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Κίνητρα και θεωρητικό υπόβαθρο

• Απορροφητική ικανότητα  Τί είναι; Πως μετραται?

• Η απορροφητική ικανότητα είναι κρίσιμος διαμεσολαβητικός μηχανισμός για την 
αποτελεσματική ανάπτυξη της καινοτομικής δραστηριότητας (Cohen and Levintal (1990) και 
Zahra and George (2002). Η ανάπτυξη απορροφητικής ικανότητας έχει κόστος και είναι 
πολυδιάστατη

• Επηρεάζει μια σειρά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη 
και γνώσης καινοτομίας (Gkypali et al., 2018; Jansen et al., 2005; Schildt et al., 2012). 

• Εν τούτοις, η σχέση μεταξύ απορροφητικής ικανότητας και σύνθετων τύπων στρατηγικών 
καινοτομίας δεν έχει διερευνηθεί (Najafi-Tavani et al., 2018; Zou et al., 2018). 

• Η σχέση αυτή γίνεται ακόμα πιο σημαντική αφού συνήθως οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν ένα 
χαρτοφυλάκιο καινοτομίας αποτελούμενο από διαφορετικούς τύπους καινοτομίας και 
συνδυασμούς αυτών καταλήγοντας σε «στρατηγικές παράλληλων διαδρομών» (Nelson, 1961) 
που προσδιορίζονται από την ταυτόχρονη επιδίωξη σύνθετων στρατηγικών καινοτομίας.

• Διάκριση σε πραγματοποιούμενη (realized) και δυνητική (potential) απορροφητική ικανότητα
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Στόχοι έρευνας

• Να διερευνηθούν οι συνέργειες μεταξύ τεσσάρων τύπων καινοτομίας (προϊόντος, 
διαδικασίας, μάρκετινγκ, οργανωσιακής)

• Να διερευνηθούν οι συνέργειες μεταξύ τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας

• Να μελετηθεί η επίδραση διαφορετικών συνδυασμών τύπων καινοτομίας στην 
αποτελεσματικότητα της απορροφητικής ικανότητας όταν η τελευταία ορίζεται 
ανάλογα με τον προσανατολισμό της στρατηγικής καινοτομίας που υιοθετείται από τις 
επιχειρήσεις
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Μεθοδολογία έρευνας και δεδομένα

• Στατιστικά Στοιχεία: Πανευρωπαϊκή Στατιστική Έρευνα για την Καινοτομία (CIS 2012-2014) που 
διεξάγει το ΕΚΤ και υποβάλει τα αποτελέσματα στη Eurostat

• Δεδομένα: 2.250 Ελληνικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας με 
μέγεθος άνω των 10 εργαζομένων

• Επίπεδο ανάλυσης: Επιχείρηση

• Οικονομετρική προσέγγιση: 

ταυτόχρονη εκτίμηση συστημάτων πολλαπλών εξισώσεων  με διχοτομικές και συνεχείς 
εξαρτημένες μεταβλητές. 

Εκτιμητής: Conditional Mixed Process (Roοdman, 2011). 
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Περιγραφικά 
στατιστικά

Κατανομή επιχειρήσεων ως προς το μέγεθος, (στο 
δείγμα 2.506 επιχειρήσεων) 

CIS 2012-2014 στην Ελλάδα

under 50 50-249 more than 250
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Περιγραφικά 
στατιστικά
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Περιγραφικά 
στατιστικά
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Μέθοδοι και Αποτελέσματα (α): Συνέργειες μεταξύ τύπων
καινοτομίας

• Τέσσερα probit (τύποι καινοτομίας) και ένα Heckman selection (καινοτόμοι-μη καινοτόμοι)
ταυτόχρονα. 

• Άμεση εξάρτηση: cross effects τεχνολογικής και η τεχνολογικής καινοτομίας

• Έμμεση εξάρτηση: συσχέτιση των όρων μη παρατηρούμενης ετερογένειας (ρ’s)

• Η τεχνολογική και η μη τεχνολογική καινοτομία αναπτύσσουν συνέργειες αλλά όχι καθολικές. 

Εντοπίζονται συνέργειες μεταξύ της καινοτομίας προϊόντος (τεχνολογική) και της 
καινοτομίας μάρκετινγκ (μη τεχνολογική καινοτομία). Η απόφαση ανάπτυξης 
καινοτομίας προϊόντος επηρεάζεται θετικά από την ανάπτυξη καινοτομίας μάρκετινγκ

Οι αποφάσεις ανάπτυξης καινοτομίας προϊόντος και καινοτομίας marketing συνδέονται 
(και) μέσω μη παρατηρούμενων επιχειρησιακών χαρακτηριστικών

Η πιθανότητα ανάπτυξης καινοτομίας διαδικασίας (τεχνολογική καινοτομία) 
επηρεάζεται άμεσα και θετικά από την απόφαση ανάπτυξης οργανωσιακής καινοτομίας 
(μη τεχνολογική καινοτομία)
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Αποτελέσματα

Μοντέλου 
(Multivariate 
probit)

με τους τέσσερις 
τύπους 
καινοτομίας και τις 
σχέσεις μεταξύ 
τους

Product 

Innovation

Process 

Innovation

Organisation

Innovation

Marketing 

Innovation Selection
(1) (2) (3) (4) (5)

Organisation Innovation 0.006    (0.219) 0.704***    (0.212) - - -

Marketing Innovation 0.754***    (0.221) -0.139    (0.248) - - -

Export 0.242***    (0.079) -0.100    (0.089) -0.103    (0.070)

-0.040   

(0.082) -

R&D 0.343***    (0.075) -0.219**    (0.089) 0.393***    (0.078) 0.246***    (0.095) -

Other innovation 0.266**    (0.135) 0.430**    (0.174) 0.755***    (0.130) 0.613***    (0.145) -

Collaboration 0.119    (0.077) 0.695***    (0.103) 0.412***    (0.082) 0.182*    (0.094) -

Highly skilled employees 0.004**    (0.002) -0.003*    (0.002) 0.001    (0.002)

-0.003   

(0.002) -

Patent application 0.620***    (0.206) - - - -

Design application 0.301    (0.268) - - - -

Licence out - 0.256   (0.209) - - -

Licence in - -0.189    (0.190) - - -

Turnover growth - - 0.733***    (0.107) -

Employment  growth -0.058***    (0.015) -0.014    (0.014) 0.029***    (0.011)

-0.002  

(0.011)

0.005   

(0.011)

Turnover growth -0.018    (0.040) -0.001    (0.049) 0.182**    (0.085) 0.069*    (0.039)

0.016    

(0.028)

Firm size

50-249 0.073    (0.072) -0.023    (0.116) 0.017    (0.118)

0.124   

(0.088) 0.234***    (0.073)

250 or more 0.222*    (0.127) -0.168    (0.142) 0.093    (0.174)

0.117    

(0.135) 0.912***    (0.119)

Constant -1.416***    (0.182) 0.897***    (0.120) -1.121***    (0.381) -1.258***    (0.309) -0.230***    (0.028)

𝜌 𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑝𝑟𝑜𝑐 -0.059    (0.064) 𝜌 𝑝𝑟𝑜𝑐,𝑜𝑟𝑔 0.018    (0.112) 𝜌 𝑜𝑟𝑔,𝑚𝑟𝑘𝑡

0.422*** 

(0.052) 

𝜌 𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑜𝑟𝑔 0.028    (0.085) 𝜌 𝑝𝑟𝑜𝑐,𝑚𝑟𝑘𝑡 0.174    (0.127) 𝜌 𝑜𝑟𝑔,𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡

0.055 

(0.366)

𝜌 𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑚𝑟𝑘𝑡 -0.138*    (0.079) 𝜌 𝑝𝑟𝑜𝑐,𝑠𝑒𝑙𝑐𝑡

-0.026

(0.110) 𝜌 𝑚𝑟𝑘𝑡,𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡

-0.040 

(0.257)

𝜌 𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 -0.134    (0.109)

N 2250.000

Chi^2 3522.782***

BIC 8201.148
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Αποτελέσματα (β): Αποτελεσματικότητα Ανθρωποκεντρικής 
Απορροφητικής ικανότητα
Επίδραση συνδυασμών τύπων καινοτομίας στην απορροφητική ικανότητα
όταν ορίζεται ως παραγωγικότητα της εργασίας υψηλής ειδίκευσης (% εργασίας υψηλής 
ειδίκευσης/Έσοδα Πωλήσεων). 

• Η στρατηγική καινοτομίας που στηρίζεται στην εκμετάλλευση των συνεργειών 
καινοτομίας προϊόντος και μάρκετινγκ ασκεί θετική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα της ανθρωποκεντρικής απορροφητικής ικανότητας

• Αντίθετα,  η o προσανατολισμός σε στρατηγική καινοτομίας που εκμεταλλεύεται τις 
συνέργειες μεταξύ καινοτομίας διαδικασίας και οργανωσιακής, ασκεί αρνητική 
επίδραση στην αποτελεσματικότητα της ανθρωποκεντρικής απορροφητικής 
ικανότητας
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Αποτελέσματα (γ): Αποτελεσματικότητα Εξωστρεφούς 
Απορροφητικής ικανότητα
Επίδραση συνδυασμών τύπων καινοτομίας στην αποτελεσματικότητα της εξωστρεφούς 
απορροφητικής (extramural RD, acquisition of external knowledge/ Έσοδα πωλήσεων)

• Οι συνέργειες μεταξύ  καινοτομίας διαδικασίας και οργανωσιακής ασκούν θετική 
επίδραση στην αποτελεσματικότητα της εξωστρεφούς απορροφητικής ικανότητας

• Αντίθετα ο προσανατολισμός σε στρατηγική καινοτομίας που εκμεταλλεύεται τις 
συνέργειες μεταξύ καινοτομίας προϊόντος και μάρκετινγκ δεν ασκούν σημαντική 
επίδραση στην αποτελεσματικότητα της εξωστρεφούς απορροφητικής ικανότητας.

• Πολλαπλές συσχετίσεις των μη παρατηρούμενων χαρακτηριστικών ετερογένειας. 
Econometric strategy matters 

• Τα οικονομετρικά ευρήματα είναι ευσταθή για εναλλακτικούς ορισμούς της 
εξωστρεφούς απορροφητικής ικανότητας
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Αποτελέσματα

Μοντέλου εκτίμησης της 
επίδρασης των 

συνδυασμών καινοτομίας 
στην αποτελεσματικότητα 
της απορροφητικότητας 

των επιχειρήσεων 

Α μέρος πίνακα

Human Centric Absorptive Capacity 

Efficiency Extrovert  Absorptive capacity Efficiency

(1) (2)

Product and Marketing 

Innovation
1.660*** 

(0.163)

0.001   

(0.012)

Process and Organizational 

Innovation
-1.602***   

(0.241)

0.042***   

(0.011)

Part of enterprise group
0.398***  

(0.087)

-0.014  

(0.014)

Public Funding
-0.091   

(0.096)

0.030***   

(0.009)

Domestic Public Procurement 
0.158**   

(0.072)

-0.015**  

(0.007)

Foreign Public Procurement 
-0.351*   

(0.179)

-0.001   

(0.006)

Firm size

50-249
1.674***   

(0.137)

0.000   

(0.020)

250 or more
4.112***   

(0.224)

-0.027**  

(0.012)

Constant
11.270***   

(0.183)

0.024***  

(0.008)

Product and Marketing Innovation

Export 
0.118**  

(0.059)

0.082   

(0.074)

R&D 
0.350***   

(0.066)

0.287***   

(0.085)

Other innovation 
0.621***   

(0.111)

0.727***  

(0.130)

Collaboration 
0.322***  

(0.038)

0.257***  

(0.059)

Highly skilled employees
-0.011***  

(0.002)

-0.002  

(0.002)

Patent Application
0.112   

(0.103)

0.091   

(0.181)

Trademark
0.450***   

(0.105)

0.591***  

(0.148)

Utility Patent application
0.309*   

(0.181)

0.426*  

(0.252)

Design application
0.362**   

(0.151)

0.751***  

(0.185)

Firm size

50-249
0.077   

(0.069)

0.089  

(0.076)

250 or more
0.060   

(0.170)

0.211   

(0.134)

Constant
-1.156***  

(0.180)

-1.560***   

(0.252)
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Αποτελέσματα

Μοντέλου εκτίμησης της 
επίδρασης των 

συνδυασμών καινοτομίας 
στην αποτελεσματικότητα 
της απορροφητικότητας 

των επιχειρήσεων 

Β μέρος πίνακα

Process and Organizational Innovation

Export 
-0.126**  

(0.060)

-0.066  

(0.061)

R&D 
0.276***   

(0.083)

0.342***   

(0.088)

Other innovation 
0.711***   

(0.129)

0.819***   

(0.146)

Collaboration 
0.358***   

(0.063)

0.478***   

(0.071)

Highly skilled employees
0.008***   

(0.002)

-0.000  

(0.002)

Licence out
0.272  

(0.209)

0.382  

(0.265)

Licence in
0.057   

(0.119)

0.083   

(0.193)

Firm size 0.000   (.) 0.000   (.)

50-249
0.067   

(0.114)

0.030   

(0.122)

250 or more
0.297*   

(0.161)

0.121   

(0.145)

Constant
-1.548***  

(0.137)

-1.241***   

(0.276)

Selection

Turnover growth
0.000   

(0.007)

-0.002  

(0.012)

Employment  growth
-0.001  

(0.019)

0.023   

(0.030)

Firm size 0.000   (.) 0.000   (.)

50-249
0.208***  

(0.066)

0.226***  

(0.066)

250 or more
0.920***  

(0.127)

0.908***   

(0.120)

Constant
-0.281***  

(0.030)

-0.212***   

(0.029)

𝜌 ℎ𝑎𝑏𝑠𝑐𝑎𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑚𝑟𝑘𝑡
-0.750***   

(0.112)

-0.012   

(0.026)

𝜌 𝑎𝑏𝑠𝑐𝑎𝑝,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛
0.659***   

(0.133)

-0.044  

(0.029)

𝜌 ℎ𝑎𝑏𝑠𝑐𝑎𝑝,𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡
1.120***   

(0.115)

-0.044   

(0.037)

𝜌 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑚𝑟𝑘𝑡,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛
0.128**  

(0.059)

0.313***  

(0.066)

𝜌 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑚𝑟𝑘𝑡,𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡
-0.487***   

(0.096)

-0.396**   

(0.190)

𝜌 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛,𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡
0.552***  

(0.129)

0.108   

(0.206)

N 2250.000 2250.000

Chi^2 4464.981*** 1889.888***

BIC 10313.600 4443.321

- robust standard errors clustered at the sectoral level, cmp routine employed

- *, **, *** asterisks denote stat. significance at 10%, 5%, and 1% respectively
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Human Centric Absorptive Capacity 

efficiency

Extrovert Absorptive Capacity efficiency

Product and 

Marketing 

Innovation

Process and 

Organizational 

innovation

Product and 

Marketing 

Innovation

Process and 

Organizational 

innovation

(1) (2) (3) (4)

Export 0.080**   (0.040)
-0.086** 

(0.041)

0.056   

(0.051)

-0.045   

(0.042)

R&D 0.422***   (0.072)
0.483***   

(0.083)

0.497***   

(0.089)

0.561***   

(0.101)

Other 

innovation 
0.219***   (0.025)

0.243***   

(0.043)

0.176***   

(0.040)

0.327***   

(0.048)

Collaboration -0.008***   (0.001)
0.005***   

(0.001)

-0.001   

(0.001)

-0.000   

(0.001)

Firm size

50-249
0.069   

(0.045)

0.004   

(0.075)

0.073   

(0.051)

0.004  

(0.087)

250 or more
0.137   

(0.141)

0.073   

(0.137)

0.241**   

(0.122)

0.044   

(0.126)

Patent 

Application

0.076   

(0.070)
-

0.062   

(0.124)
-

Trademark 0.306***   (0.074) -
0.404***   

(0.101)
-

Utility Patent 

application

0.210*  

(0.123)
-

0.291*   

(0.173)
-

Design 

application
0.246**   (0.103) -

0.514***   

(0.128)
-

Licence out -
0.185   

(0.141)
-

0.261   

(0.181)

Licence in -
0.039   

(0.081)
-

0.057   

(0.132)

N 1.194.000 1.194.000 1.194.000 1.194.000

Πίνακας με τα 
αποτελέσματα διακριτών 

επιλογών (Marginal effects) 
της επίδρασης των 
παραγόντων στις 
αποφάσεις των 

επιχειρήσεων ανά ζευγάρι 
τύπων καινοτομίας

Αποτελέσματα
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Συμπεράσματα και προτάσεις

• Οι σύνθετες στρατηγικές καινοτομίας- συνδυασμοί διαφορετικών τύπων καινοτομίας-
επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης να απορροφά 
και να αξιοποιεί τη γνώση για Ε&Α και καινοτομία (αποτελεσματικότητα απορροφητικής 
ικανότητας). Ο προσανατολισμός της τεχνολογικής καινοτομίας (προϊόντος ή διαδικασίας) 
προσδιορίζει τις ευεργετικές συνέργειες

• Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, ανάλογα με τον προσανατολισμό της στρατηγικής τεχνολογικής 
καινοτομίας (προϊόντος ή διαδικασίας)  που ακολουθούν, να εκμεταλλεύονται συγκεκριμένους 
τύπους συνεργειών καινοτομίας για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των πόρων που 
αφιερώνονται στην απορροφητική τους ικανότητα. 
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