
18       www.poslovni-savjetnik.com     07/08

► inovacijama te bilježi samo niskih 3,1 
bodova (7 je max) u Izvješću o globalnoj kon-
kurentnosti.  Rezultat se zasniva na 7 fakto-
ra, no osnovni je uzrok nepostojanje suradnje 
između svih zainteresiranih strana.  Ostali su 
razlozi već spomenuti u uvodu ovog članka. 

Međutim, prema iskustvu najboljih radio-
nica, treninga i obuke u managementu, ja mi-
slim da je najvažniji i osnovni razlog neposto-
janje povjerenja.  

Općenito vrijedi: “Izvršni direktori i mana-
geri ne vjeruju svojim djelatnicima, a djelatni-
ci ne vjeruju svojim managerima i direktori-
ma.” Naravno da postoje iznimke, a to je slučaj 
s tvrtkama koje najbolje rade; no ja, nažalost, 
mislim da je 80/20 ovog pravila primjenjivo.

POVJERENJE
Ove tvrtke investiraju sredstva i pri-

donose svojim istraživanjima, znanjem 
i vještinama; Tehničko sveučilište dopri-
nosi svojim znanstvenim ekspertizama , 
istraživanjima i vještinama.

Njihova je vizija naći globalno rješenje 
na području, primjerice, zdravstvene skrbi, 
energetike, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije i mobilnosti. Državne i lokalne 
vlasti podupiru ove projekte investicijama, 
znanjem i pojednostavnjenom  adminis-
tracijom. 

Nakon 5 godina dosadašnji su rezultati:
 • 120 spin-off poduzeća
 • 40 novih studentskih tvrtka
 • 60 patenata na Sveučilištu 

Eindhoven 
 • 60 licenciranih patenata
 • 500 neovisnih patenata
Sve što je uspješno se „kopira“, stoga 

sad ima još sličnih centara u Nizozemskoj: 
Nijmegen, Delft, Rotterdam i Amsterdam. 

Nizozemska sada zauzima 8. mjesto po 
inovacijama u zadnjem Izvješću o global-
noj konkurentnosti.

Oni su shvatili značenje i vrijednost 
dijeljenja informacija, te su naučili kako 
surađivati s ostalim zainteresiranim strana-
ma, i kako imati u njih povjerenja.

Na internetu je 95% svih informacija o tvrt-
kama svima dostupno; slobodno pitajte svog 
managera za marketing.

Slogan “znanje je moć” ugasio se 60-ih go-
dina; sada se u poslovanju sve temelji na umre-
ženosti I razmjeni informacija. A poslovanje se 
zasniva na povjerenju.

Jedan primjer
Intelligent Community Forum,  ne-profitni  

think-tank, proglasilo je  Eindhovensko tech 
susjedstvo (poduzetnički inkubator) najpa-
metnijom svjetskom regijom u 2011. Na jed-
nom četvornom kilometru se nalazi preko 100 
tvrtka i ustanova i oko 8.000 istraživača, ra-
zvojnih inženjera i programera, te poduzetni-
ka koji su iznjedrili oko 50% svih nizozemskih  
patentiranih aplikacija. (izvor: http://fortune.
com/2012/09/19/7-best-new-global-cities-
for-startups/)

2015. je Eindhoven (Nizozemska) nazvan 
‘Europskom Silikonskom dolinom’u kojoj ot-
voreno surađuju velike kompanije (primjer-
ice Philips, DAF-kamioni itd.), male tvrtke i 
poduzeća, start-upovi i Tehničko sveučilište 
Eindhovena (TUE).  Zajedno rade na projekti-
ma kojima su cilj inovacije zasnovane na razm-
jeni informacija i ideja, i, dakako, posebno se 
sve bazira na međusobnom povjerenju. 

Potencijal Hrvatske
Hrvatska ima potencijala biti mnogo 

uspješnija negoli je sada. Sve bi zainteresirane 
strane trebale zanemariti vlastiti ponos i status, 
političke dogme, moguće prijepore i započeti 
razgovor o jedinom relevantnom pitanju:

 ‘Što je najvažnije učiniti i smisliti kako bi 
Hrvatska skočila na 15. mjesto u GCI procje-
ni?” 

Vlada, poduzetništvo i sveučilišta bi treba-
li početi otvoreno razgovarati kako bi stvorili 
zajedničku viziju za 2030. godinu i raspraviti 
‘Kako to postići?’ i ‘Čime mogu ja pridonijeti?

Ovo može zvučati nerealno; ipak, toliko je 
puno slučajeva uspješnih regija i zemalja koje 
su to postigle! Uspjeli su unatoč svim procje-
nama, uvjerenjima i očekivanjima. Zašto ne 
bi i Hrvatska? Kao što je Walt Disney jednom 
rekao: ‘Ako možeš o tome sanjati, tada možeš 
to i ostvariti’. U slijedećem ću članku pisati o 
uspješnom inopvacijskom projektu na koje-
mu je zajednički radilo 6 velikih međunarod-
nih konkurenata. ■
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Poslovni savjetnik vidim 
kao svojevrsnu je poslovnu 
enciklopediju pravilnika, odredbi 
i propisa stavljena u širu sliku 
ekonomije i poduzetništva koja 

nam kroz praktične primjere i savjete uvijek 
stoji na dohvat ruke, u printanom ili online 
obliku. 
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