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Ένα απο τα κύρια χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας και των επιτυχεµµένων
επιχειρηµατιών είναι η ικανότητα τους να εντοπίζουν και να αξιοποιούν ευκαιρίες.
Πρόκειτα για µια µοναδική ικανότητα η οποία µπορεί µεν να υπάρχει έµφυτη σε
κάποιους ανθρώπους αλλά ταυτόχρονα είναι µια ικανότητα που µπορεί να
αναπτυχθεί και να ενισχυθεί.

Παρόλα αυτά οι περισσότεροι απο µας θεωρούν τους ανθρώπους που αξιοποίησαν
ευκαιρίες απλά τυχερούς . Υποτιµώντας δηλαδή πολλές φορές τη συνεισφορά των
ατόµων αυτών στην όλη επιτυχία αποδίδουν τα πάντα στην τύχη. « Αν είχα και γώ λέ
την ευκαιρία», λένε «θα ήταν αλλιώς τα πράγµατα».

∆εν θα ισχυριστώ ότι η τύχη δεν παίζει ποτέ κανένα ρόλο, ούτε οτι κάποιες συγκυρίες
δεν βοήθησαν πραγµατικά κάποιους. Άλλωστε αυτό είναι πέρα απο τον δικό µας
έλεγχο. Θα ισχυριστώ όµως ότι µε τον κατάλληλο τρόπο σκέψης και δράσης
µπορούµε να εντοπίσουµε ευκαιρίες αλλά και να τις αξιοποιήσουµε. Φτάνει να
έχουµε το νου, τα αυτιά και τα µάτια µας ανοιχτά. Να έχουµε οφέλιµη και όχι
κουτσοµπολίστικη περιέργια, να δυκτιωνόµαστε, να ψάχνοµε και να αναζητούµε.

Ο µεγάλος γκούρου της δηµιουργικότητας Edward de Bono, µιλώντας για την ανάγκη
µεθοδικής και συστηµατικής προσπάθειας µε συγκεκριµέµα εργαλεία για την
παραγωγή ιδεών είχε πεί ότι δεν έχουµε την πολυτέλεια να αφήνουµε την
δηµιουργικότητα απλά στη έµπνευση. Θα πρέπει να την προκαλούµε και να την
αναζητούµε. Χρησιµοποιώντας χαρακτηριστικά τη ιστορία µε το µήλο, που όπως

λέγεται είχε πέσει κάτω απο τη µηλιά δίδωντας την αφορµή στον Νεύτωνα να
διατυπώσει τον περίφηµο νόµο της βαρύτητας, ο Edward de Bono είπε πως δεν
πρέπει να περιµένουµε να πέσει το µήλο αλλά να σηκωθούµε κα κουνήσουµε εµείς οι
ίδιοι το δέντρο.

Το ίδιο θα έλεγα ισχύει και για τις ευκαιρίες. Θα πρέπει να κάνοµε και εµείς κάτι –
όπως το κούνηµα του δέντρου – για να µας προκύψουν. Αν προκύψουν τυχαία καλώς
να ορίσουν. Στό µεταξύ όµως θα πρέπει να τις κυνηγάµε και τις αναζητούµε. Αυτή
είναι η σωστή αντίληψη.

Θα έλεγα λοιπόν πώς το πρώτο που χρειάζεται να κάνουµε είναι να γίνουµε
ασυµβίβαστοι µε αυτό που κάνουµε. όσο καλό και επιτυχεµµένο και αν είναι.
Να αποκτήσουµε δηλαδή µια τέτοια αντίληψη και διάθεση που θα µας κάνει να
αναζητούµε το διαφορετικό και το καλύτερο. Εκείνο που θα µας απογειώσει κάθετα
και δυναµικά. Το δεύτερο είνα να έχοµε τα µάτια µας ανοιχτά. Γιατί ενώ δηλαδή η
καινοτοµία και η δηµιουργικότητα έχουν να κάνουν µε την υιοθέτηση αλλαγών που
προσθέτουν αξία, ο εντοπισµός και η εκµετάλλευση ευκαιριών έχουν να κάνουν µε
τον τρόπο που βλέπουµε τα πράγµατα. Συγκεκριµένα έχουν να κάνουν µε τον τρόπο
που ανιχνεύουµε µια πιθανή ευκαιρία. ∆ύο δηλαδή άτοµα ή πολλά άτοµα µπορεί να
είναι γνώστες των ίδιων δεδοµένων και συνθηκών αλλά ένας µόνο να δεί την
ευκαιρία που κρύβεται πίσω απο την όλη εικόνα.

Ωραία όλα αυτά θα µου πείτε. Υπάρχει όµως κανένας πρακτικός τρόπος να γίνουµε
καλύτεροι στην αναζήτηση και αξιοποίση ευκαιριών. Ευτυχώς ναί. Υπάρχουν
διάφοροι τρόποι.

Ο πρώτος λοιπόν τρόπος είναι η πρόβλεψη. Η ικανότητα µας δηλαδή να
προβλέψουµε κάτι µε λογικό τρόπο. Αν για παράδειγµα πολλύς κόσµος αντιµετωπίζει
ένα συγκεκριµένο πρόβληµα, ένα προιόν πρός αυτή την κατεύθυνση θα έχει
προοπτική. ∆εύτερος τρόπος είναι η δραστηριότητα που παρατηρούµε να είναι
εύρεως διαδεδοµένη. Αυτό θα µας οδηγήσει στο συµπέρασµα οτι υπάρχει µεγάλη
αγορά. Τρίτος τρόπος είναι η αναζήτηση δυσκολιών και προβληµάτων. Κάθε
δυσκολία και κάθε πρόβληµα προσφέρει την δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών.

Μια καλή µέθοδος για να το κάνετε αυτό είναι να διερωτηθείτε « τι µε δυσκολεύει σε
αυτή τη δραστηριότητα» ή « ποιά είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει κάποιος
στην δραστηριότητα αυτή» π.χ κάποιος που αναζητά στέγη, κάποιος που χρειάζεται
φροντίδα για τα παιδιά του, κάποιος που θέλει να εισάγει κάτι, κάποιος που θέλει να
µάθει κάτι, κάοποιος που θέλει να ταξιδέψει επιγόντως.
Αφου βρούµε τα προβλήµατα, αναζητούµε λύσεις – ευκαιρίες – για δράση.

Ένας άλλος απλύστερος τρόπος αναζήτησης ευκαιριών είναι η αναζήτηση τάσεων.
Αν µπορούµε να εντοπίσουµε µια εξελισσόµενη τάση αρκετά νωρίς, έχουµε µια καλή
δυνατότητα αξιοποίησης µιας ευκαιρίας. Αν για παράδειγµα βλέπω ότι η νεολαία
προχωρεί προς µια συγκεκριµένη τάση ντυσήµατος ή χρήσης προιόντος τότε έχω µια
ευκαιρία δραστηριοποίησης σε προιόντα που ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες.

Ένας άλλος τρόπος είναι να προσπαθήσουµε να αξιολογήσουµε τις συνέπειες µιάς
τάσης ή άλλων παραγόντων που αναφέρτηκαν και να διακρίνουµε ευκαιρίες που θα
εµφανισθούν στο µέλλον. Άν για παράδειγµα εφαρµοσθεί αυστηρά η πλήρης

απαγόρευση του καπνίσµατος σε κάποιους χώρους είναι δυνατό να υπάρξει ευκαιρία
για κατασκευή και επίπλωση ειδικών εξειδικευµένων χώρων για καπνιστές.

Υπάρχουν βέβαια και άλλοι τρόποι που µπορούν να ενισχύσουν την πιθανότητα µας
να εντοπίσουµε ευκαιρίες εφόσον βρισκόµαστε στο κατάλληλο µήκος κύµατος και
στη συχνότητα αναζήτησης ευκαιριών. Η δικτύωση µε άτοµα απο πολλόυς χώρους
και ενδιαφέροντα, το διάβασµα, η µεθοδική αναζητηση στο διαδύκτιο, η αναζήτηση
επιτυχεµένων πρκατικών που εφαρµόζονται έξω απο τη δική µας σφαίρα
δραστηριοτήτων και η προσαρµογή τους σε δικά µας γνωστά πεδία δράσης, καθως
και η διάθεση µας να ακούσουµε τις εµπειρίες και τα προβλήµατα άλλων είναι
µερικοί βασικόι τρόποι εντοπισµού ευκαιριών.

Εφόσον τώρα εντοπίσουµε την ευκαιρία θα πρέπι να προχωρήσουµε σε γρήγορη
αξιολόγηση και δράση. ∆εν θα πρέπει να προχωρήσουµε ούτε χωρίς αξιολόγηση
αλλά ούτε αργά και καθυστερηµένα. Ο κόσµος της επιχειρηµατικότητας ευνοεί
πάντοτε τον πρώτο. Αυτον πού ηγείται και ανοίγει δρόµους. Οι άλλοι ακολουθούν.
Είναι βέβαια πάντα πολύ σοφό να προχωρούµε διακριτικά και αστραπιαία σε ένα
τέστ σε µικρή πιλοτική βάση πρίν προχωρήσουµε σε µεγάλες επενδύσεις.

Ανοιχτό λοιπόν µάτι και µυαλό, γρήγορη αξιολόγηση και ταχύτητα στην υλοποίηση.
Σοφά ο λαός µας υπογγραµίζει την ανάγκη για γρήγορη δράση, εφόσον εντοπισθεί η
ευκαιρία, µε το «ήβρες το σύκο σήκωστο, πριν το σηκώσει άλλος».
Να µάθουµε λοιπόν να ψάχνουµε για τα σύκα. Τα καλά σύκα. Και να τα σηκώνουµε
γρήγορα. Αυτός είναι ο σωστός και επιτυχεµένος επιχειρηµατίας.
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