφ 120
Δπξσπατθέο πεξηθέξεηεο
εθπνλήζεθαλ ζηξαηεγηθέο
θαηλνηνκίαο θαη ζηε
ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε
πηινηηθή εθαξκνγή ηνπο
κέζα απφ ηηο Καηλνηφκεο
Γξάζεηο ηνπ ΔΣΠΑ
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Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ πψο κηα πεξηθέξεηα κπνξεί λα ζπκβάιεη
ζηελ θαηλνηνκία, ε αλαθνίλσζε εζηηάδεηαη ζηα πεπιοσικά
ζςζηήμαηα καινοηομίαρ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ σο
ζπιινγηθνί κεραληζκνί έξεπλαο, κάζεζεο, θαη ηερλνινγηθήο
θαηλνηνκίαο.

Θα πεξηγξάςνπκε ηξία κνληέια πεξηνρηθψλ ζπζηεκάησλ
θαηλνηνκίαο:
 Cluster θαηλνηφκσλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ
 Μαζεζηαθέο πεξηθέξεηεο
 Δπθπείο πφιεηο θαη πεξηθέξεηεο.

ε θάζε κνληέιν καο ελδηαθέξνπλ






ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ,
ν κεραληζκφο παξαγσγήο θαηλνηνκίαο,
νη δπζθνιίεο / εκπφδηα πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο,
ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν,
θαη ε αληίζηνηρε ειιεληθή εκπεηξία.

Σα βαζηθά εξσηήκαηα αθνξνχλ ζηνλ αλαδπφκελν ραξαθηήξα
ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ζε θάζε κνληέιν, θαη ζηνλ ηξφπν
πνπ ηα δηαθνξεηηθά κνληέια αληηδξνχλ ζε ζπλζήθεο
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πξνγξακκαηηζκνχ θαη άζθεζεο πνιηηηθήο.

Καιμξςξμία και αμάπςσνη ςωμ πεοιτεοειώμ ςηπ ΕΕ

ήκεξα ε ζπκβνιή
ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ
αλάπηπμε ησλ
πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ
ηεθκεξηψλεηαη
πνζνηηθά
Ζ ζρέζε απηή δελ
ήηαλ πξνθαλήο ζηελ
αξρή ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1980
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Καιμξςξμία και αμάπςσνη ςωμ πεοιτεοειώμ ςηπ ΕΕ
Ζ θαηαλφεζε ηεο ζπκβνιήο κηαο γεσγξαθηθήο ελφηεηαο
(πεξηνρήο) ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο
εμειίρζεθε κέζα ζηα ηειεπηαία 25 ρξφληα. Οξφζεκα είλαη
ηξία κεγάια Παραδείγματα ζεσξίαο θαη
πξνγξακκαηηζκνχ:

1980-90: Θεσξίεο επέιηθηεο εμεηδίθεπζεο, ηερλνινγηθψλ
ζπλνηθηψλ, ηερλνπφισλ, clusters, θαη θφζηνπο
κεηαβηβάζεσλ
1990-2000: Δμειηθηηθέο ζεσξίεο, καζεζηαθέο
πεξηθέξεηεο, θαη πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο
2000+: Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Φεθηαθνί ρψξνη
θαηλνηνκίαο. Δπθπείο πφιεηο θαη πεξηθέξεηεο
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1. Clusters καιμξςξμίαπ
Δςέλικηερ Βιομησανικέρ Σςνοικίερ
Ππώηερ πεπιοσέρ φπνπ έγηλε θαλεξή ε ζπκβνιή ηεο ρσξηθήο
ζπγθέληξσζεο ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ θαη λέσλ βηνκεραληθψλ
πξαθηηθψλ. Ζ δπλακηθή ηεο θαηλνηνκίαο νθείιεηαη ζε ηξεηο
παξάγνληεο:
ηελ ζπγθέληξσζε ζηε βηνκεραληθή ζπλνηθία πνιιψλ θαη
δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ, πνπ θαιχπηνπλ πεδία παξαγσγήο θαη
γλψζεο.
ηε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ ζπλδπαζκψλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο
ζπληειεζηψλ ηεο ζπλνηθίαο. Οη ζπλδπαζκνί είλαη παξάγνληαο
θαηλνηνκίαο, θαζψο πνιιά λέα πξντφληα πξνθχπηνπλ απφ ηνλ
επξεκαηηθφ ηξφπν πνπ ζπλδπάδνληαη γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο.
ηε παξνπζία ‘θαηαιπηψλ’, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο ζπλδπαζκνχο
κεηαμχ ησλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη κνλάδσλ
παξαγσγήο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θαηαιχηε, ζην Πξάην γηα
παξάδεηγκα, εμαζθαιίδεηαη απφ ηνπο impannatore, πνπ
αλαδηνξγαλψλνπλ ζπλερψο ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο
ζπλνηθίαο ζε ζρέζε κε ηηο παξαγγειίεο πνπ αλαιακβάλνπλ.
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1. Clusters καιμξςξμίαπ
Ο μησανιζμόρ καινοηομίαρ ζε clusters και
ηεσνολογικέρ ζςνοικίερ
Buyers / catalysers

Flexible combinations

Nontraded inputs

Technological spillovers

Specialised firms / Skilled

Basic elements

 Specialised firms / skilled workers
 Buyers / catalysers

workers

Structuring elements

 Flexible combinations
 Nontraded inputs
 Technological spillovers
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1. Clusters καιμξςξμίαπ
Ο κεραληζκφο απηφο είλαη
αναδςόμενοο. Βαζίδεηαη
ζηνπο ζπλδπαζκνχο κεηαμχ
πνιιψλ ζπληειεζηψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο (>100).
Ζ πνιππινθφηεηα ησλ
ζπλδπαζκψλ δπζρεξαίλεη
ηελ κνληεινπνίεζε θαη
πξνγξακκαηηζκφ.
Ζ πιεζηέζηεξε
πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ
είλαη απηή ηνπ ηερλνινγηθνχ
/ επηζηεκνληθνχ πάξθνπ
Σέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία
Σέζζεξηο ηχπνη ζρέζεσλ
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο /
θαηλνηνκίαο

(D) Space, Property,
infrastructure

Technological valorisation of property
Spin-offs
(A) R&D Units

Tech Transfer
(C) Innovative
Firms
(B) Technology
Transfer
Organisations

Attraction of firms
Tech Transfer

New round of investment
Technology diffusion

ΗΠΑ
ΕΥΡΩΠΗ
ΚΙΝΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΑΙΑ
ΑΛΛΕ ΠΕΡΙΟΧΕ
ΥΝΟΛΟ

500
400
120
120
40
60
1200
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1. Clusters καιμξςξμίαπ
ΠΟΛΔΗΣ ΤΔΧΝΟΛΟΓΗΑΣ
 ε δχν ρψξεο (Γαιιία θαη Ηαπσλία)
πεξηζζφηεξεο απφ κηα
ηερλνινγηθέο ζπλνηθίεο θαη πάξθα
ηερλνινγίαο αλαπηχρζεθαλ σο
κέξνο ηνπ ίδηνπ αζηηθνχ
ζπζηήκαηνο ( Μνλπειηέ,
Δπηζηεκνληθή Πφιε Ile de France,
Σνπινχδε, Νάληε, 23 ηερλνπφιεηο
Ηαπσλίαο)
 Σν πεξηβάιινλ θαηλνηνκίαο πνπ
δεκηνπξγείηαη ζε κηα Σερλφπνιε
πξνθχπηεη απφ έλα πνιππνιηθφ
ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ
βηνκεραληθέο ζπλνηθίεο, λεζίδεο
επηρεηξεκαηηθψλ ππεξεζηψλ, θαη
επηζηεκνληθά πάξθα. Γίθηπα
ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη
ζπληνληζκνχ εμαζθαιίδνπλ ζπλνρή
κεηαμχ ησλ επηκέξνπο πφισλ ηεο
ηερλφπνιεο.
 Μεγάιε έκθαζε ζηηο ππνδνκέο,
θηίξηα, γε, νηθηζηηθή αλάπηπμε.
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1. Clusters καιμξςξμίαπ
Γύο απόπειπερ ζςγκπόηηζηρ μησανιζμών
καινοηομίαρ ηύπος ‘cluster’ ζηην Δλλάδα
Τεσνολογικά πάπκα
(1989-2004)
• 4 ζεκαληηθά έξγα
(Κξήηε, Πάηξα,
Αζήλα, Θεζζαινλίθε)
• Γχν επηηπρίεο / δχν
απνηπρίεο
• Κηλεηήξηα δχλακε ηα
ζπλδεδεκέλα
εξεπλεηηθά θέληξα

Πολιηική cluster ζηο
2ο ΚΠΣ (1994-99)
• Μηθξά ζπζηήκαηα 5-6
επηρεηξήζεσλ
• Παξαδνζηαθνί θιάδνη:
κέηαιιν, ηξφθηκα,
θισζηνυθαληνπξγία
• Απνηπρία
βησζηκφηεηαο
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2. Μαθηριακέπ πεοιτέοειεπ
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990, νη εκπεηξίεο ησλ
θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ εηζήγαγαλ κηα ξηδηθή
κεηαβνιή ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ
‘πεξηνρήο’ θαη ‘θαηλνηνκίαο’
REGIONAL SYSTEM OF
INNOVATION

Universities /
Research
Institutes

Technology Transfer
Organisations
Tech Parks, Tech Networks,
Brokers, Consultants

Public R&D
Laboratories
CLUSTERS
Group of companies in cooperation
Vertical / Horizontal

Innovation Financing
Banks, Business Angels,
Venture Capital, Regional
Incentives

Private R&D
Departments
and Centres

Technological Information System
Patents, Standards, Technical
Publications, Emerging Markets,
Foresight

Μαθηζιακή Πεπιθέπεια:
 Πεξηθέξεηα είλαη νξγαληζκφο
κάζεζεο, δηαρείξηζεο,
επηινγήο θαη αλάπηπμεο
γλψζεσλ θαη θαηλνηνκίαο
 Ζ καινοηομία είναι
ζύζηημα
 Σν ζχζηεκα θαηλνηνκίαο
νηθνδνκείηαη ζε (1) θεζμούρ
(2) ζε δίκηςα γνώζευν
 ηα δίθηπα γλψζεσλ ξέεη
‘ξεηή’ θαη ‘άξξεηε’ γλψζε
 Οη ζεζκνί ιεηηνπξγνχλ σο
‘δηαθφπηεο’ επηινγήο
θαηλνηνκηψλ
 Πξνηεξαηφηεηεο: Άπιεο
ππνδνκέο, νξγαληζκνί
γλψζεο, ρξεκαηνδφηεζε,
αλζξψπηλν δπλακηθφ,
κεηαθνξά ηερλνινγίαο,
έξεπλα, πιεξνθφξεζε 11

2. Μαθηριακέπ πεοιτέοειεπ
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2. Μαθηριακέπ πεοιτέοειεπ
Σν 1994 ζηειέρε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο (ΓΓ Πεξηθέξεηα / ΓΓ
Δπηρείξεζε) αθνινπζψληαο ηηο
αληηιήςεηο ηεο ‘Μαζεζηαθήο
Πεξηθέξεηαο’ θαη πξνψζεζαλ ηα
έξγα RTP/ RIS / RITTS, θαη ζηε
ζπλέρεηα PRIA. Δθαξκφδνληαη ζε
φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ΔΔ.
Σα έξγα απηά ππνζηεξίρζεθαλ απφ ην
5ν θαη 6ν Δπξσπατθφ Πξφγξακκα
Δ&Α θαη απφ ηηο Καηλνηφκεο Γξάζεηο
ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
ηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ
πεπιθεπειακά ζςζηήμαηα
καινοηομίαρ ηθαλά λα δηεπθνιχλνπλ
ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκίαο ζε
επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα έξεπλαο,
ρξεκαην-πηζησηηθνχο θαη άιινπο
νξγαληζκνχο
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2. Μαθηριακέπ πεοιτέοειεπ
Παξάιιεια,
θαζηεξψλεηαη κε ην
Trendchart έλα
πξφηππν κέηξεζεο
ησλ επηδφζεσλ /
απνηειεζκάησλ
θαηλνηνκίαο
Innovation
Scoreboard (20002004). 17 δείθηεο +
χλζεηνο
πεξηθεξεηαθφο
εζληθφο + χλζεηνο
πεξηθεξεηαθφο
Δπξσπατθφο
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2. Μαθηριακέπ πεοιτέοειεπ
Πεξηθεξεηαθά
δεδνκέλα ζε
13 δείθηεο
θέξλνπλ ζηελ
επηθάλεηα ηα
πην ζεκαληηθά
ραξαθηεξηζηηθ
ά ησλ
ζρέζεσλ
θαηλνηνκίαο
θαη
πεξηθεξεηψλ
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2. Μαθηριακέπ πεοιτέοειεπ
Σηην Δλλάδα: 12 έπγα RTP/ RIS / RIS+ / RITTS
13 Ππογπάμμαηα Καινοηόμυν
Γπάζευν ζε όλερ ηιρ ελληνικέρ πεπιθέπειερ
Θεηικά αποηελέζμαηα
Απνηηικά
• Δμνηθείσζε κε ηελ
• Μεηαθνξά ηεο
πινπνίεζε έξγσλ
εθηέιεζεο ησλ
θαηλνηνκίαο ζε
πεξηθεξεηαθψλ έξγσλ
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
θαηλνηνκίαο θεληξηθά
ζηε ΓΓΔΣ
• Γηαζχλδεζε κε ΠΔΠ:
άμνλαο θαηλνηνκίαο ζε • Παξεκβάζεηο: έξγα
θάζε ΠΔΠ
παξά κφληκνη ζεζκνί
θαηλνηνκίαο
• Γηάδνζε ηεο ινγηθήο
ηεο θαηλνηνκίαο
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3. Εστσείπ πεοιτέοειεπ
Μηα λέα εμέιημε κεηά
ην 2000: Ζ
θαηλνηνκία ζπλαληάεη
ηελ Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο
ηα ζπζηήκαηα
θαηλνηνκίαο
πξνζηίζεηαη κηα λέα
δηάζηαζε: ν
τηθιακόρ σώπορ

Virtual Space

TT
R&D

FIN

Physical Space

NET

PD
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3. Νέα διάρςαρη: Ψητιακόπ Χώοξπ Καιμξςξμίαπ
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3. Εστσείπ πεοιτέοειεπ: ςημ ΕΕ
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟ ΣΑ
ΚΡΑΣΖ ΜΔΛΖ
«ΟΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΣΖ ΝΔΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ»
ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΓΗΑ ΣΗ
ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ
ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΟΤ ΔΣΠΑ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 20002006
1. Πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία
βαζηζκέλε ζηε γλψζε θαη
ηελ ηερλνινγηθή
θαηλνηνκία
2. eEuropeRegio : ε θνηλσλία
ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ
ππεξεζία ηεο
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο
3. Πεξηθεξεηαθή ηαπηφηεηα
θαη αεηθφξνο αλάπηπμε
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3. Εστσείπ πεοιτέοειεπ: ςιπ ΗΠΑ

20

πκπεξάζκαηα (1)
ηαζεξή ζπληζηψζα ζηα
ηξία κνληέια είλαη ε
ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία
ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο
Ο ρψξνο ζπγθξφηεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο κεηαβάιιεηαη:
ζπλνηθία / ηκήκα πφιεο/ ζχλνιν
πφιεο / πεξηθέξεηα
Ζ ζπλδεηηθή νπζία ζπγθξφηεζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαβάιιεηαη:
θπζηθή εγγχηεηα θαη επηθνηλσλία /
ζεζκηθέο ζπκθσλίεο / ςεθηαθά
δίθηπα
Δληνχηνηο, βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηεο
θαηλνηνκίαο παξακέλνπλ ζηαζεξέο
παξά ηε κεηαβνιή ηνπ ρψξνπ θαη
ησλ δηθηχσλ νηθνδφκεζεο ησλ
ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο

ΓΗΑΓΗΚΑΣΗΔΣ:
1.Σερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή
επθπΐα: παξαθνινχζεζε
αγνξψλ θαη ηερλνινγηψλ
2. Μεηαθνξά ηερλνινγίαο
3. Γεκηνπξγία λέσλ
επηρεηξήζεσλ spin-off /
start-up
4. Αλάπηπμε λένπ πξντφληνο
5. Δμνηθνλφκεζεο πφξσλ κέζα
απφ ηε κεηαβνιή ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ
παξαγσγήο / αληαιιαγψλ
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σμπεοάρμαςα (2): ςη ρσγκοόςηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ
καιμξςξμίαπ ρημαρία έυει ςξ σπόβαθοξ κάθε πεοιξυήπ
Πιενλεθηήκαηα

Μεηνλεθηήκαηα

Clusters/
Σερλνινγηθέο
ζπλνηθίεο

•Άκεζε ζπκκεηνρή
θαηλνηφκσλ
νξγαληζκψλ
•Αλαγλσξηζηκφηεηα

•Γπζθνιία
πξνγξακκαηηζκνχ
•Τςειφ θφζηνο
ππνδνκήο
•Καηλνηνκία κέζσ
ππνδνκψλ?

Μαζεζηαθέο
πεξηθέξεηεο /
Πεξηθεξεηαθά
ζπζηήκαηα
θαηλνηνκίαο

•Δπξχηεηα /
Πνιπθεληξηθά
ζπζηήκαηα
•χλδεζε κε ζεζκνχο
πξνγξακκαηηζκνχ

• Τςειφ επίπεδν
ζεζκηθήο ζπγθξφηεζεο
•πληνληζκφο
δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ
ηνκέα

Φεθηαθφ πεξηβάιινλ
θαηλνηνκίαο /
Δπθπείο πεξηθέξεηεο

•Υακειφ θφζηνο
•Δπθνιία δηάδνζεο

•Δμνηθείσζε ΜΜΔ
•Πνιππινθφηεηα
πεξηβάιινληνο
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σμπεοάρμαςα (3): Η θεωοία ωπ ξδηγόπ ςξσ μέλλξμςξπ
Για ςξμ Πόλξ – Ζώμη Καιμξςξμίαπ Θερραλξμίκηπ
Πόλορ Καινοηομίαρ Θεζζαλονίκηρ:
χλζεζε ζηνηρείσλ απφ ηα ηξία
παξαδείγκαηα πξνγξακκαηηζκνχ:
Clusters + Θεζκηθά Γίθηπα +
Φεθηαθνί Υψξνη
Βι. αξρηθά θείκελα (Βαζάινο,
Κειεζίδεο, Κνκλελφο & Logotech)
Σν ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ηνπ Πφινπ
Καηλνηνκίαο Θεζζαινλίθεο
πξνεγείηαη
Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή αλαθνξάο
ηνπ έπεηαη

Εώνη Καινοηομίαρ Θεζζαλονίκηρ:
Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή
πξνζδηνξίδεηαη αμησκαηηθά /
ελδερφκελα πεξηνξηζηηθά
Σν ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ηεο
Εψλεο πξέπεη λα πξνζδηνξηζζεί.
Δίλαη εθηθηφ κε ηελ έληαζε ηνπ
εκπνξίνπ / αλαςπρήο?
Ζ επέλδπζε ζε γε / ππνδνκέο
πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηε
γεσγξαθία ηνπ ζπζηήκαηνο
θαηλνηνκίαο παξά λα πξνεγεζεί
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