
Καινοτομία και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα 

• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τη χρησιμοποίηση γνώσης, 
τεχνολογικών ικανοτήτων και εμπειρίας για τη δημιουργία νέων 
προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών 
 

• Καινοτομία προϊόντος (όχι μόνο νέα προϊόντα μα και χαμηλότερη 
τιμή, νέος σχεδιασμός, παραμετροποίηση, ποιότητα, κλπ) 
 

• Ανταγωνισμός στην ταχύτητα (competing in time) 
 

• Καινοτομία διαδικασίας εξίσου σημαντική: βλ. Ιαπωνική βιομηχανία 
 

• Καινοτομία υπηρεσίας: βλ. Citibank (ΑΤΜ), Benetton (δίκτυο 
παραγωγής) 
 

• Διαδίκτυο: «λύση που αναζητά προβλήματα» (μα και πρόβλημα για 
κάποιους, π.χ. ταξιδιωτικά γράφεία) 



Τύποι Καινοτομίας 
• Καινοτομία ισούται με αλλαγή 
• Αλλαγή αφορά: 

• το τι προσφέρει μια επιχείρηση (προϊόντα/υπηρεσίες) 
• τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται και παραδίδονται 

τα προϊόντα/υπηρεσίες 
 Καινοτομία προϊόντος – διαδικασίας: ενίοτε συγκεχυμένη 

διαχωριστική γραμμή (π.χ. επιβατηγό πλοίο κινούμενο με 
υδροστρόβιλους, νέο πακέτο διακοπών) 

 Βαθμός νεωτερισμού (βελτίωση μηχανικού τόρνου vs. 
δημιουργία τόρνου laser ελεγχόμενου μέσω υπολογιστή) 

 Πλειοψηφία των καινοτομιών: οριακές – σταδιακές – 
σωρευτικές (εστιασμένες επιδράσεις) 

 Κάποιες καινοτομίες είναι ριζικές και αλλάζουν τη βάση της 
κοινωνίας (ατμός, αυτοκίνητο, τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών) 



Επισημάνσεις περί Καινοτομίας–Αλλαγής (1) 

• Ασυνεχής αλλαγή: 
– αρκετά συχνή (γραφομηχανή, υπολογιστής, αυτοκίνητο) 
– ευκαιρία για νέους «παίκτες» (transistors) 
– συχνά «έρχεται» έξω από τον κλάδο (online banking & ασφάλιση, Polaroid – 

Kodak, Bell – Western Union) 
 

• Κύκλος ζωής καινοτομίας 
 

• Συστημική καινοτομία (architecture) – καινοτομία συστατικών μερών 
(component) 



Επισημάνσεις περί Καινοτομίας–Αλλαγής (2) 

• Τεχνολογική σύντηξη (π.χ. αυτοματισμοί κατοικίας) 
 

• Σωρευτική – σταδιακή καινοτομία (ευνοείται από TQM)  
 

• Σχεδιασμός πλατφόρμας (robust design, π.χ. B-737, κινητήρες Rolls – 
Royce) 
 

• Άυλη – μη – ενσωματωμένη καινοτομία (π.χ. lean manufacturing, 
Ιαπωνικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ σε $2000 χαμηλότερο κόστος κατασκευής) 

Robust Design 
(1st flight 1967) 

737-100 737-200 737-200 Advanced 737 Classic (-300/-
400/-500) 

737 Next 
Generation (-600/-

700/-800/-900) 

Seating capacity 
124 (maximum) 
85 (2-class, 
typical) 

136 (maximum) 
97 (2-class, typical) 

136 (maximum) 
102 (2-class, 
typical) 

149 - 189 
(maximum) 
108 - 146 (2-class, 
typical) 

130 - 215 
(maximum) 
108 - 177 (2-class, 
typical) 

Length 94 ft (28.65 m) 100 ft 2 in (30.53 m) 102–120 ft (31–37 
m) 

102–138 ft (31–42 
m) 

Wingspan 93 ft (28.35 m) 94 ft 9 in 
(28.88 m) 

112 ft 7 in 
(34.32 m) 
117 ft 5 in 
(35.79 m) with 
winglets 

Wing area 102.0 m2 (1,098 sq ft) 105.4 m2 (1,135 sq
 ft) 

124.58 m2 (1,341.
0 sq ft) 

Wing sweepback 25 degrees 25.02 degrees 

Overall height 36 ft 10 in (11.23 m) 36 ft 4 in 
(11.07 m) 

41 ft 3 in 
(12.57 m) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737_Classic
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737_Next_Generation
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737_Next_Generation


Το Δίλημμα του Καινοτόμου 

• Εστίαση σε προσπάθεια για: 
 
• Καινοτομία στην κατεύθυνση της βελτίωσης αυτού 

που ήδη πράττουμε (steady – state change); 

  
 ή 
 

• Ριζική αλλαγή; (οι καθιερωμένοι «παίκτες» δεν τα 
καταφέρνουν πολύ καλά όταν ο κλάδος αλλάζει ριζικά) 



Καινοτομία: δύσκολη υπόθεση… 

1952 – 1958 

1943 – 1952 

≈1995 – 1999 



…όμως αναγκαία 
• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω καινοτομίας, κάθε είδους 
• Στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω διαρκούς 

καινοτομίας 
• Shell (μέσα ‘80): το «προσδόκιμο ζωής» των μεγάλων 

εταιριών το μισό εκείνου μιας ανθρώπινης ζωής 
• Fortune 500: 1970 και μετά, σε διάστημα (όποιας) δεκαετίας 

μεταξύ 33 και 50% των εταιριών εξαφανίζονται 
• Fortune 500: από τον δείκτη του 1970 > 60% των εταιριών 

έχουν εξαγορασθεί ή κλείσει 
• Dow Jones 1900: μόνο μία εταιρία επιβιώνει ακόμα 
• Όλοι απειλούνται (όχι μόνο εταιρίες, μα και κλάδοι), μερικοί 

άλλαξαν δραματικά 
• Πραγματικό ερώτημα: πώς ενθαρρύνεται με επιτυχία η 

καινοτομικότητα 



Πώς καινοτομεί κάποιος; 

• Καινοτομία: θεμελιώδης διαδικασία ανανέωσης των 
προσφερόμενων ενός οργανισμού, όπως και του τρόπου 
δημιουργίας και παράδοσής τους 
 

• Διαχείριση των 4 φάσεων της διαδικασίας της καινοτομίας: 
– Έρευνα του περιβάλλοντος για εντοπισμό – επεξεργασία 

ενδείξεων περί πιθανής καινοτομίας 
– Στρατηγική επιλογή των κατευθύνσεων προς τις οποίες η 

επιχείρηση θα δεσμεύσει πόρους 
– Διασφάλιση πόρων για τη διερεύνηση των επιλεγμένων 

κατευθύνσεων 
– Δημιουργία καινοτομίας, από την ιδέα ως την εισαγωγή 
– Προαιρετικά: ανάδραση 



Δυο θεμελιώδη ερωτήματα 

• Πώς μπορεί να δομηθεί κατάλληλα η 
διαδικασία της καινοτομίας; 
 

• Πώς μπορούν να αναπτυχθούν 
αποτελεσματικά πρότυπα συμπεριφοράς 
(ευνοϊκά προς τη δημιουργικότητα – 
καινοτομικότητα), τα οποία να επηρεάζουν 
την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης; 



Νέες προκλήσεις, παλαιές απαντήσεις; 

• «Η διαρκής επανάσταση στην παραγωγή, η συνεχής 
αναμόχλευση όλων των κοινωνικών συνθηκών, η μόνιμη 
αβεβαιότητα… οι παλαιές βιομηχανικές εταιρίες έχουν 
καταστραφεί, ή καταστρέφονται καθημερινά. 
Αντικαθίστανται από νέες εταιρίες, των οποίων τα προϊόντα 
αγοράζονται όχι μόνον εγχώρια, αλλά σε κάθε γωνιά της 
υφηλίου. Στη θέση των παλαιών αναγκών, τις οποίες 
ικανοποιούσε η παραγωγή μιας χώρας, βρίσκει κανείς 
διαρκώς νέες ανάγκες.» 

K. Marx & F. Engels, The Manifesto of the Communist Party, 1848 

Η μόνη βεβαιότητα για το αύριο είναι το ότι θα είναι 
τουλάχιστον τόσο αβέβαιο όσο είναι και το σήμερα. 



Ζώντας με την (εξωγενή) ασυνεχή αλλαγή 

• Οι γνωστοί κανόνες καταρρέουν: 
– Εκδόσεις 
– Stephen King 
– Encyclopedia Britannica (1768) 
– Amazon.com 

 

• Τα βασικά ζητήματα διαχείρισης τεχνολογίας 
παραμένουν: 
– Οι επιπτώσεις διαφέρουν, οι κανόνες μπορεί να 

αλλάζουν για μικρό τμήμα μιας αγοράς, ή για μια 
ολόκληρη οικονομία 

       



Τρεις ισχυρές δυνάμεις διαμόρφωσης του 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 

• Καινοτομία σε παγκόσμιο περιβάλλον: 
– Εξαρτήματα Γερμανικών αυτοκινήτων κατασκευάζονται στη Βραζιλία 
– Το λογισμικό της Citibank γράφεται σε ένα “software factory” στην Ινδία 
– Η ΙΒΜ εργάζεται σε έργα 24/7 με βάρδιες σε όλον τον κόσμο 

• Καινοτομία σε εικονικό (ICT) κόσμο: 
– Πολύ υψηλές ταχύτητες αλληλεπίδρασης 
– Πολύ μεγάλες δυνατότητες συνδεσιμότητας πολλών διαφορετικών 

«παικτών» 
– Παγκόσμιος προσανατολισμός – η απόσταση δεν παίζει ρόλο 

• Καμιά επιχείρηση δεν είναι νησί: 
– Ηρωικοί καινοτόμοι – εφευρέτες (19ος αι.) 
– Εταιρία – μονάδα καινοτομίας (3M, Pilkington, Ford, Hewlett – Packard, 20ος 

αι.) 
– Καινοτομία ως αποτέλεσμα συνεργασίας (General Electric, Nike, Dell, 21ος αι.) 
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