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Εισαγωγή 

Σ. 1 Οι σχέσεις μεταξύ χρηστών και προμηθευτών είναι κρίσιμες για την 

αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας της καινοτομίας. Αυτές οι σχέσεις είναι 

το ζωτικό στοιχείο ενός συστήματος καινοτομίας το οποίο θεωρεί τους παράγοντες 

ως ένα δίκτυο οργανισμών και ατόμων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 

τομέα, οι οποίοι δημιουργούν υπέρμαχους προϊόντων (product champions) όχι 

μονάχα μέσα στους οργανισμούς, αλλά και εκτός αυτών. 

 Αυτό το σύστημα συμπεριλαμβάνει μια διαδικασία μάθησης που αποτελείται 

από τη μάθηση μέσα από την πράξη, τη χρήση και μέσα από την αλληλεπίδραση 

μάθηση η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτητα και την ευελιξία στην ανάπτυξη 

νέων προϊόντων, χάρη στην επικαλυπτόμενη γνώση των διαφόρων εμπλεκομένων. Η 

ανταλλαγή πλούσιας και χρήσιμης πληροφόρησης μεταξύ των χρηστών, των 

προμηθευτών και των υπόλοιπων παραγόντων αναπτύσσεται μέσα από το 

σχηματισμό σχέσεων μέσα στους οργανισμούς, μέσα από τη γνώση που 

συσσωρεύεται στην κοινωνία συνολικά, και μέσα από την έρευνα. 

 

Ο Ρόλος του Χρήστη στην Αλυσίδα της Καινοτομίας 

 Η ανάλυση από τον Rothwell
1
 εννέα μελετών σχετικών με την καινοτομία 

έδειξε πως η κατανόηση των αναγκών των χρηστών και οι καλές εσωτερικές και 

εξωτερικές επικοινωνίες είναι αναγκαίες για την επιτυχία της προσπάθειας για 

καινοτομία. Ο von Hippel
2
 εστίασε την προσοχή του στο ρόλο που παίζει ο χρήστης 

για τη διαδικασία της καινοτομίας, επιχειρώντας να ερμηνεύσει πως μια καινοτομική 

                                                 
1
 Rothwell, 1977 

2
 von Hippel, 1976, 1977, 1982, 1988 
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εταιρία αποκτά επίγνωση της ακριβούς ανάγκης του χρήστη που πρέπει να 

ικανοποιήσει. 
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