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 Στο τμήμα της ανάπτυξης της καινοτομίας, μια Αμερικανική καινοτομία 

βασισμένη σε εξωτερική τεχνολογία απαιτεί λιγότερο χρόνο και χρήμα απ΄ ότι μια 

καινοτομία βασισμένη σε εσωτερική τεχνολογία. Ωστόσο, στη φάση της προώθησης 

στην αγορά, ο απαιτούμενος χρόνος και το κόστος της βασισμένης σε εξωτερική 

τεχνολογία καινοτομίας είναι τουλάχιστον ίσα με της βασισμένης σε εσωτερική 

τεχνολογία καινοτομίας. 

 Από την άλλη πλευρά, στην Ιαπωνία οι εταιρίες χρειάζονται περίπου 25% 

λιγότερο χρόνο και περίπου 50% λιγότερο χρήμα για την ανάπτυξη μιας καινοτομίας 

βασισμένης σε εξωτερική τεχνολογία. Επιπλέον, αυτή η διαπίστωση ισχύει για όλους 

τους κλάδους. 

 Μεγάλο μέρος του προβλήματος των ΗΠΑ οφείλεται στην φαινομενική τους 

ανικανότητα να είναι τόσο γρήγορος και αποτελεσματικός χρήστης εξωτερικής 

τεχνολογίας, όσο η Ιαπωνία. Καθώς έχει προειδοποιήσει ο Brooks
1
, «οι ΗΠΑ, επί 

μακρόν συνηθισμένες να ηγούνται του κόσμου, μπορεί να έχουν χάσει την τέχνη της 

δημιουργικής μίμησης…». Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός πως μέρος της 

υπεροχής της Ιαπωνίας μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως: 

 Η ροπή τους να φροντίζουν για τη χρονική επικάλυψη διάφορων σταδίων της 

διαδικασίας της καινοτομίας. 

 Το δίκτυο των υποκατασκευαστών τους. 

 Οι λιγότεροι οργανωσιακοί φραγμοί και οι καλύτερες επικοινωνίες μεταξύ 

των τμημάτων των εταιριών. 

 Ο καταλυτικός ρόλος του ανώτατου μάνατζμεντ. 

 Η χρήση αυτοοργανωμένων ομάδων εργασίας. 

 Η προώθηση της μάθησης. 
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 Η διακριτικότητα με την οποία γίνεται ο έλεγχος. 

Παρόλα αυτά, είναι εντυπωσιακό ότι το κόστος και το χρήμα που απαιτείται 

για να πραγματοποιηθούν καινοτομίες βασισμένες σε εξωτερική τεχνολογία είναι 

τόσο πολύ υψηλότερα στις ΗΠΑ απ΄ ότι είναι στην Ιαπωνία. 
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