ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ε συνέντευξη τύπου που διοργανώθηκε σήμερα Σρίτη 15 Ιουνίου
ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ παρουσιάστηκαν τα
διεξήγαγε η εταιρεία ερευνών, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας to
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΩΝ
ΣΗ KAINOTOMIA».

2010 στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ευρήματα έρευνας που
the point με θέμα: «Η
ΝΕΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ

Η έρευνα έγινε στα πλαίσια του 1oυ ΥΕΣΙΒΑΛ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ – Θεσσαλονίκη FUTURE CITY.
Σο «αποτύπωμα» που άφησε στην πόλη η διοργάνωση του 1oυ
ΥΕΣΙΒΑΛ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
παρουσίασε η Δέσποινα Βουδούρη, Γ. Διευθύντρια της HIGH FIDELITY MEDIA INNOVATION που είχε
την ευθύνη της διοργάνωση του φεστιβάλ για λογαριασμό του ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Θεσσαλονίκη απουσιάζει από τις λίστες των Ευρωπαϊκών πόλεων
που συνδέονται με δράσεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας. Η διοργάνωση
του 1oυ ΥΕΣΙΒΑΛ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ αναμφισβήτητα δημιούργησε προβληματισμό και ενδιαφέρον,
ενεργοποίησε φορείς, ιδιώτες και νέους ανθρώπους, έθεσε τη σύγχρονη ατζέντα μιας μεγαλούπολης
και κατέγραψε ένα θετικό προηγούμενο και μία πρόκληση για το μέλλον.
Ο Δ. Κατσαντώνης, Διευθύνων ύμβουλος της εταιρείας to the point παρουσίασε τα ευρήματα της
έρευνας που διεξήχθη αμέσως μετά τη λήξη της διοργάνωσης (17-20 Μαΐου 2010) σε δείγμα 590
νέων ανθρώπων (18-30), εστιάζοντας κυρίως στις θεματικές ενότητες που αναφέρονταν:
στην αντίληψη των νέων ανθρώπων για τη Θεσσαλονίκη ως μία πόλη καινοτομικών
πρωτοβουλιών ή/και δράσεων
στην εκτίμηση των ερωτώμενων για τη συμβολή που έχουν πρωτοβουλίες όπως το ΥΕΣΙΒΑΛ
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ στη ζωή και την ανάπτυξη της πόλης και
στον τρόπο που οι νέοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το επαγγελματικό τους μέλλον, τις
προσδοκίες και τους προβληματισμούς τους.
Φαρακτηριστικό είναι ότι ο ρόλος των δύο πανεπιστημίων της πόλης (Α.Π.Θ. και ΠΑ. ΜΑΚ.) στην
προώθηση της καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη αξιολογείται στην έρευνα θετικά μόνο από το 28,5%
των ερωτώμενων (διαφάνεια 7) ενώ στην αυθόρμητη απάντηση στο ερώτημα «Από ποιον περιμένετε
να πάρει πρωτοβουλίες για να αναπτυχθεί η καινοτομία στην πόλη» η Σοπική Αυτοδιοίκηση
προηγείται με διαφορά και επιλέγεται από το 48,6% των ερωτώμενων (διαφάνεια 9).
Με εντυπωσιακό θετικό ισοζύγιο αξιολογούνται από τους νέους ανθρώπους διοργανώσεις όπως το
ΥΕΣΙΒΑΛ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι 7 στους 10 θεωρούν ότι «βοηθούν στην ανάπτυξη
της πόλης», 6 στους 10 ότι «αναβαθμίζουν το επίπεδο ζωής» και σχεδόν 5 στους 10 ότι «δημιουργούν
επαγγελματικές ευκαιρίες για νέους ανθρώπους». – διαφάνεια 12

Η καταγραφή του υψηλού ενδιαφέροντος των νέων ανθρώπων για δράσεις και πρωτοβουλίες στον
τομέα των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπό το φως της
αποτύπωσης στα ερευνητικά ευρήματα της ανατροπής των στερεότυπων αντιλήψεων που ίσχυαν
για το επαγγελματικό μέλλον. Προφανώς και υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης και των
συνεπειών της το 49,4% των νέων δηλώνουν ότι για το επαγγελματικό τους μέλλον θα ήθελαν «… να
ξεκινήσουν μόνοι τους μία επιχείρηση με έντονη την παρουσία των νέων τεχνολογιών» και το 46,9%
ότι θα ήθελαν «…να φύγουν στο εξωτερικό».
Αντιθέτως απαντήσεις που στο παρελθόν θα συνδυάζονταν με «ασφαλείς επιλογές και προοπτικές
χαμηλού ρίσκου» όπως μία «…θέση στο Δημόσιο», «…μία επιχείρηση σε παραδοσιακό τομέα της
οικονομίας με την υποστήριξη του κράτους» ή «…η ενασχόληση με τη δουλειά των γονιών»
εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά επιλογής (32,8% , 25,3% και 14,9% αντίστοιχα – διαφάνεια
26).
Από τα ευρήματα της έρευνας καθίσταται σαφές ότι οι νέοι άνθρωποι της πόλης αναζητούν
ευκαιρίες, δηλώνουν πρόθυμοι να παρακολουθήσουν και να υποστηρίξουν με τη συμμετοχή τους
πρωτοβουλίες στον τομέα της καινοτομίας και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και να
αναλάβουν ρίσκα.
Η πόλη και οι θεσμικοί, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτήν
οφείλουν να εναρμονισθούν με τις εξελίξεις στο σύγχρονο κόσμο, να οργανώσουν το στρατηγικό
σχεδιασμό για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση των σύγχρονων αναζητήσεων,
της καινοτομίας και των τεχνολογιών, προκειμένου να δημιουργήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες και
προοπτικές στους νέους ανθρώπους και κίνητρα ώστε να μείνουν στον τόπο τους.
Ση συνέντευξη παρακολούθησαν ο Πρόεδρος του ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ κύριος Δημήτρης Μπακατσέλος και ο Αντιπρόεδρος κύριος Μ. Βλαχογιάννης οι
οποίοι σχολίασαν τα ευρήματα της έρευνας και δεσμεύτηκαν για περαιτέρω πρωτοβουλίες και
δράσεις καθώς και η Γεν. Γραμματέας του Επιμελητηρίου κυρία Μ. Φατζάκου.

