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Θέσεις – προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας
(Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)
1. Εισαγωγή
Η προοπτική ανάδειξης της Ελλάδας ως δύναµη οικονοµικής και πολιτιστικής
ανάπτυξης στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων ειδικότερα,
προσδίδει στη Θεσσαλονίκη µια µοναδική δυναµική µε µεγάλες προοπτικές. Οι
συνεχείς πολιτικοοικονοµικές εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο δηµιουργούν ισχυρές
τάσεις διεθνοποίησης της πόλης και µεταβολής των υφισταµένων δοµών σε όλους
τους τοµείς. Για το λόγο αυτό, κρίνεται παραπάνω από απαραίτητη η χάραξη ενός
στρατηγικού σχεδίου δράσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης τα επόµενα
χρόνια.
2. Προϋποθέσεις για τη βιώσιµη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης
Παραδείγµατα Ευρωπαϊκών πόλεων που σηµείωσαν υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης τα
τελευταία χρόνια µας διδάσκουν ότι οι βασικότερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη
µιας

πόλης-περιοχής

είναι

η

ύπαρξη

υποδοµών

(οδικών,

θαλάσσιων,

σιδηροδροµικών, αεροπορικών, τηλεπικοινωνιακών) ικανών να υποστηρίξουν την
ανάπτυξη, η ενδυνάµωση και διεύρυνση του παραγωγικού ιστού, η προσέλκυση
κεφαλαίων και επενδύσεων, η ύπαρξη ικανού ανθρώπινου δυναµικού και αξιόλογων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Πανεπιστήµια), η δηµιουργία και αξιοποίηση της γνώσης
µέσω της σύνδεσης των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε τις επιχειρήσεις, η βελτίωση
της ποιότητας ζωής και τέλος, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της
πόλης.
3. Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Θεσσαλονίκης
Η περιοχή της Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τα
οποία, µε την κατάλληλη αξιοποίηση, µπορούν να δώσουν την ευκαιρία στη
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Θεσσαλονίκη να αναδειχθεί σε οικονοµικό και πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης
περιοχής των Βαλκανίων. Τα πλεονεκτήµατα αυτά είναι η στρατηγικής σηµασίας
θέση της πόλης (µικρότερη απόσταση από τις χώρες της Βαλκανικής σε σχέση µε την
Αθήνα), η ύπαρξη του µεγαλύτερου εξαγωγικού λιµένος της χώρας, τα δύο
Πανεπιστήµια της πόλης (Αριστοτέλειο, Παν. Μακεδονίας) µε υψηλού επιπέδου
ακαδηµαϊκό προσωπικό, το Τεχνολογικό Πάρκο, η Βιοµηχανική Περιοχή, η ∆ιεθνής
Έκθεση (µε πολύ µεγάλο αριθµό εκθετών και επισκεπτών) και η γειτνίαση µε
τουριστικούς προορισµούς (π.χ. Χαλκιδική). Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, η
Θεσσαλονίκη έγινε έδρα σηµαντικών κέντρων-οργανισµών (παρευξείνια τράπεζα,
ευρωπαϊκό κέντρο συνεχούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης-CEDEFOP, οργανισµός
ανασυγκρότησης

των

Βαλκανίων,

χρηµατιστηριακό

κέντρο,

ινστιτούτο

τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής της Ν.Α. Ευρώπης κ.ά.).
4. Προτάσεις
4.1. Ενίσχυση υποδοµών
∆εν είναι δυνατή η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως πολιτικοοικονοµικού κόµβου των
Βαλκανίων χωρίς την άµεση αναβάθµιση των οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδροµικών,
αεροπορικών και τηλεπικοινωνιακών υποδοµών της και µάλιστα πριν τη διεξαγωγή
της EXPO 2007. Πιο συγκεκριµένα, κρίνεται επιτακτική η επέκταση του
αεροδροµίου της πόλης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άµεση αεροπορική σύνδεση της
Θεσσαλονίκης µε µεγάλες πόλεις του εξωτερικού, καθώς και η αναβάθµιση του
σιδηροδροµικού δικτύου για την ταχύτερη σύνδεση της πόλης µε τους γύρω νοµούς
και τις γειτονικές χώρες. Εξέχουσα σηµασία για το εµπόριο και τη διακίνηση των
εµπορευµάτων κατέχει ο εκσυγχρονισµός του λιµένος, η διάνοιξη της ∆υτικής
εισόδου της πόλης και της περιφερειακής οδού (µε κατασκευή ανισόπεδων κόµβων),
η αποπεράτωση της Εγνατίας οδού και η σύνδεσή της µε τα εθνικά και ευρωπαϊκά
οδικά δίκτυα.
Επίσης, θα πρέπει επιτέλους να δροµολογηθεί η κατασκευή του µετρό και της
υποθαλάσσιας αρτηρίας, καθώς και να δηµιουργηθούν νέοι χώροι στάθµευσης. Το
υπάρχον συγκοινωνιακό δίκτυο, για µια πόλη που εκτείνεται πλέον από τη Σίνδο
µέχρι την Περαία και από την παραλία µέχρι το Φίλυρο, κρίνεται ανεπαρκές. Είναι
απαραίτητο λοιπόν να επανασχεδιαστεί το υπάρχον δίκτυο, λαµβάνοντας υπόψη όχι
µόνο τις υφιστάµενες ανάγκες µετακίνησης και κυκλοφορίας, αλλά και την
µελλοντική κατάσταση µετά από 10-20 χρόνια. Χαρακτηριστικά είναι τα
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παραδείγµατα της ανεπαρκούς συγκοινωνιακής σύνδεσης του αεροδροµίου µε την
πόλη, καθώς και της εικόνας που παρατηρείται κάθε πρωί στα λεωφορεία µε
κατεύθυνση τα ΤΕΙ Σίνδου.
4.2. Ενδυνάµωση του παραγωγικού ιστού και προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων
Προτείνεται η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας, µε ιδιαίτερη
έµφαση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των νέων τεχνολογιών
και πιο συγκεκριµένα στον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce) και των
logistics. ∆εδοµένου µάλιστα ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις (βλ. Πανεπιστήµια) για
την “παραγωγή” υψηλά καταρτισµένου ανθρώπινου δυναµικού, µπορεί

η

Θεσσαλονίκη να αποτελέσει την έδρα αφενός νέων-δυναµικών επιχειρήσεων και
αφετέρου την “περιφερειακή” έδρα πολυεθνικών εταιρειών για δραστηριοποίηση στο
χώρο των Βαλκανίων. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιχειρήσεις που θα απασχολούνται
στο χώρο των νέων τεχνολογιών, είναι σηµαντική η περαιτέρω διεύρυνση και
ανάπτυξη του Τεχνολογικού Πάρκου, έτσι ώστε να µετατραπεί σε µια “κοιτίδα”
έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγικότητας. Επίσης, σχετικά µε την πραγµατοποίηση
νέων επενδύσεων, είναι απαραίτητη η επαναφορά του προηγούµενου καθεστώτος του
αναπτυξιακού νόµου (Β’ ζώνη). Τέλος, όσον αφορά το φλέγον θέµα της ανεργίας
στην πόλη µας, θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι κατά την είσοδο και την παραµονή
των λαθροµεταναστών.
4.3. Σύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε τις επιχειρήσεις για δηµιουργία και
αξιοποίηση της γνώσης
Η Θεσσαλονίκη έχει το προνόµιο να διαθέτει δύο διεθνούς φήµης και κύρους
Πανεπιστήµια, το Αριστοτέλειο και το Παν. Μακεδονίας. Υπάρχει συνεπώς µια
τεράστια “δεξαµενή” γνώσης, αλλά και ανθρώπινου δυναµικού, η οποία θα πρέπει να
αξιοποιηθεί κατάλληλα.

Οι

εποχές

που

τα

Πανεπιστήµια

παρείχαν

κατ’

αποκλειστικότητα θεωρητικές και -τις περισσότερες φορές ανεφάρµοστες- γνώσεις,
έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη η σύνδεση και
η συνέργεια των Πανεπιστηµίων µε τις επιχειρήσεις, όχι µόνο της Θεσσαλονίκης
αλλά και των γύρω περιοχών και χωρών. Αυτό θα επιτευχθεί µε τη δηµιουργία νέων
Πανεπιστηµιακών τµηµάτων (Ναυτιλιακές Σπουδές, ∆ιεθνές Εµπόριο, Ψηφιακή
Οικονοµία-Ηλεκτρονικό Επιχειρείν), µε την από κοινού συµµετοχή σε ερευνητικά
προγράµµατα για αντιµετώπιση πραγµατικών επιχειρησιακών προβληµάτων, µε
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καθιέρωση ειδικών υποτροφιών από τις επιχειρήσεις για Πανεπιστηµιακές σπουδές,
µε ειδικά προγράµµατα απασχόλησης φοιτητών σε επιχειρήσεις και µε τη διενέργεια
εκδηλώσεων-ηµερίδων-συνεδρίων για τη µεταλαµπάδευση των γνώσεων, των
εµπειριών και των ιδεών από τη µία πλευρά προς την άλλη.
4.4. Βελτίωση ποιότητας ζωής
Η οικονοµική ανάπτυξη µιας πόλης-περιοχής ελλοχεύει πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα
όταν αυτή γίνεται χωρίς την προγενέστερη ύπαρξη ενός στρατηγικού σχεδίου δράσης.
Τις περισσότερες φορές µάλιστα, η ανάπτυξη αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας ζωής
των κατοίκων της πόλης-περιοχής, κάτι που γίνεται εύκολα αντιληπτό ιδιαίτερα στη
Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι η ποιότητα ζωής δεν αφορά µόνο
τους κατοίκους της πόλης, αλλά και τους «εν δυνάµει» κατοίκους, είτε µόνιµους είτε
προσωρινούς, που θα εγκατασταθούν στη Θεσσαλονίκη τα επόµενα χρόνια (π.χ.
στελέχη ξένων εταιρειών). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να προσεχθούν και να
αναβαθµιστούν ιδιαίτερα οι υπηρεσίες υγείας, οι δυνατότητες αναψυχής είτε µέσα
στην πόλη είτε πλησίον αυτής, η επάρκεια χώρων στάθµευσης, η ύπαρξη ελεύθερων
χώρων για ξεκούραση και παιχνίδι και η εύκολη πρόσβαση και µετακίνηση στην
αγορά της πόλης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις «ευαίσθητες» κοινωνικές οµάδες (παιδιά,
ηλικιωµένοι, άτοµα µε ειδικές ανάγκες). Απαραίτητη είναι επίσης η αποπεράτωση
του έργου του βιολογικού καθαρισµού, ενώ θα βοηθήσει στην “εξοικονόµηση”
χώρων στο κέντρο της πόλης η µετεγκατάσταση της ∆ιεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης.
4.5. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Θεσσαλονίκης
«Εκµετάλλευση» του Χρηµατιστηριακού Κέντρου και της Παρευξείνιας
Τράπεζας,

έτσι

ώστε

η

Θεσσαλονίκη

να

αναδειχθεί

ως

κέντρο

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στα Βαλκάνια και τη Ν.Α. Ευρώπη. Κάτι τέτοιο
προϋποθέτει βέβαια την ενίσχυση του ρόλου του χρηµατιστηριακού κέντρου της
Θεσσαλονίκης, τη µεγαλύτερη ευελιξία του και την αυτοδυναµία του από το
Χρηµατιστήριο της Αθήνας.
Άµεση επίλυση του θέµατος της Helexpo και παραχώρησή της στους φορείς, έτσι
ώστε να παραµείνει στη Θεσσαλονίκη.
∆ηµιουργία

υποδοµής

(συνεδριακά

κέντρα,

ξενοδοχεία)

για

φιλοξενία

περισσότερων εκδηλώσεων και συνεδρίων διεθνούς εµβέλειας.
4

Ανάδειξη των µνηµείων της πόλης και των αρχαιολογικών-βυζαντινών της
θησαυρών, µέσα από την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου προώθησης και
προβολής της Θεσσαλονίκης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
5. Επίλογος
Είναι σαφές ότι η Θεσσαλονίκη τα επόµενα χρόνια θα βρεθεί στο επίκεντρο των
οικονοµικών εξελίξεων και θα αναδειχθεί ως ένα σηµαντικό “σταυροδρόµι” για τα
Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ύπαρξη αρκετών ανταγωνιστικών
πλεονεκτηµάτων προσφέρει στην πόλη µας µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, οι
οποίες όµως από µόνες τους δεν είναι αρκετές. Υπάρχουν αρκετά προβλήµατα στη
Θεσσαλονίκη σε θέµατα υποδοµών, ανεργίας, ανταγωνιστικότητας και ποιότητας
ζωής, τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν άµεσα. Η επίλυσή τους δεν θα πρέπει να γίνει
µε προχειρότητα, σπασµωδικές κινήσεις και χρονικό ορίζοντα 3-5 χρόνων, αλλά
βάσει ενός ολοκληρωµένου στρατηγικού σχεδίου δράσης, το οποίο θα θέτει τις
βάσεις για την ορθολογική ανάπτυξη της πόλης την επόµενη εικοσαετία. Στην
προσπάθεια αυτή, το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος και ιδιαίτερα το
Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας θα σταθεί ουσιαστικός αρωγός,
συµβάλλοντας µε την τεχνογνωσία του στην αντιµετώπιση θεµάτων σχετικά µε την
οικονοµική ανάπτυξη της πόλης.

Βασιλεία Σακκαλή-Νάνου
Πρόεδρος Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας
Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας
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