
 
Η Προσέγγιση της Έξυπνης 
Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό 
Σχεδιασμό 2014-2020 

Δρ Γιάννης Τόλιας 



Διάρθρωση της παρουσίασης: 

1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές 
περιόδους (ή ‘Πακέτα’ ή ‘ΚΠΣ’ ή ‘ΕΣΠΑ’) 

2. Τι είναι η έξυπνη εξειδίκευση; 

3. Πώς φτιάχνεται μια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης; 

4. Ποιος φτιάχνει μια στρατηγική  έξυπνης εξειδίκευσης; 
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Διάρθρωση της παρουσίασης: 

1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές 
περιόδους (ή ‘Πακέτα’ ή ‘ΚΠΣ’ ή ‘ΕΣΠΑ’) και οι νέοι 
στόχοι 

2. Τι είναι η έξυπνη εξειδίκευση; 

3. Πώς φτιάχνεται μια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης; 

4. Ποιος φτιάχνει μια στρατηγική  έξυπνης εξειδίκευσης; 
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Διδάγματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

Σε πολλές χώρες και περιφέρειες, τα 
επιχειρησιακά προγράμματα… 

ήταν εσωστρεφή χωρίς να λαμβάνουν 
υπόψη τον υπόλοιπο κόσμο, 

δε λάμβαναν υπόψη τις δυνατότητες και τις 
ικανότητες του τοπικού παραγωγικού 
συστήματος, και την ύπαρξη κρίσιμης 
μάζας στους τομείς παρέμβασης, 

αντέγραφαν καλές πρακτικές χωρίς κριτική 
αξιολόγηση της εφαρμοσιμότητάς τους 
στο τοπικό περιβάλλον, 

αλλαζαν ριζικά, ακολουθώντας τις αλλαγές 
των πολιτικών προϊσταμένων, 

δεν εστίαζαν καθόλου στην πλευρά της 
ζήτησης και της πρόσβασης σε αγορές, 

διέθεταν τους πόρους τους με πελατειακή 
λογική (‘coffee for everyone’), 

δεν είχαν ξεκάθαρους στόχους 
επιπτώσεων, κ.ά. 
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Ευρώπη 2020 

Έ
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 1 Έρευνα και Καινοτομία 

2 Πληροφορική - Επικοινωνίες 

3 Ανταγωνιστικότητα ΜμΕ 

Α
ει

φ
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α

 

4 Οικονομία χαμηλών 
εκπομπών CO2 

5 Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή 

6 Προστασία περιβάλλοντος 

7 Αειφόρες μεταφορές 

Γι
α

 ό
λ

ο
υ
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8 Απασχόληση 

9 Κοινωνική Ενσωμάτωση 

10 Εκπαίδευση, δια βίου 
μάθηση 

11 Διοικητική Ικανότητα 

Στόχοι Αποτελεσμάτων 2020 Θεματικοί Στόχοι 

75% 

1+2 = 3% 

 -20% vs 1990 
 20% 
 20% 

 < 10% 
 > 40% 
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Η Θεσσαλία σε σχέση με τις λοιπές  
ευρωπαϊκές περιφέρειες (κατά κεφαλήν δαπάνες Ε&Α) 

€40- 

€161- 

€0,7- 

€80- 

€ 57 εκατ/έτος 
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Βασικές αλλαγές στη νέα Πολιτική Συνοχής 

Θεματική συγκέντρωση για 
μεγιστοποίηση των 
επενδυτικών επιπτώσεων 
(“Do more with less”) 

Σε περιφέρειες όπως η 
Θεσσαλία, το 50% του 
προϋπολογισμού αφορά 
«...τουλάχιστον 2 από τους 4 
πρώτους θεματικούς στόχους» 

Καινοτομίες στους νέους 
κανονισμούς 

Προκαθορισμένες συνθήκες 
ικανότητας εφαρμογής 
πολιτικών («εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες») που όταν 
καλυφθούν ξεκλειδώνουν τη 
χρηματοδότηση ανά Θ.Σ. 

Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο 
αναφοράς για τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία 

Ξεκαθαρίζει τις συνέργειες με 
τον ‘Ορίζοντα 2020’ 
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Διάρθρωση της παρουσίασης: 

1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές 
περιόδους (ή ‘Πακέτα’ ή ‘ΚΠΣ’ ή ‘ΕΣΠΑ’) 

2. Τι είναι η έξυπνη εξειδίκευση; 

3. Πώς φτιάχνεται μια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης; 

4. Ποιος φτιάχνει μια στρατηγική  έξυπνης εξειδίκευσης; 
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Τί σημαίνει Έξυπνη Εξειδίκευση; 

= Τεκμηριωμένη θεωρητικά και ποσοτικά, 
λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του 
περιβάλλοντος στην περιοχή εφαρμογής 
με εξωστρεφή προσανατολισμό (κρίσιμη 
μάζα, ευκαιρίες, αριστεία, δικτύωση, 
αλυσίδες αξίας) 

= Σχεδιασμένη από τους 
ενδιαφερόμενους με δυναμικά 
χαρακτηριστικά (‘επιχειρηματική 
ανακάλυψη’) 

= Αναζητά πόρους και συνέργειες σε όλες 
τις πιθανές κατευθύνσεις 

=  Καλύπτει όλες τις μορφές καινοτομίας 
(οργανωσιακή, προωθητική, κοινωνική, 
επιχειρηματικού μοντέλου) και όχι μόνο 
την τεχνολογικά οδηγούμενη. 

= Διαφοροποίηση: Ανάλυση SWOT για όλες 
τις πηγές ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος, αναζήτηση περιοχών 
αριστείας, εξέταση ευκαιριών 

= Συγκέντρωση πόρων σε λίγες, 
ιεραρχημένες προτεραιότητες, 
προβλήματα και βασικές ανάγκες (δε 
μοιράζονται λίγα χρήματα σε πολλούς, δε 
διαλέγονται εκ των προτέρων νικητές, 
προωθούνται καταλυτικές επενδύσεις) 

= Οικονομικός μετασχηματισμός σε 
περιφερειακή κλίμακα: αναδιάρθρωση 
παραδοσιακών κλάδων μέσω 
δραστηριοτήτων υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας, δικτύωση κλάδων, 
νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες με 
προσαρμογή υφιστάμενης γνώσης και 
τεχνολογίας, εκμετάλλευση νέων 
μορφών καινοτομίας 
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Με ποιά κριτήρια αποφασίζονται οι τομείς  
εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο; 
(Foray & Rainoldi, 2013) 

1. Μικρός χρόνος για την εμπορική 
αξιοποίηση, άρα όχι βασική 
έρευνα & ερευνητικές 
υποδομές 

2. Ανάδειξη πεδίων πλούσιων σε 
δυναμικό καινοτομίας και 
ικανότητα διάχυσης και 
απορρόφησης της γνώσης που 
παράγεται 

3. Αριθμός διαθέσιμων εταίρων και 
βαθμός συνεργασίας τους 

4. Ανάγκη ενίσχυσης με δημόσιους 
πόρους: όχι σε ιδέες με 
εγγυημένα κέρδη! 

5. Δυνατότητα δημιουργίας 
σημαντικών αλλαγών στην 
περιφερειακή οικονομία (“we 
want to see the effects in the 
statistics!”) 

6. Ικανότητα συγκράτησης των 
αποτελεσμάτων στην 
Περιφέρεια 

7. Δυνατότητα της περιφέρειας να 
επιτύχει ηγετική θέση στον 
τομέα 

8. Δυνατότητα δημιουργίας 
παράπλευρων επιπτώσεων σε 
άλλους κλάδους της 
περιφερειακής οικονομίας 
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Οικονομικός Μετασχηματισμός  
βασισμένος σε 4 σημεία: 

(Tough) Choices [Δύσκολες Επιλογές]:  

Επιλογή πολύ λίγων προτεραιοτήτων με 
βάση την εξειδίκευση σε παγκόσμια 
κλίμακα και την συμμετοχή σε παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας  

Αποφυγή κατακερματισμού του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA)  

 

Competitive (Constructed) Advantage 
[Διαμορφωμένα Ανταγωνιστικά 
Πλεονεκτήματα]: 

Κινητοποίηση ταλέντων με προσαρμογή της 
Ε&ΤΑΚ στις ανάγκες και τις ικανότητες των 
επιχειρήσεων: διαδικασία επιχειρηματικής 
ανακάλυψης 

Critical Mass/Clusters [Κρίσιμη Μάζα / 
Συσπειρώσεις]:  

Ανάπτυξη συσπειρώσεων με όρους 
παγκόσμιας αριστείας και δημιουργία 
προϋποθέσεων για παράπλευρη 
διαφοροποίηση (related variety)  

Δικτύωση διαφορετικών κλάδων της 
οικονομίας για τεχνολογικά οδηγούμενη 
διαφοροποίηση 

Ενίσχυση των διαπεριφερειακών 
συνεργασιών 

Collaborative Leadership [Συλλογική 
Ηγεσία]:  

Ανάπτυξη αποδοτικών συστημάτων 
καινοτομίας με συλλογικές πρακτικές 

Πειραματισμός, εμπλοκή των μη συνήθων 
υπόπτων 
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Τί είναι επιχειρηματική ανακάλυψη; 

Ο επιχειρηματικός τομέας –με 
την ευρεία έννοια – θέτει τις 
προτεραιότητες και το υπόλοιπο 
περιφερειακό σύστημα 
καινοτομίας προσανατολίζεται 
προς την επίτευξή τους 

εισφέροντας τεχνογνωσία ή 
δημιουργώντας δίκτυα με άλλες 
περιφέρειες όπου υπάρχει 
τεχνογνωσία, 

υποστηρίζοντας τη μετατροπή 
της τεχνογνωσίας σε προϊόντα ή 
υπηρεσίες 

 

Η εφαρμογή ενός πλαισίου 
πολιτικών που επιτρέπει 

την αναζήτηση ευκαιριών 

τον πειραματισμό για την 
απόκτηση γνώσης και 
αφομοιωτικής ικανότητας 

την προσαρμογή, τη 
διαφοροποίηση υφιστάμενης 
γνώσης 

ώστε να μάθουμε συλλογικά τι 
πραγματικά πρέπει να γίνει σ’ 
έναν τομέα εξειδίκευσης 

Βόλος 30.11.2013 12 Η λογική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 



13 

Πράσινη ανάπτυξη Digital agenda 

Δεξιότητες 

Clusters 

Υποστήριξη ΜμΕ 

Κοινωνική καινοτομία 

Χρηματοδοτικά εργαλεία 

Σύνδεση Έρευνας με την Παραγωγή 

Key Enabling Technologies 

Ερευνητικές Υποδομές 

Πολιτισμός και δημιουργικός τομέας 

Δημόσιες προμήθειες 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

Μέτρα 

Εφαρμογής 

Οικονομική 
Θεωρία & 
Εμπειρία 

 

 
 

                       CP Regulations 2013-20 

(COM) “The contribution of Regional Policy to smart Growth” 
(COM) “The contribution of Regional Policy  to sustainable Growth” 

Innovation Union Flagship 

Μεθοδολογική υποστήριξη 
Πολιτικό 
Πλαίσιο 

Smart Specialisation GUIDE 

“Knowledge for Growth” 
       FWP Evaluation 
 Endogenous Growth 

Innovation      Systems 
“Innovative milieux” 

Evolutionary Economics 
Economic Geography 

Policy Experimentation 
RIS-RITTs 1994-2004 

Innovation Union self-assessment tool 
Regional Innovation Monitor 
OECD 2011 “Regions and Innovation Policy” 
IRE-RIS Guide 
Directory “No-Nonsense” to build S3 

Diagnostic Systèmes d’Innovation (Praguer) 

Επιχειρηματικότητα και εκκόλαψη ιδεών 

Διεθνοποίηση 

Competitive Advantage – M.Ε. Porter 
                                               Industrial districts Βόλος 30.11.2013 13 Η λογική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 



Η τήρηση της «εκ των προτέρων  
αιρεσιμότητας» προϋποθέτει: 

Την ύπαρξη εθνικής ή περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 
για την έρευνα και την καινοτομία (συμπεριλαμβανομένου και ενός 
κεφαλαίου για την ψηφιακή ανάπτυξη, αν είναι συναφές) 

Ο έλεγχος από τη DG Regio περιλαμβάνει τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Βασίζεται σε μία τεκμηριωμένη ανάλυση SWOT; 

 Συγκεντρώνει πόρους σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων; 

 Περιγράφει ξεκάθαρα μέτρα για την τόνωση της ιδιωτικής δαπάνης σε Ε&ΤΑ; 

 Περιλαμβάνει ένα σύστημα παρακολούθησης και αναθεώρησης ώστε να 
ενημερώνεται τακτικά το αποτέλεσμα της επιχειρηματικής ανακάλυψης; 

 Αν υπάρχει κεφάλαιο για  ψηφιακή ανάπτυξη, ελέγχεται η ισορροπία 
προσφοράς-ζήτησης, οι στόχοι για τις η- υπηρεσίες και η ικανότητα 
διαχείρισής του. 

 Υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο καθορισμού των οικονομικών πόρων για Έρευνα 
και Καινοτομία; 
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Διάρθρωση της παρουσίασης: 

1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές 
περιόδους (ή ‘Πακέτα’ ή ‘ΚΠΣ’ ή ‘ΕΣΠΑ’) 

2. Τι είναι η έξυπνη εξειδίκευση; 

3. Πώς φτιάχνεται μια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης; 

4. Ποιος φτιάχνει μια στρατηγική  έξυπνης εξειδίκευσης; 
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Τα έξι βήματα με τη σωστή σειρά 

1 
Αυτογνωσία 

2 
Σύστημα 

Διοίκησης 

3 
Όραμα 

4 
Προτεραιότητες 

5 
Σχέδιο Δράσης 

6 
Σύστημα Παρακολούθησης & Αναθεώρησης 
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1 
Αυτογνωσία 
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Read the bloody manual(s)! 
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Διάρθρωση της παρουσίασης: 

1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές 
περιόδους (ή ‘Πακέτα’ ή ‘ΚΠΣ’ ή ‘ΕΣΠΑ’) 

2. Τι είναι η έξυπνη εξειδίκευση; 

3. Πώς φτιάχνεται μια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης; 

4. Ποιος φτιάχνει μια στρατηγική  έξυπνης εξειδίκευσης; 
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Η συλλογική σοφία των Θεσσαλών 

Όλοι εμείς! 
Ιδέες, εμπειρίες, 

προτάσεις, γνώσεις, 
ελεύθερος χρόνος… 
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