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• Thomas Edison: 
• >1000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
• Πρακτική φωτιστική λυχνία 
• Φιλμ 35mm 
• Φωνόγραφος 
• ≈21.6δισ. $ το 1920 

 

• Καινοτομία κάτι περισσότερο από μια καλή ιδέα: διαδικασία 
της μετεξέλιξης της ιδέας ώστε να έχει πρακτική εφαρμογή 



• Ralph Waldo Emerson (συγγραφέας): «Αν κάποιος έχει καλό 
καλαμπόκι,... ή φτιάχνει καλύτερες καρέκλες,… από 
οποιονδήποτε άλλο, τότε θα υπάρχει πλατύς δρόμος προς το 
σπίτι του, ακόμα και αν είναι βαθιά στο δάσος» 

• ΟΜΩΣ καλή εφεύρεση ΔΕΝ συνεπάγεται εμπορική επιτυχία: 
• Διαχείριση έργων 
• Ανάπτυξη αγοράς – προώθηση 
• Χρηματοοικονομική διαχείριση 
• Οργανωσιακή συμπεριφορά – μάθηση, κλπ. 

• Spengler vs. Hoover 
• Howe vs. Singer 

 



• Στο πιο γενικό επίπεδο η καινοτομία περιλαμβάνει: 
• Ανίχνευση περιβάλλοντος 
• Επιλογή κατευθύνσεων 
• Διασφάλιση πόρων 
• Δημιουργία καινοτομίας 

 

• Οργάνωση της διαδικασίας της καινοτομίας διαφέρει: 
• Μεταξύ κλάδων δραστηριότητας 
• Μεταξύ οργανισμών διαφορετικού μεγέθους 
• Μεταξύ χωρών, κλπ 

 

• Διαχείριση καινοτομίας: επίκτητη και όχι έμφυτη ικανότητα 
 

• Κοινοί παρονομαστές διαχείρισης της διαδικασίας; 



• Ανάπτυξη καινοτομικού καταναλωτικού προϊόντος: 
• Ανίχνευση ενδείξεων για πιθανές ανάγκες και νέες τεχνολογικές 

δυνατότητες 
• Στρατηγική ανάπτυξη της ιδέας – έννοιας 
• Ανάπτυξη προϊόντος – εξέταση επιλογών – δυνατοτήτων 
• Εξέλιξη προϊόντων που να μπορούν να παραχθούν και να εισαχθούν στην 

αγορά 
 

• Ανάπτυξη καινοτομίας διαδικασίας παραγωγής: 
• Ανίχνευση ενδείξεων για πιθανές ανάγκες (ενδοεταιρικές) και για νέα 

τεχνολογικά μέσα 
• Στρατηγική ανάπτυξη της ιδέας – έννοιας 
• Ανάπτυξη λύσης – εξέταση επιλογών – δυνατοτήτων 
• Εξέλιξη εφαρμόσιμων λύσεων (που θα χρησιμεύσουν ενδοεταιρικά) 



Technology push: δεκαετία ΄50, μέσα δεκαετίας ΄60 

Market pull: μέσα δεκαετίας ΄60, αρχές δεκαετίας ΄70 



Coupling R&D and Marketing: μέσα δεκαετίας ΄70, μέσα δεκαετίας ΄80 



Integrated Business Processes: μέσα δεκαετίας ΄80, μέσα δεκαετίας ΄90 

5η γενιά: ολοκλήρωση συστημάτων και δικτύωση, έμφαση στην ταχύτητα 





• Τα σοκ – ξαφνικές αλλαγές πυροδοτούν καινοτομίες 
• Οι ιδέες εξαπλώνονται σε πολλαπλές & αποκλίνουσες 

κατευθύνσεις 
• Οι αναποδιές είναι συχνές 
• Η μονάδα που καινοτομεί, συχνά αναδιαρθρώνεται 
• Η ανώτατη διοίκηση παίζει ρόλο – κλειδί 
• Τα κριτήρια της επιτυχίας μετατοπίζονται συν τω χρόνω, και 

διαφέρουν μεταξύ ομάδων 
• Η καινοτομία περιλαμβάνει μάθηση, ωστόσο η τελευταία 

συχνά δεν είναι οργανωμένη, απλά προκύπτει 
van de Ven et al. 



• Συνταγή επιτυχίας: δεν υπάρχει  
• Είναι δυνατός ο εντοπισμός πρότυπου επιτυχίας 
• Επιτυχία φαίνεται να εξαρτάται κυρίως από: 

• Τους διαθέσιμους τεχνικούς πόρους (προσωπικό, εξοπλισμό, γνώση, 
χρήματα, κλπ) ΚΑΙ 

• Τις διαθέσιμες ικανότητες διαχείρισης των τεχνικών πόρων 

• Η έννοια της ρουτίνας (routine): 
• Πρότυπο συμπεριφοράς που δημιουργείται ως αποτέλεσμα 

πειραματισμών και εμπειρίας σχετικά με το τι φαίνεται να αποδίδει 
• Κάτι που μαθαίνεται και λειτουργεί τελικά σχεδόν στο υποσυνείδητο 

(οδήγηση, project management) 



• Οι ρουτίνες: 
• σταδιακά δημιουργούν, και ενισχύονται από, επίσημες και άτυπες 

δομές και διαδικασίες που περιγράφουν το «πως γίνονται τα πράγματα 
εδώ» 

• είναι μοναδικές για κάθε εταιρία 
• κάνουν τους οργανισμούς να διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το ΠΩΣ 

διεκπεραιώνουν τις ΙΔΙΕΣ βασικές διεργασίες 
• μπορεί να αποτελέσουν και εμπόδιο 

 
• Η επιτυχής διαχείριση της καινοτομίας αφορά κυρίως τη 

δημιουργία και τη βελτίωση αποτελεσματικών ρουτίνων 



• Πώς ορίζεται η επιτυχία; 
• Το σύνολο της διαδικασίας και όχι τα μέρη της 
• Επιτυχής καινοτομία – επιχειρηματική αποτυχία 
• Διάσταση της συνέχειας 

 
• Η επιτυχία σχετίζεται με τη συνολική διαδικασία της 

καινοτομίας και με την ικανότητά της να συνεισφέρει διαρκώς 
στην ανάπτυξη (3M, Sony, IBM, Samsung, Philips, Apple) 

 
 



• Αναγνώριση (περιβάλλοντος) 
 

• Ταίριασμα (με την συνολική στρατηγική) 
 

• Πρόσκτηση (νέας τεχνολογίας, πληροφόρησης, εξοπλισμού) 
 

• Δημιουργία (τεχνολογίας) 
 

• Επιλογή (κατάλληλης απόκρισης στα ερεθίσματα) 
 

• Εκτέλεση (διαχείριση έργων ανάπτυξης) 
 

• Εφαρμογή (διαχείριση της αλλαγής) 
 

• Μάθηση (αξιολόγηση της διαδικασίας) 
 

• Ανάπτυξη του Οργανισμού (παγίωση νέων ρουτίνων) 





• Σύγκλιση μελετών: 
• Καινοτομία: μια διαδικασία και όχι μεμονωμένο γεγονός 
• Ο χειρισμός της διαδικασίας επηρεάζει το αποτέλεσμα 

 
• Σημαντικές οι «καλές» ρουτίνες 

 
• Σημαντική η ολοκληρωμένη διαχείριση της διαδικασίας της 

καινοτομίας 
 

• Ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης της καινοτομίας 
συνεπάγεται μάθηση 
 
 





• Επιτυχία συνήθως αποτέλεσμα συνδυασμού δυνάμεων 
 

• Σημαντικοί οι μηχανισμοί εντοπισμού, επεξεργασίας και 
επιλογής πληροφόρησης - ερεθισμάτων 



• Οι όποιες επιλογές πρέπει να: 
• ταιριάζουν στη συνολική υπάρχουσα στρατηγική 
• εκμεταλλεύονται προϋπάρχουσες εταιρικές ικανότητες 

 
• Σημαντικά για το στάδιο: 

• Ροή ερεθισμάτων 
• Τρέχουσα τεχνολογική βάση 
• Ταίριασμα με συνολική εταιρική δραστηριότητα 

 
• Αποτυχία συχνά αποτέλεσμα κακού «ταιριάσματος» 

προϊόντος με υπάρχουσες εταιρικές ικανότητες 
 
 

 



• Συνδυασμός νέας και προϋπάρχουσας γνώσης 
 

• Δημιουργία νέας γνώσης στην εταιρία ΚΑΙ μεταφορά 
τεχνολογίας 
 

• Αποτελεσματική Ε&Α: 
• Αποτελεσματικές ρουτίνες 
• Ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση 
• Αποτελεσματική «ενδοεπικοινωνία» 
• Ολοκλήρωση των προσπαθειών των επιμέρους ομάδων 



• Εισροές: ξεκάθαρη στρατηγική αντίληψη και αρχικές ιδέες 
περί τρόπου υλοποίησης 
 

• Εκροές: ολοκληρωμένη καινοτομία και προετοιμασμένη 
αγορά 
 

• Απεικόνιση υλοποίησης ως ένα χωνί 
 

• Μεγάλο μέρος του κόστους, του χρόνου και των δεσμεύσεων 
αναλαμβάνονται στο στάδιο 
 

• Στενή αλληλεπίδραση τεχνικών δραστηριοτήτων και 
μάρκετινγκ (over-engineering, «κατασκευασιμότητα») 
• Αφορά τόσο καινοτομίες προϊόντος, όσο και διαδικασίας και υπηρεσίας 



• «Παραδοσιακή» αντίληψη: γραμμική επίλυση προβλημάτων 
 

• Σύγχρονη αντίληψη: σύγχρονισμένη υλοποίηση 
 

• Προετοιμασία αγοράς: συλλογή πληροφοριών, επίλυση 
προβλημάτων, εστίαση στην εισαγωγή της καινοτομίας 
 

• Συμπεριφορά δυνητικού αγοραστή εξαρτάται από: 
• Επίγνωση 
• Εκδήλωση ενδιαφέροντος 
• Δοκιμή 
• Αξιολόγηση 
• Υιοθέτηση – αγορά 



• Μαθήματα από την επιτυχία και από την αποτυχία 
 

• Πραγματική αξιολόγηση αποτυχημένης προσπάθειας, αντί 
«κατηγορητηρίου» 
 

• Δεν χρειάζεται διαρκής επανεφεύρεση του τροχού, ούτε 
επανάληψη προηγούμενων σφαλμάτων 
 

• Η μάθηση δεν είναι μόνο τεχνολογική 
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