
 

 
 

 

 

Θεσσαλονίκη: δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης υπό προϋποθέσεις 

Κώστας Μουτσιάνας, 28.10.2018 

Η συμβολή της Θεσσαλονίκης και του παραγωγικού της ιστού στην οικονομική μετεξέλιξη της 

ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων υπήρξε σημαντική. Διαχρονικά, το φάσμα των 

οικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στη τοπική οικονομία σε συνδυασμό με 

την εμπορικά ευνοϊκή θέση της πόλης, την ανέδειξαν σε διαμετακομιστικό κόμβο εμπορίου 

με οφέλη για την πόλη. Παρά τις ευκαιρίες που κατά καιρούς χάθηκαν για ενδυνάμωση και 

παγιοποίηση του ρόλου της στη βαλκανική, η Θεσσαλονίκη συγκεντρώνει αρκετά οικονομικά 

χαρικτηριστικά που θα την επέτρεπαν να αναδειχτεί σε κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης. Θα 

πρέπει να τονίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλους τους παραγωγικούς συντελεστές (γη, 

κεφάλαιο, εργασία, επιχειρηματικότητα) που απαιτούνται για την παραγωγή διεθνώς 

εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η πρόσφατη οικονομική κρίση διαμόρφωσε μια διαφορετική, πιο σκληρή πραγματικότητα 

για τη Θεσσαλονίκη. Υψηλά ποσοστά ανεργίας, λουκέτα σε πολλές μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, καταστήματα που παλεύουν καθημερινά να παραμείνουν ανοικτά μέσα ένα 

κλίμα αβεβαιότητας και μη ορατών προοπτικών για το μέλλον. Η διαμόρφωση μη φιλικού 

φορολογικού και επενδυτικού περιβάλλοντος ανάγκασε πολλές επιχειρήσεις να 

μεταναστεύσουν στις γειτονικές χώρες και η αποβιομηχάνιση έλαβε ανησυχητικές 

διαστάσεις. Στον αντίποδα, οι επιχειρήσεις και οι κλάδοι που επέδειξαν ανθεκτικότητα, 

ευελπιστώντας σε άμεση αντιστροφή του οικονομικού κλίματος και τροφοδοτώντας με 

συγκρατημένη αισιοδοξία την επιχειρηματική κοινότητα.  

Η Θεσσαλονίκη εμφανίζει δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης γιατί διαθέτει όλους εκείνους 

τους πόρους που απαιτούνται να συνδυαστούν για την επίτευξη οικονομικής 

ανασυγκρότησης και προοπτικής που οδηγεί στην ευημερία της τοπικής οικονομίας. Η 

σταδιακή αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και η 

αναδιοργάνωση του οργανισμού με στόχο την ανάπτυξη πελατοκεντρικής κουλτούρας, το 

αναδεικνύει σε δυναμικό παράγοντα στη Μεσόγειο. Σε επίπεδο μεταφορών, η Θεσσαλονίκη 

αξιοποιεί αποτελεσματικά την Εγνατία Οδό και τις δυνατότητητες σύνδεσης που προσφέρει. 

Η αναβάθμιση του αεροδρομίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με την επικείμενη επέκταση και η 

μελλοντική αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου αποτελούν «εν δυνάμει» παραγωγικούς 

συντελεστές που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη. Η εκπαιδευτική 

κοινότητα εμφανίζεται αρκετά ενισχυμένη με ακαδημαϊκά ιδρύματα που παράγουν γνώση 

και έρευνα εγνωσμένου κύρους.  

Οι προυποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης εστιάζουν στον αποδοτικό 

και εύστοχο συνδυασμό των υφιστάμενων παραγωγικών συντελεστών εντός ενός 

παραγωγικού υποδείγματος που θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί για την πόλη. Ένα 

παραγωγικό υπόδειγμα που θα καλύπτει το σύνολο των επιχειρήσεων και θα δίνει ευκαιρίες 

και κίνητρα. Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων αφενός θα συμβάλει στην οικονομική 

ανάπτυξη αφετέρου, δε, θα προσελκύσει νέες επενδύσεις που θα παίξουν καταλυτικό ρόλο 

στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και την αντιστροφή του κλίματος στην αγορά.  


