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Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον OECD και το Εγχειρίδιο του Όσλο, [The Oslo Manual,1997], υιοθετείται ένας 

ευρύτερος ορισμός μέτρησης/διερεύνησης της καινοτομίας, που εκφράζεται με : Εισαγωγή νέου 

προϊόντος ή μιας ποιοτικής αλλαγής σε ένα υπάρχον προϊόν, Καινοτομία διαδικασίας που είναι νέα 

για έναν κλάδο (industry), Το άνοιγμα μιας νέας αγοράς, Η ανάπτυξη νέων πηγών για την προμήθεια 

πρώτων υλών ή άλλων εισροών, Αλλαγές στην Βιομηχανική Οργάνωση. Η Καινοτομία αναφέρεται 

στη χρήση της τεχνικής προόδου, για την παραγωγή και εκμετάλλευση νέων προϊόντων, υπηρεσιών 

και διαδικασιών. Άρα μια ιδέα δεν αποτελεί από μόνη της καινοτομία και πρέπει να αξιοποιηθεί 

εμπορικά για να θεωρηθεί καινοτομία!  

Ειδικότερα, στον 21ο αιώνα, η σημασία της καινοτομίας για τις επιχειρήσεις αυξάνεται, καθώς η 

παγκοσμιοποίηση των αγορών και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις διευρύνουν και εντείνουν τον 

ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων (και οικονομιών), και οδηγούν σε ταχύτερη ανάπτυξη νέων 

προϊόντων, διεργασιών και οργανωτικών σχημάτων. Πέρα, όμως, από τη συνεισφορά της 

καινοτομίας στην αύξηση του συνολικού προϊόντος μιας οικονομίας, οι καινοτομίες διευκολύνουν 

μεταξύ άλλων την επικοινωνία, τη διάχυση της πληροφορίας, τη μεγαλύτερη κινητικότητα των 

ανθρώπων και βελτιώνουν την ιατρική περίθαλψη. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 250 ΛΕΞΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 1ο 

α) Ποιο είδος τεχνολογικής καινοτομίας (καινοτομία προϊόντος ή 

καινοτομία παραγωγικών διαδικασιών) και ποια γενική 

ανταγωνιστική στρατηγική υιοθετεί η 12Gods; 

Α) Μορφές καινοτομίας 

 
Τόμος Β Κεφ. 1.3 , σελ. 21-25  

Και 4.2 , σελ. 127 – 131 
Παράρτημα 1 και 2, σελ. 3-5 

1.Α.1. Είδος – μορφή καινοτομίας 

Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις: (α) αυτή που συνδέεται άμεσα µε την τεχνολογία, ενσωματώνοντας 

βελτιώσεις και αλλαγές στα προϊόντα η/και στις παραγωγικές διαδικασίες µέσα από τις οποίες 

παράγονται και (β) αυτή που συνδέεται έµµεσα µε το προϊόν/υπηρεσία ή/και την παραγωγική 
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διαδικασία και άμεσα µε τους τρόπους που οργανώνονται οι επιχειρησιακές λειτουργίες, πχ. νέοι 

τρόποι προώθησης και μάρκετινγκ ή αλλαγές στην οργανωτική δομή.  

Στις Βασικότερες διακρίσεις ανήκουν (Σπανός, 2013, σελ.21-25) : η Καινοτομία Προϊόντος έναντι 

Καινοτομίας Παραγωγικών Διαδικασιών (Product vs. Process innovation) , η Καινοτομία στο 

«επιχειρηματικό µοντέλο» (business model), η Τεχνική έναντι Διαχειριστικής Καινοτομίας (Technical 

vs. Administrative innovation). Και η Ριζική ή Σταδιακή Καινοτομία (Radical vs. Incremental 

innovation). 

Στην προκειμένη περίπτωση, η προσπάθεια του Φίλιππου Ζεμπίλα να ανακαλύψει έναν νέο τρόπο 

για να καταστήσει πιο «εύπεπτα» τα ελληνικά βότανα, κατέληξε σε μια καινοτομική κάψουλα 

βοτάνων, που συσκευάζεται και μπορεί να παραχθεί από μηχανές espresso. Η καινοτομία αυτής της 

κάψουλας με την ονομασία 12Gods εμπνευσμένη από το δωδεκάθεο και τη σοφία των αρχαίων 

Ελλήνων για τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων, έχει πολλαπλές διαστάσεις. 

Καταρχάς, αποτελεί καινοτομία προϊόντος, με κατοχυρωμένη πατέντα για την πρωτοτυπία της 

βιοδιασπώμενης (μοναδικής στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά) κάψουλας να περιορίζει στο 

ελάχιστο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και «μεταξύ άλλων, συνεργάστηκε με το Επιστημονικό 

πάρκο Πατρών για την κατοχύρωση» (Παράρτημα 1. Σελ. 3). 

Είναι η πρώτη κάψουλα βοτάνων που κυκλοφορεί στην εθνική αγορά και προσφέρει προστιθέμενη 

αξία λόγω της ταχύτητας παρασκευής αλλά και της εξασφάλισης της φρεσκάδας των βοτάνων λόγω 

της σφράγισης της κάψουλας σε κλειστό περιβάλλον αζώτου. Η συγκεκριμένη κάψουλα έχει φίλτρο 

με φράγμα οξυγόνου το οποίο διατηρείται για εικοσιτέσσερις μήνες, όποτε και η ημερομηνία λήξης. 

Για 24 μήνες δεν περνάει αέρας καθώς το προϊόν σφραγίζεται σε κλειστό περιβάλλον αζώτου και το 

μείγμα των βοτάνων παραμένει φρέσκο χωρίς να αλλοιώνεται ή να οξειδώνεται (παράρτημα 1, σελ. 

3-4). Μάλισταμ δεν ανέπτυξαν μόνο τις κάψουλες, αλλά και «το μηχάνημα που τις συσκευάζει. 

Επιπλέον, οι κάψουλες και οι συσκευασίες του είναι 100% βιοδιασπώμενες και ανακυκλώσιμες» 

(Παράρτημα 1, σελ. 3)1. 

 Η βελτιωτική αυτή μορφή καινοτομίας προϊόντος συμπληρώνεται από την καινοτομία στις 

παραγωγικές διαδικασίες, που απαιτεί και την ανάπτυξη ειδικά διαμορφωμένης μηχανής 

συσκευασίας (παράρτημα 1, σελ. 4). Συνεπώς, φαίνεται ότι η έννοια της καινοτομίας για την 12Gods 

συνδέεται με την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος, αισθητά διαφοροποιημένου και βελτιωμένου. Η 

κάψουλα αυτή αξιοποιεί νέα γνώση για τα ήδη υπάρχοντα βότανα και αναπτύσσεται σε αυτήν μια 

νέα τεχνολογία συσκευασίας (βιοδιασπώμενη και σε συνθήκες αζώτου). 

 
1  «Το χαρμάνι της κάψουλας υποβαθμίζεται σε κομπόστ εντός επτά εβδομάδων μετά το πέρας της χρήσης και μέσα 
σε 23 εβδομάδες επιστρέφει στο υπέδαφος. Είναι η πρώτη κάψουλα που έχει φίλτρο με φράγμα οξυγόνου. 'Άρα, 
κάνει την ίδια δουλειά με το αλουμίνιο, αλλά δεν είναι αλουμίνιο. Το φράγμα οξυγόνου διατηρείται για εικοσιτέσσερις 
μήνες. Οπότε για δυο χρόνια, όση είναι και η ημερομηνία λήξης, δεν περνάει αέρας. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς το 
προϊόν σφραγίζεται σε κλειστό περιβάλλον αζώτου. Έτσι, το μείγμα βοτάνων παραμένει φρέσκο μέχρι να 
καταναλωθεί και δεν προσβάλλεται από μικροοργανισμούς. Δεν είναι μόνο η φρεσκάδα είναι και ότι δεν αλλοιώνεται, 
δεν οξειδώνεται και δεν καταστρέφονται τα αντιοξειδωτικά και οι πολυφαινόλες των βοτάνων» (παράρτημα σελ. 3). 
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1.Α.2. Ανταγωνιστική στρατηγική 

Τέσσερις είναι οι κατηγορίες ανταγωνιστικής στρατηγικής σύμφωνα με τον Porter (Σπανός, 2013, 

σελ. 128): 

• Διαφοροποίηση. Η επιχείρηση που ακολουθεί αυτήν την στρατηγική απευθύνεται σε όλο το 

εύρος της αγοράς με την προσφορά μοναδικού και διαφορετικού χαρακτηριστικού στα προϊόντα 

ή τις υπηρεσίες. 

• Ηγεσία κόστους, όπου η επιχείρηση απευθύνεται σε όλο το εύρος της αγοράς προσφέροντας 

προϊόντα σε χαμηλότερη τιμή από τον ανταγωνισμό, λόγω επίτευξης χαμηλότερου συνολικού 

κόστους. 

• Εστίαση με διαφοροποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση έχει επιλέξει να εστιάσει σε 

ένα μικρό κομμάτι της αγοράς δημιουργώντας παράλληλα ένα σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. 

• Εστίαση με ηγεσία κόστους. Η επιχείρηση εστιάζει σε ένα μικρό κομμάτι της αγοράς 

προσφέροντας ωστόσο ανταγωνιστικά, ως προς την τιμή, προϊόντα, δηλαδή σε χαμηλότερη τιμή 

λόγω χαμηλότερου κόστους παραγωγής. 

Ο τρόπος που μια επιχείρηση επιλέγει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, που διαθέτει, 

αποτυπώνεται στην τεχνολογική στρατηγική που υιοθετεί, όπως αυτή εκφράζεται με την ανάπτυξη 

και εφαρμογή νέων μεθόδων για την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Σπανός, 2013). 

Αναφορικά με την ανταγωνιστική στρατηγική, αυτή είναι η στρατηγική της 

διαφοροποίησης. Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν τη στρατηγική της διαφοροποίησης 

απευθύνονται σε όλο το εύρος της αγοράς στοχεύοντας στη δημιουργία διατηρήσιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος προσφέροντας προϊόντα και οι υπηρεσίες διακρίνονται από τα 

άλλα του κλάδου σε ποιότητα, απόδοση, λειτουργικά χαρακτηριστικά και άλλα μοναδικά στοιχεία 

(Σπανός, 2013, σελ. 128).  

Η 12Gods εστιάζει στις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών  και κατάφερνει να προσφέρει 

δεκάδες βότανα στο φλιτζάνι σε μερικά δευτερόλεπτα με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπρόσθετα, 

προσφέρεται στον καταναλωτή ενα νέο προϊόν με πολυπόθητους ισχυρισμούς υγείας, στοιχείο που 

ενισχύει την ανώτερη ποιότητα της κάψουλας.  

Με τον συνδυασμό καινοτομίας προϊόντος και παραγωγικής διαδικασίας [η δεύτερη αφορά την 

καινοτομία ως προς τη διεργασία της συσκευασίας], η 12Gods ουσιαστικά εφαρμόζει μια στρατηγική 

ανταγωνισμού που θεμελιώνεται στην πρωτοτυπία. Από τη μια ο επανασχεδιασμός της σύστασης 

της κάψουλας (παράρτημα 1, σελ. 3-4) οδηγεί σε ανώτερη ποιότητα λόγω της ανώτερης θρεπτικής 

αξίας και παράλληλα διότι αφήνει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Από την άλλη 

αναπτύσσοντας η ίδια τη διαδικασία αλλά και τη μηχανή εφαρμογής της νέας τεχνολογικής 
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προσέγγισης για τη βιοδιασπώμενη συσκευασία η 12Gods προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία και 

συνολική ποιότητα.  

Τέλος, η διαφοροποίηση εντοπίζεται στην πρόταση ενός διαφορετικού τρόπου απόλαυσης των 

βοτάνων, «πιο εύχρηστο και πιο ελκυστικό στη χρήση, σε σχέση με τον παραδοσιακό» (παράρτημα 

1, σελ. 4). 

Επομένως, η νεοφυής αυτή επιχείρηση επιλέγει να ακολουθήσει στρατηγική διαφοροποίησης, με 

ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο προϊόν τους, αφού τα βότανα έχουν τεκμηριωμένους 

ισχυρισμούς υγείας με βάση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, σύναψε συνεργασίες με Έλληνες 

παραγωγούς που διαθέτουν πιστοποίηση για βιολογικές καλλιέργειες, ενώ ευελπιστούν να 

αποκτήσουν της δικές τους πρότυπες βιολογικές καλλιέργειες στην Κομοτηνή (Παράρτημα σελ. 5). 

Επομένως, η 12Gods διαφοροποιήθηκε στρατηγικά και λάνσαρε ένα νέο προϊόν με ανώτερα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ άλλαξε τις διαδικασίες παραγωγής προκειμένου να κάνει τις κάψουλες 

βιοδιασπώμενες και ανακυκλώσιμες. Έτσι, κατάφερε να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 

να έχει βλέψεις και στο εξωτερικό, όπου η κατανάλωση ροφημάτων από βότανα είναι πολλαπλάσια.  

 

β) Ποιοι είναι οι σημαντικοί πόροι, ικανότητες και αξίες που φαίνεται 

να κατέχει η 12Gods για ανάπτυξη καινοτομίας; 

Β) Οι πόροι, ικανότητες και αξίες της 12 Gods 

(Ενότητα 7.2 σελ 252-261)  

Η ικανότητα μιας επιχείρησης να παράγει καινοτομία συνδέεται με τις ικανότητες και τους πόρους 

που αυτή διαθέτει αλλά και 

με τον βαθμό συσχέτισης 

τους με την απορροφητική 

τους δυνατότητα. Αυτό 

γίνεται ούτως ώστε να 

δημιουργήσει η 

επιχείρηση καινοτόμα 

προϊόντα και διαδικασίες 

μέσα από την 

εκμετάλλευση της νέας 

γνώσης (Σπανός, 2013). 
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[Εικόνα 1 - Σπανός, σελ. 259] 

Κάθε επιχείρηση αποτελεί ένα σύνολο από ετερογενείς πόρους και ικανότητες. Οι πόροι 

αναφέρονται στα υλικά (μηχανήματα, κεφάλαια κλπ) ή άυλα (τεχνογνωσία, φήμη, οργανωσιακή 

κουλτούρα)  ή εισροές που έχει στην διάθεση της η επιχείρηση.  

Οι ικανότητες της, εκφράζουν αυτά που «μπορεί να κάνει», αξιοποιώντας τους πόρους που «έχει» 

μέσα από οργανωσιακές διαδικασίες , για να πετύχει τους στόχους της. Οι πόροι, οι ικανότητες και 

οι αξίες της επιχείρησης, καθορίζουν τελικά τη δυνατότητα της να εμπλακεί σε καινοτομικές 

δραστηριότητες (Σπανός, 2013, σελ. 255-256). Στους πόρους συγκαταλέγεται και η οργανωσιακή 

γνώση, ένας εξαιρετικός άυλος πόρος. Η οργανωσιακή γνώση 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 προ υπάρχουσα.  

Εικόνα 2 - Σπανός, 2013, 
σελ. 260 

Στον διπλανό πίνακα 

παρουσιάζονται οι αξίες 

που αποτελούν τα κριτήρια 

τα οποία καθοδηγούν τις 

αποφάσεις για καινοτομία 

και δημιουργούν το πλαίσιο 

ανάπτυξης της επιχείρησης. 

Αυτές οι αξίες ενισχύουν και 

διαμορφώνουν τη 

στρατηγική της (Σπανός, 

2013, σελ 258-260). 

Οι σημαντικότερες 

ικανότητες για την 

καινοτομία είναι η μάθηση 

και δημιουργία γνώσης, οι τεχνολογικές ικανότητες, οι ικανότητες μάρκετινγκ, οι ικανότητες 

παραγωγής και τέλος οι ικανότητες συντονισμού και ολοκλήρωσης (Σπανός, 2013, πίνακας 7.4, σελ. 

260)2.  

 
2 Η απορροφητική ικανότητα που έχει μια επιχείρηση την οδηγεί να δημιουργήσει νέα γνώση μέσα από την 
εκμετάλλευση των εξωτερικών πληροφοριών και είναι ιδιαίτερα σημαντική για την δημιουργία καινοτόμων 
προϊόντων. Οι τεχνολογικές ικανότητες, αναφέρονται στην ικανότητα μιας επιχείρησης να αφομοιώνει την 
τεχνολογική γνώση και να την εξελίσσει με τις δυνατότητες που έχει, προκειμένου να οδηγηθεί στην 
ανάπτυξη καινοτομίας. Οι ικανότητες μάρκετινγκ αναφέρονται στην ανάπτυξη καινοτομίας που βασίζεται και 
στην ικανότητα που έχει η επιχείρηση να αναγνωρίζει τις ανάγκες της αγοράς και να αναπτύσσει νέα 
προϊόντα. Οι παραγωγικές ικανότητες, αναφέρονται στις ικανότητες εκείνες της επιχείρησης να αναπτύξει 
την παραγωγή της και να πετύχει ακόμα και οικονομίες κλίμακας, για αυτό και σημαντικό ρόλο παίζει το 
κόστος, προκειμένου να αναπτύξει η επιχείρηση ένα ανταγωνιστικό προϊόν. Οι ικανότητες συντονισμού και 
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Η 12Gods φαίνεται ότι αποτελεί μια ιδιαίτερα δυναμική νεοφυή επιχείρηση, η οποία συνδυάζει 

στρατηγικής σημασίας πόρους, όπως τα μοναδικά ελληνικά βότανα, με ξεχωριστές ικανότητες. Πιο 

ειδικά, η ομάδα των ιδρυτών περιλαμβάνει επιστημονικούς συνεργάτες με εξειδίκευση σε 

νευραλγικής σημασίας τομείς για την ανάπτυξη της νέας κάψουλας. 

Στην προκειμένη περίπτωση για την 12Gods οι πόροι αναφέρονται στο ανθρώπινο δυναμικό της, 

στην τεχνογνωσία που αυτή διαθέτει αλλά και στους καλλιεργητές με τους οποίους συνεργάζεται. Ο 

γεωπόνος ιδρυτής της επιχείρησης, Φίλιππος Ζεμπίλας είναι αυτός που θέτει τα θεμέλια για τη 

δημιουργία της εταιρείας. Η εταιρεία επιπλέον, απαρτίζεται από επιστήμονες, όπως γεωπόνους, 

χημικούς κια νομικούς. Στρατηγικά σημαντική θεωρείται και η συνεργασία με Έλληνες καλλιεργητές 

και παραγωγούς βοτάνων, από τον Έβρο ως την Κρήτη και από τη Σάμο μέχρι την Ήπειρο 

(Παράρτημα, σελ. 3). Επίσης, ο ιδρυτής της εταιρείας διαθέτει το μορφωτικό επίπεδο και την 

επιχειρηματική εμπειρία σε εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων που μπόρεσαν να στηρίξουν την 

ιδέα του(Παράρτημα, σελ. 4), ενώ είναι γεωπόνος με εξειδικευμένες γνώσεις. Ουσιαστική βοήθεια 

δέχτηκε η εταιρεία και από τη θερμοκοιτίδα νεοφυούς επιχειρηματικότητας του ΕΒΕΑ της 

Περιφέρειας Αττικής, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε με το Aroma Hub του επιστημονικού πάρκου 

Πατρών (Παράρτημα 1, σελ. 4). 

Στην προκειμένη περίπτωση η ελληνική επιχείρηση, σε επίπεδο ικανότητας για μάθηση κι 

δημιουργία, έχει καταφέρει να βασιστεί στην προϊόντική καινοτομία της κάψουλας καφέ και να 

παράγει νέα γνώση (νέος τρόπος συσκευασίας), δημιουργώντας κάψουλες με μείγματα βοτάνων , οι 

οποίες μάλιστα είναι βιοδιασπώμενες. Στις τεχνολογικές ικανότητες, η εταιρεία έχε καταφέρει να 

εξελίξει την τεχνολογία ως προς τη σύσταση της κάψουλας. Μέσα από την Έ& Α κατάφερε η ομάδα 

του Ζεμπίλα να δώσει λύση σε σύγχρονα προβλήματα με τις βιοδιασπώμενες κάψουλες οι οποίες 

αποσυντίθενται εντελώς μέσα σε 23 εβδομάδες από την κατανάλωση του προϊόντος (παράρτημα1 , 

σελ. 3-4). Στις ικανότητες μάρκετινγκ, η εταιρεία μέσα από την διοίκηση της κατάφερε να 

αναγνωρίσει και αξιολογήσει τις ανάγκες της αγοράς έγκαιρα και έγκυρα για να αναπτύξει το δικό της 

προϊόν και να το τοποθετήσει με αποτελεσματικό τρόπο στην αγορά. Η ιδρυτική ομάδα, Φίλιππος 

Ζεμπιλας,  αναγνωρίζει τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή για ρόφημα ελληνικών βοτάνων με 

εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορεί να παρασκευαστεί σε ελάχιστο χρόνο. Πέρα από το 

μειωμένο χρόνο παρασκευής έχει και ισχυρισμούς υγείας. Επιπρόσθετα, κατάφερε να χτίσει ένα 

δίκτυο καλλιεργητών με αρωματικά φυτά στην Ελλάδα, προσεγγίζοντας εξατομικευμένα τους 

παραγωγούς. Παράλληλα, σε επίπεδο διανομής είναι σε συζητήσεις με μεγάλη εταιρεία σούπερ 

μάρκετ και στρέφεται και προς την αγορά του εξωτερικού. Τέλος, στις ικανότητες παραγωγής, η 

12Gods έχει αναπτύξει τις βιοδιασπώμενες κάψουλες αλλά και τη μηχανή που τις συσκευάζει. Ενώ, 

διαθέτει ικανότητες συντονισμού και ολοκλήρωσης καθώς καταφέρνει να συνεργάζεται με 20 

παραγωγούς που διαθέτουν πιστοποίηση για βιολογικές καλλιέργειες, σχεδιάζει να συνεργαστεί με 

 

ολοκλήρωσης που διαθέτει μια επιχείρηση αναφέρονται στις ικανότητες εκείνες που βοηθούν την 
επιχείρηση να αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες. 
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περισσότερους και στοχεύει να αποκτήσει τις δικές της βιολογικές  καλλιέργειες στην Κομοτηνή 

(παράρτημα1 , σελ. 4). 

Τέλος, αναφορικά με τις αξίες της επιχείρησης, ο ιδρυτής της επιχείρησης διαθέτει ένα αναπτυξιακό 

πνεύμα και έχοντας την κατάλληλη εμπειρία και σπουδές καταφέρνει να προχωράει μπροστά την 

επιχείρηση του. Η επιχείρηση είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη, αλλά και στην αγορά, 

καθώς αναγνωρίζει έγκαιρα τις αλλαγές, τις εξελίξεις και γενικά τη νέα πραγματικότητα της αγοράς 

(περιορισμένος χρόνος, αναζήτηση αυξημένης ευκολίας) και προσαρμόζει τα καινοτόμα προϊόντα της 

στις μεταβαλλόμενες τάσεις  και τον ανταγωνισμό. 

ΘΕΜΑ 2ο 

Αξιολογήστε τo αποτέλεσμα της μετάβασης από την «εν δυνάμει» 
στην «πραγματοποιημένη» απορροφητική ικανότητα της εταιρείας 
Polaroid, κατά τη μετακίνησή της στο ψηφιακό κόσμο, και εξετάστε 
το ρόλο των κοινωνικών μηχανισμών ολοκλήρωσης σε αυτή την 
κρίσιμη μετάβαση. 

(κεφάλαιο 5, ενότητα 5.2., σελ.166. Τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς 
θα τους βρείτε στη σελ.171) 

Για να επιβιώσει ένας οργανισμός στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό 

να επενδύσει στην μάθηση και τη γνώση. Η ικανότητα για συνεχή παραγωγή και αξιοποίηση νέας 

γνώσης είναι η πηγή διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η ικανότητα ενός οργανισμού 

να αντλεί γνώση από το εξωτερικό περιβάλλον και να την μετουσιώνει σε νέα  γνώση εφαρμόσιμη 

στα προϊόντα και τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί, ονομάζεται απορροφητική ικανότητα (Σπανός, 

2013, σελ. 166). Η ικανότητα αυτή της επιχείρησης να αναγνωρίζει την αξία της νέας εξωτερικής 

γνώσης και η αξιοποίηση της με εμπορικό σκοπό ονομάζεται “απορροφητική ικανότητα” (Zahra and 

George, 2002). 

Η μάθηση και η γνώση αποτελούν καίριους παράγοντες επιτυχίας μιας επιχείρησης στο πλαίσιο της 

καινοτομίας. Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι προκειμένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 

να το διατηρήσει διαχρονικά, η επιχείρηση πρέπει να είναι ικανή να παράγει και να αξιοποιεί νέα 

γνώση διαρκώς (Σπανός, 2013).  

Η απορροφητική ικανότητα διακρίνεται σε «εν δυνάμει και πραγματοποιημένη». Η εν δυνάμει 

προσδιορίζεται από την πρόσκτηση και την αφομοίωση της γνώσης, ενώ η πραγματοποιημένη 

συνδέεται με την ικανότητα μετασχηματισμού και αξιοποίησης της γνώσης (Σπανός, 2013).  

Σημαντικό ρόλο στην μετατροπή της εν δυνάμει σε πραγματοποιημένη γνώση έχει το σύνολο των 

κοινωνικών μηχανισμών ολοκλήρωσης. Αυτό σημαίνει ότι η αφομοίωση και ο μετασχηματισμός της 

γνώσης επηρεάζονται από τον βαθμό διαμοίρασης και διάχυσης της γνώσης. Απαιτείται δηλαδή για 

την επίτευξη της πραγματοποιημένης γνώσης η μεγαλύτερη δυνατή διασυνδεσιμότητα των  μελών 
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του οργανισμού. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει καταρχάς ότι μια εταιρεία κατέχει ήδη βασική γνώση 

και τεχνικές που της επιτρέπουν να αναγνωρίζει της σημαντικότητα της εξωτερικής γνώσης, έτσι 

ώστε να την μετουσιώνει σε καινοτομία (Cohen and Levinthal, 1990). 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζεται η Polaroid, μολονότι κατείχε από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1969 την τεχνολογία για ηλεκτρονικά κλείστρα και την είχε κατοχυρώσει και παρόλο 

που είχε διεξάγει έρευνα για την ψηφιακή εικόνα από τότε, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την γνώση 

και την τεχνολογία έγκαιρα, εμπορευματοποιώντας την κατάλληλη χρονική στιγμή.  

 

 

Σύμφωνα με το σχετικό απόσπασμα, η Polaroid διέθετε το 42% των κονδυλίων της το 1989, για 

έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της ψηφιακής απεικόνισης και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990 

είχε καταφέρει να είναι κορυφαία εταιρεία πωλήσεων ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, ωστόσο 

δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την επιτυχία της (παράρτημα σελ. 6). Κατ’ επέκταση, αναφορικά 

με τις δύο συνιστώσες της εν δυνάμει απορροφητικής ικανότητας φαίνεται ότι θετική εικόνα έχει η 

ικανότητα πρόσκτησης της Polaroid καθώς κατάφερε να αναπτύξει καινοτομία μέσα από έντονες και 

συστηματικές προσπάθειες και να εκμεταλλεύεται εξωτερική και εσωτερική γνώση προκειμένου να 

τις μετατρέψει σε καινοτόμο προϊόν. Ωστόσο, η επιχείρηση δεν αξιολόγησε σωστά τη δυναμική της 

ηλεκτρονικής τεχνολογίας και παρόλο που διεξήγαγε αναλυτική έρευνα αγοράς, δεν κατάφερε 

να προβλέψει ότι το φωτογραφικό άλμπουμ επρόκειτο να αντικατασταθεί από την ψηφιακή 

παρουσίαση διαφανειών (παράρτημα 3. σελ. 6 -7). 

 Η κακή αφομοίωση οδήγησε στην ανικανότητα της Polaroid να ανασυνθέσει και να συνδυάσει την 

αποκτηθείσα γνώση – τεχνολογία με αποτέλεσμα να γίνει δύσκολος ο μετασχηματισμός της σε 

εμπορευματοποιημένη καινοτομία και να καθυστερήσει η πραγματική αξιοποίηση της καινοτομίας 

(«Γνωρίζαμε ότι έπρεπε να αλλάξουμε πορεία αλλά δεν ήμασταν σε θέση να το κάνουμε. Και 

ο λόγος που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε ήταν ότι το στιγμιαίο φιλμ ήταν ο πυρήνας του 

οικονομικού μοντέλου της εταιρείας» - παράρτημα 3, σελ. 7) . Τελικά, η εν δυνάμει απορροφητική 

ικανότητα της Polaroid αν και πολλά υποσχόμενη, δεν κατάφερε να μετασχηματιστεί σε 

πραγματοποιημένη στον κατάλληλο χρονισμό, με απόρροια αυτής της στρατηγικής επιλογής, την 

απώλεια του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος και τη μίμηση της καινοτομίας από αντιγραφείς. Η 

εξέλιξη αυτή οφείλεται στον κακό συντονισμό της συνεργασίας στο εσωτερικό της επιχείρησης ( ήταν 

εμφανής ο φόβος από τους χημικούς και τους ανθρώπους του φίλμ για τις θέσεις εργασίας 

τους σε περίπτωση που εμπλεκόμασταν ηλεκτρονικά, παράρτημα 2 σελ. 7), στην κουλτούρα 

της εταιρείας που έδινε πρωταρχικό ρόλο στην χημεία και τα μέσα και στην αναβλητικότητα της 

διοίκησης  να αναπτύξει την ψηφιακή τεχνολογία. Τέλος, οφείλεται και στην εμμονή των ανθρώπων 

της διοίκησης στην πεποίθηση ότι οι πελάτες θα θέλουν πάντα εκτυπωμένες φωτογραφίες 

(παράρτημα 3, σελ.6), ενώ επιπρόσθετα, η εταιρεία είχε την λανθασμένη άποψη ότι θα μπορούσε 

πάντα να βγάζει κέρδος μέσα από τις εξελίξεις στη χημεία  της φωτογραφίας. Τα στελέχη της 

Polaroid συνέχισαν να πιστεύουν στην σημασία της εκτύπωσης σε χαρτί(παράρτημα 3 σελ.6). 
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 Αναφορικά με τον ρόλο των κοινωνικών μηχανισμών για την κρίσιμη μετάβαση από το εν δυνάμει 

στο πραγματοποιημένο, η αφομοίωση της γνώσης, ο μετασχηματισμός της και τελικά η αξιοποίησης 

της προϋποθέτουν πριν από οτιδήποτε άλλο, το μοίρασμα της στο εσωτερικό της οργάνωσης. Η 

γνώση είναι αποτέλεσμα της κυκλοφορίας ιδεών. Και αυτό προϋποθέτει ότι δεν υπάρχουν 

παράγοντες που παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία ιδεών και την ανάπτυξη κοινής γλώσσας 

(Σπανός, 2013, σελ. 171). Αναφορικά με τους κοινωνικούς μηχανισμούς της Polaroid, είναι αυτοί 

που τελικά εμπόδισαν την εξέλιξη της, επειδή δεν ήταν ικανοποιητικά ισχυροί. Ειδικότερα, η γνώση 

στο εσωτερικό της Polaroid δε φαίνεται να κυκλοφόρησε σωστά, δεν οδήγησε σε εξέλιξη και δεν 

μετασχημάτισε την τεχνολογία για να εξασφαλίσει την «απαραίτητα» αλλαγή πορείας (παράρτημα 

2, σελ. 7). 

Με λίγα λόγια, οι μηχανισμοί εκείνοι που θα μπορούσαν να πρσδώσουν εκσυχρονιστικό χαρακτήρα 

στην Polaroid δε λειτούργησαν. Η «φτωσή αντίληχη της πραγματικότητας» (Σπανός, 2013, σελ. 

175), εμπόδισε τον Land (ιδρυτή της Polaroid) να προβλέψει την απαξίωση του φιλμ και την ανάδειξη 

της ψηφιακής φωτογραφίας (παράρτημα 2, σελ. 7). Τέλος, η περιορισμένη διασυνδεσιμότητα των 

τμημάτων έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, τεχνολογίας, μάρκετινγκ, στέρησε από την ομάδα των 

μετόχων πρόσβαση στις πραγματικές εξελίξεις της αγοράς. 

ΘΕΜΑ 3ο 

α) Αναφέρετε σε ποιoν από τους τρεις θεμελιώδεις παράγοντες που 

επιδρούν στο καινοτομικό αποτέλεσμα βασίζεται η Micrel Medical 

Devices και πώς ακριβώς αυτός χρησιμοποιείται από την εταιρία.. 

(Ενότητα 4.3 , σελ 138-139)  

Υπάρχουν  τρεις  θεμελιώδεις  παράγοντες  που  προσδιορίζουν τα κέρδη από την καινοτομία : Το 

«καθεστώς  ιδιοποίησης» ,  οι  απαιτούμενοι  για  την καινοτομία  «συμπληρωματικοί  πόροι»    

και  η  φάση  του κύκλου  ζωής  της  καινοτομικής  τεχνολογίας.  Η  διαπλοκή  των  παραγόντων  

αυτών εξηγεί την κατανομή των αποτελεσμάτων (κέρδη, φήμη, μερίδια αγοράς, ανάπτυξη, κ.ο.κ) 

από την καινοτομία ανάμεσα σε τρεις εμπλεκόμενους παίκτες: την επιχείρηση που  καινοτομεί,   τους  

«αντιγραφείς»   και  τέλος  τους προμηθευτές των απαιτούμενων συμπληρωματικών πόρων.  

Καθεστώς Ιδιοποίησης (Appropriability regime) :Οι παράγοντες  του  περιβάλλοντος  που  επιδρούν  

στην  δυνατότητα  του  καινοτόμου  να «προφυλάξει»,  να  κρατήσει  για  λογαριασμό  του  τα  εν  

δυνάμει  κέρδη  από  την καινοτομία.   

Συμπληρωματικοί Πόροι : Όλα  τα  συνοδευτικά  στοιχεία  όπως  αποτελεσματική παραγωγή,  

μάρκετινγκ,  συμπληρωματικές  τεχνολογίες,  υπηρεσίες  πριν  ή  μετά  την πώληση,  αποτελεσματικά  

κανάλια  διανομής,  κ.ο.κ.  αποτελούν  τους συμπληρωματικούς (της καινοτομίας) πόρους.  
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Η  εισαγωγή  της  καινοτομίας  στην  αγορά  προϋποθέτει  την  ύπαρξη  συνοδευτικών πόρων  και  

υπηρεσιών  που  είναι  κατάλληλα  προσαρμοσμένες  στις  ιδιαιτερότητες  της συγκεκριμένης 

καινοτομίας, εξ’ ου και ο όρος εξειδικευμένοι συμπληρωματικοί πόροι.  

Φάση του τεχνολογικού κύκλου: Η  ύπαρξη  ή  όχι  ενός  «οριστικά»  διαμορφωμένου  κυρίαρχου  

σχεδίου  επηρεάζει καταλυτικά την ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στον «καινοτόμο» και τους 

επίδοξους αντιγραφείς  του.  Ανάλογα με το βαθμό που η αντιγραφή της κεντρικής ιδέας (concept) 

του προϊόντος είναι δυνατή, τότε οι  αντιγραφείς  μπορούν  να  «μπουν  δυνατά  στο  παιγνίδι»  

αλλάζοντας/ μεταβάλλοντας/βελτιώνοντας  το. 

Ισχυρό Καθεστώς Προστασίας : Κατά πόσο  ο  καινοτόμος  είναι  σε  θέση  να προστατεύσει  με  

αποτελεσματικό  τρόπο  την  κατοχυρωμένη  πνευματική  του ιδιοκτησία  (π.χ.  μέσα  από  πατέντα)  

ή  να  κρατήσει  το  βιομηχανικό  μυστικό στερώντας από τους επίδοξους αντιγραφείς την πρόσβαση 

στην τεχνική γνώση τότε, έχει τη δυνατότητα να αποκομμίσει κέρδη για κάποια, όχι ευκαταφρόνητη 

χρονική περίοδο.  

Ασθενές Καθεστώς Προστασίας : Σε ένα  περιβάλλον  ασθενούς  προστασίας,  ο  καινοτόμος  θα  

πρέπει  να  κάνει  λεπτούς χειρισμούς  στρατηγικής  που  θα  του  επιτρέψουν  να  διασφαλίσει  το  

μεγαλύτερο δυνατό μερίδιο από τα κέρδη.  

Η Micrel Medical Devices, χρησιμοποιεί τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στρατηγικά αφενός για 

να διασφαλίσει τις μελλοντικές γραμμές παραγωγής και αφετέρου για να αναλύσει την αγορά, να 

ελέγξει τους ανταγωνιστές, να εξασφαλίσει την ελευθερία λειτουργίας (freedom to operate) και να 

βρει έμπνευση για νέες τεχνολογικές εξελίξεις (παράρτημα, σελ. 7). Ως εκ τούτου, βασίζεται στο 

«καθεστώς ιδιοποίησης» προκειμένου  να  κρατήσει  για  λογαριασμό  της  τα  εν  δυνάμει  κέρδη  

από  την καινοτομία που παράγει, εκμεταλλευόμενη σαφώς την  ύπαρξη  νομικών  μηχανισμών  

προστασίας  της  πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Η εταιρεία δημιούργησε το πρώτο καινοτόμο  προϊόν της, μια φορητή αντλία σύριγγας, που 

επέτρεψε στους ασθενείς που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στο 

σπίτι αντί στο νοσοκομείο. Έπειτα, ανέπτυξε ένα πλήρες φάσμα φορητών ογκομετρικών 

αντλιών έγχυσης και έγχυσης σύριγγας για οικιακή και νοσοκομειακή περίθαλψη, όλα με 

στόχο την πιο άνετη θεραπεία των ασθενών. Η εταιρία συνεχίζει να ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την 

κατασκευή και την εμπορία «έξυπνων» συστημάτων χορήγησης φαρμάκων για εφαρμογές 

νοσοκομειακής και κατ' οίκον φροντίδας. Τα προϊόντα έχουν μικρό μέγεθος και έχουν χαμηλή 

κατανάλωση ενέργειας, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα φιλικά προς τον χρήστη (παράρτημα, σελ. 

7). 

Είναι ευδιάκριτο το γεγονός ότι η εταιρεία διακρίνεται από ένα ισχυρό καθεστώς ιδιοποίησης, καθώς 

έχει μακρά παράδοση στην ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών και καταφέρνει να προφυλάξει 

την καινοτομία που παράγει κατοχυρώνοντας με συνέπεια τις εφευρέσεις της. Έχει περισσότερες 

από 21 οικογένειες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και μια μακροχρόνια συνεργασία με έναν 

Γερμανό δικηγόρο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το χαρτοφυλάκιο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 



ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΥΦΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ- Η ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΠ 

 

 

12 Επιμέλεια παρουσίασης: Κατερίνα Μαργαριτοπούλου    Eclass4U.gr 2021-2022 

περιλαμβάνει προϊόντα, μεθόδους και εφευρέσεις που αφορούν την επιστήμη του 

υπολογιστή(παράρτημα, σελ. 8). 

Αν και η κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των δικών της εφευρέσεων δεν αποτελεί εγγύηση 

κατά της παραβίασης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κάποιου άλλου, ο CEO Τσουκαλής σημειώνει 

ότι οι ανταγωνιστές που διαχειρίζονται την πνευματική ιδιοκτησία με επαγγελματικό τρόπο γενικά 

σέβονται τη «θέση» άλλων παικτών (παράρτημα, σελ. 8). 

Η εταιρεία κατάφερε να καινοτομήσει, αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις που υπήρχαν στην αγορά και 

αναπτύσσοντας ένα καινοτόμο προϊόν το οποίο ήταν πιο άρτιο και ανταγωνιστικό από ότι μέχρι τότε 

κυκλοφορούσε. Κατοχύρωσε την πατέντα της και συνεχίζει με επιμέλεια να προστατεύει την 

καινοτομία που παράγει προκειμένου να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην αγορά. 

Η Micrel ακολουθεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Οι εφευρέσεις με μια αναμενόμενη υψηλή δυναμική στην αγορά κατοχυρώνονται με δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας και η πνευματική ιδιοκτησία χρησιμοποιείται επιθετικά. Για την αποτελεσματικότερη 

προστασία αυτών των ελπιδοφόρων καινοτομιών, τα πρόσθετα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

συγκεντρώνονται στρατηγικά γύρω από τα βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Επί του παρόντος, η 

Micrel διαθέτει τρία τέτοια σύνολα- ομάδες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι οποίες αποσκοπούν όλες 

στο να εμποδίσουν τους ανταγωνιστές να εισέλθουν στους τομείς ενδιαφέροντος της εταιρείας 

(παράρτημα, σελ. 8). 

Ειδικότερα, η φύση της τεχνολογικής καινοτομίας της Micrel Medical devices, είναι αυτή που 

πρωταρχικά επιτρέπει στην εταιρεία να έχει τέτοια ικανοποιητική επίδοση στην αγορά (ανάπτυξη 

καινοτομικής φορητής αντλίας έγχυσης (παράρτημα 4, σελ. 7). 

Σε επίπεδο καθεστώτος ιδιοποίησης πέρα από την καινοτομική ιατρική τεχνολογία, η Micrel 

διασφαλίζει κέρδη από μια αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης της πνευματικής της ιδιοκτησίας 

(κατοχυρώνει πατέντες και εφευρέσεις στον κατάλληλο χρονισμό - παράρτημα 3, σελ. 8). Έχει 

εξασφαλίσει δηλαδή και κατάλληλους «νομικούς μηχανισμούς προστασίας» (Σπανός, 2013). 

Σε πλαίσιο συμπληρωματικών πόρων, η γνώση που αναζητείται κυρίως σε νέες ανακαλύψεις αλλά 

και βελτιώσεις στην ήδη υπάρχουσα τεχνολογία, αλλά και οι κατάλληλες υποδομές, επιτρέπουν στην 

εταιρεία διαχρονικά να είναι αποδοτική ανταγωνιστικά. 

Στους συμπληρωματικούς αυτούς πόρους, η Micrel έχει εντάξει τόσο γενικής χρήσης, δηλαδή 

τεχνολογίες ιατρικής όσο και εξειδικευμένης, που αφορούν πρωτοπόρες ανακαλύψεις στον χώρο και 

απαιτούν ανάλυση, έρευνα, επεξεργασία, εργαστηριακά πειράματα κ.ο.κ. (παράρτημα 4, σελ. 7-8). 

Όσον αφορά τη φάση του τεχνολογικού κύκλου, η εταιρεία διαθέτει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο από 

«κυρίαρχα σχέδια» δηλαδή πρότυπα αντλιών έγχυσης σε τελική μορφή. Έχει επίσης αναπτύξει 

εφευρέσεις και σχέδια για βελτιώσεις ήδη υπαρχόντων τεχνολογιών και ιδεών προϊόντων που 

βρίσκονται σε μια πιο «ρευστή – προπαραδειγματική» ή «παραδειγματική» φάση (Σπανός, 2013). 
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3.β) Αναλύστε τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση του 

συγκεκριμένου θεμελιώδη παράγοντα. 

Το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται η ελληνική εταιρεία την προφυλάσσει ως προς 

την καινοτομία και χωρίς αυτό θα ήταν επιρρεπής σε αντιγραφές από τον ανταγωνισμό. Χωρίς 

προστασία από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ο ηγέτης της τεχνολογίας θα αντιγραφεί, ειδικά από μεγάλες 

εταιρείες, μόλις η αγορά κατανοήσει την τεχνολογία και αρχίσει να την υιοθετεί – και μάλιστα με πολύ 

μικρότερο κόστος σε σχέση με αυτό του πρωτοπόρου. Η ανώτερη ποιότητα των προϊόντων, σε 

συνδυασμό με την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, στηρίζει τη δημιουργία εμπορικών σημάτων 

και τον καθορισμό προνομιακών τιμών για τα προϊόντα της εταιρίας. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

της εταιρίας προέρχεται από τη βαθιά κατανόηση των αναγκών των ασθενών και των γιατρών: οι 

κύριες πηγές καινοτομίας της είναι τα αιτήματα των πελατών, τα σχόλια των τελικών χρηστών και η 

δική της πρόβλεψη για την αγορά (παράρτημα, σελ. 8). 

Το βασικότερο όφελος για την εταιρεία είναι ότι μπορεί να λαμβάνει σημαντικά κέρδη από την 

καινοτομία της χάρη στο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και την προστασία που της παρέχουν τα 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η Micrel κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ακόμα και τις βελτιώσεις 

που έχουν ορισμένη αξία, αλλά οι οποίες δεν αποτελούν απαραίτητα πρωτοποριακή καινοτομία. 

Αυτές προστατεύονται έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμυντικά προς τους ανταγωνιστές 

(παράρτημα, σελ. 8). Δημιουργεί δηλαδή, εμπόδια στους ανταγωνιστές της προκειμένου να 

απολαμβάνει περισσότερα οφέλη από την καινοτομία που παράγει.  

Όλες οι άλλες τεχνολογικές λεπτομέρειες, ειδικά αν μπορούν να διατηρηθούν μυστικές, 

προστατεύονται ως εμπορικά μυστικά. Αν και είναι συχνά ζωτικής σημασίας να χορηγηθεί ένα 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το συντομότερο δυνατόν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά εάν η αγορά είναι 

πολύ δυναμική, μπορεί να είναι επωφελές για αυτό να διαρκέσει περισσότερο. Αυτό επιτρέπει 

περισσότερο χρόνο για την τροποποίηση των αξιώσεων εντός των ορίων των όσων περιγράφονται 

στην αίτηση και αναβάλει την απόφαση επικύρωσης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, πράγμα που 

σημαίνει ότι μπορεί να ληφθεί υπόψη η ανατροφοδότηση από την αγορά (παράρτημα, σελ. 8). 

Επιπρόσθετα, της δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσει στρατηγικές συνεργασίες με φαρμακευτικές 

εταιρείες, καθώς διαφυλάσσει την καινοτομία της με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ταυτόχρονα 

παρακολουθεί τακτικά τις δραστηριότητες κατοχύρωσης των ανταγωνιστών της και έτσι μπορεί να 

διασφαλίσει ότι έχει την ελευθερία να λειτουργεί για νέα προϊόντα και, ως εκ τούτου, θα αποφύγει την 

παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τρίτων. Τα αποτελέσματα αποφέρουν επίσης πολύτιμες 

πληροφορίες στην αγορά και έμπνευση (παράρτημα, σελ. 8). Έτσι, καταφέρνει να αποφύγει 

παραβίαση διπλωμάτων των ανταγωνιστών αλλά αποκομίζει και πληροφορίες που μπορεί να της 

επιτρέψουν να εμπνευστεί νέα καινοτόμα προϊόντα καθώς έχει ένα ισχυρό τμήμα Έρευνας και 

Ανάπτυξης.  

Με τη δυνατότητα  της Micrel να εξασφαλίζει αποκλειστικότητα και επαναξιολογηση των εφευρέσεων 

της, είναι σε θέση να επιλέγει και την στρατηγικά πιο κατάλληλη περίοδο για την εισαγωγή μιας 
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καινοτομίας στην αγορά. Προστατεύεται έτσι από το ρίσκο του πρωτοπόρου καταφέρνοντας να 

εξοικονομεί περίσιες δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ή προβολής. 

Με προσεκτικές κινήσεις και αρμονικά συνδεδεμένες στρατηγικές επιλογές τεχνολογική 

κατεύθυνσης, η εταιρεία «ταυτίζεται» με την αγορά, αφουγκράζεται τις ανάγκες των ασθενών και 

εξετάζει τις ανάγκες των Β2Β πελατών της. Αυτό της προσδίδει την επιθυμητή ανταγωνιστική θέση 

στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. 
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