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Πολλά έχουν γραφτεί για το θέµα της καινοτοµίας και της σηµασίας της.
Προσωπικά, έχουµε καταπιαστεί, αρθρογραφικά, για πολύ περισσότερο από τα
τελευταία δέκα πέντε χρόνια. Τόσο η ΕΕ όσο και η κυβερνήσεις των µελών,
συµπεριλαµβανοµένης εκείνης της χώρας µας, έχουν αρχίσει, η κάθε µια µε το δικό της
ρυθµό, να παίρνουν το θέµα πολύ στα σοβαρά. Στη άλλη πλευρα του Ατλαντικού, ο
νεοκλεγής πρόεδρος Οµπάµα, αξιοποίησε όσο κανένας άλλος υποψήφιος σε προεδρικές
αναµετρήσεις την τεχνολογία και την καινοτοµία. Όχι όµως µόνο αυτό. Οι προκριµατικές
θέσεις, του Προέδρου τώρα Οµπάµα, στο θέµα της καινοτοµίας συγκέντρωσαν τα
εγκωµιαστικά σχόλια πολλών ειδικών και εµπλεκοµένων. Όµως, εκείνο που θα κάνει
την πραγµατική διαφορά, σε ολόκληρο τον κόσµο είναι η άµεση αντίδραση και
ευαισθητοποίηση των ίδιων των επιχειρήσεων. Αυτό είναι το κύριο ζητούµενο.
Ιδιαίτερα αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
Οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιληφθούν, και να κάνουν πράξη, ότι η
καινοτοµία είναι εκείνη που θα τους επιτρέψει να διατηρηθούν στο νέο οικονοµικό
παιχνίδι αλλά και να ανταγωνιστούν µε αξιώσεις στη δύσκολη αυτή περίοδο.
Η δυνατότητα τους να καινοτοµούν και να ελίσσονται και όχι να συνεχίζουν να κάνουν
εκείνο που πάντα ήξεραν έστω και αν προσπαθούν να το κάνουν καλύτερα. Πολύ
χειρότερα, κάνοντας ότι κάνουν όλοι στον τοµέα µας, δεν µας οδηγεί σε τίποτα
διαφορετικό και σε καµιά καινοτοµία.
Πολλοί επιχηρηµατίες µας, ασχολούνται απλά µε την καθηµερινή επίλυση προβληµάτων
και την επαναληπτική καθηµερινή δραστηριότητα. ∆εν υπάρχει δυστυχώς χρόνος για
αµφισβήτηση, για προβληµατισµό και για διερεύνηση άλλων εναλλακτικών τρόπων και
δυνατοτήτων. Κί όµως. Θα πρέπει να φροντίζουµε να βρίσκουµε χρόνο για να
διερωτούµαστε τι και γιατί το κάνουµε. Πώς αλλιώς θα µπορούσαµε να το κάνουµε ;
Τι άλλο θα µπορούσαµε να παράξουµε η να προσφέρουµε ; Ποιές άλλες διαδικασίες,
τρόπους προβολής και διάθεσης των προιόντων και υπηρεσιών µας θα µπορούσαµε να
υιοθετήσουµε ; Πόσο διαφορετικοί και σε τί είµαστε ή θα µπορούσαµε να είµαστε απο
τον ανταγωνισµό ; Πώς θα µπορούσαµε να γίνουµε ;
H διαφοροποίηση ( differentiation ) θα πέπει να είναι στρατηγικός και µόνιµος στόχος
των επιχειρηµατιών µας. Με ποιό τρόπο θα µπορούσαµε να προσφέρουµε κάτι το
ξεχωριστό και µοναδικό ; Ποια άλλη αξία θα µπορούσαµε να προσδώσουµε στο δικό
µας προιόν η υπηρεσία για να διαφοροποιηθούµε ; ∆εν είναι πάντοτε ανάγκη η αξία
αυτή να έχει άµεση σχέση µε το ίδιο το προιόν η την υπηρεσία µας. Εκείνο που έχει
σηµασία είναι ο πελάτης να εκτιµά ότι αυτή η διαφοροποίηση µας του προσφέρει κάτι
το οποίο έχει σηµασία και έχει αξία γιαυτόν !
Από τον µεγάλο γκούρου της καινοτοµίας, Edward de Bono, είχε ζητηθεί κάποτε να
προτείνει τρόπους αύξησης των πωλήσεων µια µεγάλης Αγγλικής εταιρείας
αυτοκινήτων. Ενώ λοιπόν όλοι ανέµεναν, στα πλαίσια παραδοσιακού τρόπου σκέψης, να

ακούσουν περί νέων πρακτικών διαφήµισης και marketing, τον άκουσαν µε έκπληξη να
εισηγείται στην εταιρεία « να αγοράσει, στο Λονδίνο αρχικά, χώρους στάθµευσης που
θα χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες και µόνο των αυτοκινήτων
της» ! Παρολο δηλαδή που η εισήγηση δεν αφορούσε άµεσα το ίδιο το προιόν εντούτοις
για τον πελάτη είχε ιδιαίτερη αξία – λόγω βέβαια του τεράστιου υπαρκτού προβλήµατος
στάθµευσης ! Πόσες επιχειρήσεις µας θα µπορούσαν να καινοτοµήσουν εφαρµόζοντας
αυτή την απλή ιδέα. Να διερωτηθούν δηλαδή τί είναι εκείνο που για τους πελάτες τους
είναι πρόβληµα ή το έχουν ανάγκη και θα µπορουσε να προσδώσει αξία στο προιόν ή την
υπηρεσία τους και να βρούν τρόπο να το συνδιάσουν.
Πώς λοιπόν µπορεί η καινοτοµία να αποδώσει αποτελεσµατικά σε µια επιχείρηση ;
Mόνο µε την αξιοποίηση του πολυτιµότερου κεφαλαίου που οι επιχειρήσεις µας
διαθέτουν και που δυστυχώς πολύ λίγες το αξιοποιούν. Tο ανθρώπινο δυναµικό ! Το
µόνο δυναµικό από το οποίο µπορούν να προέλθουν αλλαγές, εισηγήσεις, νέες ιδέες,
βελτιώσεις, καινοτοµίες.
Όσο λοιπόν σηµαντική είναι η υιοθέτηση συστηµάτων ποιότητας , άλλο τόσο
σηµαντική –αν όχι περισσότερο – είναι η υιοθέτηση, το συντοµότερο δυνατό
συστηµάτων καινοτοµίας. Συστηµάτων δηλαδή εµπέδωσης µιάς σωστής κουλτούρας η
οποία θα προάγει την παραγωγή, αναγνώριση και την αξιοποίηση ιδεών. Οχι όµως
περιστασιακά αλλά στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου στρατηγικού προγράµµατος για
την καινοτοµία. Ενός προγράµµατος για ανάπτυξη κατάλληλης κουλτούρας και
εκπαίδευσης , και την παραγωγή, αντικειµενική αξιολόγηση , υλοποίηση και αναγνώριση
ιδεών. Αυτά απο την πλευρά των επιχειρήσεων. Συνοπτικά βέβαια.
Απο την πλευρά της πολιτείας, τώρα υπάρχει άµεση ανάγκη σχεδιασµού και υλοποίησης
προγραµµάτων πρακτικής στήριξης της καινοτοµίας. Με σωστή διαφώτιση, µε
προγράµµατα επιχορήγησης, προγράµµατατα κατάρτησης και εκστρατεία
ευαισθητοποίησης, ενεργοποίησης και αξιοποίησης του νοητικού κεφαλαίου της χώρας
µας. Σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους χώρους.
Θα πρέπει όλοι µας να αντιληφθούµε ότι η καινοτοµία δεν είναι πολυτέλεια, όπως παλιά
την θεωρούσαν πολλοί αλλά µια αναγκαιότητα ύψιστης σηµασίας και προτεραιότητας.
Ιδιαίτερα αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
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