∆ηµιουργικότητα - Καινοτοµία και Οικονοµικη Κριση !
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Με το θεµα της καινοτοµιας εχουµε καταπιαστεί, αρθρογραφικά για περισσότερο από τα
τελευταία δέκα χρόνια. Ειχαµε στο παρελθον επανελλειµένα τονισει πως η σωστη και
συστηµατικη αξιοποιηση της δηµιουργικοτητας και της καινοτοµιας, αποτελει την
απαντηση στις πολλαπλες πιεσεις του ανταγωνισµου. Γιατι µας βοηθα να
διαφοροποιηθουµε, να βελτιωσουµε τα προιοντα και τις υπηρεσιες µας, να
αξιοποιησουµε ανεκµεταλλευτες δυνατοτητες και ευκαιριες , να ικανοποιησουµε νεες
αναγκες και να κατακτησουµε νεες αγορες.
Χωρις κανενα λοιπον δισταγµο αλλα και χωρις να ισχυριζοµαστε οτι βρισκοµαστε
τεκµηριωµενα στα προθυρα κρισης, λεµε και παλι οτι η δηµιουργικοτητα και η
καινοτοµια µπορουν να αποτελεσουν την απαντηση και σε οπιαδηποτε επερχοµενη η
υπαρκτη οικονοµικη κριση.
Παρολο που η ΕΕ όσο και η κυβερνήσεις των µελών, αρχίζουν να παίρνουν το θέµα
πολύ σοβαρά, εκείνο που θα κάνει την πραγµατική διαφορά είναι η άµεση αντίδραση
και ευαισθητοποίηση των ίδιων των επιχειρήσεων. Και δεν υπαρχει καλυτερος χρονος
για να γινει αυτο απο το παρον. Η ωρα της ανησυχιας και του αγχους θα πρεπει να
µετατραπει σε ωρα δηµιουργικης σκεψης και καινοτοµιας.
Εχουµε την εντυπωση, οπως αλλωστε συµβαινει στις ΗΠΑ αλλα και σε πολλες χωρες
της ΕΕ οτι οι επιχειρησεις µας απεχουν πολυ απο την µεγιστη αποδοση την οποια θα
µπορουσαν να εχουν. Με απλα λογια, θεωρουµε οτι θα µπορουσαν να πουλουν και να
κερδιζουν πολυ περισσοτερα. Χρειαζεται οµως να εξετασουν δηµιουργικα ολες τις
δραστηριοτητες που εµπλεκονται στον κυκλο παραγωγης και διαθεσης των προιοντων
και υπηρεσιων των και να διερωτηθουν.
Η «µηχανισµος εσοδων και κερδων» της επιχειρησης µας έιναι ρυθµισµενος να
λειτουργει στo βελτιστο βαθµο ;
Ειναι πραγµατι αυτες οι δυνατοτητες προωθησης των προιοντων και υπηρεσιων µας ;
Ειναι πραγµατι αυτο που ζητα η αγορα ;
Τι θα µπορουσαµε να κανουµε καλυτερα και πιο αποδοτικα ;
Αξιοποιουµε ολες τες δυνατοτητες εκπαιδευσης του προσωπικου µας αλλα και
εντοπισµου νεας πελατειας και αγορων;
Εχοµε διερευνησει µε επαρκεια δυνατοτητες συνεργασιας και συµµαχιων ;
Υπαρχουν πραγµατικα τεραστιες δυνατοτητες συνεργιων και συνεργασιων. Ακοµα και
µε τον ιδιο τον ανταγωνισµο, οσο απιστευτο και αν φαινεται. ∆εν ειναι τυχαιο που
περισσοτερο απο το 20 % των εσοδων µεγαλων επιχειρησεων του εξωτερικου
προερχεται απο συµµαχιες και συνεργασιες.
Χρειαζεται οµως δηµιουργικη προσεγγιση στρατηγικη και ποιοτικη σκεψη. ∆υστυχως οι
καθηµερινες πιεσεις και προβληµατα δεν αφηνουν πολλες φορες τους επιχειρηµατιες µας

να σκεφτουν δηµιουργικα και ποιοτικα. Κι οµως η επιτυχια της επιχειρησης των
σχετιζεται αµεσα µε τη δηµιουργικοτητα και την ποιοτητα της σκεψης των.
Χρειάζεται λοιπόν άµεσα οι επιχειρήσεις µας να αντιληφθούν ότι ειναι η
δηµιουργικοτητα και καινοτοµία που θα τους επιτρέψει να παραµείνουν στο νέο
οικονοµικό παιχνίδι και να ανταγωνιστούν µε αξιώσεις. Είναι η δυνατότητα τους να
καινοτοµούν και να ελίσσονται και όχι να προσπαθούν να κάνουν συνεχώς εκείνο που
πάντα ήξεραν έστω και καλύτερα..
Στόχος λοιπόν θα πρέπει να είναι η διαφοροποίηση. Με ποιο τρόπο θα µπορούσαµε να
προσφέρουµε κάτι το ξεχωριστό και µοναδικό ; Ποιες άλλες αξίες θα µπορούσαµε να
προσδώσουµε στο προιόν µας για να ..διαφοροποιηθούµε ;
∆εν είναι ανάγκη οι αξίες αυτές να έχουν παντοτε άµεση σχέση µε το προιόν. Εκείνο
που έχει σηµασία είναι ο πελάτης να να εκτιµά ότι αυτή η διαφοροποίηση µας του
προσφέρει κάτι το οποίο γι αυτόν έχει έχει αξία !

Είναι λοιπον σηµαντικο να υιοθετήσουν οι επιχειρησεις µας το συντοµότερο συστήµατα
καινοτοµίας. Με ένα συγκεκριµένο οµως πρόγραµµα το οποίο θα περιλαµβάνει
στρατηγική, κατάλληλη κουλτούρα, εκπαίδευση, συστηµα υποβολης ιδεων,
αξιολόγησης , αναγνώρισης και υλοποίησης.
Ετσι θα θωρακιστουµε στον ανταγωνισµό αλλα και σε οποιαδηποτε κριση.
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