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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

   Θ παροφςα πτυχιακι εργαςία αποτελεί μία ςφαιρικι εικόνα τθσ ειςαγωγισ 
τθσ καινοτομίασ ςτον επιχειρθματικό ςχεδιαςμό, αναλφοντασ τθν ζννοια, τισ πθγζσ, 
τα είδθ και τα μοντζλα τθσ καινοτομίασ, ςε πρϊτθ φάςθ και του επιχειρθματικοφ 
ςχεδιαςμοφ, ξεχωριςτά και ςε ςυνδυαςμό, με απϊτερο ςκοπό τθν βζλτιςτθ 
κατανόθςθ αυτϊν. Ραρατίκενται τα εμπόδια και τα οφζλθ τθσ, θ διαχείριςθ και θ 
μζτρθςθ τθσ και ακολουκοφν οι παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθ επιτυχία τθσ. 
Αναφζρεται ςτθν  επίδραςθ τθσ καινοτομίασ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα και ςτθ 
κερδοφορία των επιχειριςεων, αναλφοντασ παράλλθλα βαςικοφσ οικονομικοφσ 
οροφσ, όπωσ το μάρκετινγκ και το μάνατημεντ, κακϊσ και προςδιοριςτικοφσ 
παράγοντεσ όπωσ θ επιχειρθματικότθτα και θ δθμιουργία. Συνοψίηοντασ, δεν κα 
ιταν δυνατό θ μθ αναφορά του ρόλου τθσ καινοτομίασ ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ 
αλλά και ςτθν Ευρϊπθ,  όπου γίνεται εμφανζσ ότι θ εφαρμογι τθσ ςτον 
επιχειρθματικό ςχεδιαςμό κεμελιϊνεται, αναμφίβολα, από τθν παιδεία και τθν 
γνϊςθ. 

 

SUMMARY 
 

This thesis presents a global picture of introducing innovation in business 
planning, analyzing  the concept, the sources, types and models of innovation, in 
the first place and of business planning, separately and in combination, in order to 
best understand these. Cited the obstacles and benefits, management and 
measurement of and below are the factors which contribute to success. Refers to 
the impact of innovation on competitiveness and profitability of enterprises, 
analyzing parallel key economic terms, such as marketing and management, as well 
as determinants such as entrepreneurship and creativity. Summing up, it would not 
be possible not mentioning the role of innovation in Greece crisis but also in 
Europe, where it becomes apparent that the implementation of the business plan is 
based, unquestionably, of education and knowledge. 
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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 Σε ζνα διεκνζσ περιβάλλον που αλλάηει με ταχφτατουσ ρυκμοφσ, θ ικανότθτα 
των επιχειριςεων να ειςάγουν ςτθν αγορά νζα, καινοτόμα  προϊόντα/υπθρεςίεσ 
πριν από τουσ ανταγωνιςτζσ τουσ, αποτελεί ίςωσ το μεγαλφτερο ανταγωνιςτικό 
πλεονζκτθμα τουσ. Αυτό είναι προφανζσ, αφοφ με τον τρόπο αυτό οι καινοτόμεσ 
επιχειριςεισ αποκτοφν ςθμαντικό μερίδιο αγοράσ με παράλλθλθ αφξθςθ τθσ 
κερδοφορίασ τουσ.  

Οι επιχειριςεισ που καινοτομοφν ςυνεχϊσ ζχουν κατά μζςο όρο διπλάςια 
κζρδθ από τισ υπόλοιπεσ. Ο όροσ καινοτομία αναφζρεται ςε μια διαδικαςία που 
περιλαμβάνει τρία ςτάδια: τθ ςφλλθψθ τθσ νζασ ιδζασ, τθν αξιολόγθςθ τθσ και 
τζλοσ τθν υλοποίθςι τθσ ςτθν πράξθ. Ζτςι, θ καινοτομία αποτελεί ςθμαντικό 
ςτοιχείο του ςφγχρονου επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ. H διαχείριςθ τθσ 
καινοτομίασ (innovation management), δθλαδι το πϊσ δθμιουργείται μια 
καινοφργια ιδζα, το πϊσ και με ποια κριτιρια αξιολογείται, το πϊσ 
χρθματοδοτείται κλπ, είναι μια ιδιαιτζρωσ επίπονθ και απαιτθτικι διαδικαςία θ 
οποία αποτελεί ςυςτατικό ςτοιχείο μιασ αποτελεςματικισ επιχειρθματικότθτασ.  

Ο ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ καινοτομίασ ςτθν κερδοφορία των επιχειριςεων και 
γενικά ςτθ βιϊςιμθ οικονομικι ανάπτυξθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν απογοθτευτικά 
χαμθλι απόδοςθ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ ςτον τομζα αυτό, κακιςτοφν 
επιτακτικό τον ςχεδιαςμό μιασ αποτελεςματικισ πολιτικισ καινοτομίασ ςτθν χϊρα 
μασ. Είναι προφανζσ ότι μια τζτοια πολιτικι μπορεί να βαςιςκεί ςε νζουσ 
επιςτιμονεσ και επιχειρθματίεσ οι οποίοι κα διακζτουν ζνα επαρκϊσ υψθλό 
επίπεδο γνϊςεων ςε κζματα καινοτομίασ και επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Θ καινοτομία πράγματι προβάλλει ωσ μια από τισ πλζον ςθμαντικζσ 
παραμζτρουσ για τθν ανάπτυξθ, τόςο ςε επίπεδο εκνικισ οικονομίασ όςο και ςτο 
επίπεδο τθσ επιχείρθςθσ. Οι διαφορζσ ανταγωνιςτικότθτασ και του κατά κεφαλιν 
ειςοδιματοσ που παρατθροφνται ανάμεςα ςτισ εκνικζσ οικονομίεσ μποροφν ςε ζνα 
βακμό τουλάχιςτον, να αποδοκοφν ςε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξθσ 
καινοτομικϊν προϊόντων, διαδικαςιϊν ι υπθρεςιϊν. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι 
που ςυνθγοροφν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. Καταρχιν, τα νζα προϊόντα βοθκοφν 
ςτο να διατθρθκοφν και να βελτιωκοφν τα μερίδια τθσ αγοράσ και θ κερδοφορία 
τθσ επιχείρθςθσ ςε αυτζσ τισ αγορζσ.  

Στθν εποχι μασ, που ζχει μειωκεί ριηικά ο κφκλοσ ηωισ των προϊόντων, θ 
ικανότθτα μιασ επιχείρθςθσ να αναπλθρϊνει προϊόντα τθσ με νζα, αποκτά όλο και 
μεγαλφτερθ ςθμαςία. Θ ςθμαςία αυτι γίνεται μεγαλφτερθ αν αναλογιςκεί κανείσ 
το ευμετάβλθτο του ςθμερινοφ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. Οι διαρκείσ 
αλλαγζσ ςτα κοινωνικοοικονομικά δεδομζνα δθμιουργοφν ευκαιρίεσ αλλά και 
περιοριςμοφσ. Ραρόμοιεσ καταςτάςεισ μπορεί να δθμιουργθκοφν από αλλαγζσ ςτο 
κεςμικό πλαίςιο ι ςτθ νομοκεςία. Σε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ μια επιχείρθςθ 
χρειάηεται τθν ικανότθτα καινοτομίασ προϊόντων ι υπθρεςιϊν. 

Θ ζννοια, ωςτόςο,  τθσ καινοτομίασ είναι μια ςφνκετθ και ςυναρπαςτικι 
ζννοια. Ο κακζνασ κζλει να ζχει άμεςθ ςχζςθ μαηί τθσ διότι εκφράηει το μοντζρνο, 
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το ζξυπνο  και το πρωτότυπο. Ο όροσ  μπορεί να αναφζρεται  και ςτθ ριηικι και 
ςτθν αυξθτικι αλλαγι ςε προϊόντα, ςε υπθρεςίεσ και ςε διαδικαςίεσ. Άλλωςτε θ 
κλαςικι επεξιγθςθ του όρου τθσ καινοτομίασ  περιλαμβάνει: 

 Τθν πράξθ τθσ ειςαγωγισ  κάτι νζου, ςφμφωνα με τα υφιςτάμενα λεξικά. 

 Μια νζα ιδζα ι μια νζα μζκοδοσ ι μια νζα ςυςκευι για τισ επιςτιμεσ. 

 Τθν επιτυχι εκμετάλλευςθ νζων  ιδεϊν ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ 
αντιλιψεισ του εμπορίου και τθσ βιομθχανίασ. 

 Τθν αλλαγι θ οποία προςδίδει μια νζα διάςταςθ ςτθν ςκζψθ. 

  Τθν διαδικαςία για τθν καλυτζρευςθ με τθ ειςαγωγι κάτι καινοφργιου. 

Σιμερα ςτθν οικονομία, ςτθ βιομθχανία, ςτθ πολιτικι κάτι το νζο κα πρζπει 
να κεωρείται κάτι το εντελϊσ διαφορετικό, μια δραματικι αλλαγι. Στο οικονομικό 
πεδίο θ αλλαγι αυτι κα πρζπει να δίδει υπεραξία ι να οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ 
αξίασ.  Θ καινοτομία αποςκοπεί ςτθν βελτίωςθ και οι επιτυχείσ εφαρμογζσ τθσ 
οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ. 

 Συνικωσ, ο ςκοπόσ τθσ καινοτομίασ που ςυνικωσ δεν εκφράηεται είναι θ 
επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ. Μποροφμε να ποφμε ότι θ καινοτομία είναι μια πολφ 
ςοβαρι παράμετροσ ςτθ μελζτθ των οικονομικϊν, του εμπορίου, τθσ τεχνολογίασ 
και τθσ κοινωνιολογίασ. Μία ςθμαντικι διαπίςτωςθ διαφόρων μελετϊν είναι ότι θ 
καινοτομία ςπάνια αποτελεί προϊόν τθσ προςπάκειασ μιασ μεμονωμζνθσ 
επιχείρθςθσ. Αντίκετα, τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι αποτζλεςμα ςυνεργαςίασ 
όπου κάκε εταίροσ μακαίνει τόςο από τον άλλο όςο και από τθν μεταξφ τουσ 
αλλθλεπίδραςθ. 

 Άλλωςτε, δεν είναι τυχαίο το γεγονόσ ότι ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 80 
εμφανίςκθκε ζνα νζο ςφςτθμα τεχνολογικισ καινοτομίασ όπου διάφορεσ πόλεισ 
και περιφζρειεσ προςζφεραν ζνα περιβάλλον ιδιαίτερα φιλικό και ευνοϊκό ςτθν 
ανάπτυξθ και διάδοςθ τεχνολογικϊν καινοτομιϊν. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα 
αποτελοφν θ Silicon Valley τθσ Καλιφόρνιασ, το Cambridge τθσ Μ. Βρετανίασ κακϊσ 
και το Tagus Park τθσ Ρορτογαλίασ όπωσ και πλικοσ άλλων Τεχνολογικϊν και 
Επιςτθμονικϊν Ράρκων και Τεχνοπόλεων ςτθν Ευρϊπθ. 
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2. ΚΟΠΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 

Θ εργαςία αυτι ζχει ωσ απϊτερο ςκοπό να αναδείξει τισ ζννοιεσ και τθν 
ουςία τθσ Καινοτομίασ και του Επιχειρθματικοφ Σχεδιαςμοφ. Ρεριγράφονται τα 
διάφορα μοντζλα καινοτομίασ, θ διαχείριςθ και θ μζτρθςι τθσ, κακϊσ και τισ 
διάφορεσ δεξιότθτεσ και φάςεισ που χρειάηονται για τθ μετατροπι μιασ ιδζασ ςε 
πρακτικι εφαρμογι. Νζεσ επιχειρθματικζσ και εμπορικζσ ιδζεσ, νζα προϊόντα, νζεσ 
υπθρεςίεσ, νζεσ καταναλωτικζσ εμπειρίεσ, νζεσ επωνυμίεσ, νζεσ αγορζσ, ςε όλα τα 
μικθ και τα πλάτθ τθσ υφθλίου απαξιϊνουν τουσ υφιςτάμενουσ κλάδουσ τθσ 
οικονομίασ και αναδιανζμουν τθν παγκόςμια ηιτθςθ. Ηοφμε ςε ζνα κόςμο που 
αλλάηει ριηικά και ςφφηει από τισ καινοτομικζσ ιδζεσ των απανταχοφ 
επιχειρθματιϊν, ςε μια διεκνι κοινωνία που επιηθτά το διαφορετικό και αυτό που 
παράλλθλα προςφζρει εξαιρετικι αξία. Δεν υπάρχει πλζον μζλλον για αυτοφσ που 
δεν ενςτερνίηονται τα νζα δεδομζνα και τθν επιτακτικι ανάγκθ του «Καινοτομείν». 

    Οι διορατικζσ επιχειριςεισ ςε όλθ τθν υφιλιο αναηθτοφν απεγνωςμζνα 
τον τρόπο να ενςωματϊςουν διαδικαςίεσ δθμιουργίασ και εφαρμογισ τθσ 
καινοτομίασ ςτθν εςωτερικι οργάνωςι τουσ, και ταυτόχρονα δθμιουργοφνται 
αςταμάτθτα νζα brand names και προϊόντα. Θ Καινοτομία ςτθν Ε.Ε. 
παρακολουκείται πλζον (από το 2006) και διακρατικά με δείκτεσ μζςω του 
Innovation Scorecard.  

Είμαςτε αντιμζτωποι με μια παγκόςμια ξζφρενθ καινοτομικι δραςτθριότθτα, 
που για τισ επιχειριςεισ ςθμαίνει ςυνειδθτοποίθςθ αφενόσ του γεγονότοσ ότι θ 
ςυντριπτικι πλειοψθφία των προϊόντων και υπθρεςιϊν αφορά όμοια και μθ 
διαφοροποιθμζνθ προςφορά και αφετζρου τθσ επιτακτικισ ανάγκθσ για 
καινοτομικι διείςδυςθ ςε νζα μερίδια αγοράσ. 
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3. ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 
 

Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980 τείνει να γίνει αποδεκτό από ςθμαντικι 
μερίδα ερευνθτϊν, ότι θ καινοτομία αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ (Tidd,1997), τόςο των επιχειριςεων, όςο και 
των εκνικϊν οικονομιϊν. Είναι πικανό θ εμφάνιςθ τθσ πλθροφορικισ τεχνολογίασ 
να επζτεινε τθν ανάγκθ των επιχειριςεων για διαρκι καινοτομία, θ οποία με τθ 
ςειρά τθσ ςυρρίκνωςε δραματικά τον κφκλο ηωισ των προϊόντων επιβάλλοντασ 
ζτςι, ςχεδόν αναπόφευκτα, τθν ανανζωςι τουσ ωσ βαςικι προχπόκεςθ για τθν 
επιβίωςθ ςτθν αγορά, αφοφ υποςτθρίηεται από τουσ κιαςϊτεσ των ανωτζρω 
ιςχυριςμϊν ότι θ τεχνολογικι ανανζωςθ και θ διαφοροποίθςθ των προϊόντων 
αποτελεί τον κφριο μοχλό ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων 
ςτθν επιδίωξθ του κζρδουσ.  

Θ ζννοια τθσ Καινοτομίασ ςτθν νζα οικονομία βαςιηόμενθ ςτθν γνϊςθ, είναι 
αδιαμφιςβιτθτθ. Θ Καινοτομία ςιμερα κεωρείται ωσ θ ςθμαντικότερθ 
παράμετροσ για τθν ανάπτυξθ, τόςο ςε εκνικό επίπεδο όςο και για κάκε 
επιχείρθςθ, μιασ και τείνει να γίνει κφρια προτεραιότθτα ςε όλεσ τισ εκνικζσ 
πολιτικζσ. Οι διαφορζσ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα και θ παρατιρθςθ του Κατά 
Κεφαλιν Ειςοδιματοσ ανά Εκνικι οικονομία, μπορεί κατά μια ζννοια να 
αποδίδεται ςτα πολλά επίπεδα τθσ καινοτόμων δράςεων και ανάπτυξθσ. 

Ο πλθρζςτεροσ οριςμόσ για τον όρο τθσ καινοτομίασ δίνεται από τον Chris 
Freeman (1982): "θ βιομθχανικι καινοτομία περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ 
τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ, παραγωγισ, διοίκθςθσ και εμπορίασ που ςχετίηονται με τθν 
ειςαγωγι ενόσ νζου (ι βελτιωμζνου) προϊόντοσ ι με τθν πρϊτθ εμπορικι 
εφαρμογι μιασ νζασ (ι βελτιωμζνθσ) διαδικαςίασ ι εξοπλιςμοφ". 

Θ Καινοτομία ορίηεται ωσ «θ χριςθ τθσ γνϊςθσ με ςκοπό τθν παραγωγι και 
παροχι νζων προϊόντων ι υπθρεςιϊν που οι καταναλωτζσ επικυμοφν». Θ 
Καινοτομία μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα νζο προϊόν ι μια νζα υπθρεςία, ςτουσ 
τρόπουσ παραγωγισ τουσ ι ςτθν τεχνολογία που χρθςιμοποιείται, όπωσ και ςτθν 
διοικθτικι δομι ενόσ οργανιςμοφ. (Tomala, & Seneccal, 2004). Οι λόγοι 
ςυνειςφοράσ τθσ Καινοτομίασ ςτθν ανάπτυξθ είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ, μιασ και 
προςπακεί να απαντιςει ςε δυο καίρια ερωτιματα:  

1. Ροιοι είναι οι λόγοι για τουσ οποίουσ οι οικονομίεσ που αναπτφςςονται ςε 
καινοτόμεσ περιοχζσ απολαμβάνουν καλφτερεσ αποδόςεισ ςε ςχζςθ με άλλεσ και  

2. Ροια είναι θ αιτία ςυγκζντρωςθσ τθσ καινοτόμου παραγωγισ ςε ελάχιςτεσ 
περιοχζσ μιασ χϊρασ, ενϊ θ επιςτθμονικι και τεχνολογικι γνϊςθ είναι 
διεςπαρμζνεσ. 

Ο διεκνισ όροσ καινοτομία (innovation) προζρχεται από τα Λατινικά 
(innovare) και ςθμαίνει τθν ειςαγωγι κάτι καινοφριου ςτον υπαρκτό κόςμο και ςτθ 
ςειρά των πραγμάτων ι τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ των πόρων όπωσ 
αναφζρεται από τον J. B. Say όπωσ παρατίκεται ςτον Drucker (Drucker, 1985).  
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Ο όροσ Καινοτομία μπορεί να αναφζρεται ςτθ διαδικαςία – μετατροπι μιασ 
ιδζασ ςε εμπορεφςιμο προϊόν ι ςε υπθρεςία, ςε μια νζα μορφι οργάνωςθσ τθσ 
επιχείρθςθσ, ςε μια νζα ι βελτιωμζνθ λειτουργικι μζκοδο παραγωγισ, ςε ζνα νζο 
τρόπο παρουςίαςθσ ενόσ προϊόντοσ (design, marketing) ι ακόμθ και ςε μια νζα 
μζκοδο παροχισ υπθρεςιϊν. Μπορεί επίςθσ να αναφζρεται ςτο ςχεδιαςμό και 
ςτθν καταςκευι νζου βιομθχανικοφ εξοπλιςμοφ, ςτθν υλοποίθςθ ενόσ ζργου με 
νζο τρόπο διαχείριςθσ ι να υποδθλϊνει ζνα νζο τρόπο ςκζψθσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ μιασ κατάςταςθσ ι ενόσ προβλιματοσ. (Ρράςινθ Βίβλοσ τθσ Ε.Ε. για 
τθν καινοτομία).  

Θ τεχνολογικι εξζλιξθ και οι παράλλθλεσ αλλαγζσ ςτο κοινωνικό και 
οικονομικό γίγνεςκαι πραγματοποιοφνται μζςω τθσ υλοποίθςθσ καινοτομιϊν. Θ 
ικανότθτα μιασ κοινωνίασ να καινοτομεί αποτελεί, ςε ζνα βακμό, μθχανιςμό 
ανανζωςθσ και εξζλιξθσ. Θ καινοτομία αφορά κάκε πλευρά τθσ οικονομικισ ι 
παραγωγικισ διαδικαςίασ. Στο επίπεδο τθσ επιχείρθςθσ ι του οργανιςμοφ θ 
καινοτομία πραγματοποιείται κυρίωσ είτε με τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων και 
υπθρεςιϊν είτε με τθν αναδιάρκρωςθ των διαδικαςιϊν παραγωγισ-λειτουργίασ.  

Συνολικά θ ςυνεχισ καινοτομικι προςπάκεια για νζα προϊόντα - υπθρεςίεσ ι 
νζεσ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ δθμιουργοφν ζνα ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςε 
τρεισ κρίςιμεσ περιοχζσ:  

α) ςτθν αξιολόγθςθ των πόρων όπου ζχουμε ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων 
ζρευνασ και ανάπτυξθσ, εφαρμογι νζασ τεχνολογίασ, παραγωγικότθτα πωλιςεων, 
παραγωγισ κλπ., νζεσ παραγωγικζσ επενδφςεισ και επζκταςθ ςε νζεσ αγορζσ ι τθσ 
πελατειακισ βάςθσ.  

β) ςτθν ανάπτυξθ και ανανζωςθ του οργανιςμοφ, με επενδφςεισ και μεγζκυν-
ςθ, ευκαιρίεσ επαγγελματικισ ανζλιξθσ για το ανκρϊπινο δυναμικό, νζεσ 
προςλιψεισ και αιςιοδοξία, υψθλό φρόνθμα και θκικό.  

γ) ςτθν επιχειρθματικι επιτυχία με φιμθ και προςζλκυςθ νζων πελατϊν, 
εικόνα δυναμικισ επιχείρθςθσ, προϊόντα διακριτά από του ανταγωνιςμοφ, ςυνεχι 
ανάπτυξθ και δυςχζρεια για τον ανταγωνιςμό να ακολουκιςει. 
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4. ΟΡΙΜΟ  ΣΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 
 

Το επιχειρθματικό ςχζδιο είναι μια γραπτι περιγραφι του μζλλοντοσ μιασ 
επιχείρθςθσ. Είναι ζνα ζγγραφο που αναλφει τι και πωσ προγραμματίηετε να 
κάνετε ςτο μζλλον. Γενικά ο ςχεδιαςμόσ είναι μια άςκθςθ που αξίηει τον κόπο να 
γίνει και μάλιςτα να γίνει καλά. Τα επιχειρθματικά ςχζδια ςυμβάλλουν ςε όλεσ τισ 
δραςτθριότθτεσ, κερδοςκοπικοφ ι μθ χαρακτιρα. Ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο ορίηει 
που βρίςκεςτε. Σασ δείχνει που πθγαίνετε. Κακορίηει ορόςθμα ςφμφωνα με τα 
οποία μπορείτε να ελζγχετε τθν πρόοδο ςασ. Σασ κακοδθγεί ςχετικά με τα 
αναπόφευκτα εμπόδια που μπορεί να ςυναντιςετε. Μπορεί να ςασ βοθκιςει να 
διαμορφϊςετε το όραμά ςασ και να κάνετε αποτελεςματικι χριςθ των ευκαιριϊν 
ςασ και των πόρων ςασ, όπωσ είναι το ανκρϊπινο δυναμικό και ο εξοπλιςμόσ. 

ΑΠΑΝΣΑΕΙ Ε ΣΡΙΑ ΑΠΛΑ ΑΛΛΑ ΖΩΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

  ● που βριςκόμαςτε τϊρα; 

  ● που κζλουμε να βρεκοφμε; 

  ● πωσ κα τα καταφζρουμε να βρεκοφμε εκεί; 

Κάκε επιχείρθςθ, αςχζτωσ μεγζκουσ, για να κάνει τα πρϊτα βιματά τθσ ςτον 
επαγγελματικό τομζα ςτον οποίο κζλει να δραςτθριοποιθκεί, να αναπτυχκεί και 
να προωκιςει ςωςτά το προϊόν ι τθν υπθρεςία τθν οποία παρζχει ςτο 
καταναλωτικό κοινό τθσ, δθμιουργεί το λεγόμενο “επιχειρθματικό πλάνο” τθσ. 
Αυτό το πλάνο αποτελεί και τον οδθγό τθσ για τθν ςωςτι οργάνωςθ, εκτζλεςθ και 
επίτευξθ των βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων ςτόχων που ζχει κζςει. 

Κακϊσ όμωσ θ “τζχνθ” του management και τθσ διαχείριςθσ των 
προαναφερκζντων επιχειρθματικϊν πλάνων εξελίςςεται ςυνεχϊσ, κατόπιν 
ζρευνασ και διαλόγου, παρατθρείται μία ςφγχυςθ μεταξφ δφο πολφ ουςιαςτικϊν 
εννοιϊν ςτα πλαίςια τθσ διαμόρφωςθσ του ςχεδίου ανάπτυξθσ μίασ επιχείρθςθσ: 
τθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ (strategic management) και του ςτρατθγικοφ 
ςχεδιαςμοφ (strategic planning). 

Μπορεί να φαίνεται πωσ αυτι θ λεπτομζρεια είναι ψιλά γράμματα όςον 
αφορά το ςτιςιμο και τθν επιτυχι ανάπτυξθ μιασ εταιρείασ, αλλά κακϊσ αυτι 
εξελίςςεται πρζπει να υπάρχει μία ξεκάκαρθ ιεραρχία ωσ προσ τθν διαδικαςία τθσ 
οριοκζτθςθσ ςτόχων και τθσ λιψθσ αποφάςεων εντόσ αυτισ, ϊςτε να δουλεφει ωσ 
ζνασ υγιισ οργανιςμόσ. 

Ξεκινϊντασ από το μεγαλφτερο μεταξφ των δφο ςυνόλων, θ ςτρατθγικι 
διαχείριςθ αναφζρεται ςτισ αποφάςεισ που προζρχονται από τθν κορυφι τθσ 
ιεραρχικισ κλίμακασ μιασ επιχείρθςθσ. Αυτζσ διαπραγματεφονται τουσ ςτόχουσ, 
τθν κατανομι των πόρων και τθν γενικότερθ απόδοςθ τθσ εταιρείασ τθν οποία 
επικυμοφν οι μζτοχοι ι οι ιδιοκτιτεσ τθσ. Αυτοφ του είδουσ οι αποφάςεισ μπορεί 
να αποτελοφν τον απλό οριςμό ενόσ ςτόχου όπωσ π.χ. τθν πϊλθςθ εκατό χιλιάδων 
κομματιϊν του εκάςτοτε προϊόντοσ μζςα ςτο πρϊτο τρίμθνο του ζτουσ ι τθν 
αφξθςθ των ετιςιων κερδϊν τθσ εταιρείασ κατά 20% μζχρι το τζλοσ του ζτουσ. 
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Φυςικά, αυτζσ οι αποφάςεισ είναι θ κορυφι του παγόβουνου. Από κάτω κρφβεται 
ζνα υποςφνολο κατευκυντιριων οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτο να δϊςουν τισ 
πλθροφορίεσ και το υλικό που χρειάηονται οι υφιςτάμενεσ ομάδεσ για να 
καταφζρουν να επιτφχουν και να παρουςιάςουν τα επικυμθτά αποτελζςματα όταν 
ζρκει το πλιρωμα του χρόνου. 

Τϊρα, αυτό το υποςφνολο αποτελεί ουςιαςτικά το κομμάτι του ςτρατθγικοφ 
ςχεδιαςμοφ. Με άλλα λόγια, είναι τα κομμάτια του πάηλ που ορίηει τθν ςτρατθγικι 
μιασ επιχείρθςθσ. Για παράδειγμα, δφο από αυτά τα κομμάτια μπορεί να είναι μία 
διαφθμιςτικι καμπάνια ςε γνωςτζσ πλατφόρμεσ social media ςτο διαδίκτυο και θ 
αγορά ενόσ φκθνότερου, αλλά εξίςου αποτελεςματικοφ υλικοφ, για τθν γραμμι 
παραγωγισ ενόσ προϊόντοσ. Σε αυτό το ςτάδιο βζβαια, το ποιοσ παίρνει τισ 
αποφάςεισ για τθσ κινιςεισ που κζλει να κάνει θ επιχείρθςθ εξαρτάται κακαρά 
από το πϊσ ζχει διαμορφωκεί θ ιεραρχικι κλίμακα και ποιεσ και ςε τι βακμό 
ελευκερίεσ ζχουν δοκεί ςτουσ υφιςτάμενουσ ι τισ υφιςτάμενεσ ομάδεσ. 

Ππωσ και να ζχει, ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει τισ κινιςεισ και 
βιματα που ακολουκεί θ επιχείρθςθ για να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τουσ οποίουσ 
ζχει κζςει ςτα πλαίςια τθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ υπάρχει 
ζνα ξεκάκαρο όραμα για το ποφ βρίςκεται θ επιχείρθςθ ςτο εκάςτοτε χρονικό 
ςθμείο και πϊσ κα αποκτιςει το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν αγορά ϊςτε να 
κατακτιςει τθν κορυφι του χϊρου ςτον οποίο ειδικεφεται. 

Ουςιαςτικά λοιπόν, θ ςτρατθγικι διαχείριςθ εςτιάηει ςτουσ επικυμθτοφσ 
ςτόχουσ που κζτει μία επιχείρθςθ κατά τθν διάρκεια του κφκλου ηωισ τθσ, ενϊ ο 
ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ είναι θ χάραξθ του δρόμου που κα ακολουκθκεί ϊςτε να 
επιτευχκοφν αυτοί οι ςτόχοι. Δυςτυχϊσ όμωσ, αυτι θ διάκριςθ δεν είναι τόςο 
γνωςτι όςο κα ζπρεπε ςε πολλοφσ επαγγελματικοφσ κφκλουσ. Αυτό ζχει ωσ 
αποτζλεςμα, ειδικότερα ςτα πλαίςια τθσ κρίςθσ που διανφουμε, όςοι αναηθτοφν 
επαγγελματικι βοικεια ϊςτε να ςυνεφζρουν και να κάνουν μία δυνατι 
επανεκκίνθςθ τθν επιχείρθςι τουσ, να μθν μποροφν να διευκρινίςουν τι και πϊσ 
κζλουν να επιτφχουν. 

Λςχφει πωσ “θ αναγνϊριςθ του προβλιματοσ είναι το πρϊτο βιμα προσ τθν 
επίλυςι του”. Κεωρϊντασ λοιπόν πωσ θ ζλλειψθ επίγνωςθσ των παραμζτρων που 
χαρακτθρίηουν ζνα πρόβλθμα, αλλά και θ γενικότερθ αδυναμία ξεκάκαρου 
προςδιοριςμοφ του κα ζπρεπε να είναι από τισ κφριεσ ανθςυχίεσ ενόσ πάςχοντα 
επαγγελματία, ίςωσ το να καταλάβει τθν διαφορά δφο εννοιϊν, οι οποίεσ 
αποτελοφν τα κεμζλια για να χτίςει ςωςτά και με επιτυχία τθν επιχείρθςι του, να 
είναι και το πρϊτο βιμα για τθν κατάκτθςθ τθσ κορυφισ. 
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5. ΠΗΓΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 
 

Ππωσ προαναφζρκθκε θ καινοτομία δεν είναι μια ζκλαμψθ ζμπνευςθσ και 
ςπάνια είναι μια ςυμπτωματικι εξζλιξθ. Συνικωσ είναι αποτζλεςμα ςυςτθματικισ 
προςζγγιςθσ και επιδζξιασ διερεφνθςθσ των ενδείξεων που εμφανίηονται για 
επικείμενεσ αλλαγζσ ςτο επιχειρθςιακό περιβάλλον (εςωτερικό και εξωτερικό). 

Από το 1985 ο Peter Drucker είχε προςδιορίςει βαςικζσ πθγζσ από τισ οποίεσ 
μπορεί να προζλκουν καινοτομίεσ, περιοχζσ δθλαδι από τισ οποίεσ δθμιουργικά 
ςτελζχθ μποροφν να εμπνευςτοφν ιδζεσ και να εφαρμόςουν καινοτομίεσ. Οι 
περιοχζσ αυτζσ είναι: 

 
Α) Εςωτερικζσ πθγζσ (ορατζσ ςτο εςωτερικό τθσ επιχείρθςθσ ι του κλάδου) 

 • Ζνα μθ αναμενόμενο γεγονόσ, μια αναπάντεχθ επιτυχία ι αποτυχία 

 • Θ διαπίςτωςθ μιασ ζντονθσ δυςαρμονίασ, του χάςματοσ, δθλαδι, ανάμεςα 
μια υπάρχουςα πραγματικότθτα και αυτό που κα ζπρεπε να ςυμβαίνει 

 • Μια διαπιςτωμζνθ λειτουργικι ανάγκθ 

• Αλλαγζσ ςτθ δομι μιασ αγοράσ ι ενόσ κλάδου 

 
Β) Εξωτερικζσ πθγζσ 
 
• Δθμογραφικά δεδομζνα (ποςοτικζσ ι ποιοτικζσ αλλαγζσ ςτθν πλθκυςμιακι       

ςφνκεςθ) 
• Νζα γνϊςθ, επιςτθμονικι ι όχι 
• Οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ 
• Αλλαγζσ ςτα «πιςτεφω», ςτισ αντιλιψεισ, ςτισ ςυμπεριφορζσ, ςτισ 

υποκζςεισ, ςτθ ςθμαςία των πραγμάτων. (Peter Drucker “Innovation and 
entrepreneurship”, 1985) Ενδεικτικά οι αλλαγζσ ςτα δθμογραφικά 
δεδομζνα, όπωσ είναι θ αλλαγι ςτθ ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ 
λόγω μεταναςτϊν, οι αλλαγζσ ςτθ δομι τθσ οικογζνειασ που ζχει πλζον 
λιγότερα παιδιά, θ αφξθςθ των μονογονικϊν οικογενειϊν, θ αφξθςθ τθσ 
ανεργίασ των νζων αποτελοφν ερεκίςματα και αφορμζσ για νζα 
καινοτομικά προϊόντα και για ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςε αρκετζσ υπθρεςίεσ. 

 
Ζχει, πάντωσ, πολφ μεγάλθ ςθμαςία να εςτιάςουμε ςτθν τελευταία πθγι 

καινοτομίασ που ςχετίηεται με τισ αλλαγζσ ςτισ παραδοχζσ, ςτισ ςυμπεριφορζσ, ςτα 
«πιςτεφω», ςτον τρόπο δθλαδι που αντιλαμβάνεται τόςο ο πελάτθσ όςο και θ 
επιχείρθςθ αυτό που προςφζρεται ωσ προϊόν ι υπθρεςία. Από ηην πλευρά τθσ 
επιχείρθςθσ ζχει ςθμαςία να επανεξετάηει και να ανακεωρεί κακιερωμζνεσ 
αντιλιψεισ ςε όλα τα ςυςτατικά ςτοιχεία του επιχειρθματικοφ ςχεδίου και του 
επιχειρθςιακοφ μοντζλου, ςε όλο το φάςμα των λειτουργιϊν και δραςτθριοτιτων 
τθσ. 
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6. ΕΙΔΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 
 

Υπάρχουν διάφορα είδθ τθσ καινοτομίασ, όμωσ κα μποροφςαν να 
ςυνοψιςτοφν ςτα ακόλουκα: 

 

 Καινοτομία προϊόντοσ: όταν αφορά το προϊόν τθσ παραγωγισ μιασ 
εταιρείασ. Με αυτό το είδοσ τθσ καινοτόμου δράςθσ θ επιχείρθςθ προςφζρει ζνα 
νζο ι καλφτερο προϊόν που ικανοποιεί οριςμζνεσ ανάγκεσ των καταναλωτϊν που 
μζχρι τότε δεν ικανοποιοφνταν. Θ ανάπτυξθ νζων προϊόντων ςυνδζεται με: 

1. Αντικατάςταςθ προϊόντων. 
2. Βελτίωςθ ποιότθτασ. 
3. Διαφοροποίθςθ προϊόντοσ. 
4. Ανάπτυξθ νζων αγορϊν. 

 

 Καινοτομία διαδικαςίασ παραγωγισ: όταν αφορά τουσ τρόπουσ και τα 
μζςα που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι του προϊόντοσ. Θ ανάπτυξθ νζων 
μεκόδων παραγωγισ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν: 

1. Ευελιξία τθσ παραγωγισ, θ οποία επιτρζπει τθ γριγορθ προςαρμογι 
τθσ επιχείρθςθσ ςτισ μεταβολζσ τθσ αγοράσ. 

2. Μείωςθ του κόςτουσ. 
3. Ρροςαρμογι ςε πρότυπα. 
4. Ρεριβαλλοντικι προςταςία. 

 

 Οργανωτικι καινοτομία: που αφορά ςτθν χρθςιμοποίθςθ μιασ νζασ ι 
βελτιωμζνθ οργάνωςθσ τθσ επιχείρθςθσ με μικρότερο κόςτοσ. (Haner, 2002). 

 
Στο παραδοςιακό μοντζλο, ωσ είδοσ νοείται θ «καινοτομία του 

καταςκευαςτι». Αυτι είναι θ διαδικαςία που κάποιοσ καινοτομεί με ςκοπό να 
πουλιςει τθν καινοτομία.  

Ζνα άλλο είδοσ καινοτομίασ, που τϊρα αρχίηει να αναγνωρίηεται ευρζωσ, 
είναι θ «καινοτομία του τελικοφ χριςτθ». Σφμφωνα με αυτι κάποιοσ αναπτφςςει 
μια καινοτομία για δικι του χριςθ, διότι απλοφςτατα το υπάρχον προϊόν δεν 
ανταποκρίνεται ςτισ υφιςτάμενεσ ανάγκεσ του.  

Θ καινοτομία ςτθν εμπορικι δραςτθριότθτα επιτυγχάνεται με πολλοφσ 
τρόπουσ. Σιμερα γίνεται με μεγάλθ προςοχι και με ςυςτθματικότθτα μζςω 
προγραμμάτων ζρευνασ και ανάπτυξθσ για «καινοτομίεσ αιχμισ». 
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 Θ αλικεια είναι ότι ςιμερα οι πλζον ριηοςπαςτικζσ και πλζον επαναςτατικζσ 
καινοτομίεσ τείνουν να αναδφονται μζςω των προγραμμάτων ζρευνασ και 
ανάπτυξθσ.  

Ρολλζσ φορζσ κεωροφμε ότι θ καινοτομία αποτυγχάνει. Οι επιχειριςεισ ςτθν 
Ευρϊπθ, ςτθν Λαπωνία και ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ κάνουν αγϊνα ςτθν 
προςπάκειά τουσ για βελτίωςθ των δεικτϊν απόδοςθσ ςτον τομζα τθσ 
καινοτομίασ. Ραρά το γεγονόσ όμωσ ότι ξοδεφουν τεράςτια ποςά ςτθν Ζρευνα & 
Ανάπτυξθ επιδεικνφουν εξαιρετικά χαμθλά επίπεδα αποδοτικότθτασ ςτθν 
καινοτομία. Σφμφωνα με πρόςφατεσ μετριςεισ προκφπτει ότι μζχρι και ςε ποςοςτό 
96% όλων των νζων ςχεδίων επζνδυςθσ αποτυγχάνουν να ανταποκρικοφν ι να 
ξεπεράςουν τουσ ςτόχουσ τθσ απόδοςθσ επζνδυςθσ/κεφαλαίων. Ρρζπει όμωσ να 
ςθμειωκεί ότι αυτό δεν αποτελεί δικαιολογθτικό για περιοριςμό των δαπανϊν 
ςτθν ζρευνα. Τα λάκθ που αφοροφν τον τομζα τθσ καινοτομίασ διαφζρουν από 
κλάδο ςε κλάδο, αλλά οι πιο ςυνικεισ αποτυχίεσ ςτθν καινοτομία προζρχονται από 
επιχειριςεισ που ςυγχζουν Ζρευνα και Ανάπτυξθ με τθν Καινοτομία (θ αυξθμζνθ 
δαπάνθ ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ δεν αποτελεί εγγφθςθ ότι αυξάνονται αυτόματα 
και οι επιτυχίεσ ςτθν καινοτομία) και το Μάρκετινγκ με τθν κατανόθςθ 
Καταναλωτικϊν Αναγκϊν για εντοπιςμό αδιευκρίνιςτων αναγκϊν των 
καταναλωτϊν.  

Συγχζουν επίςθσ τον παραδοςιακό Σχεδιαςμό με τισ νζεσ Στρατθγικζσ 
Σχεδιαςμοφ που διακζτουν εργαλεία για ςχεδιαςμό προϊόντων που 
ανταποκρίνονται ςτο fashioning, ςτθν νοερι απεικόνιςθ του μζλλοντοσ, και ςτθν 
κατανόθςθ του καταναλωτικοφ ςυναιςκιματοσ και τζλοσ, τθν Καινοτομία με τθν 
Τεχνολογία (θ «Τεχνολογο-κεντρικι» καινοτομία δθμιουργεί προϊόντα με 
πολλαπλά χαρακτθριςτικά που πολλζσ φορζσ μποροφν να εκνευρίηουν ι να 
κουράηουν τουσ καταναλωτζσ. Θ «Ρελατο-κεντρικι» καινοτομία δθμιουργεί 
προϊόντα τα οποία ο κόςμοσ ποκεί). 

 
 
 
 

 
 
 



15 

 

7. ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 
 

Τα εμπόδια ςτθν καινοτομία (Neely & Hii, 1998), τα διακρίνουν ςε 
«εςωτερικά» ςτθν επιχείρθςθ και «εξωτερικά» από τθν επιχείρθςθ. Μεταξφ των 
εςωτερικϊν περιλαμβάνονται ο ςυντθρθτιςμόσ, θ ζλλειψθ διορατικότθτασ και 
κινιτρων, οι ιεραρχικζσ δομζσ επικοινωνίασ, οι άκαμπτεσ οργανωτικζσ δομζσ κ.λ.π. 
Τα εξωτερικά εμπόδια περιλαμβάνουν τθν ζλλειψθ υποδομισ, τθν ζλλειψθ 
κατάλλθλθσ νομοκεςίασ, τα μθ κατάλλθλα εκπαιδευτικά ςυςτιματα και 
ςυςτιματα κατάρτιςθσ και τθν γενικι αδιαφορία από τθν πλευρά τθσ κοινωνίασ. 

Οι Camagni & Capello (1999) και ο OECD (2005) ςτο εγχειρίδιο του Πςλο 
αναφζρονται ςε εμπόδια που ςχετίηονται με: 

 οικονομικοφσ παράγοντεσ 

 επιχειρθςιακοφσ 

 τθν αγορά 

 και τουσ κεςμοφσ. 

Ζνα άλλο εμπόδιο που καλοφνται να αντιμετωπίςουν οι επιχειριςεισ είναι 
αυτό τθσ «εξάρτθςθσ από προχπάρχουςα πορεία», όπου μια επιχείρθςθ μπορεί να 
«εγκλωβιςτεί» ςτθν πορεία ειςαγωγισ καινοτομίασ που επζλεξε και να είναι 
πρακτικά πολφ δφςκολο να απεγκλωβιςτεί λόγω υψθλοφ κόςτουσ ι χρονικισ 
κακυςτζρθςθσ. Ο «εγκλωβιςμόσ» μπορεί να επζλκει όταν θ επιχείρθςθ δεν 
αλλθλεπιδρά ςε μεγάλο βακμό με το περιβάλλον τθσ και κατά αυτό τον τρόπο 
οδθγείται ςτο να αναπτφςςει ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ δραςτθριότθτασ και να 
εμποδίηει τθν ανάπτυξθ άλλων. Σε ζνα ςφςτθμα που περιλαμβάνει πολλζσ τζτοιεσ 
επιχειριςεισ, ο «εγκλωβιςμόσ» μπορεί να αποβεί ωφζλιμοσ όταν οι επιχειριςεισ 
δρουν προσ μια αποδοτικι κατεφκυνςθ, αλλά και μειονζκτθμα όταν το ςφςτθμα 
αγνοεί και δεν εκμεταλλεφεται άλλεσ πικανζσ οδοφσ ανάπτυξθσ. Κατά ςυνζπεια, 
ζνα ςφςτθμα οφείλει να είναι όςο το δυνατό πιο ανοικτό, ϊςτε να αποφεφγει 
παρόμοιεσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ (Fagerberg, 2005). 

Σο βαςικότερο εμπόδιο για τθν υιοκζτθςθ κάποιασ καινοτομίασ ςτο 
εςωτερικό ενόσ οργανιςμοφ ι μιασ επιχείρθςθσ, και πολφ περιςςότερο για 
ςυςτθματικι καινοτόμο δράςθ αποτελεί θ διαμορφωμζνθ κουλτοφρα των 
οργανιςμϊν και, κυρίωσ, θ παράδοςθ που ζχει διαμορφωκεί ςτον τρόπο 
διοίκθςθσ, θ αποκρυςταλλωμζνθ «ορκοδοξία» και οι κακιερωμζνεσ πρακτικζσ 
ιεραρχικισ λιψθσ αποφάςεων, κακϊσ και θ εμπζδωςθ τθσ πρακτικισ 
βραχυχρόνιων ποςοτικϊν ςτόχων, αποτζλεςμα και τθσ χρθματιςτθριακισ άνκθςθσ. 

         Ο Gary Hamel αναφζρει χαρακτθριςτικά ότι «οι οργανιςμοί δεν ζχουν 
DNA καινοτομίασ …». Λζει πολφ εφςτοχα ότι το να παρακινείσ ζναν οργανιςμό να 
καινοτομιςει είναι ςαν να προςπακείσ να μάκεισ ςε ζνα ζκύλο να πεππαηάει ζηα 

πιζινά πόδια. Μόλιρ ζηπέτειρ αλλού ηην πποζοσή ζος ο ζκύλορ ξαναγςπίζει ζηα 4 
πόδια, γιαηί απλούζηαηα έσει DNA ηεηπάποδος και όσι δίποδος! 
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Μόνθ διζξοδοσ θ εφαρμογι καινοτόμου management, θ επίμονθ και 
ςυςτθματικι αξιοποίθςθ «ειςαγόμενθσ» καινοτομίασ, θ ενκάρρυνςθ των ςτελεχϊν 
που προάγουν το καινοτόμο πνεφμα και θ αναγνϊριςθ του δικαιϊματοσ ςτο 
λάκοσ, όταν αναλαμβάνονται πρωτοβουλίεσ και αποτυγχάνουν. Ρρζπει να 
μάκουμε να αποτυχαίνουμε με ςωςτό τρόπο! 

Επειδι θ ενδογενισ παραγωγι καινοτομίασ, αλλά και θ υιοκζτθςθ 
ειςαγόμενθσ, δεν μπορεί να ζχουν δομι και ρυκμό «ςειράσ παραγωγισ», για να 
ζχει αποτζλεςμα μια πολιτικι αλλαγισ κουλτοφρασ προσ μια καινοτόμο 
κατεφκυνςθ, χρειάηονται: 

• Δζςμευςθ του Management. Θ κουλτοφρα καινοτομίασ μεταδίδεται από 
πάνω προσ τα κάτω. 

• Υπομονι και επιμονι. Οι μικρζσ αποτυχίεσ κτίηουν τισ ςθμαντικζσ επιτυχίεσ. 
• «Ραραδειγματικι» ςυμπεριφορά του management, το οποίο: 

o Συμμετζχει τακτικά και ενεργά ςε διαδικαςίεσ αναηιτθςθσ του 
καινοφργιου, δείχνοντασ ζμπρακτα τθ δζςμευςι του ςτθν κατεφκυνςθ 
αυτι 

o Ρροβάλλει και ανταμείβει τα καινοτομικά επιτεφγματα και 
o Στθρίηει τα ταλζντα ςτισ αςτοχίεσ τουσ. 
 

Το management κάκε επιχειρθςιακισ μονάδασ πρζπει να δείχνει ότι δεν 
κεωρεί τθν καινοτομία «κοςμθτικό ςτοιχείο» τθσ προςφοράσ τθσ αλλά ζνα 
καταλυτικό ςτοιχείο μιασ φιλόδοξθσ ανανεωτικισ πολιτικισ. 

Με αυτό τον τρόπο, εκτόσ από τα άμεςα οφζλθ ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ, θ 
δθμιουργία κουλτοφρασ καινοτομίασ ζχει ςθμαντικό αποτζλεςμα να ςυγκρατεί ςτθ 
μονάδα και ςτθν επιχείρθςθ τα πιο δθμιουργικά ταλζντα τθσ. Ο manager πρζπει 
να εςτιάηει ςε αυτοφσ που βλζπουν μπροςτά τουσ ευκαιρίεσ και όχι ςε αυτοφσ 
που ανακαλφπτουν ςυνεχϊσ προβλιματα και δυςκολίεσ. 

Ο Mario Morino παρομοιάηει τθν καλλιζργεια τθσ καινοτομίασ με τθν 
ανάπτυξθ των κοραλλιογενϊν υφάλων («Nurturing the innovation reef»). Λζει ότι θ 
καινοτομία είναι  ςαν τον κοραλλιογενι φφαλο. Οι βιολόγοι τθσ κάλαςςασ δεν 
ζχουν ερμθνεφςει ποια είναι τα αίτια και ο μθχανιςμόσ δθμιουργίασ του. Εν 
τοφτοισ, οι άνκρωποι μποροφν με ενζργειζσ τουσ να ςυντελζςουν ςτθν περαιτζρω 
ανάπτυξι τουσ ι ςτθν καταςτροφι τουσ. Ζτςι, λοιπόν, και οι διοικιςεισ των 
επιχειριςεων μποροφν να «ταΐηουν» και να δίνουν ϊκθςθ επιτάχυνςθσ ςτισ 
φυςικζσ διαδικαςίεσ και ςτουσ πυρινεσ καινοτομίασ που αναφφονται ςε κάκε 
επιχείρθςθ, αλλά με απρόςεχτεσ ενζργειεσ των managers ι πολφπλοκεσ 
διαδικαςίεσ εγκρίςεων μποροφν και να καταςτρζφουν τισ δθμιουργικζσ ροπζσ 
των υπαλλιλων τουσ. 
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8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΜΕΣΡΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ  
 

Ρολλζσ μελζτεσ χρθςιμοποιοφν ζναν ενιαίο δείκτθ ειςαγωγισ ι 
αποτελζςματοσ για να κακορίςουν τθν καινοτόμο απόδοςθ μιασ εταιρείασ 
(Coombs, et al. 1996, Evangelista, et al. 1998, Feeny and Rogers, 2003). Ζχει 
παρουςιαςτεί, εντοφτοισ, ότι υπάρχουν προβλιματα μζτρθςθσ με τθν καινοτομία, 
ειδικά με τουσ δείκτεσ ειςαγωγισ.  

Τα κρίςιμα κζματα περιλαμβάνουν:  

1) μερικζσ μετριςεισ ειςαγωγισ που δε ςυλλαμβάνουν τθν αποδοτικότθτα 
τθσ διαδικαςίασ 

 2) ενιαίεσ μετριςεισ που δεν απεικονίηουν τθν οικονομικι ι ποιοτικι αξία 
και 

 3) ζλλειψθ ζνδειξθσ τθσ τεχνολογικισ πολυπλοκότθτασ ςτισ ειςαγωγζσ.  

Ομοίωσ, οι Santarelli και Piergiovanni (1996) ζχουν δείξει ότι οι δείκτεσ 
αποτελζςματοσ που είναι βαςιςμζνοι ςτα διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ μπορεί να 
είναι προβλθματικοί επειδι το τεχνολογικό επίπεδο και θ οικονομικι αξία των 
διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ είναι ιδιαίτερα ετερογενι, θ φφςθ του περιεχομζνου 
των διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ποικίλλει ευρζωσ από χϊρα ςε χϊρα. Επίςθσ, δεν 
είναι όλεσ οι καινοτομίεσ κατοχυρωμζνεσ με δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ, δεν γίνονται 
όλα τα διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ καινοτομίεσ, και θ τάςθ των επιχειριςεων για 
κατοχφρωςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ποικίλλει πολφ, ανάλογα με το μζγεκοσ 
τθσ επιχείρθςθσ. Επιπλζον, οι δείκτεσ αποτελζςματοσ παρουςιάηουν περιοριςμοφσ 
λόγω των πρωταρχικϊν παραγόντων ςε επίπεδο βιομθχανίασ όταν ςυγκρίνονται 
διάφορεσ βιομθχανίεσ ι επιχειριςεισ διαφορετικϊν μεγεκϊν.  

Θ διαχείριςθ τθσ καινοτομίασ χρειάηεται να ζχει διττι κατεφκυνςθ: 
 
• Αποκεντρωμζνθ ωσ προσ τθ ςφλλθψθ νζων ιδεϊν και τον πειραματιςμό 

πάνω ςε αυτζσ για να καταδειχκεί θ αποδοτικότθτά τουσ ωσ καινοτόμεσ δράςεισ 
και 

• Συγκεντρωτικι ωσ προσ τθν υλοποίθςθ, για να μπορεί να ςυλλζγεται θ 
αποκτϊμενθ εμπειρία, να μοιράηεται ςε όλουσ και να επεκτείνεται κατάλλθλα θ 
αξιοποίθςι τθσ. 

 
Φυςικά το μοντζλο διαχείριςθσ τθσ καινοτομίασ ποικίλλει ανάλογα με τθ 

φφςθ του οργανιςμοφ και τθσ δραςτθριότθτασ. Ρ.χ. οι δραςτθριότθτεσ ψθφιακϊν 
υπθρεςιϊν (Google, Yahoo, eBay, κινθτι τθλεφωνία,θλεκτρονικι τραπεηικι κλπ) 
από τθ φφςθ τουσ ζχουν αναπόφευκτα ςυγκεντρωτικι διαχείριςθ, αφοφ το ςφνολο 
τθσ πλθροφορίασ ςυγκεντρϊνεται κεντρικά και το διαχειριςτικό κζντρο είναι ζνα 
και μοναδικό, ενϊ οι πιο παραδοςιακζσ δραςτθριότθτεσ, ιδιαίτερα όςεσ ζχουν 
διαςπορά ςθμείων παρουςίασ, είναι πιο πρόςφορεσ για το μικτό μοντζλο 
αποκζντρωςθσ / ςυγκζντρωςθσ. 
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Ειδικότερα θ αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν Web 2.0 ςτο εςωτερικό τθσ 
επιχείρθςθσ μπορεί να βοθκιςει ςτο να «απελευκερωκεί» θ ςυμμετοχι των 
υπαλλιλων ςε καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ. Θ επιτυχία πάντωσ εξαρτάται από 
οριςμζνουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ, όπωσ: 

 
 
• Για να υπάρχει μεταςχθματιςμόσ ςε κουλτοφρα ςυμμετοχισ «από κάτω 
προσ τα πάνω», απαιτείται θ υποςτιριξθ «από πάνω προσ τα κάτω». 
• Οι καλφτερεσ ιδζεσ για τθ χριςθ προζρχονται από τουσ χριςτεσ, αλλά οι 
χριςτεσ χρειάηονται βοικεια για να αξιοποιιςουν με κλιμακοφμενο τρόπο 
τισ επιτυχθμζνεσ χριςεισ.  
 
Ζχουμε ςυνθκίςει το μάνατημεντ να αποφαςίηει τυποποιθμζνεσ πολιτικζσ για 

τθ χριςθ ενιαίων τεχνολογικϊν μζςων, εργαλείων και υπθρεςιϊν για τθ βελτίωςθ 
τθσ αποδοτικότθτασ των κλαςικϊν λειτουργιϊν και επιχειρθςιακϊν διεργαςιϊν. 

 
 Αντίκετα με τισ τεχνολογίεσ ςυμμετοχισ αποδεικνφεται αποδοτικότερο το να 

καταγράφει κανείσ πρωτοβουλίεσ που ακολουκοφν νζεσ πρακτικζσ και διεργαςίεσ 
και αξιοποιοφν καλφτερα διακζςιμα μζςα και να βοθκάει ςτθν κλιμάκωςθ τθσ 
χριςθσ τουσ. Υπάρχουν π.χ. μεγάλεσ πολυεκνικζσ εταιρίεσ που, διαπιςτϊνοντασ 
τθν επιτυχθμζνθ χριςθ του Web 2.0 για τθ ςυμμετοχικι διαχείριςθ ζργων, δεν 
επζβαλαν αλλά ενκάρρυναν τθν κλιμάκωςθ τθσ χριςθσ των πρακτικϊν αυτϊν. 

 
• Ζχει μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ επιτυχίασ θ αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν 
ςυμμετοχισ όταν ενςωματϊνεται ςτθν κακθμερινι ροι εργαςίασ και όχι 
όταν διαχωρίηεται από τθν τρζχουςα εργαςία και αποςπάται ςε ειδικι 
λειτουργία. 
 
• Οι ςωςτζσ λφςεισ προζρχονται από τουσ ςωςτοφσ ςυμμετζχοντεσ. Είναι 
απαραίτθτο να αποκτθκεί μια κρίςιμθ μάηα χρθςτϊν των τεχνολογιϊν Web 
2.0 αλλά ζχει επίςθσ μεγάλθ ςθμαςία αυτοί να είναι ςε κζςθ να προςφζρουν 
αξία. 
• Για να ενιςχφςει κανείσ τθ ςυμμετοχι πρζπει να απευκφνεται όχι τόςο ςτο 
πορτοφόλι των ςυμμετεχόντων αλλά ςτο «εγϊ» και ςτισ ανάγκεσ 
αναγνϊριςθσ που ζχουν όςοι αιςκάνονται ότι ανοίγουν νζουσ δρόμουσ. 
Θ διάδοςθ των επιτευγμάτων, θ αναγνϊριςθ και προβολι τθσ ποιότθτασ και 

τθσ χρθςιμότθτάσ τουσ, θ επιβράβευςθ του ενκουςιαςμοφ είναι πρακτικζσ που 
ενιςχφουν τθ ςυμμετοχι και αναπτφςςουν τθν άμιλλα. 

 
 
Θ Rosabeth Moss Kanter υπογραμμίηει τθν ανάγκθ θ ςτρατθγικι καινοτομίασ 

να διαρκρϊνεται ςε τρία επίπεδα, που δθμιουργοφν τθν «πυραμίδα 
καινοτομίασ»: 

 
• ςτο υψθλότερο επίπεδο κατατάςςονται τα ςθμαντικά «ςτοιχιματα», οι 
ιδζεσ εκείνεσ που ζχουν ςαφϊσ προςανατολιςμό το μζλλον τθσ επιχείρθςθσ 
και δζχονται τθ μερίδα του λζοντοσ των επενδφςεων. 
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• ςτο μεςαίο επίπεδο κατατάςςεται μια δζςμθ, μια δζςμθ από αρκετά 
υποςχόμενεσ ιδζεσ που τισ διαχειρίηονται, τισ αναπτφςςουν και τισ 
δοκιμάηουν επιλεγμζνεσ μονάδεσ και 
 
 
• ςτθν εκτεταμζνθ βάςθ ςυγκεντρϊνονται ιδζεσ ςε πρϊιμθ φάςθ ι ιδζεσ 
οριακισ καινοτομίασ που επιτρζπουν τθ ςυνεχι βελτίωςθ. 
 
 

 
 

Τζλοσ αυτονόθτο είναι ότι για να αναδειχκεί καινοτόμοσ μια επιχείρθςθ 
χρειάηεται 

• να διακζτει ειδικό προχπολογιςμό καινοτομίασ για να μπορεί να αξιοποιεί 
ευκαιρίεσ 
• να μθν εςτιάηει μόνον ςτθν ανάπτυξθ προϊόντων, αλλά και ςε άλλουσ 
πτυχζσ τθσ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ, όπωσ είναι π.χ. θ παραγωγι, θ 
διανομι, το μάρκετινγκ, θ χρθματοοικονομικι διαχείριςθ, θ ανάπτυξθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ 
• να μθν επιβάλλει υπερβολικά αυςτθρζσ διαδικαςίεσ λειτουργίασ ι 
οικονομικοφ ελζγχου που ςτραγγαλίηουν τθν ροπι προσ τθν καινοτομία 
ατόμων και ομάδων. 
 
Το τελευταίο ζχει πολφ μεγάλθ ςθμαςία. Ζχει καταγραφεί ότι οι οργανιςμοί 

που είναι καλά οργανωμζνοι, με «ςφιχτζσ» διαδικαςίεσ και άκαμπτεσ πολιτικζσ 
αντιμετωπίηουν μεγαλφτερθ δυςκολία όχι μόνο ςτο να παράγουν πρωτότυπεσ 
ιδζεσ αλλά και ςτο να εφαρμόηουν «ειςαγόμενεσ» καινοτόμεσ ιδζεσ. Αυτό 
εξθγείται από το ότι ο κφριοσ επιχειρθςιακόσ προςανατολιςμόσ τουσ είναι θ 
«αξιοπιςτία ςτθ λειτουργία» (reliability-based ), το «να κάνουν τα πράγματα 
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ςωςτά», βάηοντασ ζτςι εμπόδια ι καταπνίγοντασ κάκε «αποκλίνουςα» 
ςυμπεριφορά. Χαρακτθριςτικι περίπτωςθ οι δθμόςιοι οργανιςμοί, όπου «τίποτε 
δεν μπορεί να κάνει κανείσ αν δεν προβλζπεται από νόμο ι άλλθ ζγκυρθ 
απόφαςθ». Αντίκετα παρακινοφν περιςςότερο προσ τθ δθμιουργία και καινοτομία 
οι οργανιςμοί ι οι εταιρίεσ που ζχουν ωσ κφριο προςανατολιςμό «το καλφτερο 
αποτζλεςμα», ενδιαφζρονται να κάνουν κατά κφριο λόγο τα πράγματα που δίνουν 
αξία, δθλαδι να κάνουν «τα ςωςτά πράγματα» με τρόπο βζβαια που να είναι όςο 
πιο κοντά γίνεται ςτισ πολιτικζσ και πρακτικζσ τουσ. Το δίπολο «να κάνουμε τα 
πράγματα ςωςτά ι τα ςωςτά πράγματα», δεν είναι άλλο από το παλαιότερο 
«αποδοτικότθτα ζναντι αποτελεςματικότθτασ». Θ πιο προοδευτικι αντίλθψθ που 
υπιρχε μζχρι τθν ζκρθξθ τθσ πλθροφορικισ ιταν ότι ςτο ανϊτερο επιτελικό 
επίπεδο τα ςτελζχθ φροντίηουν να γίνονται τα ςωςτά πράγματα 
(αποτελεςματικότθτα), ενϊ όςο κατεβαίνει κανείσ ςε πιο εκτελεςτικοφσ ρόλουσ θ 
φροντίδα είναι να γίνονται τα πράγματα ςωςτά (αποδοτικότθτα, παραγωγικότθτα). 

 
Θ εμπειρία δείχνει ότι, ςτθ ςθμερινι εποχι που τα ςυςτιματα εςωτερικισ 

επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ διευκολφνονται απεριόριςτα από τισ Τεχνολογίεσ 
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν, καινοτομοφν και πετυχαίνουν καλφτερα οι 
εταιρίεσ ςτισ οποίεσ ο παραπάνω απόλυτα ιεραρχικόσ κανόνασ δεν παφει να 
διατθρεί τθν αξία του ωσ χαρακτθριςτικό τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ, ιδιαίτερα 
ςτουσ μεγάλουσ οργανιςμοφσ, όμωσ ςυνοδεφεται από μία «δικτυακι» οργάνωςθ 
τθσ κυκλοφορίασ τθσ γνϊςθσ και εμπειρίασ, από ζνα ςφςτθμα καταγραφισ-
δοκιμισ-διάχυςθσ των ιδεϊν όλων των υπαλλιλων, όλων των επιπζδων. 
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9. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 
 

Οι καινοτομίεσ προςφζρουν ςθμαντικά ενδεχόμενα οφζλθ ςτισ εταιρείεσ, 
αλλά επίςθσ παρουςιάηουν πραγματικό κόςτοσ όςον αφορά και τα χριματα και το 
χρόνο. Οι “Θγζτεσ Καινοτομιϊν” μεγιςτοποιοφν τισ αποδόςεισ τουσ, 
επικεντρϊνοντασ τισ προςπάκειζσ τουσ ςε καινοτόμεσ λφςεισ που ςχετίηονται 
άμεςα με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ. Ζχουν ζνα ξεκάκαρο όραμα όςον αφορά 
ςτθν καινοτομία, αναγνωρίηοντασ τισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ προτίκενται να 
επιδιϊξουν τθν εφαρμογι νζων ιδεϊν και προςεγγίςεων. Στθ ςυνζχεια, οι “Θγζτεσ 
Καινοτομιϊν” αναπτφςςουν ζνα εργαςιακό κλίμα και μια επιχειρθςιακι 
κουλτοφρα όπου οι εργαηόμενοι διακζτουν τθν κατάλλθλθ ελευκερία δράςθσ και 
ενκαρρφνονται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ. 

«Θ καινοτομία είναι ο τρόποσ με τον οποίο μία επιχείρθςθ κερδίηει και 
διατθρεί ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα.». (Porter,1990). 

Μία εταιρεία μπορεί να μετατοπίςει το ανταγωνιςτικό τθσ πλεονζκτθμα, 
δθμιουργϊντασ νζα ι πρωτοπόρα προϊόντα-υπθρεςίεσ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα 
παραμείνουν βιϊςιμα ςτθν παγκόςμια αγορά. Αυτό κα επιτευχκεί μόνο αν θ 
εταιρεία αυτι κζςει ωσ κεντρικό ςτρατθγικό ςτόχο τθσ επιχειρθματικισ τθσ 
δραςτθριότθτασ τθν καινοτομία. Συνεπϊσ, ο ανταγωνιςμόσ είναι άμεςα 
εξαρτϊμενοσ από το κατά πόςο μπορεί μια εταιρεία να εφαρμόςει καινοτομικζσ 
δράςεισ για να αυξάνουν ςυνεχϊσ τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ. Συγκεκριμζνα 
(Porter, 2001): 

1.Οι νζεσ τεχνολογίεσ. Θ τεχνολογικι αλλαγι δθμιουργεί νζεσ ευκαιρίεσ για 
να αναπτυχκοφν ευκολότερα καινοτόμεσ ιδζεσ, όπωσ νζα προϊόντα, νζεσ 
δυνατότθτεσ για τον ςχεδιαςμό ενόσ υπάρχοντοσ προϊόντοσ, νζουσ τρόπουσ 
μάρκετινγκ, παράδοςθσ και νζων βιομθχανιϊν. 

2.Οι νζεσ ι μετατοπιηόμενεσ ανάγκεσ αγοραςτϊν. Θ ανάπτυξθ και 
διαφοροποίθςθ των αναγκϊν των καταναλωτϊν ανάλογα με τθν εξελιςςόμενθ 
αγορά, κατά τθν πάροδο του χρόνου, οδθγεί τισ επιχειριςεισ ςτθν ανάπτυξθ νζων 
καινοτομικϊν ευκαιριϊν. 

3.Η εμφάνιςθ ενόσ νζου τομζα βιομθχανίασ. Ρροςδίδει ανταγωνιςτικό 
πλεονζκτθμα, αφοφ δίνεται θ ευκαιρία για τθν απόκτθςθ νζων πελατϊν, νζων 
τρόπων μάρκετινγκ, προςζγγιςθσ ςυγκεκριμζνων πελατϊν και παραγωγισ 
ςυγκεκριμζνων προϊόντων. 

4.Η μετατόπιςθ προςτικζμενων δαπανϊν ι διακεςιμότθτασ. Οι 
προςτικζμενεσ δαπάνεσ αποτελοφν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα (πχ. εργαςία, 
πρϊτεσ φλεσ, ενζργεια, μθχανιματα κτλ). 

5.Οι αλλαγζσ ςτουσ κυβερνθτικοφσ κανονιςμοφσ. Οι επιχειριςεισ, οι οποίεσ 
μποροφν να προςαρμοςτοφν ταχφτατα ςε τζτοιου είδουσ αλλαγζσ (όπωσ, πρότυπα 
προϊόντων, προςταςίασ περιβάλλοντοσ, περιοριςμοφσ εμπορίου κτλ), είναι ςε κζςθ 
να κερδίςουν μεγάλο πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με αυτζσ που ζχουν δομιςει τισ 
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δραςτθριότθτζσ τουσ ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνα κακεςτϊτα κυβερνθτικϊν 
κανονιςμϊν. 

Θ δυνατότθτα μιασ επιχείρθςθσ να καινοτομεί είναι από τουσ βαςικότερουσ 
παράγοντεσ που προςδιορίηουν τθ διεκνι ανταγωνιςτικότθτα τθσ. Θ καινοτομία 
αποτελεί βαςικι επιδίωξθ των επιχειριςεων, λόγω του ότι τισ βοθκά ςτθν 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων και υπθρεςιϊν τουσ, ςτθν επζκταςθ ςε 
νζεσ αγορζσ, ςτθν αφξθςθ του μεριδίου αγοράσ και ςτθν μείωςθ του εργατικοφ 
κόςτουσ. Σχετικζσ εμπειρικζσ ζρευνεσ (Γεωργαντά, 2003) αποδεικνφουν ότι το 
περιβάλλον παίηει αποφαςιςτικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ, θ οποία 
δεν ταυτίηεται πάντα με τθν τεχνολογικι πρόοδο. Βζβαια, οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ 
είναι ςθμαντικζσ για τθν εμφάνιςθ νζων προϊόντων και τθ δθμιουργία νζων 
αγορϊν. Ζτςι ςυμπεραίνουμε ότι οι τεχνολογικζσ αλλαγζσ αποτελοφν κεντρικι 
ςυνιςτϊςα των περιςςότερων καινοτομιϊν. 

Βάςει των παραπάνω και τισ ραγδαία μεταβαλλόμενεσ τεχνολογικζσ 
εξελίξεισ, θ διοίκθςθ μιασ επιχείρθςθσ οδθγείται ςε βζβαιθ επιτυχία, εφόςον 
εςτιάςει ςε τρία βαςικά χαρακτθριςτικά τθν καινοτομικι τθσ δράςθ 
(Λαμπριανίδθσ, 2003): 

1. Χαρακτθριςτικό είναι θ εςτίαςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, και 
όχι θ διαςπορά τθσ ςε πολλά αντικείμενα. Θ ερευνθτικι και καινοτομικι 
δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ επικεντρϊνεται ςε περιοριςμζνο αρικμό 
αντικειμζνων, προσ τα οποία θ διοίκθςθ τθσ καινοτομίασ κατευκφνει τθν ανάπτυξθ 
ουςιαςτικϊν επιχειρθςιακϊν ικανοτιτων. 

2. Θ επιλογι του κατάλλθλου οργανωςιακοφ μοντζλου αποτελεί ζνα 
ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ καινοτομικισ επιχείρθςθσ. Τζτοια οργανωςιακά 
μοντζλα είναι θ κάκετθ και θ οριηόντια δομι τθσ λειτουργίασ μιασ επιχείρθςθσ ι 
ακόμα, ο ςυνδυαςμόσ και των δφο. Ζχει παρατθρθκεί ότι θ καινοτομία προωκείται 
αποτελεςματικότερα με τθν υιοκζτθςθ περιςςότερο οριηόντιων οργανωτικϊν 
δομϊν, διότι αυτζσ επιταχφνουν και διευκολφνουν ολόκλθρθ τθν καινοτομικι 
διαδικαςία. 

3. Σο μάνατημεντ καινοτομίασ δεν είναι μονόπλευρο. Δθλαδι, δεν μπορεί να 
κεωρεί τθν καινοτομία ωσ μόνο τεχνολογικι ι ωσ ςυνδεόμενθ μόνο με τθν αγορά ι 
ωσ μόνο οργανωςιακι, αλλά θ καινοτομία χρειάηεται να αντιμετωπίηεται και από 
τισ τρείσ αυτζσ πλευρζσ ταυτόχρονα (τεχνολογικι, εμπορικι και οργανωςιακι 
πλευρά). 

Συνεπϊσ, θ καινοτομία δεν είναι μόνο το τελικό προϊόν που παρουςιάηει θ 
επιχείρθςθ ςτον καταναλωτι, αλλά διαπερνά από όλεσ τισ φάςεισ τθσ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Δθλαδι, από το ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ 
κατεφκυνςθσ, τθ ςφλλθψθ τθσ ιδζασ για το νζο προϊόν, μζχρι τθν ανάπτυξι του και 
τθν απορρόφθςι του από τθν αγορά. Αξιοςθμείωτο είναι ότι οι φάςεισ ανζλιξθσ 
του νζου προϊόντοσ ςυνδζονται αποφαςιςτικά με τισ επενδυτικζσ ςτρατθγικζσ, 
κακϊσ και με τθ μορφι οργάνωςθσ των λειτουργιϊν τθσ επιχείρθςθσ. (Porter, 
Stern, 2001). 
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Θ κεντρικι ιδζα ςυνειςφοράσ των ςυςτθμάτων καινοτομίασ, μπορεί να 
ςυνοψιςτεί ωσ εξισ: α) Θ γνϊςθ και θ καινοτομία αποτελοφν ςθμαντικοφσ 
παράγοντεσ ςτθν διαμόρφωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ οικονομικισ 
ανάπτυξθσ. β) Θ καινοτομία είναι προϊόν μιασ αρκετά πολφπλοκθσ διαδικαςίασ, θ 
οποία περιλαμβάνει τθν διάχυςθ και αξιοποίθςθ νζασ γνϊςθσ ςτθν δθμιουργία 
νζων προϊόντων. (Porter, Stern, 2001). 

Με άλλα λόγια, θ βαςικι ςυνειςφορά των ςυςτθμάτων καινοτομίασ ζγκειται 
ακριβϊσ ςτο ότι τονίηεται θ πολυπλοκότθτα των διαδικαςιϊν για τθν παραγωγι και 
αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν και καινοτομιϊν με διαφορετικά κριτιρια και 
παράγοντεσ κάκε φορά ςε διαφορετικζσ επιχειριςεισ. Τζτοιοι παράγοντεσ είναι τα 
ανκρϊπινα δίκτυα, το ευρφτερο κεςμικό πλαίςιο, θ άρρθτθ γνϊςθ, οι άτυπεσ 
μορφζσ επικοινωνίασ και το ανκρϊπινο δυναμικό. Επιπλζον, το περιβάλλον και θ 
κουλτοφρα τθσ επιχείρθςθσ και θ επιχειρθματικι γνϊςθ των καινοτομιϊν επιτρζπει 
ςτθν επιχείρθςθ να εντοπίςει τθν καινοτομία με το κατάλλθλο προςωπικό και τουσ 
κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ. (Κετικίδθσ, 2005). 
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10. ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗΝ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

 

Στθ επιτυχία μιασ καινοτομίασ ςυμβάλλουν, μεταξφ άλλων, και οι παρακάτω 
παράγοντεσ: 

I.  Θ πλθκϊρα των πλεονεκτθμάτων του νζου προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ 
ςε ςχζςθ με αυτά τα προϊόντα/υπθρεςίεσ  που προςπακεί να αντικαταςτιςει. Ρ.χ. 
θ αντικατάςταςθ των Θ/Υ και των κινθτϊν τθλεφϊνων από τα tablet και τα 
smartphones, καινοτόμεσ εφευρζςεισ  που  διευκολφνουν και απλοποιοφν  
κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ ςυνυφαςμζνεσ με τθν επικοινωνία, τθν  ενθμζρωςθ 
και τθν ψυχαγωγία.  

II.  Θ μθ ςφγκρουςθ τθσ καινοτομίασ με τισ τρζχουςεσ αξίεσ του 
καταναλωτικοφ κοινοφ. Ρ.χ. θ αντικατάςταςθ των βενηινοκίνθτων κινθτιρων των 
αυτοκινιτων από πετρζλαιο, φυςικό αζριο ι θλεκτριςμό, εξοικονομϊντασ χριμα 
για τον καταναλωτι και ενζργεια για το περιβάλλον. 

III. Θ δυνατότθτα δοκιμισ του προϊόντοσ από τον καταναλωτι και  θ 
διαπίςτωςθ ςε ςχετικά εφλογο χρονικό διάςτθμα κατά πόςο το νζο προϊόν 
αποδίδει ότι υπόςχεται. Ρ.χ. θ δωρεάν διάκεςθ διάφορων προϊόντων ςε μικρά 
δείγματα, το γνωςτό test drive ςτισ αντιπροςωπείεσ των αυτοκινιτων, ακόμθ και θ 
αγορά κάποιων καταναλωτικϊν αγακϊν τα οποία μποροφν να επιςτραφοφν μετά 
τθν χριςθσ τουσ με τθν λεγόμενθ εγγφθςθ επιςτροφισ χρθμάτων.  

IV. Θ ευκολία χριςθσ που ςθμαίνει ότι θ δυνατότθτα χριςθσ του 
ςυμβιβάηεται με τισ γνϊςεισ και τισ δυνατότθτεσ των καταναλωτϊν ςτουσ 
οποίουσ απευκφνεται. Ρ.χ. Το ο Google είναι πλζον θ απάντθςθ ςε κάκε 
ερϊτθςθ, κυριολεκτικά! Μποροφμε να αναηθτιςουμε ανά πάςα ςτιγμι κάκε 

πικανι πλθροφορία και να ανακαλφψουμε δεδομζνα και γνϊςθ ςθμαντικι για τθν 
εργαςία, τθν εκπαίδευςθ αλλά και τθ διαςκζδαςι μασ. Είναι μια εξαιρετικά 
ςθμαντικι εφεφρεςθ θ οποία αποδεικνφει περίτρανα πωσ ζχουμε ιδθ περάςει ςε 

μία εποχι που θ πλθροφορία είναι προςβάςιμθ και διακζςιμθ ςε όποιον τθν 
αναηθτά!  
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11. ΜΟΝΣΕΛΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

 

11.1 Γπαμμικό Μονηέλο Καινοηομίαρ  

Το Γραμμικό Μοντζλο επιςτιμθσ και καινοτομίασ λόγω τθσ απλότθτάσ του 
και των ομαλϊν τεχνολογικϊν και οικονομικϊν εξελίξεων επικράτθςε ζντονα από 
το 1945 μζχρι τθν δεκαετία του ’80. Στθ ςυνζχεια αναπτφχκθκαν περιςςότερα 
ςφνκετα μοντζλα, κακϊσ θ Καινοτομία κεωρικθκε αλλθλεπίδραςθ τθσ επιςτιμθσ, 
τθσ τεχνολογικισ και βιομθχανικισ ανάπτυξθσ και των αναγκϊν τθσ κοινωνίασ, όςο 
και ωσ μθ γραμμικι αλλθλουχία διακριτϊν φάςεων ι δραςτθριοτιτων.  

Θ Καινοτομία αφορά ςε γραμμικι αλλθλουχία ςυγκεκριμζνων και διακριτϊν 
φάςεων ι δραςτθριοτιτων και εςτιάηεται ςτθν αιτία τθσ εκδιλωςισ τθσ, είτε λόγω 
εξελίξεων ςτθν κοινωνία/ αγορά, είτε λόγω τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, ορίηοντασ κατ’ 
αυτόν τον τρόπο δυο μοντζλα, αυτό τθσ Τεχνολογικισ Καινοτομίασ (Technology 
Push) και αυτό τθσ Καινοτομίασ του Marketing (Market Pull).  

Θ Τεχνολογικι Καινοτομία ςτθρίηεται ςτθν εφαρμογι μιασ νζασ τεχνολογίασ 
και δθμιουργεί νζεσ αγορζσ, χωρίσ προ-υφιςτάμενθ ηιτθςθ. Ιταν δθμοφιλζσ κατά 
τισ δεκαετίεσ ’50 – ’60 και δίνει ζμφαςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ R&D, με τθν αγορά ωσ 
δζκτθ των επιτευγμάτων τθσ τεχνολογίασ.  

 

 

 

Θ Καινοτομία του Marketing ςτθρίηεται ςτθν αναηιτθςθ και ςτθν κατανόθςθ 
των αναγκϊν και των προςδοκιϊν τθσ κοινωνίασ. Κεωρείτο δθμοφιλζσ τθν 
δεκαετία του ’70 και δίνει ζμφαςθ ςτο Marketing, με τθν αγορά να προςδιορίηει 
τουσ ςτόχουσ των δραςτθριοτιτων R&D.  
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Σιμερα όλοι κατευκφνονται από τισ ανάγκεσ του καταναλωτι (και τθσ 
κοινωνίασ), τον οποίον επικυμοφν να ςυναρπάςουν, δθμιουργϊντασ ι/και 
εκτιμϊντασ τισ ανάγκεσ του και τθν ηιτθςθ των αποτελεςμάτων τθσ Καινοτομίασ, 
γεγονόσ που δίνει προβάδιςμα ςτθν Καινοτομία του Marketing, θ οποία ςυνικωσ 
ςτοχοποιεί τθν Τεχνολογικι Καινοτομία.  

 

11.2  Σςζεςκηικό Μονηέλο Καινοηομίαρ  

Το Συηευκτικό Μοντζλο Καινοτομίασ δίνει ζμφαςθ ςτθν ςυνεργαςία και ςτθν 
αλλθλεπίδραςθ των τμθμάτων R&D και Marketing. Λδιαίτερα δθμοφιλζσ τθν 
δεκαετία του ’80, ςτοχεφει τόςο ςτθν δθμιουργία ηιτθςθσ για νζα προϊόντα, όςο 
και ςτθν τυχαία αναηιτθςθ τθσ καινοτομίασ μζςα από τθν ανακάλυψθ νζων 
αναγκϊν τθσ αγοράσ ι και παλαιϊν που δεν ζχουν καλυφκεί ικανοποιθτικά από 
τον ιςχφοντα ανταγωνιςμό.  

 

 

11.3  Αλληλεπιδπαζηικό Μονηέλο Καινοηομίαρ  

Το Αλλθλεπιδραςτικό Μοντζλο Καινοτομίασ, δθμοφιλζσ μεταξφ ’80 – ’90, 
αφορά ςε μια λογικι και ςυνεχι αλλθλουχία ςταδίων εξζλιξθσ, και αναπτφςςεται 
μζςω μιασ διαλεκτικισ ςχζςθσ ανάμεςα ςτισ επιχειριςεισ και ςτθν κοινωνία, μζςω 
τθσ οποίασ οι πρϊτεσ νοιϊκουν και κατανοοφν τισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ τθσ 
αγοράσ, και επαναπροςδιορίηουν τα προϊόντα ι/ και τισ υπθρεςίεσ τουσ. Δίνει 
βάροσ ςτον τρόπο με τον οποίο επινοείται και υλοποιείται θ Καινοτομία, κακ’ όλα 
τα ςτάδιά τθσ (creativity, marketing, R&D, design, production, logistics), κακϊσ και 
ςτθν αλλθλεξάρτθςι τουσ. Δεν πρόκειται για γραμμικι διαδικαςία, δθλαδι για 
ςαφϊσ οριοκετθμζνεσ φάςεισ, για μια αυτόματθ αλλθλουχία ενεργειϊν. 
Ρροςδιορίηεται μζςω ενόσ ςφνκετου ςυςτιματοσ αλλθλεπιδράςεων και 
παλινδρομικϊν μεταβάςεων μεταξφ διαφόρων λειτουργιϊν και διαφόρων 
παραγόντων.  

 

11.4  Μονηέλο Βεληιωηικήρ - Ριζικήρ Καινοηομίαρ  

Θ καινοτομία διακρίνεται ςε δφο είδθ, βάςθ των επιπτϊςεϊν τθσ ςφμφωνα 
με το μοντζλο Βελτιωτικισ - ιηικισ Καινοτομίασ, κακϊσ μεταβάλλει τθ γνϊςθ των 
επιχειριςεων και τισ ικανότθτζσ τουσ να παράγουν και να προωκοφν νζα 
προϊόντα/ υπθρεςίεσ, που ενδεχομζνωσ κακιςτοφν τα υπάρχοντα μθ 
ανταγωνιςτικά.  

Θ ιηικι Καινοτομία (Radical Innovation) δθμιουργεί μεγάλεσ και ςθμαντικζσ 
αλλαγζσ. Υπερβαίνει τα όρια και επιδρά δραςτικά τόςο ςτισ επιχειριςεισ, όςο και 
ςτθν αγορά, προκαλϊντασ ςθμαντικι αναδόμθςθ, χαρακτθρίηοντασ κυρίωσ τισ νζο-
ειςερχόμενεσ επιχειριςεισ ενόσ κλάδου και λιγότερο τισ εγκακιδρυμζνεσ.  
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Θ Βακμιαία ι Σταδιακι Καινοτομία (Incremental Innovation) δθμιουργεί ςε 
ςυνεχι βάςθ αλλαγζσ ςτισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ τθσ αγοράσ, επιφζροντασ μια 
ςειρά από ποςοτικζσ αλλαγζσ ςε γνωςτζσ παραμζτρουσ ενόσ προϊόντοσ, ι 
ειςάγοντασ τεχνικά χαρακτθριςτικά ςε υφιςτάμενα προϊόντα. 

 

Ωςτόςο, υπάρχει και ζνασ άλλοσ  διαχωριςμόσ μοντελοποίθςθσ τθσ 
καινοτομίασ ωσ ακολοφκωσ: 

 

1. Θ καινοτομία ωσ ενδοεπιχειρθςιακι διαδικαςία. Θ καινοτομία ωσ 
ενδοεπιχειρθςιακι διαδικαςία ςτθρίηεται ςτουσ μθχανιςμοφσ αλλθλεπίδραςθσ 
μεταξφ λειτουργιϊν και παραγόντων και ακολουκεί τα εξισ ςτάδια: α) 
εργαςτθριακι ζρευνα, β) χρθματοδότθςθ, γ) ζρευνα αγοράσ, δ) ανάπτυξθ 
προϊόντοσ και ε) παραγωγι και διάκεςθ του προϊόντοσ ςτθν αγορά. 

 

2. Θ καινοτομία ςτο ευρφτερο ςφςτθμα κεςμϊν και οργάνων άςκθςθσ 
πολιτικισ. Θ καινοτομικι δραςτθριότθτα αξιοποιεί πλεονεκτιματα που 
δθμιουργοφν τα δίκτυα που ςυνδζουν τθν επιχείρθςθ με το περιβάλλον τθσ: 
πανεπιςτθμιακά εργαςτιρια, δθμόςια ινςτιτοφτα Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ, τμιματα 
Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ άλλων επιχειριςεων, οργανιςμοί μεταφοράσ τεχνολογίασ, 
ςυςτιματα τεχνολογικισ πλθροφόρθςθσ, οργανιςμοί χρθματοδότθςθσ και τζλοσ, 
κρατικά όργανα άςκθςθσ πολιτικισ. 

 

3. Θ καινοτομία ςτο πλαίςιο βιομθχανικισ ςυνοικίασ. Αναφερόμαςτε ςτισ 
ευνοϊκζσ προχποκζςεισ που δθμιουργοφνται για τθν καινοτομία από τθν ενίςχυςθ 
εταιρειϊν υπθρεςιϊν παραγωγισ που ιδρφονται από ομάδεσ επιχειριςεων, όπωσ 
εταιρείεσ ζρευνασ αγοράσ, πλθροφόρθςθσ, εμπορικισ προϊκθςθσ, προϊκθςθσ 
εξαγωγϊν κ.λπ. Επίςθσ, ευνοϊκζσ προχποκζςεισ δθμιουργοφνται και από τθν 
οργάνωςθ βιομθχανικϊν και τεχνολογικϊν πάρκων και τθ μεγαλφτερθ εγγφτθτα 
των επιχειριςεων που ενιςχφουν τισ τοπικζσ ςυςπειρϊςεισ και τθ δθμιουργία 
εξωτερικϊν οικονομιϊν. 

 

4. Θ καινοτομία ςε ψθφιακό περιβάλλον. Οι νζεσ προοπτικζσ που 
δθμιουργεί το διαδίκτυο ενιςχφουν τθν καινοτομικι δραςτθριότθτα των 
επιχειριςεων. (αφαθλίδθσ, Τςελεκίδθσ 2005). 
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12. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ 
 

Θ ςχζςθ τθσ καινοτομίασ με το μάνατημεντ αφορά το ςφνολο των 
διαδικαςιϊν τθσ μετάβαςθσ από το παλιό ςφςτθμα διοίκθςθσ, ςτο αποκεντρωμζνο 
δθμοκρατικό, ςυμμετοχικό, δθμιουργικό (οριηόντιων δομϊν) περιβάλλον 
δθμιουργίασ και διαςφάλιςθσ ςυνκθκϊν ανάπτυξθσ τθσ καινοτομίασ. Αφορά 
επίςθσ και τθν διαχείριςθ διατιρθςθσ και εξζλιξθσ αυτοφ του περιβάλλοντοσ, που 
φαίνεται να αποτελεί τρόπο ηωισ για τθν καινοτόμα και ανταγωνιςτικι επιχείρθςθ. 
(Hamel, 2002). 

Ρροςδιορίηεται όμωσ θ ςχζςθ αυτι και από το μάνατημεντ εκείνο που 
μεταςχθματίηει τθ νζα ιδζα, μετά από τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςι τθσ, ςε 
εμπορικι επιτυχία τθσ επιχείρθςθσ χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα τουσ, οφτωσ ι 
άλλωσ, περιοριςμζνουσ πόρουσ τθσ. Πςο δε, αποτελεςματικότερο και καλφτερο 
είναι το μάνατημεντ τθσ καινοτομίασ, τόςο περιςςότερο αυξάνονται οι ευκαιρίεσ 
για τθν επιτυχία τθσ ειςαγωγισ τθσ ςε μία αγορά. Ενϊ θ καινοτομία προϊόντοσ, ι 
υπθρεςίασ, εφκολα ειςάγεται και εφαρμόηεται ςε μια επιχείρθςθ, θ αλλαγι 
ςυμπεριφοράσ, νοοτροπίασ και κουλτοφρασ γενικότερα, απαιτεί πολφ περιςςότερο 
χρόνο και προςπάκεια. (Tomala, & Seneccal, 2004). 

Αυτό το διοικθτικό περιβάλλον τθσ νζασ αντίλθψθσ είναι και εκείνο που 
χαρακτθρίηει τισ επιχειριςεισ ωσ υψθλισ τεχνολογίασ. Για να επιτφχει θ επιχείρθςθ 
να ζχει ςτθ διάκεςι τθσ τα ςτελζχθ τθσ, πρζπει να δθμιουργθκεί το κατάλλθλο 
κλίμα δθμιουργικότθτασ, ζκφραςθσ και διάχυςθσ των ιδεϊν, κακϊσ και 
αναγνϊριςθσ του ρόλου τουσ, ϊςτε να επιτευχκεί αυτό που αποκαλείται εταιρικι 
δθμιουργικότθτα. Είναι αναγκαία θ μετατόπιςθ προσ μορφζσ μάνατημεντ που 
ςζβονται τθν προςωπικότθτα του εργαηόμενου και δίνουν διζξοδο ςτθν ζμφυτθ 
τάςθ του για δθμιουργία, μζςα από τθν οποία αυτοπροςδιορίηεται και κτίηει τθν 
αυτοπεποίκθςι του. (Drucker, 2003). 

Λογικό και αναμενόμενο για τουσ ερευνθτζσ είναι, θ επίλυςθ ενόσ 
προβλιματοσ τθσ επιχείρθςθσ να αναηθτθκεί ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ τθσ. 
Αυτοί οι άνκρωποι που κακθμερινά βρίςκονται αντιμζτωποι με τα προβλιματα τθσ 
επιχείρθςθσ, είναι εκείνοι που τθ γνωρίηουν άριςτα και το ςπουδαιότερο, μποροφν 
να προβοφν ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων αυτϊν κατά τθ γζννθςι τουσ. Είναι 
εκείνοι οι άνκρωποι που δεν πρζπει να λθςμονοφνται κατά τθ διανομι τθσ 
πρόςκετθσ προςόδου που προκφπτει για τθν επιχείρθςθ, λόγω τθσ 
αποτελεςματικισ δράςθσ τουσ. Ραρά ταφτα, πολλζσ διοικιςεισ αγνοοφν αυτι τθ 
δυνατότθτα και απαιτοφν αυςτθρι εφαρμογι εκείνου που ζχουν ςχεδιάςει οι 
ίδιεσ, χωρίσ να αφινουν περικϊρια ςτουσ εργαηόμενουσ να το προςαρμόηουν ςε 
αυτό που πραγματικά ςυμβαίνει εκεί και ςυμφζρει ςτθν επιχείρθςθ.  

Το μάνατημεντ επθρεάηεται από το όραμα και τθν κουλτοφρα του μάνατηερ 
και το ςτελεχιακό δυναμικό κάκε επιχείρθςθσ καλφπτει τισ κζςεισ εργαςίασ με 
βάςθ αυτό. Πςο δε βραχυχρόνιοσ είναι ο ορίηοντασ ςχεδιαςμοφ, τόςο πιο 
επιπόλαια είναι και θ επιλογι του προςωπικοφ. (Goniadis, 2006). 
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Ο μακροχρόνιοσ ορίηοντασ απαιτεί τθ διαρκι αναηιτθςθ ςτελεχϊν που να 
ανταποκρίνονται τόςο ςτο όραμα, όςο και ςτισ μελλοντικζσ ανάγκεσ τθσ 
επιχείρθςθσ και τθσ αγοράσ μζςα ςτθν οποία κινείται. Επειδι δε, οι ανάγκεσ αυτζσ 
δεν είναι και τόςο προβλζψιμεσ, πρζπει να επιδιϊκεται θ διαρκισ ετοιμότθτα των 
ανκρϊπων* τθσ επιχείρθςθσ για να διατθροφν υψθλι ικανότθτα προςαρμογισ και 
ανταπόκριςθσ, να διακζτουν δθλαδι, ιςχυρό μθχανιςμό μάκθςθσ, αντανακλαςτικά 
και δεξιότθτεσ που τουσ αυξάνουν τθν αυτοπεποίκθςθ. Απαιτείται δθλαδι, 
ουςιαςτικι αλλαγι ςτο φφοσ του μάνατημεντ που μετατρζπει τον μάνατηερ ςε 
άτομο που μπορεί να εμπνεφςει ζνα όραμα για τθν ομάδα, αποτελϊντασ 
ταυτόχρονα και το ςυνδετικό τθσ κρίκο. Μποροφμε να ποφμε ότι ο μάνατηερ αυτοφ 
του είδουσ είναι ουςιαςτικά, εκείνο το άτομο που διευκολφνει τα μζλθ τθσ ομάδασ 
να εκδθλϊςουν τα ταλζντα τουσ και να πιςτζψουν ςτον εαυτό τουσ. Θ ικανότθτά 
του αυτι τον καταχωρεί ςε διακεκριμζνθ κζςθ αναγνϊριςθσ ςτθ ςυνείδθςθ των 
ςυνεργατϊν του. (Μπουραντάσ, 2005). 
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13.  Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΚΑΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ 
ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΣΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

Στο ςφγχρονο παγκοςμιοποιθμζνο και ζντονα ανταγωνιςτικό περιβάλλον, ο 
προγραμματιςμόσ και θ δθμιουργία νζων προϊόντων είναι αναγκαία για τθν 
επιβίωςθ μιασ εταιρείασ.  

Θ επανάπαυςθ μιασ εταιρείασ μόνο ςτα υπάρχοντα προϊόντα τθσ , όςο 
πετυχθμζνα και αν είναι, αργά ι γριγορα κα τθν οδθγιςουν ςτθν 
περικωριοποίθςθ και ςτον μαραςμό!  

Από τθ ςτιγμι που οι ανταγωνιςτζσ λανςάρουν ςτθν αγορά ζνα νζο προϊόν, 
το οποίο τείνει να υποκαταςτιςει κάποια ιδθ υπάρχοντα και να επιφζρει αλλαγζσ 
ςτθν αγορά, κα πρζπει θ εταιρεία να ακολουκιςει τθν ίδια τακτικι, αν κζλει να 
επιβιϊςει ςτθν ανταγωνιςτικι αγορά.  

Πλα τα προϊόντα αργά ι γριγορα ειςζρχονται ςτο ςτάδιο τθσ ωρίμανςθσ και 
του κορεςμοφ, προκαλϊντασ μείωςθ ςτα κζρδθ. Αν θ εταιρεία ενδιαφζρεται να 
παραμείνει ανταγωνιςτικι και κερδοφόρα, πρζπει να παρουςιάςει προϊόντα 
καλφτερα ςε απόδοςθ, ποιότθτα, τιμι κ.ά. από τα ανταγωνιςτικά.  

Για τουσ καταναλωτζσ, καινοτομία ςθμαίνει υψθλότερθ ποιότθτα και 
καλφτερα αγακά αξίασ, περιςςότερο αποδοτικζσ υπθρεςίεσ και υψθλότερο βιοτικό 
επίπεδο. Για τισ επιχειριςεισ, καινοτομία ςθμαίνει ςυνεχι ι βελτιωμζνθ ανάπτυξθ. 
Οι Καινοτόμεσ Επιχειριςεισ ι Οργανιςμοί αποφζρουν μεγαλφτερα κζρδθ για τουσ 
ιδιοκτιτεσ και τουσ μετόχουσ τουσ.  

Για τουσ εργαηόμενουσ, καινοτομία ςθμαίνει μια πιο ενδιαφζρουςα εργαςία, 
ανάπτυξθ δεξιοτιτων και υψθλότερεσ αμοιβζσ ωσ αποτζλεςμα τθσ κερδοφορίασ.  

Θ απουςία τθσ καινοτομίασ από μια εταιρεία μπορεί να οδθγιςει ςε 
ςταςιμότθτα και ςθμαντικι μείωςθ τόςο τθσ κερδοφορίασ όςο και των κζςεων 
εργαςίασ, με δυςάρεςτα αποτελζςματα για το ςφνολο τθσ οικονομίασ και τθσ 
κοινωνικισ ευθμερίασ.  

Θ καινοτομία είναι επίςθσ ςθμαντικι για τθν αντιμετϊπιςθ των 
περιβαλλοντικϊν προκλιςεων του μζλλοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ μείωςθσ 
τθσ καφςθσ άνκρακα και τθσ διάκεςθσ των αποβλιτων.  
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14.  Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ  

 

Θ ςθμαςία του Μάρκετινγκ ςτθν ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων είναι 
κακοριςτικι. Τα νζα και καλά προϊόντα αξίηουν επαγγελματικό μάρκετινγκ. Θ 
καινοτομία από μόνθ τθσ, δεν μπορεί να κάνει μια εταιρεία επιτυχθμζνθ, διότι θ 
επιτυχία ςτθν αγορά και θ πρόοδοσ είναι μια περίπλοκθ και δυναμικι διαδικαςία.  

Δεν είναι τυχαίο ότι οι εταιρικοί θγζτεσ ςε όλον τον κόςμο, βλζπουν τθ 
δθμιουργία νζων προϊόντων ςαν μια κεντρικι ςτρατθγικι πρόκλθςθ για τουσ 
οργανιςμοφσ τουσ τθν επόμενθ δεκαετία. Διαβλζπουν ότι ςε μια επιβαρθμζνθ και 
απαιτθτικι οικονομία, θ κερδοφόρα ανάπτυξθ, δεν είναι βιϊςιμθ χωρίσ τθ 
δθμιουργία και ανάπλαςθ των αγορϊν.  

Κάκε χρόνο ειςάγονται ςτθν παγκόςμια αγορά χιλιάδεσ νζα προϊόντα. Στθν 
Ελλάδα, ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ νζων προϊόντων είναι απευκείασ ειςαγωγζσ από 
το εξωτερικό, απομιμιςεισ ξζνων ι παραλλαγζσ ιδθ υπαρχόντων και λιγότερο 
αποτζλεςμα τθσ νζασ τεχνολογίασ, αφοφ τα ποςά που διατίκενται ςτο 
ςυγκεκριμζνο πεδίο είναι από τα χαμθλότερα τθσ Ευρϊπθσ με άμεςο, όπωσ είναι 
φυςικό, αντίκτυπο ςτον Εγχϊριο και Διεκνι ανταγωνιςμό μασ.  

Τα νζα προϊόντα αντιςτοιχοφν, κατά μζςο όρο, ςτο εκπλθκτικό ποςοςτό του 
40% των πωλιςεων των εταιρειϊν. Με τον όρο «Νζα Ρροϊόντα», ορίηονται τα 
προϊόντα αυτά που ζχουν ειςαχκεί ςτθν αγορά από τθν επιχείρθςθ τα τελευταία 
πζντε χρόνια.  

Θ ανοδικι πορεία ειςαγωγισ νζων προϊόντων επζφερε ανάλογα 
αποτελζςματα ςτα κζρδθ των επιχειριςεων.  

Τα αίτια αυτοφ του ραγδαίου ρυκμοφ ειςαγωγισ νζων προϊόντων μποροφν 
να αναηθτθκοφν ςτα ακόλουκα:  

1. Τεχνολογικι Ρρόοδοσ  

2. Μεταβολι των Αναγκϊν των Ρελατϊν  

3. Συνειδθτοποίθςθ των Καταναλωτϊν  

4. Μείωςθ του Κφκλου Ηωισ των Ρροϊόντων  

5. Αυξανόμενοσ Ραγκόςμιοσ Ανταγωνιςμόσ 

Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι θ γνϊςθ τθσ αγοράσ, όπωσ θ γνϊςθ 
τθσ ςυμπεριφοράσ και των αναγκϊν των πελατϊν αποτελοφν πολφ ςθμαντικοφσ 
παράγοντεσ τθσ καινοτομίασ από τθ ςφλλθψθ τθσ ιδζασ ζωσ και τθν ειςαγωγι του 
καινοτόμου προϊόντοσ ςτθν αγορά.  
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Μια μελζτθ των Booz & Hamilton (1982) αποκάλυψε ότι για κάκε επτά ιδζεσ 
νζων προϊόντων, περίπου τζςςερισ φτάνουν ςτθ διαδικαςία Ανάπτυξθσ, 1.5 
ειςάγονται ςτθν Αγορά και μόνο μία ζχει πικανότθτεσ να πετφχει.  

Ο λόγοσ ςτον οποίο αποδίδεται ςυχνότερα θ αποτυχία νζων προϊόντων είναι 
θ ανεπαρκισ Ζρευνα Μάρκετινγκ, ενϊ ακολουκοφν τεχνικά προβλιματα και ο 
κακόσ προγραμματιςμόσ.  

Θ ςθμαςία του μάρκετινγκ ςτισ καινοτομίεσ διαπιςτϊνεται επίςθσ από 
αμερικανικζσ μελζτεσ που αποκαλφπτουν ότι ζνα ποςοςτό 60-80% των 
επιτυχθμζνων καινοτομιϊν οφείλεται ςτθν αγορά και μόλισ 20-40% ςτο ερευνθτικό 
εργαςτιριο.  
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15. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ  

 

Το Μάρκετινγκ Καινοτομίασ είναι θ εφαρμογι των αρχϊν του μάρκετινγκ ςτο 
ςυγκεκριμζνο πεδίο τθσ διαδικαςίασ τθσ καινοτομίασ, με ςτόχο τθ μείωςθ των 
κινδφνων, τθσ αβεβαιότθτασ και τθ βελτιςτοποίθςθ των διακζςιμων πόρων. Το 
Μάρκετινγκ Καινοτομίασ αναπτφςςει μια φιλοςοφία που διαπερνά όλθ τθ 
διαδικαςία τθσ καινοτομίασ, από τθ διαμόρφωςθ ενόσ ευνοϊκοφ κλίματοσ για τθν 
ανάπτυξθ ιδεϊν μζχρι τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ ειςόδου τθσ 
καινοτομίασ ςτθν αγορά. Στθν επιτυχι διαδικαςία ειςαγωγισ καινοτομιϊν ςτθν 
αγορά, μπαίνει ζνα διαχωριςτικό όριο, που είναι μεταξφ του μάρκετινγκ που 
προθγείται τθσ δθμιουργίασ του προϊόντοσ και του μάρκετινγκ που ζπεται τθσ 
παραγωγισ ενόσ προϊόντοσ και βρίςκεται ςτθ φάςθ ειςαγωγισ ςτθν αγορά. Το 
προκαταρκτικό Μάρκετινγκ, που ςυχνά παραλείπεται, είναι ζνα «Μάρκετινγκ 
Εργαςτθρίου» ι Διερεφνθςθσ, ενϊ το Μάρκετινγκ τθσ Αγοράσ εςτιάηει ςτον 
καταναλωτι και αφορά κακαρά τθν προϊκθςθ του προϊόντοσ. Στόχοσ του 
Μάρκετινγκ Καινοτομίασ είναι μζςα ςε ζνα διαρκϊσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον 
να ςυνδράμει ςτθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ επιχείρθςθσ με τθν επιτυχι ειςαγωγι 
ςτθν αγορά νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν. Θ καινοτομία είναι μια ςυνεχισ 
διαδικαςία. Είναι περιςςότερο μια ςυνολικι άποψθ παρά μεμονωμζνεσ πράξεισ. 
Το κόςτοσ εφαρμογισ μπορεί να κεωρθκεί περιςςότερο ωσ αναδιανομι του 
κόςτουσ λειτουργίασ των ΜΜΕ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ενδζχεται να χρειαςτεί θ 
ςυνδρομι εξωτερικϊν ςυμβοφλων ειδικϊν ςε κζματα Μάρκετινγκ.  

•προςδιοριςμόσ των Απαραίτθτων Ρόρων για τθν Εφαρμογι, εξαρτάται από:  

•τον Βακμό Ρολυπλοκότθτασ τθσ Ανάπτυξθσ του Ρροϊόντοσ ι τθσ Υπθρεςίασ,  

•τισ ςχετικζσ Αγορζσ,  

•τθν ποςότθτα των Διακζςιμων Ρλθροφοριϊν. 

Ραρόλο που ςε γενικζσ γραμμζσ θ λιψθ αποφάςεων για τθν ειςαγωγι νζων 
προϊόντων ςτθν αγορά αποτελεί ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ, επιβάλλεται θ μζριμνα για 
τθν εκ των προτζρων φπαρξθ μίασ οργανωτικισ δομισ με ςυγκεκριμζνεσ ευκφνεσ 
για τθν κακοδιγθςθ και τον ςυντονιςμό τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ τθσ 
καινοτομίασ. Το προςωπικό που ςυμμετζχει ενεργά ςτθν εφαρμογι τθσ εν λόγω 
τεχνικισ κα πρζπει να προζρχεται από όλα τα τμιματα τθσ εταιρείασ: το Τμιμα 
Οικονομικϊν, Σχεδιαςμοφ, Μθχανικισ, Ραραγωγισ, Ε&Α, αλλά κυρίωσ από τον 
Εμπορικό Τομζα. Επιπλζον, είναι απαραίτθτο να ςυμμετζχουν οι επικεφαλισ 
υπεφκυνοι για τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν προγραμμάτων καινοτομίασ.  

Στισ μικρζσ επιχειριςεισ οι ςυμμετζχοντεσ μπορεί να είναι όςοι απαρτίηουν 
τθν ομάδα διοίκθςθσ.  

Συμπεραςματικά μποροφμε να ποφμε, ότι οι εταιρικοί θγζτεσ πρζπει να 
αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ςκζφτονται για τθν καινοτομία και τον τρόπο με 
τον οποίο θ εταιρικι τουσ κουλτοφρα αντανακλά τθ ςκζψθ αυτι. Θ καινοτομία 
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μπορεί να υποςτθριχκεί παντοφ, αν δοκοφν οι κατάλλθλεσ ευκαιρίεσ και τα 
κατάλλθλα κίνθτρα ςτουσ ανκρϊπουσ και επιβραβευτοφν οι καλζσ ιδζεσ από όλεσ 
τισ πθγζσ, τόςο μζςα όςο και ζξω από τθν επιχείρθςθ. 

Οι Δεκαπζντε Ραράγοντεσ Επιτυχίασ Νζων Ρροϊόντων:  

1. Θ μοναδικότθτα και ανωτερότθτα του προϊόντοσ ι ζνα διαφοροποιθμζνο 
προϊόν που παρζχει μοναδικό όφελοσ και ανϊτερθ αξία ςτον πελάτθ.  

2. Ο προςανατολιςμόσ ςτθν αγορά ι μια διαδικαςία για τθ δθμιουργία του 
νζου προϊόντοσ, που κακοδθγείται από τθν αγορά και προςανατολίηεται ςτον 
πελάτθ.  

3. Θ εςτίαςθ ςτο παγκόςμιο προϊόν, δθλαδι ο διεκνισ προςανατολιςμόσ για 
τον ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και το μάρκετινγκ του προϊόντοσ.  

4. Ρεριςςότερθ εργαςία ςτο προκαταρκτικό ςτάδιο ανάπτυξθσ, πριν 
δρομολογθκεί θ ανάπτυξθ του προϊόντοσ. 

5. Ο ακριβισ και ζγκαιροσ κακοριςμόσ του προϊόντοσ που αποτελεί 
ςθμαντικό παράγοντα επιτυχίασ ι αποτυχίασ του. 

6. Ο καλόσ ςχεδιαςμόσ και θ ορκι εκτζλεςθ για το λανςάριςμα του νζου 
προϊόντοσ, και ζνα καλά δομθμζνο ςχζδιο μάρκετινγκ που βρίςκεται ςτο κζντρο 
αυτισ τθσ διαδικαςίασ.  

7. Θ ορκι οργανωτικι δομι, ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ και το καλό εργαςιακό 
κλίμα.  

8. Θ υποςτιριξθ από ανϊτερα διοικθτικά ςτελζχθ, που παρ’ ότι δεν 
εξαςφαλίηει τθν επιτυχία, ςίγουρα όμωσ ενιςχφει τθν προςπάκεια, κάτι που, 
δυςτυχϊσ, πολλά ανϊτερα διοικθτικά ςτελζχθ δεν ζχουν αντιλθφκεί.  

9. H ςυνζργεια. Ρροςπάκειεσ που ςτθρίηονται ςε βιαςτικζσ και 
απομονωμζνεσ ενζργειεσ, ςυνικωσ αποτυγχάνουν.  

10. Θ προςζλκυςθ των αγορϊν, που αποτελεί βαςικό κριτιριο επιλογισ ενόσ 
προγράμματοσ για τθν ανάπτυξθ του καινοτόμου προϊόντοσ.  

11. Θ πρόβλεψθ τθσ επιτυχίασ ενόσ νζου προϊόντοσ και ο κακοριςμόσ του 
προφίλ του προϊόντοσ που κα ανακθρυχκεί νικθτισ.  

12. Μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςε μια ολοκλθρωμζνθ, ςυνεκτικι και ποιοτικι 
εκτζλεςθ.  

13. Διακζςιμοι πόροι.  

14. Μεγαλφτερθ ταχφτθτα, όχι όμωσ ςε βάροσ τθσ ποιότθτασ τθσ εκτζλεςθσ.  

15. Θ ακολουκία ενόσ πεικαρχθμζνου ςχεδίου ςε πολλαπλά ςτάδια για τθ 
δθμιουργία του νζου προϊόντοσ. 
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16. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΗ 
 

Θ περίοδοσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ που περνάμε είναι κατάλλθλθ να 
επενδφει κανείσ ςε καινοτομίεσ που ενδεχομζνωσ να απορροφιςουν κρίςιμουσ 
πόρουσ και, κυρίωσ, μπορεί να αυξιςουν τθν αβεβαιότθτα για τθν πορεία μιασ 
επιχείρθςθσ. Για τισ επιχειριςεισ είναι ςχεδόν γενικι θ πεποίκθςθ ότι δεν υπάρχει 
καμία δικαιολογία να αναςτείλουν τισ επενδφςεισ ςε «δθμιουργικι ενζργεια» τθν 
περίοδο αυτι. Είναι θ κλαςικι περίπτωςθ που θ αβεβαιότθτα και θ «απειλι» 
μποροφν να μετατραποφν ςε ευκαιρία για επανατοποκζτθςθ τθσ επιχείρθςθσ με 
ανανεωμζνουσ όρουσ ςτο χϊρο ανταγωνιςμοφ τθσ. Θ καινοτομία ςυμβάλλει ςτο να 
αποφεφγονται «εκπλιξεισ» ςτρατθγικισ ςθμαςίασ. Είναι ευρφτατα αποδεκτι θ 
πεποίκθςθ ότι θ καινοτομία αποτελεί ταυτόχρονα «εμβόλιο» για τθν φφεςθ τθσ 
αγοράσ μιασ επιχείρθςθσ, αλλά και «ελιξίριο» που αναηωογονεί τθν ανάπτυξι τθσ. 
Ο Joseph Schumpeter είχε γράψει, μετά τθν κρίςθ του 1929, «θ Λςτορία δείχνει ότι 
για τισ εταιρίεσ που διακζτουν ρευςτό και ιδζεσ οι οικονομικζσ υφζςεισ 
προςφζρουν τεράςτιεσ ςτρατθγικζσ ευκαιρίεσ». Επομζνωσ, οι εταιρίεσ που 
καινοτομοφν ςτθ διάρκεια τθσ κρίςθσ επθρεάηουν και κακορίηουν το νζο 
υπόδειγμα ςτον κλάδο τουσ. Θ ανάλθψθ καινοτόμων πρωτοβουλιϊν από μία 
επιχείρθςθ ςτθ διάρκεια τθσ οικονομικισ κρίςθσ ζχει ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθν 
πελατεία, επειδι δθμιουργεί τισ αναγκαίεσ «ςτιγμζσ αλικειασ», τισ αφορμζσ 
δθλαδι δοκιμαςίασ και αξιολόγθςθσ, που αναδεικνφουν τα κετικά χαρακτθριςτικά 
που διακζτει. (Clayton & Raynor, 2003,). 

Ππωσ αναφζρκθκε , δεν υπάρχει άρκρο ι ομιλία διανοθτι τθσ Διοίκθςθσ, 
μελζτθ ι ζρευνα αγοράσ που να μθν καταλιγει ςτθν ανάγκθ ανάπτυξθσ τθσ 
καινοτόμου ικανότθτασ για τισ επιχειριςεισ, τουσ οργανιςμοφσ, τισ εκνικζσ 
οικονομίεσ, τθν εκπαίδευςθ και κάκε άλλθ πτυχι τθσ κοινωνικισ μασ ηωισ.  
Ειδικότερα ςτο χϊρο των επιχειριςεων οι όροι ραγδαίεσ αλλαγζσ, ρευςτότθτα, 
αναςφάλεια, αςτάκεια, αςυνζχεια προβάλλονται για να δθμιουργιςουν το 
υπόςτρωμα τθσ αναγκαιότθτασ για προςφυγι ςε καινοτόμεσ πολιτικζσ και λφςεισ. 

Ο Bill Gates ζλεγε πάντοτε ςτα ςτελζχθ τθσ Microsoft ότι θ εταιρία του δεν κα 
είχε ηωι παραπάνω από δφο χρόνια αν ςταματοφςε να καινοτομεί. Ο Peter Drucker 
απευκφνκθκε ςτισ τράπεηεσ με τθν προειδοποίθςθ «ι καινοτομείτε ι πεκαίνετε» 
(“Innovate or Die”). O γκουροφ του management  Gary Hamel είναι το ίδιο ςαφισ 
«θ καινοτομία και θ πλαςτικότθτα (προςαρμοςτικότθτα και ανκεκτικότθτα) είναι οι 
μόνεσ λφςεισ: δεν υπάρχει άλλθ μεςοπρόκεςμθ λφςθ». 

Κάποιοι διατυπϊνουν τθν άποψθ ότι τα παραπάνω διαμορφϊνουν ζνα κλίμα 
«κινδυνολογίασ», ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά υπερβολζσ, «αγχϊδθ αιςκιματα 
των προθγοφμενων γενεϊν» που διαχειρίηονται τισ επιχειριςεισ που 
πρωταγωνιςτοφν ι αποτελοφν τθν θγετικι «ελίτ» των γκουροφ του management 
και αναρωτιοφνται αν οι νζεσ γενεζσ ζχουν τισ ίδιεσ προςεγγίςεισ. 

Μπορεί κανείσ να ςτακεί ςτα βάςιμα ςτοιχεία που υπάρχουν και ςτισ δφο 
προςεγγίςεισ: 
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• Ππωσ ςυμβαίνει ςε κάκε εποχι, οι άνκρωποι που διαμορφϊνουν τθν 
«επικρατοφςα» αντίλθψθ και τα μζςα ενθμζρωςθσ που τουσ παρακολουκοφν 
ςτζκονται με κάποια δόςθ υπερβολισ ςτισ «πρωτόγνωρεσ» αλλαγζσ που 
παρατθροφνται. Συνικωσ υπερτονίηουν χαρακτθριςτικά των εξελίξεων και τάςεων, 
άλλοτε προβάλλοντασ υπερβολικζσ προςδοκίεσ και άλλοτε δίνοντασ κινδυνολογικι 
χροιά ςτισ προβλζψεισ τουσ. Ζτςι κάνουν πιο ελκυςτικζσ και ευκολότερα αποδεκτζσ 
τισ δικζσ τουσ προςεγγίςεισ και τθν αλλαγι που αυτοί ευαγγελίηονται (ζτςι 
δθμιουργοφνται και οι διάφορεσ «φοφςκεσ» …). 

• Από τθν άλλθ πλευρά, όμωσ, είναι πραγματικζσ και κρίςιμεσ οριςμζνεσ 
ςθμαντικζσ αλλαγζσ που γνωρίηει το επιχειρθματικό γίγνεςκαι τα τελευταία χρόνια 
(π.χ. ενοποίθςθ επιχειρθματικοφ και επικοινωνιακοφ χϊρου, ραγδαίεσ 
τεχνολογικζσ εξελίξεισ, ριηικζσ αλλαγζσ ςτα πρότυπα καταναλωτικισ 

ςυμπεριφοράσ) που επιτάςςουν πολιτικζσ διαρκοφσ προςαρμογισ ςε νζα 
δεδομζνα, επομζνωσ υιοκζτθςθ διαχειριςτικϊν πολιτικϊν που αξιοποιοφν, αν δεν 
βαςίηονται, ςτθν καινοτομία. 

Επιπροςκζτωσ, θ ζκταςθ και το βάκοσ τθσ κρίςθσ είναι τζτοιεσ που θ 
επαναφορά ςτθν πριν από τθν κρίςθ κατάςταςθ μοιάηει αδιανόθτθ. Είναι 
αναμφιςβιτθτο ότι κα υπάρξουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ όχι μόνο ςτισ οικονομικζσ 
αγορζσ και τουσ μθχανιςμοφσ ρφκμιςθσ και ελζγχου, αλλά και ςε πολλζσ άλλεσ 
πτυχζσ κοινωνικισ και πολιτικισ ςυμπεριφοράσ. Πλοι οι κλάδοι, άλλοι περιςςότερο 
άλλοι λιγότερο, κα γνωρίςουν ανατροπζσ, θ κατεφκυνςθ των οποίων δεν μπορεί να 
προςδιοριςτεί ι να προβλεφκεί. Ππωσ επιςθμαίνουν αρκετοί αναλυτζσ και 
διανοθτζσ, θ βακιά κρίςθ, μζχρι να ξεπεραςτεί κα δθμιουργιςει «μια νζα 
αντίλθψθ του κανονικοφ», μια «νζα κανονικότθτα», ζνα νζο υπόδειγμα 
επιχείρθςθσ και αγοράσ. Οι μζκοδοι, οι πρακτικζσ, τα μζτρα, οι νζεσ μορφζσ 
προϊόντων και υπθρεςιϊν που κα δοκιμαςτοφν ςτθ διάρκεια τθσ κρίςθσ κα 
αφιςουν τα αποτυπϊματά τουσ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ. Αυτό το «νζο κανονικό» δεν 
κα είναι τίποτε άλλο από τθ ςυνιςταμζνθ των πρωτοβουλιϊν που κα προζλκουν 
από τισ πιο δραςτιριεσ, από τισ πιο δθμιουργικζσ χϊρεσ, επιχειριςεισ και 
οργανιςμοφσ. Κα διαμορφωκεί από το αμάλγαμα των καινοτομιϊν που κα 
εφαρμόςουν οι πρωτοπόροι και οι πιο προνοθτικοί. Επομζνωσ, οι εταιρίεσ που 
καινοτομοφν ςτθ διάρκεια τθσ κρίςθσ επθρεάηουν και κακορίηουν το νζο 
υπόδειγμα ςτον κλάδο τουσ. 
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17. Η ΤΣΕΡΗΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 
 

H χϊρα μασ υςτερεί ςθμαντικά ςε καινοτομία. Θ υςτζρθςθ ζναντι των χωρϊν 
θγετϊν τθσ καινοτομίασ καταδεικνφεται ςχεδόν ςε όλουσ τουσ υποδείκτεσ που 
μετροφν οι τρεισ εκκζςεισ που εξετάςκθκαν. (Ραντόπουλοσ, 2012). 

Στθν Ελλάδα το χάςμα ανάμεςα ςτισ διακθρφξεισ και τουσ πραγματικοφσ 
απολογιςμοφσ είναι τεράςτιο. Θ καινοτόμοσ προςζγγιςθ ςε πολλζσ πτυχζσ τθσ 
κοινωνίασ μασ υςτερεί δραματικά. Θ επιχειρθματικότθτα, θ εκπαίδευςθ, θ πολιτικι 
μασ ηωι, κ.ά. χαρακτθρίηονται ςε μεγάλο βακμό από ςταςιμότθτα και ακαμψία 
που ςυχνά φκάνει ςτθ μιηζρια τθσ διατιρθςθσ παραδοςιακϊν λειτουργιϊν, 
«κεκτθμζνων», επιφανειακϊν προςεγγίςεων. Τα μζςα ενθμζρωςθσ αντί να 
ςτθρίηουν το νεωτεριςμό και τθ διαφορετικότθτα «κατακρεουργοφν» κάκε 
πολιτικό που κάνει απόπειρα να ξεφφγει από το «μαντρί» του αποςτεωμζνου 
κομματικοφ λόγου ι κάκε «τεχνοκράτθ» που προτείνει ανατροπι των αντιλιψεων 
ςε κζματα λειτουργίασ των επιχειριςεων ι και τθσ Διοίκθςθσ. Καλλιεργοφν τθν 
αντίλθψθ ότι θ βελτίωςθ ςτθ ηωι μασ μπορεί να προζλκει από τθν αναηιτθςθ νζων 
ικανότερων διαχειριςτϊν και με αυτό δικαιολογοφν τθν εναςχόλθςι τουσ με το 
«παιχνίδι προςϊπων» και τθν αδυναμία τουσ να ςυμβάλουν ςτθν αναηιτθςθ νζων 
προςεγγίςεων. 

Στο επιχειρθματικό πεδίο οι τράπεηεσ διςτάηουν να αναλάβουν τον κίνδυνο 
να ςτθρίξουν καινοτόμεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ, ρόλο που ςε 
αναπτυγμζνεσ οικονομίεσ παίηουν τα Κεφάλαια Κινδφνου και τισ αντιμετωπίηουν 
με τα ίδια κριτιρια με τισ κακιερωμζνεσ επιχειριςεισ. Θ περίφθμθ διαςφνδεςθ των 
πανεπιςτθμίων με τθν παραγωγι ζχει απορροφιςει άπειρα κοινοτικά κονδφλια 
αλλά δεν ςχθματοποιικθκε ποτζ και ζχει ελάχιςτα χειροπιαςτά αποτελζςματα. 
Υπάρχουν αςφαλϊσ και εξαιρζςεισ, υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα που 
επιβεβαιϊνουν απλϊσ τον κανόνα.  

 

Αυτό που διαπιςτϊνουμε είναι αποςπαςματικζσ καινοτόμεσ δράςεισ 
επιχειριςεων οριςμζνων κλάδων. Ακόμθ και θ εκνικι μασ βιομθχανία, ο 
τουριςμόσ, τα τελευταία χρόνια υιοκζτθςε κάποιουσ νζουσ προςανατολιςμοφσ που 
εμπεριζχουν ψιγματα καινοτομίασ, όπωσ είναι ο εξειδικευμζνοσ τουριςμόσ (SPA, 
Γκόλφ, κρθςκευτικόσ τουριςμόσ).  

Συγκεντρωτικά οι δείκτεσ ςτουσ οποίουσ θ χϊρα μασ πετυχαίνει τθν πιο 
μεγάλθ υςτζρθςθ και τισ καλφτερεσ επιδόςεισ φαίνονται ςτθ ςυνζχεια. Ππωσ 
παρατθρείται, θ υςτζρθςθ ενυπάρχει ςε όλεσ ςχεδόν τισ πτυχζσ όπωσ αυτζσ 
εκφράηονται από ειςροζσ, ςυνκικεσ ςχετικά με πολιτικζσ και ςτάςεισ, και εκροζσ 
καινοτομίασ. Ρολλοί από τουσ παράγοντεσ αυτοφσ υπειςζρχονται ςε όλο το 
οικονομικό, κεςμικό και κοινωνικό περιβάλλον. Γι’ αυτό θ παράλλθλθ βελτίωςθ 
τουσ είναι δφςκολθ και χρονοβόρα. Απαιτεί ριηικζσ αλλαγζσ ςε πολλά μζτωπα 
ταυτόχρονα. 



38 

 

Ρολλζσ φορζσ ζχουμε γίνει μάρτυρεσ παραπόνων επιχειριςεων ι και 
μεμονωμζνων δθμιουργϊν για τθν αδυναμία τουσ να χρθματοδοτιςουν ιδζεσ, 
«εφευρζςεισ» ι προϊόντα με καινοτομικά χαρακτθριςτικά. 

Ραράλλθλα, όμωσ, ζχουμε επίςθσ γνωρίςει πολλζσ προςπάκειεσ για τόνωςθ 
τθσ αξιοποίθςθσ νζων τεχνολογιϊν και πρωτότυπων ιδεϊν: 

• Ρρογράμματα ςφνδεςθσ πανεπιςτθμιακισ ζρευνασ και επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ 

• Ρρογράμματα ενίςχυςθσ καινοτόμων δραςτθριοτιτων ι δραςτθριοτιτων 
που ενιςχφουν τθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων 

• Ρρογράμματα αξιοποίθςθσ νζων τεχνολογιϊν και 
• Ειδικά επενδυτικά κεφάλαια για τθν υποςτιριξθ καινοτόμων επιχειριςεων 

(ΤΑΝΕΟ κ.ά.). 

 

Ραρόλα αυτά θ Ελλάδα δεν εμφανίηεται ςτισ διεκνείσ ςτατιςτικζσ και δείκτεσ 
καινοτομίασ / επιχειρθματικότθτασ ςε κζςεισ κακόλου τιμθτικζσ. Θ 
ανακεφαλαίωςθ ςτον πίνακα που ακολουκεί καταγράφει οριςμζνα από τα «ςυν» 
και τα «πλθν» τθσ όχι και τόςο κολακευτικισ ελλθνικισ κατάςταςθσ ςτον τομζα τθσ 
καινοτομίασ.  

 

 

 

 

 

 

Χωρίσ τθ φιλοδοξία ολοκλθρωμζνθσ ανάλυςθσ, παρατίκενται οριςμζνεσ 
ςκζψεισ για τα πικανά αίτια: 
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• Ππωσ αναφζρκθκε και ςτα προθγοφμενα, υπάρχει ςαφϊσ πρόβλθμα με τθν 
αντίλθψθ για το τι είναι και πϊσ προωκείται θ καινοτομία και ειδικότερα για το 
πϊσ καλζσ, πρωτότυπεσ ιδζεσ μποροφν να καταλιξουν ςε καινοτόμο αποτζλεςμα. 
Ρ.χ.: 

 Δεν ζχουν καμιά τφχθ να καταλιξουν ςε καινοτομικό 
αποτζλεςμα πάρα πολλά ερευνθτικά «papers», που είναι αμφίβολο αν κα 
μποροφςαν να ςτακοφν ζςτω και ωσ διπλωματικζσ εργαςίεσ φοιτθτϊν. 

 Δεν είναι καινοτομία, όπωσ προβάλλεται από προγράμματα 
ενίςχυςθσ επιχειριςεων, θ απλι ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν. Μπορεί να 
εκτιμθκεί φυςικά ωσ κετικι δράςθ εκςυγχρονιςμοφ, ωσ μζτρο βελτίωςθσ των 
παραγωγικϊν επιδόςεων ι ζςτω ωσ μζτρο δθμιουργίασ προχποκζςεων για 
καινοτόμο δράςθ. 

 Οι προτάςεισ καινοτομίασ δεν ςυνοδεφονται ςυχνά από 
αξιόπιςτα επιχειρθςιακά ςχζδια πος να καηαδεικνύοςν πειζηικά «ηην 

πποζδοκώμενη αξία» και ηον ηπόπο επίτευξισ τθσ. 
 Οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ επενδφουν ςυχνά ςε προϊόντα και 

υπθρεςίεσ που απευκφνονται ςτον τελικό καταναλωτι και ςπάνια ςε προϊόντα 
που αποτελοφν ςυςτατικά ςτοιχεία προϊόντων ι μζρθ τθσ παραγωγικισ 
αλυςίδασ άλλων επιχειριςεων. Αυτό ζχει ςυνζπεια να απευκφνονται κατά 
κφριο λόγο ςτθν εςωτερικι αγορά, θ οποία, λόγω του μικροφ μεγζκουσ τθσ 
δφςκολα μπορεί να δϊςει τθν κρίςιμθ εκείνθ μάηα χριςθσ που κα καταξίωνε 
εμπορικά τα προϊόντα, ακόμθ και αυτά που διακζτουν καινοτομικά 
χαρακτθριςτικά. 

 Το αποτζλεςμα τθσ προθγοφμενθσ αδυναμίασ είναι θ εφκολθ 
καταφυγι ςτο «μιμθτιςμό», με τθν ζννοια τθσ αντιγραφισ προϊόντων ι 
υπθρεςιϊν μιασ επιτυχθμζνθσ επιχειρθματικισ πρωτοβουλίασ. Θ ζμφαςθ ςε 
εςωςτρεφείσ δραςτθριότθτεσ με ςυχνό χαρακτθριςτικό τθν αντιγραφι 
δυςκολεφει ςθμαντικά τθν ανάπτυξθ καινοτομιϊν. 

 Είναι λίγεσ οι μεγάλεσ επιχειριςεισ που κα μποροφςαν να 
αποτελζςουν τθν ατμομθχανι για ερευνθτικό ζργο και αυτζσ είναι ςυνικωσ 
οικογενειακζσ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι, ςφμφωνα με ςχετικι μελζτθ του ALBA 
(2009), οικογενειακζσ επιχειριςεισ είναι: 

 Το 60 % των ειςθγμζνων ςτο ΧΑΑ 
 17 από τισ 20 μεγαλφτερεσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ 
 14 από τισ 20 μεγαλφτερεσ καταςκευαςτικζσ επιχειριςεισ 
 8 από τισ 20 μεγαλφτερεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ. 
 Θ εξαγορά πολλϊν μεγάλων επιχειριςεων από ξζνεσ 

πολυεκνικζσ ζχει επιδεινϊςει τθν κατάςταςθ, αφοφ θ δραςτθριότθτα 
ςχεδιαςμοφ νζων προϊόντων αλλά και ο ςχεδιαςμόσ μεκόδων παραγωγισ 
ςυνικωσ μετακομίηουν ςτισ κεντρικζσ μονάδεσ των ξζνων αυτϊν αγοραςτϊν. 

 Είναι εξαιρετικά μεγάλο το ποςοςτό των πολφ μικρϊν 
επιχειριςεων, που ςπάνια αναλαμβάνουν ςυςτθματικι δραςτθριότθτα 
ανάπτυξθσ καινοτομιϊν ι, ακόμθ και όταν τισ αναπτφςςουν δυςκολεφονται να 
προςδϊςουν μαηικότθτα και διεκνι εμβζλεια ςτθν ανάπτυξι τουσ. 

  Υπάρχουν βζβαια λαμπρζσ εξαιρζςεισ μικρϊν ι μεςαίων επιχειριςεων που 
κατζκτθςαν διεκνι ρόλο, όπωσ οι Chipita, Coco-mat, Folli-Follie και πιο πρόςφατα 
οι mastihashop, Κορρζσ, Upstream, Doppler κ.ά. 
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• Θ επικράτθςθ τθσ «μετριοκρατίασ» ςτθν Εκπαίδευςθ, ο λαϊκιςμόσ και θ 
απουςία πραγματικισ πολιτικισ βοφλθςθσ δεν επζτρεψαν τθν ουςιαςτικι 
διαςφνδεςθ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ-ζρευνασ-παραγωγισ, ϊςτε να βρουν 
διζξοδο αξιοποίθςθσ όςεσ αξιόλογεσ πρωτότυπεσ ιδζεσ κα μποροφςαν να 
ζχουν καινοτομικά αποτελζςματα. 

• Θ πολιτικι τθσ ανάπτυξθσ με πλουςιοπάροχεσ επιδοτιςεισ 
δθμιοφργθςε και ςε πολλοφσ νζουσ επενδυτζσ τθ λογικι τθσ επιχορθγοφμενθσ, 
κρατικά υποςτθριηόμενθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Θ πολιτικι αυτι 
ενίςχυςε τον παραςιτιςμό ςτο χϊρο των ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και 
αποπροςανατόλιςε πολλζσ μικρζσ επιχειριςεισ ςε ζνα «γραφειοκρατικό» ρόλο 
διαχείριςθσ ζργων και ςε πιο «ςίγουρεσ» δραςτθριότθτεσ, αφοφ το κζρδοσ 
ζβγαινε από τθν επιδότθςθ και όχι από τθν ανάλθψθ επιχειρθματικοφ 
κινδφνου με πιο καινοτόμεσ πρωτοβουλίεσ. 

• Θ πακογζνεια των πελατειακϊν ςχζςεων, χάρισ ςτισ οποίεσ εταιρίεσ 
επιχορθγοφνται για δικεν καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ. Στθν πραγματικότθτα 
αξιοποιοφν τα ςχετικά κονδφλια για τρζχουςεσ παραγωγικζσ ι λειτουργικζσ 
ανάγκεσ, αν όχι για προςωπικό πλουτιςμό των ιδιοκτθτϊν και των … 
ενδιάμεςων, που αφκονοφν ιδιαίτερα ςτον τομζα των κοινοτικϊν 
επιχορθγιςεων. Αυτό κάνει να ευθμεροφν ςυχνά οι ςτατιςτικζσ χωρίσ όμωσ 
πραγματικό αντίκριςμα ςτθν ελλθνικι οικονομία. 
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18. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 
 

Πταν αναφερόμαςτε γενικά ςτθν ζννοια τθσ δθμιουργικότθτασ, ςτο μυαλό μάσ 
ζρχεται θ ζννοια του πρωτότυπου, του καινοτόμου. Μάλιςτα αρκετζσ φορζσ, θ 
δθμιουργικότθτα αντιτάςςεται ςτθν ζννοια τθσ ομοιομορφίασ και του κομφορμιςμοφ 
και ορίηεται ωσ θ παραγωγι πρωτότυπων ιδεϊν, θ διαφορετικι οπτικι γωνία με τθν 
οποία βλζπει κάποιοσ τα πράγματα. 

 
Οι οριςμοί που ζχουν δοκεί για τθ δθμιουργικότθτα μποροφν να 

ομαδοποιθκοφν ςε τρεισ κατθγορίεσ.  
Η πρϊτθ αναφζρει ότι θ δθμιουργικότθτα είναι θ παραγωγι νζων ιδεϊν, που 

οδθγοφν ςε ζνα καινοτόμο αποτζλεςμα. 
  Η δεφτερθ αναφζρει ότι θ δθμιουργικότθτα μπορεί να είναι απλά, ζνασ 
διαφορετικόσ τρόποσ προςζγγιςθσ και ςυνδυαςμοφ τθσ ιδθ υπάρχουςασ γνϊςθσ. 
  Τζλοσ, θ τρίτθ κατθγορία αναφζρει ότι μια διαδικαςία για να είναι 
δθμιουργικι, δεν αρκεί να είναι καινοτόμοσ ι να ςυνδυάηει τθν υπάρχουςα γνϊςθ 
αλλά πρζπει να ζχει και προςτικεμζνθ αξία. 

Συνδυάηοντασ τουσ υπάρχοντεσ οριςμοφσ για τθ δθμιουργικότθτα, κα 
μποροφςαμε να ποφμε ότι: θ Δθμιουργικότθτα περιλαμβάνει τθν παραγωγι νζων 
ιδεϊν ι τον ςυνδυαςμό γνωςτϊν δεδομζνων ςε κάτι καινοφργιο, παρζχοντασ αξία 
ςτο τελικό αποτζλεςμα. 
  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι περιςςότεροι άνκρωποι ςυςχετίηουν τθν ζννοια 
τθσ δθμιουργικότθτασ με τισ τζχνεσ και επιπλζον πιςτεφουν ότι απλά αποτελεί μια 
διαδικαςία ζκφραςθσ πρωτότυπων ιδεϊν. Στο περιβάλλον των επιχειριςεων όμωσ, θ 
πρωτοτυπία δεν είναι αρκετι. Για να είναι μια ιδζα δημιουργική θα πρζπει να είναι 
χρήςιμη αλλά και εφαρμόςιμη. Κα πρζπει με κάποιο τρόπο να επθρεάηει για 
παράδειγμα μια διαδικαςία ι να βελτιϊνει ζνα προϊόν ι υπθρεςία. Αυτι θ ςχζςθ 
μεταξφ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ τζχνθσ, ζχει οδθγιςει ςε ςφγχυςθ όςον αφορά 
το που ακριβϊσ πρζπει να εφαρμόηεται θ δθμιουργικότθτα ςτισ επιχειριςεισ. 

Σε ςχετικι ζρευνα που πραγματοποίθςε θ Amabile, ρϊτθςε διευκυντζσ 
επιχειριςεων που δεν κα ικελαν να υπάρχει δθμιουργικότθτα ςτισ επιχειριςεισ τουσ. 
Το 80% των ερωτθκζντων απάντθςε ςτο «Λογιςτιριο». Θ απάντθςθ αυτι δείχνει ότι 
υπάρχει ζνασ ζντονοσ φόβοσ για τθν παρουςία τθσ δθμιουργικότθτασ ςε τμιματα των 
επιχειριςεων τα οποία περιλαμβάνουν ςυςτθματικζσ εργαςίεσ, όπωσ για παράδειγμα 
το λογιςτιριο. Οι γριγορεσ μεταβολζσ που ςυντελοφνται ςτο ςφγχρονο περιβάλλον 
των επιχειριςεων επιβάλουν τθν παρουςία δθμιουργικϊν ςτελεχϊν ςε όλα τα 
τμιματα μιασ επιχείρθςθσ. 

Σιμερα, οι επιχειριςεισ, υπό τθν πίεςθ του ζντονου ανταγωνιςμοφ 
επανεξετάηουν όλεσ εκείνεσ τισ υποκζςεισ που διζπουν τισ παραδοςιακζσ κεωρίεσ 
επιχειρθςιακισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ. Οι κακιερωμζνεσ "ςυνταγζσ" για τθ λιψθ 
αποφάςεων, ζχουν γίνει λιγότερο εφαρμόςιμεσ γιατί απλά βαςίηονται ςε αρχζσ οι 
οποίεσ αντανακλοφςαν και  προωκοφςαν τθ ςτακερότθτα μιασ άλλθσ εποχισ. 
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 Οι παραδοςιακζσ διαδικαςίεσ, οι οποίεσ κάνουν χριςθ ιεραρχικϊν και 
γραφειοκρατικϊν μοντζλων, δείχνουν ότι είναι ανεπαρκείσ. Δεδομζνων των 
προκλιςεων που αντιμετωπίηουν οι ςθμερινζσ επιχειριςεισ, κα λζγαμε ότι είναι 
ξεκάκαρθ, θ ςχζςθ τθσ δθμιουργικότθτασ με τθν επίλυςθ προβλθμάτων, τισ 
διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων αλλά και με τθν ζρευνα και ανάπτυξθ. 

 
Γι’ αυτοφσ τουσ λόγουσ, οι Μάνατηερ των επιχειριςεων, ζχουν αντιλθφκεί ότι 

προκειμζνου οι επιχειριςεισ τουσ να αναπτφξουν καινοτόμεσ διαδικαςίεσ, προϊόντα ι 
υπθρεςίεσ πρζπει να ενκαρρφνουν τουσ εργαηομζνουσ να παράγουν ιδζεσ. Με άλλα 
λόγια κα πρζπει να αναπτφξουν ζνα περιβάλλον εντόσ τθσ επιχείρθςθσ που να ευνοεί 
τθ δθμιουργικότθτα. 
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19. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 

Επιχειρθματικότθτα είναι θ δθμιουργία καινοτόμου οικονομικισ οργάνωςθσ 
με ςκοπό το κζρδοσ ι τθν ανάπτυξθ ςε περιβάλλον ρίςκου και αβεβαιότθτασ. 
Αποτελοφν λοιπόν κοινό τόπο οι ζννοιεσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ 
καινοτομίασ τουλάχιςτον ςτθ ςθμερινι πραγματικότθτα. 

Μία άλλθ προςζγγιςθ του οριςμοφ τθσ επιχειρθματικότθτασ φζρνει ςτο 
προςκινιο τα προςωπικά χαρακτθριςτικά του ανκρϊπου που επιχειρεί: 
Επιχειρθματικότθτα είναι μία διαδικαςία με τθν οποία τα άτομα αναηθτοφν 
ευκαιρίεσ και καινοτόμεσ ιδζεσ, ανεξάρτθτα από τουσ πόρουσ που ελζγχουν. Ζτςι, 
ζνα άτομο για να γίνει επιχειρθματίασ δεν είναι απαραίτθτο να προζρχεται από 
οικογζνεια επιχειρθματιϊν ι να διακζτει μεγάλα κεφάλαια. Οι μελζτεσ δείχνουν 
ότι πολφ ςυχνά οι επιχειρθματίεσ είναι άτομα προερχόμενα από χαμθλά και 
μεςαία ειςοδθματικά ι κοινωνικά ςτρϊματα. Γι’ αυτό και λζγεται ότι «ο 
επιχειρθματίασ γίνεται, δεν γεννιζται». Οι ίδιεσ μελζτεσ προςδιόριςαν και τα 
χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ των επιχειρθματιϊν τα οποία, αν και ςπάνια 
μποροφν όλα να βρεκοφν ςυγκεντρωμζνα ςτο ίδιο άτομο, αποτελοφν βαςικζσ 
προχποκζςεισ για μια επιτυχθμζνθ επιχειρθματικι καριζρα: 

1.Θ κζλθςθ για επιτυχία 

2.Θ διάκεςθ για ανάλθψθ κινδφνου 

3.Θ εργατικότθτα και θ επιμονι 

4.Οι θγετικζσ αλλά και οι ομαδικζσ ικανότθτεσ 

5.Θ ικανότθτα ρεαλιςτικοφ προγραμματιςμοφ 

6.Θ ικανότθτα προϊκθςθσ προϊόντων ι υπθρεςιϊν 

7.Θ υπευκυνότθτα και θ εντιμότθτα 

8.Θ προςαρμοςτικότθτα 

9.Θ οργανωτικι και διοικθτικι ικανότθτα 

10.Θ ικανότθτα επικοινωνίασ και 

11.Θ δθμιουργικι ςκζψθ (Καραγιάννθσ, 1996). 

Κάποια από τα παραπάνω, όπωσ π.χ. θ κζλθςθ για επιτυχία, θ διάκεςθ για 
ανάλθψθ κινδφνου και οι θγετικζσ ικανότθτεσ, αποτελοφν χαρακτθριςτικά τθσ 
προςωπικότθτασ του ατόμου τα οποία διαμορφϊνονται, κάτω από τθν επίδραςθ 
του οικογενειακοφ και κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ, κατά τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ 
του. Άλλα χαρακτθριςτικά όμωσ, όπωσ θ εργατικότθτα, θ ικανότθτα 
προγραμματιςμοφ και θ οργανωτικι, διοικθτικι και επικοινωνιακι ικανότθτα, 
είναι αποτελζςματα κυρίωσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. (Καραγιάννθσ, 1996).  
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Θ επιχειρθματικότθτα είναι ζνασ όροσ που χρθςιμοποιείται κατά κόρον ςτθν 
κακθμερινι ηωι και ςτισ ακαδθμαϊκζσ αναλφςεισ. Ο λόγοσ που ςυμβαίνει αυτό 
είναι θ κοινι διαπίςτωςθ ότι θ οικονομικι ανάπτυξθ μιασ χϊρασ είναι ςυνάρτθςθ 
τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ που αναπτφςςεται ςε αυτι. Θ  
επιχειρθματικότθτα ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία νζων προϊόντων, ςτθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ των ιδθ υπαρχόντων, ςτθ μείωςθ του κόςτουσ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ και ςυνακόλουκα ςτθν αφξθςθ των παραγωγικϊν 
δυνατοτιτων μιασ οικονομίασ.  

Θ ζννοια τθσ επιχειρθματικότθτασ παραπζμπει ςτθν ικανότθτα ενόσ ατόμου 
να μετατρζπει μια ιδζα ςε επιχειρθματικι δράςθ. Ρεριλαμβάνει ζννοιεσ όπωσ θ 
δθμιουργικότθτα, θ καινοτομία, θ ανάλθψθ κινδφνου, αλλά και ικανότθτεσ, όπωσ θ 
οργάνωςθ, ο προγραμματιςμόσ και θ διοίκθςθ. Είναι ςυνδυαςμόσ γνϊςεων, 
ικανοτιτων και δεξιοτιτων. Ωσ τρόποσ ςκζψθσ και νοοτροπία αναπτφςςεται ςε όλα 
τα ςτάδια εξζλιξθσ του ατόμου από τθν ειςαγωγι του ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα 
μζχρι τθν αποφοίτθςι του από το πανεπιςτιμιο και για όλθ τθ διάρκεια τθσ 
μετζπειτα ηωισ του. 

 

Ρρόκλθςθ για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα είναι να καταφζρει να εξοπλίςει 
τουσ νζουσ με εκείνεσ τισ γνϊςεισ και ικανότθτεσ που απαιτοφνται, ϊςτε να είναι 
ςε κζςθ να μετατρζπουν τισ καινοτόμεσ ιδζεσ του ςιμερα, ςε πρωτοπόρεσ 
επιχειριςεισ του αφριο. Θ επιχειρθματικότθτα είναι το νζο ςτοίχθμα για τθν 
απαςχόλθςθ ςτθν οικονομία. Αν και οι οικονομικζσ ςυνκικεσ επθρεάηουν 
κακοριςτικά τθν ανάλθψθ επιχειρθματικισ δράςθσ (ζλλειψθ πθγϊν 
χρθματοδότθςθσ, οικονομικι φφεςθ, κ.α.), θ ζλλειψθ επιχειρθματικοφ πνεφματοσ 
ςυγκαταλζγεται ςτουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ για τον όλο και μικρότερο 
αρικμό των νζων ατόμων που αποφαςίηουν ςιμερα να δραςτθριοποιθκοφν 
επιχειρθματικά. Στο πλαίςιο αυτό, χρζοσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ είναι να 
προάγει τθν επιχειρθματικι ςυμπεριφορά και ςυνείδθςθ ςτουσ νζουσ δίνοντασ 
ζμφαςθ ςτο δυναμικό, καινοτόμο και φιλόδοξο πρόςωπο τθσ επιχειρθματικότθτασ. 

Στθ χϊρα μασ, θ επιχειρθματικότθτα μαηί με τθ λζξθ ανάπτυξθ, αποτελοφν τισ 
προςφιλζςτερεσ λζξεισ των ανκρϊπων εκείνων, γνωςτϊν ωσ «πολιτικϊν», που 
ξζρουν να τθν «κλίνουν» ςε όλουσ τουσ γραμματικοφσ χρόνουσ, να τθ 
χαρακτθρίηουν με επικετικοφσ προςδιοριςμοφσ (νεανικι, γυναικεία, επιτιδεια, 
«γεροντικι», κομματικι, κρατικοδίαιτθ, κλπ.) και να μθν κάνουν τίποτα ζνεκα τθσ 
ζκδθλθσ ανικανότθτάσ τουσ, κακϊσ και τθσ αδυναμίασ τουσ να τθν κατανοιςουν. 
Αγνοοφν τθν ουςία παραμζνοντασ ςτο κζλυφοσ τθσ λζξθσ, όπωσ επίςθσ αγνοοφν ότι 
δεν είναι αυτοφυισ, ότι είναι ζκφραςθ τθσ ανκρϊπινθσ δθμιουργικότθτασ και ότι 
απαιτείται ςυςτθματικι και διαρκισ καλλιζργειά τθσ προκειμζνου να 
καρποφοριςει.  

 

 

Θ επιχειρθματικότθτα, προσ γνϊςθ όλων, είναι θ δραςτθριότθτα τθσ 
δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων, τθσ ειςαγωγισ νζων προϊόντων, διαδικαςιϊν και 
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τεχνολογικϊν νεωτεριςμϊν, με τθν ανάλθψθ των κινδφνων που ςυνεπάγεται θ 
αναηιτθςθ και αξιοποίθςθ επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν προσ όφελοσ, τόςο του 
ατόμου που επιχειρεί, όςο και του κοινωνικοφ και οικονομικοφ περιβάλλοντόσ του.  

Θ ουςία τθσ επιχειρθματικότθτασ βρίςκεται ςτθν ικανότθτα του ατόμου να 
διακρίνει τι είναι οικονομικά εκμεταλλεφςιμο (επιχειρθματικι καινοτομία) και ςτθ 
δεξιότθτά του να ςυνκζτει τον κατάλλθλο μθχανιςμό αξιοποίθςθσ και 
προςποριςμοφ των πικανϊν ωφελειϊν, ανεξάρτθτα από το αν διακζτει τουσ 
κατάλλθλουσ προσ τοφτο πόρουσ. Υπάρχει δε, άρρθκτθ ςχζςθ μεταξφ 
επιχειρθματικότθτασ και καινοτομίασ, δθλαδι, τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ νζων ι 
βελτιωμζνων προϊόντων, νζων διαδικαςιϊν παραγωγισ και μορφϊν οργάνωςθσ, 
κακϊσ και τθσ ανεφρεςθσ νζων αγορϊν ι πθγϊν πρϊτων υλϊν και ειςροϊν. Κατά 
ςυνζπεια, ωσ επιχειρθματικι καινοτομία λογίηεται μόνον θ οικονομικά 
εκμεταλλεφςιμθ ιδζα και όχι κάκε εφεφρεςθ ι ανακάλυψθ. 

 

Τα ιςχυρά και κακοριςτικά για τθν επιτυχία τθσ ςτοιχεία, εντοπίηονται ςτθν 
επιχειρθματικι ιδζα και ςτο άτομο που τθν κυοφορεί, τθ γεννά και τθν ανατρζφει 
για να τθν παραδϊςει, ςαν επιχείρθςθ πια, ςτθν κοινωνία μζςα ςτθν οποία δρα και 
αναπτφςςεται. Μια επιχείρθςθ θ οποία λειτουργεί υπό κακεςτϊσ αβεβαιότθτασ το 
οποίο νομιμοποιεί τα κζρδθ τθσ που ςτθ ςυνζχεια –ςε μια ευνομοφμενθ πολιτεία- 
κατανζμονται ςτουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ, ανάλογα με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 
παραγόμενο ζργο. 

 

Θ ςφλλθψθ τθσ επιχειρθματικισ ιδζασ δεν αποτελεί «ατυχζσ» ι «τυχερό» 
γεγονόσ, αλλά προϊόν ζντονου πάκουσ και ςυςτθματικισ προςπάκειασ του ατόμου 
για τθν επϊαςθ τθσ ικανότερθσ να επιβιϊςει ςτον αμείλικτο κόςμο των 
επιχειριςεων. Ρόςο μάλλον να εγκακιδρυκεί θ κατάλλθλθ επιχειρθματικι δομι 
εντόσ του χαοτικοφ ελλθνικοφ οικονομικοφ και κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ που 
επιδεινϊνεται ςυνεχϊσ ςτα χρόνια τθσ πολφπλευρθσ κρίςθσ που βιϊνουμε. 

 

Θ επιχειρθματικότθτα είναι εκείνθ που διακρίνει τθν οικονομικι διάςταςθ 
τθσ καινοτομίασ και θ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα είναι αυτι που τθσ δίνει 
υπόςταςθ. Θ καινοτομία είναι προϊόν τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ του ανκρϊπου και 
θ επιχειρθματικότθτα είναι αυτι που τθν κάνει πράξθ μζςα από τθ δθμιουργικι 
δράςθ. Κατά ςυνζπεια, θ ζννοια τθ επιχειρθματικότθτασ κα μποροφςε να 
ςυμπυκνωκεί ςτθ φράςθ «ςκζφτομαι καινοτομικά και δρω επιχειρθματικά». 

 

 

Απζχοντασ κατά πολφ από τισ παραπάνω, διεκνϊσ αποδεκτζσ ζννοιεσ αλλά 
και πρακτικζσ υποςτιριξθσ, θ επιχειρθματικότθτα ςτθ χϊρα μασ αναγνωρίηεται ωσ 
προσ τθν κομματικι, τθν κρατικοδίαιτθ και τθν επιτιδεια μορφι τθσ. Οι τρεισ αυτζσ 
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κυρίαρχεσ μορφζσ επιχειρθματικισ δράςθσ που ακόμθ και ςιμερα ςτθρίηονται ςε 
κομματικζσ παρεμβάςεισ για να εξαςφαλίςουν (καλαςςο)δάνεια, προνόμια (πχ., 
διάκεςθ τθσ Kwh από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ ςε υψθλότερθ τιμι ςτο δίκτυο 
για τουσ θμζτερουσ), ανακζςεισ ζργων (υπό το πρόςχθμα του επείγοντοσ, ι με  
κατάτμθςι τουσ προσ αποφυγι μειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν), επιδοτιςεισ, κλπ., 
αποτζλεςαν το πρότυπο «επιτυχίασ» για πολλζσ γενιζσ ελλινων διαμορφϊνοντασ 
παράλλθλα και τθν εικόνα του επιχειρθματία-λαμόγιου, απατεϊνα και τυχοδιϊκτθ, 
τροφοδότθ των πολιτικϊν κομμάτων που τουσ δθμιοφργθςαν. 

 

Με τθν παραπάνω ςτρεβλι εικόνα τθσ επιχειρθματικότθτασ κατά νου και με 
τουσ χρθματοδοτικοφσ κρουνοφσ τθσ «πάλαι ποτζ» Ευρωπαικισ Ζνωςθσ να ζχουν 
παροχετεφςει ςτθ χϊρα μασ τεράςτια κεφάλαια «ανάπτυξθσ», ξεκίνθςε θ όψιμθ 
και ρθχότατθ προςπάκεια ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ με τα περιςςεφματα 
των κεφαλαίων που διαςϊκθκαν, χωρίσ κάποιο ςχεδιαςμό, με μοναδικό ςτόχο τον 
πολιτικό κόρυβο και τθν αλίευςθ ψθφοφόρων. Τα περιςςότερα κεφάλαια 
κάφτθκαν ςε ζργα «υποδομϊν», ουςιαςτικά εξυπθρζτθςθσ ςυγκεκριμζνων 
ςυμφερόντων (τεράςτιοι δρόμοι, γζφυρεσ τεράςτιου κόςτουσ, κλπ.), με το 
πρόςχθμα τθσ διευκόλυνςθσ των μεταφορϊν ι των εξαγωγϊν, ενόσ ιςχνότατου 
ιδιωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ που κυρίωσ παριγε μθ μεταφερόμενα και μθ 
εξαγόμενα προϊόντα, όπωσ οι οικοδομζσ. 

Θ επιχειρθματικότθτα κατατμικθκε και αυτι με βάςθ το φφλο, τθν θλικία, 
κλπ. κοινωνικά χαρακτθριςτικά, προκειμζνου να «απορροφθκοφν» τα προσ 
ανάλωςθ υπολείμματα κεφαλαίων τθσ Ευρωπαικισ Ζνωςθσ. Αντί, με άλλα λόγια, 
ςτθ βάςθ ενόσ μακρόπνοου ςχεδιαςμοφ να διατεκοφν κεφάλαια προσ τθν 
καινοτομικι επιχειρθματικότθτα που δθμιουργεί προςτικζμενθ αξία και πλοφτο, 
και τθν επιχειρθματικότθτα υψθλϊν προςδοκιϊν  που δθμιουργεί κζςεισ εργαςίασ, 
χρθματοδοτικθκε θ νεανικι, θ γυναικεία και θ …«γεροντικι» με ςυνζπεια να 
διεκδικοφμε τθν πρϊτθ κζςθ ςτθν Ευρϊπθ για τθν κατά κεφαλιν αναλογία ςε 
καφετζριεσ, κομμωτιρια και λοιπζσ επενδφςεισ …μιασ χριςθσ. Σε αντίκεςθ, για 
παράδειγμα, με τθν Ολλανδία που ζχει το μεγαλφτερο κατά κεφαλιν ποςοςτό ςε 
πολυεκνικζσ επιχειριςεισ! 

 

Ρροσ αποφυγι κάκε παρανόθςθσ, θ παραπάνω «αναπτυξιακι» επιλογι δεν 
χρεϊνεται ςτουσ νζουσ, τισ γυναίκεσ, ι ςτα «περιφανα γθρατειά»,  που είτε 
διζκεταν μια δεξιότθτα είτε όχι, είχαν τθν ανάγκθ απαςχόλθςθσ για τθ δθμιουργία 
ειςοδιματοσ επιβίωςθσ. Χρεϊνεται όμωσ ςτουσ (υπο)ταγοφσ τθσ χϊρασ επειδι θ 
πολιτικι αυτι εξυπθρετοφςε πρωτίςτωσ τα ςυμφζροντα ςυγκεκριμζνου 
οικονομικοφ-πολιτικοφ μπλοκ και ςε καμία περίπτωςθ τα εκνικά, τθν τεράςτια 
εκποίθςθ των οποίων κατζδειξε θ κρίςθ. 
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Εκείνθ, λοιπόν, που ζχει μεγάλθ ςθμαςία και αποτελεί διακαι πόκο και 
ςτόχο κάκε χϊρασ που φροντίηει για το μζλλον τθσ, είναι θ καινοτομικι 
επιχειρθματικότθτα υψθλϊν προςδοκιϊν. Ρράγμα που προχποκζτει τθ 
βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ τθσ οποίασ, παρεμπιπτόντωσ, δεν είναι απαραίτθτο 
το μάνατημεντ να αςκείται από αυτόν που διζκρινε τθν επιχειρθματικι ευκαιρία, 
αλλά από άλλον ικανότερο για τοφτο. Το ςπουδαιότερο ςτθν επιχειρθματικότθτα 
είναι να ςυλλαμβάνει τθν ιδζα και να δθμιουργεί τθ υποδομι ανακζτοντασ τθ 
λειτουργία τθσ ςε τρίτουσ, ϊςτε να μθν εγκλωβίηεται θ επιχειρθματικι ευφυΐα 
ςτθν τριβι τθσ κακθμερινότθτασ που περιορίηει τον ορίηοντα οραματιςμοφ. 

 

Κατόπιν τοφτου, το ηθτοφμενο είναι θ αφξθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ με τθν 
παραπάνω μορφι ζκφραςισ τθσ και αυτό δεν είναι εφκολο. Απαιτείται 
μακρόπνοοσ ςχεδιαςμόσ και προςπάκεια που δεν εξαντλείται μόνο ςτον τομζα 
παροχισ οικονομικϊν κινιτρων για ενκάρρυνςθ των επιχειρθματικϊν 
πρωτοβουλιϊν που πρζπει να αποτελοφν ζςχατο μζτρο πολιτικισ ενίςχυςθσ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ. 

 

Θ ςοβαρι αντιμετϊπιςθ και μόνον αυτι, κα οδθγιςει ςτθ δθμιουργία 
κουλτοφρασ επιχειρθματικότθτασ και ενόσ γόνιμου περιβάλλοντοσ δθμιουργίασ και 
ανάπτυξθσ νζων επιχειρθματικϊν δομϊν. Θ επιχειρθματικι προςωπικότθτα δεν 
είναι προϊόν κάποιων γονιδίων αλλά δθμιοφργθμα –κυρίωσ- του περιβάλλοντοσ 
(οικογενειακοφ, πολιτιςμικοφ, κοινωνικοφ και οικονομικοφ) μζςα ςτο οποίο ηει και 
αναπτφςςεται το άτομο.  

 

Θ εκπαίδευςθ είναι εκείνθ που διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ 
διαμόρφωςθ και εξζλιξθ ενόσ ευνοϊκοφ περιβάλλοντοσ, αρκεί να ςτοχεφει ςτθν 
προαγωγι τθσ κριτικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ και ςτθν ενίςχυςθ των 
δεξιοτιτων του μακθτι, ςπουδαςτι, φοιτθτι, κλπ. Το πζραςμα ςε μια τζτοιασ 
μορφισ εκπαίδευςθ δεν είναι πρακτικά δφςκολο γιατί δεν απαιτοφνται νζεσ δομζσ 
εφαρμογισ τθσ, τόςο ςε εγκαταςτάςεισ όςο και ςε ανκρϊπινο δυναμικό για το 
οποίο, ςυγκεκριμζνα, το μόνο που απαιτείται είναι ο εντοπιςμόσ εκείνων των 
δαςκάλων που αγαποφν και τιμοφν το ρόλο τουσ.  

 

Θ παραπάνω ποιοτικι μετατόπιςθ τθσ εκπαίδευςθσ κα αναδείξει τθν 
προςωπικότθτα του ατόμου, κα υποδείξει διεξόδουσ ςτθν τεράςτια διανοθτικι του 
δφναμθ και κα ενιςχφςει τισ κοινωνικζσ δομζσ. Δεν αναμζνεται να «παράγει» 
επιχειρθματίεσ αλλά να κζςει τισ βάςεισ ανάπτυξθσ ενεργϊν και με βοφλθςθ 
ατόμων που κα μποροφν να «παίρνουν τθ ηωι ςτα χζρια τουσ» και να δθμιουργοφν 
το μζλλον.  
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Θ ενκάρρυνςθ, από τα πρϊιμα χρόνια του παιδιοφ, ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν 
(μζςα από το δθμιουργικό παιχνίδι), θ δόμθςθ ενόσ «ανοςοποιθτικοφ» 
ψυχολογικοφ μθχανιςμοφ  ομοιόςταςθσ (αυτοπεποίκθςθ, αυτοεκτίμθςθ, 
αυτοςεβαςμόσ, ζλλογθ ανάλθψθ ρίςκου, κλπ.), κα οδθγιςει ςτθν αποτελεςματικι 
χριςθ του νου και αναπόφευκτα, ςτθ δθμιουργία τθσ γεννιτριασ ιδεϊν μζςα από 
το ςφνολο των οποίων κα αναδυκοφν οι άριςτεσ και καινοτόμεσ.  

Θ ανάδειξθ του ουςιαςτικότερου ρόλου τθσ εκπαίδευςθσ προκειμζνου να 
καταςτεί ικανι να αναλάβει και να διεκπεραιϊςει με επιτυχία το προτεινόμενο 
εγχείρθμα, αποτελεί «εκ των ων ουκ άνευ» ςυνκικθ μείωςθσ τθσ «διανοθτικισ 
ανορεξίασ» που μπορεί να οδθγιςει ςτον πλιρθ εκφυλιςμό του εγκεφάλου. Ο 
ρόλοσ τθσ μυϊκισ ωσ κινθτιριασ δφναμθσ τθσ οικονομίασ ζχει παρζλκει αρκετά και 
για τθ χϊρα μασ, θ διανοθτικι δφναμθ είναι εκείνθ πάνω ςτθν οποία μπορεί να 
ςτθρίξει το «ξεπζταγμά» τθσ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορικισ και των 
επικοινωνιϊν. 

Μζςα από τθν εκπαίδευςθ αποκαλφπτεται ότι το «μανκάνειν» και το 
«ςκζπτεςκαι» είναι ςυνκετικά τθσ ηωισ ςτοιχεία. Ο μθχανιςμόσ μάκθςθσ είναι 
αυτόσ που προκαλεί, απορροφά ι προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ, ενϊ θ ζμφαςθ ςτο 
«φαίνεςκαι» δεν οδθγεί πουκενά αλλοφ παρά μόνο ςτθ «νευρικι ανορεξία» και 
ςτθ ςυναιςκθματικι πενία. Οι καριερίςτεσ του «φαίνεςκαι», ι του δικεν, δεν 
μποροφν να είναι δάςκαλοι ςτο πλαίςιο τθσ μετάβαςθσ προσ το «είναι». 

Για όλα τα παραπάνω απαιτείται πολιτικι βοφλθςθ και ανάλθψθ ρίςκου 
ζνεκα του «κινδφνου» να αυξθκεί θ κρίςιμθ μάηα των ςκεπτόμενων ανκρϊπων και 
όχι μόνο θ επιχειρθματικότθτα θ οποία, επιπλζον, ωσ προϊόν τθσ ανκρϊπινθσ 
δθμιουργικότθτασ οφείλει να διζπεται από τισ ανκρωπιςτικζσ αρχζσ τθσ θκικισ, τθσ 
αλλθλεγγφθσ και τθσ κοινωνικισ προςφοράσ. Πςο όμωσ δεν ςτθρίηεται ςε μια καλά 
δομθμζνθ παιδεία, θ κοινωνία οφείλει να τθν επαναπροςδιορίςει και να τθν 
τοποκετιςει ςτο βάκρο που τθσ ανικει, ωσ ενόσ κοινωνικά αναγκαίου αγακοφ. 
Αυτό δεν ςθμαίνει ότι δεν κα υφίςτανται μθχανιςμοί ρυκμιςτικισ παρζμβαςθσ και 
ελζγχου, προκειμζνου να διαςφαλίηονται μορφζσ ανταγωνιςμοφ που να παρζχουν 
ίςεσ –κατά το δυνατόν- ευκαιρίεσ για όλο τον κόςμο. 
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20. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ 
 

Θ αξιοποίθςθ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ ςυμβάλλει ςτθν οικονομικι 
ανάπτυξθ, τθ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ και τθν ποιότθτα ηωισ. Επίςθσ, θ 
ζρευνα και θ τεχνολογία βοθκοφν ςτθν αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων, 
όπωσ θ φτϊχεια, τα προβλιματα ςτον τομζα τθσ υγείασ και θ υποβάκμιςθ του 
περιβάλλοντοσ. Για να ζχει ικανοποιθτικά αποτελζςματα, θ ΕΕ πρζπει να διακζςει 
περιςςότερουσ πόρουσ ςτθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ. Κα πρζπει επίςθσ να 
κλείςει τθν ψαλίδα ανάμεςα ς’ αυτά που δαπανά θ ίδια και ς’ αυτά που δαπανοφν 
οι κυριότεροι ανταγωνιςτζσ τθσ. Θ ευρωπαϊκι βιομθχανία, ειδικότερα, πρζπει να 
μειϊςει τθ διαφορά ςτισ δαπάνεσ τθσ ςε ςχζςθ με τα ποςά που διακζτουν οι 
επιχειριςεισ  ςτθν ΘΡΑ και τθν Λαπωνία για να παραμείνουν ςτθν αιχμι των 
εξελίξεων τθσ τεχνολογίασ και τθσ καινοτομίασ. Θ ΕΕ πρζπει επίςθσ να βελτιϊςει τισ 
επιδόςεισ τθσ ςε ό,τι αφορά τθ μετατροπι τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςε μεκόδουσ 
και προϊόντα που κατοχυρϊνονται με διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ και προορίηονται 
να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ κλάδουσ υψθλισ τεχνολογίασ. Το Ευρωπαϊκό 
Λνςτιτοφτο Καινοτομίασ και Τεχνολογίασ, που ιδρφκθκε το 2008, κα παίξει 
κακοριςτικό ρόλο ϊςτε οι καινοτομίεσ που προκφπτουν από τθν ζρευνα να 
κακίςτανται εμπορεφςιμεσ. Κα προωκιςει τθ ςφναψθ εταιρικϊν ςυμφωνιϊν που 
ςυνδυάηουν τισ τρεισ πλευρζσ του τριγϊνου τθσ γνϊςθσ, δθλαδι τθν εκπαίδευςθ, 
τθν καινοτομία και τθν ζρευνα. Το πλζον απτό παράδειγμα τθσ πολιτικισ που 
εφαρμόηει θ ΕΕ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ είναι το ζβδομο 
πρόγραμμα Ρλαίςιο (7ο ΡΡ). Στο πλαίςιο του προγράμματοσ αυτοφ, διατίκεται 
ποςό 50,5 δισ ευρϊ για όλθ τθν περίοδο εφαρμογισ του, δθλαδι από το 2007 ζωσ 
το 2013. Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ δθμιουργία ενόσ Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ζρευνασ ο 
οποίοσ κα βαςίηεται ςε ολοκλθρωμζνα διαςυνοριακά ερευνθτικά προγράμματα ςε 
διάφορουσ τομείσ τθσ επιςτιμθσ. Θ προςζγγιςθ αυτι μπορεί να δθμιουργιςει 
ευκολότερα τθν απαιτοφμενθ κρίςιμθ μάηα και να αξιοποιιςει τα πλεονεκτιματα 
τθσ ανταλλαγισ εμπειριϊν και γνϊςεων μζςα ςτθν ΕΕ, από το Ελςίνκι μζχρι τθ 
ϊμθ και από το Δουβλίνο μζχρι το Βουκουρζςτι. 
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21. ΤΓΧΡΟΝΕ ΣΑΕΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 
 

Θ τεχνολογία ςπάνια είναι θ ςτρατθγικι για τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομικισ 
αξίασ των επιχειριςεων: οι επιχειριςεισ δθμιουργοφν τον πραγματικό πλοφτο όταν 
ςυνδυάηουν τθν τεχνολογία με νζουσ τρόπουσ επιχειρείν. Σ’ ζνα από τα τελευταία 
άρκρα των James M. Manyika, Roger P. Roberts, and Kara L. Sprague που 
δθμοςιεφκθκαν ςτο θλεκτρονικό περιοδικό “The McKinsey Quarterly” το Δεκζμβριο 
2007 προςδιόριςαν οκτϊ τεχνολογικζσ τάςεισ που κα βοθκιςουν να 
διαμορφϊςουν τισ επιχειριςεισ και τθν οικονομία ςτα ερχόμενα ζτθ. Αυτζσ οι 
τάςεισ εμπίπτουν ςε τρεισ ευρείσ τομείσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ: 

 διαχείριςθ των ςχζςεων,  

 διαχείριςθ του κεφαλαίου και των πόρων,  

 το κεφάλαιο και τα προτεριματα, και τθν αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν με 
νζουσ τρόπουσ. 

21.1 Γιασείπιζη ηων ζσέζεων  

21.1.1 Γιανομή ηηρ ζςν-δημιοςπγίαρ 
Το διαδίκτυο και οι ςχετικζσ τεχνολογίεσ δίνουν ςτουσ Οργανιςμοφσ και ςτισ 

επιχειριςεισ νζουσ τρόπουσ να προςελκφςουν καινοτόμουσ υπαλλιλουσ - 
ςυνεργάτεσ που εργάηονται ζξω από τισ εταιρίεσ. Θ τεχνολογία επιτρζπει τϊρα ςτισ 
επιχειριςεισ για να εξωτερικεφουν τον ουςιαςτικό ζλεγχο ςε εξωτερικοφσ 
δθμιουργοφσ με τθ μεταφορά τθσ καινοτομίασ ςτουσ επιχειρθςιακοφσ ςυνεργάτεσ 
που εργάηονται μαηί ςε δίκτυα. Με τθ διανομι τθσ καινοτομίασ μζςω τθσ αλυςίδασ 
αξίασ, οι επιχειριςεισ μποροφν να μειϊςουν τισ δαπάνεσ τουσ και να αναγγείλουν 
τα νζα προϊόντα ςτθν αγορά γρθγορότερα με τθν εξάλειψθ των δυςχερειϊν που 
ζρχονται με το ςυνολικό ζλεγχο. 

21.1.2 Αξιοποίηζη ηων καηαναλωηών ωρ καινοηόμοςρ 
Οι καταναλωτζσ επίςθσ ςυν-δθμιουργοφν μαηί με τισ επιχειριςεισ: για 

παράδειγμα θ online εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, κα μποροφςε να αντιμετωπιςκεί 
ωσ υπθρεςία ι προϊόν που δθμιουργικθκε από τουσ διανεμθμζνουσ πελάτεσ τθσ. 
Αλλά οι διαφορζσ μεταξφ του τρόπου επιχειρείν και ςυν-δθμιουργίασ με τουσ 
ςυνεργάτεσ, αφ’ ενόσ, και με τουσ πελάτεσ, αφ’ ετζρου, είναι τόςο 
χαρακτθριςμζνεσ που θ καταναλωτικι πλευρά είναι πραγματικά μια χωριςτι τάςθ. 

21.1.3 Αναζηηώνηαρ έναν κόζμο ηαλένηων 
Δεδομζνου ότι όλο και περιςςότερεσ περίπλοκεσ και ςφνκετεσ εργαςίεσ 

πραγματοποιοφνται αμφίδρομα ςε απευκείασ ςφνδεςθ και νζα εργαλεία 
ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ οι επιχειριςεισ μποροφν να μεταφζρουν τισ όλο και 
περιςςότερο εξειδικευμζνεσ πτυχζσ τθσ εργαςίασ τουσ και να διατθριςουν ακόμα 
τθν οργανωτικι ςυνοχι.  Θ τεχνολογία επιτρζπει ςτισ ςφγχρονεσ επιχειριςεισ να 
αποκεντρϊςουν τθν καινοτομία μζςω των δικτφων ι των πελατϊν, αυτό επιτρζπει 
επίςθσ να μοιράςουν περιςςότερθ εργαςία ςτουσ ειδικοφσ, τουσ ελεφκερουσ 
ςυνεργάτεσ- ςυμβοφλουσ, και τα δίκτυα ταλζντων. 
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Οι επιπτϊςεισ τθσ μετατόπιςθσ περιςςότερθσ εργαςίασ ςτουσ freelancers 
είναι ενδιαφζρουςεσ, για παράδειγμα νζα πρότυπα ανάπτυξθσ ταλζντων κα 
μποροφςαν να προκφψουν. Οι επιχειριςεισ κα πρζπει να κατανοιςουν τθν αξία 
του ανκρϊπινου δυναμικοφ τουσ πλιρωσ και να διαχειριςτοφν τισ διαφορετικζσ 
κατθγορίεσ ςυνειςφερόντων αναλόγωσ. Το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα κα 
μετατοπιςτεί ςτισ επιχειριςεισ που μποροφν να κυριαρχιςουν τθν τζχνθ του 
χωριςμοφ και τθσ αναςφνκεςθσ των ςτόχων. 

21.1.4  Δξαγωγή πεπιζζόηεπηρ αξίαρ από ηιρ 
αλληλεπιδπάζειρ 

Δεδομζνου ότι οι επιχειριςεισ βελτιϊνουν τθν παραγωγικότθτα των 
εργαηομζνων, κα είναι απαραίτθτο να ςυνδεκοφν οι επενδφςεισ ςτισ τεχνολογίεσ 
με το ςωςτό ςυνδυαςμό κινιτρων και οργανωτικϊν τιμϊν για να οδθγιςουν τθν 
υιοκζτθςθ και τθ χριςθ τουσ από τουσ υπαλλιλουσ. 

 

21.2 Γιασείπιζη ηος κεθαλαίος και ηων πόπων 

21.2.1 Δπέκηαζη ηων ζςνόπων ηηρ αςηομαηοποίηζηρ 
Οι επιχειριςεισ ζχουν ακόμθ περικϊριο να αυτοματοποιιςουν πολλζσ 

επαναλαμβανόμενεσ διαδικαςίεσ και ενζργειεσ. Θ αυτοματοποίθςθ είναι μια καλι 
επζνδυςθ εάν όχι μόνο χαμθλϊνει τισ δαπάνεσ αλλά και βοθκά τουσ χριςτεσ να 
πάρουν ότι κζλουν γρθγορότερα και εφκολα. Το ςθμαντικό είναι να βρεκεί θ 
ςωςτι μζςθ λφςθ μεταξφ τθσ αφξθςθσ των περικωρίων και τθσ παραγωγισ για να 
υπάρχουν ικανοποιθμζνοι και ευτυχιςμζνοι πελάτεσ. 

21.2.2  Αποζύνδεζη ηηρ παπαγωγήρ από ηην 

παπάδοζη 
Θ τεχνολογία βοθκά τισ επιχειριςεισ να χρθςιμοποιοφν τα πάγια ενεργθτικά 

τουσ αποτελεςματικότερα με τθν αποςφνκεςθ των μονολικικϊν ςυςτθμάτων ςε 
επαναχρθςιμοποιιςιμα ςυςτατικά. Οι επιχειριςεισ που κακιςτοφν τουσ πόρουσ 
διακζςιμουσ για εςωτερικι και εξωτερικι χριςθ κα πρζπει να διαχειριςτοφν 
πικανζσ ςυγκροφςεισ εάν θ ηιτθςθ υπερβεί τθν προςφορά. Ζνα ανταγωνιςτικό 
πλεονζκτθμα μπορεί να είναι δφςκολο να διατθρθκεί όταν πολλοί φορείσ, μεγάλοι 
και μικροί, ζχουν ίςθ πρόςβαςθ ςτουσ πόρουσ με χαμθλζσ πρόςκετεσ δαπάνεσ. 

 

21.3 Αξιοποίηζη ηων πληποθοπιών με νέοςρ 

ηπόποςρ 

21.3.1 Αξιοποίηζη πεπιζζόηεπηρ επιζηήμηρ ζηη 

διασείπιζη 
Ππωσ τα εργαλεία του Internet για τθν ανάπτυξθ τθσ παραγωγικότθτασ 

παρζχουν δφναμθ ςτουσ εργαηομζνουσ, θ τεχνολογία βοθκά τα ςτελζχθ να 
εκμεταλλευτοφν ακόμθ περιςςότερα δεδομζνα για να λαμβάνουν καλφτερα 
τεκμθριωμζνεσ αποφάςεισ και να αναπτφξουν τισ ιδζεσ που δθμιουργοφν τα 
ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα και τα νζα επιχειρθςιακά πρότυπα. Οι κορυφαίεσ 
εταιρίεσ εκμεταλλεφονται αυτι τθν ζκρθξθ πλθροφοριϊν με ζνα διαφορετικό 
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ςφνολο τεχνικϊν διαχείριςθσ. Το Google ενκαρρφνει τθν καινοτομία μζςω μιασ 
εςωτερικισ αγοράσ: οι υπάλλθλοι υποβάλλουν τισ ιδζεσ, και άλλοι υπάλλθλοι 
αποφαςίηουν εάν μια ιδζα αξίηει ι εάν κα ιταν πρόκυμοι να εργαςτοφν ςε πλιρεσ 
ωράριο. Θ Intel ενςωματϊνει μια αγορά πρόβλεψθσ με τισ κανονικζσ 
βραχυπρόκεςμεσ διαδικαςίεσ πρόβλεψθσ για να χτίςει τισ ακριβζςτερεσ εκτιμιςεισ 
τθσ απαίτθςθσ. Ο καταςκευαςτισ τςιμζντου Cemex, βελτιςτοποιεί τα φορτία και 
τισ διαδρομζσ με μια αςφρματθ παρακολοφκθςθ του ςτόλου των φορτθγϊν του. Οι 
πλθροφορίεσ είναι ςυχνά δφναμθ, θ ευκολότερθ πρόςβαςθ και θ αυξανόμενθ 
διαφάνεια κα επθρεάςουν αναπόφευκτα τισ οργανωτικζσ δομζσ των επιχειριςεων. 

 

21.3.2 Ανάπηςξη επισειπημαηικών δπαζηηπιοηήηων 

από ηιρ πληποθοπίερ 
Οι ςυςςωρευμζνεσ δεξαμενζσ δεδομζνων ςε διάφορα ςυςτιματα μζςα ςτισ 

μεγάλεσ επιχειριςεισ ι θ ςυςςϊρευςθ από πολλά ςθμεία προζλευςθσ του 
παγκόςμιου ιςτοφ είναι θ πρϊτθ φλθ για τισ νζεσ βαςιςμζνεσ ςε πλθροφορίεσ 
επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ. 
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22. ΤΜΠΕΡΑΜΑ 
 

Θ καινοτομία είναι το τελευταίο ςφνορο ςτο ςθμερινό κόςμο τθσ 
επιχείρθςθσ, που βοθκάει τισ εταιρείεσ να επιτφχουν χαμθλότερο κόςτοσ, 
μεγαλφτερθ απόδοςθ, νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ. 

Θ καινοτομία κεωρείται ωσ θ ευτυχισ κατάλθξθ του ταξιδιοφ τθσ 
εμπορευματοποίθςθσ μιασ εφεφρεςθσ, όταν το ταξίδι αυτό είναι όντωσ επιτυχζσ 
και οδθγεί ςτθ δθμιουργία ενόσ ςυνεχϊσ ευιμερου μεριδίου αγοράσ ι ςε μια νζα 
αγορά. Ζτςι, μια τεχνικι ανακάλυψθ ι μια εφεφρεςθ (θ δθμιουργία κάτι 
καινοφριου) δεν είναι ςθμαντικι για μια εταιρεία εκτόσ και αν αυτι θ νζα 
τεχνολογία μπορεί να αξιοποιθκεί για να προςκζςει αξία ςτθν εταιρεία, μζςω τθσ 
αφξθςθσ των ειςοδθμάτων, τθσ μείωςθσ του κόςτουσ και παρόμοιων βελτιϊςεων 
ςε οικονομικά αποτελζςματα. Αυτό ζχει δφο ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ για τθν 
ανάλυςθ οποιαςδιποτε καινοτομίασ ςτο περιβάλλον ενόσ επιχειρθματικοφ 
οργανιςμοφ.  

Αφενόσ, θ καινοτομία πρζπει να ενςωματωκεί ςτισ λειτουργίεσ και ςτθ 
ςτρατθγικι του οργανιςμοφ ϊςτε να ζχει μια ξεκάκαρθ επίδραςθ ςτον τρόπο που 
ο οργανιςμόσ δθμιουργεί αξία ι ςτον τφπο τθσ αξίασ που παρζχει ζνασ οργανιςμόσ 
ςτθν αγορά. Αφετζρου, θ καινοτομία είναι μια κοινωνικι διαδικαςία, κακϊσ ζνασ 
οργανιςμόσ μπορεί να ρευςτοποιιςει τα πλεονεκτιματα τθσ καινοτομίασ μόνο 
μζςω τθσ παρζμβαςθσ και τθσ διαχείριςθσ των ατόμων.  

Θ ςυηιτθςθ γφρω από τθν καινοτομία οδθγεί ξεκάκαρα ςτθ δθμιουργία ενόσ 
μοντζλου για τθν κατανόθςθ τθσ εξελικτικισ φφςθσ τθσ καινοτομίασ. Θ διαχείριςθ 
τθσ καινοτομίασ αςχολείται με τισ δραςτθριότθτεσ που παίρνει μια επιχείρθςθ 
προκειμζνου να παράγει λφςεισ ςε προβλιματα που αφοροφν τα προϊόντα, τισ 
διαδικαςίεσ και τθ διοίκθςθ.  

Οι ιδζεσ γενικά αναπτφςςονται από γνωςτά και πραγματικά γεγονότα τθσ 
ανκρϊπινθσ δράςθσ και όχι ςτθ ςφαίρα τθσ φανταςίασ. Εκείνοι που ιδρφουν τουσ 
επιχειρθματικοφσ οργανιςμοφσ, παράγουν τολμθρζσ ιδζεσ κατζχοντασ ζνα υψθλό 
επίπεδο γνϊςεων που αποκτικθκαν μζςω τθσ μελζτθσ, τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 
εμπειρίασ. Πςοι πζτυχαν πολλά ςε αυτό τον τομζα ςτο παρελκόν, ζχουν 
επωφελθκεί από τα διδάγματα προθγοφμενων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν τα οποία 
αποτζλεςαν το κεμζλιο λίκο τθσ πλιρουσ κατανόθςθσ για τθ μετζπειτα πορεία 
τουσ.  

Θ Καινοτομία δεν είναι μια κεωρθτικι επιςτιμθ, μια πτυχιακι εργαςία ι ζνα 
μάκθμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν.  

Θ Καινοτομία είναι το Ράκοσ και θ Δζςμευςθ να κατανοείσ τι κάνει 
χαροφμενουσ τουσ πελάτεσ ςου, ποια προβλιματα αντιμετωπίηουν, ποιεσ είναι οι 
προςδοκίεσ τουσ. Να δθμιουργείσ και να διακζτεισ αυτό που ενκουςιάηει τθν 
αγορά και καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ, αυτζσ που γνωρίηει και αυτζσ που αναδφεισ.  

Θ καινοτομία είναι 99% προςπάκεια και 1% ζμπνευςθ. (Τhomas Edison)  
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