
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                  
ΤΗΛ.210-5711484     6970401981

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΔΕΟ44 – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΟΜΟΣ Β
ΜΕΡΟΣ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4-7

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com         ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

1

ΔΕΟ44
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

Απο 3Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2017-2018

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com         ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

2

1

2



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                  
ΤΗΛ.210-5711484     6970401981

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΘΕΜΑ 1

Α) Ικανότητες και Καινοτομία

- Χαμηλή –μέτρια –υψηλή

- Σύγκριση

Β) Βιωματική Μάθηση –Μοντέλο KOLB

-Μαθησιακό ΣΤΙΛ  Brawn

ΘΕΜΑ 2

Α) Ανταγωνιστικές Στρατηγικές

- εναλλακτική στρατηγική χρονισμού

Β) Πολιτική Αποκόμισης Κερδών

- έλεγχος εξειδικευμένων 

συμπληρωματικών πόρων

Γ) Τυπικές φάσεις ανάπτυξης προϊόντος 
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ΘΕΜΑ 1.Α. 
Σημαντικές Ικανότητες για Καινοτομία** Το ζήτημα αφορά την απορροφητική ικανότητα του

οργανισμού. Θεωρία μπορείτε να αντλήσετε από την

ενότητα 5.2. / ΣΕΛ. 157. **

 Σε μια επιχείρηση / οργανισμό η νέα γνώση δεν

αναπτύσσεται εκ του μηδενός, αλλά κάθε φορά

προστίθεται στη γνώση που υπάρχει ήδη στο

εσωτερικό της. Αφομοιώνοντας νέα δεδομένα, νέες

πληροφορίες και νέα στοιχεία, η κάθε εταιρεία

αφομοιώνει και ανασυνθέτει , εμπλουτίζει και

αναπτύσσει νέα γνώση.
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Τι είναι η 
Απορροφητική 

Ικανότητα;

 Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ της επιχείρησης να αναζητά 

γνώση από το εξωτερικό περιβάλλον και να τη 

χρησιμοποιεί για να παράξει νέα γνώση, που 

μπορεί να ενσωματωθεί στα προϊόντα  ή / και στις 

διαδικασίες της, ονομάζεται ‘ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ’.
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Α) Ικανότητα πρόσκτησης ‘εξωτερικής γνώσης’

Η δυνατότητα του οργανισμού να αξιολογεί σωστά και να αποκτά 
πρόσβαση σε γνώση που έχει αναπτυχθεί στο εξωτερικό του και μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για τις δραστηριότητές του

Β) Ικανότητα αφομοίωσης της γνώσης

Η δυνατότητα του οργανισμού να διαθέτει ρουτίνες και διαδικασίες που να 
του επιτρέπουν να επεξεργάζεται και να κατανοεί την εξωτερική γνώση που 
ενσωματώνει στο εσωτερικό του.

Γ) Ικανότητα Μετασχηματισμού της Γνώσης

Η δυνατότητα του οργανισμού να ανασυνθέτει και να συνδυάζει την 
εξωτερική γνώση με αυτή που ήδη διαθέτει.

Δ) Ικανότητα Αξιοποίησης της Γνώσης

Η δυνατότητα του οργανισμού να ενσωματώνει τη γνώση που έχει 
μετασχηματίσει, με συστηματική εκμετάλλευση της γνώσης προς οικονομικό όφελος.
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2 ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ

 πρόσκτηση 

 αφομοίωση

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

 μετασχηματισμός 

 αξιοποίηση
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

1) Πηγές γνώσεις – συμπληρωματικότητα

2) Προηγούμενες εμπειρίες

3) Ερεθίσματα

4) Κοινωνικοί Μηχανισμοί Ολοκλήρωσης

5) Καθεστώς προστασίας 

6) Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

7) Καινοτομία

(σχήμα 5.3)
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ΘΕΜΑ 1.Β.
Βιωματική 
Μάθηση Kolb

• Ο οργανισμός μαθαίνει μέσα από τα μέλη του 

• Ο Kolb υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος μαθαίνει βιωματικά 

Η διαδικασία έχει ως εξής:

1) Η εμπειρία πυροδοτεί τον λογισμό (σκέψη)

2) Ο στοχασμός αυτός οδηγεί σε μία αφηρημένη 

εννοιολόγηση

3) Έπειτα ο άνθρωπος πειραματίζεται 

4) Ξανααποκτά – νέα εμπειρία
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ΘΕΜΑ 1.Β. 
(Συνέχεια)
‘ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ 
ΣΤΥΛ’

Α) ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΣ

παθητική μάθηση + απτή εμπειρία

Β)  ΔΡΩΝ

ενεργή μάθηση + απτή εμπειρία

Γ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ

ενεργή μάθηση + αφηρημένη σκέψη

Δ) ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ

παθητική μάθηση + αφηρημένη σκέψη

(σχήμα 5.2)
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ΘΕΜΑ 2.Α. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Στρατηγικές
Ανταγωνιστικού
Πλεονεκτήματος

Α) Ηγεσία
Κόστους

Β) 
Διαφοροποίηση

Γ) Εστίαση με
Ηγεσία Κόστους

Δ) Εστίαση με
Διαφοροποίηση
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Δύο ερωτήματα

Πώς εντάσσεται η καινοτομία στην
ευρύτερη στρατηγική που σχεδιάζει
και υλοποιεί η επιχείρηση και ποιες
επιμέρους επιλογές έχει στην διάθεση
της σε σχέση με αυτή?

Ποιοι είναι οι όροι και οι
προϋποθέσεις που επιτρέπουν σε μία
επιχείρηση που φέρνει στην αγορά
ρηξικέλευθα προϊόντα να
κατοχυρώσει για λογαριασμό της
υψηλά κέρδη?

12
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Δύο στρατηγικές

στρατηγική
προϊόντων/αγορών

τεχνολογική
στρατηγική.
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Καινοτομία και 
Στρατηγική 

Προϊόντων/Αγορών

 Η στρατηγική προϊόντων/αγορών αντιμετωπίζει
τέσσερα ζητήματα:

 Τι προϊόντα θα προσφέρουμε, με άλλα λόγια, ποιο θα είναι
το εύρος αλλά και το βάθος της γραμμής προϊόντων μας;

 Ποιες είναι οι αγορές στις οποίες στοχεύουμε –ποια είναι με
άλλα λόγια τα όρια των τμημάτων αγοράς που θέλουμε να
εξυπηρετήσουμε;

 Πώς θα προσεγγίσουμε αυτές τις αγορές (με τι πολιτικές
μάρκετινγκ, τι είδους κανάλια, κ.ο.κ.);

 Γιατί να προτιμήσουν οι καταναλωτές τα προϊόντα μας, ποια
θα είναι τα διακριτά τους χαρακτηριστικά που θα τα κάνουν
ελκυστικά και θα προσφέρουν αξία;

14

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com         ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

13

14



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                  
ΤΗΛ.210-5711484     6970401981

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

Κρίσιμα ζητήματα 
στην στρατηγική 
προϊόντων/αγορών

 Οι επιλογές που κάνει η επιχείρηση έχει να κάνει με

 τον αριθμό των κύριων προϊόντων (ή προϊόντα –πλατφόρμες), 

 τον αριθμό των ποικιλιών πάνω στα κύρια προϊόντα (ή
παράγωγα προϊόντα), και

 την συχνότητα εισαγωγής νέων προϊόντων.

15
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Η Αλυσίδα Αξίας

Υ
πο

στ
η

ρι
κ

τι
κέ

ς 
Λ

ει
το

υρ
γί

ες

Έρευνα και Ανάπτυξη
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Η Αλυσίδα Αξίας (συν.)
Υ

πο
στ

η
ρι

κ
τι

κέ
ς 

Λ
ει

το
υρ

γί
ες

Στελέχωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού

Γενική διοίκηση, χρηματοδοτική διοίκηση,
στρατηγικός προγραμματισμός, νομική υποστήριξη

Κύριες Λειτουργίες

Σχεδιασμός προϊόντων, βελτίωση λειτουργιών, τεχνολογία
τεχνογνωσία

Απόκτηση πρώτων υλών, εξοπλισμού κτλ

Υποδοχή
Αποθήκευση
Εσωτερική 
διακίνηση
πρώτων 
υλών

Παραγωγή Διαδικασίες
Συλλογής,
Αποθήκευσης
και Φυσικής
Διανομής
του 
Προϊόντος

Marketing
και
Πωλήσεις

Υπηρεσίες
μετά την 
πώληση

Source: Porter, M. (1985)“Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior performance”, Free Press: New York
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Χαρακτηριστικές 
Τεχνολογίες σε μια 

τυπική Αλυσίδα Αξίας

18

• Τεχνολογία 
Μεταφορών

• Τεχνολογία
Διαχείρισης
Υλικών

• Τεχνολογίες 
Αποθήκευσης & 
Συντήρησης

• Τηλεπικοινωνια
κές Τεχνολογίες

• Τεχνολογίες 
Μέτρησης και 
Ελέγχου

• Τεχνολογίες 
Πληροφοριακώ
ν Συστημάτων

• Βασική 
Τεχνολογία 
Προϊόντος

• Τεχνολογία 
Υλικών

• Τεχνολογία
Διαχείρισης
Υλικών

• Τεχνολογία 
Εργαλειομηχ
ανών

• Τεχνολογίες 
Συσκευασίας

• Τεχνολογίες
Σχεδιασμού
(CAD/CAM)

• Τεχνολογίες 
Μέτρησης και 
Ελέγχου

• Τεχνολογίες 
Πληροφοριακ
ών 
Συστημάτων

• Τεχνολογία 
Μεταφορών

• Τεχνολογία
Διαχείρισης
Υλικών

• Τεχνολογίες 
Συσκευασίας

• Τηλεπικοινωνι
ακές 
Τεχνολογίες

• Τεχνολογίες 
Πληροφοριακ
ών 
Συστημάτων

• Τεχνολογίες 
Μέσων 
(Media)

• Τεχνολογίες 
CRM

• Τηλεπικοινωνι
ακές 
Τεχνολογίες

• Τεχνολογίες 
Πληροφοριακ
ών 
Συστημάτων

• Τηλεπικοινωνι
ακές 
Τεχνολογίες

• Τεχνολογίες 
Πληροφοριακ
ών 
Συστημάτων

Διαχείριση
εισερχομένων στην 

εφοδιαστική αλυσίδα

Παραγωγή Διαχείριση
εξερχομένων στην 

εφοδιαστική 

αλυσίδα

Μάρκετινγκ &
Πωλήσεις

Παροχή 
Υπηρεσιών
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Καινοτομία και 
Τεχνολογική 
Στρατηγική

Τεχνολογική στρατηγική: 

από πού αποκτά

πώς αναπτύσσει

πώς εφαρμόζει την
τεχνολογία για την

απόκτηση
ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος

Τεχνογνωσία, Διαχυση
γνώσης (know-how)  και

«βαθιά γνώση» Δημιουργία
νέας γνώσης (know-why)

19
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Ικανότητες 
μάθησης

ΜΑΘΗΣΗ:
Πηγή 

ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος

Διαδικασίες
Δομή
Τεχνολογία
ΠΩΣ

(λογική της εκμετάλλευσης
- Διάχυση γνώσης)

Κουλτούρα
Εξουσιοδότηση
υπαλλήλων
(empowerment)
ΓΙΑΤΙ

(Λογική της εξερεύνησης 
-Δημιουργία γνώσης)

Συστημική σκέψη
Double loop learning
Nέες ιδέες
ΓΙΑΤΙ

(Λογική της εξερεύνησης 
-Δημιουργία γνώσης)
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Γενικές 
Στρατηγικές

Α
Ν

Τ
Α

Γ
Ω

Ν
ΙΣ

Τ
ΙΚ

Ο
Σ

 Σ
Κ

Ο
Π

Ο
Σ

Χαμηλότερο κόστος

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

ΗΓΕΣΙΑ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

Διαφοροποίηση

Ευρύς
Στόχος

Στενός
Στόχος

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΕ
ΗΓΕΣΙΑ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΕ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Source: Porter, M. (1985)“Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior performance”, Free Press: New York

?
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Τεχνολογία και 
γενικές 

Ανταγωνιστικές 
Στρατηγικές

22

Ηγεσία Κόστους Διαφοροποίηση Εστίαση με Ηγεσία
Κόστους

Εστίαση με
Διαφοροποίηση

Καινοτομία
Προϊόντος

Η ανάπτυξη / βελτίωση /
επανασχεδιασμός του 
προϊόντος μπορεί να
μειώσει τα κόστη μέσα από το 
να κάνει ευκολότερη την 
παραγωγή του, την
απλοποίηση των
διαδικασιών εφοδιαστικής,
την μείωση των
απαιτήσεων σε ποσότητα 
υλικών, κ.ο.κ.

Η ανάπτυξη/ βελτίωση /
επανασχεδιασμός του 
προϊόντος μπορεί να 
οδηγήσει σε ανώτερη 
ποιότητα, λειτουργικά 
χαρακτηριστικά,
επιδόσεις, αξιοπιστία,
ανώτερη εικόνα (image) 
κτλ.

Επανασχεδιασμός του 
προϊόντος κατά τέτοιο 
τρόπο που μόλις να 
καλύπτει τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου
τμήματος αγοράς

Επανασχεδιασμός του 
προϊόντος κατά τέτοιο 
τρόπο που να
ικανοποιεί (ή / και
υπερβαίνει) τις
απαιτήσεις του
συγκεκριμένου
τμήματος αγοράς

Καινοτομία
Παραγωγικών 
Διαδικασιών

Βελτίωση της παραγωγικής
διαδικασίας μέσα από την 
αξιοποίηση της γνώσης και 
εμπειρίας που έχει
συσωρευθεί («καμπύλης
γνώσης»
Ανάπτυξη της
παραγωγικής διαδικασίας
για ενίσχυση οικονομιών
κλίμακας

Ανάπτυξη της 
παραγωγικής
διαδικασίας για 
υποστήριξη υψηλότερων 
ανοχών, καλύτερο 
ποιοτικό έλεγχο, 
περισσότερο αξιόπιστο 
προγραμματισμό της
παραγωγής, μεγαλύτερη
ταχύτητα στην  
παράδοση, κ.α.

Προσαρμογές στην
παραγωγική διαδικασία 
κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνεται η
παραγωγική διαδικασία
και ο εφοδιασμός στις
απαιτήσεις για χαμηλό
κόστος

Προσαρμογές στην
παραγωγική διαδικασία 
κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνεται η
παραγωγική διαδικασία
και ο εφοδιασμός στις
απαιτήσεις για χαμηλό
κόστος
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Εναλλακτικές 
στρατηγικές 

«χρονισμού» της 
καινοτομίας

23

Επιθετική στρατηγική (π.χ. 

Apple)

Ενεργητική Στρατηγική 

γρήγορης αντίδρασης

στρατηγική (π.χ. Microsoft)

Στρατηγική καθυστερημένης 

αντίδρασης στρατηγική (π.χ. 

RyanAir)

Στόχευση
• Τεχνολογική πρωτοπορία, 

πρωτοκαθεδρία στην αγορά

• Όχι πρωτοπόρος 
επιχείρηση, αλλά έτοιμη να 
ακολουθήσει γρήγορα

• Αναμονή: η επιχείρηση 
ακολουθεί τις εξελίξεις με 
χρονική απόσταση

Τύπος

τεχνολογικής 

καινοτομίας

• Ριζική και βελτιωτική • Κυρίως βελτιωτική • Αποκλειστικά βελτιωτική

Πηγές γνώσης

• Επιστημονική έρευνα

• Εσωτερική Ε&Α
• Ερευνητικές συνεργασίες

• Συνεργασία με
«απαιτητικούς» πελάτες (lead
users)

• Εσωτερική Ε&Α
• Ερευνητικές συνεργασίες
• Πελάτες και προμηθευτές

• Ανταγωνιστές

• Πελάτες
• Αγορά δικαιωμάτων χρήσης 

τεχνολογίας (licenses)

Καινοτομική
δραστηριότητα

• Βασική και εφαρμοσμένη 
Ε&Α

• Πρωτοποριακά 
προϊόντα/υπηρεσί ες («νέα 
στον κόσμο» -new to the
world)

• Καινοτομίες στην 
παραγωγική διαδικασία

• Εκπαίδευση των 
εργαζομένων

Εφαρμοσμένη Ε&Α
Προϊόντα/υπηρεσί ες «νέα για την 

επιχείρηση» (new to the firm)
Καινοτομίες στην παραγωγική 

διαδικασία
Καινοτομία στο μάρκετινγκ

Εκπαίδευση των εργαζομένων

Έμφαση στις παραγωγικές
διαδικασίες

Ανάληψη
κινδύνου

Μεγάλη Μέση προς χαμηλή Χαμηλή
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ΤΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥ

Υπάρχουν τρεις πηγές ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων:

 Τεχνολογική πρωτοπορία

 Πλεονεκτήματα πρόσβασης σε πολύτιμους πόρους.

 Κόστη αλλαγής του πελάτη

24
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ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

25

  

Α
ντ

ιγ
ρα

ψ
ιμ

ότ
η

τα

Σημαντικά και μη διαθέσιμα 
Μη σημαντικά

ή διαθέσιμα σε αφθονία

Υψηλή

Χαμηλή

Συμπληρωματικά ενεργητικά

Κερδοφορία στο μέρος που 
έχει και τα δύο (καινοτομία και 
ενεργητικά) ή σε όποιον έχει την 

διαπραγματευτική δύναμη

Κερδοφορία στον καινοτόμο

Κερδοφορία στον κατέχοντα 
τα συμπληρωματικά 

ενεργητικά
Δύσκολη κερδοφορία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
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Η μάθηση στο 
επίπεδο του 

ατόμου

Εμπειρία

Πειραματισμός Λογισμός (σκέψη,
στοχασμός)

Αφηρημένη 
εννοιολόγηση

Πηγή:  Kolb,  D.  A.  (1984).  Experiential  learning:  Experience  as  the  source  of  learning  and 
development (Vol. 1): Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ.
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Κατά Kolb 
Αρχετυπικά 

Μαθησιακά Στυλ 

Ικανότητα 
στο Απτό 

(χειροπιαστό 
) 

 

 
 
 
 

"Δράστης" 
(do-er) 

 
"Ονειροπόλος" 

 

 
Ενεργητική 
Μάθηση 

(πειραματι
σμός) 

 
Παθητική 
Μάθηση 
(στοχασμ
ός)

 

 
 

"Πειραματιστής" 
(tester) 

 
 
 

"Στοχαστής" 

Ικανότητα στο 
Αφηρημένο
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Η 
«ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ» 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 Απορροφητική  ικανότητα: η ικανότητα της επιχείρησης να 

αναζητεί γνώση από το εξωτερικό περιβάλλον και να την 

χρησιμοποιεί για να παράξει νέα γνώση που μπορεί να 

ενσωματωθεί στα προϊόντα ή/και διαδικασίες της

 Χωρίζεται σε:

 εν δυνάμει (potential): πρόσκτηση και αφομοίωση της γνώσης 

 πραγματοποιημένη (realized): μετασχηματισμός και 

αξιοποίηση της γνώσης 
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Απορροφητική 
Ικανότητα και 

Παράγοντες που 
την επηρεάζουν 

Απορροφητική Ικανότητα

Πηγές Γνώσης &
Συμπληρω-
ματικότητα 
Εμπειρίες

Ικανότητα 
απόκτησης 
Εξωτερικής 
γνώσης

Ικανότητα 
Αφομοίωσης

Ικανότητα 
Μετασχηματισμού

Ικανότητα 
Αξιοποίησης της
Γνώσης

Ανταγωνιστικό 
Πλεονέκτημα 
Καινοτομία

Ερεθίσματα
Κοινωνικοί 
μηχανισμοί 

ολοκλήρωσης

Καθεστώς 
Προστασίας

Εν δυνάμει 
Απορροφητική

Ικανότητα

Πραγματοποιημένη 
Απορροφητική 
Ικανότητα

Πηγή: Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: 
A review, reconceptualization, and extension. Academy of Management Review, 185-203.Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com         ΤΗΛ.210-5711484       6970401981
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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

Σχήμα 7: Μοντέλο Δημιουργίας της Γνώσης κατά Nonaka 
 

Αρρητη 
Γνώση 

 
Αρρητη 
Γνώση 

 
 
 
 
 
 
 

Αρρητη 
Γνώση 

 
 
 
 

Αρρητη 
Γνώση 

Κοινωνικοποίηση 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εσωτερίκευση 

 
 

Εξωτερίκευση 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνδιασμός 

 
 

Ρητή 
Γνώση 

 
 
 
 
 

Ρητή 
Γνώση 

 
 
 
 
 
 

Ρητή 
Γνώση 

Ρητή 
Γνώση 

μοίρασμα  
εμπειριών/ 
κοινότητες 
εμπειρίας 

Διάλογος 
Μεταφορά/ 
αναλογία 

ορθολογισμός 
προγράμματα 
δράσης και 
προϋπολογισμοί 

Πράξη 
βιωματική 
μάθησης 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 πλεονεκτήματα που μπορεί να αντλήσει μια
επιχείρηση από ερευνητικές συνεργασίες:
 Μάθηση και δημιουργία νέας γνώσης. 

 Πρόσβαση σε δεξιότητες και πόρους
αναγκαίους για την καινοτομική
προσπάθεια πιο γρήγορα από ότι αν
προσπαθούσε να τους «χτίσει» από μόνη
της. 

 Ενίσχυση της ευελιξίας

 Μοίρασμα του κόστους αλλά και του
ρίσκου.
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Το acid test
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Μία επιχείρηση δεν προχωρά σε
ερευνητικές συνεργασίες όταν:

Η επιχείρηση διαθέτει τις αναγκαίες
ικανότητες.

Υπάρχει πιθανή «Διαρροή» 
τεχνογνωσίας. 

Υπάρχει επιδίωξη για «Χτίσιμο» και
ανανέωση τεχνολογικών ικανοτήτων.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
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Πατέντα Εμπορικό
σήμα

Πνευματικά
δικαιώματα
(copyright)

Κανόνες ΠΙ
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Για να κατοχυρωθεί
ως ευρεσιτεχνία μία
εφεύρεση/ανακάλυψη

θα πρέπει:

να είναι χρήσιμη, 

να αποτελεί κάτι
πραγματικά
καινούργιο

να μην είναι προφανής

Για να αποτελέσει μια
πληροφορία εμπορικό
μυστικό θα πρέπει:

να προσφέρει ένα
διακριτό ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα στην
επιχείρηση

θα πρέπει αυτό το
πλεονέκτημα να είναι
διατηρήσιμο μόνο υπό
την προϋπόθεση ότι η

πληροφορία παραμένει
μυστική
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
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Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΩΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Η μελέτη του πώς «παράγεται» η καινοτομία, της διαδικασίας
δηλαδή, μέσα από την οποία εκδιπλώνονται οι
δραστηριότητες και συμβάντα που καταλήγουν σε κάποια
λιγότερο ή περισσότερο πετυχημένη καινοτομία

 6 γενιές μοντέλων:

1. τεχνολογική πίεση (technology-push) 

2. ανάγκες της αγοράς (market-pull)

3. τεχνολογική πίεση και ανάγκες της αγοράς (push-
pull)

4. αλληλεπίδραση και παράλληλη ανάπτυξη
(interactive-parallel processing)

5. ολοκλήρωση μέσω Πληροφορικής Τεχνολογίας

6. το μοντέλο της «ανοικτής» καινοτομίας
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Τεχνολογική 
πίεση 

(technology-
push)

  
Βασική 
Ερευνα  

Σχήμα 8: Πρώτη γενιά καινοτομικής διαδικασίας 
 

Μηχανολ
ογικό ς 

Σχεδιασμός Παραγωγή Μαρκετινγκ Αγορά 
 
 

Πηγή: Rothwell, R. (1994). Towards the fifth-generation innovation process. International Marketing 
Review, 11(1), 7-31. 
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Ανάγκες της
αγοράς (market-

pull)

Σχήμα 9: Δεύτερη γενιά καινοτομικής διαδικασίας 
 

Ανάγκες 
Της 

Αγοράς 

 

 
Ανάπτυξη Παραγωγή Πωλήσεις 
 
 
 

Πηγή: Rothwell, R. (1994). Towards the fifth-generation innovation process. International 
Marketing Review, 11(1), 7-31
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Τεχνολογική πίεση 
και ανάγκες της 

αγοράς (push-pull) 

Σχήμα 10: Τρίτη γενιά καινοτομικής διαδικασίας 
 

Νέες 
Ανάγκες 

 
Ανάγκες της Κοινωνίας και της αγοράς 

 
 
 
 

Γέννηση 
Ιδέας 

Ερευνα & 
Τεχνολογική 

Ανάπτυξη 

Ανάπτυξη 
Πρωτοτύπω 

ν 

 
Μάρκετινγκ & 

Παραγωγή Πωλήσεις 

 
Αγορά 

 
 
 

Νέες
Ανάγκες

Αιχμή της τεχνολογίας προιόντος και παραγωγής

Πηγή: Rothwell, R. (1994). Towards the fifth-generation innovation process. 
International Marketing Review, 11(1), 7-31.
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Αλληλεπίδραση  και  
παράλληλη  ανάπτυξη  

(interactive-parallel 
processing)

200  
Σχήμα 11: Τέταρτη γενιά καινοτομικής διαδικασίας 

 
Μαρκετινγκ 

 
Ερευνα και Ανάπτυξη 

 
Σχεδιασμός  προιόντος 

 
Μηχανολογικός  σχεδιασμός 

 
Εξαρτήματα (υποκατσκευαστές - προμηθευτές) 

 
Παραγωγή 

 
 
 
 

Αρχική 
Ιδέα 

Εισαγωγή 
Στην αγορά 

Πηγή: Graves, A. (1987). Comparative trends in automotive research and development:
International Motor Vehicle Program. Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com         ΤΗΛ.210-5711484       6970401981
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Ολοκλήρωση 
μέσω 

Πληροφορικής 
Τεχνολογίας 

201  
Σχήμα 12: Πέμπτη γενιά καινοτομικής διαδικασίας- ηλεκτρονική ολοκλήρωση 

 
 

Μάρκετινγκ 

 
Έρευνα & 
Ανάπτυξη 

Έρευνα 
Αγοράς 

 
Τεχνολογίες 

Πληροφορικής 
 
 

Παραγωγή Πωλήσεις 

Σχεδιασμός

Πηγή: Ahmed, P., & Shepherd, C. (2010). Innovation Management. 
Context, strategies, systems and processes. Prentice Hall.Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com         ΤΗΛ.210-5711484       6970401981
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Το μοντέλο της 
«ανοικτής» 
καινοτομίας 

Σχήμα 13: Έκτη γενιά καινοτομικής διαδικασίας («ανοικτή» καινοτομία») 
 
 
 
 

Πανεπιστήμια & 
Ερευνητικά 
ινστιτούτα 

Υπο- 
κατασκευαστές 

 
 
 
 

Εταίροι στην 
αλυσίδα αξίας 

 
Επιχείρηση 

 
 
 

Νέες επιχειρήσεις 
 
 
 

Χρηματοδοτικά 
κεφάλαια υψηλού 

ρίσκου 

Κλαδικοί 
σύνδεσμοι 

Πηγή: Ahmed, P., & Shepherd, C. (2010). Innovation Management. 
Context, strategies, systems and processes. Prentice Hall.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σχήμα 14: Τυπικές Φάσεις στην Διαδικασία Ανάπτυξης Προϊόντος 
 

 
Εκκίνηση 
Project 

Μήνες 
πριν την 
εισαγωγή 

Εισαγωγή 
στην 
Αγορά 

 
Ανάπτυξη του concept 

Αρχιτεκτονική προϊόντος 
Σχεδιασμός concept 

Αγορά - στόχος 
Σχεδιασμός Προϊόντος 

Υλοποίηση αρχικού μοντέλου 
Έλεγχος μικρής κλίμακας 
Επενδύσεις /Οικονομικός 

σχεδιασμός 
Μηχανολογική Ανάπτυξη 

Λεπτομερής σχεδιασμός προϊόντος 

36 27 18 9 0 
 
 

Έγκριση 
Προγράμματος 

 
Πρώτο  πλήρες 
πρωτότυπο 

Μηχανολογικό 
"πράσινο φως" 

 
 

προιόν 

και εργαλείων / εξοπλισμού 
Ανάπτυξη / έλεγχος πρωτοτύπων 

Πιλοτική Παραγωγή / Σταδιακή 
Κλιμάκωση παραγωγής 

Πιστοποίηση δυνατότητας 

 

παραγωγική διαδικασία 
 
 
 

πιλοτική παραγωγή 

Εισαγωγή 
στην 
αγορά 

παραγωγής 
Έναρξη γραμμής παραγωγής 

Κλίμακα παραγωγής σε εμπορικό 
επίπεδο 

σταδιακή κλιμάκωση 

Πηγή: Wheelwright, S. C., & Clark, K. B. (1992). Revolutionizing product development: 
quantum leaps in speed, efficiency, and quality: Free Press: New York.
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Αβεβαιότητα και 
πολυπλοκότητα 
στην διαδικασία 

ανάπτυξης 

 Συνηθισμένα προβλήματα:

1. Λάθος Στόχος. 

2. Προβληματική συνεργασία ανάμεσα στα εμπλεκόμενα
τμήματα της επιχείρησης. 

3. Αδυναμία Διαφοροποίησης. 

4. Απρόσμενα Τεχνικά Προβλήματα. 

5. Καθυστερήσεις στην Λήψη Αποφάσεων. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com         ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

47

Τεχνολογική 
Στρατηγική

 Δύο κρίσιμα σημεία:

 ο διαχωρισμός της βασικής από την εφαρμοσμένη
έρευνα

 η συστηματική ολοκλήρωση των τροχιών εξέλιξης
προϊόντων και των σχετιζόμενων με αυτά
παραγωγικών διαδικασιών.

 Το κυρίαρχο στοιχείο θα πρέπει να είναι η
προσεκτική χρονική κλιμάκωση και διασύνδεση
των επιμέρους αναπτυξιακών έργων.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com         ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

48

47

48



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                  
ΤΗΛ.210-5711484     6970401981

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

Η προσέγγιση 
της IBM:

 παρακολούθηση και εξέλιξη βασικής τεχνολογικής γνώσης για
προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες μέσα από μακροχρόνια
αναπτυξιακά προγράμματα

 μεσοχρόνια προγράμματα που στοχεύουν στην περαιτέρω
επεξεργασία και προετοιμασία της βασικής γνώσης ώστε να καταστεί
εμπορικά εφαρμόσιμη σε προϊόντα και διαδικασίες

 μεγάλος αριθμός βραχυχρόνιων έργων για την εφαρμογή εξελιγμένης
τεχνολογίας σε προϊόντα και διαδικασίες

 προγράμματα για το ταίριασμα νέων «γενεών» προϊόντων και
παραγωγικών διαδικασιών με στόχο την μεγιστοποίηση των
ωφελειών που προκύπτουν από την συνδυασμένη βελτίωση και των
δύο.
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Στρατηγική 
Προϊόντων/Αγορών 

 Δύο είναι τα κρίσιμα σημεία πάνω στα οποία η
επιχείρηση κάνει τις επιλογές της:

 Το πρώτο αφορά τα προϊόντα-πλατφόρμες, και

ειδικότερα τον αριθμό, το χρονισμό, και τον

ρυθμό εισαγωγής νέων κύριων προϊόντων.

 Το δεύτερο σχετίζεται με επιλογές πάνω στα

παράγωγα προϊόντα, και συγκεκριμένα, στον

αριθμό, χρονισμό, συχνότητα, και εν τέλει στο

πώς οι προσφερόμενες ποικιλίες υποστηρίζουν

την συνολικότερη στρατηγική

προϊόντων/αγορών
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Επιλογές σχετικά 
με τις διαδοχικές 

γενιές κύριων
προϊόντων 

 Σχετίζονται με:

I. Τεχνολογική εξέλιξη

II. Ανταγωνισμός. 

III. Αποδοτικότητα της επένδυσης. 

IV. Ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών. 

V. Διαθέσιμοι πόροι. 
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Επιλογές σχετικά με τις διαδοχικές γενιές 
παράγωγων προϊόντων 

Τη χρονική κλιμάκωση 
της ανάπτυξης και 
εισαγωγής των 
ποικιλιών στην αγορά 
σε σχέση με το κύκλο 
ζωής της «πλατφόρμας» 
προϊόντος από το οποίο 
και προέρχονται.

01
Το αναμενόμενο 
ποσοστό του κύκλου 
εργασιών που 
προέρχεται από τις 
ποικιλίες σε σύγκριση 
με αυτό από το κύριο 
προϊόν.

02
Τις διαφορές στα 
χαρακτηριστικά των 
καναλιών και των 
αγορών στις οποίες 
κατευθύνονται τα 
παράγωγα προϊόντα σε 
σχέση με τα αντίστοιχα 
χαρακτηριστικά  για  τα  
κύρια  προϊόντα 

03
Την αύξηση της 
αποδοτικότητας στην 
χρήση των διαθέσιμων 
πόρων από την 
ανάπτυξη και 
εμπορευματοποίηση 
παράγωγων

04
Το ρόλο των 
παράγωγων προϊόντων 
στην επιμήκυνση του 
κύκλου ζωής του 
κύριου προϊόντος και 
στην ενίσχυση της 
τοποθέτησης του στην 
αγορά, έως ότου 
εξελιχθεί και αναπτυχθεί 
η επόμενη γενιά.

05
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Κριτήρια Μέτρησης 
της Επίδοσης 
Αναπτυξιακών 

Έργων

220  
Πίνακας 9: Κριτήρια Μέτρησης της Επίδοσης Αναπτυξιακών Έργων 

 

Κατηγορία 
Μέτρησης 

της 
Επίδοσης 

 

Κριτήρια  Επίδραση στην 
Ανταγωνιστικότητα 

Χρόνος 
μέχρι την 
εισαγωγή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παραγωγικό 
τητα 

• Συχνότητα εισαγωγής νέων 
προϊόντων 

• Χρόνος από την αρχική ιδέα 
μέχρι την εισαγωγή στην 
αγορά 

• Αριθμός έργων που ξεκίνησαν 
σε σχέση με αυτά που 
ολοκληρώθηκαν 

• Ποσοστό πωλήσεων που 
προέρχεται από νέα προϊόντα 

• (Πραγματικά σε σχέση με 
σχεδιασμό) 

• Ανθρωπομήνες αναπτυξιακής 
προσπάθειας ανά έργο 

• Κόστος υλικών & εξοπλισμού 
ανά έργο 

• (Πραγματικά σε σχέση με 
σχεδιασμό) 

• Βαθμός ανταπόκρισης στις 
ανάγκες της  αγοράς  / 
κινήσεις των ανταγωνιστών 

• Βαθμός εγγύτητας στην αγορά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Αριθμός  έργων  –  Εύρος  και 
«φρεσκάδα» της γραμμής 
προϊόντων 

• Συχνότητα έργων – προοπτικές 
ανάπτυξης της επιχείρησης 

Ποιότητα • Επίτευξη / συμμόρφωση με τις 
προδιαγραφές – αξιοπιστία 
χρήσης 

• Λειτουργικότητα προϊόντος και 
ικανοποίηση του καταναλωτή 

• Φήμη  στην  αγορά  –  «πιστοί» 
καταναλωτές 

• Ελκυστικότητα του προϊόντος – 
μερίδιο αγοράς 

• Κερδοφορία 
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Ολικός 
σχεδιασμός 

έργων

 Οριοθέτηση των αναπτυξιακών έργων ανάλογα με το
είδος και χαρακτήρα τους (έργα βασικής έρευνας, έργα
εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης, έργα για ρηξικέλευθα
προϊόντα, έργα για προϊόντα-πλατφόρμες, έργα για
παράγωγα προϊόντα) και κατάταξη των υπαρχόντων έργων
στις παραπάνω κατηγορίες.

 Υπολογισμός του μέσου χρόνου και των
απαιτούμενων πόρων για κάθε κατηγορία έργου, 
υπολογισμός που βασίζεται στην προϊούσα εμπειρία της
επιχείρησης, και διάγνωση της τρέχουσας διαθεσιμότητας
πόρων για υλοποίηση αναπτυξιακών έργων.

 Καθορισμός του επιθυμητού «μίγματος» 
αναπτυξιακών έργων.


 Αναγνώριση και «χτίσιμο» των απαραίτητων
ικανοτήτων ανάπτυξης νέων προϊόντων.
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Τα stage-gate 
μοντέλα 

ανάπτυξης νέου 
προϊόντος

 
 

Στάδιο 
1 

 

 

Σχήμα 16: Ένα τυπικό stage-gate μοντέλο υλοποίησης έργου 
 

Αρχική 
επεξεργασία 

 
Προβλεπτική 
διερεύνηση 

 
Ανάπτυξη Ελεγχος & 

Αξιολόγηση 

 
 
 
 

Ιδέα 

 
 

1 2 3 
Στάδιο 

2 

 

 
 

Στάδιο 
3 

Επομενα 
Στάδια ... 

4 
Στάδιο 

4 
 

 
 

Θυρα 
1 

Θυρα 
2 

Θυρα 
3 

 
Θυρα 

4 
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Τα stage-gate 
μοντέλα ανάπτυξης 

νέου προϊόντος 
(συν)

 Μεθοδολογία που είχε αναπτυχθεί από την NASA την δεκαετία 

του ’60 με το όνομα Διαδικασία Επιθεώρησης κατά Φάσεις 

(Phased Project Planning). Η χρηματοδότηση της επόμενης 

φάσης ανάπτυξη ενός ερευνητικού προγράμματος εξαρτιόταν 

από το εάν είχαν ικανοποιηθεί οι προδιαγραφές και απαιτήσεις 

της προηγούμενης. 

 Σύγχρονες βελτιώσεις :

 Δια-τμηματική εργασία

 Δια-τμηματικά κριτήρια αποφάσεων στα σημεία ελέγχου

 Έμφαση στην προβλεπτική διερεύνηση (up-front

development)

 Παράλληλη υλοποίηση
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Ομάδες Έργου

 Η συστηματική κατάταξη τους αφορά την 

δικαιοδοσία και ευθύνη της ομάδας σε σχέση με 

τρία θεμελιώδη ζητήματα:

 Την έκταση της δικαιοδοσίας της ομάδας για την 

λήψη αποφάσεων σχετικά με το τι πρέπει να 

γίνεται και πώς κατά την ανάπτυξη του προϊόντος.

 Το βαθμό ελέγχου των πόρων που απαιτούνται 

για την υλοποίηση του έργου.


 Το  είδος  των  κριτηρίων  που  χρησιμοποιούνται  

για  την  αξιολόγηση  της επίδοσης της ομάδας και 

των αποτελεσμάτων του έργου.
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Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των διαφόρων 
τύπων Ομάδων Έργου

Δομή και Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Λειτουργική ομάδα:
•Τα μέλη εργάζονται υπό την ευθύνη των
αντίστοιχων λειτουργικών διευθυντών. Το
έργο εξελίσσεται σειριακά περνώντας από το
ένα τμήμα στο άλλο

•Αξιοποιεί λειτουργική
τεχνογνωσία και εμπειρία
Οι λειτουργικοί διευθυντές
ελέγχουν τους πόρους
για τις δραστηριότητες του
έργου που τους αφορούν

•Οι δραστηριότητες αξιολογούνται για το 
βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται σε 
λειτουργικές νόρμες και διαδικασίες και όχι με 
«ορίζοντα» το συνολικό έργο και τα συνολικά 
προσδοκώμενα αποτελέσματα

•Αδυναμία ολοκλήρωσης και συντονισμού των 
επιμέρους καθηκόντων και δραστηριοτήτων

Ομάδα Ελαφρών Βαρών:
•Μεγαλύτερος βαθμός συντονισμού των
επιμέρους δραστηριοτήτων δεδομένης της
ύπαρξης διευθυντή έργου. Κατά τ’ άλλα,
παρόμοια με την λειτουργική ομάδα

•Παρόμοια με την
λειτουργική ομάδα
•Η επίβλεψη των επιμέρους
δραστηριοτήτων από τον
διευθυντή έργου βοηθά
στην τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων

•Παρόμοια με την λειτουργική ομάδα

•Ο διευθυντής έργου έχει συνήθως 
περιορισμένη επιρροή και ισχύ για να 
επηρεάζει κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με το 
έργο

Ομάδα Βαρέων Βαρών:
•Τα μέλη της ομάδας αντιπροσωπεύουν τα
τμήματα από τα οποία προέρχονται αλλά
στο πλαίσιο όμως μια ολοκληρωμένης και
συνεκτικής ομάδας. Ο διευθυντής έργου έχει
δύναμη στην επιχείρηση

•Ο διευθυντής έργου έχει
ευρύ έλεγχο πάνω στις
διαδικασίες λήψης
απόφασης, στους πόρους, 
και στους τιθέμενους
στόχους

•Τα μέλη της ομάδας εξακολουθούν να 
αναφέρονται στους (αντίστοιχους) 
λειτουργικούς τους διευθυντές. Οι ευθύνες, 
κίνητρα και αξιολόγηση του κάθε μέλους δεν 
συνδέονται άμεσα με τα παραδοτέα του 
συγκεκριμένου έργου

•«Πολιτικές» ισορροπίες: ο διευθυντής έργου 
έχει συνήθως παρόμοια ισχύ με τους 
λειτουργικούς διευθυντές

Αυτόνομη Ομάδα:

•Τα μέλη της ομάδας δουλεύουν μαζί στον
ίδιο χώρο και αναφέρονται μόνο στον
διευθυντή έργου (ο οποίος έχει δύναμη στην
επιχείρηση). Η ομάδα έχει ουσιαστικά πλήρη
αυτονομία στην επίλυση προβλημάτων που
αφορούν το έργο της

Η ομάδα εστιάζει
αποκλειστικά στο έργο της
χωρίς παρεμβολές
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Η  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΤΗΣ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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Αρχιτεκτονική

 Με τον όρο «αρχιτεκτονική» εννοούμε το πώς συντίθεται
μεταξύ τους όλα τα επιμέρους οργανωτικά και διοικητικά
στοιχεία που απαρτίζουν την επιχείρηση (ανθρώπινο
κεφάλαιο, ηγεσία, κουλτούρα, οργανωτικές δομές, 
διαδικασίες και συστήματα, στρατηγικές, κοκ.) με τρόπο
που το «ολον» να υπερβαίνει το απλό άθροισμα των
συστατικών μερών.
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Μερικά Συστατικά στοιχεία 
Αρχιτεκτονικής της 

«ιδανικής» επιχείρησης

Οργανισμός  που  Μαθαίνει,  πειραματίζεται,  μαθαίνει  από  τα  λάθη  του  και δημιουργεί και αξιοποιεί συνεχώς την γνώση

Ισχυρή κουλτούρα που ωθεί προς αποτελέσματα και που ταυτόχρονα αγκαλιάζει την αλλαγή, προωθεί την δημιουργικότητα,
διαμορφώνει κλίμα ενότητας και δέσμευσης στους στόχους της οργάνωσης, και θα υφαίνει ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης
και συνεργατικότητας (κοινωνικό κεφάλαιο)

Έμφαση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο: ανάπτυξη και αξιοποίηση των ανθρώπων ως το σημαντικότερο κεφάλαιο του 
οργανισμού, ενδυνάμωση των εργαζομένων που συνδυάζει ανάθεση ευθύνης και την αντίστοιχη απονομή εξουσίας για την 
λήψη αποφάσεων στο επίπεδο που τους αφορά

Στρατηγικό Όραμα που λειτουργεί προωθητικά και εμπνέει τους ανθρώπους της οργάνωσης

Ξεκάθαρη στρατηγική που θα δίνει σαφή κατεύθυνση, θα συνθέτει αποτελεσματικά τις εκτιμήσεις και τάσεις
στο εσωτερικό της οργάνωσης, και θα ενσωματώνει έγκυρη και έγκαιρη κατανόηση των δυνατοτήτων του οργανισμού και των
συνθηκών της αγοράς· αξιοποίηση στρατηγικών συμμαχιών για αξιοποίηση ευκαιριών, μοίρασμα γνώσης και δημιουργία
νέων ικανοτήτων

Μετασχηματιστική Ηγεσία που θα δημιουργεί το όραμα, θα εμπνέει και υποκινεί, θα προκαλεί δημιουργικές εντάσεις για 
συνεχή αλλαγή, και θα δημιουργεί ηγέτες σε όλα τα επίπεδα κάθετα και οριζόντια μέσα στην οργάνωση

Οργανωτικές Δομές απλές, οριζόντιες, χωρίς περιττά επίπεδα, με ισορροπία συγκέντρωσης/αποκέντρωσης εξουσίας, που
θα επιτρέπουν ταχύτητα, ευελιξία, κυκλοφορία ιδεών, και που θα υποστηρίζουν (και όχι παρακωλύουν) την
αποτελεσματικότητα στις λειτουργίες του οργανισμού

Συστήματα αμοιβών και υποκίνησης που θα ικανοποιούν τόσο τις υλικές όσο και συναισθηματικές/ψυχολογικές ανάγκες
των εργαζομένων, θα ανταμείβουν ισόρροπα την ομαδική εργασία και την ατομική συμβολή, και θα δημιουργούν ένα διάχυτο
αίσθημα δικαιοσύνης και αξιοκρατίας

Αξιοποίηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών για την δημιουργία, όπου αυτό είναι δυνατό, προστιθέμενης αξίας από την χρήση
τους σε κάθε δραστηριότητα του οργανισμού (από την παραγωγή έως την διακίνηση πληροφορίας και την λήψη αποφάσεων)

Αποτελεσματική Υλοποίηση: ικανότητα υλοποίησης / πραγματοποίησης κάθε ενός από τα παραπάνω.
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 Η αντιμετώπιση των προβλημάτων του «σήμερα» δεν 

σημαίνει και αποκλεισμό της δυνατότητας για μικρές 

προσαυξητικές (incremental) αλλαγές και βελτιώσεις. Κάθε 

άλλο, οι μικρές αυτές αλλαγές συνήθως είναι αναγκαίες ως 

απάντηση στις πιεστικές ανάγκες του «τώρα».

 Η βαθιά αντίθεση είναι αντίθεση ανάμεσα στην ριζική, 

ασυνεχή και επαναστατική καινοτομία και στη συνεχή, 

εξελικτική, προσαυξητική αλλαγή και βελτίωση
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Η 
αντίθεση

αντίθεση ανάμεσα

 στην ριζική, ασυνεχή και επαναστατική καινοτομία και

 στην συνεχή,  εξελικτική, προσαυξητική αλλαγή και
βελτίωση.
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Λύση

 Ο αμφιδέξιος οργανισμός
 κατορθώνει πετυχημένα να πραγματοποιεί
ταυτόχρονα τόσο ριζικές όσο και σταδιακές
αλλαγές και καινοτομίες. 

 Η δυνατότητα αυτή προκύπτει από την
ικανότητα του να «φιλοξενεί» στο εσωτερικό
του πολλαπλές και αντιτιθέμενες μεταξύ τους
δομές, συστήματα και κουλτούρες. 

 Με αυτό το τρόπο, στην εγγενή πολυπλοκότητα
του στόχου (ριζική και σταδιακή καινοτομία) 
αντιπαραβάλλεται αντίστοιχος βαθμός
πολυπλοκότητας στην διάρθρωση της
επιχείρησης.
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Δυνατότητα για καινοτομία 
και οργανωτικά 

χαρακτηριστικά της 
επιχείρησης
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Οργανωτικά
Χαρακτηριστικά

Σχέση με την
καινοτομία

Ερμηνεία της σχέσης

Λειτουργική
Εξειδίκευση

Θετική
Ένας   μεγάλος   αριθμός   ειδικών   και   εμπειρογνωμόνων 
προσφέρει  ένα  ευρύ  πεδίο  γνώσεων  και  επιτρέπει  την 
γονιμοποίηση των ιδεών στο εσωτερικό της επιχείρησης

Λειτουργική
διαφοροποίηση

Θετική

Ύπαρξη διαφορετικών τμημάτων και λειτουργιών (π.χ. τμήμα
έρευνας αγοράς, τμήμα Ε&Α). Επιτρέπει την εξειδίκευση
αρμοδιοτήτων, δίνει την δυνατότητα εμβάθυνσης σε τεχνικά και
διοικητικά ζητήματα, και διευκολύνει την αναζήτηση και
υλοποίηση αλλαγών

Επαγγελματισμός Θετική

Αντανακλά την εμπειρία, εκπαίδευση και την επαγγελματική
γνώση των ανθρώπων της επιχείρησης. Διευκολύνει την
αναζήτηση πληροφορίας και γνώσης έξω από τα όρια της
επιχείρησης. Η αυτοπεποίθηση των στελεχών με υψηλή εμπειρία
τους ωθεί να «ψάχνουν» νέες ιδέες πέρα του υφιστάμενου status
quo.

Φορμαλισμός Αρνητική

Αντανακλά  την  έμφαση  σε  κανόνες  και  γραφειοκρατικές 
διαδικασίες.   Το   αντίθετο   της   ευελιξίας.   Η   ευελιξία, 
αυτονόητα,  βοηθά  στην  καινοτομία,  διαμορφώνοντας  ένα 
«ανοιχτό κλίμα» στο εσωτερικό της επιχείρησης, που με την 
σειρά του επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των ιδεών.

Συγκεντρωτισμός Αρνητική

Η αποκλειστική συγκέντρωση εξουσίας στα ανώτατα
κλιμάκια της ιεραρχίας εμποδίζει την κυκλοφορία των ιδεών.
Αντίθετα, η συμμετοχικότητα στην λήψη αποφάσεων ενθαρρύνει
τα μέλη της οργάνωσης να προσφέρουν ιδέες, να δεσμεύονται και
να αναζητούν πρωτότυπες λύσεις σε προβλήματα.
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Δυνατότητα για καινοτομία και οργανωτικά 
χαρακτηριστικά της επιχείρησης

Οργανωτικά
Χαρακτηριστικά

Σχέση με την
καινοτομία

Ερμηνεία της σχέσης

Στάση της
διοίκησης απέναντι στην 
αλλαγή

Θετική

Η  θετική  στάση  της  διοίκησης  απέναντι  στην  αλλαγή
διαμορφώνει κλίμα που ενθαρρύνει και υποβοηθά την καινοτομία. Η 
υποστήριξη της διοίκησης ενισχύει τον συντονισμό και την επίλυση 
προβλημάτων που αναπόφευκτα προκύπτουν κατά την καινοτομική 
διαδικασία.

Τεχνογνωσία
(know-how)

Θετική
Όσο  μεγαλύτερη  η  τεχνογνωσία  της  επιχείρησης  και  η
εμπειρία της σε ένα ή περισσότερα τεχνολογικά πεδία, τόσο μεγαλύτερη η 
δυνατότητα της να αντιλαμβάνεται και κατανοεί τεχνολογικές εξελίξεις.

Περίσσεια πόρων
(slack resources)

Θετική Η περίσσεια πόρων εκφράζει την ποσότητα πόρων που έχει
στην διάθεση της η επιχείρηση πέρα και πάνω από αυτούς που χρειάζεται κατ’ 
ελάχιστον για να διατηρήσει το συνηθισμένο επίπεδο δραστηριοτήτων της. 
Για παράδειγμα, ταμειακά διαθέσιμα που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν 
ένα καινοτομικό πρότζεκτ. Η περίσσεια πόρων επιτρέπει σε μια επιχείρηση να 
αναλαμβάνει το κόστος αλλά και το ρίσκο της καινοτομίας. Δίνει την 
δυνατότητα εξερεύνησης νέων ιδεών πριν η εφαρμογή τους γίνει επιτακτική 
ανάγκη. Επιτρέπει την έως ένα βαθμό ανοχή στην αποτυχία.

Συστηματική αναζήτηση
πληροφορίας από το 
εξωτερικό περιβάλλον

Θετική Η σχέση είναι αυτονόητα θετική. Επιτρέπει την εισροή νέων ιδεών.

Ανοιχτή εσωτερική
επικοινωνία

Θετική Εκφράζει    το    βαθμό    στον    οποίο    επικοινωνούν    και
συνεργάζονται τα διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης. Αντανακλάται, π.χ. 
στην ύπαρξη δια-τμηματικών επιτροπών και την συχνότητα συναντήσεων των 
μελών τους. Επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία, το μοίρασμα και την 
γονιμοποίηση των ιδεών στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Γραφειοκρατική
δομή

Αρνητική Ο μεγάλος αριθμός ιεραρχικών επιπέδων κάνει πιο δύσκολη
την εσωτερική επικοινωνία και την κυκλοφορία νέων ιδεών.
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Μηχανιστικές έναντι 
οργανικών μορφών 

οργάνωσης και 
διοίκησης

Χαρακτηριστικό Μηχανιστικές μορφές Οργανικές μορφές

Δραστηριότητες
Αυστηρά ορισμένες και
έντονα εξειδικευμένες

Χαρακτηρίζονται από
ευελιξία και λιγότερο στενά

ορισμένες δραστηριότητες

Συντονισμός & έλεγχος

Αυστηροί κανόνες που
τίθενται από την κορυφή της 

ιεραρχίας

Επιτυγχάνονται μέσα από
την κοινή κουλτούρα και την

αμοιβαία προσαρμογή ανθρώπων

και ομάδων

Επικοινωνία Κάθετη Κάθετη και οριζόντια

Παραγωγή γνώσης
Συγκεντρωμένη στην
κορυφή της ιεραρχίας

Αποκεντρωμένη σε όλο το
μήκος και πλάτος

της οργάνωσης

Δέσμευση και αφοσίωση Στον άμεσο προϊστάμενο
Στην επιχείρηση και τους
στόχους της

Περιβάλλον
Σταθερό με χαμηλή
ένταση τεχνολογικής 

αβεβαιότητας

Δυναμικό  περιβάλλον  με
υψηλό βαθμό

τεχνολογικής αβεβαιότητας

και ασάφειας
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Σημαντικοί πόροι, 
ικανότητες (διαδικασίες) 
και αξίες για καινοτομία

Ερμηνεία της σχέσης

ΠΟΡΟΙ

Ανθρώπινο κεφάλαιο
• Αποτελεί τον σημαντικότερο πόρο της επιχείρησης. Η επιχείρηση μαθαίνει και δημιουργεί νέα γνώση μέσα από

τους ανθρώπους της. Συνδέεται με τις γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες, υποκίνηση και δέσμευση των εργαζομένων.

Οργανωσιακή Γνώση

• Αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό άυλο πόρο της επιχείρησης. Αντανακλάται στην τεχνογνωσία της, στις
εμπειρίες της, στις βάσεις δεδομένων της, σε οτιδήποτε αποθησαυρίζει την γνώση που έχει αποκτήσει στην
διάρκεια των χρόνων. Η νέα γνώση

«πατάει» πάνω στην προϋπάρχουσα. Αντίστροφα: η γνώση φέρνει (νέα) γνώση

Περίσσεια πόρων

(slack

resources)

• Αναφέρθηκε και εξηγήθηκε παραπάνω

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Μάθηση και δημιουργία

γνώσης

• Θυμηθείτε  την  αναλυτική  συζήτηση  που  κάναμε  στο  5ο    κεφάλαιο  σχετικά  με  την

απορροφητική ικανότητα  και τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες  δημιουργείται νέα γνώση.

Τεχνολογικές ικανότητες
• Αφορά την ικανότητα της επιχείρησης να αφομοιώνει και εξελίσσει τεχνολογία είτε αποκλειστικά βασισμένη σε

δικές της δυνάμεις (εσωτερική Ε&Α) είτε σε συνεργασία με εξωτερικούς παίκτες. Συνήθως συνδέεται με ικανό
τεχνικό/επιστημονικό προσωπικό και ισχυρό τμήμα Ε&Α

Ικανότητες Μάρκετινγκ

• Αφορά την ικανότητα της επιχείρησης να αναγνωρίζει και αξιολογεί τις ανάγκες της αγοράς έγκαιρα και έγκυρα,
αλλά και την ικανότητα της να «τοποθετεί» τα νέα προϊόντα που αναπτύσσει με αποτελεσματικό τρόπο στην
αγορά.

Παραγωγικές ικανότητες

• Αφορά την ικανότητα της επιχείρησης να παράγει σε ανταγωνιστικό κόστος και με υψηλά ποιοτικά στάνταρντ τα
νέα προϊόντα που αναπτύσσει. Να είναι σε θέση να επιλύει τα προβλήματα που αναπόφευκτα ανακύπτουν
κατά την μετάβαση από το βιομηχανικό πρωτότυπο σε κλίμακα μαζικής παραγωγής. (Θυμηθείτε την συζήτηση
που κάναμε στο κεφ.

• 6.)

Ικανότητες  συντονισμού  και

ολοκλήρωσης

• Οι ικανότητες στην τεχνολογία, μάρκετινγκ και παραγωγή δεν μπορούν να υφίστανται ανεξάρτητα η μία από την
άλλη. Όπως είδαμε και στο 6ο κεφάλαιο, η ανάπτυξη και επιτυχής εμπορευματοποίηση των νέων προϊόντων
προϋποθέτει την στενή (και από την αρχή) συνεργασία και συντονισμό στελεχών από την Ε&Α, Μάρκετινγκ και
Παραγωγή.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com         ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

69

Αξίες

ΑΞΙΕΣ

Προσανατολισμός 

προς την ανάπτυξη

• Η διοίκηση της εταιρείας πρέπει να εμφορείται από ένα 

αναπτυξιακό πνεύμα και όχι από εμμονή στην βραχυχρόνια 

κερδοφορία.

Προσανατολισμός 

προς την τεχνολογία

• Μακροχρόνια δέσμευση στην παρακολούθηση των 

τεχνολογικών εξελίξεων και επένδυση στην τεχνολογία.

Προσανατολισμός 

στην αγορά

• Συνεχής παρακολούθηση των μεταβαλλόμενων τάσεων της 

αγοράς και του ανταγωνισμού

Ανάληψη κινδύνων
• Η διοίκηση θα πρέπει να αποδέχεται την πρόκληση 

ανάληψης κινδύνων

Προσαρμοστικότητα
• Ετοιμότητα για αλλαγή – συνεχή αμφισβήτηση της 

υφιστάμενης κατάστασης, αποδοχή του «καινούργιου».
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

Ρόλοι στο πλαίσιο 
της καινοτομικής 

διαδικασίας

Ρόλος

Καινοτόμος
• Εμπειρογνώμονας σε ένα ή δύο τεχνολογικά πεδία. Γεννάει ιδέες και «βλέπει» νέους 

τρόπους για το πώς «πρέπει να γίνονται τα πράγματα». Είναι αυτό που στην 
καθομιλουμένη ονομάζουμε (με μια δόση υπερβολής, φυσικά) «ο τρελός επιστήμονας».

«Πληροφοριοδότης»
• Συγκεντρώνει ποσότητες πληροφορίας από το εξωτερικό της επιχείρησης, συχνά μέσω 

του προσωπικού δικτύου επαγγελματικών σχέσεων και επαφών. Οι πληροφορίες που 
συγκεντρώνει μπορεί να έχουν σχέση με την τεχνολογία ή/και τις τάσεις στην αγορά.

«Θυροφύλακας»
(gatekeeper)

• Είναι ο επιφορτισμένος με το καθήκον συλλογής πληροφορίας γύρω από εξελίξεις που 
ενδιαφέρουν την επιχείρηση (π.χ. μέσα από περιοδικά, συνέδρια, άλλες επιχειρήσεις, 
κλπ.). Μεταβιβάζει την πληροφόρηση του σε άλλους μέσα στην επιχείρηση. Αποτελεί την 
πηγή πληροφοριών για την επιχείρηση.

«Υπέρμαχος προϊόντος»

(Product champrion)

• Είναι αυτός που «πουλάει» και υπεραμύνεται μιας ιδέας για ένα νέο προϊόν. 
Συγκεντρώνει και διασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για ένα καινοτομικό πρότζεκτ. 
Υπερασπίζεται την ομάδα έργου που αναπτύσσει την καινοτομία. Παίρνει ρίσκα.

«Ηγέτης της ομάδας
έργου» (project leader)

• Είναι αυτός που ηγείται της ομάδας έργου που συγκροτείται για την υλοποίηση της 
καινοτομίας (θυμηθείτε την σχετική συζήτηση στο κεφάλαιο 6), προσφέροντας 
καθοδήγηση και υποκινώντας τα μέλη. Είναι υπόλογος προς τους ανώτερους για την 
πρόοδο και τα παραδοτέα (και προϋπολογισμό) του έργου. Συντονίζει τα μέλη. 
(Προσπαθεί να) διασφαλίσει ότι το έργο προχωράει προς την επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί. Ισορροπεί τις ανάγκες της ομάδας έργου με τις απαιτήσεις και ανάγκες της 
επιχείρησης.

Σπόνσορας

• Προσφέρει πρόσβαση προς τα ανώτατα κλιμάκια της ιεραρχίας. Είναι ο ίδιος μέλος της 
ανώτατης διοικητικής ελίτ. Βοηθάει την ομάδα έργου στο να αποκτά τους πόρους που 
χρειάζεται από άλλα τμήματα της επιχείρησης. Προφυλάσσει την ομάδα έργου από 
περιττές γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Προσφέρει «νομιμοποίηση» στο καινοτομικό έργο.

Ηγέτης της επιχείρησης

• Μιλήσαμε παραπάνω για αξίες που επικαθορίζουν το είδος των προτεραιοτήτων μιας 
επιχείρησης.

Είναι αυτονόητο πως η ανώτατη διοικητική ελίτ, και ειδικότερα η ηγεσία που ασκεί, παίζει ένα 
καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των αξιών της επιχείρησης σε σχέση με την καινοτομία.
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