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Νέο δυναμικό πρότυπο στην επιχειρηματικότητα μετά την πανδημία
Του ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΪΡΗ

γεγονόε ότι αρχίζει πλέον
να ανατέλλει στην επιχειρηματικότητα
ένα νέο δυναμικό
πρότυπο οικονομίαβ στο πλαίσιο

Είναι

xns 4ns BiounxaviKns Επανάσταση

και των ψηφιακών προκλήσεων
xns εποχήβ μα5 Το πρότυπο
αυτό θα δημιουργήσει νέα δεδομένα
cpépvovxas επαναστατικέ5
αλλαγέε και ανατρέπονταε οικονομικά
μοντέλα αιώνων Μερι
Kés από Tis εκφάνσειε αυτού του
προτύπου αναφέρονται και
Πρώτον με την πηγή
υπεραξίαβ του νέου αυτού
προτύπου που δεν
πλέον ούτε στη διαδικασία
και χρονική διάρκεια παραγωγήβ
evôs npoïôvros ούτε στη συμμετοχή
των συντελεστών παραγω
γήε αλλά στην αποτίμηση του
δημιουργικού χρόνου ενασχόλη
ans για τη σύλληψη μιαβ καινο
τομίαβ Προστιθέμενη αξία
πλέον η έξυπνη ιδέα η
καινοτομία των χαρακτηριστικών
του npoïôvTOS και η διαφορετικότητα
που συναντά Kareis και στα
τέσσερα στοιχεία marketing προϊόν
διανομή προώθηση τιμή Ο
σχεδιασμόε evös έξυπνου προϊό
VTOS ή υπηρεσίαβ με τη συνδρομή
επινόησα μια5 véas εφαρμογήε
evös αλγόριθμου ή evôs έξυπνου
λογισμικού είναι αυτό που
και δίνει υπεραξία στο
προϊόν Το άυλο το ευφυέ το
σχετίζονται

επιχειρηματικού

βασίζεται

συνιστούν

προσμετρείται

δημιουργικό καταλαμβάνει
και παίρνει θέση προστιθέμε

χώρο

vns αξίαε που βεβαίωε αντανακλά
και την τιμή του npoïôvros ή τα
υπηρεσίαε Επιπροσθέτου είναι
αυτό τελικά που αναμετριέται και

Προστιθέμενη αξία
πλέον η έξυπνη
ιδέα η καινοτομία
των χαρακτηριστικών
του προϊόντος και
η διαφορετικότητα

συνιστούν

ρυθμιστικό

σε ôpous παραγωγικότηταε και
ανταγωνιστικότηταε ins iôias τα
επιχείρησα που έχει το προνόμιο

να διαθέτει και να διακινεί παρόμοια
προϊόντα

Δεύτερον με την αξία χρη
σιμότηταβ μιαβ πληροφορίαβ
πρωτογενούβ ή δευτερογενούε
από το εσωτερικό ή εξωτερικό
περιβάλλον xns επιχείρησα
που έχει μεγάλη σπουδαιότητα
καθώε θα συνδράμει στον
ή στην παραγωγή ενόε

ξεχωρίζει

σχεδιασμό

υψηλήβ καινοτομίαβ τεχνολογικού
npoïôvros που το καθιστά

μοναδικό και μακροπρόθεσμα
ανταγωνιστικό
Σε παλαιότερεε εποχέβ το προνόμιο
xns πρόσβασα στην
κατείχαν συγκεκριμένεε
ηγέτιδεε πολιτικέΒ και οικονο
μικέε ελίτ ενώ σήμερα η δυνατότητα
πρόσβασα ανήκει σε
όλουε αρκεί οι έχοντεβ τη
να διαθέτουν επιπλέον
και την ικανότητα επεξερ
aums
xns πληροφορίαβ
γασίαβ
ώστε να αντλούν χρήσιμα στοιχεία
Μόνον έτσι ο σχεδιασμόε
πληροφορία

δυνατότητα

ενόε προϊόντοβ θα συγκεντρώνει

τεχνολογική ιδιαιτερότητα
μοναδικότητα καινοτομία και

φη σε μακρινέε περιοχέβ Tns χώ
pas Επίσα με τη συνεργασία
του INSEAD του Πανεπιστημίου
Cornell και του Οργανισμού
Πνευματικήβ Ιδιοκτησίαβ WIPO
το GII μετράει Tis επιδόσειβ και
νοτομίαβ μια5 xcbpas με βάση τόσο
Tis εισροέε καινοτομίαβ
περιβάλλον τριτοβάθμια
εκπαίδευση δαπάνεΒ για έρευνα
και ανάπτυξη υποδομέ5 όσο και
τα αποτελέσματα Tns καινοτο
μίαε διαδικτυακή δημιουργικότητα
και δημιουργία γνώσεων
Οσον αφορά tous παγκόσμι
ous ηγέτεβ καινοτομίαβ για το
2020 GII Top 10 η Ελβετία
στην πρώτη θέση για 10η
χρονιά και είναι ο παγκόσμιοΒ
στην
ηγέτηβ
πνευματική ιδιοκτησία
και oris περιβαλλοντικέε επι
δόσειβ Η Σουηδία στη δεύτερη
θέση σε θέματα ôiàxuans εκπαίδευσα
και γνώσα οι ΗΠΑ στην
τρίτη θέση σε θέματα βελτιωμέ
vns διαθεσιμότηταε δεδομένων
καινοτομίαε και ακολουθούν η
Μεγάλη Βρετανία λόγω uipnMs

Η

χρήση της τεχνολογίας 5G συμπληρώνει τη βάση για τον ψηφιακό

μετασχηματισμό

της ελληνικής οικονομίας

ανταγωνιστικότητα με διάρκεια
προωθημένη τεχνοκρατική αντίληψη
και εξειδικευμένη γνώση

Τρίτον με την καινοτομία
και Tis επιχειρησιακέβ πολιτι
κέε που την υιοθετούν αλλά και
Tis κρατικέε πολιτικέε που
το αντίστοιχο
ανάληψα καινοτόμων
πρωτοβουλιών Με βάση τη διεθνή
ενθαρρύνουν

περιβάλλον

εμπειρία önoos χαρακτηριστικά

υποστηρίζει ο Bruno Lanvin
Executive Director of Global
Indices INSEAD οι πολιτικέβ και

νοτομίαε δεν υποστηρίζονται
πλέον μόνο από ανεπτυγμένεβ
αλλά και από αναπτυσσόμενεβ

οικονομίεβ öncos αναφέρει ο
Παγκόσμιοε Δείκτη Καινοτο
μίαε Global Innovation Index
GII Για παράδειγμα στην Ινδία
υπάρχει η εταιρεία ιατρικών
Remidio Innovative
Solutions χάρη στην οποία
συμπαγεϊ5 συσκευέε με
ένα Smartphone για τη διάγνωση
Tns αμφιβληστροειδοπάθειαβ
και την ταχεία θεραπεία σε βρέ¬
μηχανημάτων

συνδέονται

noiömxas πανεπιστημίων και

επιστημονικών δημοσιεύσεων
οι Κάτω Χώρεβ λόγω IP πληρωμών
και κανονιστικήε noiômros
η Δανία κορυφαία oris κυβερνη
τικέβ διαδικτυακέε υπηρεσίεβ η
Φινλανδία σε ευρεσιτεχνίεβ και
στο Kpàros δικαίου η Σιγκαπούρη
η Γερμανία και η Κορέα oris
ôiapreis εφαρμογέβ καινοτομίαε
Στη χώρα μα5 η στροφή ms
επιχειρηματικότηταβ στην
θα πρέπει να εστιαστεί
αφενό5 στα προϊόντα υψηλήβ
τεχνολογία5 και αφετέρου σε
καινοτομία

εκείνα του αγροτοδιατροφικού
τομέα εκεί όπου υπάρχει πεδίο
ανάδειξα καινοτόμου συγκριτικού
πλεονεκτήματοβ σε επίπεδο
προϊόντων διεθνώβ εμπορεύσιμων
ικανών να ανταγωνιστούν
αντίστοιχα προϊόντα άλλων χωρών
εκτόε Ελλάδαβ
Και τέταρτον με τη χρήση
Tns véas τεχνολογίαβ 5G που
συμπληρώνει τη βάση για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό και
ms δικά ias οικονομίαε Μεγα
λύτερο5 ÔYKOS δεδομένων στην
κινητή τηλεφωνία δυνατότητα
για σταθερή ασύρματη πρόσβαση
και υψηλή ταχύτηταβ νέεβ
καινοτόμεβ εφαρμογέε καθώε και
ευρύ φάσμα υπηρεσιών στη
Otis μεταφορέε στην
υγεία και στο λιανεμπόριο
Η τεχνολογία επίσα Tns
νοημοσύνα που θα συμβάλει
στη βελτίωση Tns ανταγω
vioTiKÔTnTas των επιχειρήσεων
και στην αναβάθμιση με καινοτόμα
χαρακτηριστικά των
υπηρεσιών
Οι επιχειρήσει για παράδειγμα
λιανικά πώλησα που θα
υιοθετήσουν λύσειε τεχνητά
νοημοσύνα θα επιτύχουν μείωση
αποθεμάτων κατά 20 του
χρόνου αποθεματοποίησα κατά
30 και αύξηση των online πω
λήσεών tous επίσα κατά 30
βιομηχανία

τεχνητά

προσφερόμενων

0 δρ Αντώνης Ζαΐρης
είναι αναπληρωτής αντιπρόεδρος
ΣΕΛΠΕ επίκ καθηγητής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Νεάπολις Κύπρου και μέλος της Ενωσης
Αμερικανών Οικονομολόγων ΑΕΑ

