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Εισαγωγή 

 

 Ένα από τα πρώτα και βασικότερα ζητήµατα που απασχόλησαν τους 

οικονοµολόγους, και άλλους επιστήµονες, που ασχολήθηκαν µε την τεχνολογική 

αλλαγή, ήταν οι ρίζες της καινοτοµίας. Με άλλα λόγια τέθηκαν τα ερωτήµατα: α) γιατί 

υπάρχει καινοτοµία και β) ποιοι παράγοντες αποτελούν την κινητήρια δύναµή της, η 

προσφορά ή η ζήτηση; 

 Πρώτος ο Marx και αργότερα ο Schumpeter συνέδεσαν το όνοµά τους µε την 

ενσωµάτωση της τεχνολογικής αλλαγής στην ανάλυσή τους για το καπιταλιστικό 

σύστηµα παραγωγής. Παρά το γεγονός ότι ακολούθησαν εντελώς διαφορετικούς 

δρόµους, υπάρχει ένα κοινό σηµείο στην ανάλυσή τους. Υποστηρίζουν ότι η 

τεχνολογική αλλαγή αποτελεί ένα ενδογενές χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού 

συστήµατος παραγωγής. Είναι, επιπλέον, µία από τις βασικότερες, αν όχι η πιο βασική, 

αιτίες που από τη µια πλευρά προκαλεί κρίσεις, αλλά από την άλλη βοηθάει επίσης στο 

να ξεπεραστούν, µέσα από µια εξελικτική πορεία. 

 Ακόµη και αν δεχτούµε ότι η παραπάνω ερµηνεία αποτελεί την απάντηση στην 

πρώτη ερώτηση, σίγουρα δεν είναι απάντηση στην δεύτερη. Μπορεί το κέρδος να είναι 

η πρώτη εξήγηση στη δηµιουργία καινοτοµίας, δεν απαντά όµως σε ερωτήµατα όπως το 

γιατί κάποιες επιχειρήσεις, κλάδοι και κράτη χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερους 

ρυθµούς τεχνολογικής αλλαγής σε σχέση µε άλλα. ∆εν απαντά επίσης στο γιατί κάποιες 

επιχειρήσεις που έχουν σηµαντική εφευρετική δραστηριότητα δεν καταφέρνουν την 

αντίστοιχη εκµετάλλευσή της (καινοτοµία). 

 Στην προσπάθεια να απαντηθεί το δεύτερο ερώτηµα δηµιουργήθηκαν δύο 

θεωρητικές προσεγγίσεις. 
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 Η πρώτη ονοµάστηκε θεωρία έλξης της ζήτησης (demand-pull theory), και η 

δεύτερη είναι η θεωρία της προσφοράς (supply push theory). Έτσι, στην πρώτη 

περίπτωση η αγορά θεωρήθηκε ως ο κύριος µοχλός ανάπτυξης καινοτοµικής 

δραστηριότητας, αφού διάφορες εµπειρικές µελέτες έδειξαν ότι ο κύριος παράγοντας 

που λήφθηκε υπόψη σε διάφορα νέα προϊόντα ήταν οι ανάγκες της. 

 Επιπλέον, η εξέταση εφευρέσεων οι οποίες δεν κατάφεραν να εξελιχθούν σε 

αντίστοιχα προϊόντα, έδειξε ότι ο παράγοντας ζήτηση αγνοήθηκε, είτε υποεκτιµήθηκε. 

 Στην δεύτερη περίπτωση, η τεχνολογική αλλαγή θεωρήθηκε σαν “µάννα εξ’ 

ουρανού” που προσφέρεται στην κοινωνία και αποµένει µόνο να βρεθούν κάποιοι 

“τολµηροί επιχειρηµατίες”, κατά Schumpeter, για να την µετασχηµατίσουν σε νέα 

προϊόντα. 

 Και οι δύο προσεγγίσεις εµφανίζουν σηµαντικά κενά και αφήνουν πολλά 

ερωτήµατα αναπάντητα. Από µόνη της, ούτε η θεωρία της ζήτησης, ούτε και αυτή της 

προσφοράς µπορούν να προσφέρουν µια ικανοποιητική εξήγηση του σύνθετου 

φαινοµένου της τεχνολογικής αλλαγής και καινοτοµίας. Έτσι, η θεωρία της έλξης 

ζήτησης θεωρεί ότι: (α) υπάρχει µια παθητική αντίδραση των τεχνολογικών αλλαγών 

στα “σήµατα” της αγοράς, (β) αδυνατεί να προσδιορίσει το γιατί και πότε εµφανίζονται 

ορισµένες συγκεκριµένες τεχνολογικές εξελίξεις και όχι κάποιες άλλες και, τέλος,      

(γ) αγνοεί τις διαχρονικές αλλαγές στην καινοτοµική δραστηριότητα που δύσκολα 

µπορούν να συνδεθούν µε µια αιτιακή σχέση µε την αγορά. 

 Στη θεωρία της ώθησης της προσφοράς αγνοούνται οι οικονοµικοί παράγοντες 

που παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση κατευθυντήριων γραµµών, σε 

σχέση µε την τεχνολογική αλλαγή. Επιπλέον, όλες οι προαναφερθείσες µελέτες 

αγνοούν µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο, τη δεκαετία του 1970, και τίθεται 

εποµένως το ερώτηµα του αν ισχύουν πλέον σήµερα. Οι δεκαετίες του 1950 και 1960, 

για παράδειγµα, ήταν περίοδοι µεγάλων επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη, µε 

πιθανό επακόλουθο τη δεκαετία του 1970 να εµφανίζεται µία µεροληψία προς οριακές 

καινοτοµίες που ήταν προσανατολισµένες στην αγορά, αφού οι βάσεις γι’ αυτές είχαν 

τεθεί σε προηγούµενες χρονικές περιόδους. Εποµένως ίσως αυτή τη στιγµή να 

χρειάζονται νέες µελέτες που να τοποθετούν το πρόβληµα στα δεδοµένα των καιρών 

µας. 

 Όπως και να έχει όµως το ζήτηµα, η πραγµατικότητα βρίσκεται µάλλον κάπου 

στη µέση, αφού η διαπλοκή µεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς είναι απαραίτητη 
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για την τεχνολογική εξέλιξη. Απλώς σε κάποιες χρονικές φάσεις εµφανίζει µεγαλύτερη 

σηµασία η ζήτηση, ενώ σε άλλες, η προσφορά. Έτσι, για παράδειγµα, η προσφορά 

(technology push) παίζει σηµαντικότερο ρόλο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης µιας 

βιοµηχανίας, ενώ η ζήτηση (demand pull) στα µεταγενέστερα. 

 Έτσι, προχωρώντας λίγο βαθύτερα, βλέπει κανείς ότι οι παράγοντες της ζήτησης 

και της προσφοράς παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην εξελικτική διαδικασία της 

τεχνολογικής αλλαγής. 

 Παραµένει όµως αναπάντητο το ερώτηµα των διαφοροποιήσεων στην 

καινοτοµική δραστηριότητα, στο µίκρο είτε στο µάκρο-οικονοµικό επίπεδο. 

 Οι έννοιες προσφορά καινοτοµίας και ζήτηση για καινοτοµία δεν είναι κάποιοι 

απροσδιόριστοι µηχανισµοί, αλλά αποκτούν πρακτική σηµασία µόλις µεταφραστούν σε 

άτοµα, οµάδες και οργανισµούς. Με άλλα λόγια, κάποιοι επινοούν σχεδιάζουν και 

προσφέρουν ένα νέο, ή βελτιωµένο, προϊόν, και κάποιοι ανταποκρίνονται. Αντίστροφα, 

κάποιοι ζητούν ένα νέο προϊόν, και κάποιοι φροντίζουν να το παράγουν. Εποµένως, 

έχουµε δυο πλευρές που έρχονται σε επαφή: αυτή του χρήστη κάποιου προϊόντος, κι’ 

εκείνη του παραγωγού κάποιου προϊόντος. 

 Καταλήξαµε προηγούµενα στο συµπέρασµα ότι η ζήτηση και η προσφορά 

καινοτοµίας επενεργούν η µια στην άλλη, και ακολουθούν µια εξελικτική διαδικασία, 

οδηγώντας τελικά στην τεχνολογική πρόοδο (ανεξάρτητα από τυχόν αυξοµειώσεις της 

τελευταίας σε διάφορα χρονικά διαστήµατα). Αυτό µε τη σειρά του σηµαίνει ότι ο 

χρήστης και ο παραγωγός ενός προϊόντος ακολουθούν αυτήν ακριβώς την τροχιά 

αλληλεπιδρώντας ο ένας µε τον άλλο. Είτε αναφερόµαστε σε µικρές οµάδες ατόµων, 

είτε σε κράτη ολόκληρα, η διαδικασία είναι η ίδια µε κάποιες διαφοροποιήσεις, που 

όµως δεν αλλοιώνουν σε τίποτα το γενικό συµπέρασµα. Για να δηµιουργήσουν οι 

παραγωγοί κάτι καινούργιο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κάποιος το θέλει για να 

καλύψει, ποιοτικά ή / και ποσοτικά τις ανάγκες του. Για να ζητήσουν οι αγοραστές κάτι 

διαφορετικό, θα πρέπει ήδη να γνωρίζουν τι υπάρχει. 

 Ο Lundvall, αναφέρεται σε άρθρο του, µεταξύ άλλων, στην αλληλεπίδραση 

χρήστη-παραγωγού σε σχέση µε την καινοτοµία, στο ότι ο παραγωγός έχει σοβαρό 

κίνητρο να διερευνά τις εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα στην πλευρά του χρήστη, γιατί:

 1) Οι καινοτοµικές διαδικασίες στις µονάδες του χρήστη µπορούν να γίνουν 

αντικείµενο ιδιοποίησης από τους ίδιους ή να αποτελέσουν µελλοντική απειλή. 2) Οι 

καινοτοµίες προϊόντος στο επίπεδο του χρήστη µπορεί να σηµαίνουν διαφοροποιηµένη 
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ζήτηση για µέσα παραγωγής. 3) Για να µπορεί ο παραγωγός να αντλεί ιδέες που 

προέρχονται από τη µάθηση µέσω της χρήσης (learning by using / doing) θα πρέπει να 

έχει άµεση επαφή µε το χρήστη. 4) Για να γνωρίζει ο παραγωγός τα προβλήµατα και τις 

ανάγκες του χρήστη, όπως αυτές διαµορφώνονται µέσα στο χρόνο. 5) Για να µπορεί ο 

παραγωγός να εκτιµά τις συνολικές δυνατότητες του χρήστη, έτσι ώστε να βρίσκεται σε 

θέση να προσδιορίζει το βαθµό ανταπόκρισής του στην υιοθέτηση νέων προϊόντων. 

 Ο χρήστης από την πλευρά του χρειάζεται πληροφορίες γενικές για νέα 

προϊόντα, αλλά κύρια ειδικής µορφής, που συνδέονται άµεσα µε τις ανάγκες του.  Οι 

παραγωγικές, άρα και τεχνολογικές, αλληλεξαρτήσεις είναι αναπόφευκτες µέσα σε ένα 

καλά οργανωµένο οικονοµικό σύστηµα. Οποιαδήποτε εξέλιξη, για παράδειγµα, σε ένα 

σηµείο της παραγωγικής διαδικασίας του χρήστη, θα οδηγήσει σε αύξηση της 

παραγωγικότητας σε εκείνο το σηµείο, αλλά όχι απαραίτητα και στο σύνολό της. 

Εποµένως, η επίλυση αυτής της στενότητας (bottleneck) απαιτεί, από την πλευρά του 

χρήστη, τέτοια πληροφόρηση ώστε όχι µόνο να είναι σε θέση να γνωρίζει τις εξελίξεις, 

αλλά να µπορεί να επιλέξει αυτόν τον παραγωγό που θα δώσει την καλύτερη λύση στο 

πρόβληµα που αντιµετωπίζει. 
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1.Εισαγωγή στην Καινοτοµία 

 

 Η καινοτοµία µπορεί, για µεθοδολογικούς λόγους, να διακριθεί σε τέσσερα 

είδη: 

• Καινοτοµία προϊόντος 

• Καινοτοµία στην παραγωγική διαδικασία 

• Οργανωτική καινοτοµία 

• Καινοτοµία marketing 

Η καινοτοµία προϊόντος αναφέρεται στη βελτίωση υπαρχόντων ή στη 

δηµιουργία εντελώς νέων προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, η καινοτοµική επιχείρηση 

προσπαθεί ουσιαστικά να αποφύγει τον ανταγωνισµό δηµιουργώντας µια καινούργια 

αγορά ή αποκτώντας πλεονέκτηµα σε µια υπάρχουσα. 

Η καινοτοµία στην παραγωγική διαδικασία αποσκοπεί στη βελτίωση του 

τρόπου παραγωγής των υπαρχόντων προϊόντων. Αυτή η µορφή καινοτοµίας µειώνει, 

συνήθως, το κόστος παραγωγής ανά µονάδα προϊόντος, αυξάνει τον όγκο της 

παραγόµενης εκροής, µειώνει τις απαιτήσεις για κάποιες εισροές ή επιτελεί 

οποιονδήποτε συνδυασµό των παραπάνω. 

Οι οργανωτικές καινοτοµίες, καθώς και οι καινοτοµίες στο marketing, µπορεί 

να αποδειχθούν σηµαντικές σε πολλές περιπτώσεις, αλλά η δυναµική που µπορούν να 

προσφέρουν είναι τελικά περιορισµένη, για λόγους που θα αναφερθούν πιο κάτω. 

Επιπρόσθετα, οι καινοτοµίες µπορούν να διακριθούν σε ριζικές και σε 

οριακές. Μια ριζική καινοτοµία έχει ως σηµείο αφετηρίας και αναφοράς έναν νέο 

τρόπο σκέψης που οδηγεί σε µια εντελώς καινούργια σχέση εισροών-εκροών. Τέτοιες 

καινοτοµίες τείνουν να διευρύνουν τη γνωστική βάση ολόκληρης της οικονοµίας και 

οι εφαρµογές τους (αυτούσιες ή µε τροποποιήσεις) διαχέονται σε πολλούς κλάδους 

της παραγωγικής βάσης. Ένα κλασσικό παράδειγµα ριζικής καινοτοµίας είναι η 

ανάπτυξη των ηλεκτρονικών στερεάς κατάστασης. Η οριακή καινοτοµία από την 

άλλη πλευρά, στηρίζεται κυρίως στην προϋπάρχουσα επιστηµονική γνώση και 

τεχνική πρακτική, και έχει απώτερο σκοπό τη βελτίωση σε επιλεγµένες µόνο περιοχές 

ενδιαφέροντος. Αποτελεί την πιο συνηθισµένη µορφή καινοτοµίας, αλλά όχι και τη 

λιγότερο σηµαντική, αφού σωρευτικά πολλές βελτιώσεις οδηγούν σε σηµαντικές 
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αυξήσεις της απόδοσης τεχνολογιών, τεχνολογικών συστηµάτων, βιοµηχανικών 

µονάδων, κλπ. 

Πρέπει επιπλέον να σηµειωθεί ότι υπάρχουν εξωγενείς και ενδογενείς (ως 

προς την επιχείρηση) προσδιοριστικοί παράγοντες της καινοτοµίας. Το θέµα όµως 

αυτό θα αναλυθεί σε επόµενη ενότητα. 

Οι διακρίσεις που έγιναν πιο πάνω δεν είναι µόνο θεωρητικές. Οι πολιτικές 

που στοχεύουν στην καινοτοµία διαφέρουν (ή πρέπει να διαφέρουν) ανάλογα µε τις 

παραπάνω κατηγοριοποιήσεις. Για να είναι δυνατή η συζήτηση που αφορά τις 

στρατηγικές των επιχειρήσεων για καινοτοµία πρέπει να έχουµε υπόψη τα πιο κάτω: 

• Οι ιδιωτικοί οικονοµικοί φορείς θα επιχειρήσουν να καινοτοµήσουν αν 

εκτιµήσουν ότι υπάρχει κάποια µορφή επιστηµονικής ή / και τεχνολογικής 

ευκαιρίας που παραµένει ανεκµετάλλευτη, αν υπάρχει µια δυναµική αγορά για τα 

βελτιωµένα ή τα νέα προϊόντα και, τέλος, αν θεωρήσουν ότι θα προκύψει καθαρό 

όφελος από τη συνολική καινοτοµική τους προσπάθεια. 

• Οι καινοτοµίες προϊόντος και µεθόδων παραγωγής µε την αποδοτική και 

αποτελεσµατική χρήση µιας τεχνολογίας (υπάρχουσας ή νέας). Εποµένως, 

απαιτείται ένα συγκεκριµένο κατώτατο επίπεδο τεχνολογικών ικανοτήτων από 

την πλευρά της καινοτοµικής επιχείρησης. Οι τεχνολογικές ικανότητες µε τη 

σειρά τους δεν προκύπτουν ως µάννα εξ ουρανού, αλλά προϋποθέτουν 

τεχνολογικές προσπάθειες και εξαρτώνται από το επίπεδο και την ποιότητα της 

τεχνολογικής συσσώρευσης που λαµβάνει χώρα µέσα στον καινοτόµο οργανισµό. 
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2. Προσδιορίζοντας µερικές Έννοιες 

 

 Θα ξεκινήσουµε µε το, βασικό, ορισµό της τεχνολογίας: η τεχνολογία µπορεί 

να οριστεί σαν ένα πακέτο τεχνικών πληροφοριών, χρήσιµων στην παραγωγή 

κάποιων αγαθών ή υπηρεσιών. Αφορά το σύνολο των φυσικών διαδικασιών που 

µετασχηµατίζουν τις εισροές σε εκροές, τις προδιαγραφές των εισροών και των 

εκροών και τις οργανωτικές δοµές που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση του 

µετασχηµατισµού αυτού. Κάποιες φορές, ο παραπάνω ορισµός χρησιµοποιείται για 

να καθορίσει τις τεχνικές παραγωγής. 

 Μια τεχνική παραγωγής ορίζεται σαν ένα πακέτο τεχνικών πληροφοριών που 

προσδιορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει µια οικονοµική δραστηριότητα, π.χ. η 

παραγωγή ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας. Ένα τέτοιο πακέτο συνήθως αποτελείται 

από: (α) το σχέδιο (design) και τις τεχνικές προδιαγραφές (engineering specifications) 

του προϊόντος, (β) τη διαδικασία παραγωγής και, τέλος, (γ) ένα σύστηµα 

βιοµηχανικής οργάνωσης. Εποµένως, απαιτείται πληροφόρηση σε όλα τα τεχνικά 

επίπεδα (α., β και γ) για να συντελεσθεί µια οικονοµική δραστηριότητα. 

 Οι πρακτικές είναι εξατοµικευµένοι ανά επιχείρηση πρακτικοί κανόνες οι 

οποίοι βοηθούν τις επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στο συνεχώς µεταβαλλόµενο 

εξωτερικό τους περιβάλλον. Σε αυτό το δοκίµιο, στην έννοια πρακτικές θα 

συµπεριλάβουµε τις εξατοµικευµένες ικανότητες και δεξιότητες που χαρακτηρίζουν 

την κάθε επιχείρηση. 

Η προσαρµογή, και κυρίως η αλλαγή, αυτών των δεξιοτήτων, όπως και η 

επιπλέον εµπειρία και πληροφόρηση που συσσωρεύεται στην επιχείρηση µε τη 

λειτουργία της ορίζεται ως µάθηση. 

Ο όρος µάθηση έχει χρησιµοποιηθεί µε πολλούς τρόπους. Στην βιβλιογραφία 

της οικονοµικής επιστήµης, ο όρος αναφέρεται στις διαδικασίες µέσω των οποίων µια 

επιχείρηση (ή και µια οικονοµία) συσσωρεύει τις διοικητικές και τεχνικές ικανότητες 

που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση της παραγωγής. Ο όρος µάθηση έχει 

χρησιµοποιηθεί και µε πιο συγκεκριµένο τρόπο, για να περιγράψει τη συσσώρευση 

ικανοτήτων που απορρέουν από την πρακτική εµπειρία. Αυτό το είδος µάθησης είναι 

γνωστό ως “µάθηση από την πράξη” (learning by doing) και θεωρείται ως ένα 
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“παραπροϊόν” της παραγωγικής διαδικασίας, το οποίο προκύπτει ανέξοδα. Με τον 

τρόπο αυτό, η εµπειρία από µόνη της υποτίθεται ότι θα αντανακλάται στις βελτιώσεις 

του τρόπου µε τον οποίο συγκεκριµένες εργασίες πραγµατοποιούνται. Η εµπειρία 

όµως από µόνη της δεν αρκεί για τη δηµιουργία οποιασδήποτε σηµαντικής 

τεχνολογικής βελτίωσης. 

Τέλος, η µάθηση έχει χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει τους τρόπους 

αλλαγής (αύξησης) της απόδοσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων (η αύξηση της 

παραγωγικότητας στη διάρκεια του χρόνου συχνά αναφέρεται ως µάθηση). Οι 

µεταβολές όµως αυτές στην παραγωγικότητα δε συνιστούν από µόνες τους µάθηση, 

αλλά είναι το παρατηρούµενο αποτέλεσµα της µάθησης. 

Ο όρος τεχνολογική συσσώρευση αναφέρεται στις διαδικασίες εκείνες µέσα 

από τις οποίες οι πόροι που απαιτούνται για τη δηµιουργία και τη διαχείριση της 

τεχνολογικής αλλαγής (τεχνολογικές ικανότητες) επαυξάνονται και βελτιώνονται. 

Με τη σειρά του, ο όρος τεχνολογικές ικανότητες αναφέρεται στην ικανότητα 

αποτελεσµατικής χρήσης της τεχνολογίας. Με άλλα λόγια, οι τεχνολογικές 

ικανότητες είναι συνώνυµες των πόρων που απαιτούνται για τη δηµιουργία και τη 

διαχείριση της τεχνολογικής αλλαγής, οι οποίοι αποτελούνται από την εµπειρία, τη 

γνώση, τις ικανότητες, καθώς και τις θεσµικές και οργανωτικές δοµές και 

διασυνδέσεις. 

Ο Pavitt (9) αναφέρει ένα έξοχο παράδειγµα για να περιγράψει τα 

χαρακτηριστικά της τεχνολογίας. “Τα αθλήµατα και η τεχνολογία έχουν πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά…Κανένας δε µπορεί να αποδώσει ικανοποιητικά απλά και µόνο 

κατανοώντας τους φυσικούς νόµους ή διαβάζοντας βιβλία. Η βελτίωση έρχεται 

κυρίως µέσα από την πράξη και ιδιαίτερα όταν κανείς έρχεται αντιµέτωπος µε κάπως 

καλύτερους “αντιπάλους”, αλλά όχι όταν κανείς βρίσκεται αντιµέτωπος µε πολύ 

καλύτερους “αντιπάλους”. Η εκµάθηση και η µετάδοση των ικανοτήτων που 

απαιτούνται για τα αθλήµατα σπάνια γίνεται µέσα από την πλήρη αντιγραφή των 

κινήσεων του “δασκάλου”. Υπάρχει πάντα κάποια προσαρµογή στη µέθοδο ή στο 

στυλ, έτσι ώστε να ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε αθλητή. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά 

αθλήµατα (ή τεχνολογίες) που παίζονται µε µπάλα, αλλά η τελευταία µπορεί να έχει 

διάφορα µεγέθη, µορφές, βάρος, σύσταση κλπ. Η δεξιότητα σε ένα άθληµα που 

παίζεται µε µπάλα δεν εγγυάται δεξιότητα σε κάποιο άλλο άθληµα, αν και τα δυο 

αθλήµατα µπορεί σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό να σχετίζονται. Έτσι, κάποιος 
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που είναι καλός στο τένις µπορεί δυνητικά να γίνει καλός και στο πινγκ-πονγκ, αλλά 

είναι µάλλον απίθανο να γίνει καλός και στο ποδόσφαιρο”. 

Τέλος, η τεχνολογική αλλαγή ορίζεται ως οι διακριτές αλλαγές στις τεχνικές ή 

οργανωτικές παραµέτρους ενός συστήµατος παραγωγής, µέσω των οποίων η φυσική 

του αποτελεσµατικότητα µεταβάλλεται (συνήθως, κανείς ελπίζει, προς το καλύτερο). 
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3. Τεχνολογική Καινοτοµία 

 

 Η καινοτοµία µπορεί να θεωρηθεί σαν µια αλληλουχία πράξεων και 

γεγονότων, η οποία περιλαµβάνει τη σύλληψη της βασικής ιδέας, την εφεύρεση και, 

τελικά, την ίδια την καινοτοµία. Η διαφορά µεταξύ της εφεύρεσης και της 

καινοτοµίας είναι ότι η πρώτη συνήθως περιλαµβάνει την κατασκευή του 

πρωτοτύπου και την προετοιµασία για το επόµενο στάδιο, της καινοτοµίας, που 

αφορά την εµπορευµατοποίηση της εφεύρεσης. Εποµένως, η µετουσίωση µιας 

εφεύρεσης σε καινοτοµία απαιτεί και τη διείσδυση στη αγορά. Αυτή η απαιτούµενη 

σύζευξη, στην επιχείρηση, της Έρευνας και Ανάπτυξης (στο εξής Ε&Α) και του 

marketing σε µια ουσιαστική σχέση αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς 

φραγµούς για την επιτυχία της τεχνολογικής καινοτοµίας, ακόµα και σε περιπτώσεις 

στις οποίες η ανάγκη αυτή έχει σαφώς διαπιστωθεί. 

 Η καινοτοµία, εφόσον δεχτούµε ότι περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός νέου 

τρόπου επίτευξης των αντικειµενικών στόχων (είτε αυτοί αναφέρονται στον τρόπο 

κατασκευής ενός τραπεζιού, είτε στον τρόπο κατασκευής ενός αεροπλάνου), 

συνδέεται άρρηκτα µε τις έννοιες της ανακάλυψης και της δηµιουργικότητας. Αυτό 

σηµαίνει η πληροφορία που απαιτείται για τη διερεύνηση της τεχνολογικής 

καινοτοµίας πηγάζει τόσο από την προηγούµενη εµπειρία και την καταγεγραµµένη 

γνώση (εγχειρίδια κλπ), όσο και από τη µη καταγεγραµµένη, κρυφή, γνώση (tacit 

knowledge) και, τέλος, από τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά που κάθε επιχείρηση 

αναπτύσσει µε τη λειτουργία της. 

 Ο συνήθης (συµβατικός) τρόπος παραγωγικής διαδικασίας και, γενικότερα, ο 

συνήθης τρόπος επιδίωξης και επίτευξης στόχων, καλείται τεχνολογικό παράδειγµα. 

Το τελευταίο καθορίζει τις υπάρχουσες ανάγκες, τις βασικές επιστηµονικές αρχές 

στις οποίες στηρίζονται οι τεχνολογικές λύσεις, καθώς και την τεχνολογία που µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων. Τα τεχνολογικά παραδείγµατα δε 

µένουν σταθερά στο χρόνο εφόσον αναπτύσσονται µέσα σε ένα κοινωνικό, 

πολιτιστικό, οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις έχουν τελικά περιορισµένες επιλογές σε ότι αφορά το τι µπορούν να 

κάνουν. Οι εκάστοτε περιορισµοί έρχονται από την επιστήµη, από την τεχνολογία και 
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την κουλτούρα που είναι κάθε στιγµή δεδοµένα, αλλά µεταβάλλονται στο πέρασµα 

του χρόνου. 

 Ένα τεχνολογικό παράδειγµα σχετίζεται άµεσα µε τη διαµόρφωση και 

ανάπτυξη συγκεκριµένων ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κανόνων, προβληµάτων και 

ευκαιριών, τα οποία καθορίζουν και κατευθύνουν τόσο τις προσπάθειες της 

επιχείρησης για Ε&Α, όσο και τις ίδιες τις διαδικασίες που θα χρησιµοποιηθούν για 

την Ε&Α. 

 Οι τρόποι µε τους οποίους διεξάγεται η τεχνολογική έρευνα είναι 

συγκεκριµένοι για κάθε τεχνολογία. Εποµένως, ένα τεχνολογικό παράδειγµα 

εµπεριέχει µια συγκεκριµένη “τεχνολογία της τεχνολογικής αλλαγής”. 

 Οι οριακές καινοτοµίες είναι µετακινήσεις µέσα στα όρια του υπάρχοντος 

τεχνολογικού παραδείγµατος, ενώ οι ριζικές καινοτοµίες αφορούν τη δηµιουργία 

νέων τεχνολογικών παραδειγµάτων. 

 Οι καινοτοµικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι, σαν αποτέλεσµα 

των επιδράσεων του τεχνολογικού παραδείγµατος, επιλεκτικές προς συγκεκριµένες 

κατευθύνσεις, αλλά και σωρευτικές σαν αποτέλεσµα της εξέλιξης των τεχνολογικών 

ικανοτήτων. Κάθε παράδειγµα δηµιουργεί µια ισορροπία µεταξύ των ενδογενών (σε 

σχέση µε τη διαδικασία της τεχνολογικής συσσώρευσης και αλλαγής) και των 

εξωγενών (όπως οι επιστηµονικές ανακαλύψεις από τα πανεπιστήµια) 

προσδιοριστικών παραγόντων της καινοτοµικής διαδικασίας. 

 Μέσα στο τεχνολογικό παράδειγµα µπορούµε να διακρίνουµε τις 

τεχνολογικές τροχιές, οι οποίες ορίζονται ως οι διάφορες διαδροµές της τεχνολογικής 

αλλαγής που σχετίζονται µε τους κοινωνικούς, οικονοµικούς και τεχνολογικούς 

περιορισµούς του παραδείγµατος. Συνεπώς, αν και ένα τεχνολογικό παράδειγµα 

περιορίζει τους οικονοµικούς παράγοντες σε µια συγκεκριµένη γραµµή σκέψης, 

υπάρχει µια σύµφυτη ευελιξία που επιτρέπει την επίτευξη συγκεκριµένων λύσεων σε 

εξειδικευµένα προβλήµατα. Καθώς µια τεχνολογία ωριµάζει, µια από τις 

τεχνολογικές τροχιές αναδεικνύεται ως κυρίαρχη, αφού αποτελεί τον 

αποτελεσµατικότερο (από τους εναλλακτικούς) τρόπο επίλυσης συγκεκριµένων 

προβληµάτων (για παράδειγµα, σε ότι αφορά τα video υπήρξαν τουλάχιστον δυο 

τεχνολογικές τροχιές, εκείνη του συστήµατος BETA και εκείνη του VHS, εκείνη που 

επικράτησε ήταν τελικά η δεύτερη). 
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 Η τεχνολογική αλλαγή εµφανίζει µη-αναστρέψιµα χαρακτηριστικά (δηλαδή, 

από τη στιγµή που µια νέα τεχνολογική τροχιά εδραιώνεται, η διαφορά των 

δυνατοτήτων που προσφέρει σε σύγκριση µε την προηγούµενή της είναι τόσο µεγάλη 

που η τελευταία απαξιώνεται). Μια αλλαγή τεχνολογικού παραδείγµατος 

συνεπάγεται και την αλλαγή των σχετιζόµενων τεχνολογικών τροχιών, καθώς το νέο 

παράδειγµα περιλαµβάνει νέα γνώση και νέες κοινωνικές, τεχνολογικές και 

οικονοµικές διαστάσεις της καινοτοµίας. 

 Επιστρέφοντας στο φαινόµενο της σωρευτικότητας της τεχνολογικής γνώσης, 

και δεδοµένης της ιδιότυπης ανά επιχείρηση φύσης της τελευταίας, οι επιχειρήσεις 

συνήθως στοχεύουν στην αλλαγή και τη βελτίωση των τεχνολογιών τους ερευνώντας 

µεροληπτικά για λύσεις που θα αξιοποιούν τις υπάρχουσες τεχνολογικές τους 

ικανότητες, τη γνωστική τους βάση, καθώς και τα κανάλια πληροφόρησης που τις 

συνδέουν µε την αγορά. Αυτό σηµαίνει ότι, εκτός από τη σωρευτική φύση της 

παραγωγής, η διαδικασία της τεχνολογικής αλλαγής και η καινοτοµία είναι επίσης 

σωρευτικές. Εποµένως, η καινοτοµική ικανότητα προσδιορίζεται και περιορίζεται 

από την υπάρχουσα γνωστική βάση και τις υφιστάµενες τεχνολογικές ικανότητες της 

επιχείρησης. 

 Οι επιτυχηµένες καινοτοµίες συνδέονται πολύ στενά µε την αξιοποίηση:      

(α) της µοναδικής και ιδιότυπης γνωστικής βάσης της επιχείρησης, (β) των 

τεχνολογικών της ικανοτήτων και, (γ) µε την αξιοποίηση οικογενειών προϊόντων και 

τεχνολογικών περιοχών που είναι συγγενή µε τα ήδη παραγόµενα και 

χρησιµοποιούµενα από την επιχείρηση (διαφοροποίηση). Οι εφικτές εναλλακτικές 

τεχνικές επιλογές που ανοίγονται σε µια επιχείρηση προσδιορίζονται αυστηρά από 

την έκταση των συσσωρευµένων τεχνολογικών της ικανοτήτων και από το βαθµό 

στον οποίο οι τελευταίες “συγγενεύουν” µε άλλες τεχνολογίες. Για παράδειγµα, η 

γνώση που απαιτείται για την κατασκευή τηλεοράσεων είναι αρκετά χρήσιµη για την 

ανάπτυξη και κατασκευή οθονών υπολογιστή, αλλά όχι ιδιαίτερα χρήσιµη στην 

παραγωγή πλυντηρίων. Οι τεχνολογικές ικανότητες ποικίλουν επίσης σε σχέση µε το 

πλήθος των τεχνολογικών ευκαιριών που προσφέρουν. Για παράδειγµα, οι 

επιχειρήσεις στη χηµική βιοµηχανία και εκείνες στα ηλεκτρονικά έχουν πάρα πολλές 

δυνατότητες να διαφοροποιηθούν σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους παράγοντας 

συγγενή προϊόντα ή πουλώντας σε συγγενείς αγορές. Αντίθετα, οι 
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κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις, ένας παραδοσιακός κλάδος, δεν έχουν τέτοιο 

πλήθος επιλογών και δυνατοτήτων. 

 Το αρχικά αυξηµένο κόστος που συνδέεται µε την τεχνολογική αλλαγή, την 

καινοτοµία και τη µάθηση αντισταθµίζεται αργότερα από τα µοναδικά 

πλεονεκτήµατα που µια καινοτοµία µπορεί να αποφέρει σε µια επιχείρηση. 



 14

 

 

4. Τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας της καινοτοµίας 

 

 Οι καινοτοµικές δραστηριότητες εµπεριέχουν ενδογενή στοιχεία 

αβεβαιότητας και κινδύνου. Η φύση αυτής της αβεβαιότητας είναι διαφορετική από 

εκείνη της αβεβαιότητας που περικλείεται στην καθηµερινή λειτουργία της 

επιχείρησης. Περιλαµβάνει όχι µόνο φτωχή, ή και παντελώς απούσα, δυνατότητα για 

εκτίµηση των πιθανών ωφελειών και του κόστους αλλά, συχνά, ακόµα και άγνοια 

των πραγµατικών εναλλακτικών επιλογών για το µέλλον. 

 Όταν ένα νέο τεχνολογικό παράδειγµα εδραιωθεί, η αβεβαιότητα (όπως 

προαναφέρθηκε) µειώνεται, καθόσον οι επιχειρήσεις µπορούν να αρχίσουν να 

εστιάζουν τις τεχνολογικές, οργανωτικές και marketing προσπάθειές τους σε ασαφείς 

µεν, αλλά υπάρχουσες περιοχές ενδιαφέροντος. Μέσα όµως στις πιθανές 

τεχνολογικές τροχιές που περιλαµβάνει το νέο παράδειγµα, η εικόνα του τι µπορεί να 

επιτευχθεί και µε ποιο κόστος, είναι ακόµα θολή. Έτσι, ο επιχειρήσεις πρέπει να 

εµπλακούν σε δραστηριότητες Ε&Α (επίσηµες ή άτυπες), ώστε να επιλέξουν εκείνη 

την τεχνολογική τροχιά η οποία συνδυάζει τους περιορισµούς που επιβάλλονται από 

τις υπάρχουσες τεχνολογικές τους ικανότητες µε την πιο πολλά υποσχόµενη τροχιά. 

 Εµπειρικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι πιο πιθανές αιτίες που µπορεί να 

οδηγήσουν σε κακή εκτίµηση των αναµενόµενων ωφελειών από την τεχνολογική 

καινοτοµία εστιάζονται γύρω από: 

• Την υποεκτίµηση του απαιτούµενου χρόνου µέχρι να επιτευχθεί η αποδοτική 

λειτουργία της καινοτοµίας 

• Την υποεκτίµηση του χρόνου που απαιτείται για την προσαρµογή ή / και 

επαναρύθµιση του προϋπάρχοντος συστήµατος παραγωγής 

• Την υποεκτίµηση των προβληµάτων, αλλά και του κόστους, αποδοχής από την 

πλευρά του προσωπικού, των αλλαγών που απαιτούνται στις εργασίες τους 

Εξαιτίας των διαφορετικών, κάθε φορά, βαθµών αβεβαιότητας που 

συνδέονται µε την καινοτοµική δραστηριότητα, οι επιχειρήσεις τείνουν να 

δηµιουργούν λίγο-πολύ σταθερές πολιτικές / στρατηγικές ως προς την καινοτοµία. 

Έτσι συνηθίζουν, για παράδειγµα, να αποδίδουν Χ% των καθαρών τους εσόδων στην 

Ε&Α, να θέτουν Υ ως το µέγιστο αποδεκτό κόστος για κάποιο συγκεκριµένο 



 15

καινοτοµικό τους σχέδιο, κλπ. Επίσης, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βελτιώσουν τη 

σχέση κόστους / οφέλους των δραστηριοτήτων Ε&Α, κατευθύνοντας τις ερευνητικές 

τους προσπάθειες έτσι ώστε να µεγιστοποιούν την πιθανότητα οι καινοτοµίες τους να 

µπορούν να προστατευτούν σχετικά εύκολα, ή να απαιτούν. Επιδιώκουν επίσης οι 

επιχειρήσεις καινοτοµίες οι οποίες να απαιτούν για τη διάθεσή τους στην αγορά 

πόρους που ήδη διαθέτει, και στους οποίους πλεονεκτεί, η επιχείρηση. 

Όλη αυτή η αβεβαιότητα θέτει το ουσιώδες ζήτηµα της κατανοµής των 

υπαρχόντων πόρων και ικανοτήτων της επιχείρησης ανάµεσα στις σηµερινές 

τεχνολογικές δραστηριότητες και στις µελλοντικές αβέβαιες δυνατότητες. Ακριβώς 

αυτό το “κτίσιµο” του µέλλοντος της επιχείρησης είναι ένα από τα πιο απαιτητικά 

καθήκοντα των διευθυνόντων στελεχών. Στο σηµείο αυτό, οι (επίσηµες και άτυπες) 

διασυνδέσεις µεταξύ των ανθρώπων της Ε&Α και εκείνων του marketing είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικές. Επίσης, πολύ σηµαντική είναι η ύπαρξη καλών καναλιών 

πληροφόρησης µε τον “έξω κόσµο”, οι διασυνδέσεις µε τα πανεπιστήµια, µε 

προµηθευτές και πελάτες. 
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5. Ευκαιρίες για Καινοτοµία 

 

 Στον αιώνα µας, η εµφάνιση και εξέλιξη των νέων τεχνολογικών 

παραδειγµάτων συνδέεται όλο και πιο έντονα µε σηµαντικές επιστηµονικές 

ανακαλύψεις. Φαίνεται πως η σύλληψη, δηµιουργία και χρησιµοποίηση της νέας 

επιστηµονικής γνώσης γίνεται αναπόσπαστο µέρος των νέων τεχνολογικών 

παραδειγµάτων. Η αυξανόµενη σπουδαιότητα του ρόλου των επιστηµονικών εισροών 

στην παραγωγική διαδικασία και στην καινοτοµία σηµαίνει την αντίστοιχη αύξηση 

της σηµασίας παραγόντων που είναι εξωγενείς ως προς την αγορά. Το τελευταίο 

γεγονός όµως δεν πρέπει να παρερµηνεύεται. Αν και αληθές, δεν πρέπει να ξεχνούµε 

ότι η σχέση µεταξύ επιστήµης και τεχνολογίας είναι πάντα αµφίδροµη. Έτσι, για κάθε 

στάδιο εξέλιξης µιας τεχνολογικής τροχιάς για κάθε κλάδο παραγωγής και για κάθε 

επιχείρηση υπάρχει µια συγκεκριµένη αιτιακή σχέση µεταξύ επιστήµης και 

τεχνολογίας. 

 Οι πρόοδοι στην επιστηµονική γνώση δηµιουργούν, σε µεγάλο βαθµό, το 

απόθεµα των πιθανών µελλοντικών τεχνολογικών παραδειγµάτων. Όπως και µε τις 

τεχνολογικές τροχιές, σε κάθε τεχνολογικό πεδίο µόνο ένα από τα τεχνολογικά 

παραδείγµατα επικρατεί τελικά. Αυτή η επιλογή του τεχνολογικού παραδείγµατος 

που τελικά επικρατεί βασίζεται: 

• Στη φύση και στα ενδιαφέροντα των θεσµικών παραγόντων (επιχειρήσεων), οι 

οποίοι γεφυρώνουν την απόσταση µεταξύ των θεωρητικών ιδεολογηµάτων και 

της οικονοµικής, πρακτικής, τους εφαρµογής 

• Στους δηµόσιους θεσµικούς παράγοντες (οργανισµούς και µηχανισµούς) 

• Στις εξερευνητικές και διερευνητικές προσπάθειες των επιχειρήσεων 

• Στις δυνάµεις της αγοράς, ειδικά στους δεσµούς µε τους πρωτοπόρους χρήστες 

(πελάτες) της νέας τεχνολογίας 

Ούσα µέρος της διαδικασίας της τεχνολογικής συσσώρευσης, η νέα 

τεχνολογία σταδιακά ενσωµατώνεται (ενδογενοποιείται) στις επιχειρήσεις και γίνεται 

λιγότερο φανερή και περισσότερο κρυφή – µη - µεταφέρσιµη (tacit) γνώση. 

Οι παραπάνω προβληµατισµοί έχουν σηµαντικές επιπτώσεις ως προς τις 

τεχνολογικές ευκαιρίες που είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµες για οικονοµική 
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εκµετάλλευση. Πρώτα-πρώτα, κάθε πεδίο οικονοµικής δραστηριότητας ορίζεται από 

τα χαρακτηριστικά, τους περιορισµούς, το βαθµό ωριµότητας, αλλά και τις 

δυνατότητες (scope) κάθε τεχνολογικού παραδείγµατος και τροχιάς. Κατά δεύτερο, 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τεχνολογικής γνώσης συνεπάγονται ότι, σε µεγάλο 

βαθµό, οι ευκαιρίες, και οι δυνατότητες των επιχειρήσεων να τις επιδιώξουν, 

εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης. Τέλος, οι δεσµοί µε, και οι 

ικανότητες για, ανεύρεση και αξιοποίηση της τεχνολογικής γνώσης και προόδου που 

πραγµατοποιούν οι προµηθευτές και οι χρήστες (πελάτες) είναι σηµαντικότατος 

παράγοντας για τη δηµιουργία νέων τεχνολογικών ευκαιριών 

Νέα τεχνολογικά παραδείγµατα δηµιουργούν µια σειρά από νέες τεχνολογικές 

ευκαιρίες µέσα από τη δηµιουργία νέων δυνατοτήτων για καινοτοµίες και µέσα από 

την απαξίωση παλαιότερων τεχνολογιών. Πρέπει να υπενθυµιστεί ότι η εµφάνιση 

νέων τεχνολογικών παραδειγµάτων δεν κατανέµεται οµοιόµορφα ανάµεσα στους 

βιοµηχανικούς κλάδους. Αυτό σηµαίνει ότι, για παράδειγµα, ένα νέο τεχνολογικό 

παράδειγµα στη χηµεία δε συνεπάγεται αναγκαστικά και νέο τεχνολογικό παράδειγµα 

στην ηλεκτρονική. 

Ωστόσο, οι δεσµοί που υπάρχουν ανάµεσα στους διάφορους τοµείς 

παραγωγής (και υπηρεσιών) συνεπάγονται ότι µια πραγµατικά σηµαντική πρόοδος σε 

έναν τοµέα θα επηρεάσει τελικά (και θα δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες) τους 

περισσότερους από τους υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας. Έτσι, οι τεχνολογικές 

ευκαιρίες των διαφόρων κλάδων εξαρτώνται από την “τεχνολογική απόσταση” 

µεταξύ ενός συγκεκριµένου κλάδου από τη “βασική τεχνολογία” που ενσωµατώνεται 

σε ένα νέο παράδειγµα, από τις σχέσεις εισροών-εκροών µεταξύ των κλάδων και, 

τέλος, φυσικά από το είδος της τεχνολογικής γνώσης που χαρακτηρίζει κάθε κλάδο. 

Κατά συνέπεια δεν µπορεί κανείς να διατείνεται ότι ένας κλάδος είναι γενικά 

και συστηµατικά πιο καινοτοµικός από κάποιον άλλο, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις. Η 

σχέση ανάµεσα στις βιοµηχανικές δοµές και το βαθµό καινοτοµικότητας από τη µια, 

και στην κατανόηση των χαρακτηριστικών της δοµής και επίδοσης επιχειρήσεων του 

κάθε κλάδου από την άλλη, προαπαιτεί την κατανόηση των επιδράσεων της 

καινοτοµίας στην οικονοµική απόδοση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

Σηµειώνεται πάντως ότι, για λόγους που δεν άπτονται αυτής της εισαγωγής, οι τοµείς 

παραγωγής κεφαλαιουχικού εξοπλισµού είναι “φυσικού παραγωγοί” καινοτοµίας, 
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ενώ οι τοµείς παραγωγής καταναλωτικών αγαθών είναι συνήθως αποδέκτες-χρήστες 

καινοτοµίας. 

Ο Pavitt (1984) έχει προτείνει την ακόλουθη κατάταξη των βιοµηχανικών 

κλάδων σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα µε την πηγή της χρησιµοποιούµενης 

τεχνολογίας, τον τύπο των χρηστών και των µέσων ιδιοποίησης των ωφελειών (από 

την καινοτοµία) που τους χαρακτηρίζουν. Έτσι, οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται 

ως εξής: 

• Κυριαρχούµενοι από τους προµηθευτές (για παράδειγµα, γεωργία, οικοδοµές και 

παραδοσιακή βιοτεχνία). Η πηγή της τεχνολογίας είναι οι προµηθευτές, οι 

µεγάλοι χρήστες. Οι χρήστες ενδιαφέρονται για την τιµή της τεχνολογίας. Η 

ιδιοποίηση των κερδών γίνεται κυρίως µέσα από σήµατα κατατεθέντα, τεχνικές 

µάρκετινγκ, διαφήµιση και αισθητικό σχεδιασµό. 

• Έντασης κλίµακας παραγωγής (για παράδειγµα, ατσάλι, γυαλί, 

αυτοκινητοβιοµηχανία). Η τεχνολογία έρχεται κύρια από το production 

engineering, τους προµηθευτές και την Ε&Α. Οι χρήστες ενδιαφέρονται για την 

τιµή της τεχνολογίας και η ιδιοποίηση των κερδών γίνεται κύρια µέσα από τη 

µυστικότητα στην παραγωγή και στην τεχνογνωσία, τις τεχνικές υστερήσεις των 

ανταγωνιστών, τις ευρεσιτεχνίες-πατέντες και, τέλος, µέσα από διαδικασίες 

δυναµικής µάθησης. 

• Εξειδικευµένοι προµηθευτές (για παράδειγµα, µηχανολογικά, διάφορα όργανα, 

κλπ). Η κύριες πηγές τεχνολογίας είναι οι εξειδικευµένοι χρήστες και η ίδια Ε&Α. 

Οι χρήστες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την απόδοση, ενώ η ιδιοποίηση των 

κερδών γίνεται κύρια µέσα από την τεχνογνωσία πάνω στο σχεδιασµό, από τη 

γνώση και την εµπειρία των χρηστών-πελατών και, τέλος, µέσα από τις πατέντες. 

• Βασιζόµενοι στην επιστήµη (για παράδειγµα, ηλεκτρονικά, χηµική και 

φαρµακευτική βιοµηχανία). Η τεχνολογία προέρχεται κυρίως από την Ε&Α, από 

τη δηµόσια διαθέσιµη επιστηµονική γνώση και από το production engineering. Οι 

χρήστες ενδιαφέρονται τόσο για την απόδοση, όσο και για την τιµή της 

τεχνολογίας. Οι κύριες οδοί ιδιοποίησης των κερδών είναι η τεχνογνωσία πάνω 

στην Ε&Α, οι πατέντες, η µυστικότητα στη διαδικασία παραγωγής και στην 

τεχνογνωσία και η δυναµική µάθηση. 

Μία επιπλέον χρήσιµη µεθοδολογική διάκριση είναι εκείνη που διακρίνει τις 

µικρές από τις µεγάλες επιχειρήσεις σε ότι αφορά τον προσανατολισµό τους προς την 
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καινοτοµία. Οι πρώτες έχουν τυπικά εξειδικευµένες τεχνολογικές στρατηγικές οι 

οποίες εστιάζονται σε καινοτοµία προϊόντος σε συγκεκριµένα προϊόντα, όπως για 

παράδειγµα οι εργαλειοµηχανές ή τα επιστηµονικά όργανα. Ο κύριος στρατηγικός 

τους στόχος είναι να βρουν και να διατηρήσουν µικρές εξειδικευµένες (niche) αγορές 

και να αξιοποιούν συστηµατικά την εµπειρία που αποκτάται από τους χρήστες των 

εξειδικευµένων προϊόντων τους. Από την άλλη µεριά, οι µεγάλες καινοτοµικές 

επιχειρήσεις έχουν συνήθως έναν πιο πλατύ προσανατολισµό στις τεχνολογικές τους 

δραστηριότητες (εφόσον έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργούν ένα χαρτοφυλάκιο 

από τεχνολογίες, και άρα να µειώνουν τον κίνδυνο που συνδέεται µε κάθε µια 

τεχνολογία χωριστά) ενώ συνηθίζουν να επιµερίζουν τις δραστηριότητές τους σε 

επιµέρους τµήµατά τους. 

∆εδοµένων των άλλων παραγόντων, τα χαρακτηριστικά της αγοράς παίζουν 

επίσης ένα σηµαντικό ρόλο στη τάση των επιχειρήσεων για καινοτοµία. 
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6. ∆υνάµεις που επηρεάζουν την τεχνολογική καινοτοµία 

και την τεχνολογική αλλαγή 

 

 Η καινοτοµία επιδιώκεται και υλοποιείται µε κίνητρο ευκαιρίες που 

δηµιουργούνται είτε ενδογενώς για την επιχείρηση (µέσα από την τεχνολογική 

συσσώρευση και τη συνεπαγόµενη επαύξηση των τεχνολογικών τους ικανοτήτων), 

είτε εξωγενώς (π.χ. µέσα από τα πανεπιστήµια), είτε και από τα δυο ταυτόχρονα. 

 Επιπλέον, ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα των επιχειρήσεων να 

καινοτοµήσουν είναι τα οιονεί µονοπώλια που η καινοτοµία εκ των πραγµάτων 

δηµιουργεί. Αυτό είναι που ονοµάσαµε προηγουµένως “ιδιοποίηση” των κερδών από 

την καινοτοµία. Σαν γενική αρχή µπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι καινοτοµίες που 

δεν προσφέρουν ικανοποιητικό καθεστώς ιδιοποίησης (οι ανταγωνιστές µπορούν να 

προσφέρουν κάτι παρόµοιο σύντοµα) πρέπει να στηρίζονται σε πολύ καλή γνώση των 

αναγκών των µελλοντικών χρηστών. Με τον τρόπο αυτό, µπορεί µια επιχείρηση να 

“ταιριάξει” ακριβώς την καινοτοµία της µε µια αντίστοιχη διαπιστωµένη ανάγκη της 

αγοράς. Όπως είδαµε νωρίτερα, η σωρευτικότητα και η µη-µεταφερσιµότητα της 

τεχνολογικής γνώσης επιτρέπουν εκ των πραγµάτων ένα κάποιο βαθµό ιδιοποίησης 

των κερδών από την καινοτοµία. Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλοι παράγοντες που 

καθορίζουν αν και σε ποιο βαθµό µια επιχείρηση µπορεί να αναµένει µονοπωλιακά 

κέρδη από τις καινοτοµίες της. Ο χρόνος προ-πορείας (lead time) της καινοτοµικής 

επιχείρησης στην αγορά, όπως και το κόστος που εµπεριέχεται σε µια (αµφιβόλου 

αποτελέσµατος) προσπάθεια άλλων επιχειρήσεων να αντιγράψουν µια καινοτοµία, 

είναι ανάµεσα στις πιο σηµαντικές παραµέτρους ιδιοποίησης των αποτελεσµάτων της 

καινοτοµίας. 

 Μέχρι να καταφέρουν οι ανταγωνιστές της καινοτοµικής επιχείρησης να την 

“προλάβουν”, η πρωτοπόρος καινοτοµική επιχείρηση θα έχει πιθανώς: 

• Οριστικοποιήσει την τελική βιοµηχανική µορφή και σχέδιο του προϊόντος 

• Βελτιστοποιήσει τις βιοµηχανικές µεθόδους παραγωγής της (και, αν είναι 

σκόπιµο, ίσως να έχει επιτύχει και οικονοµίες κλίµακας) 

• Επιτύχει διείσδυση στην αγορά και διασυνδέσεις µε τους χρήστες-πελάτες 

• ∆ηµιουργήσει υπηρεσίες υποστήριξης 
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• ∆ηµιουργήσει τους κατάλληλους δεσµούς µε τους προµηθευτές και, φυσικά, 

• Συσσωρεύσει τη γνώση που απαιτείται για να επιτευχθεί το επόµενο εξελικτικό 

καινοτοµικό βήµα 

Η προστασία µέσω πατεντών µπορεί ίσως να χρησιµοποιηθεί για την 

καλύτερη ιδιοποίηση των κερδών από την καινοτοµία, αλλά η µέχρι τώρα εµπειρία 

έχει δείξει ότι οι πατέντες είναι περισσότερο χρήσιµες για κάποιους κλάδους (όπως τα 

φαρµακευτικά), παρά για άλλους. Υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση ανάµεσα στους 

κλάδους ως προς το ποιος συνδυασµός από τους πιο πάνω τρόπους ιδιοποίησης των 

κερδών από την καινοτοµία είναι ο αποτελεσµατικότερος, αλλά και ως προς τις 

δυνατότητες που έχει ο κάθε κλάδος για ιδιοποίηση αυτών των κερδών. 

Τα χαρακτηριστικά της τεχνολογικής γνώσης είναι τέτοια που καθιστούν 

ακόµα και µια διαδικασία µίµησης αβέβαιη ως προς το αποτέλεσµά της, αλλά και µια 

δηµιουργική διαδικασία, µε την έννοια ότι, ούτως ή άλλως, απαιτεί πολλές από τις 

ικανότητες που χρειάζονται για την ενδο-επιχειρησιακή ανάπτυξη καινοτοµίας. Όσο 

πιο µεγάλη είναι η τεχνολογική απόσταση µεταξύ των πρωτοπόρων στην τεχνολογία 

και των µιµητών τους, τόσο πιθανότερη και η πιθανότητα ότι οι πρώτοι θα 

µπορέσουν να δοµήσουν το βιοµηχανικό περιβάλλον προς όφελός τους. Με τον 

τρόπο αυτό, οι λιγότερο αποδοτικοί παραγωγοί σταδιακά βγαίνουν από το παιχνίδι 

και δηµιουργείται µια ευνοϊκή (για τον πρωτοπόρο και τους τεχνολογικά κοντινούς 

του ανταγωνιστές) αλληλουχία  γεγονότων: η τεχνολογική συσσώρευση φέρνει την 

καινοτοµία, η οποία οδηγεί σε µεγαλύτερη τεχνολογική συσσώρευση και ούτω 

καθεξής. Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό ως οι “οικονοµίες δυναµικής µάθησης”. 

Έχει στο παρελθόν δοθεί µεγάλη έµφαση στους µηχανισµούς της αγοράς σαν 

καθοριστικούς παράγοντες για την κατεύθυνση αλλά και το ρυθµό της καινοτοµικής 

δραστηριότητας. Μακροπρόθεσµα, είναι γεγονός ότι οι µηχανισµοί της αγοράς 

οδηγούν την επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα προς συγκεκριµένες 

κατευθύνσεις. Ωστόσο, η σχέση µεταξύ τεχνολογίας και αγοράς (στην οποία η πρώτη 

βρίσκει πρακτική και οικονοµικά αποδοτική εφαρµογή) είναι αµφίδροµη. Η 

καινοτοµία δεν πρέπει να θεωρηθεί ως αντίδραση-απόκριση στις δυνάµεις της 

αγοράς. Έχει τη δική της δυναµική. 

Οι επιχειρήσεις προσπαθούν συνεχώς να βελτιώνουν την οικονοµική, 

παραγωγική, οργανωτική, κλπ, αποδοτικότητα. Αυτό συµβαίνει σε αυτόνοµη βάση 

(έξω από τις επιδράσεις της αγοράς) και είναι αυταπόδεικτο. Οι παράγοντες που 
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ωθούν µια επιχείρηση προς την καινοτοµία, και οι οποίοι σχετίζονται µε τις 

παραπάνω καθηµερινές προσπάθειες των επιχειρήσεων περιλαµβάνουν: 

• Τη σπανιότητα κρίσιµων για την παραγωγή εισροών, ή αντίθετα, την αφθονία 

κάποιων εισροών 

• Τεχνολογικές “συµφορήσεις” στην παραγωγή, όπου ένα σηµείο στην όλη 

παραγωγική διαδικασία µπορεί να προκαλεί σηµαντική καθυστέρηση µε 

αποτέλεσµα όλη η παραγωγή να κινείται µε τους ρυθµούς του πιο “αργού” της 

σηµείου 

• Τη φύση, την κατεύθυνση και τους ρυθµούς αλλαγής της ζήτησης 

• Τις αλλαγές στις σχετικές τιµές των εισροών (ειδικά το κόστος της εργασίας και 

του κεφαλαίου) 

Ωστόσο, ακριβώς λόγω της συνεχούς φύσης των προσπαθειών των 

επιχειρήσεων να βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων τους, να µειώνουν το 

κόστος, να επιλύουν προβλήµατα παραγωγής κλπ, τα καθαρά οικονοµικά κίνητρα δεν 

εξηγούν πολλά σε ότι αφορά την αλληλουχία γεγονότων (και το χρονισµό τους) που 

οδηγούν στην καινοτοµική δραστηριότητα. Αν θέλουµε να ερµηνεύσουµε την 

καινοτοµική δραστηριότητα, θα πρέπει να τη µελετήσουµε µέσα από τη φύση του 

εκάστοτε τεχνολογικού παραδείγµατος, της συγκεκριµένης τεχνολογικής τροχιάς, της 

συσσώρευσης τεχνολογικής γνώσης ένδον της επιχείρησης, και των (ιδιαίτερων για 

κάθε επιχείρηση) τεχνολογικών ικανοτήτων. 
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7. Οι Εξωτερικότητες της διαδικασίας της Καινοτοµίας 

 

 Η τεχνολογική γνώση είναι µόνο εν µέρει “κρυφή” (ενσωµατωµένη σε 

ανθρώπους και, συνεπώς, µη-µεταφέρσιµη). Το υπόλοιπο της γνώσης αυτής είναι 

ελεύθερα διαθέσιµο (ένα δηµόσιο αγαθό στην νέο-κλασσική ορολογία) και παίρνει τη 

µορφή των επιστηµονικών άρθρων, περιοδικών κλπ. Αυτά τα χαρακτηριστικά της 

τεχνολογίας συνδέονται µε τις µη εµπορεύσιµες (και άρα δύσκολα ανιχνεύσιµες) 

τεχνολογικές ροές και αλληλεξαρτήσεις µεταξύ βιοµηχανικών κλάδων, τεχνολογιών 

και επιχειρήσεων. Αυτές οι αφανείς ροές και αλληλεξαρτήσεις δηµιουργούν τις 

λεγόµενες συνέργιες (synergies) και σχηµατίζουν το οικονοµικό ιδεολόγηµα µέσα 

στο οποίο συµβαίνει η τεχνολογική αλλαγή. Με άλλα λόγια, οι τεχνολογικές 

συµφορήσεις και ευκαιρίες, οι εµπειρίες και οι δεξιότητες που είναι ενσωµατωµένες 

σε ανθρώπους και οργανισµούς, οι ικανότητες και οι µνήµες που “µεταπηδούν” και 

αξιοποιούνται από τη µια οικονοµική δραστηριότητα σε µια άλλη τείνουν να 

οργανώνουν συνθήκες οι οποίες: 

• Είναι ιδιαίτερες για κάθε χώρα, περιοχή και, ακόµα, επιχείρηση 

• Εξαιτίας του ανωτέρω, καθορίζουν διαφορετικά κίνητρα και περιορισµούς σε 

σχέση µε την καινοτοµική διαδικασία για κάθε “καθαρό” οικονοµικό κίνητρο 

Κατά συνέπεια, η τεχνολογική πρόοδος κατά µήκος οποιασδήποτε 

τεχνολογικής τροχιάς συνδέεται µε: 

• Την ανάπτυξη συγκεκριµένων υποδοµών 

• Τις δυνατότητες για οικονοµίες κλίµακας που συνδέονται µε την κάθε 

τεχνολογική τροχιά 

• Τις διαθέσιµες συµπληρωµατικές τεχνολογίες 

• Τα συγκεκριµένα τεχνικά πρότυπα, τα οποία βοηθούν συγκεκριµένους τύπους 

καινοτοµικής δραστηριότητας 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ποικιλία των πόρων και των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για την καινοτοµία είναι ιδιαίτερα µεγάλη, ακόµα και για σχετικά απλές 

τεχνολογίες. Για να παραχθεί ένας προσωπικός υπολογιστής, για παράδειγµα, µια 

επιχείρηση χρειάζεται πρόσβαση σε δεξιότητες σε τεχνολογίες: ηµιαγωγών, 

απεικόνισης, µαγνητικών µέσων αποθήκευσης, πληκτρολογίων κλπ. Οι απαιτούµενες 
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τεχνολογίες µπορούν είτε να αποκτηθούν από το οικονοµικό περιβάλλον (την αγορά) 

µέσω απευθείας αγορών, είτε να ολοκληρωθούν µέσα στην επιχείρηση (µέσω 

κάθετης και οριζόντιας ολοκλήρωσης), ή µέσω οποιουδήποτε συνδυασµού των 

παραπάνω. 
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8. Η απόδοση της επιχείρησης στην Καινοτοµία 

 

 Πρέπει να είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι διαφορές στην απόδοση των 

επιχειρήσεων µέσα στον ίδιο κλάδο, ακόµα και όταν ο κεφαλαιουχικός τους 

εξοπλισµός είναι πανοµοιότυπος, µπορούν να αποδοθούν εν µέρει στα διαφορετικά 

επίπεδα συσσωρευµένης γνώσης, στις διαφορετικές τεχνολογικές ικανότητες και στα 

διαφορετικά πρότυπα διάχυσης της καινοτοµικής γνώσης. 

 Οι διαφορές στην καινοτοµική απόδοση µπορούν επίσης να ερµηνευθούν από 

τα ιδιόµορφα και αποκλειστικά για κάθε επιχείρηση τεχνολογικά “µονοπάτια” που οι 

επιχειρήσεις ακολουθούν για να εκµεταλλευθούν την υπάρχουσα γνωστική τους 

βάση. Κάθε επιχείρηση αναζητά καινοτοµίες οι οποίες να ταιριάζουν στην τρέχουσα 

ιστορική, οικονοµική, τεχνολογική και στρατηγική συγκυρία. Ειπωµένο διαφορετικά, 

οι επιχειρήσεις έχουν χαρτοφυλάκια από προϊόντα µέσα στα οποία παράγουν 

τεχνολογία και καινοτοµία. Τα παραπάνω εξελικτικά πρότυπα αντανακλούν 

σωρευτικές διαδικασίες στις οποίες οι επιχειρήσεις, ξεκινώντας από διαφορετικές 

βασικές δραστηριότητες, ακολουθούν διαφορετικά τεχνολογικά µονοπάτια προς 

τεχνολογικά συγγενείς δραστηριότητες. Έτσι, οι επιχειρήσεις καταλήγουν να 

παράγουν, µέσω διαφοροποιηµένων µεθόδων, διαφοροποιηµένα προϊόντα τα οποία 

στοχεύουν σε διαφοροποιηµένα τµήµατα της αγοράς. 

 Ο τρίτος παράγοντας ο οποίος εξηγεί τη διακύµανση στην απόδοση µεταξύ 

κλάδων είναι η στάση των επιχειρήσεων προς τα έξοδα για Ε&Α και για καινοτοµία, 

όσο και προς την αβεβαιότητα που σχετίζεται µε αυτά. Παρατηρούνται µεγάλες 

διαφορές στις στρατηγικές των επιχειρήσεων ως προς την ανάληψη καινοτοµικών 

δραστηριοτήτων ή όχι, ως προς το µέγεθος του κινδύνου που θεωρείται αποδεκτό σε 

σχέση µε ασφαλέστερες επενδύσεις κλπ. Η απόδοση των καινοτοµικών προσπαθειών 

εξαρτάται επίσης βεβαίως από τη στρατηγική που επιλέγει η ανώτατη διοίκηση των 

επιχειρήσεων. Μάλιστα, µια πρόχειρη βιβλιογραφική επισκόπηση πάνω στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων αποκαλύπτει πολλές διαφορετικές “συνταγές”, αλλά και 

αποκλίνουσες απόψεις πάνω στο πως η διοίκηση µπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες 

για επιτυχία στις προσπάθειες της επιχείρησης για καινοτοµία. Αυτή η ποικιλία 

απόψεων γίνεται πιο φανερή µε τη σύγκριση της βιβλιογραφίας εκείνης που 
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αναφέρεται στις προσπάθειες Ε&Α και εκείνης που αναφέρεται στο µάρκετινγκ. 

Γενικά, οι στρατηγικές που οδηγούν σε υψηλές αποδόσεις χαρακτηρίζονται από 

τεχνολογικά επιθετική, καινοτοµική, προσανατολισµένη στην αγορά και 

εµπεριέχουσα ρίσκο στάση της επιχείρησης. 

 Εµπειρικές έρευνες δείχνουν ότι αυτές οι στρατηγικές περιλαµβάνουν: 

• Επιθετικό τεχνολογικό προσανατολισµό: ισχυρό προσανατολισµό προς την Ε&Α 

και ταχεία ενσωµάτωση στην επιχείρηση νέων τεχνολογιών 

• Έναν τολµηρό σχεδιασµό ο οποίος θεωρείται σαν η αιχµή της συνολικότερης 

επιχειρηµατικής στρατηγικής 

• Έναν προσανατολισµένο στην αγορά σχεδιασµό ο οποίος εµπεριέχει ικανή 

προσπάθεια διαπίστωσης των αναγκών των πελατών και µια προ-δραστική (σε 

αντίθεση µε την αντίδραση, που σηµαίνει δράση που αναλαµβάνεται µετά τη 

δράση κάποιου ανταγωνιστή, η προ-δράση σηµαίνει ουσιαστικά διαµόρφωση των 

κανόνων του παιχνιδιού) αναζήτηση νέων ιδεών 

• Την εξέλιξη διαφοροποιηµένων προϊόντων (ώστε να έχουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα) που ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών καλύτερα από τα 

ανταγωνιστικά προϊόντα 

• Τη χρήση εξελιγµένων τεχνολογιών οι οποίες όµως έχουν µεγάλο βαθµό συνοχής 

και συνέργιας µε τους υπάρχοντες πόρους της επιχείρησης 

• Ένα χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης νέων προϊόντων: τα προϊόντα, οι τεχνολογίες και η 

τελική χρήση τους δε χρειάζεται να σχετίζονται άµεσα 
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9. Ανακεφαλαίωση-Συµπεράσµατα 

 

 Σε αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµη µια σύντοµη περίληψη των όσων 

περιγράφηκαν στις πιο πάνω σελίδες. 

 Η καινοτοµία δεν µπορεί να θεωρείται ως ένα τυχαίο φαινόµενο που απλώς 

“συµβαίνει”. Αντίθετα, σχετίζεται µε ένα γενικότερο κοινωνικό, οικονοµικό και 

τεχνολογικό περιβάλλον, το οποίο αποκαλούµε τεχνολογικό παράδειγµα. Μέσα σε 

αυτό το περιβάλλον, η καινοτοµία (νέα τεχνολογία) αρχικά ακολουθεί διάφορες 

κατευθύνσεις, τις οποίες αποκαλούµε τεχνολογικές τροχιές . Καθώς η τεχνολογία που 

εµπεριέχεται στην καινοτοµία ωριµάζει, η τεχνολογική εξέλιξη τείνει να ακολουθεί 

τις περισσότερο υποσχόµενες τεχνολογικές τροχιές. Η αλλαγή ενός τεχνολογικού 

παραδείγµατος συνήθως αντανακλά µια σηµαντική επιστηµονική ανακάλυψη και 

περιλαµβάνει µερικές µορφές ριζικής καινοτοµίας. Η οριακή καινοτοµία λαµβάνει 

χώρα επίσης µέσα στο τεχνολογικό παράδειγµα και τελικά καθορίζει και την 

κυρίαρχη τεχνολογική τροχιά. 

 Η κεντρική ιδέα είναι ότι η τεχνολογική πρόοδος εξελίσσεται γύρω από τη 

συσσωρευµένη τεχνολογική γνώση και τις ικανότητες των οικονοµιών, κλάδων, 

επιχειρήσεων, ακόµα και των ατόµων. Ταυτόχρονα, περιορίζεται από αυτές. Η 

αβεβαιότητα  που πάντα εµπεριέχεται στην καινοτοµική διαδικασία είναι ένας ακόµα 

λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις προσπαθούν να εκµεταλλεύονται τις υπάρχουσες 

δεξιότητες, γνώσεις και πόρους, αντί να πειραµατίζονται µε εντελώς νέες 

δραστηριότητες και διαδικασίες. 

 Η καινοτοµία συνδέεται πάντοτε µε τη βελτίωση της σχετικής θέσης της 

καινοτοµικής επιχείρησης, αν και αυτή η βελτίωση µπορεί να είναι µόνο προσωρινή. 

Το ουσιώδες κίνητρο για µια επιχείρηση να καινοτοµήσει είναι ο βαθµός στον οποίο 

µπορεί να ιδιοποιηθεί τα αποτελέσµατα της καινοτοµικής της προσπάθειας. Ένα πολύ 

σηµαντικό παρεπόµενο της καινοτοµίας, το οποίο συχνά αγνοείται (και συνήθως δεν 

είναι δηλωµένο ως αρχικός στόχος), είναι η επαύξηση των τεχνολογικών ικανοτήτων 

των επιχειρήσεων. Οι συνθήκες της αγοράς επίσης επηρεάζουν την τάση για 

καινοτοµία, αλλά µε δεδοµένα τα χαρακτηριστικά της καινοτοµίας και της 

διαδικασίας της τεχνολογικής συσσώρευσης, η καινοτοµία έχει τη δική της δυναµική. 
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 Ένα νέο τεχνολογικό παράδειγµα φέρνει µαζί του ένα ολόκληρο σύνολο από 

τεχνολογικές ευκαιρίες. Ωστόσο, αυτό που µπορεί µια επιχείρηση να ελπίζει ότι θα 

επιτύχει εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από αυτά που µπόρεσε να πετύχει στο παρελθόν. 

 Ένα πολύ σηµαντικό σηµείο στην όλη συζήτηση είναι ο ρόλος που παίζουν οι 

συνέργιες στην προώθηση ή στην παρεµπόδιση της καινοτοµίας. Οι συνέργιες 

ορίζονται ως οι εµπορεύσιµες (και µη) διασυνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις των 

επιχειρήσεων µε το εξωτερικό τους περιβάλλον, δηλαδή µε τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις στον ίδιο και σε άλλους κλάδους , µε τους προµηθευτές και µε τους 

πελάτες τους καθώς και µε δηµόσιους θεσµούς και οργανισµούς (όπως πανεπιστήµια, 

οργανισµούς πιστοποίησης, κέντρα πληροφοριών κλπ). 

 Υποστηρίζεται ότι, εξαιτίας των χαρακτηριστικών της τεχνολογίας και της 

τεχνολογικής γνώσης, καµία επιχείρηση δε µπορεί να κατέχει, να αποκτά, να 

διαχειρίζεται και να απορροφά όλες τις εκφάνσεις της τεχνολογίας που απαιτείται για 

µια συγκεκριµένη καινοτοµία. Συνεπώς οι δεσµοί της καινοτοµικής επιχείρησης µε το 

υπόλοιπο οικονοµικό δίκτυο µπορούν να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στην παροχή 

πολύτιµων εισροών. 

 Τέλος, σηµειώνεται ότι οι ρυθµοί, η διεύθυνση και η απόδοση της 

καινοτοµικής δραστηριότητας διαφέρουν σηµαντικά από κλάδο σε κλάδο, και 

ανάµεσα στις επιχειρήσεις, γιατί η σχετική σηµασία των τεσσάρων βασικών τρόπων 

τεχνολογικής εξέλιξης επίσης διαφέρει. 
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