Αθήνα: Στην 78η θέση ανάμεσα
στις
500
πιο
καινοτόμες
πόλεις του πλανήτη
Την 78η θέση ανάμεσα στις 500 πιο καινοτόμες πόλεις του κόσμου
καταλαμβάνει η Αθήνα για το 2019, με την αθηναϊκή πρωτεύουσα
να χάνει, ωστόσο, 16 θέσεις από την προηγούμενη αξιολόγηση του
Δείκτη Καινοτόμων Πόλεων του 2thinknow.
Στην πρώτη θέση στη φετινή, 12η, λίστα του παρόχου εμπορικών
δεδομένων 2thinknow, μεταξύ των πιο καινοτόμων πόλεων του
πλανήτη βρίσκεται η Νέα Υόρκη, η οποία εκτόπισε το Τόκιο, που
πέρσι κατείχε τον σχετικό τίτλο.
Την τρίτη θέση της σχετικής λίστας, που αναδεικνύει τις πιο
καινοτόμες πόλεις, καταλαμβάνει για το 2019 το Λονδίνο, ενώ
ακολουθούν το Λος Άντζελες, η Σιγκαπούρη και το Παρίσι. Στην
πρώτη δεκάδα των πιο καινοτόμων πόλεων του πλανήτη
περιλαμβάνονται, επίσης, το Σικάγο, η Βοστώνη, το Σαν
Φρανσίσκο, το Τορόντο και η Μελβούρνη.
Στην αξιολόγηση του 2thinknow λαμβάνονται υπόψη περισσότεροι
από 160 δείκτες, όπως οι μεταφορές, οι υποδομές, η
ιδιωτικότητα των πολιτών, η πράσινη αρχιτεκτονική, οι τιμές
των ακινήτων, οι χώροι γραφείου νεοφυών επιχειρήσεων και οι
χρήστες του Διαδικτύου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2thinknow, οι έντεκα από τις 20 πιο
καινοτόμες πόλεις στον κόσμο βρίσκονται στις ΗΠΑ, ενώ οι
υπόλοιπες εννέα σε Ευρώπη και Ασία. Η Ευρώπη έχει ισχυρή
συμμετοχή στη λίστα των πιο καινοτόμων πόλεων για το 2019.
Εκτός από το Λονδίνο και το Παρίσι, που κατάφεραν να βρεθούν
στην πρώτη δεκάδα των πιο καινοτόμων πόλεων, παγκοσμίως, πολύ
υψηλά βρίσκονται το Βερολίνο (12η θέση), έχοντας μάλιστα
κερδίσει δύο θέσεις στην κατάταξη σε σχέση με πέρσι, αλλά και
η Βαρκελώνη (21η θέση), έχοντας αναρριχηθεί κατά εννέα θέσεις

έναντι του 2018.

Καινοτόμος η Ευρώπη
Υψηλά στη λίστα βρίσκονται αρκετές ακόμη ευρωπαϊκές πόλεις,
όπως η Βιέννη (25η), το Μόναχο (27η), η Μαδρίτη (28η), το
Μιλάνο (29η), το Άμστερνταμ (30η), η Στοκχόλμη (32η), το
Αμβούργο (46η), οι Βρυξέλλες (65η), η Λυών (72η). Πάντως, η
ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης είχε εκπροσώπηση με λιγότερες
πόλεις μέσα στις κορυφαίες 20 απ’ ό, τι τα προηγούμενα χρόνια,
ωστόσο, κατάφερε να συγκεντρώσει τον ίδιο συνολικό αριθμό
πόλεων στις πρώτες 100.
Στην ευρύτερη Ασία, παρά τις συνεχιζόμενες εμπορικές διαμάχες,
οι κινεζικές πόλεις Shenzhen (53η θέση) και Πεκίνο (26η θέση)
ενίσχυσαν τη θέση τους στον δείκτη καινοτομίας σε σχέση με
έναν χρόνο νωρίτερα.
Στο μεταξύ, η Μελβούρνη (11η θέση) είναι η πόλη με την
υψηλότερη θέση μεταξύ των καινοτόμων πόλεων της Αυστραλίας.
Μάλιστα, πρόκειται για την πρώτη φορά που η Μελβούρνη κατακτά
αυτή τη θέση, αποσπώντας την πρωτιά από το Σίδνεϊ (15η θέση).
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