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Κ. ΛΕΜΑΣ: Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουµε σιγά-σιγά για να
µπορέσουµε να δώσουµε τον χρόνο να ακουστούν και απόψεις στο
τέλος της συνάντησης.
Ονοµάζοµαι

Κώστας

Λέµας,

είµαι

ο

Προϊστάµενος

της

Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Αττικής, που είναι ο
συνδιοργανωτής

µαζί

µε

την

Περιφέρεια

Αττικής,

αυτής

της

Αντιπεριφερειάρχη

και

συνάντησης εργασίας.
Ξεκινώντας

θα

παρακαλέσω

την

αναπληρώτρια Περιφερειάρχη, κυρία Παπαδηµητρίου-Τσάτσου, να
µας πει δυο λόγια για τη σηµερινή συνάντηση.
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΤΣ ΑΤΣΟΥ:

Γεια

σας

και

από

εµένα.

Ευχαριστούµε για την παρουσία σας.
Η

σηµερινή

συνάντηση

και

η

αυριανή

είναι

σηµαντικές

εκδηλώσεις για µια δηµόσια συζήτηση που πρέπει να γίνει για τον
καινούργιο προγραµµατισµό όσον αφορά τη χρηµατοδότηση την
ευρωπαϊκή που έρχεται.
Ο κύριος Περιφερειάρχης ήθελε πολύ να ήταν εδώ κοντά σας,
άλλες υποχρεώσεις τον αναγκάζουν να µην µπορεί να σας πει το
καλώς ήρθατε, έτσι σας το λέω εγώ.
Τον κύριο λόγο για όλο το τεχνικό µέρος της συζήτησης έχει ο
κύριος Λέµας που είναι ειδικός για αυτά. Σας ευχαριστώ και πάλι
για την παρουσία σας.
Κ. ΛΕΜΑΣ: Ευχαριστώ την αναπληρωτή Περιφερειάρχη.
Αγαπητοί φίλες και φίλοι, η προετοιµασία για το ΕΣΠΑ της
νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, βρίσκεται πλέον σε
αρκετά προχωρηµένη φάση. Μετά και τη συµφωνία στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο

του

Φεβρουαρίου

για

το

πολυετές

δηµοσιονοµικό

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-2020,
αναµένεται ότι αν εξελιχθούν οµαλά οι συζητήσεις των ευρωπαϊκών
θεσµικών Οργάνων µέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχει οριστικοποιηθεί
και η συµφωνία του Συµβουλίου µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για
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το πλαίσιο και θα έχουν παράλληλα συµφωνηθεί και όλοι οι
Κανονισµοί των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για τη νέα περίοδο.
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του για την προετοιµασία του
νέου ΕΣΠΑ, που θα αποκαλείται Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης, ΣΕΣ,
όπως θα µάθουµε να το λέµε, βάσει του νέου κανονιστικού
πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει
συµφωνήσει

µε

χρονοδιάγραµµα

την

Ευρωπαϊκή

ενεργειών

που

Επιτροπή

προβλέπει

ένα
µέχρι

αυστηρό
το

τέλος

Σεπτεµβρίου του 2013 να έχει υποβληθεί το σχέδιο του ΣΕΣ και
µέχρι

τέλος

2013

του

το

σύνολο

των

Επιχειρησιακών

Προγραµµάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ θα έχει προηγηθεί
άτυπη διαβούλευση.
Οφείλουµε

να

εκµεταλλευτούµε

τις

ευκαιρίες

που

αναδεικνύονται και εντοπίζοντας τις αστοχίες στο σχεδιασµό και
στην εφαρµογή των προγραµµάτων µέχρι σήµερα, να αλλάξουµε το
αναπτυξιακό µας πρότυπο. Οι υποδοµές δεν αποτελούν πλέον
προτεραιότητα, αλλά υποβοηθητικό µηχανισµό.
Το νέο ΕΣΠΑ θα προσανατολίζεται στην επιχειρηµατικότητα,
την εξωστρέφεια, την καινοτοµία, την πράσινη ανάπτυξη, µέσα από
την έξυπνη εξειδίκευση.
Αυτό

δηµιουργεί

άλλες

οργανωτικές

ανάγκες,

τις

οποίες

πρέπει να αντιµετωπίσουµε σήµερα.
Οµιλούµε σε µια εποχή που ετοιµάζουµε την πέµπτη γενιά της
περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. Στην αρχή,
πίσω στο 1989, ο στόχος ήταν να µεταφέρει η πολιτική της συνοχής
απλώς κεφάλαια για να αναπτυχθούν οι φτωχότερες περιφέρειες.
Όµως στο σηµερινό παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον η ανάπτυξη
ανταγωνιστικών δυνάµεων και οι περιορισµοί των πόρων είναι
βασικά ζητήµατα. Η πολιτική συνοχής προσαρµόζεται σήµερα στις
εξελισσόµενες αυτές ανάγκες.
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Σήµερα είναι ο κύριος επενδυτικός βραχίονας της Ένωσης και
αυτό πρέπει να το εκµεταλλευτούµε έξυπνα.
Όλο και περισσότερο η έµφαση της περιφερειακής πολιτικής
είναι πιο κοντά στην στήριξη µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, τη
δηµιουργία κέντρων αριστείας και clusters για την έρευνα και την
εµπορευµατοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας.
Αυτό

αντικατοπτρίζεται

διαπραγµατεύσεων

µεταξύ

των

στο

αποτέλεσµα

κρατών-µελών

σχετικά

των
µε

τον

πολυετή προϋπολογισµό της Ένωσης 2014-2020.
Η πολιτική της συνοχής ήταν µια από τις πολιτικές που
επλήγη σχετικά λιγότερο από τις περικοπές.
Λίγα

λόγια

για

την

Αττική.

Η

περιοχή

της

Αττικής

µε

πρωτεύουσα την Αθήνα, είναι η µεγαλύτερη περιοχή της Ελλάδας
και συγκεντρώνει πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσµού, περίπου
το 40% και αντιπροσωπεύει το 48% του ΑΕΠ της χώρας.
Η Αττική επίσης είναι ο σηµαντικότερος κόµβος έρευνας,
τεχνολογικής

ανάπτυξης

αντιπροσωπεύοντας

πάνω

και
από

καινοτοµίας
το

60%

στην
του

Ελλάδα,

ακαθάριστου

ουσιαστικά, των ακαθάριστων δαπανών για έρευνα και τεχνολογική
ανάπτυξη.
Είναι

µια

µητροπολιτική

περιοχή

µε

δυναµικό

τοµέα

υπηρεσιών και µια από τις µεγαλύτερες εξαγωγικές πύλες στην
Ελλάδα, µε περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά µε µια ασθενή
µέχρι τώρα βάση logistics µε βάση τα διεθνή πρότυπα. Όµως οι
τελευταίες εξελίξεις προδιαγράφουν ένα διαφορετικό µέλλον, αν
δούµε δηλαδή τη σύνδεση του Θριασίου µε τον Πειραιά και το
εµπορικό του λιµάνι, το Ικόνιο, αλλά και συµφωνίες µε µεγάλες
εταιρίες, όπως η Cosco και η Hewlett Packard.
Ωστόσο η οικονοµική κρίση που ακολούθησε µετά το 2009,
έχει διαβρώσει µεγάλο µέρους του πρόσφατου παρελθόντος. Οι
τοµείς που πλήττονται περισσότερο στην περιοχή είναι αυτοί του
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εµπορίου, µε ένα µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων να κλείνουν, ακόµα
και στις πιο εµπορικές περιοχές,

τουριστικές επιχειρήσεις να

αντιµετωπίζουν

ακυρώσεων,

τουλάχιστον,

µεγάλο

που

αριθµό

οφείλεται

στην

αντίληψη

µέχρι

που

πέρσι

υπήρχε

για

αστάθεια, και επίσης έχουµε µεγάλη µείωση στον κατασκευαστικό
τοµέα. Αυτοί οι χώροι διαφαίνεται να αναµένουν ένα διαφορετικό
µέλλον λόγω των στοιχείων για σηµαντική αύξηση του τουρισµού
φέτος, αλλά και την έναρξη µεγάλων κατασκευαστικών έργων που
είχαν παγώσει στο παρελθόν λόγω της τραπεζικής κρίσης.
Καθ’ όλη την περίοδο 2000-2008, το ποσοστό της ανεργίας
στην περιοχή της Αττικής ήταν σηµαντικά µικρότερο από το µέσο
όρο της χώρας, κυρίως λόγω της δυναµικής ανάπτυξης του κλάδου
των κατασκευών, του εµπορίου και των άλλων υπηρεσιών.
Η

απότοµη

µείωση

των

κατασκευών,

αλλά

και

των

εισοδηµάτων, εν µέρει εξηγεί την απότοµη αύξηση της ανεργίας
από το 8,3% το 2008 σε άνω του 27% για το 2013.
Η περιοχή είναι ένα κοµβικό σηµείο για τις υπηρεσίες και
εκτός

από

το

εµπόριο,

άλλοι

χρηµατοπιστωτικές

υπηρεσίες,

πληροφορικής

επικοινωνιών,

υπηρεσίες,

τα

και

ακίνητα,

η

σηµαντικοί

οι

τοµείς

µεταφορές,
η

υγεία

αναψυχή

οι

και

και

οι

οι

είναι

οι

τεχνολογίες
κοινωνικές

επιχειρηµατικές

υπηρεσίες.
Ο µεταποιητικός τοµέας κυριαρχείται από τοµείς χαµηλής,
µεσαίας τεχνολογίας, όπως η βιοµηχανία τροφίµων, τα µεταλλικά
προϊόντα,

χηµικά

προϊόντα

και

βασίζεται

κυρίως

φαρµακευτικά

ναυπηγεία,
στην

προϊόντα,

όπου

απόκτηση

η

κλωστοϋφαντουργικά

αύξηση
νέας

παραγωγικότητας

τεχνολογίας

και

την

υποκατάσταση εργασίας µε αυτή.
Την ίδια στιγµή οι δυναµικές και αναπτυσσόµενες βιοµηχανίες
όπως

4

οι

τεχνολογίες

πληροφορικής

και
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ηλεκτρονικών ειδών, έχουν ενσωµατωθεί ακόµα και στις διεθνείς
αλυσίδες αξίας.
Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος των
δηµόσιων

και

ιδιωτικών

φορέων

έρευνας

και

τεχνολογικής

ανάπτυξης και των δαπανών στη χώρα.
Κατά την περίοδο 2000-2008, αντιπροσωπεύει – όπως είπαµε
– το 60% του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος σε δαπάνες, µάλλον
ποσού σε δαπάνες σε αυτούς τους τοµείς.
Το

πιο

σηµαντικό,

η

περιφερειακή

ακαθάριστη

δαπάνη

αντιπροσώπευε το 0,7% του περιφερειακού ΑΕΠ, ποσοστό που
υπερβαίνει

τον

εθνικό

µέσο

όρο.

Παρόµοια

τάση

µπορεί

να

παρατηρηθεί και µε την εξέταση του BERD ως ποσοστό του ΑΕΠ,
όπου οι τιµές για την περιοχή είναι 0,3 και 41,4% αντίστοιχα.
Επίσης

υψηλότερες

από

τον

εθνικό

µέσο

όρο,

αλλά

σηµαντικά χαµηλότερες από τον µέσο κοινοτικό όρο που ανέρχεται
στο 1,84%.
Αυτή η σηµαντική διαφορά απόν τον µέσο όρο της Ευρώπης
των 27, είναι εν µέρει το αποτέλεσµα περιορισµένης ζήτησης από
τη βιοµηχανία, αντανακλώντας τη χαµηλή ως µέση τεχνολογική
δοµή και τα χαµηλά επίπεδα εξωστρέφειας της οικονοµίας.
Ταυτόχρονα, οι περιορισµένες σχέσεις µεταξύ της έρευνας και
του τοµέα των επιχειρήσεων, το χαµηλό επίπεδο της δηµόσιας
χρηµατοδότησης,

ο

κατακερµατισµός

των

ερευνητικών

προσπαθειών σε πολλούς κλάδους, είναι τα κύρια εµπόδια για την
περαιτέρω

προσπάθεια

για

αύξηση

δαπανών

έρευνας

και

τεχνολογικής ανάπτυξης στην περιοχή.
Η απότοµη πτώση των ιδιωτικών επενδύσεων µετά το 2008
λόγω

της κρίσης και της ύφεσης που αυτή δηµιούργησε, έχει

επίσης µειώσει τα ήδη χαµηλά επίπεδα των ιδιωτικών επενδύσεων
έρευνας και ανάπτυξης εντός της περιφέρειας. Αν και δεν υπάρχουν
στοιχεία σχετικά µε την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για όλη
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την

Ελλάδα,

η

µειωµένη

ρευστότητα

του

ιδιωτικού

τοµέα

σε

συνδυασµό µε την περιορισµένη χρηµατοδότηση που παρέχεται
από τον τραπεζικό τοµέα για τις ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως για τις
νέες επιχειρήσεις, εµποδίζει την κινητοποίηση των πόρων για
καινοτόµες επιχειρήσεις.
Επιπλέον, σε ορισµένες περιπτώσεις, ακόµη και επιτυχηµένες
προτάσεις στα προγράµµατα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτοµίας,

λαµβάνουν

χρηµατοδότηση

µερικές

φορές

µε

σηµαντικές καθυστερήσεις.
Καλωσορίζουµε και την κυρία Bourdy, η οποία µόλις έφτασε
από τις Βρυξέλλες.
Ενδεικτικά, για την περιοχή της Αττικής µέχρι 31/3/2012, από
τα περίπου 347 εκατοµµύρια

δηµόσια χρηµατοδότηση στο ΠΕΠ

Αττικής, που εµείς διαχειριζόµαστε, που κατευθύνονται προς τη
χρηµατοδότηση

δραστηριοτήτων

έρευνας

και

τεχνολογικής

ανάπτυξης, µόνο 77 εκατοµµύρια απορροφήθηκαν, ένα ποσοστό
22%.
Λίγα λόγια για τη διαχείριση. Οι Περιφέρειες στην Ελλάδα
έχουν

περιορισµένη

αυτονοµία

όσον

αφορά

τη

διαµόρφωση

πολιτικής και σχεδιασµού σε πολιτικές έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης. Έτσι ενεργούν ως βραχίονας της κεντρικής κυβέρνησης.
Θεωρητικά µπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν µέτρα που
σχετίζονται µε την βιοµηχανία και την έρευνα και ανάπτυξη και
καινοτοµία,

στο

προγραµµάτων,

πλαίσιο
σε

στενή

των

περιφερειακών

συνεργασία

όµως

επιχειρησιακών
µε

την

κεντρική

κυβέρνηση.
Στην πράξη ωστόσο, ο συνολικός σχεδιασµός για την έρευνα,
τεχνολογική

ανάπτυξη

και

καινοτοµία,

οι

βιοµηχανικές

και

εκπαιδευτικές πολιτικές, διαµορφώνονται σε επίπεδο κεντρικής
κυβέρνησης µετά από διαβούλευση µε τις Περιφέρειες.
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Όσον αφορά την πολιτική έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης
και καινοτοµίας, δεν υπάρχει ειδικό σύστηµα διακυβέρνησης στη
χώρα. Αυτές οι δοµές είναι παρόµοιες για τις 13 περιοχές της
Ελλάδας. Η εφαρµογή του Καλλικράτη ίσως αποτελέσει µια νέα
βάση λειτουργίας και συνεργασίας ανάµεσα στις Περιφέρειες και τη
κεντρική διοίκηση και η αρχή διαφαίνεται να γίνεται µέσα από την
έρευνα

και

την

καινοτοµία

και

την

εφαρµογή

της

έξυπνης

εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο.
Αγαπητοί φίλες και φίλοι, η πολιτική

συνοχής σήµερα

σχεδιάζεται πάνω στα µαθήµατα και παθήµατα του παρελθόντος.
Ένα από τα νέα στοιχεία που έχουν προταθεί για τη νέα περίοδο
είναι να τεθούν όροι – προϋποθέσεις εκ των προτέρων. Όπως και
οι λέξεις µαρτυρούν, είναι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται
πριν ξοδευτούν οποιαδήποτε χρήµατα σε συγκεκριµένους τοµείς.
Προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν όσο µπορούν, πως οι επενδύσεις
από την περιφερειακή πολιτική θα είναι αποτελεσµατικές.
Η έξυπνη στρατηγική εξειδίκευση για την έρευνα και την
καινοτοµία,

είναι

µια

τέτοια

προϋπόθεση.

Πρόκειται

για

µια

προϋπόθεση που βάζουν σε όλα τα κράτη µέλη για να εξασφαλιστεί
ότι οι σωστές συνθήκες στηρίζουν την έρευνα και την καινοτοµία,
για να επιλέγεται σωστά κάθε έργο και κάθε ευρώ που δαπανάται.
Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης θα συµβάλλει στη
δηµιουργία της αναγκαίας συνοχής στους στόχους των κύριων
ενδιαφεροµένων.
Η κυβερνητική πολιτική και η έρευνα στα πανεπιστήµια, θα
αντικατοπτρίζει

καλύτερα

τις

ανάγκες

των

επιχειρήσεων

της

Περιφέρειας.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η στήριξη από τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία γίνεται πιο αποτελεσµατική. Η έξυπνη εξειδίκευση δεν
πρέπει να συνδέεται µε τη στρατηγική µιας απλής βιοµηχανικής
εξειδίκευσης ενός συγκεκριµένου τοµέα, τουρισµού ή αλιείας, για να
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πάρουµε

δύο

τοµείς

χαµηλής

τεχνολογίας

για

παράδειγµα.

Αντίθετα, η έξυπνη εξειδίκευση σχετίζεται µε την έρευνα και
τεχνολογική ανάπτυξη και την

καινοτοµία και µπορεί να προτείνει

ότι µια Περιφέρεια θα έπρεπε να εξειδικευτεί σε έρευνα και
ανάπτυξη και καινοτοµία στον τοµέα του τουρισµού και της αλιείας.
Αυτό σηµαίνει ότι η έξυπνη εξειδίκευση είναι µια διαδικασία που
αντιµετωπίζει τις χαµένες ή αδύναµες συνδέσεις µεταξύ έρευνας,
ανάπτυξης και των πόρων δραστηριοτήτων της καινοτοµίας από τη
µια και των τοµεακών δοµών της οικονοµίας από την άλλη.
Ένα

σηµείο

ασχολείται

µόνο

τεχνολογικά

κλειδί
µε

είναι

ότι

η

έξυπνη

τις

καλύτερες

και

Περιφέρειες.

Αντίθετα,

αυτή

εξειδίκευση

τις

πιο

η

δεν

προηγµένες

έννοια

παρέχει

στρατηγικές και ρόλους για κάθε Περιφέρεια. Η ιδέα βασίζεται στο
γεγονός

ότι

δεν

υπάρχει

µια

διάσταση

όσον

αφορά

έρευνα,

καινοτοµία και τεχνολογική ανάπτυξη. Για παράδειγµα, υπάρχουν
πολλών

ειδών

δραστηριότητες,

παραγωγικές
εκτός

από

την

και

δυνητικά

ανακάλυψη

της

επωφελείς
θεµελιώδους

γνώσης που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη τεχνολογικών και
εργαλείων γενικής χρήσης. Υπάρχουν για την ακρίβεια διαφορετικές
λογικές σε επίπεδα καινοτοµιών.
Η έξυπνη εξειδίκευση λοιπόν, αποτελεί µια επιχειρηµατική
διαδικασία ανακάλυψης, που αποκαλύπτει αυτά που κάνει ή µπορεί
να κάνει µια Περιφέρεια ή µια χώρα καλύτερα από τις υπόλοιπες,
σε

όρους

πάντοτε

έρευνας,

τεχνολογικής

ανάπτυξης

και

καινοτοµίας.
Είναι σηµαντική προκειµένου να γίνει ξεκάθαρη η διαφορά
ανάµεσα

στην

προσέγγιση

της

έξυπνης

εξειδίκευσης

και

σε

προσεγγίσεις παλαιότερων στρατηγικών που προϋποθέτουν ότι οι
συγκεντρωτικές διαδικασίες σχεδιασµού είναι το µοναδικό µέσο για
να αναγνωριστούν οι προτεραιότητες βιοµηχανικής ανάπτυξης.
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Η

επιχειρηµατική

γνώση

δεν

περιλαµβάνει

απλώς

επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις. Συνδυάζει και συνδέει γνώσεις
επιστήµης,

τεχνολογίας και

µηχανικής,

µε

γνώσεις

εµπορικών

δυνατοτήτων ανάπτυξης πιθανών ανταγωνιστών, καθώς και ενός
ολοκληρωµένου συστήµατος καταχωρήσεων και υπηρεσιών που
χρειάζονται για να ξεκινήσει µια νέα δραστηριότητα.
Η σύνθεση και ενοποίηση όλης αυτής της γνώσης, η οποία
αρχικά είναι διασκορπισµένη και κατακερµατισµένη, δηµιουργεί ένα
όραµα και οδηγεί στην τελική απόφαση της ανάληψης δράσης.
Είναι αυτό το είδος της γνώσης που πρέπει να ενεργοποιηθεί,
να κινητοποιηθεί και να υποστηριχθεί σαν το βασικό συστατικό µιας
διαδικασίας έξυπνης εξειδίκευσης.
Η

έξυπνη

εξειδίκευση

είναι

θεµελιωδώς

βασισµένη

στην

επιχειρηµατική ανακάλυψη. Οι επιχειρηµατίες µε την ευρεία έννοια,
εταιρείες, ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ανεξάρτητοι εφευρέτες
και

καινοτόµοι,

ανακάλυψη

είναι

κλάδων

σε

πλεονεκτική

έρευνας,

θέση

όσον

τεχνολογικής

αφορά

την

ανάπτυξης

και

καινοτοµίας, στους οποίους κάθε Περιφέρεια έχει τις µεγαλύτερες
πιθανότητες

να

πετύχει

µε

τις

υπάρχουσες

δυνατότητες

και

παραγωγικά αγαθά.
Για πολλές Περιφέρειες και χώρες ισχύει ότι οι πιο σηµαντικές
καινοτοµίες

δεν

είναι

τεχνολογικού

χαρακτήρα,

αλλά

αντίθετα

συνίστανται στην αποκάλυψη ενός συγκεκριµένου επαγγελµατικού
προσανατολισµού που θα έπρεπε τη δεδοµένη στιγµή να επιδιωχθεί
µε κατευθυνόµενες εφευρετικές και καινοτοµικές δραστηριότητες.
Συνεπάγεται
υπάρχουσας

εποµένως

επιστηµονικής

µια
και

πρωτότυπη

τεχνικής

ένωση

γνώσης,

µε

της
τους

βιοµηχανικούς πόρους και τις δυνατότητες µιας συγκεκριµένης
Περιφέρειας.
Αγαπητοί φίλες και φίλοι, φυσικά όλες οι περιοχές δεν
µπορούν να γίνουν η νέα Silicon Valley και όπως είπαµε, όταν
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µιλάµε

για

καινοτοµία,

δεν

σηµαίνει

µόνο

ότι

εννοούµε

τις

τεχνολογίες πληροφορικής ή κάποιους δοκιµαστικούς σωλήνες. Η
καινοτοµία µπορεί να είναι µια νέα προσέγγιση σε οποιοδήποτε
προϊόν ή υπηρεσία. Μπορεί να είναι σχετική µε την εφαρµογή νέων
επιχειρηµατικών

µοντέλων

και

πρακτικών.

Έτσι

µπορούµε

να

καινοτοµήσουµε στον τοµέα της γεωργίας, σε βιοπροϊόντα για
παράδειγµα

ή

να

εξειδικευτούµε

εφαρµόσουµε

οργανωτικές

αναπτύξουµε

οργανωµένες

στον

καινοτοµίες
υπηρεσίες

αγροτουρισµό
στον

τουρισµό

logistics

µέσα

ή

να

ή

να

από

τη

διάχυση και τη χρήση της πληροφορικής ή να κάνουµε τις πόλεις
µας πιο πράσινες, πιο έξυπνες και πιο αγαπητές για όλους, αλλά
ειδικότερα για τους νέους.
Το πρώτο πράγµα που πρέπει να αναρωτηθούµε είναι αν η
Αττική ή η Ελλάδα, είναι η µοναδική επιλογή πώλησης των
προϊόντων µας. Ας σκεφτούµε πάνω σε µια παγκόσµια προοπτική.
Οι οµιλητές από τις επιχειρήσεις θα µας το αποδείξουν αυτό σε
πολύ λίγο χρόνο.
Πώς

µπορούµε

να

αναπτύξουµε

το

δικό

µας

διακριτό

αποτέλεσµα και να εξάγουµε προϊόντα και τεχνογνωσία σε άλλες
Περιφέρειες στην Ευρώπη, αλλά και πέρα από αυτή; Η ανάπτυξη
της έρευνας και καινοτοµίας µέσα από µια έξυπνη στρατηγική
εξειδίκευση,

θα

µας

βοηθήσει

να

επικεντρωθούµε

και

να

προσδιορίζουµε τους τοµείς µε τις µεγαλύτερες δυνατότητες για την
ανάπτυξης και τις παγκόσµιες ανταγωνιστικές ιδιαιτερότητές µας.
Η στρατηγική αυτή θα θέσει τις βάσεις µιας διαδικασίας χωρίς
αποκλεισµούς µε τη συµµετοχή των βασικών ενδιαφεροµένων, των
πανεπιστηµίων

και

των

πολιτικής

Θα

κινητοποιήσει

µας.

κυβερνητικά

τµήµατα,

επιχειρήσεων

για

την

ταυτόχρονα

συµβάλλοντας

στη

ανάπτυξη

και

τα

της

διάφορα

µείωση

των

γραφειοκρατικών εµποδίων και την ενοποίηση των διαφορετικών
πολιτικών στόχων.
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Είναι µια πολύ καλύτερη προσέγγιση από την υποστήριξη
µεµονωµένων έργων που δεν έχουν συνέργειες, ούτε αντίκτυπο στη
βιοµηχανική και οικονοµική δοµή της Περιφέρειας.
Ας κάνουµε λοιπόν αυτή τη νέα στρατηγική της έξυπνης
εξειδίκευσης

κτήµα

µας,

ας

τη

χρησιµοποιήσουµε,

ας

τη

σχεδιάσουµε σωστά για την Αττική και για εµάς όλους.
Σας ευχαριστώ.
Θα παρακαλέσω τον κύριο Γιώργο Περουλάκη, από την Γενική
∆ιεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Ανάπτυξης, για την εισήγησή
του.
Γ. ΠΕΡΟΥΛ ΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέµα, ευχαριστώ πολύ,
κυρία Αντιπεριφερειάρχα, για την οργάνωση και για την πρόσκληση
σε αυτή την Ηµερίδα, σε αυτή τη συνάντηση εργασίας. Θα αφήσω
πρώτα

τον

λόγο

στην

Προϊστάµενη

µου,

την

κυρία

Bourdy,

Προϊσταµένη της Μονάδας Ελλάδα-Κύπρος στη Γενική ∆ιεύθυνση
Περιφερειακής Πολιτικής, να απευθύνει ένα σύντοµο χαιρετισµό και
µετά θα µπω στην παρουσίασή µου.
Κ. ΛΕΜΑΣ: Συγνώµη για την παράλειψη, δικό µου το λάθος.
Παρακαλώ την κυρία Bourdy να µας απευθύνει ένα

σύντοµο

χαιρετισµό, αλλά και µια ουσιαστική παρέµβαση.
S. BOURDY: Ευχαριστώ, κύριε Λέµα. Να ευχαριστήσω όλους σας
για την παρουσία σας εδώ.
Θα ήθελα να πω µερικά λόγια για τον λόγο που βρισκόµαστε
όλοι εδώ και για το στόχο της συνάντησής µας.
Σε εθνικό επίπεδο είχε αποφασιστεί ότι κάθε Περιφέρεια θα
έχει το δικό της Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Άρα και σε αυτό το
Εργαστήριο, και στο Συνέδριο αύριο, που αποτελούν βασικά σηµεία
προετοιµασίας αυτού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και έχει
πάρα πολύ µεγάλη σηµασία οι πολιτικές µας συνοχής να είναι
πραγµατικά κοντά στους πολίτες µε τη δική σας βοήθεια. Γνωρίζω
και βλέπω ότι υπάρχουν εδώ εκπρόσωποι των πανεπιστηµίων, των
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ερευνητικών

ινστιτούτων,

επιχειρήσεων.

Όλοι

µαζί

πρέπει

να

συνεργαστείτε γιατί αυτό το πρόγραµµα το οποίο θα διαµορφωθεί,
είναι το δικό σας.
Η περιφερειακή πολιτική θα αποτελέσει µία πολιτική κλειδί για
τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό αυτή την έννοια οι
περισσότερες χρηµατοδοτήσεις θα δοθούν για την καινοτοµία, την
ανταγωνιστικότητα, τις τηλεπικοινωνίες βέβαια και την πληροφορική
και για την Αττική νοµίζω ότι αν προσθέσουµε τις ανανεώσιµες
πηγές

ενέργειας,

θα

φτάσουµε

στο

80%

των

ευρωπαϊκών

κονδυλίων που θα δίνονται στην Περιφέρεια.
Θέλουµε βέβαια να βελτιώσουµε την κατάσταση σε σχέση µε
το σήµερα και θέλουµε να κάνουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για να
άρουµε

τον

όποιο

φραγµό

υπάρχει

για

την

ανάπτυξη

της

καινοτοµίας, της τεχνολογίας και τα λοιπά, εξ ου και η εκ των
προτέρων αιρεσιµότητες, όπως λέµε αυτόν τον νέο όρο, δηλαδή
θέλουµε στις προτεραιότητες τις επενδυτικές να είναι ξεκάθαρος ο
τρόπος µε τον οποίο θα µπορέσουν να προχωρήσουν.
Μια από αυτές τι αιρεσιµότητες είναι αυτό που είπε ο κύριος
Λέµας πολύ σωστά, για την στρατηγική της ευφυούς εξειδίκευσης.
Για την Ελλάδα έχουµε µια πολύ συγκεκριµένη υποστήριξη. Έχουµε
ζητήσει

από

βοηθήσει

για

έναν

εµπειρογνώµονα

την

Αττική,

υψηλού

ιδιαίτερα

στο

επιπέδου

ξεκίνηµα

να

µας

αυτής

της

διαδικασίας.
Υπάρχουν άλλοι τρεις, για τα clusters, για τις τηλεπικοινωνίες
και τεχνολογία και έχουν ήδη αρχίσει να αναλύουν τα δεδοµένα και
των Περιφερειών και σε εθνικό επίπεδο.
∆εν κάνουν αυτή τη δουλειά µόνο για εσάς. Προσπαθούν να
καταγράψουν την κατάσταση έτσι ώστε να µας συµβουλέψουν και
να

δούµε

πώς

θα

µπορέσουµε

να

βοηθήσουµε

Περιφερειακές Αρχές να κτίσουν αυτή τη διαδικασία.
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Το αποκαλούν διαδικασία γιατί δεν είναι απλώς ένα κείµενο,
έστω ένα κείµενο στρατηγικής. Το σηµαντικό, όπως έλεγα και στον
κύριο Λέµα, δεν είναι µόνο να είσαστε εδώ σήµερα, αλλά να είστε
εδώ και αύριο, όταν θα έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Με την
έννοια

όχι

µόνο

µιας

τύποις

εταιρικής

σχέσης,

αλλά

µιας

ουσιαστικής εταιρικής σχέσης που είναι το κλειδί για την επιτυχία.
Έχει γίνει λοιπόν µια προετοιµασία, όχι από τις υπηρεσίες της
Επιτροπής,

αλλά

από

τους

εµπειρογνώµονες.

∆εν

δεσµεύει

συνεπώς η έκθεση αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θεωρούµε
ότι

είναι

πάρα

πολύ

πιθανόν

να

υπάρχουν

µέσα

εκεί

ιδέες

ενδιαφέρουσες που θα συζητήσουµε, κάποιες θα δεχτείτε, κάποιες
όχι. Όµως είµαστε εδώ για να ξεκινήσουµε τη διαδικασία και
ευχαριστώ και πάλι για τη συµµετοχή σας.
Κ. ΛΕΜΑΣ: Να ευχαριστήσω την κυρία Bourdy.
Να παρακαλέσω τον κύριο Περουλάκη να συνεχίσει µε τη δική
του εξειδικευµένη εισήγηση.
Γ. ΠΕΡΟΥΛ ΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. ∆εν θα σας
κουράσω, θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος. Ήδη και οι δύο
προλαλήσαντες

έχουν

αναφερθεί

στις

έννοιες

της

έξυπνης

εξειδίκευσης και στην ανάγκη της έναρξης της διαδικασίας της
κατάρτισης µιας στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση. Οπότε
εγώ θα σταθώ κυρίως σε ορισµένες καινούργιες έννοιες ίσως. Για
πολλούς από εσάς µπορεί να µην είναι τόσο καινούργιες, αλλά
φαντάζοµαι ότι στην αρχή αυτής της προετοιµασίας για τη νέα
προγραµµατική

περίοδο

2014-2020,

υπάρχουν

ορισµένες

καινοτοµίες.
Παρ’ όλο που οι Κανονισµοί για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία δεν
έχουν ακόµα εγκριθεί, είµαστε σε µια διαδικασία όπου ορισµένες
βασικές αρχές έχουν ήδη διαµορφωθεί και θα ήθελα επιστήσω την
προσοχή σας σε αυτές τις έννοιες, οι οποίες θα διέπουν τον
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σχεδιασµό και την υλοποίηση των πολιτικών των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων για την επόµενη προγραµµατική περίοδο.
Όπως είπε και η κυρία Bourdy, τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και οι
δαπάνες που θα δοθούν στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, θα αποτελέσουν
ένα από τα βασικά εργαλεία επενδύσεων στον ευρωπαϊκό χώρο για
την επόµενη προγραµµατική περίοδο.
Για να µεγιστοποιήσουµε τα αποτελέσµατα, θα υπάρξουν
ορισµένες

αρχές,

στις

οποίες

θα

ζητηθεί

από

όλους

όσους

συµµετέχουν στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών, να εστιάσουν
τις δυνάµεις τους και τις προσπάθειές τους.
Βασικό
περίοδο

θα

ζήτηµα

λοιπόν

είναι

εστίαση

µεγιστοποίηση

η

του

για

αντίκτυπου

την

στα
της

επόµενη

προγραµµατική

αποτελέσµατα,

θα

χρηµατοδότησης

είναι
από

η
την

Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στην επόµενη προγραµµατική περίοδο θα
κληθούµε να υλοποιήσουµε περισσότερα µε λιγότερους πόρους.
∆εν σας έχει διαφύγει ίσως ότι για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο αποφάσισε τη µείωση του κοινοτικού προϋπολογισµού.
Βέβαια αυτό δεν έχει εγκριθεί ακόµα από όλα τα κοινοτικά Όργανα,
αλλά υπάρχει µια σαφής τάση ότι τα χρήµατα τα οποία θα
διατίθενται

θα

πρέπει

να

προκαλέσουν

τα

πετύχουµε

αυτό

µέγιστα

δυνατά

αποτελέσµατα.
Και

βέβαια

για

να

το

θα

πρέπει

να

προσπαθήσουµε για να ενισχύσουµε όσο το δυνατόν περισσότερο
τις όποιες δυνατές συνέργειες.
Η πολιτική, η διαρθρωτική πολιτική, η πολιτική της συνοχής,
στην επόµενη προγραµµατική περίοδο, έχει ως βασικό στόχο την
ενίσχυση της διαδικασίας για την υλοποίηση των στόχων της
πολιτικής της Ευρώπης 2020.
Αυτοί εδώ είναι ορισµένοι από τους στόχους και δεν θα σας
κουράσω αναλύοντας έναν-έναν. Θα ήθελα µόνο να επιστήσω την
προσοχή σας στον πρώτο, όπου ο στόχος ο ευρωπαϊκός είναι ότι
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για την επόµενη προγραµµατική περίοδο, γιατί µέχρι το 2020 θα
πρέπει να διατεθεί το 3% του ΑΕΠ στην έρευνα για την ανάπτυξη. Η
τρέχουσα κατάσταση στη χώρα µας, µε στοιχεία του 2007, είναι ότι
διατίθεται το 0,6 και ο στόχος ο οποίος έχει τεθεί από τη χώρα µας
στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων είναι 2%. Αν και αυτό από
ότι έχω ακούσει, ακόµα και αυτό παίζεται.
Πάντως

οι

σχέσεις

είναι

σηµαντικές

νοµίζω.

∆ηλαδή

η

υστέρηση του εθνικού στόχου σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό, αλλά
από την άλλη η προσπάθεια την οποία πρέπει να καταβάλλει η
χώρα µας µέσα σε συνθήκες κρίσης, που όλοι ξέρουµε, για να
πετύχει έστω και αυτό το µειωµένο σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό
στόχο νούµερο.
Ως εκ τούτου, από ότι βλέπουµε η προσπάθεια που πρέπει να
καταβάλλει η Ελλάδα είναι πολύ σηµαντικό, για όλους τους στόχους
της πολιτικής 20-20.
Για να το πετύχουµε αυτό θα πρέπει να δούµε πώς θα
προχωρήσουµε στην επόµενη προγραµµατική περίοδο.
Ορισµένα βασικά ζητήµατα λοιπόν είναι η συγκέντρωση, η
συγκέντρωση σε ορισµένες θεµατικές προτεραιότητες. Θα σας
δώσω αµέσως µετά µια λίστα µε ποιες είναι αυτές οι θεµατικές
προτεραιότητες. Όπως είπε και η κυρία Bourdy, θα υπάρξει µια
απαίτηση για ορισµένες ενέργειες οι οποίες θα εγγυούνται την
συγκέντρωση αυτή να έχει αποτελέσµατα και το βασικό ζητούµενο
θα είναι πάντα ότι αυτά θα πρέπει να προωθούν την καινοτοµία.
Πού

είναι

το

ζητούµενο

της

καινοτοµίας;

Το

ζητούµενο

της

καινοτοµίας είναι ότι ζητούµε στην επόµενη προγραµµατική περίοδο
τον πρώτο λόγο να δοθεί στις επιχειρήσεις, να δοθεί στους φορείς
οι

οποίοι

αυτή

τη

στιγµή

αντιπροσωπεύουν

το

99%

του

παραγωγικού ιστού στη χώρα µας, αλλά και σε πολλές άλλες
ευρωπαϊκές

χώρες,

και

όλες

αυτές

οι

επιχειρήσεις
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επιβιώσουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον έχουν µόνο
µια επιλογή. Να καινοτοµήσουν.
Στο διάγραµµα αυτό σας δίνω την κατάσταση τη σηµερινή της
χώρας µας σε σχέση µε την καινοτοµία. Από ότι βλέπετε είµαστε
αρκετά µακρά από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο και ο χαρακτηρισµός
µας είναι αρκετά ευγενής, µας ονοµάζουν moderate innovators,
µέτρια καινοτόµους.
Βασικά ζητήµατα τα οποία αναδείχθηκαν από τις µελέτες που
σας ανέφερε η κυρία Bourdy, που έκαναν οι εµπειρογνώµονές µας
και

ένας από τους εµπειρογνώµονες, ο κύριος Reid, θα σας

αναλύσει µετά τα ευρήµατα για την Αττική, ήταν ότι το ελληνικό
σύστηµα καινοτοµίας έχει ορισµένες βασικές αδυναµίες.
Βασικά, ένα ότι κυριαρχείται από το δηµόσιο τοµέα. Υπάρχει
πάρα πολύ µικρή δραστηριότητα του ιδιωτικού τοµέα σε θέµατα
καινοτοµίας. Ότι υπάρχει µια µεγάλη ασυµµετρία σε σχέση µε τη
δηµιουργία καινοτοµίας, δηµιουργείται καινοτοµία στον ελληνικό
χώρο, αλλά σε σχέση µε την υιοθέτησή του η διαφορά είναι η
µεγάλη. Υπάρχει µια τεράστια δυσαναλογία µεταξύ πολύ µικρών και
λίγων

τοµέων,

οι

οποίοι

δραστηριοποιούνται

σε

θέµατα

καινοτοµίας, και της υπόλοιπης ελληνικής οικονοµίας η οποία δεν
καινοτοµεί.
συγκέντρωση

Και

υπάρχει

αυτής

της

µια

πάρα

προσπάθειας

πολύ
της

ισχυρή

χωρική

καινοτοµίας,

των

δραστηριοτήτων σχετικών µε την καινοτοµία. ∆εν θα σας µάθω
τίποτα αν σας πω ότι αυτή η χωρική συγκέντρωση επικεντρώνεται
στο χώρο που βρισκόµαστε, στην Αττική, µε τους δορυφόρους της
Αττικής, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κρήτη.
Το συµπέρασµά µας είναι και πρέπει να αναγνωρίσουµε τα
κακώς κείµενα, ότι η ενίσχυση της καινοτοµίας από τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία δεν είναι κάτι καινούργιο. Το προσπαθήσαµε και στην
προηγούµενη προγραµµατική περίοδο. Όµως η προσπάθειά µας
έχει αποτύχει πλήρως να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα. Θα το
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συζητήσουµε και µετά ελπίζω για ποιους λόγους θεωρούµε ότι
έχουµε αποτύχει και τι προτείνουµε για να επανορθώσουµε.
Συνεχίζω λοιπόν στο ότι η επιχειρηµατικές µας επενδύσεις
είναι εξαιρετικά χαµηλές και αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήµατα
των

µελετών

τα

οποία

έχουν

γίνει

από

τις

µελέτες

που

παραγγείλαµε στους εµπειρογνώµονες και οι λίγοι που καινοτοµούν
δεν αρκούν για να αντισταθµίσουν τη µη καινοτόµα πλειοψηφία
στην Ελλάδα.
Αυτοί είναι οι θεµατικοί στόχοι στους οποίους θα κληθούν τα
κράτη-µέλη να επιλέξουν για την επόµενη προγραµµατική περίοδο
πού να επενδύσουν. Όπως είπα, ότι θα χρειαστεί µια συγκέντρωση
των προσπαθειών. ∆εν θα υπάρχει µια πολιτική του κερνάω τους
πάντες, καφέ για όλους. Η πολιτική των επενδύσεων θα πρέπει να
είναι

εστιασµένη

εκεί

που

υπάρχει

συγκριτικό

ανταγωνιστικό

πλεονέκτηµα, στις Περιφέρειες, γιατί στις Περιφέρειες γνωρίζουν
καλύτερα οι επιχειρήσεις τι ακριβώς χρειάζονται και πώς να το
πετύχουν, και θα ζητηθεί να υπάρχει µια συγκέντρωση λοιπόν των
επενδύσεων σε ορισµένους θεµατικούς στόχους, εκ των οποίων οι
τρεις, αλλά ίσως και τέταρτη, µέχρι στιγµής, από την εξέλιξη των
διαπραγµατεύσεων στα κοινοτικά Όργανα, θα είναι υποχρεωτικοί.
Αυτό

θα

έχει

και

κάποιες

επιπτώσεις.

Ανάλογα

µε

τον

χαρακτηρισµό µιας Περιφέρειας για την επόµενη προγραµµατική
περίοδο, θα της ζητηθεί το ποσό το οποίο θα τεθεί στη διάθεσή της,
να επενδυθεί σε συγκεκριµένες δραστηριότητες. Όπως βλέπετε, οι
ανεπτυγµένες και µεταβατικές Περιφέρειες, τουλάχιστον όπως ήταν
όταν έφτιαχνα αυτά τα slide, η τάση ήταν ότι θα ζητηθεί από αυτές
τις Περιφέρειες να επενδύσουν το 60% σε ανταγωνιστικότητα των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε έρευνα και καινοτοµία και το 20%
σε

ενεργειακή

απόδοση,

ανανεώσιµες

πηγές

ενέργειες.

Στις

λιγότερο ανεπτυγµένες Περιφέρειες, αυτή η προσπάθεια θα είναι
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µικρότερη,

θα

τους

δοθεί

δηλαδή

περισσότερος

χώρος

να

πρέπει

να

επενδύσουν σε υποδοµές.
Ως

εκ

τούτου,

οι

επενδύσεις

αυτές

θα

παρακολουθούνται στενά, θα πρέπει να τεθούν συγκεκριµένοι
µετρήσιµοι στόχοι και αυτοί οι µετρήσιµοι στόχοι και τους όρους
τους οποίους πρέπει να πληρούν, τους έχουµε καλέσει εκ των
προτέρων αιρεσιµότητες.
Ποιο είναι το ζητούµενο. Το ζητούµενο είναι ότι σε κάποια
επενδυτική προτεραιότητα θα ζητηθούν να εκπληρωθούν ορισµένες
προϋποθέσεις εάν και µόνο το κράτος-µέλος επιλέγει αυτή την
επενδυτική προτεραιότητα. Αν δεν είναι σε ισχύ κατά την έκδοση
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, η τάση είναι να δοθεί µια
δυνατότητα

στο

κράτος-µέλος

να

προσαρµοστεί

διάρκεια δύο χρόνων. ∆ηλαδή µέχρι το

µέσα

σε

µια

τέλος του 2016 θα πρέπει

να υπάρχει η σχετική εκ των προτέρων αιρεσιµότητα. Αν όµως και
µετά δεν υπάρχει, θα υπάρξει ως συνέπεια η αναστολή του
συνόλου ή το µέρος των ενδιάµεσων πληρωµών σε σχέση µε την
υλοποίηση αυτών των δράσεων.
Να σας δώσω ορισµένες βασικές έννοιες εδώ πέρα για την
έρευνα και καινοτοµία, ποιες είναι εκ των προτέρων αιρεσιµότητες
για τις τρεις πρώτες επενδυτικές δραστηριότητες και οι οποίες
ούτως

ή άλλως σε σχέση µε την τέταρτη δεν υπάρχει καµία

κοινωνικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά βιώσιµη ανάπτυξη χωρίς
την καινοτοµία.
Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα. Ότι µέσα στα µέσα του 2013
θα

πρέπει

κανονικά

∆ιαρθρωτικών

να

Ταµείων

έχουν
και

το

υιοθετηθεί
κοινό

οι

Κανονισµοί

στρατηγικό

των

πλαίσιο.

Περιµένουµε στις Βρυξέλλες να έχουµε λάβει έστω το πρώτο σχέδιο
της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µέχρι το τέλος Ιουνίου και τα
πρώτα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, τα σχέδιά τους, µέχρι το τέλος
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Σεπτεµβρίου, τα οποία θα πρέπει να περιλαµβάνουν δράσεις για
την ανάπτυξης µιας στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.
Αυτή η διαδικασία στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης αν δεν
έχει ξεκινήσει, θα πρέπει να ξεκινήσει άµεσα.
Βέβαια η σηµερινή Συνάντηση Εργασίας είναι η δέκατη τρίτη
από µια σειρά από συναντήσεις εργασίας που ζητήσαµε από την
Ελλάδα να οργανώσει παράλληλα µε τα Περιφερειακά Συνέδρια που
έκανε σε κάθε Περιφέρεια και ευχαριστούµε τις ελληνικές Αρχές, οι
οποίες µας έδωσαν αυτή την ευκαιρία και νοµίζουµε ότι και η
σηµερινή συνάντηση, αν και είναι η µικρότερη από όλες στις οποίες
συµµετείχα,

ότι

διαδικασίας

η

αποτελεί
οποία

την

είναι

αφετηρία

ιδιαίτερα

για

την

σηµαντική.

έναρξη
Αν

µιας

θέλουµε

πραγµατικά να πετύχουµε ουσιαστικά αποτελέσµατα, θα πρέπει να
πετύχουµε πάνω από όλα τη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων
φορέων και ποιοι είναι αυτοί οι ενδιαφερόµενοι φορείς. Είναι τα
πανεπιστήµια, οι επιχειρήσεις, η δηµόσια διοίκηση, η κοινωνία των
πολιτών. ∆εν πρέπει να συµµετέχουν µόνο οι συνήθεις ύποπτοι. Θα
πρέπει

να

ανοίξουµε

τη

διαδικασία

ούτως

ώστε

να

έχουµε

πραγµατικά αποτελέσµατα στην επόµενη προγραµµατική περίοδο.
Ποιοι δεν θα κάνουν τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης.
Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε οι Σύµβουλοί µας, ούτε οι
διάφοροι άλλοι φορείς θα το κάνουν για εσάς. Εσείς θα την κάνετε.
Βέβαια εµείς µπορούµε να σας βοηθήσουµε µε κάθε δυνατό τρόπο,
µε

στοιχεία,

λίστες,

δεδοµένα,

πληροφορίες,

µεθοδολογία,

οτιδήποτε µπορείτε να φανταστείτε.
Όπως σας είπα, εµείς δεν είµαστε εδώ ούτε για να κάνουµε
την έξυπνη στρατηγική, ούτε για να σας την υποδείξουµε. Αυτή θα
την κάνετε εσείς και εµείς µε την υποστήριξη των εµπειρογνωµόνων
µας θα συµβάλλουµε στην ανάπτυξη της δικής σας στρατηγικής για
την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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Κ. ΛΕΜΑΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Περουλάκη.
Θα παρακαλέσω τον κύριο Reid, τον εµπειρογνώµονα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δική του εισήγηση.
A. REID: Καλό σας απόγευµα. Χαίροµαι που είµαι εδώ, ιδιαίτερα
γιατί στις Βρυξέλλες πάλι έβρεχε. ∆εν είναι τίποτα καινούργιο.
Όµως εν πάση περιπτώσει εδώ χάρηκα τον ήλιο όσο ήµασταν στο
φως του ήλιου. Βρεθήκαµε στο ξενοδοχείο και χάσαµε τον ήλιο.
Λοιπόν,

η

ευφυής

εξειδίκευση.

Είναι

ένα

σχέδιο

ή

µία

διαδικασία; Μου ζήτησαν να κάνω µια σύντοµη παρουσίαση µε
βάση αυτών που ξεκινήσαµε να λέµε και να κάνουµε και πέρσι.
Κάποιους από εσάς τους έχω ήδη δει από τον Σεπτέµβρη και τον
Οκτώβρη του 2012. Η Commission µας ζήτησε να συµµετάσχουµε
στα

σεµινάρια

αυτά

και

στις

συνεδριάσεις

εργασίες,

για

να

συνεισφέρουµε και εµείς µε τη σειρά µας και όπως πολύ σωστά
είπε ο Γιώργος, δεν είναι δική µας δουλειά να προτείνουµε µια
ολοκληρωµένη στρατηγική. Είµαστε οι κριτικοί σας φίλοι, όπως
είπαν σε κάποιες άλλες Περιφέρειες. Είµαστε εδώ δηλαδή για να
συζητήσουµε και ενδεχοµένως να συνεισφέρουµε µε κρίσεις, µε
απόψεις και ένα από τα πράγµατα που µας ζήτησε να κάνουµε η
Commission

ήταν

ως

τώρα

να

εκπονήσουµε

ένα

έγγραφο

κατευθυντηρίων γραµµών, του οποίου ο στόχος ήταν να µην είναι
µυστήριο το τι είναι αυτή η ευφυής εξειδίκευση. Στα αγγλικά λέµε
νέο κρασί νέα φιάλη.
Περί τίνος πρόκειται λοιπόν. ∆εν είναι η χρηµατοδότηση της
έρευνας και της ανάπτυξης σε ερευνητικά εργαστήρια. ∆εν είναι
εδώ να βρούµε ένα-δυο τοµείς ή clusters. Βασίζεται σε 15 χρόνια
εµπειρίας, δεν είναι κάτι καινούργιο λοιπόν και ήδη η συζήτηση
περί καινοτοµίας έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη εδώ και 15 χρόνια.
Υπάρχουν γνώσεις λοιπόν, υπάρχει εµπειρία, αλλά νοµίζω ότι
έχουµε χαθεί λιγάκι και ενδεχοµένως θα πρέπει να επικεντρώσουµε
την προσοχή µας σε κάποια σηµεία-κλειδί.
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Το θέµα είναι πώς θα µπορέσουµε ακριβώς να µιλήσουµε για
µετασχηµατισµό και αυτή είναι αν θέλετε µια λέξη-κλειδί, δεν µιλάµε
ούτε

για

µεγέθυνση,

ούτε

για

ανάπτυξη,

αλλά

µιλάµε

για

µετασχηµατισµό των οικονοµιών µας και αν µιλάµε για διαδικασία
επιχειρηµατικών ανακαλύψεων, θα πρέπει να είµαστε πολύ σαφείς
ως προς το τι εννοούµε και είναι µια κριτική την οποία απηύθυνα
στην Commission.
Όπως έλεγε και ο Γιώργος προηγουµένως, το θέµα δεν είναι
ποιος θα κάνει την καλή αίτηση και ποιος θα πάρει τα λεφτά, αλλά
το

θέµα

είναι

να

υπάρχει

µια

ξεκάθαρη

προσέγγιση

για

τις

προκλήσεις έναντι τεχνολογιών, πώς τοποθετείται η επιχείρηση, τι
θα µπορέσει να αποκοµίσει και τα λοιπά.
Αυτή η µετάβαση λοιπόν, αυτός ο ανασχηµατισµός, είναι µια
περίοδος

όπου

θα

κριθείτε

βάσει

της

ποιότητας

αυτών

που

παρουσιάζετε και κυρίως σε επίπεδο στρατηγικής και είναι µια
ευκαιρία, µια ευκαιρία για να δαπανηθούν σωστά τα χρήµατα στη
δική σας Περιφέρεια.
Έχουµε

λοιπόν

µια

ευκαιρία

για

την

καλύτερη

δυνατή

επένδυση, για την καλύτερη δυνατή επικέντρωση των πόρων µας
σε ορισµένες πρωτοβουλίες. Το θέµα λοιπόν είναι να δούµε τι και
πώς σκοπεύετε να ξοδέψετε αυτά που θα ξοδέψετε τα επόµενα
επτά-οκτώ χρόνια.
Το κλειδί λοιπόν για την ευφυή εξειδίκευση, είναι ότι θα
πρέπει να έχει µια τοπικότητα. ∆εν θέλω να ακούγοµαι πολύ
πανεπιστηµιακός, αλλά τοπικότητα σηµαίνει ότι θα πρέπει να
λαµβάνετε

υπόψη

συγκεκριµένης

σας

πόλης,

τη

συγκεκριµένη

του

πραγµατικότητα

συγκεκριµένου

τόπου,

της
όπου

αναπτύσσεται αυτή η στρατηγική.
Στην

περίπτωση

της

Αττικής

είναι

µια

µητροπολιτική

περιφέρεια, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε την πραγµατικότητα µιας
πρωτεύουσας η οποία δουλεύει µε το δικό της τρόπο, έχει τα

ΑΘΗΝΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ “DIVANI CARAVEL”

21

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

πανεπιστήµια, έχει ερευνητικά ιδρύµατα, εργαστήρια, έχει πολλές
επιχειρήσεις. ∆εν σηµαίνει όµως ότι όλα αυτά εξυπηρετούν κατ’
ανάγκη τη στρατηγική της ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Εδώ

λοιπόν

υπάρχει

µια

διαδικασία

ανακάλυψης

κατά

κάποιον τρόπο, που και αυτή η ανακάλυψη αν θέλετε δεν θα
επέλθει ούτε σε µια εβδοµάδα, ούτε σε ένα µήνα. Είναι µια συνεχής
διαδικασία, στην οποία θα πρέπει να προβούν οι επιχειρήσεις
ακριβώς για να δουν τι είναι αυτό το οποίο τελικά αποβαίνει προς
όφελος της ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Εδώ είπαµε λοιπόν ότι υπάρχει µια διαδικασία, µια συζήτηση
ποιες είναι οι ευκαιρίες, ποιες είναι οι δυνατότητες, ποια είναι τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα, και αυτό παράλληλα µε όλη τη δουλειά
που γίνεται για να προδιαγραφεί το επιχειρησιακό πρόγραµµα της
Περιφέρειας.
Εδώ
στρατηγική

λοιπόν
η

υπάρχει

οποία

µια

διαδικασία

όπου

σιγά-σιγά

αναφύεται,

ένα

έχουµε

µια

επιχειρησιακό

πρόγραµµα, και ευελπιστούµε ότι σιγά-σιγά αυτές οι διαδικασίες θα
παντρευτούν σωστά. Όχι µόνο θα πηγαίνουν παράλληλα, αλλά δεν
θα υπάρξουν στεγανά µεταξύ των δύο.
Άλλη µια αρχή-κλειδί, είναι η κρίσιµη µάζα. Χρειάζονται
υποδοµές,

χρειάζονται

clusters

ή

άλλες

µορφές

εν

πάση

περιπτώσει συνεργατικών σχηµατισµών στην Περιφέρειά σας. Εάν
δείτε την Αττική, ο ρόλος τον οποίο διαδραµατίζει η Αττική στην
Ελλάδα γενικά, στην εθνική οικονοµία, είναι τεράστιος.
Για αυτό λοιπόν έχει πολύ µεγάλη σηµασία η επιτυχία της
περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής της Αττικής και ιδιαίτερα
µάλιστα όταν ξεκινάµε µέσα από µια τέτοια περίοδο κρίσης όπως
σήµερα. Όταν µιλάµε για 27% ανεργία, είναι ένα νούµερο το οποίο
δεν είναι εύκολο να ενσωµατώσεις σε µια δυναµική στρατηγική και
να ξέρεις τι θα µπορέσεις να κάνεις στο µέλλον σε έναν ορίζοντα
7ετίας, πόσο µάλλον 8ετίας, όµως εν πάση περιπτώσει θα πρέπει
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αυτή η στρατηγική να δηµιουργήσει, πρώτον να δηµιουργήσει
θέσεις απασχόλησης και να είναι δυναµική.
Θα επανέλθω κατά τη διάρκεια της συζήτησης σε οτιδήποτε
χρειαστεί, αλλά νοµίζω ότι θα πρέπει να είµαστε αρκετά ξεκάθαροι,
όχι µόνο σε επίπεδο στρατηγικό, αλλά και ως προς τον τρόπο
υλοποίησης

της

όποιας

στρατηγικής.

Όταν

υπάρχει

µια

µακροπρόθεσµη στρατηγική που βασίζεται σε ξεκάθαρες αρχές και
υπάρχει µια ξεκάθαρη εταιρική σχέση µε όλους τους κοινωνικούς
εταίρους και τους εµπλεκόµενους, το ποσοστό επιτυχίας στην
Ευρώπη είναι πολύ υψηλότερο.
Η ευφυής εξειδίκευση λοιπόν, δεν είναι το πώς αναγεννούµε
κάποιους

παραδοσιακούς

υψηλότερης

προστιθέµενης

τοµείς

αναζητώντας

αξίας

και

κάποιες

δραστηριότητες
νέες

αγορές.

Ξεκινάµε από το υπαρκτό βεβαίως, την τροφική βιοµηχανία, τα
υφάσµατα, υπάρχουν ας πούµε νέα υφάσµατα τεχνολογικά ιδιαίτερα
προηγµένα και υπάρχει επίσης µια νέα ζήτηση για ειδικού τύπου
τροφές. ∆εν θα πρέπει λοιπόν να σκεφτόµαστε µε έναν και µόνο
τρόπο ούτε την καινοτοµία, ούτε τη δυναµική. Θα πρέπει να
σκεφτόµαστε σε πολλαπλά επίπεδα και βέβαια να αναπτύσσουµε
και συνέργειες µεταξύ τοµέων και µεταξύ ιδιωτικού τοµέα και
δηµόσιου τοµέα. Εκεί είναι οι πραγµατικές ευκαιρίες.
Μια

από

τις

δουλειές

που

κάναµε

πέρσι,

ήταν

ότι

προσπαθήσαµε να δηµιουργήσουµε µια τυπολογία Περιφερειών και
βρήκαµε τέσσερις τύπους. Η Αττική και αυτό δεν εντυπωσιάζει
κανέναν, είναι η Περιφέρεια στην Ελλάδα που έχει τις µεγαλύτερες
τεχνολογικές δυνατότητες. Βέβαια όµως και οι άλλοι τρεις τύποι
έχουν το δικό τους δυναµικό. Αυτό το οποίο µας είπαν στις
Περιφέρειες από προηγούµενες στρατηγικές για την περίοδο 20002006 παραδείγµατος χάριν, είναι ότι ήδη είχε εντοπιστεί ένα
δυναµικό ανάπτυξης ιδιόµορφο, συγκεκριµένο, του οποίου όµως
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δεν έγινε σωστά η εκµετάλλευση κατά τη

διάρκεια αυτής όλης της

10ετίας. Αυτό θα προσπαθήσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Επανέρχοµαι τώρα στην Αττική. Οι προκλήσεις και στον
ιδιωτικό τοµέα και το διαπεριφερειακό κενό σε όρους καινοτοµίας,
ακούσαµε τα στοιχεία και από τους προηγούµενους οµιλητές.
Βλέπουµε ότι είναι µπροστά η Αττική από όλες τις άλλες ελληνικές
Περιφέρειες. Βέβαια θα πρέπει να δούµε και άλλες µητροπολιτικές
περιοχές, όπως η Λισαβόνα, το Λάτσιο, η Πράγα, η Μαδρίτη και η
γενική

επίδραση

της

Αττικής

δεν

είναι

τόσο

καλή

όταν

τη

συγκρίνουµε µε αυτές τις Περιφέρειας. Αν και η Αττική λοιπόν είναι
προφανώς µπροστά στην Ελλάδα, και σε επίπεδο επενδύσεων και
σε επίπεδο καινοτοµίας και σε επίπεδο αποτελεσµάτων, δεν είναι
τόσο λαµπρά τα αποτελέσµατα ώστε να συγκρίνεται άµεσα µε τις
άλλες

µητροπολιτικές

Περιφέρειες

που

σας

ανέφερα

προηγουµένως.
Άρα µπορούµε να συνάγουµε ότι δεν υπήρξε η καλύτερη
δυνατή εκµετάλλευση των πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για να
προαχθεί

η

έρευνα

και

η

καινοτοµία

κατά

την

τελευταία

προγραµµατική περίοδο. Βλέπετε µε µπλε την Αττική, πήρε ένα
αρκετά µεγάλο µερίδιο των σχετικών χρηµατοδοτήσεων, βλέπουµε
λοιπόν ότι υπάρχει µια συγκέντρωση όχι µόνο πόρων, αλλά και
υποδοµών και οργανισµών και δηµόσιας διοίκησης και µπορούµε
να θέσουµε το ερώτηµα κατά πόσο αυτό πραγµατικά βοήθησε την
ανάπτυξη της Αττικής ή αυτά όλα κάπου χάθηκαν χωρίς να
υπάρχουν οι άµεσες επιπτώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας που θα
µπορούσαµε να προσδοκούµε.
Υπάρχουν

λοιπόν

πλεονεκτήµατα

και

µειονεκτήµατα,

υπάρχουν ευκαιρίες και απειλές, µπορούµε να τα δούµε κάποια
στιγµή. Το βέβαιο είναι ότι σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής θα
πρέπει η έρευνα και η καινοτοµία πραγµατικά να υποστηρίξουν µε
ουσιαστικό τρόπο τις δυνατότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας. Είτε
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µιλάµε για ενέργεια, είτε µιλάµε για απορρίµµατα, είτε µιλάµε για
κινητικότητα, αντιµετωπίζετε προκλήσεις και µπορείτε αυτά να τα
ανάγετε σε ευκαιρίες, ως µόνο στο βαθµό που η επένδυσή σας στην
έρευνα και στην καινοτοµία θα αρχίσει να γίνεται αποδοτική σε
λύσεις σε αυτούς τους τοµείς οι οποίοι αυτή τη στιγµή σας
δυσκολεύουν.
Την κατάσταση την ξέρετε πολύ καλύτερα από εµάς. Εµείς
είδαµε ορισµένα πράγµατα εκ του µακρόθεν. Καθόσον αφορά την
εξειδίκευση και τα clusters, διαπιστώνουµε ότι δεν υπάρχει ισχυρή
εξειδίκευση,

πλην

ίσως

της

φαρµακευτικής

βιοµηχανίας

και

υπάρχουν κάποιοι τοµείς όπως ο χρηµατοοικονοµικός και κάποιοι
άλλοι που υπάρχει µια αρκετά προηγµένη εξειδίκευση.
Όµως αν σκεφτείτε όλους αυτούς τους υποτοµείς που έχουν
προχωρήσει, κάπου µεταξύ µέσων τεχνολογίας, πληροφορικής,
επικοινωνιών και τα λοιπά, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, το οποίο
παραδείγµατος χάριν θα µπορούσε
αναχθεί

η

Αττική

σαν

µία

να χρησιµοποιηθεί για να

εκπαιδευτική

πλατφόρµα

διεθνούς

εµβέλειας. Και σε επίπεδο engineering και σε επίπεδο λογισµικού
και τα λοιπά, είναι σχετικά εύκολο για την Αττική να προάγει
καινοτόµες λύσεις και cluster διεθνούς εµβέλειας. Έχουµε ένα
παράδειγµα, το Corallia, αλλά όλα αυτά είναι σε ένα µικρόκοσµο αν
θέλετε. ∆εν έχουν ανοίξει πραγµατικά και δεν έχει δει όλη η
οικονοµία σε επίπεδο Περιφέρειας επιπτώσεις από αυτές τις δειλές
ακόµη πρωτοβουλίες.
Μια βασική πρόκληση λοιπόν είναι να µη συζητάµε για ένα
ερευνητικό

ίδρυµα

και

ένα

θερµοκήπιο

επιχειρήσεων,

µια

θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων και πώς θα συνεργαστεί µε άλλες δέκαείκοσι

επιχειρήσεις,

αλλά

να

τίθενται

µεγάλα

ζητήµατα,

νέες

τεχνολογίες για να βελτιώσουµε την κινητικότητα, πώς µπορούµε να
εξυπηρετήσουµε τις µεταφορές, πώς µπορούµε να αλλάξουµε τις
υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, παραδείγµατος χάριν στον τοµέα
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της υφαντουργίας, πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε καλύτερα
κανάλια συνεργασίας µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Επίσης, για επικοινωνίες και πληροφορική, νοµίζω ότι θα
µπορούσε να γίνει µια αρκετά καλή δουλειά και σχετικά εύκολα, για
πιο πράσινη ανάπτυξη σε αυτούς τους τοµείς. Αν δηλαδή βάλετε
πληροφορική και τεχνολογία γενικά σαν στόχο, θα χάσετε ευκαιρίες
γιατί υπάρχουν κοµµάτια όπου υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν άλλα
που δεν είναι αρκετά ισχυρή η γνωσιακή βάση και οι αντίστοιχες
υποδοµές στην Αττική, ούτε καν στην Αττική.
Και άλλοι τοµείς µπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη
γενική έννοια της βιωσιµότητας, ξεκινώντας από την οικοδοµή. Οι
συνεργατικοί

σχηµατισµοί

παρουσιάζουν

ένα

σαφές

δυναµικό.

Πιστεύουµε ότι θα είναι ακόµη πιο αποτελεσµατική η δουλειά τους
εάν σε αυτούς τους συνεργατικούς σχηµατισµούς εµπλέκονται
περισσότεροι του ενός τοµέα, δηλαδή δεν είναι υπέρ-εξειδικευµένοι
σε έναν τοµέα ο καθένας από αυτούς.
Ο τρόπος για να προχωρήσουµε. Έχουµε µια προσέγγιση
πλατφόρµας. Πλατφόρµα εννοούµε ότι εφόσον έχουν εντοπιστεί οι
βασικές προκλήσεις της Περιφέρειας, οι µεταφορές, η ενέργεια και
λοιπά, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε πλατφόρµες. Σε αυτές τις
πλατφόρµες
υποδοµών

εννοούµε
και

ότι

είναι

πανεπιστηµίων

και

η

εµπλοκή

και

επιχειρήσεων

ερευνητικών
και

δηµόσιας

διοίκησης. Μπορείτε να το κάνετε αυτό µε τον παραδοσιακό τρόπο
απευθύνοντας µια δηµόσια πρόσκληση, όπως γινόταν σε κλασικούς
διαγωνισµούς και τα λοιπά ή µπορείτε να έχετε µία τελείως
διαφορετική προσέγγιση, η οποία πραγµατικά να κινητοποιήσει
σύγχρονες ιδέες. ∆εν ξέρω αν αυτό θα µπορούσε να γίνει πιο
εύκολα στην οικοδοµή ή κάπου αλλού, αλλά νοµίζω ότι αξίζει τον
κόπο σε πολύ σηµαντικούς τοµείς, όπως είναι η ύδρευση ας πούµε,
να τεστάρετε τη δυνατότητα δηµιουργίας µιας τέτοιας πλατφόρµας
που θα κινητοποιεί δεξιότητες από πολύ διαφορετικούς φορείς, από
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πολύ

διαφορετικές

υποδοµές.

Αυτό

είναι

πολύ

σηµαντικό

και

νοµίζω ότι εκεί επάνω µπορείτε να κτίσετε.
Αυτές τις συνέργειες µπορούµε να τις δούµε και στην υγεία
και σε άλλους θεµατικούς τοµείς, στην πράσινη οικονοµία και τα
λοιπά, στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Όταν µιλάµε για προκλήσεις, επαναλαµβάνω, υπάρχουν και
υποκείµενες ευκαιρίες πάντοτε. Σας έδειξε ο Γιώργος τις 12-13
προτεραιότητες. Τείνει ο κόσµος να λέει η έξυπνη εξειδίκευση είναι
ο πρώτος θεµατικός τοµέας ή ο δεύτερος σε όλο τον κατάλογο.
Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρξει µεν µια συγκέντρωση πόρων
και µια προτεραιότητα, αλλά θα πρέπει να αναλογιστούµε τις
συνέργειες µε όλους τους τοµείς ξεκινώντας ας πούµε και από τον
δηµόσιο τοµέα και από τη δηµόσια διοίκηση. Τι είναι; Είναι ο κακός
δράκος ή µπορεί να βρεθεί τρόπος έτσι ώστε τουλάχιστον σηµειακά
να µετασχηµατιστεί σε ένα πραγµατικό εργαλείο αναπτυξιακό; Ο
δηµόσιος τοµέας. Γιατί υπάρχουν υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα
που σαφέστατα είναι έντασης γνώσης, και στην παιδεία και στην
υγεία και στην έρευνα και στην κοινωνική πρόνοια και σε υπηρεσίες
τεχνικές και περιβαλλοντικές.
Πρόεδρε, πόσο χρόνο έχω; Νοµίζω ότι θα πρέπει σιγά-σιγά
να κλείσουµε.
Θα περάσω λοιπόν στο συµπέρασµα το δικό µας, που είναι
ότι το σηµείο κλειδί για εσάς είναι να πάρετε τις σωστές αποφάσεις.
Είχαµε τις πρώτες συναντήσεις τον Οκτώβριο µε εκπροσώπους
διαφόρων εµπλεκοµένων και όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος
προηγουµένως, εσείς θα λάβετε τις οριστικές αποφάσεις και εσείς
θα διασφαλίσετε ότι αυτή η προσέγγιση της πλατφόρµας, των
συνεργατικών σχηµατισµών, θα αποτελέσει το κλειδί της επιτυχίας.
Και ως δηµόσια διοίκηση και ως επιχειρήσεις και ως ΜΚΟ και
ως εκπαιδευτικοί φορείς, νοµίζω ότι θα πρέπει να αρχίσετε να
σκέφτεστε

µε

αυτούς

τους

όρους

πλατφόρµας,
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συνεργασίας,

και

µπορείτε

κάλλιστα

να

σκεφτείτε

ότι

εντάξει

µπορούµε να κάνουµε ένα κείµενο και να το στείλουµε στις
Βρυξέλλες ή να σκεφτούµε πραγµατικά µε πρωτότυπο τρόπο και να
αναλάβουµε

κάποιους

κινδύνους,

αλλά

µε

κύριο

Reid.

πολύ

καλά

αποτελέσµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
Κ.

ΛΕΜΑΣ:

Ευχαριστώ

πολύ

τον

Ήταν

πολύ

ενδιαφέροντα αυτά που µας έλεγε, για αυτό και δεν παρενέβην.
Όταν συζητούσαµε αυτή τη σηµερινή συνάντηση εργασίας µε
την Επιτροπή, µε την κυρία Bourdy, µε τον κύριο Περουλάκη, µας
ζήτησαν εδώ στην Αττική

να κάνουµε κάτι διαφορετικό, να µην

πάµε σε business as usual, όπου οι φορείς ακούν τους φορείς, είτε
αυτοί είναι Έλληνες, είτε είναι ευρωπαίοι. Μας ζήτησαν λοιπόν να
ψάξουµε να βρούµε επιχειρήσεις που πραγµατικά έχουν κάνει την
έξυπνη

εξειδίκευση

πράξη.

Το

αν

το

πετύχαµε

αυτό,

θα

το

αποδείξουν οι τρεις επόµενες παρουσιάσεις και θέλω να καλέσω
στο βήµα τον κύριο Γιανναράκη, τον Γενικό ∆ιευθυντή της HAMAC,
Σύνδεσµος Εταιρειών Κινητών Εφαρµογών Ελλάδος.
Ι. ΓΙ ΑΝΝΑΡ ΑΚΗΣ: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
∆ύο επισηµάνσεις θα ήθελα να κάνω ξεκινώντας.
Οι

περισσότερες

από

τις εταιρίες

µας,

τις εταιρίες

του

Συνδέσµου των Επιχειρήσεων που δηµιουργούν εφαρµογές στις
κινητές συσκευές, είναι άγνωστες στην Ελλάδα ή τουλάχιστον δεν
είναι πολύ

γνωστές. Αντίθετα, πολλές από

αυτές θεωρούνται

σηµαντικές και ιδιαίτερα πετυχηµένες έξω από την ελληνική αγορά.
Το δεύτερο είναι ότι οι περισσότερες από τις εταιρείες µας,
όλες µάλλον, ανήκουν σε αυτόν τον χώρο που λέγεται πληροφορική
ή

µε

την

ευρύτερη

έννοια

τεχνολογίες

πληροφορικής

και

επικοινωνιών. Παρ’ όλα αυτά, δεν αποτελούν κλασικές περιπτώσεις
εταιρειών πληροφορικής ή αν θέλετε δεν ακολούθησαν και την ίδια
ιστορία µε τις υπόλοιπες εταιρείες πληροφορικής την τελευταία
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δεκαετία. Μιλάµε για κάτι που ίσως σε κάποια στιγµή να ξεκίνησε
από ένα τυχαίο γεγονός. Στην πραγµατικότητα ήταν από αυτά τα
παιχνιδιάσµατα που κάνει η ιστορία και η τεχνολογία σε µερικές
µικρές χώρες και σε µικρές περιοχές που αποκτούν ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά.
Έτσι η Ελλάδα πριν από το 2000 ήταν µια χώρα στην οποία
είχε αναπτυχθεί πολύ γρήγορα η κινητή τηλεφωνία, θυµάστε η
κινητή τηλεφωνία που τα πρώτα της χρόνια εξαπλώθηκε σε όλη την
κοινωνία,

στον

υδραυλικό,

πλανόδιο

πωλητή

και

στον

πωλητή,

ταυτόχρονα

στον

δηµιούργησε

γιατρό,
πάρα

στον

πολλές

δυνατότητες και ευκαιρίες. Ήταν κλεισµένη σε µια πολύ µικρή
αγορά,

στην

τεχνογνωσία

οποία
να

δεν

βρουν

τα

µπορούσαν
µεγέθη

αυτοί

τα

οποία

που

είχαν

την

µπορούσαν

να

εξασφαλίσουν βιωσιµότητα.
Έτσι, πολλές από τις εταιρίες αναγκάστηκαν από τα πρώτα
τους βήµατα στην επιχειρηµατικότητα, να κινηθούν σε µια άλλη
µεγαλύτερη παγκόσµια αγορά, σε µια αγορά που από τότε, από τη
δεκαετία πριν το 2000, του ’90, µέχρι σήµερα, έχει αποκτήσει, έχει
δείξει έναν τροµακτικά µεγάλο ρυθµό ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα
φέτος, τούτη τη χρονιά, να µιλάµε για µια δραµατική παγκόσµια
αλλαγή

όπου

ο

αριθµός

των

κινητών

συσκευών

να

είναι

µεγαλύτερος από τον αριθµό των κατοίκων αυτού του πλανήτη, µε
όλα

αυτά

τα

οποία

µπορεί

να

συνεπάγεται

µια

τέτοια

πραγµατικότητα όχι µόνο όσον αφορά τα µεγέθη της αγοράς, αλλά
όσον αφορά τις δυνατότητες επικοινωνίας που δίνει ανάµεσα στους
κοινούς ανθρώπους.
Μιλάµε για µια αγορά η οποία απλώνεται σε όλα τα µήκη και
τα πλάτη της γης. ∆εν είναι η παλιά αγορά της πληροφορικής ή της
τεχνολογίας που είχε έντονα χρωµατισµένες τις περιοχές των
ανεπτυγµένων

χωρών.

Βλέπετε

εδώ

χρώµατα

έχουµε

και

σε

περιοχές (…) του πλανήτη και µάλιστα να αναδύεται η Ασία και η
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Αφρική

σαν

χώροι

οι

οποίοι

έχουν

τροµακτικά

διαφορετικούς

ρυθµούς ανάπτυξης, αλλά και τροµακτικά και πολύ διαφορετικά
προφίλ χρήσης.
Είναι λοιπόν
πολυγλωσσική,

µια αγορά η οποία είναι παγκόσµια, είναι

είναι

πολυπολιτισµική,

µε

διαφορετικό

τρόπο

χρησιµοποιούµε τα κινητά εµείς από ότι οι βόρειοι Ευρωπαίοι, µε
διαφορετικό

τρόπο

Λατινοαµερικάνοι.

οι
Και

Άραβες

και

αυτή

πραγµατικότητα

η

οι

Αφρικανοί

από

αλλάζει

ότι

οι

ακόµη

περισσότερο αν σκεφτούµε ότι πολλές από αυτές τις συσκευές
παύουν πια να είναι µόνο οι απλές συσκευές επικοινωνίας ή αν
θέλετε της φωνητικής και της λίγο γραπτής επικοινωνίας, αλλά
γίνονται αυτές οι έξυπνες συσκευές, τα smart phone, τα οποία είναι
ο ψηφιακός σουγιάς της νέας εποχής. Ένας ψηφιακός ελβετικός
σουγιάς ο οποίος υπόσχεται να κάνει τα πάντα. Είναι εξάρτηµα
επικοινωνίας, είναι εξάρτηµα ψυχαγωγίας, εργαλείο ψυχαγωγίας,
µουσική, βίντεο. Είναι εργαλείο κοινωνικότητας, όσο και αν καµιά
φορά υποτιµούµε τον ρόλο, όχι υποτιµούµε, δεν µπορούµε να
καταλάβουµε πλήρως τον ρόλο των social media, διατηρούν αυτούς
τους µικρούς δεσµούς σε όλο τον πλανήτη όπου κάνουν τους
ανθρώπους να νιώθουν δικτυωµένοι στα µικρά ή στα µεγάλα δίκτυα
ας πούµε της κοινωνίας γύρω τους.
Επίσης,

είναι

συσκευές

οι

οποίες

πρακτικά

πράγµατα.

Παραδείγµατος

τηλέφωνα

τα

µε

οποία

µια

µικρή

κάνουν

χάριν,

πάρα

πολλά

υπάρχουν

κινητά

εφαρµογή

µπορείς

να

τα

χρησιµοποιήσεις για αλφάδι για ράφια και πολλά άλλα πράγµατα
απλά,

όµορφα,

χαζά,

έξυπνα

και

τα

λοιπά,

τα

οποία

είναι

αποτέλεσµα της ευφυΐας που πηγαίνει σε αυτές τις χαζές συσκευές
από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να τις προγραµµατίσουν και να
τις λειτουργήσουν.
Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο ξέρουµε και λέµε ως έξυπνες
συσκευές, κρατάµε ένα πράγµα, ότι είναι έξυπνες γιατί υπάρχουν
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άνθρωποι οι οποίοι µεταφέρουν εκεί ευφυΐα.

Αυτές λοιπόν οι

έξυπνες συσκευές δηµιουργούν µια νέα µεγάλη αγορά, που θα
ξεπεράσει το 1,3 τρισεκατοµµύρια µέχρι το 2016 και θα αποτελεί το
35%

των

επενδύσεων

τεχνολογίας.

Ήδη

φαίνεται

εκεί

να

κατευθύνεται ένα µεγάλο κοµµάτι των επενδύσεων από τις µεγάλες
επιχειρήσεις. Ήδη η αγορά των ταµπλετών φαίνεται να είναι πιο
δυναµική από την αγορά των φορητών υπολογιστών και γενικότερα
των υπολογιστών. Και αντίστοιχο ρυθµό ανάπτυξης ακολουθούν και
οι εφαρµογές στις κινητές συσκευές.
∆εν θα σας απασχολήσω µε πολλά νούµερα ακόµα. Όλα
δείχνουν τροµακτικούς ρυθµούς ανάπτυξης, ακόµα και το ότι πλέον
οι άνθρωποι δεν έχουν µια έξυπνη συσκευή, αλλά έχουν πολλές
φορές δύο ή και τρεις. Πολλοί από αυτή την αίθουσα ας πούµε
φαντάζοµαι έχουν ένα smart phone. Αλήθεια, πόσοι έχουν smart
phone εδώ; Πόσοι έχουν και ταµπλέτα; Αρκετοί. Λογικά. Πόσοι
έχουν και δεύτερο εξάρτηµα GPS ή κάτι άλλο αντίστοιχο στο
αυτοκίνητό τους; Αρκετοί.
Αυτές λοιπόν οι έξυπνες συσκευές που γίνονται δύο και τρεις,
µεταµορφώνουν τον πλανήτη γιατί δίνουν σε εµάς πληροφορία,
αλλά δίνουν και πάρα πολλά δεδοµένα γύρω µας.
Γύρω από αυτά δηµιουργείται µια καινούργια, ένα καινούργιο
λεξικό χρήσεων, εφαρµογών και δυνατοτήτων, οι οποίες πια δεν
είναι µόνο η φωνή, αλλά είναι χιλιάδες άλλες εφαρµογές που για
τον κάθε ένα µπορεί να είναι διαφορετικές την κάθε µέρα.
Ζούµε σε ένα

χώρο όπου οι εφαρµογές είναι πλέον η

κυρίαρχη δύναµη που µεταµορφώνει τη δραστηριότητά µας και
πιθανά ας πούµε και τον πλανήτη.
Μέσα

σε

αυτό

το

χώρο

δηµιουργούνται

καινούργια

οικοσυστήµατα. Οικοσυστήµατα τα οποία συγκεντρώνονται γύρω
από

τεχνολογίες,

γύρω

από

µπράντες,

γύρω

από

µεγάλους

κατασκευαστές, αλλά στην πραγµατικότητα είναι οικοσυστήµατα
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από δραστήριους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τεχνογνωσία και
µπορούν και µεταφέρουν αυτή την τεχνογνωσία στην κάθε φορά
ενδιαφέρουσα περιοχή επιχειρηµατικά και τεχνολογικά ανάπτυξης
δραστηριότητας.
Ένα τέτοιο φαινόµενο έχουµε στην Ελλάδα την τελευταία
10ετία, όπου δηµιουργήθηκε γύρω από αυτόν τον κύκλο των
επιχειρήσεων που αρχικά δηµιουργούσαν εφαρµογές και υπηρεσίες
στην παλιά εποχή της κινητής τηλεφωνίας, δηµιουργήθηκε ένα
cluster, ένας δυναµικός χώρος συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, οι
οποίες αναζητούν συνέργειες µεταξύ τους γύρω από τις εφαρµογές
στην κινητή τηλεφωνία, γύρω από τις εφαρµογές στις ασύρµατες
συσκευές

και

γύρω

ευρύτερα

από

τις

πλατφόρµες

οι

οποίες

εξυπηρετούν αυτό τον χώρο.
Θα περάσω γρήγορα ορισµένα ακόµα στοιχεία. Μιλάµε για
περισσότερες από 60 εταιρίες, σήµερα 67, στην επόµενη Γενική
µας Συνέλευση ελπίζω θα είµαστε περισσότεροι από 70, οι οποίες
έχουν παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, έχουν κερδίσει την
εµπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών, είναι εταιρίες µας εισηγµένες
στα χρηµατιστήρια του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, αυτό
σηµαίνει ότι έχουν καταφέρει να πείσουν µεγάλες δοµές για την
ευρωστία και την επιχειρηµατική τους επιτυχία, αλλά δεν είναι αν
θέλετε αυτό το µόνο ας πούµε και το πιο σηµαντικό. Αποτελούν ένα
οικοσύστηµα

το

οποίο

ξεκινά

από

τις

µεγάλες

εταιρείες

και

καταλήγει µέχρι στις µικρές, οι οποίες µπορεί να είναι µικρές για τα
ελληνικά

και

ευρωπαϊκά

δεδοµένα,

αλλά

έχουν

ένα

ιδιαίτερο

χαρακτηριστικό, ότι ανδρώθηκαν σε µια ιδιαίτερη περίοδο, αυτή
την περίοδο της κρίσης,

που όλοι µας ξέρουµε ότι σε αυτή την

τελευταία 5ετία όποια επιχείρηση έχει καταφέρει όχι µόνο να
επιβιώσει, αλλά να αναπτυχθεί, να καταφέρει να πετύχει θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης και

αν θέλετε

να

ξεφύγει

από

τα

µικρά

γεωγραφικά µας σύνορα, µοιάζει µε τον παλιό ολυµπιονίκη, τον Άκη
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Μπούα, που καταφέρνοντας να περπατήσει, να προπονηθεί µε
γυµνά πόδια στα ύψη του Κιλιµάντζαρου, κατάφερνε να κερδίσει
ολυµπιακούς αγώνες και όχι µόνο τον Μαραθώνιο, αλλά και τα
10.000 και τα 3.000 µέτρα και ξυπόλητος.
Αυτές οι επιχειρήσεις, οι πρώτες ιδρυτικές και η δεύτερη γενιά
που µπήκε στη δεύτερη Γενική µας Συνέλευση, απασχολούν σήµερα
4.000 εργαζόµενους, εκ των οποίων οι 1.000 είναι επιστήµονες
υψηλής ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης. Έχουν συνολικό κύκλο εργασιών
που κινείται περί τα 400 εκατοµµύρια ευρώ. Αντιπροσωπεύουν το
µεγαλύτερο

κοµµάτι

της

αγοράς

του

κλάδου,

αλλά

αυτό

δεν

σηµαίνει κάτι για την Ελλάδα, γιατί είναι ένας κλάδος µικρός στην
Ελλάδα, αλλά σηµαίνει κάτι για την παγκόσµια αγορά, το ειδικό
τους βάρος είναι αρκετά µεγαλύτερο από αυτό που θα περίµενε
κανείς από έναν κλάδο που έχει

βάση στην Ελλάδα, και έχουν

αποσπάσει σειρά διακρίσεων και βραβεύσεων σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο.
Όπως φαντάζεστε, η πλειοψηφία των εταιρειών είναι στην
Αττική. Συγνώµη, η πλειοψηφία των εταιριών έχουν έδρα την Αττική
ή έχουν γεννηθεί στην Αττική γη και διατηρούν σήµερα ερευνητικά
κέντρα και ένα µεγάλο κοµµάτι του δυναµικού τους, ακόµα και αν η
έδρα τους για διάφορους λόγους βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στο
Λονδίνο ή κάπου αλλού. Είναι εταιρείες που έχουν γεννηθεί στην
Ελλάδα. Είναι καινοτοµία που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και
καινοτοµία η οποία συνεχίζει να θέλει να βρίσκεται στην Ελλάδα.
Γιατί; Πρώτον, γιατί εδώ υπάρχει ανθρώπινο δυναµικό εξαίσιο. Τα
πανεπιστήµιά µας βγάζουν ακόµα, το ακόµα δεν χρειαζόταν να το
πω, βγάζουν εξαιρετικούς ανθρώπους στην τεχνολογία. Υπάρχει
ένας περίγυρος ο οποίος τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν
επαγγελµατική

επιµόρφωση

και

αν

θέλετε

υπάρχει

και

ένας

πλανήτης ο οποίος τους τροφοδοτεί µε επιπλέον δυνατότητες τις
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οποίες

µπορούν

να

τις

αποκτούν

είτε

δια

αποστάσεως,

είτε

κάνοντας µεταπτυχιακά και σπουδές έξω.
Επίσης, µιλάµε για µια χώρα η οποία µπορεί και δίνει
κίνητρα, από αυτά τα άλλου είδους κίνητρα, όχι τα χρηµατικά και τα
ηθικά, αλλά αυτά τα κίνητρα των προβληµάτων. Μαθαίνουν πολλοί
από τους φίλους και συνεργάτες µας να ανακαλύπτουν και πάλι την
παλιά οικονοµία του παξιµαδιού, πώς δηλαδή µε λίγα πράγµατα να
µπορείς να καταφέρεις να κάνεις πολλά, µια ιδιότητα που στην
Ελλάδα ευδοκιµεί και καλλιεργεί το πνεύµα και την εφευρετικότητα.
Εκεί λοιπόν έχουµε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι
έχουν κάνει το γύρο τους στον πλανήτη, έχουν καταφέρει να
κινηθούν δυναµικά στις διεθνείς αγορές, αλλά παρ’ όλα αυτά
αναγνωρίζουν ότι εδώ υπάρχει µέλλον, υπάρχουν δυνατότητες και
µάλιστα θέλουν να συνεχίσουν όχι µόνο να συµµετέχουν, αλλά και
να επενδύουν στα ελληνικά µυαλά, και όπως καταλαβαίνετε, εδώ
µιλάµε για µια οικονοµία η οποία επενδύσει τα µυαλά και όχι τόσο
στα µπετά. Τα περιουσιακά της στοιχεία δεν βρίσκονται στα κτίρια
και στα µηχανήµατα, όσο στα ενεργά δίκτυα

των ανθρώπων, οι

οποίοι κουβαλούν τεχνογνωσία, έχουν γέφυρες µε την παγκόσµια
αγορά,

µε

τα

παγκόσµια

κέντρα

της

τεχνολογίας

επικοινωνίας και µεταφέρουν δηµιουργικά αξίες,

και

της

πληροφορίες,

προϊόντα, από εδώ και από εκεί.
Στους στόχους του Συνδέσµου µας, που θα έλεγα δεν είναι οι
κλασικοί στόχοι ενός Συνδέσµου ο οποίος διεκδικεί τα του κλάδου
του από το δηµόσιο, είναι τέσσερις βασικά άξονες. Ο πρώτος είναι
η εξωστρέφεια. Ο πρώτος και σηµαντικός γιατί πιστεύουµε ότι
καµιά από τις επιχειρήσεις µας δεν θα µπορούσε να επιβιώσει και
δεν θα µπορέσει να επιβιώσει αν δεν κινηθεί δυναµικά και δεν
βλέπει το µέλλον της έξω από τα στενά πλαίσια της ελληνικής
αγοράς. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν έχει πράγµατα να προσφέρει
στην

34

Ελλάδα
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αξιοποιήσουµε και τις δυνατότητες που µας δίνονται στην Ελλάδα
ώστε

πρώτα

πιλοτικά

εφαρµογές

και

δυνατότητες

οι

οποίες

προσφέρονται εδώ, να αναπτύσσονται και µετά να πηγαίνουν έξω.
Πώς

το

καταφέρνουµε

αυτό.

Συστηµατικά

οργανώνοντας

σεµινάρια, επιχειρηµατικές αποστολές, συµµετοχή σε εκθέσεις, για
τα µέλη µας και όχι µόνο για τα µέλη µας, αλλά και για τα µέλη
συνεργαζόµενων Συνδέσµων, που θα σας πω αργότερα και για
αυτούς.
Το δεύτερο θέµα που σήµερα είναι η υπ’ αριθµόν ένα
προτεραιότητα

και

χρηµατοδότηση.
χρηµατοδότηση

πρόβληµα

στις

Προσπαθούµε
των

επιχειρήσεων

επιχειρήσεις,

να

είναι

διευκολύνουµε

δηµιουργώντας

η
τη

καλύτερη

πληροφόρηση στους επενδυτικούς φορείς για τις δυνατότητες του
κλάδου και αν θέλετε και καλύτερη πληροφόρηση στον κλάδο µας
για τις επενδυτικές δυνατότητες που υπάρχουν. Και ξέρετε ότι για
τις ελληνικές επιχειρήσεις ή τουλάχιστον για τις µικρές ελληνικές
επιχειρήσεις, η πρόσβαση στους µεγάλους κεφαλαιουχικούς φορείς
του εξωτερικού δεν είναι εύκολη ή είναι πρακτικώς αδύνατη.
Στην Ελλάδα δεν έχουν σχηµατιστεί ακόµη κεφαλαιουχικοί
φορείς οι οποίοι να µπορούν να χρηµατοδοτήσουν ουσιαστικά
αυτές

τις

επιχειρήσεις.

Τώρα

γίνονται

τα

πρώτα

σκιρτήµατα,

βλέπουµε µια θετική ανταπόκριση, αλλά έχουµε ακόµη δρόµο
µπροστά µας. Έτσι λοιπόν αυτό το πρόβληµα παραµένει υπ’
αριθµόν ένα και δισεπίλυτο.
Το τρίτο είναι η ανάπτυξη και όχι η ανάπτυξη γενικά, αλλά η
ανάπτυξη αξιοποιώντας τους πόρους που έχουµε γύρω µας, το
οποίο

πολύ

πρακτικά

αναπτυξιακά στοιχεία της

σηµαίνει

σύνδεση

µε

τα

υπόλοιπα

ελληνικής οικονοµίας, που είναι οι

ακαδηµαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, που δηµιουργούν αξία και
γνώση και είναι και οι άλλοι τοµείς της οικονοµίας οι οποίοι πιθανά
έχουν να δώσουν και να πάρουν από εµάς. Παραδείγµατος χάριν
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βλέπουµε ότι ο τοµέας της υγείας και των επιστηµών υγείας
φαίνεται να είναι από τους πιο σηµαντικούς δέκτες, αλλά και
δηµιουργούς

ερεθισµάτων

για

τον

χώρο

της

τεχνολογίας

τα

επόµενα χρόνια. Τα µεγαλύτερα project του µέλλοντος ίσως να είναι
αυτά τα οποία θα επιτρέπουν καλύτερη ζωή, καλύτερη διάγνωση,
περισσότερες δυνατότητες στον άνθρωπο, όπου και αν βρίσκεται,
όπως και αν βρίσκεται, το οποίο σηµαίνει ότι θα έχει πάνω του,
πλάι του, ορισµένες συσκευές και εφαρµογές οι οποίες έχουν αυτή
την τεχνολογία την ασύρµατη και την κινητή.
Το ίδιο πιθανά να συµβαίνει για την αγροτική οικονοµία.

Η

αγροτική οικονοµία είναι µια οικονοµία που έχει ανάγκη από
πληροφόρηση και έχει ανάγκη από τηλεεφαρµογές, τηλεχειρισµό,
τηλεδιοίκηση, τηλεέλεγχο.
Ο

τουρισµός.

συνοδεύεται

από…

Βλέπουµε
µάλλον

οι

πάντα
περιοχές

ο

τουρισµός
στις

οποίες

µας

να

υπάρχει

αυξηµένη τουριστική δραστηριότητα, να έχουν χαµηλές επιδόσεις
στην έρευνα και στην τεχνολογία και όσον αφορά τη χρήση τους
µέσα στον τουρισµό και όσον αφορά τη γενικότερη επίδρασή τους.
Θα έλεγα ότι αυτό θα µπορούσε να αντιστραφεί και να
αποτελέσει αν θέλετε και έναν χώρο ευκαιρία. Οι περιοχές οι οποίες
είναι τουριστικές, είναι περιοχές οι οποίες έχουν πρώτα από όλα
πολύ θετική, ασκούν πολύ θετική έλξη σε όλους τους ανθρώπους οι
οποίοι ασχολούνται µε την τεχνολογία, και άρα θα µπορούσαν να
προσφέρουν ζώντας περισσότερο εκεί και αν θέλετε κινούµενοι και
πιο δηµιουργικά.
Όµως από την άλλη τη µεριά ο ίδιος ο τουρισµός και οι
συναφείς δραστηριότητες έχουν να πάρουν και να δώσουν µέσα σε
αυτό

το

δίκτυο

των

διασυνδεδεµένων

πλανήτη. Αυτό είναι κάτι

ανθρώπων

αυτού

του

το οποίο απαιτεί εκπαίδευση. Έχουµε

νιώσει όλοι µας ότι είναι κάτι στο οποίο υπολειπόµαστε όχι γιατί
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δεν ξέρουµε τις βασικές αρχές του marketing, αλλά δεν ξέρουµε
πώς να τις εφαρµόσουµε στην καινούργια εποχή.
Θα έλεγα ότι µπροστά µας όσον αφορά το δικό µας κλάδο,
έχουµε

µια

πολύ

ενδιαφέρουσα

εποχή,

αλλά

αυτή

θα

είναι

πραγµατικά ενδιαφέρουσα αν η κοινωνία ολόκληρη γύρω µας
µπορεί να συµµετέχει µε τον ίδιο τρόπο στο µέλλον. Είναι κάτι το
οποίο ευτυχώς ή δυστυχώς στο σύγχρονο κόσµο, το να πηγαίνει ας
πούµε κάποιος πολύ καλά όταν ο υπόλοιπος κόσµος γύρω του δεν
πηγαίνει το ίδιο καλά, δεν είναι ευτυχία, µάλλον είναι δυστυχία.
Για

αυτό

και

προσπαθούµε

µε

διάφορους

τρόπους

να

διευρύνουµε τον χώρο και τον κύκλο των επιχειρήσεων και των
ενώσεων οι οποίες προσπαθούν να δηµιουργήσουν αναπτυξιακά
ερεθίσµατα στον περίγυρο γύρω µας. Έτσι λοιπόν, τον τελευταίο
χρόνο πιο έντονα πέντε Σύνδεσµοι, ο Σύνδεσµος ο δικός µας των
Εφαρµογών σε Κινητές Συσκευές, ο Σύνδεσµος των Εταιρειών
Μικροηλεκτρονικής,

ο

Σύνδεσµος

των

Εταιρειών

Βιοϊατρικής

Τεχνολογίας, που τον ανέφεραν και πριν για το cluster του, ο
Σύνδεσµος

Επιχειρήσεων

που

ασχολούνται

µε

τις

εφαρµογές

αεροδιαστηµικής, έχουµε και τέτοιο στην Ελλάδα παρ’ όλο το ότι
δεν έχουµε εσωτερικά χρήση και κατανάλωση και οι νεοφυείς
επιχειρήσεις, προσπαθούµε να ενώσουµε τις δυνάµεις µας, να
ακολουθούµε τη λογική βάστα µε να σε βαστώ, ώστε πιο γρήγορα
και πιο αποτελεσµατικά να φέρνουµε τα µέλη µας σε επαφή µε την
παγκόσµια αγορά, αλλά να φέρουµε και άλλους χώρους και την
υπόλοιπη

οικονοµία

και

αγορά

σε

επαφή

µε

τα

δικά

µας

προτερήµατα και να κερδίζουµε και από τις δικές τους δυνατότητες
και τα δικά τους προτερήµατα.
Έτσι λοιπόν πιστεύουµε ακράδαντα ότι η Αττική γη έχει µια
καινούργια οικονοµία, ένα καινούργιο χώρο µπροστά της, ο οποίος
είναι χώρος πρωτογενούς παραγωγής όπως λένε χαρακτηριστικά
και έλεγε και ο Πρόεδρός µας σε ένα προηγούµενο Συνέδριο. Είναι
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χώρος

πρωτογενούς

παραγωγής,

όπου

φυτεύουµε

σπόρους

γνώσης και έχουµε να κερδίσουµε αξία και καρπούς που να τους
γευόµαστε για πολλά-πολλά χρόνια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κ. ΛΕΜΑΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Γιανναράκη.
Από την κινητή τηλεφωνία θα περάσουµε στα logistics, για να
κλείσουµε µε κινητή τηλεφωνία. Θα παρακαλέσω τον κύριο Γιάννη
Παντούση, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της FG Europe RF Energy,
για την εισήγησή του.
Ι. ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Κυρίες και κύριοι, εµείς είµαστε µια εταιρεία πάρα πολλά
χρόνια, εξειδικευµένη στο κοµµάτι του χονδρεµπορίου. Κύριό µας
αντικείµενο είναι τα κλιµατιστικά και έχουµε δραστηριότητα σε
περίπου δέκα χώρες σε όλη την περιοχή, συµπεριλαµβανοµένης
Ιταλίας, Τουρκίας και όλα τα Βαλκάνια.
Το όραµά µας είναι η καθιέρωσή µας σαν ηγετική εταιρεία
στον κλάδο, προσπαθούµε να δώσουµε υπεραξία τόσο στο κοµµάτι
των µετόχων µας, όσο και να µπορέσουµε να γίνουµε πάρα πολύ
καλοί ποιοτικά στις υπηρεσίες που προσφέρουµε.
Η στρατηγική µας είναι η καλύτερη και αποτελεσµατικότερη
διοίκηση. Όπως σας είπα, η κύρια δραστηριότητά µας, είναι τα
διαρκή καταναλωτικά αγαθά, µε κύριο αντικείµενο τα κλιµατιστικά,
τα consumers electronics και οι λευκές ηλεκτρικές συσκευές.
Έχουµε υπηρεσίες logistics, αλλά και υπηρεσίες after sales.
Έχουµε εδώ και δέκα χρόνια προχωρήσει στο κοµµάτι των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τις οποίες θεωρούµε ότι οφείλουµε
να

δραστηριοποιηθούµε

ακόµα

περισσότερο

αφού

είµαστε

ηλεκτροβόροι και θα πρέπει να βοηθήσουµε µε πράσινη ενέργεια
αυτό το κοµµάτι της δραστηριότητας.
Τα χαρακτηριστικά µας είναι η ηγετική θέση στον κλάδο του
κλιµατιστικού και έχουµε πάρα πολύ ισχυρά brand names, Fujitsu
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πάνω από 22 χρόνια, Sharp περίπου 8 χρόνια και Midea τα
τελευταία 3 χρόνια, που είναι σηµαντικά brand names σε όλο τον
κόσµο.
Επίσης έχουµε δικά µας brand names µε κυρίαρχο το ΕΣΚΙΜΟ
που όλοι το γνωρίζετε από το 1958.
Είµαστε εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο από το 1968. Όπως
σας είπα, κάνουµε διανοµή σε δέκα χώρες, µε αποκλειστικές
συµβάσεις διανοµής. Η δυναµική ανάπτυξη και η ισχυροποίηση των
δραστηριοτήτων

των

θυγατρικών

µας,

είναι

µέσα

στα

κύρια

χαρακτηριστικά του Οµίλου.
Επίσης, έχουµε µια σταθερή πορεία. Θα πρέπει να τονίσω
εδώ ότι δεν έχουµε απολύσει κανέναν, δεν έχουµε µειώσει κανέναν
µισθό παρά την κρίση, συνεχίζουµε να είµαστε µια πολύ κερδοφόρα
επιχείρηση και ο τζίρος µας να ανεβαίνει.
Έχουµε σταθερή µετοχική σύνθεση και πολύ καλή γνώση της
αγοράς

και

θα

έλεγα

καλή

διάγνωση

των

κινδύνων

του

περιβάλλοντος.
Έχουµε προσήλωση στην εξωστρέφεια. Καταλάβαµε νωρίς ότι
πλέον έπρεπε να αλλάξουµε το mix των πωλήσεών µας και να
βγούµε στη διεθνή αγορά και ενώ είχαµε περίπου 70% στην
εσωτερική αγορά, τώρα έχουµε περίπου 70% στην εξωτερική
αγορά.
Έχουµε

ευέλικτη

οργάνωση,

επιτυχηµένες

και

διορατικές

επιχειρηµατικές επιλογές και κοινωνική ευθύνη και περιβαλλοντική
ευαισθησία.

Μετέχουµε

στην Εταιρεία

Ανακύκλωσης

από

τους

πρωτεργάτες και έχουµε εταιρική διακυβέρνηση σύµφωνα µε τον
Κώδικα του (…).
Όπως σας είπα, δραστηριοποιούµαστε σε αναπτυσσόµενους
και κερδοφόρους τοµείς. Έχουµε υψηλή πιστοληπτική ικανότητα,
ισχυρή

κεφαλαιακή

διάρθρωση

και

διατήρηση

ικανοποιητικών

ταµειακών διαθεσίµων.
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Ας δούµε λίγο πώς είναι τα πράγµατα από πλευράς νούµερα.
Στα κλιµατιστικά όπως βλέπετε έχουµε συνεχή ανάπτυξη, το ίδιο
και στις λευκές ηλεκτρικές συσκευές και ένα καινούργιο κοµµάτι το
οποίο έχει µπει στο mix είναι η ενέργεια, η οποία κατάφερε σε λίγα
χρόνια να φτάσει το 10,5% του τζίρου µας. Και φυσικά έχουµε και
κινητή τηλεφωνία και µαύρες συσκευές.
Στα

κλιµατιστικά.

Έχουµε

διανοµή

στην

Ελλάδα,

Ιταλία,

Βαλκάνια και Τουρκία. Είµαστε ηγέτιδα δύναµη στην Ελλάδα,
έχουµε πάνω από το 50% της αγοράς και στα consumer electronics
όπως είναι οι νέες τεχνολογίες, στα screen, στα LCD και τα λοιπά,
έχουµε τη διανοµή των προϊόντων Sharp.
Εδώ φαίνεται πώς είναι η παρουσία µας στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Στα Sharp όπως σας είπα, έχουµε κάνει πάρα πολλή
δουλειά και στις λευκές ηλεκτρικές συσκευές έχουµε το Sharp το
οποίο

είναι

από

τα

καλύτερα

στον

κόσµο,

µε

τεχνολογίες

πρωτοποριακές, την Midea, η οποία είναι ένα µεσαίο ράφι κάτι από
την Fujitsu και η ΕΣΚΙΜΟ, το οποίο είναι το δικό µας brand name
και τα κατασκευάζουµε είτε στην Τουρκία, είτε στη Σλοβενία, είτε σε
άλλες χώρες.
Στις υπηρεσίες after sales. Παρέχουµε τεχνική υποστήριξη σε
όλη την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούµαστε, και στις δέκα
χώρες,

είτε

συνεργασιών.

µόνοι

µας,

Έχουµε

όπως
άρτια

είναι

στην

στελεχωµένο

Αττική,

είτε

δυναµικό,

µέσω
συνεχή

εκπαίδευση, δίνουµε πάντα έµφαση στην ποιότητα και έχουµε
πλήρη γκάµα επάρκεια ανταλλακτικών και διατηρούµε όλες τις
αναγκαίες υποδοµές.
Είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό στοιχείο και πάντα λέµε πως
ότι πουλάµε, το πουλάµε µε την εγγύηση, µε την εγγύηση Φειδάκη
και αυτό µας κάνει πρωτοπόρους.
Στις υπηρεσίες logistics. Στην Αττική έχουµε ένα µεγάλο
κέντρο, ένα µεγάλο Logistic Center στον Ασπρόπυργο, είναι σε 80
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στρέµµατα, µόλις βγαίνουµε από τα τούνελ της Αττικής Οδού
αριστερά, οι µπλε αποθήκες. Αυτό έχει 25.000 στεγασµένα κτίρια
και έχουµε και στη Γλυφάδα Αττικής το κέντρο που είναι τα γραφεία
µας και οι αποθήκες.
Επίσης µέσα στην Ιταλία και στο Λιβόρνο είναι επίσης ένα
πάρα πολύ µεγάλο κέντρο.
Αυτό που θέλουµε είναι να αναδείξουµε την Αττική, να
αναδείξουµε τον Ασπρόπυργο, σαν κεντρικό σηµείο για όλα τα
logistics, και για τις εισαγωγές και για τις εξαγωγές. Το έχουµε
ζητήσει. Ελπίζω κάποια στιγµή να µας το επιτρέψουν και να
υποβαθµίσουµε τόσο πολύ τις ξένες αγορές και να µην πληρώνουµε
(..) logistics στο Λιβόρνο ή σε άλλες περιοχές. Είναι πάρα πολύ
σηµαντικό γιατί διατηρούµε εξαιρετικά µεγάλα αποθέµατα και η
διακίνηση

αυτών

των

εµπορευµάτων

είναι

κρίσιµη

γιατί

παρακολουθούµε τις ανάγκες της αγοράς και οι ανάγκες της αγοράς
είναι έντονες κάποιους µήνες, που πρέπει να είµαστε σωστοί και
στις

παραδόσεις

και

στον

χρόνο

παράδοσης.

Όταν

υπάρχει

καύσωνας δεν µπορείς να περιµένεις να έρθουν τα εµπορεύµατα
από το Λιβόρνο ή να έρθουν από άλλο µέρος. Πρέπει να είσαι
σύντοµος, γρήγορος, έξυπνος.
Στο κοµµάτι της ενέργειας. Αναφέρθηκαν πάρα πολύ στο
κοµµάτι της ενέργειας, οι προλαλήσαντες. Εµείς εδώ και δέκα
χρόνια αποφασίσαµε να εµπλακούµε σε αυτό το κοµµάτι. Έχουµε
δύο εργοστάσια υδροηλεκτρικά, έχουµε πέντε αιολικά πάρκα, µε 64
αυτή τη στιγµή µεγαβάτ σε λειτουργία και έχουµε δύο project
µεγάλα, το πρώτο (…) στην Ελλάδα, το οποίο έχει πολύ µέλλον
ακόµα µπροστά του για να γίνει και ένα σηµαντικό έργο στη νότια
Εύβοια 294 µεγαβάτ, το οποίο έχουµε προγραµµατίσει, έχουµε
σχεδιάσει,

να

το

συνδέσουµε

µε

την

Αττική.

Αυτό

σηµαίνει

υποθαλάσσιο δίκτυο, αυτό σηµαίνει ένα µεγάλο κέντρο υποδοχής
στην Αττική, έργο το οποίο δεν υπάρχει. Υποδοµές στην Αττική δεν
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υπάρχουν. Έχουµε καταφέρει και έχουµε πάρει ήδη τις πρώτες
άδειες, έχουµε αγοράσει τη γη και στο σχεδιασµό τον κρατικό µέσω
του Α∆ΜΗΕ ήδη έχει συµπεριληφθεί το ΚΥΤ Μεσογείων.

Αυτό το

ΚΥΤ θα µπορέσει να πάρει και να διανέµει ενέργεια σηµαντική, είτε
τη δική µας από τη Νότια Εύβοια, είτε από τις Κυκλάδες, είτε από
την Κρήτη, είτε από πολλές περιοχές της χώρας.
Θυµάστε

τι

έγινε

προτού

µια

δεκαετία

για

µια

κολόνα,

θυµάστε τι γίνεται κάθε φορά όταν έχουµε µεγάλες ανάγκες σε
ρεύµα. Ένα τέτοιο κέντρο, µια τέτοια υποδοµή, είναι απαραίτητη.
Εµείς ήδη έχουµε επενδύσει, έχουµε πάρει τη γη. Αυτό το έργο
είναι 160 εκατοµµύρια. Ήδη και

η Περιφέρεια Αττικής και η

Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας, µας έχουν δώσει τις σχετικές
άδειες. Ελπίζουµε σύντοµα να το δούµε να υλοποιείται.
Μέσα από αυτό το κέντρο θα αξιοποιηθούν υποδοµές οι
οποίες µένουν αναξιοποίητες, αλλά θα µπορούν να αξιοποιηθούν
ακόµα και η γραµµή Λαυρίου µε µια υπόγεια γραµµή για την υψηλή
τάση και ακόµα άλλες υποδοµές της Αττικής.
Πιστεύουµε ότι εδώ είναι το µέλλον, εδώ θα πρέπει κανείς να
δει, γιατί δεν είναι µόνο να είµαστε η πρωτεύουσα και να είµαστε η
πρώτη Περιφέρεια. Θα πρέπει να έχουµε και τη δυνατότητα να τη
στηρίζουµε µε υποδοµές και ειδικά µε ενέργεια.
Μπορούµε να προχωρήσουµε παράλληλα, έτσι ελπίζουµε
εµείς.

Μπορεί

ιδιωτικές

η

Αποκεντρωµένη

επιχειρήσεις,

επενδύσεις.

Εµείς

να

είµαστε

κάνουν

Αυτοδιοίκηση,
σηµαντικές

επιτυχηµένοι,

µπορούν
και

θέλουµε

οι

έξυπνες
ακόµα

περισσότερο να πετύχουµε, πιστεύουµε σε αυτά τα πράγµατα και
είτε µε το κέντρο logistics στην Αττική, είτε µε τα δίκτυα µεταφοράς
και µε το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης που ετοιµάζουµε στην Αττική,
να βοηθήσουµε σε αυτή την ανάπτυξη.
Σας ευχαριστώ.
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Κ. ΛΕΜΑΣ: Θα ευχαριστήσω στον κύριο Παντούση. Ελπίζω να µας
έχει δώσει αρκετή
ακολουθήσει

τροφή για τη συζήτηση που θέλουµε να

µετά,

και

να

κλείσουµε

αυτό

τον

κύκλο

των

επιχειρήσεων µε µια εταιρεία που ακούστηκε τις τελευταίες µέρες,
δεν το είχαµε εµείς προσχεδιάσει, είναι η Nokia Siemens και ο
κύριος Ζώης Κοκκώνης από το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης.
Ζ. ΚΟΚΚΩΝΗΣ: Καλησπέρα και από την πλευρά µου. Καταρχήν θα
ήθελα να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που δίνεται στο Τµήµα
Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας µας να παρουσιαστεί σε αυτή
την εκδήλωση και να πούµε κάποια πράγµατα σε σχέση µε αυτά
που κάνει το Τµήµα εδώ, το οποίο ίσως δεν είναι τόσο γνωστό.
Καταρχήν το όνοµα Nokia Siemens ίσως δεν είναι γνωστό
στους περισσότερους. Είναι µια εταιρεία που παράγει υλικό για
τηλεπικοινωνίες, δηλαδή ουσιαστικά τα συστήµατα υποδοµής των
εταιρειών που προσφέρουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
Η εταιρεία αυτή διαθέτει στην Αθήνα ένα πολύ σηµαντικό
κέντρο έρευνας και ανάπτυξης από το 1990, δραστηριοποιείται
στην έρευνα και ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων στην
Ελλάδα,

το

οποίο

σηµαίνει

ότι

αναπτύσσει

συστήµατα

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων
και

εφαρµογών

και

αυτή

τη

στιγµή

απασχολεί

περίπου

500

µηχανικούς υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης.
Σηµαντικό είναι να καταλάβουµε ότι δηµιουργείται εδώ στην
Ελλάδα το λογισµικό για τα προϊόντα της εταιρείας, τα οποία
απευθύνονται στην παγκόσµια αγορά. Μιλάµε για λύσεις που
προσφέρονται σε πελάτες της εταιρείας, σε τηλεπικοινωνιακούς
παρόχους δηλαδή, σε όλο τον κόσµο.
Το

βασικό

στοιχείο

και

ο

λόγος

για

τον

οποίο

δραστηριοποιείται η εταιρεία στην Ελλάδα, είναι το ανθρώπινο
δυναµικό. ∆εν µιλάµε εδώ για το κοµµάτι πωλήσεων ή υποστήριξης
στην ελληνική τοπική αγορά. Μιλάµε για ένα τµήµα του οποίου η
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βάση είναι το να αναπτύσσει το software, το λογισµικό, για τα
προϊόντα της εταιρείας.
Το βασικό µέρος της επένδυσης, όπως πολύ όµορφα είπε και
ο κύριος Γιανναράκης νωρίτερα, στο κοµµάτι της έρευνας και
ανάπτυξης, είναι ακριβώς το ανθρώπινο δυναµικό. Όλο το κοµµάτι
των υποδοµών σε θέµατα κτιρίων, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων
και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ δευτερεύον για την εταιρεία. Μπορεί
να είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι της επένδυσης, αλλά δεν είναι η
ουσία.
Εδώ µπορούµε να δούµε ότι από τον Απρίλιο του 2007 που
ιδρύθηκε η Nokia Siemens Networks έχει συνεχή αύξηση των
απασχολούµενων σε έρευνα και ανάπτυξη στην Αθήνα και επίσης
χοντρικά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι έχουµε να κάνουµε µε
ένα πολύ υψηλά εξειδικευµένο δυναµικό µηχανικών, δηλαδή 40%
διαθέτουν µεταπτυχιακό τίτλο και σχεδόν όλοι είναι, µάλλον όλοι
είναι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το 90% είναι από πανεπιστήµιο ή
πολυτεχνείο, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, και σε πολύ µεγάλο
βαθµό µιλάµε για νέους σχετικά επιστήµονες, µε µέση ηλικία
λιγότερη από τα 35 χρόνια.
Αυτό το slide, συγχωρήστε µε, δεν το µετέφρασα. Ουσιαστικά
θέλουµε να δείξουµε ότι η δραστηριότητα καλύπτει όλους τους
τοµείς, όλη την αλυσίδα της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων,
από τη διαχείριση του προϊόντος, κάτι που θα λέγαµε ίσως σαν
marketing

του

προϊόντος,

το

προγράµµατα για την ανάπτυξη

να

διαχειριστεί

κάποιος

τα

του συγκεκριµένου προϊόντος ή

των συγκεκριµένων εκδόσεων releases του προϊόντος, να καθορίσει
πώς θα φτιαχτεί αυτό, αυτό που λέµε system engineering, να
αναπτυχθεί το προϊόν, να γίνει ο τεχνικός έλεγχος ότι το προϊόν
δουλεύει κατάλληλα, µιλάµε συνήθως για προϊόντα τα οποία έχουν
πάρα πολύ µεγάλες απαιτήσεις αξιοπιστίας, δηλαδή αν τα προϊόντα
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αυτά στο δίκτυο δεν δουλέψουν, µπορεί να µείνει µια χώρα χωρίς
τηλεπικοινωνίες.
Η τεχνική υποστήριξη σε κρίσιµες καταστάσεις σε πελάτες,
καθώς και την ανάπτυξη της τεκµηρίωσης του προϊόντος.
Η επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι
συνεχής. Αυτή τη στιγµή όπως σας είπα, εργάζονται 500 µηχανικοί.
Από τον Απρίλιο του 2007 που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της
Nokia Siemens Networks έχουν δηµιουργηθεί περισσότερες από
300 θέσεις εργασίας. Μιλάω πάντοτε για την έρευνα και ανάπτυξη
στην Αθήνα.
Οι υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης εξάγονται πλήρως.
∆ηλαδή το 100% της δραστηριότητας είναι εξαγώγιµο προϊόν, αν το
δούµε έτσι, για την χώρα. ∆ίνει ευκαιρίες καριέρας σε τεχνολογίες
αιχµής για νέους επιστήµονες που τελειώνουν και ξεκινούν την
καριέρα τους στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις της εταιρείας είναι
σηµαντικές και σε εργαστηριακή υποδοµή, αλλά και στο κοµµάτι της
συνεχούς εκπαίδευσης που δίνεται στους συνεργάτες, οι οποίοι
µαθαίνουν

πρακτικά

την

τελευταία

λέξη

της

τεχνολογίας

στις

τηλεπικοινωνίες.
Το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης στην Αθήνα έχει πλήρη
ευθύνη για σηµαντικά προϊόντα της εταιρείας και ένα παράδειγµα,
θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα τελευταία δύο χρόνια για να
επιδειχτούν νέες υπηρεσίες και λύσεις της εταιρείας, επισκέφτηκαν
πελάτες, δηλαδή στελέχη τηλεπικοινωνιακών οργανισµών άλλων
χωρών, από 17 διαφορετικές χώρες, την Ελλάδα τα τελευταία δύο
χρόνια, για να τους παρουσιάσει η εταιρεία τα νέα συστήµατα στο
Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Αθήνας.
Τώρα, εδώ προσπάθησα να δώσω µια σύντοµη περιγραφή για
ποιο λόγο θα ήταν λογικό για µια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας,
όπως είναι η Nokia Siemens Networks, να επενδύσει στην Ελλάδα.
Στο ένα επίσης θα συµφωνήσω µε τον κύριο Γιανναράκη, που
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µίλησε

πριν

ότι

είναι

απόφοιτοι

ελληνικών

και

ευρωπαϊκών

πανεπιστηµίων µε πολύ υψηλή κατάρτιση. Από την άλλη µεριά
συνδυάζεται αυτό µε πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας, αυτό που
θα λέγαµε soft skills. ∆ηλαδή οι Έλληνες επιστήµονες έχουν πολύ
καλή

ικανότητα

προκειµένη

χειρισµού

περίπτωση,

της

αλλά

γλώσσας,
πολύ

των

καλή

αγγλικών

ικανότητα.

στην
Έχουν

κατάλληλη κουλτούρα για να συνεργαστούν µε ανθρώπους από
οποιοδήποτε άλλο µέρος του κόσµου. Η Ελλάδα έχει αρκετά
ευνοϊκό time zone γιατί βρίσκεται στη µέση ανάµεσα στην Αµερική
και στην Κίνα, οπότε ουσιαστικά έχουµε κοινές ώρες γραφείου ας
το πούµε µε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Είναι µέλος της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

κάτι

που

ευκολύνει

αρκετά

θέµατα

εισαγωγών-εξαγωγών υλικού ή κάτι τέτοιο, θέµατα invention reports
επίσης. Έχει το Κέντρο της Αθήνας, τουλάχιστον φηµίζεται στην
εταιρεία για την υψηλή αξιοπιστία που έχει στις αρµοδιότητες που
αναλαµβάνει. Είναι πάρα πολύ πετυχηµένο. Έχει µια πολύ καλή
σχέση και πολύ ανταγωνιστική σε σχέση µε την ποιότητα που
προσφέρει

στη

συστηµάτων

δουλειά

στην

του

Ελλάδα,

και

το

το

κόστος

κόστος

παραγωγής

ανάπτυξης

των

µάλλον

των

συστηµάτων στην Ελλάδα. Ανταποκρίνεται σε πολύ υψηλά ποιοτικά
κριτήρια,

συνεχώς

ακολουθούνται

υπάρχουν

διάφορα

µοντέλα

διαδικασίες
αριστείας

βελτίωσης
τα

οποία

και
έχουν

επιτευχθεί πάρα πολύ υψηλά επίπεδα όσον αφορά την αξιοπιστία
του παραγόµενου προϊόντος.
Ένα

βασικό

προσαρµογή

του

στοιχείο

είναι

η

συνεχής

Τµήµατος

στις

ανάγκες

της

βελτίωση

και

αγοράς

των

τηλεπικοινωνιών και στη στρατηγική της εταιρείας.
Τέλος, θα ήθελα εδώ να δείξω ένα σύντοµο παράδειγµα µιας
λύσης, που ίσως ταιριάζει λίγο µε τις ιδέες που ακούσαµε πριν,
γιατί προσφέρει τη λογική ότι δεν θέλουµε να φτιάξουµε κάτι,
θέλουµε να κάνουµε κάτι που λύνει προβλήµατα.
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Εδώ θα παρουσιάσω κάτι που πριν από ένα ή δύο χρόνια
νοµίζω η εταιρεία παρουσίασε σαν µια καινοτόµα λύση, κάτι που θα
µπορούσε να προσφερθεί σαν innovation, το οποίο έχει την εξής
λογική. Ότι έχουµε µια σειρά από προβλήµατα, τα οποία όµως
µπορούµε να λύσουµε όλα µε µια κοινή πλατφόρµα που φτιάχνει ας
πούµε η Nokia Siemens Networks και κάποιο adaptation και κάποια
εξειδίκευση, κάποια περαιτέρω ανάπτυξη που µπορούν να κάνουν
διάφορες εταιρείες για να τα υποστηρίξουν.
Βλέπουµε εδώ τώρα µια σειρά από προβλήµατα, για να µην
καταναλώσω πολύ τον χρόνο σας. Έχουµε για παράδειγµα το
πρόβληµα στη διαχείριση του στόλου αυτοκινήτων. Ένα πρόβληµα
ότι κάποια εταιρεία δανείζει µηχανήµατα και δεν ξέρει σε τι
κατάσταση

βρίσκονται

στα

µηχανήµατα.

Αν

κλάπηκαν

τα

µηχανήµατα, αν δεν λειτουργούν σωστά. Έχουµε την περίπτωση
που κάποιος στον χώρο της γεωργίας θέλει να βελτιστοποιήσει τη
χρήση του νερού. Έχουµε τη διαχείριση ενός κτιρίου στο real estate
management. Ή πιο απλά µία µητέρα που θέλει να παρακολουθεί
τα παιδιά της που βρίσκονται στο σπίτι ενώ αυτή βρίσκεται έξω.
Όλα αυτά έχουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό για εµάς. Είναι
κάτι

που

απαιτεί

τη

δυνατότητα

να

διαχειριστούµε

κάτι

από

απόσταση. ∆ηλαδή χρειαζόµαστε το δίκτυο, που είναι ας το πούµε
το δυνατό στοιχείο της Nokia Siemens Networks και χρειαζόµαστε
sensors και αυτό που λέµε machine to machine communication.
∆ηλαδή

τη

δυνατότητα

κάποια

επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω
πληροφορίες

και

να

µας

συστήµατα

µηχανικά

να

του δικτύου, να µας δίνουν τις

δίνουν

και

τη

δυνατότητα

να

το

διαχειριστούµε από απόσταση.
Οπότε βλέπουµε ότι εδώ έχουµε διαφορετικές λύσεις, δηλαδή
που πατάνε όλα πάνω σε αυτό το machine to machine solutions, το
οποίο λεγόταν OMISCAPE όταν παρουσιάστηκε από την εταιρεία.
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Εδώ τελειώνω την παρουσίασή µου. Ελπίζω να σας φάνηκε
ενδιαφέρουσα.

Ευχαριστώ

πάρα

πολύ

για

την

ευκαιρία

να

παρουσιάσουµε το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης. Θα ήθελα
επίσης

να

ευχαριστήσω

ιδιαίτερα

τον

κύριο

∆ρόση

που

επικοινώνησε µαζί µας και µας προσκάλεσε να παρουσιάσουµε εδώ
αυτό το κοµµάτι της εταιρείας και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο
σας.
Κ.

ΛΕΜΑΣ:

Ευχαριστούµε

τον

κύριο

Κοκκώνη

για

την

πολύ

ενδιαφέρουσα εισήγησή του.
Κλείσαµε αυτό τον κύκλο µε τις επιχειρήσεις. Εσείς θα κρίνετε
αν είχε ενδιαφέρον και αν πέτυχε το προσδοκώµενο αποτέλεσµα.
Για να κλείσουµε και τον κύκλο των εισηγήσεων σιγά-σιγά, να
καλέσουµε έναν κατεξοχήν θεσµικό παράγοντα στους τοµείς που
συζητάµε, τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, τον
κύριο Μάγκλαρη, για τη δική του εισήγηση.
Β. ΜΑΓΚΛ ΑΡΗΣ: Πρόεδρε, εκπρόσωποι της Επιτροπής, αγαπητοί
συνάδελφοι.
Είναι, αν δεν απατώµαι, η τελευταία συνάντηση η οποία
γίνεται για θέµατα της ευφυούς εξειδίκευσης για την έρευνα και την
καινοτοµία και ίσως είναι πραγµατικά µια κλιµάκωση του πού
µπορεί να φτάσει τελικά η έννοια της ευφυούς εξειδίκευσης.
Θα αναφερθώ βεβαίως για την παρέµβαση και τον θεσµικό
ρόλο τον οποίο παραδοσιακά έπαιξε και όφειλε να παίξει η Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, παλιότερα του Υπουργείου
Ανάπτυξης, σήµερα στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων και
λοιπά, έχει την εµπειρία εν πάση περιπτώσει εκείνη η οποία της
επιτρέπει

να

µπορεί

να

χαράξει

ορισµένους

στόχους

και

να

προσπαθήσει να έχει µια παρέµβαση σε Περιφερειακό επίπεδο,
στην χάραξη πολιτικών ευφυούς εξειδίκευσης.
Ποια είναι τα σηµεία στα οποία πιστεύουµε ότι σχεδιάζουµε;
Ένα είναι η τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας, στην λογική
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των κρατικών ενισχύσεων. Η ΓΓΕΤ, παραδοσιακά ήταν, αν θέλετε,
πρωταθλήτρια στο να διαχειρίζεται θέµατα κρατικών ενισχύσεων,
όπως ξέρετε οι περισσότεροι εδώ µέσα και αν δεν το ξέρετε,
πιστέψτε µε, δεν είναι απλά θέµατα και εκεί είχαµε την εµπειρία,
καλή,

κακή,

πείτε

το

ότι

θέλετε,

να

έχουµε

µπορέσει

να

ανταπεξέλθουµε.
Βεβαίως, όλα αυτά στα πλαίσια των κυρίων αυτή τη στιγµή,
αν θέλετε, επιταγών του νέου ΣΕΣ, του νέου ΕΣΠΑ και το οποίο έχει
να κάνει κυρίαρχα, µε τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού
Τοµέα, σε Περιφερειακό επίπεδο, µε ex ante µετρίσιµες δεσµεύσεις,
conditionalities…

Πώς

το

είπαµε

το

conditionalities

ελληνικά;

Αιρεσιµότητες, όλες αυτές οι λέξεις που έχουν γίνει πλέον πιπίλα.
Άρα λοιπόν είµαστε αν θέλετε και de facto το θεσµικό εκείνο
κοµµάτι του κράτους το οποίο είχε αναλάβει µέχρι στιγµής και εν
πάση

περιπτώσει

περιφερειακή

φιλοδοξεί

ανάπτυξη

και

να
την

συνεχίσει
κεντρική

να

βοηθάει

ανάπτυξη

σε

την

τέτοια

θέµατα.
Ένα, αν θέλετε, σηµαντικό σηµείο και πρωτόγνωρο για εµάς,
θεσµικά

τουλάχιστον,

είναι

ότι

αυτή

τη

στιγµή

έχουµε

το

πλεονέκτηµα να είµαστε στον ενιαίο χώρο της έρευνας και της
ανώτατης εκπαίδευσης, οπότε µε το κοµµάτι της καινοτοµίας, µε το
οποίο παραδοσιακά είχαµε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις, να
καλύπτουµε το τρίγωνο της γνώσης. Καινοτοµία του ιδιωτικού
τοµέα, δηµόσια εκπαίδευση σε ανώτατο σηµείο και βεβαίως έρευνα
από τα Ερευνητικά µας Κέντρα.
Έχουµε ήδη ξεκινήσει και έχουµε εξαγγείλει σαν µία από τις
ex ante conditionalities, τις αιρεσιµότητες του νέου Επιχειρησιακού
Σχεδίου, τον Οδικό Χάρτη των ερευνητικών υποδοµών εθνικής
εµβέλειας, είχαµε ήδη την προηγούµενη Παρασκευή µια δεύτερη
ηµερίδα και έχουµε ξεκινήσει την διαδικασία δηµιουργίας αυτού του
Οδικού Χάρτη και βεβαίως, όπως ακούσαµε και πριν από τους
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διάφορους οµιλητές, πασχίζουµε να βοηθήσουµε πρωτοβουλίες
τέτοιες όπως αυτές που αναφέρθηκαν πριν και οι οποίες θα
κρατήσουν το εκπαιδευµένο προσωπικό στη χώρα µας, όσους
θέλουν εν πάση περιπτώσει και γενικότερα για να σταµατήσει αυτό
το φαινόµενο της αιµορραγίας των εγκεφάλων, το οποίο είτε
περάσει είτε όχι η κρίση, θα περάσει η κρίση, περνάει η κρίση,
αλλά η αιµορραγία των εγκεφάλων µπορεί να µείνει για αρκετά
χρόνια και να µας ταλαιπωρήσει για πάρα πολύ.
Αυτό είναι η αλυσίδα, αν θέλετε, της κρατικής παρέµβασης,
στο πώς το κράτος – θεωρητικά τουλάχιστον – παρεµβαίνει στην
ανάπτυξη της καινοτοµίας, παίρνοντας το κοµµάτι του ρίσκου που
του αναλογεί. Οι επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτοµία,
έχουν ρίσκο. Και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, να πάρει κοµµάτι
του

ρίσκου

αυτού.

Ξεκινάει

µε

100%

χρηµατοδότηση

των

καινοτόµων πρωτοβουλιών και του δηµόσιου και του ιδιωτικού
τοµέα, όσο προχωράει µία καινοτόµα δράση και ωριµάζει και γίνεται
προϊόν, προκύπτουν οι διάφορες spin off και λοιπά, σιγά – σιγά
πέφτει ο ρόλος της κρατικής επιχορήγησης, διότι το προϊόν πλέον
αρχίζει και γίνεται ώριµο, οι εταιρίες οι spin off, οι µικρές εταιρίες
spin off, βρίσκονται εν πάση περιπτώσει σε πελάγη ευτυχίας αν
είναι

τυχερές,

σε

ένα

µικρόκοσµο

πελατών

µε

τους

οποίους

σχετίζονται.
Στο σηµείο αυτό επιχειρηµατικά πρέπει να γίνει και το άλµα.
Το άλµα αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να ανοιχτούν πλέον και σε
ορίζοντες πολύ παραπάνω. Εκεί υπάρχει το φαινόµενο ότι πολλές
από τις εταιρίες αυτές, µιας και το κράτος έχει αποσύρει την
προστασία του, βρίσκονται µόνες τους, το περιβάλλον ξαφνικά από
φιλικό γίνεται εχθρικό, υπάρχει το λεγόµενο Death Valley, η
Κοιλάδα του Θανάτου και πολύ µεγάλο ποσοστό των νέων εταιριών
αυτών δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν αυτό το στάδιο. Η Κοιλάδα
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του Θανάτου, που είναι διεθνές φαινόµενο, στην Ελλάδα βεβαίως
έχει διευρυνθεί πάρα πολύ λόγω της κρίσης.
Εδώ να σας πω και την απορία την οποία έχω, σε θεωρητικό
επίπεδο. Πώς είναι δυνατόν να µιλάµε για συµµετοχή του κράτους,
της

Πολιτείας,

της

ΓΓΕΤ,

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης,

του

Υπουργείου Παιδείας, στο ρίσκο µιας καινοτόµας επιχείρησης, ότα ν
αυτό το ρίσκο καλύπτεται από εγγυητικές επιστολές; Ξέρω πολύ
καλά

το

πρόβληµα,

κατανοητό,

αν

επιστολών

όταν

το

θέλετε,

ζούµε
να

πρόκειται

καθηµερινά

στην

υπάρχει

η

για

δηµόσιο

ένα

έννοια

των
έργο,

ΓΓΕΤ.

Είναι

εγγυητικών
αλλά

όταν

πρόκειται για το ρίσκο µιας καινοτόµας επιχείρησης, και θεωρητικά
κάπου µπάζει.
Σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι δική µου µόνο ανακάλυψη αυτό
το πράγµα. Πουθενά από ότι ξέρω στην Ευρώπη δεν µετέχει το
κράτος, η κοινότητα, οποιοσδήποτε, στο ρίσκο της καινοτοµίας µε
εγγυήσεις. Μπορεί να υπάρχουν εγγυήσεις για άλλα έργα, αλλά όχι
για την καινοτοµία. Το ποσοστό, εν πάση περιπτώσει, του ρίσκου
αυτού, το αναλαµβάνεις και σας διαβεβαιώνω ότι γίνεται κάθε
προσπάθεια, την κακή πρακτική την οποία κληρονοµήσαµε από το
ένα ρυθµιστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ και το οποίο φτιάχτηκε στην
ουσία για δηµόσια έργα, να ατονήσει η έννοια των εγγυητικών
επιστολών, να καταργηθεί τουλάχιστον για τα έργα καινοτοµίας.
Αυτό είναι κυβερνητική, αν θέλετε, δέσµευση και ελπίζουµε να
µπορέσουµε

ακόµα

και

σήµερα,

στο

τέλος

του

ΕΣΠΑ,

να

µπορέσουµε να αλλάξουµε αυτού του τύπου το ρυθµιστικό πλαίσιο
και αναφέροµαι συγκεκριµένα για τα κοµµάτια της έρευνας και της
καινοτοµίας.
Την

διαφάνεια

αυτή

την

έδειξε

ο

κύριος

Περουλάκης

προηγουµένως. Ξέρετε πολύ καλά πού βρισκόµαστε, κάτω από το
50% στον δείκτη αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είµαστε και
τόσο χάλια.
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Αυτό, είναι άλλο ένα δείγµα του πόσο καλοί γενικά είµαστε,
εκεί που είχαµε πραγµατικούς όρους ανταγωνισµού. Αυτά είναι
δείγµατα γραφής της ερευνητικής, ακαδηµαϊκής και παραγωγικής
κοινότητας της χώρας, στα ανταγωνιστικά προγράµµατα, πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το ’84 µέχρι το ’09 και συνεχίστηκαν
περίπου µε τους ίδιους ρυθµούς. Το κόκκινο είναι οι επιδόσεις
ελληνικών φορέων και το µπλε είναι οι µέσοι όροι των 27 ή των 15,
ανάλογα µε την περίοδο.
Βλέπετε λοιπόν, παραδείγµατος χάρη – και αυτό τονώθηκε
σήµερα – οι δύο από τις τρεις παρουσιάσεις που έγιναν των
λεγόµενων

success

stories,

ήταν

από

τον

χώρο

των

τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Άρα λοιπόν βλέπετε και εδώ
ξεκάθαρα, ότι οι επιδόσεις της χώρας στα ανταγωνιστικά… Τονίζω
τα ανταγωνιστικά, γιατί µε τα διαρθρωτικά δεν είχαµε την ίδια τύχη.
Για ποιο λόγο, δεν θα τονίσω τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, εκεί
που υπήρχαν συνθήκες ανταγωνιστικές, βλέπετε πολύ καθαρά για
ποιον

λόγο

το

ΙCT

πηγαίνει

τόσο

καλά.

Επίσης

πολύ

καλά

πηγαίνουµε στην ενέργεια, σχετικά καλά σε θέµατα ποιότητας ζωής
και λοιπά, σε θέµατα βιοµηχανικής παραγωγής και εργαλείων
βιοµηχανικής παραγωγής. Σε αυτά είµαστε κάτω από τους µέσους
όρους τους Κοινοτικούς, αλλά είµαστε και πάλι καλά.
Να πω εδώ ότι ειδικότερα αυτό το πράγµα µπορεί να έχει
πανελλαδική εµβέλεια, αλλά όπως έχουµε δείξει και όπως θα δείτε
και αύριο σε παρουσίαση που θα κάνουν στελέχη της ΓΓΕΤ, η
Αττική είναι πρωταθλητής σε αυτά τα θέµατα. ∆εν χρειάζεται
φιλοσοφία. Το κράτος των Αθηνών, εν πάση περιπτώσει, καλώς ή
κακώς, αυτή τη στιγµή το µεγαλύτερο κοµµάτι του ICT βγαίνει εδώ,
το µεγαλύτερο κοµµάτι πολλών βιοµηχανιών έχει έδρα την Αττική
και µε την έννοια αυτή, αυτό το διάγραµµα έχει ακόµα πιο έντονες
διαφοροποιήσεις, άµα το δει κανείς περιφερειακά, για την Αττική.
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Αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο η ΓΓΕΤ βλέπει τον ρόλο
της στο σχεδιαστικό επίπεδο. Έχουµε τις Υπηρεσίες µας, οι οποίες
σχεδιάζουν τις παρεµβάσεις µας σε αυτά τα θέµατα. Παίρνουµε
βεβαίως υπόψη το εθνικό και διεθνές επίπεδο. Όπως ξέρετε, η
ΓΓΕΤ

αυτή

τη

στιγµή

εκπροσωπεί

τη

χώρα

στα

Συµβούλια

Υπουργών για την έρευνα και την καινοτοµία, µεθαύριο φεύγω, πάω
στο ∆ουβλίνο σε Σύνοδο, άρα λοιπόν όλες οι ρυθµίσεις του
ορίζοντα που δεν έχουν τελειώσει ακόµα, τις διαβουλευόµαστε σε
επίπεδο ευρωπαϊκό και το κυριότερο, από τον Γενάρη του 2014 και
µετά, έρχεται το αγγούρι – θα το πω έτσι – της ελληνικής
Προεδρίας, όπου, βάλτε το καλά στο µυαλό σας, θα κριθούµε και
σαν κράτος και σαν παραγωγικός τοµέας και σαν πανεπιστήµια και
σαν

Ερευνητικά

Κέντρα,

πλέον

µε

όρους

τους

οποίους

τους

γνωρίσαµε στο παρελθόν, αλλά που τώρα θα τους γνωρίσουµε και
σε περίοδο κρίσης.
Λαµβάνουµε βεβαίως υπόψη το Περιφερειακό επίπεδο και
τέλος,

χρησιµοποιούµε

σαν

εργαλείο

το

ελληνικό

ερευνητικό

οικοσύστηµα, το οποίο µπορώ να σας το δείξω µε αυτό το
διάγραµµα.

Εδώ

βλέπετε

την

κατανοµή

των

Ερευνητικών

Ινστιτούτων – όχι Κέντρων – που είναι απευθείας υποπτευόµενοι
από την ΓΓΕΤ ανά

την Ελλάδα,

προσθέστε σε αυτά και τα

πανεπιστήµια, τα ΤΕΙ και τους πόλους καινοτοµίας και οτιδήποτε
άλλες καινοτόµες δοµές έχουν δηµιουργηθεί ανά τις Περιφέρειες και
έτσι βλέπετε πλέον ότι έχουµε ένα χταπόδι µε πλοκάµια τα οποία
αγκαλιάζουν αυτή στιγµή όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Όχι µε
τον ίδιο τρόπο.
Βλέπετε, παραδείγµατος χάρη, την Αττική, το κράτος των
Αθηνών. Όταν παρουσίαζα αυτό το διάγραµµα εκτός Αττικής,
ξίνιζαν. Έτσι είναι όµως η αλήθεια. Κοιτάξτε και το κράτος της
Θεσσαλονίκης, το κράτος της Κρήτης. Υπάρχουν βεβαίως και τα
µικρότερα κρατίδια, τα οποία είναι όµως εξίσου δυναµικά. Το
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κράτος της Πάτρας, της ∆υτικής Ελλάδας, όπου ο Επίτροπος Hahn
όταν είχε έρθει εδώ µπροστά στον Πρωθυπουργό της χώρας,
αναφέρθηκε πραγµατικά µε την έκπληξη µε την οποία επισκέφθηκε
έναν από τους φορείς µας στην Πάτρα και είδε πράγµατα τα οποία
δεν περίµενε να δει σε µια χώρα την οποία γενικώς τη θεωρούν ότι
είναι χρεοκοπηµένη και σε έναν βαθµό και καταραµένη. ∆εν είναι
έτσι τα πράγµατα.
Άρα λοιπόν είναι εργαλεία αυτά δυνατά, είναι εργαλεία µε τα
οποία αγκαλιάζουµε την περιφερειακή ανάπτυξη και µε τα οποία
φιλοδοξούµε

να

πιάσουµε

αυτά

τα

οποία

αναφέρθηκαν

προηγουµένως και από τον κύριο Περουλάκη και από τον expert
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος έχει κάνει και την µελέτη για
την Αττική και αυτά τα οποία έχουν πει και οι Αµερικάνοι, ο
Οµπάµα, για να ξεπεράσει την κρίση. Να ξυπνήσουµε την Αµερική.
Πώς θα το κάνουµε αυτό; Ένας από τους τρόπους που πρόβαλε και
που υλοποίησε, ήταν να δηµιουργήσει τα λεγόµενα community
anchors.

Τις γέφυρες δηλαδή

περιφερειακών υπηρεσιών,

από

PPPs, από private public partnerships του δηµόσιου και του
ιδιωτικού τοµέα.
Άρα λοιπόν, δεν είναι καινούργιες ιδέες αυτές, τις έχουν
κάνει. Έχουν πετύχει ή έχουν αποτύχει. Υπάρχει µια τεράστια
εµπειρία και στην Αµερική και στις ευρωπαϊκές χώρες. Παντού.
Τέτοιου

τύπου

δηµιουργηθούν
έχουµε

και

λοιπόν
ανετότατα,

σαν

κράτος

community
χάρη
εµείς

anchors,

στις
και

µπορούν

διασυνδέσεις

τις

οποίες

τις

να

οποίες

αναπτύσσονται

περιφερειακά, αναπτύσσονται κεντρικά και περιφερειακά από τον
ιδιωτικό καινοτόµο τοµέα.
Κλείνω, βάζοντας αυτό το διάγραµµα και το οποίο είναι πλέον
µια κοινά αποδεκτή έννοια, ότι για να µπορέσει να προχωρήσει
σύµµετρα η οποιαδήποτε ανάπτυξη, για να µπορέσουµε να έχουµε
τα φαινόµενα εκείνα τα οποία δεν αφήνουν τους νέους µας και τους
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ικανούς επιστήµονες σώνει και καλά να θέλουν να φύγουν από την
Ελλάδα, να µπορέσουν να επανδρώσουν καινοτόµες πρωτοβουλίες
σαν αυτή που ακούσαµε από τη Nokia – Siemens. Τέτοιου τύπου
λοιπόν και που αύριο στην ΓΓΕΤ θα µας έρθουν από την Κορέα οι
αντίστοιχοι policy makers, για να τους πείσουµε ότι υπάρχει
πλεονέκτηµα στο να γίνουν παρόµοιου τύπου επενδύσεις στη χώρα
µας και βεβαίως όταν βλέπουν τη χώρα µας, συνήθως βλέπουν την
Αττική σαν το πιο εύκολα προσβάσιµο και έχοντας τις υποδοµές
εκείνες, τα αεροδρόµια, το µετρό, τον κόσµο, το υψηλό δυναµικό,
τα καλύτερα αν θέλετε… Αυτή τη στιγµή αν δείτε τις επιδόσεις των
πανεπιστηµίων των ελληνικών διεθνώς, θα δείτε ότι είναι πολύ
υψηλά το Πανεπιστήµιο Αθηνών, µετά το Αριστοτέλειο και η Πάτρα
και µετά είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Άρα

λοιπόν

βλέπετε

ότι

οι

δύο

από

τους

τέσσερις

πρωταθλητές της ανώτατης εκπαίδευσης, βρίσκονται εδώ, στην
Περιφέρεια της Αττικής. Έρχονται λοιπόν οι ξένοι και µπορούµε
στους

ξένους

µπορέσουµε

ανετότατα,
να

στους

πουλήσουµε

Κορεάτες

αυτού

του

και

σε

τύπου

άλλους,
την

να

έξυπνη

εξειδίκευση. Εδώ στην Ελλάδα, το ανθρώπινο δυναµικό, εδώ στην
Αττική, υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, όλα τα ex ante
conditionalities τα οποία θα τους επιτρέψουν να εκµεταλλευτούν –
δεν είναι κακό – τα πλεονεκτήµατα αυτά.
Τα τρία λοιπόν σηµεία αυτά, τα οποία είναι αλληλένδετα, η
Ανώτατη Εκπαίδευση, τα Ερευνητικά µας Κέντρα, η Αττική αυτή τη
στιγµή έχει από τα πιο παλιά και ιστορικά Κέντρα, ο «∆ηµόκριτος»
βρίσκεται εδώ, ο Πρόεδρός του. ∆εν είναι µόνο ο «∆ηµόκριτος»
εδώ, είναι το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», είναι το Αστεροσκοπείο,
είναι το ΕΛΚΕΘΕ και υπάρχουν και εκπρόσωποι του Κέντρου
Θαλασσίων

Ερευνών

εδώ,

υπάρχει

δηλαδή

µία

συγκέντρωση

ερευνητικού ιστού στην περιοχή µας, η οποία θα έλεγα είναι
εντυπωσιακή, όχι µόνο για την Ελλάδα, αλλά γενικότερα.
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Και τέλος, η βιοµηχανική καινοτοµία. Ακούσαµε ήδη τρεις
περιπτώσεις προηγουµένως, οι οποίες µας απέδειξαν ότι υπάρχει
στην Αττική η καινοτόµα εκείνη βιοµηχανική πρόταση, η οποία δίνει
τα εχέγγυα για την συµπλήρωση αυτού του τριγώνου. Ήδη, η ΓΓΕΤ
έχει εξαιρετική συνεργασία, πρωτόγνωρη από ότι ξέρω, µε τον ΣΕΒ,
ο οποίος εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις και την βιοµηχανία. Έχουµε
Επιτροπές Καινοτοµίας, στο οποίο πολλοί από εσάς είσαστε µέλη
και

µέσα

από

όλο

αυτό

τον

πυρετό

των

διαβουλεύσεων,

προσπαθούµε να σχεδιάσουµε τη νέα προγραµµατική περίοδο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κ. ΛΕΜΑΣ: Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Καθηγητή, τον κύριο
Μάγκλαρη, τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, που µε
την οµιλία του νοµίζω επιστέγασε όλη την σηµερινή συζήτηση.
Όµως, µία συζήτηση για να είναι συζήτηση, πρέπει να έχει και
συµµετοχή και από αυτούς που ακούν υποµονετικά εδώ και 2 ώρες
και επιλέξαµε να µην κάνουµε διάλειµµα, για να σας κρατήσουµε σε
εγρήγορση και όπως θα έλεγαν και οι συνάδελφοί µας από τις
Βρυξέλλες, the floor is yours. Όσοι θέλετε να ρωτήσετε, να
τοποθετηθείτε, παρακαλούµε να δηλώσετε την συµµετοχή σας.
Είναι η ώρα που µπορούµε να ακούσουµε απόψεις.
Θα σας δίνουµε το φορητό µικρόφωνο, θα δηλώνετε το όνοµά
σας και τον φορέα από τον οποίο προέρχεστε, γιατί η σηµερινή µας
συνάντηση εργασίας καταγράφεται στα πρακτικά.
Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ. Λέγοµαι Νίκος Κανελλόπουλος
και είµαι από τον «∆ηµόκριτο».
Βασικά θα ήθελα να σας συγχαρώ για την οργάνωση της
εκδήλωσης.
Θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Γιανναράκη. Είναι αλήθεια
πως µερικοί ξυπόλυτοι ανεβαίνουν στα Ιµαλάια, αλλά θέλουµε
παπούτσια αν θέλουµε να γίνουµε διεθνώς ανταγωνιστικοί και
σπόρους που ψάχνουµε, οι σπόροι δεν είναι στην Κηφισιά ή στην
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Οµόνοια, είναι στα Ερευνητικά Κέντρα. Είναι στην Αγία Παρασκευή.
Πρέπει να έρθετε κοντά – όπως είπε και ο κύριος Γενικός – στα
Ερευνητικά Κέντρα. Ας πούµε, αυτή η συνάντηση θα έπρεπε να
γίνει σε κάποιο Ερευνητικό Κέντρο, στον «∆ηµόκριτο».
Ο

«∆ηµόκριτος»

µπορεί,

οι

Έλληνες

ερευνητές

–

όπως

ανέφερε και ο κύριος Γενικός – είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί.
Θέλουν τρεις φορές παραπάνω χρηµατοδότηση από τον µέσο
Ευρωπαίο, από ανταγωνιστικά Ερευνητικά Προγράµµατα. Αυτό
σηµαίνει ότι έχουν τη γνώση και όχι µόνο αυτό, αλλά έχουν και
τεχνογνωσίες

οι

οποίες

µπορούν

να

διαχυθούν

προς

την

βιοµηχανία.
Ο «∆ηµόκριτος», για παράδειγµα, είναι 20 λεπτά από την
βιοµηχανική ζώνη της Ελευσίνας που είναι ο κύριος Φειδάκης και
από την Θήβα, οπότε πρέπει να έρθουν κοντά και να γίνει αυτή η
διάχυση της γνώσης. Αναφέρθηκε ο κύριος Φειδάκης για βιοαέριο,
προφανώς δεν ξέρει, στον «∆ηµόκριτο» έχουµε µια break through
τεχνολογία για εκµετάλλευση βιοαερίου. Και βεβαίως έχει την
ESKIMO, αλλά την ESKIMO για να την κάνει FUJITSU πρέπει να
έρθει στον «∆ηµόκριτο», να δει τους διαφόρους επιστήµονες εκεί
και να δει ένα – ένα µε incremental, ας το πούµε, τεχνολογίες,
βελτιώσεις, να µπορέσει να το κάνει αυτό. Αυτή είναι η βασική ιδέα.
Πρέπει να γίνει το πάντρεµα.
Ήδη ο ΣΕΒ έχει ανταποκριθεί στο µήνυµά µου, γιατί έχουµε
κάνει µια πρόταση για ένα Metropolitan Innovation Campus στον
«∆ηµόκριτο»

και

ο

ΣΕΒ

ανοίγει

γραφεία

σε

ένα

µήνα

στον

«∆ηµόκριτο» και ελπίζουµε να τον ακολουθήσει… Φέρνει βέβαια,
αυτός είναι ιδιωτικός, να έρθουν και εταιρίες σαν του κυρίου
Φειδάκη και άλλες, για να µπορέσουµε να κάνουµε αυτή την
σύζευξη.
Ευχαριστώ.
Κ. ΛΕΜΑΣ: Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του «∆ηµόκριτου».
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Θα συνεχίσουµε µε τον κύριο.
ΛΥΚΟΥΣΗΣ:

Λέγοµαι

Θαλάσσιων

Ερευνών.

Λυκούσης,
Είµαι

από

το

∆ιευθυντής

Ελληνικό
του

Κέντρο

Ινστιτούτου

Ωκεανογραφίας. Ένα από τα τρία Ινστιτούτα που έχει το Κέντρο.
Αυτό που βέβαια ήθελα να πω και θα περίµενα ίσως και
αύριο, γιατί είναι και το αυριανό πρόγραµµα, ακολουθώντας και την
λογική βέβαια του Προέδρου του «∆ηµόκριτου», θα περίµενα να
έχουµε µια πιο συστηµατική παρουσία των Ερευνητικών Κέντρων,
σήµερα; Αύριο; Θα περίµενα δηλαδή κάθε Κέντρο, τουλάχιστον της
Αττικής, να είχε µια παρουσία και θα τα βλέπατε πιθανόν πιο
αναλυτικά αυτά.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός µικροφώνου)
ΛΥΚΟΥΣΗΣ:

Ναι,

κύριε

Γενικέ.

∆εν

θα

τα

αδικήσω.

Και

τα

πανεπιστήµια.
Εκείνο που θα ήθελα να πω, ότι σαν Ελληνικό Κέντρο
Θαλάσσιων Ερευνών εµείς έχουµε µια πραγµατικά ολοκληρωµένη
προσέγγιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, από τη βασική έρευνα
ως την θαλάσσια έρευνα και τεχνολογία. Υπάρχουν τρία Ινστιτούτα
που αρχίζουν από την κλασική έρευνα του ύδατος, πάµε σε
υδατοκαλλιέργειες, αλιεία, εσωτερικά νερά, παράκτια ζώνη και
λοιπά. Έχουµε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση.
Μπαίνοντας τώρα

απευθείας στο

θέµα. Η Αττική,

όπως

ξέρετε, έχει µεγάλη ναυτική παράδοση, έχει πολύ µεγάλη διακίνηση
πλοίων και ναυτικού στόλου, έχει πρόβληµα στην παράκτια ζώνη,
έχει 5 εκατοµµύρια ανθρώπους οι οποίοι ζουν και βγάζουν λύµατα
στη θάλασσα. Άρα λοιπόν, ένα από τα στενά ή ευρύτερα πλαίσια
της έξυπνης, ευφυούς εξειδίκευσης, θα ήταν να δούµε τι θα
κάνουµε και µε αυτά τα θέµατα.
Για αυτό λοιπόν, εµείς προτείνουµε δύο θεµατικά αντικείµενα.
Όπως θα πιεστούµε από την Κοινότητα, είναι το Marine Spatial
Planning – να το πω στα αγγλικά – δηλαδή η χωροθέτηση του
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θαλάσσιου χώρου στην αττική ζώνη, αττική περιπαράκτια ζώνη, το
οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό. ∆εν έχει γίνει στην Ελλάδα. Αυτό
θα χρειαστεί να γίνει και ίσως η Αττική πρέπει να παίξει και τον
ρόλο της πρωτότυπης αυτής προσπάθειας για τον ελλαδικό χώρο.
Όχι έξω.
Κατά
περιοχές

συνέπεια,
για

έτσι

τουριστική

θα

µπορούσαν

ανάπτυξη,

για

να

χωροθετηθούν

υδατοκαλλιέργειες,

για

θαλάσσιο τουρισµό, καταδυτικό τουρισµό, παράκτια αρχαιολογία,
υποθαλάσσια αρχαιολογία και λοιπά. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες
περιοχές, πρωτότυπες, που τις υποτιµάµε, στο νότιο ακρωτήριο της
Αττικής, στη Μακρόνησο και λοιπά. Επίσης, όπως ξέρετε, θα
υπάρχει πολύ µεγάλη πίεση για ενέργεια από τη θάλασσα, για
αιολικά πάρκα και λοιπά.
Κατά συνέπεια, όλα αυτά, δεν µπορεί βέβαια η χώρα µας και
ιδιαίτερα η Αττική, να µην έχει ένα συγκεκριµένο τέτοιο σχέδιο, που
είναι

το

Marin

Spatial

Planning.

∆εν

φέρνουµε

καινούργια

πράγµατα, είναι γνωστά, θα αναγκαστούµε να τα κάνουµε.
Το

δεύτερο

που

είναι

πάρα

πολύ

σηµαντικό,

είναι

το

monitoring του Σαρωνικού όσον αφορά την ποιότητά του. Είναι κάτι
που το είχαµε αρχίσει, σταµάτησε το 2004 και δεν συνεχίζεται.
Στους άξονες λοιπόν του περιβάλλοντος αλλά και του τουρισµού, τα
δύο αυτά που ανέφερα, σύντοµα, µπορούµε αυτά να τα λύσουµε
βέβαια, είναι πάρα πολύ σηµαντικά όσον αφορά την Αττική και
νοµίζω ότι αυτά θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν.
Βέβαια, το τελευταίο που θα άφηνα, είναι η ανάπτυξη της
θαλάσσιας τεχνολογίας. ∆εν ξέρω αν µπορεί να µπει αυτό στα δικά
σας σχέδια. Η ανάπτυξη της θαλάσσιας τεχνολογίας, γιατί στην
Αττική

έχουµε

και

το

Ελληνικό

Κέντρο

Θαλάσσιων

Ερευνών,

συνεργαζόµαστε πάρα πολύ καλά µε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, µε
τους ναυπηγούς µηχανολόγους µηχανικούς και όχι µόνο. Άρα

ΑΘΗΝΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ “DIVANI CARAVEL”

59

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

λοιπόν νοµίζω ότι τέτοια θέµατα καινοτόµα, µπορούµε να τα
αναπτύξουµε.
Είµαστε στην διάθεσή σας βέβαια, υπάρχουν εδώ και οι
συνάδελφοι από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων και Αλιείας.
Πιθανόν να θέλουν να κάνουν κάποια παρέµβαση. Η δική µου είναι
γενική παρέµβαση σε δύο καίρια θέµατα, είµαστε στην διάθεσή σας
αν θέλετε και για περισσότερη συζήτηση και για άλλα θέµατα που
µπορεί να έχετε στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κ. ΛΕΜΑΣ: Εγώ ευχαριστώ.
Να πω απλά ότι σαφώς και έχουµε σκοπό να ακούσουµε και
τα Ερευνητικά Κέντρα και τα πανεπιστήµια και όλους τους φορείς.
Ο στόχος είναι φυσικά να ακούσουµε και την ιδιωτική οικονοµία και
την αγορά, γιατί θέλουµε να πιστεύουµε ότι το smart specialization
πατάει και στις δύο όχθες µε απόλυτη συνεργασία.
Να πω κάτι για το ΕΛΚΕΘΕ. Είχα συνεργαστεί µε το ΕΛΚΕΘΕ
όταν ήµουν στην ∆ΕΥΑ της Σκιάθου τότε ∆ιευθυντής, την δεκαετία
του ’90, που ακριβώς ψάχναµε τα ίδια πράγµατα. Εγώ βέβαια σαν
ένας υπάλληλος, που προσπαθούσα να ολοκληρώσω τον βιολογικό
καθαρισµό και την αποχέτευση, για ένα τουριστικό νησί ιδιαίτερα
υψηλής επικινδυνότητας.
Στην

Αττική,

το

να

λύσουµε

το

πρόβληµα

των

υγρών

αποβλήτων, πιστέψτε µε, είναι κάτι που το έχουµε σε ιδιαίτερα
υψηλό σηµείο στην ατζέντα µας και ο Περιφερειάρχης και η
Περιφέρεια και το ΠΕΠ Αττικής. ∆εν είναι θέµα έρευνας και
τεχνολογίας,

είναι

θέµα

απλής

λογικής

και

πραγµατικά

προσπαθούµε εδώ και χρόνια – η Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
καταλαβαίνει τι εννοώ – να πείσουµε ότι η απλή λογική θα δώσει
λύση σε αυτό, ώστε να µπορείτε και εσείς µετά να µας πείτε τα
αποτελέσµατα.
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Γιατί θεωρούµε πραγµατικά ότι υπάρχει πρόβληµα, ειδικά
στην Ανατολική Αττική, στην επιβάρυνση και του υπόγειου και του
υποθαλάσσιου περιβάλλοντος. ∆εν είναι τυχαίο ότι µόνο στην
Ανατολική Αττική, σε οικισµούς αυτού του µεγέθους, δεν έχουµε
δώσει ακόµα λύση στην επεξεργασία των υγρών λυµάτων.
Θα σταµατήσω εδώ, γιατί αυτό θα αποτελέσει αντικείµενο και
αύριο. Και αύριο στα θεµατικά τραπέζια θα υπάρχει η δυνατότητα
στους φορείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας, να
πάρουν

θέση

και

να

τοποθετηθούν,

για

να

συνεχίσουµε

τις

τοποθετήσεις σήµερα.
Προηγείται ο κύριος από τους νέους επιχειρηµατίες.
Ε. ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Λέγοµαι Αχιλλόπουλος Βαγγέλης, από την
Οµοσπονδία

Νέων

Επιχειρηµατιών.

Είµαι

επικεφαλής

οµάδας

θεσµικών παρεµβάσεων.
Πόσοι από εδώ µέσα είναι επιχειρηµατίες, παράγουν προϊόν
υψηλής προστιθέµενης αξίας και εξάγουν; Να σηκώσουν χέρια.
Πέντε. Εντάξει.
Η πρώτη µου επισήµανση είναι ότι είµαστε 80 άτοµα εδώ και
µόνο 5 παράγουν προϊόν. Εδώ. Έτσι η επιχειρηµατική ανακάλυψη
που ψάχνετε, δεν είναι εδώ. Αύριο θα έχουµε µια συνάντηση 8,5
ωρών. Μόνο η µία ώρα είναι συζήτηση µε τους επιχειρηµατίες. 8,5
ώρες

του

χρόνου

µας,

του

επιχειρηµατικού

µας

χρόνου,

θα

ξοδευτούν για να ακούσουµε πράγµατα και µόνο µία ώρα θα
είµαστε εκεί για να συζητήσουµε.
Τώρα, για να κατανοήσουµε κάτι. Το µόνο χρήσιµο πράγµα…
Υπάρχουν πολλά χρήσιµα πράγµατα, δεν θέλω να φανώ αγενής,
εντάξει; Αλλά για εµάς, σαν επιχειρηµατίες, το µόνο πράγµα που
µας δείχνει ότι κάτι αλλάζει, είναι ο κύριος Μάγκλαρης, που µίλησε
για τις εγγυητικές. Αυτό ήταν το µόνο πράγµα που µας δείχνει ότι
κάτι κινείται. Και µιλώ ως επιχειρηµατίας και εν ονόµατι των
επιχειρηµατιών.
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Γιατί αυτό που αντιµετωπίζουµε είναι ότι για να µπορέσουµε
να προχωρήσουµε στην καινοτοµία, να πάρουµε λεφτά από όλα
αυτά τα προγράµµατα που ακούτε στην Ελλάδα, πρέπει πρώτα να
έχουµε κάποια λεφτά στην τσέπη. Όλα τα λεφτά, 100%, για 2
χρόνια, να επενδύσεις και τότε µετά τα 2 χρόνια, αν δείξεις ότι τα
έχεις κάνει όλα, τότε παίρνεις πίσω αυτά τα λεφτά. Αυτό, στην
οικονοµική ορολογία ονοµάζεται deadweight. Σηµαίνει ότι παίρνουν
χρηµατοδότηση αυτοί που δεν τη χρειάζονται. Τώρα, όλοι οι άλλοι
αποκλείονται. Αυτό είναι το 95% από µικρές και µικροµεσαίες
επιχειρήσεις.
Έτσι αυτό είναι το νούµερο ένα πρόβληµα στην Ελλάδα. Για
να πάρεις µια εγγυητική σήµερα, χρειάζεσαι πλήρη εξασφάλιση σε
ρευστό, συν 4% έξοδα. Έτσι, ποιος θα ζητήσει προκαταβολή για
ένα πρόγραµµα, αν έχει ήδη τα λεφτά; Μόνο για να πληρώσει 4%
στην τράπεζα σαν έξοδα;
Έτσι,

αυτό

που

λέµε

σαν

επιχειρηµατίες,

είναι

ότι

χρειαζόµαστε µια µεγάλη αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόµαστε, για
να

καταφέρουµε

να

προσεγγίσουµε

την

καινοτοµία.

Γιατί

η

καινοτοµία είναι κάτι που αποφέρει οικονοµικό αποτέλεσµα. ∆εν
είναι κάτι που παραµένει στο εργαστήρι. Η καινοτοµία είναι κάτι
που πουλάµε. Που την χτίζουµε και την πουλάµε. Αν δεν την
πουλήσουµε, αυτό το πράγµα είναι µόνο µια ιδέα. Παραµένει εκεί.
Χρειαζόµαστε και την επιχείρηση, χρειαζόµαστε και τον πωλητή για
να καταλήξουµε στην καινοτοµία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι λίγα πράγµατα, από τα
πράγµατα που έχουµε να πούµε.
Κ.

ΛΕΜΑΣ:

προκάλεσε

Να

σας

και

µια

ευχαριστήσω.
ιδιαίτερη

Βλέπω

ότι

ανταπόκριση

η
και

οµιλία

σας

αποδοχή.

Προσπάθησα εγώ να το πω λίγο πιο ευγενικά, ότι θέλουµε να
ακούσουµε τις επιχειρήσεις. ∆εν θα το πω ως κατηγορία, θα το πω
ως γεγονός. Καλέσαµε περίπου 70 επιχειρήσεις και ήρθατε πέντε.
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Τι να σας πω; Και εµείς αυτό θέλουµε. Να είναι οι επιχειρήσεις εδώ,
να τις ακούσουµε. Θέλουµε να είναι αύριο, δεν είναι µόνο µία ώρα,
µπορείτε να πάρετε και δύο και τρεις ώρες από τον χρόνο µας,
αλλά δεν είναι µόνο οι επιχειρήσεις που θέλουµε να ακούσουµε σε
αυτούς που λέµε stake holders µιας Περιφέρειας. Το καταλαβαίνετε
ότι υπάρχει ένας πολύ ευρύτερος κύκλος partners και steak holders
που όλοι και θέλουν και πρέπει να ακουστούν στην έναρξη ενός
αναπτυξιακού σχεδιασµού. ∆εν σας λέω ότι έχετε άδικο, αλλά δεν
είναι ποτέ το δίκαιο άσπρο – µαύρο.
Ο επόµενος κύριος που ζήτησε τον λόγο.
Παπαδάκης

ΠΑΠΑ∆ ΑΚΗΣ:
Οικονοµικών

και

Έρευνας

λέγοµαι.
και

Είµαι

ο

Ανάπτυξης

Αντιπρύτανης

του

Γεωπονικού

Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είµαστε
βέβαια και σε στενή επαφή µε την Περιφέρεια. Θα µιλήσω στο
πνεύµα του προηγούµενου οµιλητή, παρ’ όλο που εκπροσωπώ
δηµόσιο φορέα.
Θα ήθελα να επισηµάνω ότι η καινοτοµία σηµαίνει έρευνα για
παραγωγή προϊόντος και στην συνέχεια πρέπει να κοπεί τιµολόγιο.
Πρέπει να παραχθεί προϊόν. Αυτό δεν ξέρω πόσοι το έχουν
κατανοήσει. Οι επιχειρηµατίες βέβαια, το γνωρίζουν πολύ καλά.
Και

εδώ

υπάρχει

το

µεγάλο

πρόβληµα

των

ελληνικών

πανεπιστηµίων. Ο κύριος Μάγκλαρης το έδειξε πολύ ωραία το
τρίγωνο αυτό. Εγώ θα προτιµούσα αυτό το τρίγωνο να µην ήταν
τρεις

χωριστοί

κύκλοι,

αλλά

να

ήταν

τρεις

κύκλοι

που

αλληλοτέµνονται. Το µεγάλο πρόβληµα στην Ελλάδα δεν είναι η
έρευνα. Η έρευνα πάει καλά. Τα είπαν και οι προηγούµενοι
συνάδελφοι.
Να σας πω και εγώ για το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο. Σε µια
έρευνα της Microsoft, είναι νούµερο 44 στις γεωπονικές επιστήµες,
ανάµεσα σε 5.000 ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο. Και λοιπόν, τι; Τι
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προϊόντα παράχθηκαν από αυτή την έρευνα τα τελευταία 10 χρόνια;
Ποια

προϊόντα

παράχθηκαν

τα

τελευταία

10

χρόνια

από

τα

εκατοµµύρια της έρευνας, που είτε ξόδεψε το ελληνικό ∆ηµόσιο,
είτε από ανταγωνιστικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
είτε και από ιδιώτες. Και από ιδιώτες έχουµε επίσης σηµαντική
χρηµατοδότηση.
Άρα λοιπόν το µεγάλο πρόβληµα στην Ελλάδα – και αυτό
διαπιστώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία – είναι η σύνδεση των
πανεπιστηµίων και των Ερευνητικών Κέντρων µε τον ιδιωτικό
τοµέα. Εκεί πρέπει να

ρίξουµε το

µεγαλύτερο βάρος. Και η

Περιφέρεια και τα διάφορα Υπουργεία µέσω των χρηµατοδοτήσεων.
Ναι, να χρηµατοδοτηθεί η έρευνα, να φτάσει στο 2%, εγώ θα
ήµουν ευχαριστηµένος να έφτανε και στο 3%, που έδειξαν πριν τα
στατιστικά, οι στόχοι, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να παραχθούν
προϊόντα. Και πώς θα γίνει αυτό; Εκεί πρέπει να δώσουµε το βάρος
µας. Στο πώς θα γίνει αυτό, όχι στο πρέπει. Στο πρέπει, τα λέµε
όλοι. Σχεδόν όλοι. Γιατί υπάρχουν και µερικά πανεπιστήµια, για να
είµαστε

ειλικρινείς,

που

αυτή

τη

σύνδεση

–

στην

Ελλάδα

τουλάχιστον – µεταξύ πανεπιστηµίου και βιοµηχανίας, γιατί τον
ιδιωτικό τοµέα δεν τον βλέπουν και µε πολύ καλό µάτι. Μια µερίδα
τουλάχιστον της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Εποµένως, σε αυτό το: πώς, πρέπει να δώσουµε την µεγάλη
βαρύτητα.

Εµείς,

στο

Γεωπονικό

Πανεπιστήµιο,

έχουµε

δώσει

ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το: πώς θα το κάνουµε. Παραδείγµατος
χάρη, ο νέος νόµος µε τον οποίο αναλωθήκαµε 2 χρόνια στα
πανεπιστήµια και αναλώθηκε κυρίως στην αλλαγή της διοίκησης
των πανεπιστηµίων, δεν έχει ασχοληθεί µε το θέµα της καινοτοµίας.
Μια µικρή παράγραφος µόνο στην περίπτωση που τα πανεπιστήµια
ιδρύσουν τα περίφηµα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου.
Τα περίφηµα Γραφεία ή Κέντρα Μεταφοράς Τεχνολογίας, που
έχουν τα αµερικανικά πανεπιστήµια εδώ και 20 – 30 χρόνια, δεν
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προβλέπεται καν από το νόµο. Θα µπορέσουµε να τα ιδρύσουµε, µε
την καλή θέληση των ∆ιοικήσεων των πανεπιστηµίων, αλλά εκεί
θέλουµε πολύ καλή συνεργασία µε τους φορείς, τα Υπουργεία, το
Υπουργείο Παιδείας, την Γενική Γραµµατεία Έρευνας – Τεχνολογίας
και τα άλλα Υπουργεία. Εµείς είµαστε σε επαφή και µε τον Ειδικό
Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα θέµατα
αυτά και µε την Περιφέρεια φυσικά.
Άρα λοιπόν νοµίζω ότι αυτό είναι ένα καίριο ζήτηµα που
τουλάχιστον όσον αφορά την σύνδεση πανεπιστηµίων και ιδιωτικού
τοµέα,

πρέπει

να

µας απασχολήσει

στο

πώς.

Η ευχή

είναι,

φαντάζοµαι, της µεγάλης πλειοψηφίας, όσων τουλάχιστον είναι
εδώ,

να

γίνει

αυτό.

Το

πώς,

είναι.

Και

εµείς

έχουµε

ένα

συγκεκριµένο σχέδιο ήδη επεξεργαστεί, το διαβουλευόµαστε µε το
Υπουργείο

Παιδείας,

οποιονδήποτε

θέλουµε

άλλο

µας

να

καλέσει,

το
για

διαβουλευτούµε
να

µπορέσουµε

µε
να

υλοποιήσουµε αυτό το: πώς, στα επόµενα χρόνια.
Ευχαριστώ.
Κ. ΛΕΜΑΣ: Ευχαριστώ τον κύριο Αντιπρύτανη.
Πιστέψτε µε, είµαι ο αναρµοδιότερος όλων, αλλά βλέπω ότι η
συζήτηση

παίρνει

µια

ενδιαφέρουσα

τροπή.

∆εν

θα

την

πω

διαµάχη, ίσως ο κύριος Μάγκλαρης, ο Γενικός Γραµµατέας, να την
πει κάπως αλλιώς. Μία αντίθεση µεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων
και των πανεπιστηµίων, µε την – ας την πούµε – πραγµατική
οικονοµία και αγορά.
Υπάρχει πραγµατικά; Και αν υπάρχει, γιατί υπάρχει; Και στο
κάτω – κάτω της γραφής, ας µην πούµε το γιατί. Πώς µπορεί να
λυθεί

στα

επόµενα

διερευνήσουµε,

σαν

βήµατα;
απλοί

Εµείς

σχεδιαστές

αυτό

προσπαθούµε

αλλά

και

να

εφαρµοστές

αναπτυξιακών και χρηµατοδοτικών προγραµµάτων.
Ο επόµενος που ζήτησε τον λόγο.
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Για να ξαναγυρίσουµε στην έρευνα, από το ΕΛΚΕΘΕ,
εκπροσωπώ

το

Ινστιτούτο

Θαλάσσιων

Βιολογικών

Πόρων

και

Εσωτερικών Υδάτων.
Έχω ετοιµάσει κάποια slides. Μήπως θα ήταν χρήσιµο να τα
παρουσίαζα; ∆υο – τρία slides είναι.
Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών
Υδάτων, ένα από τα τρία Ινστιτούτα του ΕΛΚΕΘΕ, όπως είπε ο
κύριος Λυκούσης, ο ∆ιευθυντής του µεγαλύτερου Ινστιτούτου από
εµάς, του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας.
Όπως βλέπετε εδώ, είχαµε πέντε Ινστιτούτα ως ΕΛΚΕΘΕ.
Μετά

την

κρίση

που

περάσαµε,

ενωθήκαµε,

το

Ινστιτούτο

Βιολογικών Πόρων δηλαδή, που είναι η αλιεία, µε τα εσωτερικά
νερά και τώρα είµαστε τρία Ινστιτούτα. Έχουµε επίσης, όπως
ξέρετε, εγκαταστάσεις στην Κρήτη, που το µεγαλύτερο ατού µας
τέλος πάντων, είναι το ενυδρείο, µε το Aquarium το ενυδρείο το
µεγάλο,

το

ενυδρείο

της

Ρόδου,

ωστόσο

έχουµε

και

επίσης

παραρτήµατα στην Πάτρα και στην Καλαµάτα, εκτός τον εξοπλισµό
που έχουν τα σκάφη, τα βαθυσκάφη και γενικά τα πέντε σκάφη που
έχουµε.
Απλά θα ήθελα να πω ότι η αλιεία, το µεγαλύτερο κοµµάτι του
Ινστιτούτου µας, οι τρεις άξονες συν διαχείριση αλιευτικών πόρων,
ασχολούµαστε

µε

την

αλιεία

και

το

περιβάλλον

και

την

ολοκληρωµένη διαχείριση παράκτιας ζώνης. Όλα αυτά ενώνονται
µεταξύ τους, έχουν τοµές και βέβαια οριζόντια βοηθιούνται από τη
µεγάλη βάση δεδοµένων που έχουµε.
Ο άλλος τοµέας των εσωτερικών υδάτων, έχει και αυτός τρεις
άξονες. Παρακολούθηση και εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης,
διατήρηση

της

βιοποικιλότητας

και

ολοκληρωµένη

διαχείριση

λεκανών απορροής. Τρεις βασικούς και πάρα πολύ σηµαντικούς
άξονες αυτού του κοµµατιού του Ινστιτούτου µας. Έτσι ο τοµέας
εσωτερικών υδάτων παρακολουθεί τα ποτάµια και τις λίµνες στην
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Ελλάδα για λογαριασµό του ΥΠΕΚΑ. Όχι µόνο τα ποτάµια τέλος
πάντων, αλλά και τις λίµνες, λιµνοθάλασσες, σε αυτό το πλέγµα
σταθµών που βλέπετε στην Ελλάδα.
Το

Ινστιτούτο

κανονισµών

που

µας

βλέπετε,

ακολουθεί

τις

δράσεις

οδηγίες

για

τα

αυτών

νερά,

των

θαλάσσια

στρατηγική, για της πληµµύρες, την βιοποικιλότητα, την κοινή
αλιευτική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα αλιευτικά
δεδοµένα. ∆ηλαδή ότι πιο τελευταίο, ότι πιο προηγµένο, ότι πιο
καινοτόµο αν θέλετε, είναι συνυφασµένο µε την ευρωπαϊκή πολιτική
για

την

διαχείριση

των

θαλάσσιων

και

εσωτερικών

λεκανών,

ακολουθείται από το Ινστιτούτο.
Απλά σας παρουσιάζω κατευθείαν τους στόχους που έχουµε
και πώς µπορεί το Ινστιτούτο µας να συνεισφέρει σε αυτό που
θέλουµε. Τα παραδείγµατα που θα σας πω, έχουν σαφή σύνδεση
έρευνας µε την καινοτοµία, την οικονοµική ανάπτυξη, προωθούν τις
περιφερειακές ιδιαιτερότητες της Αττικής, µπορούν να γίνουν, έχουν
µια ρεαλιστική βάση, ελπίζουµε ότι αν κάποια επιλεγεί από αυτή,
θα είναι σαφές παράδειγµα για άλλες Περιφέρειες, από τις άλλες 12
της Ελλάδος.
Για να γίνει έστω και αυτό που θα σας πω παρακάτω,
χρειάζεται σαφώς µια διεπιστηµονικότητα, όχι µόνο µία ένωση
διαφορετικών ειδικοτήτων. Εντάξει, δεν είµαστε µόνο εµείς βέβαια.
Σαφώς έχουµε δείξει στο παρελθόν και από το 1970, να το πω
χοντρά – χοντρά, που λειτουργεί το ΕΛΚΕΘΕ, ότι έχουµε την χείρα
και βοηθείας αλλά και ζητάµε βοήθεια, συνεργασία δηλαδή, µε άλλα
άτοµα

που

συνδέονται

εκτός

από

την

οικονοµία,

µε

επιχειρηµατικούς φορείς τελευταία και µε την κοινωνία. Επίσης και
µε τα άλλα Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόµαστε στα πλαίσια της
καινοτοµίας τέλος πάντων πάρα πολύ ικανοποιητικά και εννοείται
και µε τα πανεπιστήµια και ελπίζουµε ότι αυτά που θα σας πω
παρακάτω, θα έχουν µια σηµαντική προσφορά στους χώρους λήψης
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αποφάσεων, σαφώς θα παίξουν ρόλο στην δηµιουργία πολιτικής,
οποιοδήποτε Υπουργείο και αν είναι ωφέλιµο να πάρει αυτά τα
αποτελέσµατα και να τα εκµεταλλευτεί και όλα αυτά βέβαια για το
θαλάσσιο περιβάλλον, αυτό που εννοούµε εµείς η διαχείριση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος, µε ιδιαιτερότητα βέβαια στην Περιφέρεια
της Αττικής.
Σαν πρώτο στόχο βάλαµε τον πιο µοντέρνο τρόπο διαχείρισης
της αλιείας, που γίνεται σε παγκόσµιο επίπεδο, οικοσυστηµική
προσέγγιση µε την αλιεία, δηλαδή πλέον δεν παίρνουµε δεδοµένα
από την αλιεία από monitoring προγράµµατα που ασχολούνται µόνο
µε

την

αλιεία,

µόνο

µε

την

βιολογία

οικολογία

των

ιχθυοαποθεµάτων ή και άλλων βιολογικών πόρων, αλλά πλέον
παίρνουµε πάρα πολύ σηµαντικά υπόψη όλο το οικοσύστηµα που
είναι γύρω από την αλιεία, κοιτάµε αναλυτικά πώς η αλιεία έχει
επίπτωση σε αυτά τα οικοσυστήµατα, αλλά και το αντίστροφο και
πώς τα οικοσυστήµατα έχουν επίπτωση στην αλιεία και βέβαια
κορωνίδα

αυτού

του

προγράµµατος

είναι

οι

ανθρωπογενείς

επιδράσεις και πιέσεις που ασκούνται στο θαλάσσιο οικοσύστηµα.
Άλλο σοβαρό και πολύ µοντέρνο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
δώσει τελευταία πολύ µεγάλη σπουδαιότητα, είναι η καταγραφή
προέλευσης θαλασσίων απορριµµάτων. Πώς µπορούν, αν µπορούν
να αξιοποιηθούν αυτά και πώς ανακυκλώνονται. Σε αυτό είµαστε σε
ευρωπαϊκό επίπεδο στα πρώτα µας βήµατα.
Άλλο που έχει µια ισχυρή σχέση µε την αλιεία, είναι η
ερασιτεχνική αλιεία. Η Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, τώρα τελευταία έβγαλε κάποιους νόµους που
σχετίζονται µε την ερασιτεχνική αλιεία. Καιρός να µάθουµε στην
Αττική, που στην Αττική συγκεντρώνεται ένα µεγάλο µέρος – όπως
ξέρετε – των αλιευτικών εργαλείων που υπάρχουν στην Ελλάδα ή
οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Η ερασιτεχνική αλιεία είναι τεράστια.
Το τι προκαλεί η ερασιτεχνική αλιεία όµως, ακόµα δεν το ξέρουµε.
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Ο οικοτουρισµός, ο αλιευτικός τουρισµός. Τώρα και αυτό είναι
µια καινούργια προσπάθεια που προσπαθεί να κάνει η Γενική
∆ιεύθυνση Αλιείας και εκεί µπορούµε κάλλιστα να δώσουµε σαφή
βοήθεια και να παντρέψουµε δύο διαφορετικούς κλάδους όπως
είναι η έρευνα µε τον τουρισµό. Στα πλαίσια της ολοκληρωµένης
διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, όπως είπαν και οι συνάδελφοι,
µπορούµε

να

κάνουµε

και

έχουµε

κάνει

πολλές

περιβαλλοντολογικές µελέτες, έχουµε µελετήσει τις επιδράσεις στο
περιβάλλον, οτιδήποτε παράκτια χρήση υπάρχει στις περιοχές τις
παράκτιες

αυτές,

όπως

τουρισµό,

υδατοκαλλιέργειες,

αλιεία,

γεωργία, αστική ανάπτυξη και βιοµηχανία.
Σε όλα τα ευρωπαϊκά call που συνδέονται µε proposals για
την αλιεία, τώρα τελευταία, τα τελευταία 5 χρόνια να πω, βάζουν
οπωσδήποτε κοινωνικοοικονοµικές διαστάσεις της αλιείας και αυτό,
µία καινούργια παράµετρος, ένας καινούργιος τρόπος ανάπτυξης
της αλιείας, πλέον µας ενδιαφέρει τι επιπτώσεις έχουν, οτιδήποτε
αποτελέσµατα ερευνητικά βγουν και πριν το Υπουργείο, η Γενική
∆ιεύθυνση Αλιείας, πάρει οποιοδήποτε διαχειριστικό µέτρο, θέλει
να δούµε τι διαστάσεις θα έχουν τα αποτελέσµατα που βγάζουµε
από την αλιεία, πριν εφαρµοστούν αυτά.
Αυτά

ήταν

από

το

κοµµάτι

των

βιολογικών

πόρων

του

Ινστιτούτου του δικού µας και ένα πολύ σηµαντικό άλλο κοµµάτι,
κάτι που κάνουµε το κοµµάτι των υδάτινων πόρων που είναι στο
Ινστιτούτο µας και το έχει κάνει, όπως είδατε στον χάρτη, σε πάρα
πολλά µέρη της Ελλάδας: ανάδειξη, παρακολούθηση, διαχείριση και
προστασία των υγροτόπων της Αττικής και όπως καταλαβαίνετε,
υγρότοποι είναι τα ρέµατα, είναι τα ποτάµια, είναι οι λίµνες, που η
Περιφέρεια
έκταση

της

καλύπτει

ένα

Περιφέρειας,

πολύ
ένα

µεγάλο

µέρος,

πρόγραµµα,

µία

τη

γεωγραφική

πρόταση

που

πιστεύουµε ότι θα συνεισφέρει πάρα πολύ και στην Περιφέρεια,
αλλά και στην οικολογική διαχείριση του περιβάλλοντος.
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Αυτό ήταν, ευχαριστώ πολύ.
Κ. ΛΕΜΑΣ: Ευχαριστούµε και εµείς.
Υπάρχει κάποια άλλη θέση;
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μια ερώτηση έχω.
Κ.

ΛΕΜΑΣ:

Ερώτηση.

Φυσικά.

Και

οι

ερωτήσεις

είναι

ευπρόσδεκτες, γιατί µας έλειψαν µέχρι τώρα.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Η ερώτηση είναι, µε ποια δοµή η Περιφέρεια θα
εκπονήσει το σχέδιο RIS. Αν δηλαδή θα κάνει κάποια δοµή, µε ποιο
οργανωτικό σχήµα.
Το δεύτερο και πολύ σηµαντικό, κατά την άποψή µου, είναι
ότι η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το πιο δυναµικό κοµµάτι
έρευνας

και

ανάπτυξης

και

καινοτοµίας.

Πώς

σκέπτεστε

να

ενσωµατώσετε όλο αυτό το κοµµάτι σε αυτή τη διαβούλευση για την
εκπόνηση του RIS;
Αυτά.
Κ. ΛΕΜΑΣ: Θα σας απαντήσω. Καταρχήν δηµιουργήσαµε – και
πολλοί από τους παριστάµενους το ξέρουν – το ∆ίκτυο RIS στην
Περιφέρεια

Αττικής,

µε

µία

επιστολή

του

Περιφερειάρχη

το

περασµένο φθινόπωρο και έχουν ήδη δηλώσουν συµµετοχή και θα
είναι όχι απλά κοινωνοί της όποιας διαβούλευσης, αλλά ενεργοί
συµµέτοχοι, οι 28 φορείς, φυσικά µε την ΓΓΕΤ, φυσικά µε πάρα
πολλά

Ερευνητικά

Κέντρα.

Εγώ

να

πω

απλά

ότι

δεν

θα

περιοριστούµε στους 28 φορείς. Θέλουµε να ανοίξουµε αυτή τη
συζήτηση σε όλους τους πιθανούς εταίρους και µετόχους στην
Αττική, ώστε να µπορέσουµε πραγµατικά το στρατηγικό σχέδιο για
την έξυπνη εξειδίκευση, να είναι, δεν θα πω το καλύτερο

δυνατό,

να είναι ένα πραγµατικά σηµαντικό κείµενο και αποτελεσµατικό
κείµενο και όχι µόνο κάλυψη µιας υποχρέωσης.
Παρακολουθείστε

το

site

µας,

για

να

µην

λέµε

λόγια,

συµβάλλετε σε ότι θα βγαίνει, µε έναρξη τη σηµερινή συζήτηση. Θα
κάνουµε
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συναντήσεις του ∆ικτύου και όποιου άλλου θέλει να συµµετέχει
στην πορεία που θα γράψουµε, την στρατηγική µας, για το smart
specialization και εξαρτάται από εσάς το πόσο θα συµµετέχετε και
να µας κρίνετε το πόσο οι απόψεις σας θα ληφθούν υπόψη.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να ρωτήσω κάτι, Πρόεδρε;
Κ. ΛΕΜΑΣ: Βεβαίως.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το ξέρουµε εµείς που έχουνε ασχοληθεί από καιρό µε
το θέµα, αλλά η Αττική ήταν η πρώτη Περιφέρεια και για καιρό η
µοναδική

Περιφέρεια

που

ήταν

µέτοχος

στην

πλατφόρµα

της

Σεβίλλης, µια εποχή που αυτή η πλατφόρµα ήταν άγνωστη για όλες
τις υπόλοιπες Περιφέρειες στη χώρα. Άρα λοιπόν συγχαρητήρια για
αυτό και πραγµατικά ήταν πρωτοπόρα η στάση σας, τουλάχιστον
από την αρχή αυτής της διαβούλευσης.
Σ. ΜΠΙΡ ΑΚΗΣ: Λέγοµαι Στέλιος Μπιράκης, είµαι από την DIGI
CONSULT, µια εταιρία συµβούλων και θα ήθελα να δείτε µία άλλη
οπτική γωνία. Αυτή που είναι εκτός Ελλάδος.
Το ξέρετε ότι το: επιχειρηµατίας, στα ελληνικά, είναι και
εγκληµατίας µε την ίδια κατάληξη; Κάνουν ρίµα. Και δεν είναι
τυχαίο,

γιατί

στην

Ελλάδα,

υπάρχουν

πάρα

πολλοί

φραγµοί

πολιτισµικοί στην διαδροµή των νέων ανθρώπων ιδιαίτερα.
Νοµίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε η Περιφέρεια Αττικής να κάνει
µια προσπάθεια και να δώσει κάποια λεφτά, έτσι ώστε να γίνει µια
καµπάνια δηµοσιότητας και να σπάσει αυτή την προκατάληψη ότι ο
επιχειρηµατίας

είναι

και

εν

πάση

περιπτώσει

ύποπτος

ως

εγκληµατίας. Νοµίζω ότι έτσι µπορούµε να µεταµορφώσουµε τους
νέους ανέργους σε ενδεχόµενους επιχειρηµατίες. Αυτή είναι η µία
οπτική γωνία που ήθελα να συζητήσω και προσωπικά είµαι µέσα
στην όλη διαδικασία του κινήµατος των start up, των εφαρµογών
και τα λοιπά. Ξέρετε για πόσους µιλάµε; Μιλάµε για 10.000
ανθρώπους

περίπου,

οι

οποίοι

βρίσκονται

εγγεγραµµένοι

σε

διάφορα blogs, σε διάφορες ιστοσελίδες. Θα έπρεπε να είµαστε
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όµως 100.000. Έτσι θα δηµιουργηθούν οι φυλές από τις οποίες θα
βγουν µετά οι επιχειρήσεις.
Αυτά είναι α δύο πράγµατα που ήθελα να πω.
Κ. ΛΕΜΑΣ: Ο κύριος.
Γ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ονοµάζοµαι Στρογγυλόπουλος Γιώργος.
Είναι πολλά που µπορούν να ειπωθούν. Εγώ θα ήθελα να
χτίσω πάνω σε αυτό που είπατε και να γυρίσω λίγο στο θέµα της
πολιτικής εκπαίδευσης, η οποία θα παίξει και θα πρέπει να παίξει
έναν πολύ σηµαντικό ρόλο για τα επόµενα χρόνια και τον τρόπο µε
τον οποίο θα δηµιουργηθούν οι επιχειρηµατίες.
Απλώς θέλω να πω ότι πάρα πολλές κυβερνήσεις ή Τοπικές
Αυτοδιοικήσεις ή οτιδήποτε, έχουν την αίσθηση ότι η εκπαίδευση
αποτελεί long term strategy. Το οποίο είναι τελείως ψευδές. Γιατί
ένα ΕΣΠΑ ή ένα ΣΕΣ ή οτιδήποτε, διαρκεί 6 µε 7 χρόνια, όσο
διαρκεί να πάει ένα παιδί από το ∆ηµοτικό, στο Πανεπιστήµιο. Άρα
αν θέλει κάποιος να αλλάξει ένα σύστηµα, µε συγκεκριµένες
πρωτοβουλίες, µπορεί να το αλλάξει µέσα στην 6ετία της πολιτικής
που µπορεί να εφαρµόσει.
Ευχαριστώ.
Ε. ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να πω κάτι σχετικά µε αυτό σαν
κόντρα που φάνηκε. Εµείς σαν Οµοσπονδία Νέων Επιχειρηµατιών,
θεωρούµε το κάθε µέλος ∆ΕΠ, τον κάθε ερευνητή, τον κάθε
διδακτορικό
Θέλουµε

φοιτητή,
να

έναν πιθανό

καταλάβει

η

επόµενο

ερευνητική

νέο

επιχειρηµατία.

κοινότητα

ότι

η

επιχειρηµατικότητα, αν δεν µπει µέσα στο πανεπιστήµιο και αν δεν
επιτραπεί στους ερευνητές να µπορούν να επιχειρούν και να
κάνουν ένα start up µε µια ιδέα που έχουν, αν δεν µπορεί να
απελευθερωθεί η ιδέα από τον ιστό του πανεπιστηµίου και η ιδέα
αυτή να βρει funding ή να βρει έναν τρόπο θεσµικό να βρει funding
και να γίνει επιχείρηση, να γίνει commercialize, όπως γίνεται
παντού στον κόσµο, δεν πάµε πουθενά.
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Άρα δεν θέλω η ερευνητική κοινότητα να δει τους νέους
επιχειρηµατίες ή την επιχειρηµατική κοινότητα, σαν ανταγωνιστή.
Όχι. Εµείς θέλουµε εσείς να γίνετε σαν και εµάς και εµείς να
γίνουµε περισσότερο σαν και εσάς. Θέλουµε όσο το δυνατόν αυτά
τα δύο πράγµατα να ενωθούν και να µεγαλώσουν όσο το δυνατόν
γίνεται. Θέλουµε να απελευθερωθούν οι ιδέες. Θέλουµε οι ιδέες να
οδηγούν τις προτάσεις και όχι αυτοί οι οποίοι έρχονται µε πολλά
κεφάλαια και λένε: θέλουµε να χτίσουµε ένα κτίριο εκεί. Όχι.
Θέλουµε οι άνθρωποι µε τις ιδέες να µπορούν να βγουν µπροστά
και αυτοί να µπορούν να βρουν τη χρηµατοδότηση και να πάνε
παρακάτω και να κάνουν προϊόν και τελικά να καταλήξουν στο
τιµολόγιο, για να έχουµε καινοτοµία.
Άρα, δεν υπάρχει καµιά αντιπαλότητα. Μπορεί να µας βλέπετε
να είµαστε λιγάκι επιθετικοί, είναι γιατί έχουµε φάει πολύ από τον
χρόνο µας να συζητάµε και πάρα πολύ λίγο από το χρόνο µας να
κάνουµε. Πρέπει να τα αλλάξουµε αυτά τα δύο. Έχουµε τον τρόπο.
Τους έχουµε βρει τους τρόπους και θα συζητήσουµε και µαζί σας.
Το θέµα είναι να µας ακούσουν.
Π.

ΣΙ∆ΕΡ ΑΣ:

∆ιευθυντής

Γεια
στο

σας,

λέγοµαι

Κέντρο

Σιδεράς

Ανοσολογίας

Πασχάλης,
του

είµαι

Ιδρύµατος

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών.
Το Ίδρυµά µας το ξέρει η Περιφέρεια, το έχετε επισκεφτεί, το
έχετε χρησιµοποιήσει σαν παράδειγµα σε εκδηλώσεις που έχετε
κάνει

στην

Ευρώπη,

σαν

ένα

υπόδειγµα

ανάπτυξης

ενός

Ερευνητικού Κέντρου στην Ελλάδα.
Έχω µία ερώτηση και ένα σχόλιο.
Με ξάφνιασε, κύριε Πρόεδρε, αυτό που είπατε, ότι καλέσατε
80 εταιρίες και ανταποκρίθηκαν 5. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να το
διορθώσετε αυτό; Όταν δεν πάει ο Μωάµεθ στο βουνό, πάει το
βουνό στο Μωάµεθ καµιά φορά.
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Με ξάφνιασε το γεγονός ότι, παρ’ όλο που χάρηκα για αυτά τα
καταπληκτικά πράγµατα που µας έδειξαν οι συµπολίτες µας για την
πληροφορική

και

ιατροβιολογικών

τα

λοιπά,

ερευνών,

µιας
µε

και

είµαι

ξάφνιασε

από
η

ένα

ίδρυµα

απουσία

της

φαρµακοβιοµηχανίας. Εάν δεν µπορείτε να τους προσεγγίσετε,
εµείς έχουµε συνεργασία µαζί τους και υπάρχουν πολύ σηµαντικές
εταιρίες εδώ στην Αθήνα, θα µπορούσαµε να σας τους φέρουµε
αργότερα.
Το σχόλιο ήταν µε πολύ καλή διάθεση στον αντιπρόσωπο των
entrepreneurs. Η εµπειρία µου είναι ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ,
φυσικά συµφωνώ απόλυτα µε την δεύτερη τοποθέτησή του, γιατί τα
πανεπιστήµια και οι ερευνητές είναι ανοιχτοί σε αυτά που είπε,
αλλά θα πρέπει και αυτοί να αποβάλλουν λιγάκι τη νοοτροπία του
we want money for nothing and the chicks for free. Που είναι
νοµίζω αυτό το οποίο έχουµε ζήσει.
Ευχαριστώ.
Κ. ΛΕΜΑΣ: Πολύ σύντοµα, πριν δώσω τον λόγο στην κυρία, εκ των
πραγµάτων είναι µία συνάντηση πολύ περιορισµένη, δεν µπορούµε
να καλύψουµε όλο το εύρος.
Σαφώς θα έπρεπε να έχουµε – γιατί υπάρχουν – και δέκα και
δεκαπέντε

επιχειρήσεις

που

µπορεί

να

µας

δώσουν

success

stories, όπως είπε ο Γενικός Γραµµατέας, και είκοσι. Η Αττική το
έχει αυτό. Το ότι παραµένουν µια πολύ µικρή µειοψηφία στο
σύνολο των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, αυτό είναι το µεγάλο
πρόβληµα σε σχέση µε µέσους όρους άλλων χωρών, που είναι
κοντά µας. Αρκετά κοντά µας. ∆εν είναι στα Βαλκάνια ίσως, αλλά
είναι στην Ευρώπη.
Η κυρία.
Σ. ΚΟΛΥΒΑ: Καλησπέρα σας. Λέγοµαι Σίσσυ Κολυβά, εκπροσωπώ
το Ελληνικό Ινστιτούτο «Παστέρ».
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Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για την συνάντηση αυτή
που οργανώνετε, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και βέβαια
εισάγει νέες έννοιες και ιδέες στα ελληνικά δεδοµένα.
Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Οι Έλληνες ερευνητές, οι οποίοι
έχουν

εξαιρετικές

επιδόσεις

και

λειτουργούν

σε

εξαιρετικά

ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι δύσκολο κατά τη γνώµη µου, να
συλλάβουν κάποιες έννοιες σαν και αυτές που προϋποθέτει η
έξυπνη εξειδίκευση, µε την έννοια ότι η καινοτοµία ως προϊόν, δεν
είναι τόσο κοντά στην λογική τους. Ιδίως δε για τις βιολογικές
επιστήµες, όπου η έρευνα στην Ελλάδα δεν είναι της

τάξης της

πληροφορικής, δεν υπάρχει πάρα πολύ µεγάλη συνεργασία. Αυτό
είναι γεγονός.
Εγώ αυτό που θα ήθελα ή θα ήλπιζα για την Ελλάδα, επειδή
πραγµατικά

τα

ερευνητικά

µας

αποτελέσµατα

είναι

εξαιρετικά

σηµαντικά, θα ήταν να ανοίξει ο δρόµος προς βιοµηχανίες εκτός
Ελλάδος, διότι τα ερευνητικά αποτελέσµατα είναι τέτοια, που θα
µπορούσαν εταιρίες που κάνουν έρευνα, να τα χρησιµοποιήσουν.
Επίσης θα ήθελα να πω για το Ελληνικό Ινστιτούτο «Παστέρ»,
επειδή νοµίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς το γνωρίζετε, ότι είναι
ένα από τα ιδρύµατα που θα µπορούσε να παίξει σηµαντικό ρόλο
στην έξυπνη εξειδίκευση, γιατί έχουµε και παραγωγή προϊόντων,
επειδή παράγει εµβόλια και άλλα νοσοδιαγνωστικά και βεβαίως
είµαστε ίσως λίγο πιο κοντά στην βασική έρευνα, από ότι είναι άλλα
ιδρύµατα.
Το τελευταίο που θέλω να πω, είναι ότι µας είχατε δώσει και
κάποια ερωτήµατα στα οποία θα µπορούσαµε ενδεχοµένως να
απαντήσουµε. Εγώ θα ήθελα να κάνω µια παρατήρηση σε αυτό,
τουλάχιστον στην ελληνική τους έκδοση, εκεί που αναφέρετε τον
ηγετικό ρόλο του ιδιωτικού τοµέα, θα περίµενα µια πιο ευέλικτη
έκφραση, µε την έννοια ότι στο µοντέλο της έξυπνης εξειδίκευσης,
στην ουσία δεν υπάρχει ο ηγετικός ρόλος µε την έννοια… Τον
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κλασικό, για να το πω έτσι. ∆ηλαδή περνάει από διάφορες φάσεις
και στις διάφορες φάσεις µπορεί να παίζουν άλλες οµάδες ή άλλοι
εταίροι – για να το πω έτσι – ηγετικό ρόλο.
Αυτό θα πρέπει κάπως να το δούµε. ∆ηλαδή µιλάµε για την
κοινωνία της γνώσης. Υπάρχουν οι κοινωνικές οµάδες οι οποίες θα
παίξουν ρόλο. Σε άλλη φάση, µπορεί να παίξουν τα πανεπιστήµια ή
τα Ερευνητικά Κέντρα. Το λέω πολύ καλοπροαίρετα αυτό, µε την
έννοια ότι αυτό ίσως θα προκαλούσε κάποια αντανακλαστικά στον
ερευνητικό χώρο.
Ευχαριστώ πολύ.
Γ. ΑΓΕΡΙ∆ΗΣ: Καλησπέρα, Γιώργος Αγερίδης, από το Κέντρο
Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας.
∆εν θα σας απασχολήσω πολύ, απλώς να αναφέρω ότι
τουλάχιστον στον ενεργειακό τοµέα, υπάρχουν κάποια προβλήµατα
που

οι

καινοτοµίες

στην

Ελλάδα

ουσιαστικά

θάβονται.

Ένα

παράδειγµα, υπάρχει οικοδοµικό προϊόν για το οποίο δεν υπάρχουν
ευρωπαϊκά

standards,

δεν

µπορεί

να

κυκλοφορήσει,

αλλά

το

αντίστοιχο γερµανικό προϊόν, επειδή παίρνει τα din, κυκλοφορεί
στην Ελλάδα. Αυτό δεν σας αφορά, δεν µπορείτε ως Περιφέρεια να
κάνετε κάτι.
Μπορείτε όµως να παρέµβετε, ίσως, στις αδειοδοτήσεις και
στο θεσµικό πλαίσιο που ο κύριος Reid ανέφερε στα προβληµατικά
θέµατα,

όταν

για

να

γίνει

µία

εφαρµοσµένη

καινοτοµία

στην

εξοικονόµηση ενέργειας, πρέπει να γνωµοδοτήσουν ένα σωρό
φορείς. Η Αστυνοµία, η Πυροσβεστική, η ∆ΕΗ, η ΕΥ∆ΑΠ, η
Αρχαιολογία. Αν η Περιφέρεια αυτά µπορούσε να τα εξοµαλύνει, θα
γινόταν πολλά πράγµατα µε πολύ µεγάλη επιτυχία.
Ευχαριστώ.
Κ. ΛΕΜΑΣ: Σας ευχαριστώ.
∆εν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που µπορούµε να πούµε. Για
να πάµε σιγά – σιγά προς το κλείσιµο. ∆εν υπάρχει κανείς.
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Πριν κλείσουµε, θέλω να παρακαλέσω την κυρία Sabine
Bourdy, από την Γενική ∆ιεύθυνση της Περιφερειακής και Αστικής
Ανάπτυξης, να µας κάνει µία παρέµβαση.
S. BOURDY: Ευχαριστώ.
Θεώρησα

ότι

αυτή

η

συζήτηση

ήταν

πάρα

πολύ

ενδιαφέρουσα.
Θα ήθελα λοιπόν να προσθέσω εγώ µερικά σχόλια εκ µέρους
της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

και

θα

συµπληρώσουν

και

οι

συνάδελφοι και οι εµπειρογνώµονές µας.
Είµαστε εδώ για να δηµιουργήσουµε νέες ευκαιρίες δουλειάς
και άρα θέσεις απασχόλησης και νοµίζω ότι έτσι θα χτίσουµε τις
ιστορίες επιτυχίας, αν θέλετε, που µε τη σειρά τους βασίζονται σε
µία εξωστρεφή στάση, που δεν είναι παραδοσιακή στην Ελλάδα. Σε
αυτή την κρίση λοιπόν, θα πρέπει να παντρέψουµε αυτά που λένε
τα πανεπιστήµια και τα Ερευνητικά Ιδρύµατα από τη µία και ο
επιχειρηµατικός

κόσµος

από

την

άλλη.

Κάποιος

είπε

ότι

ο

επιχειρηµατίας κάνει ρίµα µε τον εγκληµατία στα ελληνικά. Θα
πρέπει να είναι λιγότερο εγκληµατίας ο επιχειρηµατίας αφενός και
αφετέρου,

τα

πανεπιστήµια

θα

πρέπει

ίσως

να

ανοίξουν

πραγµατικά την πόρτα τους στους επιχειρηµατίες και θα πρέπει να
πάνε στην επιχείρηση και θα πρέπει να πάνε να κάνουν τις
προτάσεις άµεσα. Νοµίζω λοιπόν ότι η κρίση αποτελεί έναν λόγο
παραπάνω για να γίνουν αυτά τα βήµατα και από τις δυο µεριές.
Βέβαια έχει ειπωθεί ότι η µεγαλύτερη δυσκολία αυτή τη
στιγµή, είναι η πρόσβαση στην χρηµατοδότηση, το θέµα της
ρευστότητας.
∆ιοίκηση,

Συνεργαζόµαστε
ιδιαίτερα

το

µε

όλη

την

Υπουργείο

ελληνική

∆ηµόσια

Ανάπτυξης

και

Ανταγωνιστικότητας, έτσι ώστε να στήσουµε και εξειδικευµένα
εργαλεία, έχουµε προχωρήσει σε αυτή την διαδικασία και θα δούµε
πόσο αποτελεσµατικά µπορεί να είναι, ιδιαίτερα για αυτούς που
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χρειάζονται αυτή τη ρευστότητα και όχι αυτούς οι οποίοι είναι οι
συνήθεις πελάτες µας.
Το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα και πρόκληση για όλους µας,
είναι το επιχειρηµατικό περιβάλλον. Νοµίζω ότι αν υπάρχει ένα
µεγάλο θέµα σε εθνικό επίπεδο, είναι αυτό και η Περιφέρεια θα
πρέπει να κινητοποιηθεί. Τουλάχιστον για την ίδια την Περιφέρεια.
Καινοτοµία,

ξέρετε,

δεν

είναι

µόνο

η

υψηλή

τεχνολογία.

Η

καινοτοµία µπορεί να είναι και καινοτόµες εφαρµογές, ιδιαίτερα εκεί
όπου η Περιφέρεια έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα και νοµίζω ότι
αυτό

το

οποίο

είπε

ο

κύριος

Κοκκώνης,

η

κουλτούρα

της

συνεργασίας, είναι κάτι το οποίο όντως λείπει και µας ενδιαφέρει
ιδιαίτερα να αναπτυχθεί.
Ειπώθηκε ότι είναι 5 επιχειρηµατίες. Κύριε Λέµα, πόσους
επιχειρηµατίες έχετε στο ∆ίκτυό σας και πόσοι επιθυµούν να
συµµετέχουν ενεργά; Γιατί τελικά, αν θέλετε, αυτός είναι ο τρόπος
για να προχωρήσουµε.
Και θα ήθελα να αφήσω να προσθέσει δυο λόγια και ο κύριος
Reid, για να δούµε ίσως ένα – δυο παραδείγµατα για το πώς
µπορούµε

να

βελτιώσουµε

ακριβώς

αυτό

το

σηµείο

στην

Περιφέρεια.
Η

έκθεση

η

οποία

παρουσιάστηκε

εν

συντοµία

προηγουµένως, είναι µία πρώτη παρουσίαση και βεβαίως υπάρχουν
πράγµατα τα οποία µπορούν να βελτιωθούν. Είµαστε πάρα πολύ
ανοικτοί.
Και κύριε Λέµα, αν συµφωνείτε, να δώσουµε τον λόγο στον
κύριο Reid.
Α. REID: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κρατούσα

κάποιες

σηµειώσεις

κατά

την

διάρκεια

της

συζήτησης και όντως ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και
νοµίζω ότι το θέµα των σχέσεων πανεπιστηµίων, Ερευνητικών
Κέντρων αφενός και επιχειρήσεων αφετέρου, είναι κάτι το οποίο
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έχουµε συζητήσει όχι µόνο στην Αθήνα, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά
παντού και όντως, όπως έλεγε και ο ∆ιευθυντής του «∆ηµόκριτου»:
ελάτε σε εµάς, γιατί έχουµε λύσεις για εσάς.
Το θέµα είναι ότι πολλές φορές οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν
λύσεις τόσο προηγµένες όσο αυτές που προτείνουν τα Ερευνητικά
Κέντρα. Αυτό είναι το ένα πρόβληµα. Το άλλο πρόβληµα είναι ότι,
πώς θα γίνει να υπάρξουν εκείνες οι λύσεις και εκείνες οι υποδοµές
οι

οποίες

ανάγκες

πραγµατικά

των

να

επιχειρήσεων.

ανταποκρίνονται
Και

νοµίζω

στις

ότι

πραγµατικές

αυτά

είναι

τα

παραδείγµατα τα οποία χρειαζόµαστε.
Στην δική µου χώρα, στη Σκωτία – και ζητώ συγνώµη που
αναφέροµαι βέβαια στην ιδιαίτερή µου πατρίδα, αλλά αυτή είναι
που ξέρω καλύτερα – είναι µια χώρα 5 εκατοµµυρίων ανθρώπων.
Έχει όλη η χώρα περίπου το ίδιο µέγεθος που έχει και η Ελλάδα και
το ίδιο πλήθος περίπου πανεπιστηµίων και Ερευνητικών Κέντρων.
Βέβαια το interface µεταξύ των µεν και των δε, δεν µπορεί να το
φτιάξει το κάθε πανεπιστήµιο ούτε η κάθε επιχείρηση. Αυτό το
οποίο βοηθά, είναι να υπάρξουν τακτικές επαφές. Όταν υπάρχει
δηλαδή µία σχέση πελατειακή θα έλεγα σχεδόν, τότε όντως τα
πράγµατα αρχίζουν και προχωράνε. Εάν δουλεύετε ας πούµε στον
χώρο της θάλασσας µε οποιονδήποτε τρόπο, σε ποιο Ερευνητικό
Κέντρο θα απευθυνθείτε; Εδώ είναι σχετικά απλές οι απαντήσεις
και το ίδιο µπορεί να υπάρξει για τον κλάδο τροφίµων και τα λοιπά,
αλλά ξεκινάµε από τα πολύ απλοϊκά και µετά πάµε στα πιο
πολύπλοκα.
Αυτά θα πρέπει κάπου να µπορέσουν να τεθούν, για αυτό
µιλάω για την δηµιουργία µιας πλατφόρµας τέτοιας, που να υπάρχει
η δυνατότητα τακτικής επαφής. Και γενικότερα νοµίζω ότι αυτό το
οποίο ακούσαµε είναι ότι η άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν από τα
πανεπιστήµια, είναι πολύ καλοί, κάνουν κάποια έρευνα, άλλοι πάνε
στο Κέντρο Ερευνών της Nokia Siemens, άλλοι πάνε στο Ινστιτούτο
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«Παστέρ», αυτοί έχουν τεράστια σηµασία. Γιατί γνωρίζουν και το
πανεπιστήµιο και γνωρίζουν και το τι συµβαίνει στο χώρο της
έρευνας αυτή τη στιγµή, αλλά το µόνο που λείπει, είναι το (…) από
την επιχείρηση.
∆εν µιλάµε λοιπόν µόνο µε όρους µεταφοράς γνώσης, αλλά
και το πώς θα κρατήσουµε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι
σε θέση και είναι ικανοί να παράγουν γνώση, να παράγουν
καινοτόµες εφαρµογές και στην παρούσα φάση που διανύει η
Ελλάδα, νοµίζω ότι είναι κρίσιµη η σηµασία αυτού του πράγµατος,
να διατηρήσουµε εδώ το ζωντανό δυναµικό.
Ευχαριστώ.
Κ. ΛΕΜΑΣ: Ο κύριος Περουλάκης.
Γ. ΠΕΡΟΥΛ ΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Λέµα.
Θα ήθελα να κλείσω µε µια προσπάθεια να συνοψίσω µερικά
πράγµατα που είπα και που δεν έγιναν κατανοητά, τουλάχιστον
όπως κατάλαβα από τον κύριο Αχιλλόπουλο. Γιατί κατάλαβα ότι δεν
αναγνώρισε

πουθενά

τον

εαυτό

του

στην

παρουσίαση

της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ’ όλο που προσπαθήσαµε να σας
µιλήσουµε για έξυπνη εξειδίκευση και µια στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης και της έξυπνη εξειδίκευση την καταλαβαίνουµε ως µια
στρατηγική

η

οποία

θα

προωθεί

την

εξωστρεφή

καινοτόµο

επιχειρηµατικότητα και θα εστιάζεται στα συγκριτικά ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα κάθε Περιφέρειας.
Αυτό είναι το ζητούµενο για εµάς και για αυτό, δεν θέλω να
µακρηγορήσω, θέλω µόνο να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής
και την ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος της Αττικής για την
προσπάθεια
σήµερα

και

που
που

έκανε

να

οφείλω

συγκεντρώσει
να

οµολογήσω

όσους
στην

συγκέντρωσε
αρχή

ήµουν

απογοητευµένος, γιατί είναι η τέταρτη συνάντηση εργασίας που
συµµετέχω
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και

όντας

στην

Περιφέρεια

µε
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επιχειρηµατικής δραστηριότητας και ερευνητικής δραστηριότητας
της Ελλάδας, περίµενα µεγαλύτερη ανταπόκριση.
Όµως, η ποιότητα συζήτησης τουλάχιστον µας επιβραβεύει
και νοµίζω ότι πρέπει να συνεχίσουµε σε αυτή την κατεύθυνση και
ως

εκ

τούτου

θα

κλείσω

όπως

έκλεισα

και

στις

υπόλοιπες

συναντήσεις, όπου θα ζητήσουµε από την Περιφέρεια να οργανώσει
την διαβούλευση, η οποία δεν θα είναι απλώς διαβούλευση να σας
ρωτήσει κάτι και πρέπει να απαντήσετε. Θα σας ρωτήσει ποιες είναι
οι ανάγκες σας και ποιες είναι οι επιθυµίες σας και πώς θέλετε να
συµµετέχετε στην διαµόρφωση της στρατηγικής και πώς θέλετε να
συµµετέχετε

στην

υλοποίηση

της

στρατηγικής

και

να

µπουν

συγκεκριµένοι στόχοι µε παραδοτέα, όχι γενικά και αόριστα. Κάτι το
οποίο θα γίνεται και θα ελέγχεται σε συγκεκριµένους χρονικούς
προσδιορισµούς.
Μετά θα πρέπει να γίνει µια περιγραφή των προτεραιοτήτων,
θα πρέπει να υπάρξει κάποιο σχήµα. Σε άλλες Περιφέρειες έχουν
καταλήξει σε ένα Περιφερειακό Συµβούλιο Καινοτοµίας, στο οποίο
δεν θέλουµε να προσθέσουµε µια ακόµα στρώση εξουσίας. Απλώς
θέλουµε όµως να οργανωθεί η δραστηριότητα του επιχειρηµατικού
κόσµου και των αναγκών του, γύρω από ένα συγκεκριµένο σχήµα
το οποίο θα τροφοδοτεί το Περιφερειακό Συµβούλιο. Μην ξεχνάµε
ότι για πρώτη φορά ένα ΕΣΠΑ, που δεν θα λέγεται ΕΣΠΑ θα λέγεται
ΣΕΣ, αλλά όπως και να λέγεται, θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί
από µια αιρετή Περιφέρεια. Αυτό είναι µια καινοτοµία για τη χώρα
µας, πρώτη φορά συµβαίνει και νοµίζω ότι είναι µια αξιόλογη
ευκαιρία για

να την αδράξετε και να προσπαθήσετε να παρέµβετε

σε αυτό τον σχεδιασµό και την υλοποίηση.
Τελευταίο, ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. ∆ηλαδή αυτές
οι δοµές θα πρέπει να έχουν και κάποια, όπως είπα, παραδοτέα και
θα πρέπει σε

κάποιες συγκεκριµένες χρονικές περιόδους,
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αναφερθούν τι ακριβώς έκαναν και πώς ακριβώς αυτό το πράγµα
αποκρυσταλλώνεται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα τα µελλοντικά
Ευχαριστώ πολύ.
Κ. ΛΕΜΑΣ: Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Περουλάκη.
∆ύο σύντοµες απαντήσεις και ένα πολύ πιο σύντοµο κλείσιµο,
γιατί θα αποφύγω τελείως τα ευχολόγια.
Στην κυρία Bourdy. Στους 258 αρχικούς φορείς του ∆ικτύου
µας, δεν είναι ούτε µία επιχείρηση, αλλά είναι όλοι οι συλλογικοί
φορείς

των

επιχειρήσεων,

ο

Σύνδεσµος

Βιοµηχάνων,

τα

Επιµελητήρια. Αν λοιπόν κάποιος αναγνωρίσει κάποιο χάσµα, ίσως
πρέπει να ψάξει τον χαµένο σύνδεσµο µεταξύ των ενώσεων των
επιχειρήσεων και των πραγµατικών επιχειρήσεων.
Εµείς λοιπόν συνεχίζουµε και έχουµε ανοιχτό αυτό το καλάθι,
αυτή τη δεξαµενή και γιατί όχι, να µετέχουν και µεµονωµένες
επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων σαν και αυτή του κυρίου
Γιανναράκη, η οποία είχε ένα εντυπωσιακό αρχείο.
Ο κύριος Περουλάκης, νοµίζω µε κάλυψε απόλυτα. ∆εν θα
µπορούσα να το θέσω καλύτερα. Απλά, κύριε Περουλάκη, να πω ότι
εµείς δεν θα φτιάξουµε άλλη µία Επιτροπή στον βαθµό που
εκφράζουν την πολιτική βούληση της Περιφέρειας. Θέλουµε να
φτιάξουµε

ένα

ισχυρό

δίκτυο.

Το

δίκτυο

έχει

αρχίσει

να

δηµιουργείται, θα ρωτάµε συνεχώς τους ανθρώπους που µετείχαν
και εδώ σήµερα, αλλά και που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να µετέχουν
σε αυτό το δίκτυο, φτιάχνοντας, γράφοντας λέξη – λέξη αυτή τη νέα
στρατηγική, που και για εµάς είναι µια καινούργια άσκηση, ξεφεύγει
από την πεπατηµένη και από τις τέσσερις περιόδους που µέχρι
τώρα είχαµε µάθει να σχεδιάζουµε και να υλοποιούµε.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν
όλοι εδώ, να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τους οµιλητές οι
οποίοι

προσέφεραν

ίσως

µία

καινοτοµία

στον

τρόπο

που

οργανώθηκαν αυτές οι συναντήσεις εργασίας ανά την Ελλάδα,
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τουλάχιστον αυτό είχαµε ως ελπίδα και ως προσδοκία και – το
ξαναλέω – να µας κρίνετε µε βάση το πόσο σας ενοχλούµε και µας
ενοχλείτε στην πορεία αυτή των επόµενων λίγων µηνών, δυστυχώς
ή ευτυχώς, που

θα πρέπει να διαµορφώσουµε τα νέα µας

προγράµµατα µε την στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση ως
αναπόσπαστο κοµµάτι.
Να σας ευχηθώ σε όλους καλό Πάσχα και ελπίζω τους
περισσότερους να τους δούµε και αύριο στο κυρίως συνέδριο.
Σας ευχαριστώ.
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