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Τι γνωρίζουµε για τα µικρά οινοποιεία;
Σε πρόσφατη δηµοσιευµένη έρευνα ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων, αναλύονται εκτενώς οι ευκαιρίες
και οι ανάγκες του οινοπαραγωγικού τοµέα, καθώς και η ανεκµετάλλευτη οικονοµική του δυναµική.
Πιο συγκεκριµένα, στην έρευνα συνέλαβαν το Πανεπιστήµιο της Macerata, η κοινοπραξία του «The
Wine Lab», µε τη συµβολή του Πανεπιστηµίου San Raffaele-Ρώµη, και από την οποία προκύπτουν
οι απτές και άυλες ανάγκες των µικρών οινοποιείων που δραστηριοποιούνται σε µειονεκτικές και
αποµακρυσµένες περιοχές.
Μερικά από τα κύρια ευρήµατα είναι:
Οι δυσκολίες των µικρών οινοποιείων σχετίζονται άµεσα µε το µέγεθος, τη γεωγραφική τους
θέση και η µειωµένη πρόσβαση τους σε τραπεζικά προϊόντα (πιστώσεις). Δεδοµένου ότι είναι
κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις µε περιορισµένο χρόνο και δεξιότητες, εκτός της παραγωγής,
αντιµετωπίζουν συχνά δυσκολίες µε τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις καθώς και µε τη συνολική
διαχείριση των επιχειρήσεων (σχεδιασµός, διοίκηση, µάρκετινγκ).
Τα περιουσιακά στοιχεία των µικρών οινοποιείων σχετίζονται άµεσα µε την ποιότητα των
προϊόντων τους και µε την σύνδεση τους στην περιοχή που δραστηριοποιούνται ως
αναπόσπαστο µέρος της παράδοσης και του πολιτισµού του τόπου.
Η συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων εκλαµβάνεται θετικά, όπως επίσης και η
δικτύωση σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, εµπόδιο στην δηµιουργία δικτύων είναι ο χρόνος που
απαιτείται για την οικοδόµηση των σχέσεων και της εµπιστοσύνης µεταξύ φορέων, οργανώσεων
και επιχειρήσεων.
Αναντιστοιχίες δεξιοτήτων παρατηρούνται µεταξύ θεωρίας και πρακτικής καθώς και
εκπαιδευτικά κενά σε επιχειρηµατικές, εµπορικές και οικονοµικές δεξιότητες. Οι “σκληρές” και
“µαλακές” δεξιότητες (hard skills/soft skills) θεωρούνται οι πλέον σηµαντικές. Επιπλέον, οι σχέσεις
µεταξύ πανεπιστηµίων & επιχειρήσεων µε στόχο την ανάπτυξη κοινών προγραµµάτων σπουδών
θεωρούνται κρίσιµες από τους σπουδαστές, οι οποίοι είναι λιγότερο πεπεισµένοι πλέον ότι οι
δεξιότητές τους είναι κατάλληλες και επαρκείς για την αγορά εργασίας του τοµέα.
Ο οινοτουρισµός θεωρείται ευρέως ο πιο ελπιδοφόρος τοµέας ανάπτυξης, µε τα οινοποιεία να
αποτελούν καταλυτικό παράγοντα στη δηµιουργία ενδιαφέροντος για τις περιοχές που
δραστηριοποιούνται σε συνάρτηση µε τις κατά τόπους πολιτιστικές και τουριστικές δυνατότητες.
Οι πολιτικές παρεµβάσεις και η δηµιουργία επιπρόσθετων χώρων διαλόγου µεταξύ
επιχειρήσεων, πανεπιστηµίων και φορέων λήψης αποφάσεων, είναι απαραίτητοι για την επίτευξη
κοινής περιφερειακής ανάπτυξης.
Στην πρωτότυπη µελέτη ‘Learning landscapes: needs and opportunities in the wine sector’
(download εδώ) οι δραστηριότητες αναλύονται µέσω µιας ακαδηµαϊκής-επιχειρηµατικής σκοπιάς.
Οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις χαρτογραφούνται και παρέχονται συστάσεις για την δηµιουργία και
βελτίωση των συµπλεγµάτων πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων, τόσο εγχώρια όσο και σε όλες τις
χώρες της ΕΕ.
The Wine Lab είναι ένα έργο που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται από
µια διακρατική κοινοπραξία εµπειρογνωµόνων από την Αυστρία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την
Ιταλία και την Κύπρο.

