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Η στρατηγική
•
•
•
•

Έναρξη εργασιών: Μάιος 2013
Ορισμός κοινού πλαισίου ανάλυσης
Bottom up approach. Συμμετοχή όλων των ομάδων συμφερόντων
(stakeholders) από τις πρώτες φάσεις του σχεδιασμού.
Στοχευμένη εισαγωγή καινοτομίας σε πεδία οικονομικής δραστηριότητας
που μπορούν να εξασφαλίσουν:
– Τις περισσότερες δυνατές θέσεις εργασίας
– Τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία
– Τις περισσότερες εξαγωγές

•
•
•
•

Ανάλυση των αναγκών εισαγωγής καινοτομίας σε επίπεδο εφοδιαστικής
αλυσίδας και όχι σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης.
Αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων Θεσσαλίας
Έμφαση στην επιχειρηματικότητα (Entrepreneurial Discovery)
Κινητοποίηση επιχειρήσεων και ερευνητικών δομών βάσει οράματος που
θα συμφωνηθεί από κοινού.

Περιφερειακή εξειδίκευση ερευνητικού
δυναμικού. Ένταση στον αγροδιατροφικό
κλάδο

Η εξειδίκευση στη Θεσσαλία βάσει του ΑΕΠ

Η μεθοδολογία
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εκπόνηση κατευθυντήριων οδηγιών για τη σύσταση Ομάδων Εργασίας
Σύσταση και οργάνωση Ομάδων Εργασίας
Συγκέντρωση, επεξεργασία και συγκριτική μελέτη των στοιχείων
Benchmarking. Εντοπισμός των προτεραιοτήτων ανά τομέα και κλάδο
Εμβάθυνση σε επίπεδο Εφοδιαστικών Αλυσίδων στους κλάδους υψηλής
προτεραιότητας – Ιεράρχηση
Δημιουργία Υπο-ομάδων εργασίας
Οργάνωση της Διαβούλευσης με την εμπλοκή επιχειρήσεων,
Αναπτυξιακών Εταιριών και ερευνητικών Ιδρυμάτων
Καταγραφή των ερευνητικών δομών εντός και εκτός της Περιφέρειας ανά
κλάδο ή και εφοδιαστική αλυσίδα
Προσδιορισμός πεδίων διαπεριφερειακής ή διακρατικής συνεργασίας
Συγκρότηση του Οράματος
Εφαρμογή: Συντονισμός συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και
ερευνητικών δομών

1ο Βήμα: Οι Ομάδες Εργασίας
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πρωτογενής Τομέας
Τρόφιμα-Ποτά
Μέταλλο
Τεχνολογίες Πληροφορικής - Επικοινωνιών
Πολιτισμός - Τουρισμός
Ενέργεια- Περιβάλλον
Υποδομές- Υπηρεσίες Υγείας
Logistics
Υποδομές Έρευνας- Εκπαίδευση

Ενδιάμεσα Αποτελέσματα. Benchmarking
Περιφέρειας Θεσσαλίας: Η ικανότητα παραγωγής
πλούτου
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Ενδιάμεσα Αποτελέσματα. Benchmarking
Περιφέρειας Θεσσαλίας: Η ικανότητα παραγωγής
πλούτου

Τα πρώτα συμπεράσματα
•
•

•

•

Ο Δευτερογενής Τομέας της Θεσσαλίας παρουσιάζει την ισχυρότερη
ικανότητα παραγωγής πλούτου.
Ο Πρωτογενής Τομέας παρουσιάζει μικρή ικανότητα παραγωγής πλούτου
σε σύγκριση με τον Δευτερογενή και τον Τριτογενή, αλλά και σε σύγκριση
με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Κατέχει την 8η θέση, παρά την
ευρέως επικρατούσα αντίληψη ότι ο Πρωτογενής τομέας είναι το «ισχυρό
χαρτί» της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Άρα απαιτείται ισχυρή προσπάθεια
εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης, εισαγωγής κεφαλαίων, γνώσης και
καινοτομίας.
Ο Τριτογενής Τομέας, σε απόλυτες τιμές, παρουσιάζει την ίδια ικανότητα
παραγωγής πλούτου με τον Δευτερογενή, αλλά σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες περιφέρειες υστερεί δραματικά (11η θέση μεταξύ των 13
Περιφερειών!).
Αν δεν εκσυγχρονιστεί ο Τριτογενής Τομέας (εμπόριο, υπηρεσίες), τα
περιθώρια ανάπτυξης του Δευτερογενούς και του Πρωτογενούς
περιορίζονται (φαινόμενο bottle neck). Απαιτείται επειγόντως ισχυρή
προσπάθεια εξωστρέφειας, καθώς και εισαγωγή γνώσης – καινοτομίας με
αιχμή τα logistics και ΤΠΕ

2ο Βήμα: Εστίαση στο εσωτερικό των Τομέων
Παράδειγμα: Δευτερογενής Τομέας
Δείγμα: 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Θεσσαλίας
Δευτερογενής τομέας: 209 επιχειρήσεις

2ο Βήμα: Εστίαση στον κλάδο Τρόφιμα - Ποτά
Ποσοστά μεγέθους του κλάδου Τροφίμων – Ποτών (επί των 500 μεγαλυτέρων
επιχειρήσεων της Περιφέρειας)

%

Επιχειρήσεων

17

Προσωπικού

22

Κύκλου Εργασιών 2011 (χιλ.€)
Ποσοστά μεγέθους του κλάδου Τροφίμων – Ποτών (επί του συνόλου του
Δευτερογενούς Τομέα)

32
%

Επιχειρήσεων
Προσωπικού
Εξαγωγικών Επιχειρήσεων
Κύκλου Εργασιών 2011 (χιλ.€)

41,1
44,5
45,9
55,8

Μεταβολή 2011/2012

+3,7

Συμπεράσματα:
1. Ο κλάδος Τροφίμων – Ποτών είναι ο «οδηγός» του Δευτερογενούς Τομέα
2. Αξιοποιεί τα προϊόντα (ως πρώτες ύλες) που παράγει ο Πρωτογενής
3. Αναπτύσσεται ακόμη και σε συνθήκες κρίσης
4. Άρα είναι «οδηγός» ολόκληρου του Παραγωγικού Συστήματος
5. Ωστόσο, η ενασχόληση των επιχειρήσεων του κλάδου με την Ε&Α –
καινοτομία είναι αμελητέα

Εξαγωγές του κλάδου Τρόφιμα - Ποτά

Συμμετοχή στις Ελληνικές Εξαγωγές του
κλάδου Τρόφιμα - Ποτά

Εξαγωγικοί προορισμοί

3ο Βήμα: Εστίαση στον εσωτερικό των κλάδων
Παράδειγμα 1: Κλάδος Τρόφιμα - Ποτά
Υπο- Κλάδος Τροφίμων Ποτών

Αριθμός
Κύκλος Εργασιών
Επιχειρήσεων Προσωπικό 2011 (χιλ. €)

Γαλακτοκομικά

19

1.198

462.237

Σιτηρά - Ψυχανθή
Προϊόντα Οπωροκηπευτικών Χυμοί

16

499

200.526

17

464

135.643

Προϊόντα Ελιάς - Λάδι

13

385

117.683

Κρέας

13

264

52.072

Προϊόντα Αμπέλου

6

146

28.008

Λοιπά

8

86

16.153

Αρωματικά Φυτά

2

22

2.740

3ο Βήμα: Εστίαση στον εσωτερικό των κλάδων
Παράδειγμα 2: Πρωτογενής τομέας

Κλάδος

Ποσοστό
εθνικής
παραγωγής
%

Αξία
προϊόντων
2011

Νωπά λαχανικά

374

22

Βιομηχανικά φυτά

241

30

Βοοτροφία

183

33

Γάλα

162

Σκληρό σιτάρι

103

29

Αιγοπροβατοτροφία

95

59

Χοιροτροφία

39

24

Εμβάθυνση του σχεδιασμού και της διαβούλευσης:
Δημιουργία υπο-ομάδων Εργασίας σε επίπεδο Εφοδιαστικών
Αλυσίδων
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Προϊόντα φρέσκου γάλακτος και γαλακτοκομικά με έμφαση στη φέτα
Προϊόντα σιτηρών και ψυχανθών (π.χ. ζυμαρικά) με παράλληλη αξιοποίηση και επανάχρηση
αρχαίων ποικιλιών ή και παραγωγή ειδικών προϊόντων για ειδικές ομάδες (όπως προϊόντα
με χαμηλή περιεκτικότητα ή με παντελή απουσία γλουτένης για άτομα που έχουν
δυσανεξία)
Προϊόντα Οπωροκηπευτικών - Χυμοί
Προϊόντα αμπέλου (κρασί, αποστάγματα) με παράλληλη αξιοποίηση των αποβλήτων μέσω
του διαχωρισμού και της παραλαβής αντιοξειδωτικών
Κρεατοσκευάσματα – αλλαντικά
Προϊόντα ελιάς (λάδι και βρώσιμη ελιά) με παράλληλη αξιοποίηση των αποβλήτων μέσω
του διαχωρισμού και της παραλαβής αντιοξειδωτικών, της προστασίας του περιβάλλοντος
και της παραγωγή ζωοτροφών
Προϊόντα μέλισσας (μέλι). Ανάδειξη ειδικών τύπων μελιού (π.χ. μέλι βαμβακιού).
Τεκμηρίωση – προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του
Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας με τη χρήση αργούντων χερσαίων και θαλάσσιων υδατικών
πόρων
Προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά καθώς και
δενδρώδεις καλλιέργειες

Ενδεικτικά αποτελέσματα:
Κατηγορίες καινοτομίας που αναδείχτηκαν
(Growth stories)
•
•
•
•

Εξειδικευμένες τεχνολογίες ή καινοτομίες ανά εφοδιαστική αλυσίδα
Οριζόντιες τεχνολογίες ή καινοτομίες διαφοροποίησης του προϊόντος
Οριζόντιες τεχνολογίες ή καινοτομίες μείωσης του κόστους
Οριζόντιες οργανωτικές καινοτομίες

Ενδεικτικά αποτελέσματα:
Καινοτομίες διαφοροποίησης (ενδεικτική
αναφορά)
•
•

•
•

Τεχνολογίες υποστήριξης της πιστοποίησης προϊόντων με διεθνή και
αναγνωρίσιμα πρότυπα
Τεχνολογίες ταυτοποίησης, ανάδειξης, προσαρμογής, βελτίωσης και
χρήσης τοπικού γενετικού υλικού (αρχαίες ή παραδοσιακές ή τοπικές
ποικιλίες για φυτά ή φυλές για ζώα)
Τεχνολογίες παραγωγής λειτουργικών τροφίμων
Τεχνολογίες παραγωγής προϊόντων χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη

Ενδεικτικά αποτελέσματα:
Καινοτομίες μείωσης κόστους (ενδεικτική
αναφορά)
•
•

•

•

Marketing, ως απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την οργάνωση, της
αναζήτησης αγορών, της προβολής και της προώθησης των προϊόντων.
Logistics, ως τεχνολογία συμπίεσης του κόστους διακίνησης - διαχείρισης
των προϊόντων, ελαχιστοποίησης του χρόνου πρόσβασης στις αγορές και
διατήρησης των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών (ειδικά των νωπών).
Πληροφορική (ΤΠΕ εν γένει), ως τεχνολογία αναδιοργάνωσης των
επιχειρήσεων και των εφοδιαστικών αλυσίδων με στόχο τη συμπίεση του
κόστους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Benchmarking ως τεχνική συγκριτικής αξιολόγησης, εύρεσης των δυνατών
– αδύνατων κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας και καθορισμού των
αναγκαίων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Ενδεικτικά αποτελέσματα:
Οργανωτικές καινοτομίες (ενδεικτική
αναφορά)
•

•

Δημιουργία ή αναδιοργάνωση σε περιφερειακό επίπεδο υφιστάμενων
δομών με αντικείμενο την υποστήριξη της λήψης των απαραίτητων
πολιτικών αποφάσεων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του
Περιφερειακού Παραγωγικού Συστήματος. Ουσιαστικά πρόκειται για τον
υποστηρικτικό μηχανισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας.
Δημιουργία ή αναδιοργάνωση σε περιφερειακό επίπεδο υφιστάμενων
δομών με αντικείμενο την διαμεσολάβηση μεταξύ επιχειρήσεων και
Πανεπιστημιακών, Τεχνολογικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων
(τεχνομεσιτεία) και στόχο τη μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας και
ερευνητικών αποτελεσμάτων προς τις επιχειρήσεις και αναγκών (ή
υποθέσεων) έρευνας από τις επιχειρήσεις προς τους φορείς έρευνας

Ενδεικτικά αποτελέσματα:
Καταγραφή των Ερευνητικών Δομών
Πίνακας καταγραφής ερευνητικών δομών

Εφοδιαστι
κή
Αλυσίδα

Ερευνητική Δομή
(τίτλος) Υπεύθυνος

Έδρα
(Περιφέρεια,
Χώρα)

Τηλέφωνο

e-mail

Στόχος: Η δημιουργία portal επικοινωνίας
Ερευνητικών Δομών - Επιχειρήσεων

Τεχνολογία
που μπορεί
να υποστηρίξει ή
μεταφέρει
σε ΜΜΕ

Σύνοψη α’ κύκλου (1)
• Οι Ανθρώπινοι πόροι
– Εκπαίδευση νέων αγροτών
• Νέες μέθοδοι και τεχνικές,
• αγροτική επιχειρηματικότητα

– Εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων Τ-Π
• Εισαγωγή καινοτομιών στις επιχειρηματικές διεργασίες
• Αναζήτηση - διερεύνηση νέων αγορών
• Επιτυχής προώθηση προϊόντων

– Ανάπτυξη μεθόδων και υλικού δια βίου μάθησης

Σύνοψη α’ κύκλου (2)
• Το Μείγμα των Προϊόντων και η διερεύνηση των
Αγορών
– Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας (ΠΟΠ, ιδιαίτερα
προϊόντα)
– Αύξηση προστιθέμενης αξίας
• Καθετοποίηση μεταξύ πρωτογενούς τομέα - κλάδων Τ-Π και
τομέα υπηρεσιών (έρευνας, συμβουλών, εμπορίας)

– Προώθηση συνεργατικών σχημάτων
• Εισαγωγή οργανωσιακής καινοτομίας (δίκτυα,
συνεταιρισμοί , συμβολαιακή γεωργία)

– Συστηματική παρακολούθηση αγορών

Σύνοψη α’ κύκλου (3)
• Το τριπλό χάσμα της έρευνας - τεχνολογικής
ανάπτυξης
– Επιχειρήσεις: Ζητούν διεργασιακές καινοτομίες
– Εθνική Στρατηγική: Διαφέρει από τις προτάσεις
του περιφερειακού συστήματος παραγωγής
γνώσης
– Ερευνητές: Διαθέτουν εμπεδωμένη γνώση σε
άλλο επίπεδο από το ζητούμενο.

Σύνοψη α’ κύκλου (4)
• Η Δικτύωση εντός του Περιφερειακού Συστήματος
Καινοτομίας
– Δίκτυα επιχειρήσεων – Παραγωγών (π.χ. ΘΕΣ γάλα).
Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη παράδοσης συνεργασίας
– Δικτύωση του Αγροδιατροφικού κλάδου με άλλους
κλάδους της οικονομίας (π.χ. τουρισμός)
– Δικτύωση Έρευνας – Παραγωγής (μεταφορά τεχνολογίας)
• Μεταφορά γνώσης
• Οργάνωση Proactive δράσεων μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας

– Ευθυγράμμιση στόχων Περιφερειακής Διοίκησης –
Αγροδιατροφικού κλάδου

A draft growth story (1)
• Εκσυγρονισμός του πρωτογενή τομέα με παρεμβάσεις
σε κρίσιμους κρίκους της αλυσίδας αξίας, ιεράρχηση
βάσει επιπτώσεων
– Η ποσοτική ανάλυση των αλυσίδων αξίας κρίσιμη
προτεραιότητα!
– Δεν πρόκειται κατ’ ανάγκη για τεχνολογική καινοτομία

• Νέοι κλάδοι:
– Λειτουργικά τρόφιμα
– Έλεγχος ποιότητας, πιστοποίηση ταυτότητας προϊόντων &
τροφίμων
• Και οι δύο θα είναι μάλλον προϊόν εκμετάλλευσης ερευνητικής
δραστηριότητας (spinoffs ή startups)

A draft growth story (2)
• Μετάβαση: Μικρή βάση σε όρους απασχόλησης, ΑΕΠ
και εξαγωγών με τα σημερινά δεδομένα
– Νέες καλλιέργειες (π.χ. Στέβια, υπερτροφές, αρωματικά ή
φαρμακευτικά φυτά)
– Εκτροφή ζώων (π.χ. τοπικές φυλές, βούβαλοι) ή
υδατοκαλλιέργειες
– Μέλι (π.χ. βαμβακόμελο)

• Παράπλευρη Διαφοροποίηση: Δεν μπορεί ν’
αξιολογηθεί με τα σημερινά δεδομένα λόγω χρονικών
περιορισμών και έλλειψης ωριμότητας
– Πρώτη προτεραιότητα κατά την εφαρμογή της RIS3

Επόμενα Βήματα
• Ανάλυση SWOT
• Εγκαθίδρυση Συστήματος Διακυβέρνησης (Μηχανισμός
διοίκησης - διαχείρισης της καινοτομίας, μηχανισμοί
εφαρμογής και υποστήριξης, σχέση αυτών με τις ερευνητικές
δομές)
• Καθορισμός και συμφωνία επί του «Οράματος»
• Ολοκλήρωση (τελική συγγραφή) του Επιχειρησιακού
Σχεδίου
• Οργάνωση του Συστήματος Παρακολούθησης και
Αναθεώρησης

σας ευχαριστώ ….

