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Το 54% των επιχειρήσεων επενδύουν στα τυφλά γιατί 
δυσκολεύονται να ευθυγραμμίσουν την επιχειρησιακή 
στρατηγική τους με την καινοτομία, σύμφωνα με τον Δείκτη 
Καινοτομίας της PwC 
 
Οι εταιρείες επενδύουν «στα τυφλά» δισεκατομμύρια δολάρια στην καινοτομία, σύμφωνα με νέα 
έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 1.200 ανώτατα στελέχη και επικεφαλής 
επιχειρήσεων παγκοσμίως. Ο Δείκτης Καινοτομίας της PwC (Innovation Benchmark της PwC) 
εξετάζει πως οι κορυφαίες εταιρείες αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις στον τομέα της καινοτομίας.  
 
Οι περισσότερες εταιρείες (54%) δυσκολεύονται να ευθυγραμμίσουν τις επιχειρησιακές τους 
στρατηγικές με αυτές της καινοτομίας, με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να νιώθουν ότι 
στοιχηματίζουν «στα τυφλά» όταν επενδύουν στην καινοτομία. Το εύρημα αυτό είναι εξαιρετικά 
σημαντικό αφού, όπως προκύπτει επίσης από την έρευνα, η στρατηγική, και όχι η επένδυση, είναι 
ο κυριότερος παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία μιας πρωτοβουλίας καινοτομίας.  
 
«Είναι σημαντικό για τα ανώτατα στελέχη και τη διοίκηση επιχειρήσεων να αντιμετωπίζουν άμεσα 
τις προκλήσεις καινοτομίας, ωστόσο συχνά δεν γνωρίζουν με ποιον τρόπο ή από που να 
ξεκινήσουν», σημειώνει ο Volker Staack, Principal και επικεφαλής Καινοτομίας για την Strategy& 
της PwC στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, και ένας από τους συντάκτες της μελέτης.  
 
«Η μελέτη αυτή αναδεικνύει τα σημεία που δυσκολεύουν τα ανώτατα στελέχη σε όλους τους 
κλάδους, με στόχο να βρεθούν τρόποι για το σχεδιασμό στρατηγικής καινοτομίας η οποία να 
ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της επιχείρησης και θα έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική της 
επιτυχία», συμπληρώνει. 
 
Η μελέτη επίσης διερευνά τις διαφορετικές προσεγγίσεις στα μοντέλα διαμόρφωσης ιδεών 
(ideation) και καινοτομίας που θεωρούνται ως τα πιο επιτυχημένα. Σε γενικές γραμμές, οι 
εταιρείες γίνονται πιο προσβάσιμες και υιοθετούν μοντέλα καινοτομίας ανοιχτά σε περισσότερα 
κοινά, συμπεριλαμβανομένων όλων των βαθμίδων στελεχών, με αποτέλεσμα να ακούγονται 
περισσότερες απόψεις. Με αυτό τον τρόπο, δεν καλλιεργούνται μόνο φρέσκες ιδέες, αλλά 
εδραιώνεται και μια κουλτούρα καινοτομίας σε όλο το φάσμα της εταιρείας. Οι εταιρείες επίσης 
αντιμετωπίζουν τους πελάτες τους ως εταίρους στην προσπάθεια να δημιουργήσουν την επόμενη 
πρωτοποριακή πρωτοβουλία καινοτομίας. 
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Άλλα σημαντικά ευρήματα από τον Δείκτη Καινοτομίας της PwC είναι: 

 Οι ηγέτες δείχνουν να έχουν χαμηλή εμπιστοσύνη στην ικανότητα της εταιρείας 
τους για καινοτομία: Μόνο οριακά πάνω από το 25% των συμμετεχόντων απάντησαν ότι 
πρωτοπορούν στην καινοτομία έναντι των ανταγωνιστών τους. 

 Οι εταιρείες υιοθετούν ανοιχτά μοντέλα καινοτομίας: Οι πιο καινοτόμες εταιρείες 
προωθούν την καινοτομία τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού τους, καταργώντας τα 
παραδοσιακά εμπόδια και διασφαλίζοντας ένα πολύ ευρύτερο φάσμα ιδεών, απόψεων, 
ταλέντων και τεχνολογίας. Το 61% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι η εταιρεία τους 
χρησιμοποιεί ένα μοντέλο ανοιχτής καινοτομίας, 59% απάντησαν ότι αναπτύσσει 
σχεδιαστική μεθοδολογία (design thinking), 55% ότι δημιουργεί μαζί με τους πελάτες, 
συνεργάτες και προμηθευτές της. Όλα αυτά σε πολύ υψηλότερα ποσοστά από το 
παραδοσιακό μοντέλο Έρευνας και Ανάπτυξης (34%). 

 Το κλειδί της επιτυχίας στην καινοτομία είναι ο άνθρωπος: Με τη βοήθεια των 
μεγάλων δεδομένων (big data) οι επιχειρήσεις βλέπουν ότι οι πελάτες λειτουργούν με έναν 
συγκεκριμένο τρόπο, αλλά μόνο ο άνθρωπος μπορεί να εξηγήσει γιατί λειτουργούν με τον 
τρόπο αυτό. Κατά συνέπεια, η πλειοψηφία των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα 
(60%) θεωρούν τους υπαλλήλους τους ως τον πιο σημαντικό εταίρο καινοτομίας. 

 Σχεδιάζοντας την επόμενη πρωτοποριακή καινοτομία: Οι εταιρείες τεχνολογίας 
δίνουν τον τόνο των πρωτοποριακών καινοτομιών, με το 58% των ερωτηθέντων να 
απαντούν ότι η εταιρεία τους επικεντρώνεται κυρίως σε αυτήν. 
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Σημειώσεις προς τους συντάκτες:  
 

1. Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της PwC σε αυτόν τον 

σύνδεσμο (http://pwc.to/2vfgWXl) 
2. Μεθοδολογία: Ο Δείκτης Καινοτομίας της PwC αποτελεί μια παγκόσμια έρευνα που 

πραγματοποιείται από την PwC και την εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στρατηγικής της, Strategy&. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω 
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων από τις 12 Σεπτεμβρίου 2016 έως τις 27 
Ιανουαρίου 2017. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της παρούσας έκθεσης 
βασίζονται στις απαντήσεις που παρείχαν περισσότεροι από 1.200 επικεφαλής Εμπειρίας 
(CXOs), αντιπρόεδροι και διευθυντές από 44 χώρεςκαι όλους τους σημαντικούς κλάδους. 
Οι συμμετέχοντες είναι πελάτες της PwC είτε εντοπίστηκαν από τρίτα μέρη.  Η παρούσα 
έκθεση βασίζεται στην ενότητα στρατηγικής του Δείκτη Καινοτομίας της PwC, που 
διαθέτει επίσης λειτουργικές ενότητες σχετικά με τις καινοτόμες χρηματοοικονομικές 
εταιρείες, τα εταιρικά επιχειρησιακά κεφάλαια, τις θερμοκοιτίδες, την ανοιχτή 
καινοτομία, τη διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντων, την έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και τη 
φορολόγηση της R&D.  

 
Σχετικά με την PwC 
Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση 
σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 157 χώρες με περισσότερα από 
223.000 στελέχη που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, φορολογικές και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι έχει αξία για σας και μάθετε ακόμα 
περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.pwc.gr.   
Η επωνυμία PwC αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή περισσότερες από 
τις εταιρείες μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για 
περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure.  
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