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∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η πολυπλοκότητα των προϊόντων, των διαδικασιών,
των νοµοθεσιών, και των συναλλαγών γενικά αποτελεί

ολοένα και µεγαλύτερο

βραχνά στις σύγχρονες κοινωνίες. Τόσο σε επίπεδο κρατικό όσο και επίπεδο
ιδιωτικού τοµέα – και όχι βεβαια µόνο στη χώρα µας – η απλότητα και η γρήγορη και
αποτελεσµατική κατανόηση και δράση καταντά άπιαστο όνειρο.

Ειναι γιαυτό που ολοένα και περισσότερο κόσµος αρχίζει να αισθάνεται την πίεση
και την κούραση που η αχρείαστη πολυπλοκότητα δηµιουργεί καθηµερινά στη ζωή
µας. Είτε πρόκειται για νοµοθεσία η κανονισµό που προσπαθεί να καταλάβει, είτε για
διαδικασία που απαιτείται από χρηµατοδοτικό, κυβερνητικό η άλλο οργανισµό ή
επιχείρηση είτε για οδηγίες χρήσης κάποιου προϊόντος.

Πόσοι από µας αλήθεια, κατανοήσαµε ποτέ το περιεχόµενο στο χοντρό βιβλιάριο,
που συνόδευε τον ηλεκτρονικό µας υπολογιστή, το DVD , το πλυντήριο , τον
εκτυπωτή η ένα οποιοδήποτε άλλο προϊόν που αποκτήσαµε ; Από την άλλη όµως
πλευρά, πόσοι δε µιλήσαµε εγκωµιαστικά και µε ενθουσιασµό για κάποια επιχείρηση
η οργανισµό που µας έδωσε τη δυνατότητα µέσα απο µια απλή διαδικασία -όταν και
όποτε βέβαια συµβεί- να επιτύχουµε το πολυπόθητο αποτέλεσαµα που επιδιώκαµε ;

Πόσοι από µας χρησιµοποιούµε όλες τις δυνατότητες του υπολογιστή, των
λογισµικού, διαφόρων λογισµικών, του DVD ή του τηλεχειριστηρίου µας ;

Πόσοι απο µάς χρησιµοποιούµε όλες εκείνες τις πολυδιαφηµιζόµενες δυνατότητες
ενός σύγχρονου κινητού τηλεφώνου ; Πολύ λίγοι ίσως. Η ίδια η περίφηµη Microsoft
δηλώνει ότι ελάχιστοι χρήστες του λογισµικού της για συγγραφή κειµένων, του
γνωστού ως Microsoft Word χρησιµοποιούν περισσότερο από το 10 % των
δυνατοτήτων του.

Τι πρέπει να γίνει λοιπόν ; Χρειάζεται πιστεύω µια συλλογική στράτευση ενάντια
στην πολυπλοκότητα. Σε πολλές χώρες και οργανισµούς η µάχη αυτή δίδεται από
καιρό. Θα πρέπει να στηρίξουµε όλοι την απλοποίηση. Ως κράτος, ως επιχειρήσεις,
ως παιδεία, ως νοµοθέτες, ως θεσµοί και γενικά όπου υπάρχει ζωή και
δραστηριότητα. Να θυµόµαστε ότι η πολυπλοκότητα, πέρα από την ψυχοφθόρα
ταλαιπωρία, και την καθυστέρηση εµπεριέχει και κόστος. Μεγάλο κόστος. Κόστος
στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών αλλά και απώλεια εσόδων λόγω της
µειωµένης ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών λόγω ακριβώς της πολυπλοκότητας.

Τα ιδία τα κίνητρα που δίδονται πολλές φορές σε οµάδες πληθυσµού πρέπει να είναι
απλά και κατανοητά για να αξιοποιηθούν. Πόσες φορές ακούω µε πολλή θλίψη
συµπατριώτες µας να λεν « είναι αλήθεια, υπάρχει κάποιο κίνητρο η κάποια βοήθεια
που προσφέρεται στους επιχειρηµατίες ή σε άλλους πολίτες, αλλά είναι τόσο
πολύπλοκη η διαδικασία που δεν θέλω να συµµετάσχω». Αν είναι δυνατό !
Η πολιτεία να διαθέτει

πόρους, από το υστέρηµα του φορολογουµένου και η

πολυπλοκότητα να µην επιτρέπει την αξιοποίηση των.

Στο επίπεδο των επιχειρήσεων η προσπάθεια θα πρέπει ακόµα περισσότερο να
εντατικοποιηθεί. Γιατί εκεί µιλούµε πλέον για µια απλοποίηση που µετατρέπεται σε
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Θα πρέπει δηλαδή µε κάθε θυσία να προβληµατζόµαστε
για να βρουµε τους τρόπου εκείνους που θα είναι οσο πιο εύκολο και απλό για τον
πελάτη να κατανοήσει τα πλεονεκτήµατα του προιόντος ή της υπηρεσίας µας, να
αγοράσει και να αξιοοποιήσει αυτό που προσφέρουµε.

Το ευχάριστο είναι ότι πορούµε πραγµατικά να απλουστεύσουµε τα πράγµατα.
Αν ρωτήσετε άτοµα που εµπλέκονται σε πολύπλοκες διαδικασίες, κυβερνητικών
οργανισµών, τραπεζών, άλλων υπηρεσιών και επιχειρήσεων, στην τεράστια τους
πλειοψηφία έχουν απόψεις για απλοποίηση. Χρειάζεται όµως µεθόδευση, χρόνος για
σκέψη και προθυµία από την πλευρά της

διεύθυνσης να αφουγκραστεί και να

ενεργήσει.. Πρέπει να πάψουµε να θεωρούµε ότι επειδή κάτι γινόταν πάντα µε ένα
συγκεκριµένο τρόπο είναι κατ ανάγκη και ο καλύτερος και ο πιο απλός τρόπος.
Είναι δυνατό οι λόγοι για τους οποίους κάτι άρχισε να γίνεται µε κάποιο τρόπο να
έχουν εκλείψει. Μήπως συνεχίζουµε από συνήθεια ; Μήπως φοβόµαστε την αλλαγή ;
Έχουµε κάνει έρευνα αγοράς για να δούµε πόσο ικανοποιηµένο είναι το κοινό ή οι
πελάτες µας και πόσο απλές και αποδεκτές είναι οι διαδικασίες µας ;

Η απλοποίηση επιτυγχάνεται µόνο αν της δώσουµε τη σηµασία που της αξίζει και
κάνουµε συνειδητή προσπάθεια. Ποτέ δε θα πρέπει να ικανοποιούµαστε µε την
πρώτη λύση η την πρώτη επιλογή. Θα πρέπει συνεχώς να διερωτόµαστε.
Είναι πράγµατι αυτός ο πιο απλός τρόπος ; Να περνούµε σηλαδή το κάθε τι απο ένα
«τέστ απλότητας».
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απλοποίησης

και

υπεραπλούστευσης. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Η υπεραπλούστευση δεν είναι
σίγουρα επιθυµητή γιατί είναι η απλοποίηση µέχρι του σηµείου να αγνοούνται άλλες
σηµαντικές αξίες. Αυτό δεν το θέλουµε. Εµπεριέχει άλλωστε κυνδίνους. Θέλουµε
όµως το πιο απλό και το πιο αποτελεσµατικό.

Η απλοποίηση λοιπόν είναι ένα αληθινό και ισχυρό στρατηγικό πλεονέκτηµα.
Στον ανταγωνιστικό κόσµο που ζούµε, όπου η καινοτοµία είναι πλέον απαραίτητη,
και όχι όπως πίστευαν πολλοί, πολυτέλεια, η απλότητα και η συνεχής απλοποίηση θα
κάνει τους οργανισµούς και τα κράτη να διαφοροποιούνται και να ξεχωρίζουν.

∆εν είναι τυχαίο που µεγάλοι οργανισµοί επενδύουν συνεχώς

στην απλότητα.

Χαρακτηριστικό µόνο παράδειγµα ο κολοσσός της Phillips, στην οποία

ειδική

Συµβουλευτική Επιτροπή Απλοποίησης (Simplicity Advisory Committee) ελέγχει τα
πάντα ως προς την απλότητα τους. Ας επενδύσουµε και µείς στην απλότητα. Στο
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Εµείς θα είµαστε οι κερδισµένοι.
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