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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά τα εμπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών σε τεχνολογικά 

δυναμικούς ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς κλάδους. Η ανάλυση ξεκινά με την ιστορική 

εξέλιξη της θεωρίας των εμποδίων στην σύγχρονη οικονομική θεωρία και την 

εξήγηση του ρόλου τους στην λειτουργία των αγορών και τον ανταγωνισμό. Έπειτα 

καταπιάνεται με το θέμα του ορισμού των εμποδίων εισόδου με σκοπό να αναδειχθεί 

ο πιο πρακτικός ορισμός από τους πολλούς που έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία. 

Ακολουθεί η κριτική εξέταση ενός μεγάλου αριθμού δομικών χαρακτηριστικών και 

στρατηγικών επιλογών που έχουν προταθεί ως εμπόδια. Κάθε ένα από αυτά 

περιγράφεται, αναφέρονται αναλυτικά οι πηγές του, αποτιμάται κριτικά ο ρόλος του 

ως εμπόδιο και εξετάζονται οι σχετικές εμπειρικές μελέτες. Στην συνέχεια ακολουθεί 

η ανάλυση των εμποδίων από την πλευρά της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού. 

Το τελευταίο μέρος της εργασίας αποτελείται από μια εμπειρική μέτρηση του ύψους 

των εμποδίων για έναν ευρωπαϊκό τεχνολογικά δυναμικό κλάδο, την ευρωπαϊκή 

φαρμακευτική βιομηχανία. Τα αποτελέσματα δείχνουν την ύπαρξη σημαντικών 

εμποδίων εισόδου στον κλάδο.  
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ABSTRACT 

 

The present study concerns barriers to the entry of new competitors in technologically 

dynamic European industrial sectors. The analysis commences with the historical 

development of the entry barrier theory in the framework of modern economics and 

an explanation of their role in market function and competition. Next it focuses on the 

issue of defining barriers to entry in order to point out the most practical definition 

from the various ones that have been proposed in the literature. Following is a critical 

appraisal of a large number of structural characteristics and strategic choices that have 

been proposed as barriers. For each one of them there is a description, an analytical 

explanation of its sources, a critical evaluation of its impact as a barrier and a 

reference to the relative empirical studies. Next is the analysis of barriers to entry 

from the European Competition Policy point of view. The final part of the study is an 

empirical assessment of the height of entry barriers in a technologically dynamic 

sector, the European pharmaceutical industry. The results of the study show the 

presence of high barriers to entry in the sector.  
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1 ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ  

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Το ερευνητικό ζήτημα της διατριβής αυτής είναι τα εμπόδια εισόδου νέων 

ανταγωνιστών σε τεχνολογικά δυναμικούς βιομηχανικούς κλάδους και μπορεί να 

χωριστεί στα κάτωθι ερωτήματα:  

• Τι είναι τα εμπόδια εισόδου και πως μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία 

του ανταγωνισμού σε ένα βιομηχανικό κλάδο; 

• Σε ποιες κατηγορίες μπορούν να χωριστούν τα εμπόδια εισόδου; 

• Τι ακριβώς μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο εισόδου και ποια είναι η επίπτωση 

του; 

• Πώς αντιμετωπίζει το θέμα των εμποδίων εισόδου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

• Πώς μπορούμε να μετρήσουμε εμπειρικά το ύψος των εμποδίων εισόδου; 

• Ποιο είναι το ύψος των εμποδίων εισόδου σε μια τεχνολογικά δυναμική 

βιομηχανία; 

1.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 

Τα εμπόδια εισόδου σχετίζονται άμεσα με το θέμα του ανταγωνισμού. Ο ρόλος του 

ανταγωνισμού στο τρέχον οικονομικό σύστημα της ελεύθερης αγοράς είναι 

κεντρικός. Ο ανταγωνισμός λειτουργεί ως εγγυητής της αποδοτικής λειτουργίας των 

αγορών και ως μέσο προστασίας των καταναλωτών απέναντι στις μονοπωλιακές 

διαθέσεις των εταιριών που σαν στόχο έχουν να αποσπάσουν υπερκανονικά κέρδη εις 

βάρος τους. Όταν μια εταιρία συγκεντρώσει μεγάλη δύναμή αγοράς και αρχίσει να 

χρεώνει μονοπωλιακές τιμές για τα προϊόντα της, τότε ο ανταγωνισμός λειτουργεί ως 

ρυθμιστής και εγγυητής της ισορροπίας της αγοράς. Νέες εταιρίες κάνουν την 

εμφάνιση τους ελκυόμενες από τα μεγάλα κέρδη των εγκατεστημένων, αυξάνουν την 

παραγωγή, εισαγάγουν νέα προϊόντα και μειώνουν τις τιμές ξανά στα ανταγωνιστικά 

επίπεδά. Εφόσον αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί αποδοτικά οποιαδήποτε προσπάθεια 

εκμετάλλευσης των καταναλωτών δεν θα μπορέσει να είναι επιτυχής 

μακροπρόθεσμα.  

Από την παραπάνω διαδικασία μπορούμε να αντιληφθούμε την έννοια και λειτουργία 

του ανταγωνισμού σε τρία βασικά επίπεδα: τον ανταγωνισμό στην ποσότητα 

παραγωγής, τον ανταγωνισμό στις τιμές και τον ανταγωνισμό στην τεχνολογία. Ο 
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ανταγωνισμός στην παραγωγή αφορά τις ποσότητες προϊόντων που διαχέουν στην 

αγορά οι νέες και παλιές εταιρίες του κλάδου. Ο ανταγωνισμός αυτός εξασφαλίζει 

την προσφορά προϊόντων από πολλαπλές εταιρίες ώστε, από την μία να 

ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων των καταναλωτών και από την άλλη μέσω του 

φόβου της υποκατάστασης να αποφεύγεται η χρέωση πολύ υψηλών τιμών. Το 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε αυτόν τον ανταγωνισμό το κερδίζει η εταιρία με την 

μεγαλύτερη παραγωγή.  

Ο ανταγωνισμός στις τιμές λειτουργεί σε συνάρτηση με τον ανταγωνισμό στην 

παραγωγή και αφορά τις τιμές που χρεώνουν για τα προϊόντα τους οι κατασκευαστές. 

Ο ανταγωνισμός αυτός είναι απαραίτητος γιατί προστατεύει τους καταναλωτές από 

την χρέωση, αυθαίρετα ή συνεννόηση, υπερκανονικών τιμών. Κερδισμένες από τον 

ανταγωνισμό τιμών βγαίνουν οι εταιρίες που έχουν χαμηλότερο κόστος και 

μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους.  

Ο ανταγωνισμός στην τεχνολογία τέλος, αφορά τις καινοτομίες που διαχέονται στην 

αγορά από τις εταιρίες ενός κλάδου. Ο ανταγωνισμός αυτός είναι χρήσιμος διότι 

μέσω αυτού διαχέονται νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και νέες τεχνολογίες στην 

αγορά, ικανοποιούνται καλύτερα οι ανάγκες των καταναλωτών, μειώνονται οι τιμές 

των προϊόντων και γίνεται καλύτερη συνολική χρήση των διαθέσιμων πόρων της 

οικονομίας. Κερδισμένες από τον ανταγωνισμό στην τεχνολογία βγαίνουν οι 

καινοτόμες εταιρίες που πειραματίζονται με νέες τεχνικές και διαδικασίες παραγωγής 

και καταφέρνουν να διαχέουν πρώτες τα νέα προϊόντα τους στην αγορά.   

Βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη και αποτελεσματική λειτουργία του 

ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα είναι η δυνατότητα πρόσβασης νέων ανταγωνιστών 

στους βιομηχανικούς κλάδους. Για να μπορεί ο ανταγωνισμός να εκπληρώσει 

επιτυχώς το προδιαγεγραμμένο ρόλο του στις αγορές, θα πρέπει να είναι δυνατόν για 

τις νέες εταιρίες να μπορούν να εισέλθουν στις βιομηχανίες και να επαναφέρουν τις 

τιμές, την παραγωγή και την τεχνολογία σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Αυτή η 

δυνατότητα πρόσβασης των νέων ανταγωνιστών καθορίζεται από τα εμπόδια 

εισόδου. Τα εμπόδια εισόδου αποτελούν δηλαδή τις δομικές και στρατηγικές 

παραμέτρους που καθορίζουν την ευκολία ή δυσκολία πρόσβασης στις υπάρχουσες 

και νέες αγορές. 

Σε κλάδους που τα εμπόδια εισόδου είναι υψηλά περιμένουμε να βρούμε λίγες 

εταιρίες, μειωμένο ανταγωνισμό, υψηλή συγκέντρωση, υψηλές τιμές, μεγάλα μερίδια 

αγοράς και χαμηλούς βαθμούς καινοτομικής δραστηριότητας. Αντίθετα σε κλάδους 
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που χαρακτηρίζονται από χαμηλά εμπόδια εισόδου είναι πιο πιθανόν να εντοπίσουμε 

πολλές εταιρίες, μικρά μερίδια αγοράς, χαμηλή συγκέντρωση και έντονο 

ανταγωνισμό τιμών, παραγωγής και τεχνολογίας. Η ύπαρξη και το ύψος των 

εμποδίων εισόδου μπορεί να καθορίσει συνεπώς τόσο την δομή, όσο και την 

τρέχουσα κοινωνική αποτελεσματικότητα και μελλοντική πορεία ενός κλάδου. Γι’ 

αυτό και η εκτίμηση των εμποδίων εισόδου αποτελεί μια απαραίτητη πλέον πτυχή 

εξέτασης τόσο από τις νέες εταιρίες που επιθυμούν να κάνουν είσοδο σε έναν κλάδο 

όσο και από τις κυβερνήσεις που επιθυμούν να προστατέψουν την υγιή λειτουργία 

του ανταγωνισμού στην οικονομία.  

 

Η έλλειψη όμως ενός κοινού, παγκοσμίως αποδεκτού ορισμού, έχει προκαλέσει 

πολλές διαφωνίες ανάμεσα σε νομικούς και οικονομολόγους για το τι, και κατά πόσο, 

αποτελεί εμπόδιο εισόδου. Ο όρος “εμπόδια εισόδου” γενικά ορίζεται ως οτιδήποτε 

εμποδίζει τις νέες επιχειρήσεις από το να εισέλθουν σε ένα κλάδο. Ωστόσο ο 

παραπάνω ορισμός είναι αρκετά απλοποιημένος και γι’ αυτό έχουν διατυπωθεί 

αρκετοί ακόμη ορισμοί, ο καθένας εκ των οποίων δίνει έμφαση σε διαφορετικές 

κατευθύνσεις. Αντίστοιχες διαφωνίες έχουν διατυπωθεί και για τους τρόπους 

μέτρησης του ύψους των εμποδίων. Χαρακτηριστικό της σύγχυσης που συνδέεται με 

το θέμα είναι ότι οι περισσότερες επιτροπές ανταγωνισμού ανά τον κόσμο έχουν 

υιοθετήσει διαφορετικούς ορισμούς εμποδίων εισόδου και κατά συνέπεια αποτιμούν 

με διαφορετικό τρόπο το ύψος τους (OECD, 2005). 

Συνεπώς η εξέταση ενός τόσο ακανθώδους θέματος όπως είναι τα εμπόδια εισόδου 

μπορεί έχει πολλά θετικά αποτελέσματα τόσο για την βελτίωση της κοινωνικής 

αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών βιομηχανικών κλάδων όσο και για την σωστή 

εφαρμογή του Δικαίου Ανταγωνισμού. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι, αφού 

αναδείξει και αιτιολογήσει τον πιο πλήρη και πρακτικό ορισμό εμποδίων εισόδου, να 

καθορίσει ποιες είναι οι πηγές των εμποδίων εισόδου και κατά πόσο επηρεάζουν την 

είσοδο και έπειτα να ποσοτικοποιήσει αυτά τα συμπεράσματα σε μια πρακτική 

μέθοδο μέτρησης του ύψους τους. Η μέθοδος αυτή θα εφαρμοστεί εμπειρικά σε μια 

τεχνολογικά δυναμική βιομηχανία, στην ευρωπαϊκή βιομηχανία φαρμάκων.  

Αυτή η εργασία θα προσφέρει λοιπόν τόσο στις νέες εταιρίες όσο και στις διάφορες 

επιτροπές ανταγωνισμού μια αναλυτική λίστα των πιθανών εμποδίων εισόδου και μια 

πρακτική πρόταση για την μέτρηση του ύψους τους. Οι θετικές επιπτώσεις της 

παρούσας μελέτης όμως μπορούν και να προχωρήσουν μακρύτερα, αναδεικνύοντας 
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συγκεκριμένα προβλήματα στην λειτουργία ενός μεγάλου ευρωπαϊκού βιομηχανικού 

κλάδου, της βιομηχανίας φαρμάκων. Η μείωση της ανταγωνιστικότητας της 

φαρμακευτικής βιομηχανίας αποτελεί αιτία ανησυχίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ανταγωνισμού - εξ’ ου και η αυτεπάγγελτη έρευνα για την ανταγωνιστικότητα της 

φαρμακευτικής βιομηχανίας που δημοσιεύτηκε την άνοιξη του 2009.  Η εργασία αυτή 

μπορεί να διαφωτίσει τον ρόλο των εμποδίων εισόδου στην βιομηχανία και την σχέση 

τους με την κοινωνική αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα του κλάδου. 

1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί για την διεξαγωγή της εργασίας αυτής είναι η 

ακόλουθη: Αρχικά, θα γίνει μια ανασκόπηση στην εξέλιξη της θεωρίας των εμποδίων 

εισόδου στην σύγχρονη οικονομική βιβλιογραφία. Έπειτα θα διερευνηθούν οι 

ορισμοί εμποδίων εισόδου που έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία μέχρι σήμερα, με 

σκοπό να αναδειχθεί ο πιο πρακτικός από αυτούς. Στη συνέχεια θα εξεταστούν 

κριτικά οι διάφορες πηγές εμποδίων εισόδου που θα εντοπιστούν στην βιβλιογραφία, 

συμπληρώνοντας παράλληλα με τις πηγές που πιθανόν να μην αναφέρονται. Έπειτα 

θα αναλυθεί το θέμα των εμποδίων εισόδου από την πλευρά της ευρωπαϊκής 

πολιτικής ανταγωνισμού. Στην επόμενη ενότητα θα γίνει η πρόταση της μεθόδου 

μέτρησης. Στο τελευταίο μέρος, η προτεινόμενη μέθοδος θα εφαρμοστεί σε ένα 

τεχνολογικά δυναμικό ευρωπαϊκό κλάδο, την φαρμακευτική βιομηχανία. Στο τέλος 

θα αναφερθούν τα αποτελέσματα αλλά και τα συμπεράσματα της θεωρητικής, 

νομικής αλλά και της εμπειρικής ανάλυσης για τα εμπόδια εισόδου γενικότερα αλλά 

και για την φαρμακευτική βιομηχανία ειδικότερα. 

1.4 ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η βιβλιογραφία για τα εμπόδια εισόδου είναι πολύ ανεπτυγμένη όσον αφορά τα 

άρθρα, αλλά όχι τα βιβλία. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός άρθρων που 

εξετάζουν τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά το ρόλο και τη σημασία των εμποδίων. 

Ιδιαίτερη έξαρση σε αυτού του είδους την αρθογραφία υπήρξε κατά την δεκαετία του 

1980. Τα βιβλία που ασχολούνται αποκλειστικά με τα εμπόδια δεν είναι πολλά. Τα 

εμπόδια εισόδου συνήθως αποτελούν κεφάλαιο των εγχειριδίων Βιομηχανικής 

Οργάνωσης και όχι αυτοτελές θέμα διερεύνησης. Οι μεγάλες μελέτες που έχουν 

απασχοληθεί αποκλειστικά με τα εμπόδια εισόδου συνεπώς δεν είναι πολλές.  
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Η πρώτη πλήρης μελέτη που έγινε για το θέμα ήταν αυτή του Bain (1956), ο οποίος 

εξέτασε το θέμα των εμποδίων εισόδου τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά. Ο Bain 

αναγνώρισε 3 σημαντικά εμπόδια εισόδου και σε σχέση με αυτά ανέπτυξε μια 

εμπειρική μέθοδο που εφήρμοσε σε ένα δείγμα 20 αμερικανικών μεταποιητικών 

βιομηχανικών κλάδων. Μια πολύ σημαντική μελέτη των εμποδίων εισόδου που 

ακολούθησε αρκετά χρόνια μετά το Bain (1956), ήταν αυτή των Geroski et al (1990). 

Αυτοί εξέτασαν κριτικά τις 3 πηγές εμποδίων εισόδου του Bain, περιλαμβάνοντας 

όμως και νέες πηγές στην ανάλυση τους. Θεώρησαν ότι ο όρος εμπόδια 

κινητικότητας είναι πιο ταιριαστός για να περιγράψει το φαινόμενο. Παράλληλα 

ανέλυσαν τις εμπειρικές μεθόδους μέτρησης τους αλλά οι ίδιοι δεν έκαναν κάποια 

σχετική μέτρηση. Πολύ σημαντική είναι επίσης η έκθεση του OECD για τα εμπόδια 

εισόδου που δημοσιεύτηκε το 2005 και εξετάζει το θέμα κυρίως από νομικής 

πλευράς. Πέραν της ανάλυσης των διάφορων ορισμών, ενός μεγάλου αριθμού 

εμποδίων και ορισμένων μεθόδων μέτρησης τους, η έκθεση προχωρά σε μια αναφορά 

στον τρόπο που τα εμπόδια εισόδου ορίζονται και αποτιμώνται από 23 διαφορετικές 

επιτροπές ανταγωνισμού ανά τον κόσμο. 

Η παρούσα εργασία έχει πολλά κοινά αλλά και διαφέρει σημαντικά με αυτές τις 

μελέτες. Σε σχέση με αυτή του Bain (1956) η παρούσα μελέτη υιοθετεί τις 

παρατηρήσεις του για την σημαντικότητα των εμποδίων εισόδου αλλά διαφέρει ως 

προς τον ορισμό που υιοθετεί, τον αριθμό των εμποδίων που εξετάζει και ως προς την 

εμπειρική μέθοδο που εφαρμόζει. Σε σχέση με αυτών των Geroski et al (1990) 

μοιάζει ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης συγκεκριμένου αριθμού εμποδίων αλλά 

διαφοροποιείται από τον ορισμό που υιοθετεί και από το πλήθος των εξεταζόμενων 

εμποδίων. Πέραν αυτών όμως η παρούσα μελέτη περιέχει και μια εμπειρική μέτρηση, 

το οποίο δεν συμβαίνει με την προαναφερόμενη. Σε σχέση τέλος με την έκθεση του 

OECD (2005) τα κοινά σημεία είναι ο ορισμός που υιοθετείται και οι πολλές όμοιες 

πηγές εμποδίων εισόδου, παρόλο που η ανάλυση του OECD εστιάζει περισσότερο 

στην νομική πλευρά των εμποδίων. Διαφορές υπάρχουν στο τμήμα της μέτρησης του 

ύψους των εμποδίων, όπου στην έκθεση του OECD αναφέρονται κάποιοι τρόποι 

μέτρησης (όχι όμως οι οικονομετρικοί), αλλά δεν γίνεται κάποια απόπειρα εμπειρικής 

μέτρησης του ύψους τους.  

1.5 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Οι στόχοι της παρούσας μελέτης είναι οι ακόλουθοι: 



 15

I. Ο ορισμός των εμποδίων εισόδου. 

II. Ο καθορισμός του αριθμού, του τύπου και της σημαντικότητας των εμποδίων 

εισόδου. 

III. Η εξέταση των εμποδίων εισόδου από την πλευρά της Ευρωπαϊκής πολιτικής 

ανταγωνισμού. 

IV. Η πρόταση μιας αποτελεσματικής μεθόδου μέτρησης του συνολικού ύψους 

των εμποδίων εισόδου. 

V. Η εφαρμογή της μεθόδου για την μέτρηση του ύψους των εμποδίων στην 

ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία.  

 

Τα ακριβή θέματα των κεφαλαίων που θα ακολουθήσουν είναι τα εξής: το 2ο 

κεφάλαιο της εργασίας καταπιάνεται με τα θέματα της εξέλιξης της θεωρίας των 

εμποδίων εισόδου και του ορισμού των εμποδίων εισόδου. Το 3ο κεφάλαιο 

αποτελείται από 3 διαφορετικά μέρη. Το πρώτο μέρος (3.1) αποτελεί την θεωρητική 

ανάλυση των εμποδίων εισόδου, το δεύτερο μέρος (3.2) την νομική ανάλυση των 

εμποδίων και το τρίτο μέρος (3.3) την εμπειρική ανάλυση. Ο κλάδος που εξετάζεται 

στην εμπειρική ανάλυση των εμποδίων είναι η ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στο 4ο κεφάλαιο και τέλος τα 

συμπεράσματα στο 5ο κεφάλαιο.  
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2 ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο της εργασίας θα παρουσιαστούν τα εξής θέματα: Αρχικά θα 

γίνει μια αναφορά στην εξέλιξη της θεωρίας του ανταγωνισμού στην σύγχρονη 

οικονομική θεωρία. Έπειτα θα γίνει μια αναφορά στην εξέλιξη της Βιομηχανικής 

Οργάνωσης, του κλάδου της οικονομικής επιστήμης που ως αντικείμενο εξέτασης 

έχει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Η θεωρία της Βιομηχανικής 

Οργάνωσης θα συνδεθεί με τα εμπόδια εισόδου. Στην συνέχεια θα επεξηγηθεί ο όρος 

είσοδος και οι διάφορες μορφές που μπορεί να πάρει. Τέλος θα γίνει μια αναλυτική 

παράθεση των ορισμών που έχουν καταγραφεί στην οικονομική θεωρία για τα 

εμπόδια εισόδου, θα αποτιμηθεί κριτικά ο καθένας από αυτούς και θα αναδειχθεί ο 

πιο πρακτικός με σκοπό να αποτελέσει την βάση για την ανάλυση που θα 

ακολουθήσει αργότερα. 
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2.1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση για το θέμα των εμποδίων εισόδου δε θα μπορούσε να 

διενεργηθεί αυτόνομα χωρίς να ενταχθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο ανάλυσης της 

οικονομικής των επιχειρήσεων. Η θεωρία και οι εμπειρικές μελέτες των εμποδίων 

εισόδου αναπτύχθηκαν παράλληλα με τις θεωρίες του ανταγωνισμού και της 

Βιομηχανικής Οργάνωσης και αποτέλεσαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι τους. Η 

θεωρητική συζήτηση για το ρόλο του ανταγωνισμού στην οικονομία ξεκίνησε 

παράλληλα με την εφαρμογή του  οικονομικού μοντέλου της ελεύθερης αγοράς σε 

διάφορες ανεπτυγμένες οικονομίες του πλανήτη, και η ανάγκη για εμπειρικό έλεγχο 

αυτών των θεωριών είναι που γέννησε την Βιομηχανική Οργάνωση και την μελέτη 

των εμποδίων εισόδου. 

Η ιδέα των ελευθέρων αγορών πρωτοεμφανίστηκε στο σύγχρονο κόσμο τον 18ο 

αιώνα, με τους φυσιοκράτες στη Γαλλία και τον Adam Smith στη Βρετανία. Οι 

Φυσιοκράτες [με κυριότερους εκπροσώπους της σχολής τους Quesnay (1694-1774), de 

Nemours (1739-1817), Le Mercier de la Rivière (1719–1801) και Turgot (1727-

1781)] πρότειναν την κατάργηση όλων των εμποδίων στη λειτουργία του ελεύθερου 

ανταγωνισμού που προέρχονταν από την κυβερνητική παρέμβαση, και υποστήριξαν 

την αρχή του laissez-faire laissez-passé, δηλαδή την ελεύθερη από κάθε είδος 

περιορισμού λειτουργία των αγορών και ελεύθερη διακίνηση των αγαθών. Οι 

ναυτιλιακοί νόμοι, τα μονοπώλια στο εμπόριο, οι φόροι και οι πατριαρχικοί 

κανονισμοί κάθε είδους εμπόδιζαν την οικονομική δραστηριότητα της ανερχόμενης 

τάξης των εμπόρων κατά την περίοδο της Ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας, και εκ μέρους 

αυτής της κοινωνικής τάξης οι φυσιοκράτες διατύπωσαν τις αρχές της ελεύθερης 

διακίνησης των αγαθών. Αυτή η άποψη, η οποία ήταν αντίθετη με την επικρατούσα 

θεωρία του μερκαντιλισμού, παρακίνησε και τον Adam Smith στην Βρετανία να 

διατυπώσει αντίστοιχες ιδέες. 

Έπειτα από την λήξη του φεουδαρχικού συστήματος παραγωγής στο δυτικό κόσμο 

και παράλληλα με την ανάπτυξη της ιδέας των ελευθέρων αγορών, αναπτύχθηκε και 

αυτή του καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής. Στο οικονομικό αυτό σύστημα, 

όλα (ή τα περισσότερα) μέσα παραγωγής ανήκουν σε ιδιώτες, οι οποίοι τα 

διαχειρίζονται με σκοπό το κέρδος. Οι επενδύσεις, το εισόδημα, η παραγωγή, η 

διανομή και η τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών καθορίζονται μέσω του 
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μηχανισμού της ελεύθερης αγοράς. Ωστόσο, κατά την διάρκεια της βιομηχανικής 

επανάστασης και της εξέλιξης του καπιταλιστικού συστήματος τον 19ο αιώνα 

εμφανίστηκαν διάφορα προβλήματα με το μοντέλο της ελεύθερης αγοράς, καθώς 

πολλές εταιρίες άρχισαν να ενώνονται με τους ανταγωνιστές τους σε καρτέλ και 

τραστ με σκοπό να ελέγξουν τις τιμές και την παραγωγή. Ο ανταγωνισμός, ο οποίος 

αναμενόταν ότι θα ρύθμιζε την αγορά φαινόταν ότι υποκινούσε τα μονοπώλια, με 

αποτέλεσμα η ιδέα της μη-κρατικής παρέμβασης προσωρινά να απορριφθεί (Πάκος, 

1992). 

Κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα η πολιτεία συχνά αναλάμβανε τον ρόλο να 

επαναφέρει και να διατηρήσει την ελευθερία του ανταγωνισμού, όταν αυτή φαινόταν 

να βρίσκεται σε κίνδυνο να εξαφανιστεί. Η θεωρία του laissez faire όμως δεν 

εγκαταλείφθηκε από τους οικονομολόγους. Η θεωρία αυτή αποτέλεσε την βάση των 

προτάσεων οικονομικής διακυβέρνησης της Αυστριακής Σχολής και της Σχολής του 

Chicago και την αρχή μιας μεγάλης αναλυτικής συζήτησης μεταξύ οικονομολόγων σε 

όλο τον κόσμο σε σχέση με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κρατικού 

παρεμβατισμού. Παράλληλα με αυτήν την συζήτηση αναπτυχθήκαν και οι διάφορες 

θεωρίες περί ανταγωνισμού και μονοπωλίου και του ρόλο που αυτά τα δύο μπορούν 

να παίξουν στην οικονομική ανάπτυξη. 

Την πρώτη πλήρη ανάλυση του ρόλου του ανταγωνισμού στις αγορές τη βρίσκουμε 

στο έργο του Adam Smith. Ο Smith, ο οποίος ονομάστηκε και “πατέρας” της 

οικονομικής επιστήμης, στην κλασσική του εργασία “An inquiry into the Nature and 

Causes of the Wealth of Nation” (1776) εστίασε το ενδιαφέρον του στη λειτουργία 

του καπιταλισμού και στην επίλυση του προβλήματος της παραγωγής μέσω του 

μηχανισμού της αγοράς. Ο Smith εξέτασε τους νόμους που διέπουν τις κοινωνικές 

και εμπορικές σχέσεις και που οδηγούν το ιδιωτικό συμφέρον του καθένα (το οποίο 

κάποιος θα περίμενε ότι θα οδηγούσε μια κοινωνία στο χάος), προς μια κατεύθυνση 

στην οποία εναρμονίζεται με τα συμφέροντα ολόκληρης της κοινωνίας. Αν και η 

δράση του καθένα έχει κίνητρα εντελώς ιδιοτελή, μια δύναμη οδηγεί στην παραγωγή 

των αγαθών και υπηρεσιών που η κοινωνία επιδιώκει, σε επιθυμητές μάλιστα τιμές 

και ποσότητες (Πάκος, 1992). 

Ποια είναι αυτή η δύναμη που δίνει συνοχή στην κοινωνία και εμποδίζει την 

κατάρρευση της; Ο ρυθμιστής αυτός είναι ο ανταγωνισμός, δηλαδή η κοινωνικά 

ευεργετική επίδραση των αντιτιθέμενων ιδιοτελών συμφερόντων των μελών της 

κοινωνίας. Όταν κάποιος επιδιώκει την εξυπηρέτηση του δικού του συμφέροντος 
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χωρίς να λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό κόστος, έρχεται σε σύγκρουση με πολλούς 

άλλους με παρόμοια ιδιοτελή κίνητρα. Καθένας είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί την 

απληστία του ανταγωνιστή του, αν αυτός παρεκκλίνει από ότι θεωρείται κοινωνικά 

αποδεκτή συμπεριφορά και να τον αντικαταστήσει. Αν για παράδειγμα ένας 

παραγωγός χρεώσει για το προϊόν του μια τιμή υψηλότερη απ’ αυτήν των 

ανταγωνιστών του, τότε θα βρεθεί χωρίς αγοραστές. Αν πάλι πληρώνει μισθούς 

χαμηλότερους των ανταγωνιστών του, τότε θα βρεθεί χωρίς εργάτες. Έτσι στον 

Πλούτο των Εθνών τα ιδιοτελή οικονομικά συμφέροντα δεν οδηγούν μια κοινωνία 

στο χάος, αλλά σε μια κοινωνική συνοχή.  

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα πολλών παραγωγών του αγαθού Χ. Το ιδιοτελές 

συμφέρον του καθενός από αυτούς υπαγορεύει να πουλά το αγαθό Χ σε τιμή που να 

αποδίδει κέρδος μεγαλύτερο από το κανονικό. Όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να 

συμβεί σε μια κοινωνία ελεύθερου ανταγωνισμού, διότι είναι βέβαιο ότι ο παραγωγός 

που θα υψώσει την τιμή του, ceteris paribus, θα μειώσει το μερίδιό του στην αγορά. 

Μόνο αν όλοι οι παραγωγοί συμπράξουν στο να υψώσουν τις τιμές θα είναι σε θέση 

να αποκομίσουν μεγαλύτερα κέρδη. Μια τέτοια ενέργεια, όμως, δεν μπορεί παρά να 

είναι προσωρινή, αφού παραγωγοί από άλλες δραστηριότητες θα προσελκυσθούν από 

τα υπερκανονικά κέρδη των παραγωγών αυτών, θα αυξήσουν τις επενδύσεις και την 

προσφορά των αγαθών, και τέλος θα μειώσουν την τιμή ξανά στο σημείο που να 

εξασφαλίζει στους παραγωγούς κανονικά κέρδη και στους καταναλωτές 

ανταγωνιστικές τιμές. Βασική παράμετρος της διαδικασίας αυτής αποτελεί η 

δυνατότητα εισόδου στην αγορά. Συνεπώς η καπιταλιστική κοινωνία μέσω του 

μηχανισμού της αγοράς επιτυγχάνει την παραγωγή των αγαθών στις ποσότητες που 

επιθυμεί και σε τιμές που εξασφαλίζουν το κόστος παραγωγής συν το κανονικό 

κέρδος, και όλα αυτά χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου κεντρικού μηχανισμού. Το 

ιδιοτελές συμφέρον και ο ανταγωνισμός ενεργώντας το ένα ενάντια στο άλλο 

επιτυγχάνουν ένα αποτέλεσμα απόλυτα επιθυμητό για το κοινωνικό σύνολο.  

Από τη σκοπιά του μεμονωμένου ατομικού παραγωγού, το ανταγωνιστικό κλίμα που 

κατά κανόνα επικρατεί στις κλαδικές αγορές αποτελεί πηγή αβεβαιότητας και 

ανησυχίας, και είναι λογικό κάθε ένας από αυτούς να θέλει να απαλλαγεί ή 

τουλάχιστον να περιορίσει την πιεστική αυτή δύναμη που τον απειλεί με αφανισμό. 

Άλλωστε κάθε παραγωγός γνωρίζει ότι στο βαθμό που περιορίζεται η ένταση του 

ανταγωνισμού και ο ίδιος παραμένει ενεργός στην αγορά, τα κέρδη του θα είναι 

αυξημένα (Πάκος, 1992). Αυτοί ακριβώς οι δύο λόγοι, οι προσπάθειες για τον 
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περιορισμό της αβεβαιότητας και τη μεγιστοποίηση των κερδών, είναι οι δυο 

βασικότεροι λόγοι που ερμηνεύουν την τάση των ατομικών παραγωγών στο να 

προσφεύγουν σε πρακτικές, μεμονωμένα ή σε συνεργασία, που στόχο έχουν τον 

περιορισμό του ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα ο Smith αναφέρει ότι το “πλάτεμα των 

αγορών και ο περιορισμός του ανταγωνισμού εξυπηρετεί πάντοτε το συμφέρον του 

εμπόρων” (σελ. 276). 

Βέβαια οι πρακτικές περιορισμού του ανταγωνισμού, οσοδήποτε δικαιολογημένες και 

να φαντάζουν από την οπτική του ατομικού παραγωγού, έχουν εντούτοις αρνητικές 

επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας. Γι’ αυτό και ο Smith αναφέρει στο έργο του: 

“Η διεύρυνση των αγορών μπορεί συχνά να είναι σύμφωνη με το συμφέρον του κοινού, 

αλλά ο περιορισμός του ανταγωνισμού είναι πάντοτε αντίθετος σ' αυτό και το μόνο που 

κάνει είναι να δίνει τη δυνατότητα στους εμπόρους να επιβάλλουν προς ίδιο όφελος, με 

την αύξηση των κερδών πάνω από το φυσικό τους επίπεδο, έναν αδικαιολόγητο φόρο 

στους υπόλοιπους συμπολίτες τους”(σελ. 267). 

Αυτή η εργασία του Smith μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πρώτη αναλυτική μελέτη 

της θεωρίας του ανταγωνισμού. Τα χρόνια που ακολούθησαν διατυπώθηκαν πολλές 

σχετικές απόψεις και κριτικές πάνω στο θέμα. Ο Karl Marx (1818-1883) άσκησε 

κριτική στον Smith και διαφώνησε με την άποψη ότι το σύστημα της ελεύθερης 

αγοράς και ο ανταγωνισμός είναι η ενσάρκωση του ιδεώδους της ατομικής 

ελευθερίας, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα αυτό διατηρεί και αναπαράγει τους 

προγενέστερους τρόπους παραγωγής και συγκέντρωσης του κεφαλαίου [στο Capital: 

A Critique of Political Economy (1867)]. Ο Alfred Marshall (1842-1924), ο οποίος 

θεωρείται και ο θεμελιωτής της Βιομηχανικής Οργάνωσης, με το έργο του “The 

Economics of Industry” (1889) επέκτεινε την θεωρία του ανταγωνισμού του Smith 

και διατύπωσε τη δική του άποψη περί δυνητικού ανταγωνισμού. Η ύπαρξη 

μονοπωλίων σύμφωνα με τον Marshall δεν είναι απαραίτητα μια λανθασμένη 

κατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι ο μονοπωλητής απειλείται συνεχώς από νέους 

ανταγωνιστές. Κατά τον Marshall, στο βαθμό που η εγκατεστημένη μονοπωλιακή 

επιχείρηση βρίσκεται κάτω από τη σταθερή απειλή πιθανής ή δυνατής εισόδου στον 

κλάδο μιας ανταγωνίστριας επιχείρησης, η οποία θα διαθέτει τις τεχνολογικές και 

άλλες προϋποθέσεις για να παράγει το ίδιο προϊόν, με τις ίδιες προδιαγραφές και θα 

είναι σε θέση να το πουλήσει στους ίδιους πελάτες, τότε όχι μόνο υπάρχει ο 

ελεύθερος ανταγωνισμός, αλλά και λειτουργεί με ικανοποιητικό τρόπο. Από την 

ανάλυση του Marshall προκύπτει αβίαστα ότι η μόνη κρίσιμη δομική προϋπόθεση για 
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την ύπαρξη ανταγωνισμού στις διάφορες κλαδικές αγορές είναι οι συνθήκες εισόδου. 

Εφόσον η είσοδος νέων επιχειρήσεων σε κάποιο κλάδο δεν εμποδίζεται από 

οικονομικούς, τεχνολογικούς ή άλλους παράγοντες, τότε η λειτουργία του 

ανταγωνισμού είναι αποτελεσματική.1 

Εξετάζοντας αυτές τις θεωρίες από την πλευρά των εμποδίων εισόδου σε σχέση με 

τον ανταγωνισμό, μπορούμε να διαπιστώσουμε αρχικά μια διαφοροποίηση στις πηγές 

των εμποδίων. Ενώ τον 18ο αιώνα τα εμπόδια αυτά προέρχονταν από τη φορολογία, 

την κρατική πολιτική, τους περιορισμούς στο εμπόριο και τα κρατικά μονοπώλια, με 

το πέρασμα του χρόνου και το άνοιγμα των αγορών, τα εμπόδια αυτά πήραν 

περισσότερο τη μορφή στρατηγικών από την μεριά των επιχειρήσεων. Πολιτικές 

όπως τα μονοπώλια, τα καρτέλ και η συγκέντρωση δύναμης θεωρήθηκαν ως εμπόδια 

στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών και στην αποδοτική λειτουργία του 

ανταγωνισμού. Με σκοπό την εκτενέστερη μελέτη και την εμπειρική τεκμηρίωση 

όλων αυτών δημιουργήθηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ένας ξεχωριστός 

κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης, η Βιομηχανική Οικονομική ή Οργάνωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Πολύ ενδιαφέρουσες σε σχέση με το θέμα του ανταγωνισμού είναι, επίσης, και οι απόψεις άλλων 

συγγραφέων όπως οι Schumpeter, Galbraith, καθώς και των εκπρόσωπων της Αυστριακής Σχολής 

όπως οι Menger, Mises, Wieser και Hayek (βλ. Πάκος, 1992). 
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2.2  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

 

Οι απαρχές της Βιομηχανικής Οικονομικής ανιχνεύονται στο τέλος του 19ου και στις 

αρχές του 20ου αιώνα στις Η.Π.Α. και στη Μεγάλη Βρετανία. Οι διαφορετικές 

γεωγραφικές αφετηρίες άφησαν τη σφραγίδα τους στον τίτλο του συγκεκριμένου 

κλάδου της οικονομικής επιστήμης. Οι Αμερικανοί οικονομολόγοι χρησιμοποιούν 

τον όρο Βιομηχανική Οργάνωση (Industrial Organization), ενώ από την άλλη όχθη οι 

Βρετανοί προτιμούν τον τίτλο Βιομηχανική Οικονομική (Industrial Economics). Όσοι 

αντίθετα ακολουθούν κριτικές προσεγγίσεις, όπως οι μαρξιστές και οι 

νεορικαρντιανοί, προτιμούν τους όρους μονοπώλιο και καπιταλισμός.  

Βασικός θεμελιωτής της Βιομηχανικής Οικονομικής θεωρείται ο Alfred Marshall  (με 

το έργο του The Economics of Industry το 1899), αλλά σημαντική ήταν και η 

συμβολή οικονομολόγων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως των J.B. Clark, R. T. 

Ely, C. J. Bullock και F.H. Knight, οι οποίοι πρόσφεραν τις βασικές ιδέες και 

ανέπτυξαν αρκετά τη λογοτεχνία πάνω στο θέμα. Το 1930 ξεκίνησαν οι πιο 

πολύπλοκες θεωρητικές μελέτες του προβλήματος του ολιγοπωλίου με τους 

Champerlin και Robinson, και το 1939 έγινε η έκδοση της εργασίας του Edward 

Mason από τη σχολή του Harvard, η συμβολή του οποίου υπήρξε αποφασιστική για 

τη μετέπειτα κατεύθυνση και εξέλιξη του κλάδου. Αναφορά πρέπει να γίνει επίσης 

και στους Berle & Means (1932), οι οποίοι ερεύνησαν συστηματικά τις μεταβολές 

στη δομική διάρθρωση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της βιομηχανίας των Η.Π.Α. 

Σύμφωνα με άλλους πάλι, πραγματικός πατέρας της Βιομηχανικής Οικονομικής δεν 

είναι άλλος από τον Μαρξ (με το Capital το 1867), αλλά απαραίτητη είναι και η 

μνεία στην συνεισφορά των Hilferding (1910) και Schumpeter (1943).  

Το 1968 έχουμε και την πρώτη οριοθέτηση του πεδίου από τον Joe S. Bain (στο έργο 

του Industrial Organization), ο οποίος ορίζει τη Βιομηχανική Οικονομική ως την 

εξειδίκευση εκείνη, η οποία μελετά την οργάνωση και τη λειτουργία του 

επιχειρηματικού τομέα της καπιταλιστικής οικονομίας, και η οποία παίρνει ως 

μονάδα ανάλυσης τον κλάδο, και όχι την ξεχωριστή επιχείρηση ή το σύνολο των 

επιχειρήσεων μιας οικονομίας. Αυτός ο ορισμός του Bain είναι ο πρώτος που 

προσδιορίζει με σαφήνεια το επίπεδο ανάλυσης. Ο Bain τοποθετεί τη Βιομηχανική 

Οικονομική ανάμεσα στην Μακροοικονομική (σύνολο της οικονομίας) και τη 

Μικροοικονομική (ατομική επιχείρηση). 
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Όσον αφορά το περιεχόμενο της Βιομηχανική Οικονομικής, ο Scherer (1970, σελ. 1) 

αναφέρει ότι ασχολείται με το πώς οι παραγωγικές δραστηριότητες εναρμονίζονται 

με τη ζήτηση της κοινωνίας για αγαθά και υπηρεσίες, στη βάση κάποιου μηχανισμού 

οργάνωσης όπως ο μηχανισμός της ελεύθερης αγοράς, και επίσης με το πως οι 

παραλλαγές και οι ατέλειες του οργανωτικού μηχανισμού επηρεάζουν τον βαθμό 

επιτυχίας των παραγωγών στην ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας. Μια πιο 

σύγχρονη αναφορά στο περιεχόμενο της είναι αυτή του Πάκου (1992), ο οποίος 

υποστηρίζει ότι η κλαδική οικονομική μελετά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 

των κλαδικών αγορών με σκοπό να διαπιστώσει την αποτελεσματικότητα τους και 

την προοπτική τους.  

Ο Πάκος (1992, σελ.38) υποστηρίζει επίσης, ότι η Βιομηχανική Οικονομική 

αναδύθηκε ως ιδιαίτερο πεδίο της οικονομικής επιστήμης μετά την εμφάνιση και 

επικράτηση της μεγάλης εταιρίας, γεγονός το οποίο θεωρεί ότι μετέβαλε ριζικά το 

οικονομικό τοπίο του καπιταλισμού. Η δεσπόζουσα, μονοπωλιακή ή ολιγοπωλιακή 

θέση της μεγάλης εταιρίας στις κλαδικές, διακλαδικές, εθνικές αλλά ακόμη και 

διεθνείς αγορές ερχόταν σε έντονη αντίθεση με τις προδιαγραφές περί 

ανταγωνιστικής δομικής συγκρότησης των κλαδικών αγορών της Νεοκλασικής 

Μικροοικονομικής Θεωρίας, και αυτή η διάσταση ανάμεσα στις θεωρητικές 

υποθέσεις και την εμπειρική πραγματικότητα είναι που γέννησε την Βιομηχανική 

Οικονομική. Με βάση τις εμπειρικές διαπιστώσεις, η Βιομηχανική Οικονομική 

απορρίπτει την υπόθεση περί ανταγωνιστικής δομής των αγορών της νεοκλασικής 

μικροοικονομικής θεωρίας και θέτει ως βασικό ερευνητικό στόχο τον προσδιορισμό 

της κρατούσας δομής στους διάφορους κλάδους καθώς και την αναγνώριση των 

δυνάμεων που τη διαμορφώνουν και τη μεταβάλλουν διαχρονικά (Πάκος, 1992, 

σελ.38). Κατά συνέπεια, οι προσπάθειες εισαγωγής ρεαλιστικών στοιχείων στην 

οικονομική ανάλυση της επιχείρησης είναι που οδήγησαν στην ανάπτυξη της 

Βιομηχανικής Οικονομικής, ενός πεδίου οικονομικής έρευνας και κυβερνητικής 

πολιτικής που εκλαμβάνει τις διάφορες μορφές αγοράς ως αποκλίσεις του μοντέλου 

του τέλειου ανταγωνισμού, τις ιδιότητες του οποίου επικαλείται κάθε φορά που 

χρειάζεται να ασκηθεί οικονομική πολιτική. 

Εκεί όμως που η Βιομηχανική Οικονομική διαφοροποιείται ουσιαστικά από την 

Νεοκλασική Μικροοικονομική είναι το θέμα του ανταγωνισμού. Τόσο το 

εννοιολογικό περιεχόμενο, όσο και οι εμπειρικές παράμετροι της έννοιας διαφέρουν 

αρκετά. Στη Νεοκλασική Μικροοικονομική η υπόθεση του ατομιστικού 



 24

ανταγωνισμού προϋποθέτει ένα αποκεντρωμένο σύστημα οργάνωσης της οικονομίας, 

στο οποίο δεν ενθαρρύνονται (και αν εμφανισθούν δεν επιβιώνουν για μεγάλο 

διάστημα) σημαντικές ανισότητες στην κατανομή της οικονομικής δύναμης μεταξύ 

των επιμέρους επιχειρήσεων. Αυτή η υπόθεση ταιριάζει περισσότερο σε μια κοινωνία 

μικρών τοπικών επιχειρήσεων. Σε αντίθεση με αυτήν, η Βιομηχανική Οργάνωση έχει 

οικοδομήσει μια πιο σύνθετη και πρακτική σημασία του ανταγωνισμού, στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται μορφές όπως ανταγωνισμός στην έρευνα και ανάπτυξη, στην 

διαφήμιση, στις επενδύσεις κ.τ.λ.. Αυτές οι μορφές διαφέρουν σημαντικά από τον 

ανταγωνισμό τιμών, όπως σημαντικά διαφέρουν και οι επιπτώσεις τους στη 

λειτουργία της αγοράς. Ο ανταγωνισμός, δηλαδή, στην Βιομηχανική Οικονομική 

αντιμετωπίζεται ως μια συνεχόμενη διαδικασία και όχι ως μια πάγια δομική 

κατάσταση. Ας σημειωθεί επιπρόσθετα το γεγονός ότι στη Μικροοικονομική 

ανάλυση δεν βρίσκουμε καμία διάσταση χρόνου.  

Κεντρική θέση στην θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης κατέχει το υπόδειγμα που 

έχει γίνει γνωστό ως υπόδειγμα της “δομής-συμπεριφοράς-απόδοσης”. Στο πλαίσιο 

του υποδείγματος αυτού έχουν αναπτυχθεί τα περισσότερα αναλυτικά εργαλεία τα 

οποία χρησιμοποιούνται στις εμπειρικές έρευνες και αποτελεί τη βάση για κάθε 

μορφής προσέγγιση, δυναμικής, στατικής ή ιστορικής. Ο φορμαλισμός του 

υποδείγματος της δομικής ανάλυσης προϋποθέτει την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης η 

οποία πηγάζει από την δομή. Στην πράξη όμως κάποιος θα μπορούσε πολύ σωστά να 

ισχυριστεί ότι η αιτιότητα μπορεί να ακολουθεί και αντίστροφη πορεία, καθώς για 

παράδειγμα, μια καινοτομία (αποτέλεσμα έρευνας και ανάπτυξης μιας επιχείρησης) ή 

μια έντονη διαφημιστική καμπάνια μπορούν να διαμορφώσουν ολόκληρη την δομή 

μιας βιομηχανίας. Αυτή η αντίστροφη αιτιότητα τροφοδοτείται κυρίως από την 

παρουσία των μεγάλων εταιριών, των οποίων η δύναμη αγοράς ξεπερνά τα όρια του 

κλάδου. 

Συνεπώς, στην παρούσα φάση εξέλιξης του καπιταλισμού η παρουσία της μεγάλης 

επιχείρησης, της ανώνυμης εταιρίας, θέτει ιδιαιτέρα θεωρητικά και πρακτικά 

προβλήματα. Η νοοτροπία ότι η ανεξαρτησία δράσης της επιχείρησης είναι 

περιορισμένη και ότι τα όρια της καθορίζονται από το οικονομικό της περιβάλλον και 

τις τυχόν ευκαιρίες, μικρή σχέση φαίνεται να έχει με τη μεγάλη εταιρία, η οποία όχι 

μόνο δεν συμμορφώνεται παθητικά στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο 

οποίο λειτουργεί, αλλά και το προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό. Αυτός είναι και ο λόγος 

που το ερευνητικό ενδιαφέρον της Βιομηχανικής Οικονομικής έλκεται από την 
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μεγάλη εταιρία, η οποία όχι μόνο έχει αυτονομία δράσης στην αγορά, αλλά 

επεκτείνεται και σταθερά σε βάρος της, εσωτερικεύοντας ολοένα και περισσότερες 

από τις κατανεμητικές και συντονιστικές λειτουργίες της (Πάκος, 1992, σελ.52).  

Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση είναι σε θέση να διαμορφώνει τις συνθήκες κόστους 

που αντιμετωπίζει, και αν δεχθούμε ότι στη βάση όλων των δομικών διαστάσεων των 

κλαδικών αγορών βρίσκονται οι συνθήκες κόστους παραγωγής, γίνεται φανερό ότι η 

επιχείρηση που είναι σε θέση να τις επηρεάζει μπορεί να διαμορφώνει και τα δομικά 

χαρακτηριστικά ολόκληρου του κλάδου. Ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπος 

επιρροής της δομής ενός κλάδου είναι και τα εμπόδια εισόδου. 

Τα εμπόδια ή φραγμοί εισόδου (barriers to entry) σχετίζονται με την έλλειψη 

ανταγωνισμού σε έναν κλάδο. Όταν δεν υπάρχουν εμπόδια εισόδου, η είσοδος μιας 

νέας επιχείρησης στον κλάδο είναι εύκολη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

της συγκέντρωσης και της μονοπωλιακής δύναμης στον κλάδο. Συνέπεια της 

ελεύθερης εμφάνισης επιχειρήσεων είναι ότι μια μονοπωλιακή επιχείρηση δεν μπορεί 

επί μακρόν να μεγιστοποιεί τα κέρδη της μέσω της εξίσωσης του οριακού 

εισοδήματος με το οριακό κόστος, όπως γίνεται σε μονοπωλιακές καταστάσεις. Η 

μονοπωλιακή επιχείρηση είναι αναγκασμένη να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της κατά 

την πραγματοποίηση επενδύσεων ή του καθορισμού της πολιτικής τιμών της, την 

πιθανότητα να αντιμετωπίσει τον πραγματικό ή δυνητικό ανταγωνισμό των 

νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων στην αγορά.  

Είσοδος (entry) είναι η έναρξη πωλήσεων από μία νεοεισερχόμενη επιχείρηση στην 

αγορά, ενώ έξοδος (exit) συμβαίνει όταν η επιχείρηση σταματά να παράγει στη 

συγκεκριμένη αγορά. Οι ήδη εγκατεστημένες (incumbents) επιχειρήσεις λαμβάνουν 

υπόψη τους την πιθανότητα εισόδου, γιατί οι νεοεισερχόμενες (entrants) επιχειρήσεις 

απειλούν τις εγκατεστημένες με δύο τρόπους: πρώτον αποσπούν μερίδιο αγοράς και 

μειώνουν τη συμμετοχή των εγκατεστημένων στα συνολικά κέρδη της αγοράς όπου 

συμμετέχουν και δεύτερον όταν ο ανταγωνισμός τιμών μεταξύ των εγκατεστημένων 

επιχειρήσεων είναι περιορισμένος, τότε η είσοδος νέων επιχειρήσεων στην αγορά 

εντείνει αυτόν τον ανταγωνισμό. Αυτό συμβαίνει γιατί οι νέες επιχειρήσεις 

προκειμένου να εισέλθουν στην αγορά μειώνουν τις τιμές. Η έξοδος έχει αντίθετα 

αποτελέσματα: οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν αυξάνουν το μερίδιο αγοράς τους 

ενώ ο ανταγωνισμός τιμών μειώνεται.  
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Σύμφωνα με τον Bain (1956), που ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε διεξοδικά με την 

είσοδο και τα εμπόδια εισόδου, τα βασικά χαρακτηριστικά της εμφάνισης μιας νέας 

επιχείρησης στον κλάδο είναι δύο:  

i. ένα νέο νομικό πρόσωπο εγκαθίσταται σε ένα συγκεκριμένο κλάδο  

ii. προκαλείται αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του κλάδου  

Αυτός ο ορισμός αποκλείει δυο συνδεόμενα γεγονότα από την έννοια της εισόδου: το 

πρώτο είναι η εξαγορά υπάρχουσας παραγωγικής δυναμικότητας από μια νομική 

οντότητα που είτε προϋπήρχε στη αγορά είτε αναδιοργανώσε το όνομα και τις 

δραστηριότητες της (κατά συνέπεια και η απλή αλλαγή ιδιοκτησίας δεν θεωρείται 

είσοδος) και δεύτερον η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας από μια 

προϋπάρχουσα εταιρία επίσης δεν θεωρείται είσοδος (σε σχέση με αυτή την άποψη 

έχουν διατυπωθεί διαφωνίες από συγγραφείς που υποστηρίζουν ότι η εξαγορά 

υπάρχουσας δυναμικότητας μπορεί να έχει το ίδιο κόστος με την απευθείας είσοδο). 

Συνεπώς η αποδοχή του ορισμού της εισόδου του Bain επιβάλλει διάφορους 

περιορισμούς στον καθορισμό του ποιος είναι ο πιθανός εισερχόμενος και ποια είναι 

τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζει.  

Μια πιο ρεαλιστική άποψη θα ήταν να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός του OECD (2005) 

που υποστηρίζει ότι “είσοδος είναι η εμφάνιση ενός νέου παραγωγού προϊόντων ή 

υπηρεσιών σε μια αγορά” (σελ. 19). Η αποδοχή του ορισμού αυτού μπορεί να 

αποτελέσει την βάση για μια ρεαλιστικότερη ανάλυση των πιθανών εισερχομένων και 

των συνθηκών που αυτοί θα αντιμετωπίσουν κατά την είσοδο τους σε έναν κλάδο. Η 

λέξη κλειδί σε αυτό τον ορισμό είναι η εμφάνιση. Η χρησιμοποίηση αυτού του όρου 

αντί της εγκατάστασης, επιτρέπει να ληφθούν υπόψη επιπρόσθετες μέθοδοι εισόδου, 

που μπορεί να έχουν τις ίδιες επιπτώσεις στη δομή και αποτελεσματικότητα ενός 

κλάδου με την εγκατάσταση, αλλά που δεν απαιτούν την φυσική παρουσία της 

εταιρίας στην εγχώρια αγορά. Μια ιδιαίτερη παράμετρος είναι ότι μπορεί να ληφθεί 

υπόψη και ο ανταγωνισμός που προέρχεται από χώρες ή περιοχές διαφορετικές από 

αυτήν που βρίσκεται ο υπό εξέταση κλάδος. Συνεπώς η εμφάνιση ενός νέου 

παραγωγού προϊόντων ή υπηρεσιών σε μια αγορά μπορεί να συμβεί με διάφορους 

τρόπους, όπως οι εξής (Mahoney et al, 2001; Brouthers, 2002; Chung, 2004): 

i. Απευθείας Επενδύσεις 

Η καταβολή επενδύσεων για την οργάνωση παραγωγικής δυναμικότητας στη 

στοχευμένη αγορά. Η επένδυση μπορεί να γίνει από κάποιον εγχώριο επιχειρηματία 

είτε από μια ξένη εταιρία, ώστε κατατάσσεται στις ξένες άμεσες επενδύσεις (Foreign 
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Direct Investment.). Στόχος είναι είτε να δημιουργηθεί μια ολοκαίνουργια 

παραγωγική δυναμικότητα (greenfield investment) είτε να εξαγοραστεί και να 

αναδιοργανωθεί μια υπάρχουσα εταιρία (acquisition). 

ii. Κοινοπραξίες  

Η κοινοπραξία αναφέρεται στην οργάνωση κοινών επιχειρήσεων από δύο ή 

περισσότερες εταιρίες που μοιράζονται την ιδιοκτησία και τα κέρδη. Πολλές φορές 

ξένες εταιρίες συστήνουν κοινοπραξίες με ντόπιες εταιρίες ώσπου να αποκτήσουν 

πείρα στη στοχευμένη αγορά. Κοινοπραξίες συστήνονται όμως και με στόχο τη 

διεξαγωγή μεγάλων επιχειρηματικών σχεδίων που αφορούν π.χ. την Ε&Α ή την 

οργάνωση κοινού δικτύου διανομών. 

iii. Στρατηγικές συμμαχίες 

Η είσοδος πολλές φορές πραγματοποιείται μέσω στρατηγικών συμμαχιών. Σε αυτή 

την περίπτωση δύο ή περισσότερες εταιρίες συνεργάζονται με σκοπό την κοινή 

αύξηση του κέρδους, χωρίς όμως να μοιράζονται κοινό ποσοστό ιδιοκτησίας όπως 

στις κοινοπραξίες. Στρατηγικές συμμαχίες μπορεί να γίνουν και με ανταγωνίστριες 

εταιρίες και συνήθως αφορούν δραστηριότητες όπως η παραγωγή, η διανομή, η 

προώθηση, η Ε&Α κ.ά. 

iv. Εξαγωγές 

Εξαγωγές είναι η απευθείας πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που προέρχονται από μια 

άλλη χώρα. Είναι ο συνηθέστερος τρόπος πρόσβασης σε ξένες αγορές και δεν απαιτεί 

τη δημιουργία τοπικής παραγωγικής δυναμικότητας. Αν και μια εξαγωγική εταιρία 

δεν υφίσταται το κόστος της απευθείας επένδυσης, ωστόσο αντιμετωπίζει σημαντικά 

μεταφορικά, προωθητικά και δασμολογικά έξοδα. Συνήθως στη στοχευμένη αγορά 

υπάρχει συνεργασία με κάποιον πράκτορα πωλήσεων ή διανομέα που αναλαμβάνει 

να προωθήσει το προϊόν.  

v. Εμπορικές άδειες 

Η παροχή αδειών εκμετάλλευσης επιτρέπει μια εταιρία στη στοχευμένη αγορά να 

χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία του παρόχου της άδειας. Η ιδιοκτησία αυτή συνήθως 

είναι άυλη, όπως το εμπορικό όνομα, οι πατέντες ή παραγωγικές μέθοδοι. Ο κάτοχος 

της άδειας πληρώνει ένα αντίτιμο για το δικαίωμα χρήσης, την εκπαίδευση και την 

τεχνική υποστήριξη. Συνήθεις περιπτώσεις παροχής αδειών είναι το franchise και τα 

συμβόλαια παραγωγής.   

vi. Διαδίκτυο 
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Μια τελευταία μέθοδος εισόδου που αναπτύχθηκε παράλληλα με την ευρεία διάδοση 

των υπολογιστών είναι και το Διαδίκτυο. Μέσω του Διαδικτύου μια εταιρία μπορεί 

να έχει πρόσβαση και να εξασφαλίζει πελάτες σε ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη. Ο 

ηλεκτρονικός ανταγωνισμός μπορεί να απειλήσει τα μερίδια πωλήσεων των 

εγκατεστημένων εταιριών σε μια αγορά και να εντείνει τον ανταγωνισμό τιμών. 

 

Ένας άλλος ορισμός που έχει δοθεί σε σχέση με την είσοδο είναι αυτός των Siegfried 

& Evans που υποστηρίζουν ότι “είσοδος συμβαίνει όταν μια εταιρία ξεκινά να παράγει 

ένα προϊόν που δεν παρήγε στο παρελθόν, ή όταν ξεκινά να πουλά ένα υπάρχον προϊόν 

σε μια καινούργια γεωγραφική αγορά” (1994,σελ. 121). Με αυτόν τον ορισμό οι 

συγγραφείς καταφέρνουν να γενικεύουν την είσοδο σε δύο βασικούς τύπους: ο 

πρώτος είναι η δημιουργία μια νέας επιχείρησης και ο δεύτερος είναι η επέκταση μιας 

υπάρχουσας εταιρίας σε καινούργιες αγορές. Η επέκταση σε καινούργιες αγορές 

μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της γεωγραφικής επέκτασης είτε με την 

παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών.  

Συνεπώς, αίροντας την προϋπόθεση που θέτει ο Bain για δημιουργία παραγωγικής 

δυναμικότητας, μπορούμε να λάβουμε υπόψη διάφορες πολλές άλλες μεθόδους 

εισόδου που μπορεί να απειλήσουν τους υπάρχοντες ανταγωνιστές ενός κλάδου. Το 

κόστος, ο βαθμός δέσμευσης, το ρίσκο και οι πιθανές επιστροφές της κάθε μεθόδου 

διαφέρουν, ενώ κάθε μέθοδος έχει τα δικά της μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. 

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μια μέθοδος είναι γενικώς πιο αποτελεσματική από την 

άλλη. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου στην πραγματικότητα θα εξαρτηθεί από 

πολλές παραμέτρους, με πιο βασικές τις συνθήκες που επικρατούν γύρω από την 

στοχευμένη αγορά (πολιτικό σκηνικό, οικονομικό περιβάλλον, υπάρχον 

ανταγωνισμός, μέγεθος αγοράς, απόσταση, προσβασιμότητα, υποδομές κτλ) και τα 

εμπόδια εισόδου.  

Η ανάπτυξη της έννοιας και της εμπειρικής μελέτης των εμποδίων εισόδου 

προέρχεται από τις ερευνητικές συνήθειες των οικονομολόγων που ασχολούνταν με 

την Βιομηχανική Οργάνωση, την περίοδο έπειτα από τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Επιθυμία αυτών των οικονομολόγων ήταν να δώσουν εξηγήσεις για την ύπαρξη 

μονοπωλίων από στοιχεία που δεν λαμβάνονταν υπόψη από το μοντέλο του τέλειου 

ανταγωνισμού. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σ’ αυτήν την διαδικασία ήταν και η 

επίμονη εμφάνιση υψηλότερων αποδόσεων κέρδους σε κάποιες βιομηχανίες σε σχέση 

με κάποιες άλλες (ειδικά στις βιομηχανίες που παρουσίαζαν υψηλούς βαθμούς 
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συγκέντρωσης). Το γεγονός αυτό πρότεινε την ύπαρξη εμποδίων εισόδου νέων 

ανταγωνιστών. Στο επόμενο κεφάλαιο, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της 

έννοιας, θα εξετασθούν οι διάφοροι ορισμοί που έχουν δοθεί κατά καιρούς από 

οικονομολόγους για τα εμπόδια εισόδου. 
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2.3 ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ: ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

“Όταν η τυπική θεωρία τιμών πραγματεύεται τη λειτουργία του ανταγωνισμού των 

επιχειρήσεων, αφιερώνει σχεδόν όλη τη λεπτομερή της ανάλυση στις συνθήκες 

ανταγωνισμού ανάμεσα στις διάφορες δομές των εγκατεστημένων εταιριών, τόσο που 

οι επιπτώσεις της πραγματικής ή υποθετικής εισόδου από νέους ανταγωνιστές γενικώς 

αναφέρονται, αν αναφερθούν, μυστικά και σχεδόν σαν κατοπινή σκέψη” (Bain, 1956, 

σελ. 2) 

 

Στα έγγραφα και πρακτικά της 48ης Συνάντησης του Αμερικανικού Οικονομικού 

Συνδέσμου, ο Donald H. Wallace πρότεινε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που 

αποδείχθηκε διορατικό: “Η φύση και η έκταση των εμποδίων ελεύθερης εισόδου 

χρειάζεται εκτενή μελέτη” (1938, σελ. 83). Αυτή η δήλωση θα μπορούσε να θεωρηθεί 

και ως το εναρκτήριο λάκτισμα της εμπειρικής μελέτης των εμποδίων εισόδου από 

διάφορους οικονομολόγους σε όλο τον κόσμο. Πρώτος από όλους, το 1956, o Joe S. 

Bain δημοσίευσε το βιβλίο “Barriers to New Competition”, το οποίο αποτέλεσε και 

την πρώτη πλήρη εμπειρική μελέτη των εμποδίων εισόδου. 

Ο όρος “εμπόδια εισόδου” γενικά ορίζεται σαν οτιδήποτε εμποδίζει νέες επιχειρήσεις 

από το να εισέλθουν σε ένα κλάδο. Ωστόσο ο παραπάνω ορισμός είναι αρκετά 

απλοποιημένος και γι’ αυτό το λόγο δόθηκαν αρκετοί άλλοι επιστημονικοί ορισμοί, ο 

καθένας εκ των οποίων δίνει έμφαση σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η ύπαρξη 

πολλών ορισμών οφείλεται στο ότι η σύλληψη ενός εμποδίου εισόδου είναι πιο 

περίπλοκη από ότι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να διατυπωθεί ένας μοναδικός ορισμός εμποδίων εισόδου που να είναι 

γενικά αποδεκτός και εμπειρικά χρήσιμος. Πολλές εναλλαγές έχουν προταθεί και 

στην συνέχεια θα αναφερθούν κάποιους από τους δημοφιλέστερους υποψηφίους. 

Αυτοί οι ορισμοί διαφέρουν ως προς την έμφαση που δίνουν σε δομικά 

χαρακτηριστικά της εισόδου, στις επιπτώσεις της εισόδου στην οικονομική 

αποτελεσματικότητα και στην αξία της κατοχής αξιώματος ή θέσης στον κλάδο. 

Στην κλασική πλέον μελέτη του ο Bain (1956) όρισε ως εμπόδιο εισόδου οτιδήποτε 

επιτρέπει τις εγκατεστημένες εταιρίες να κερδίζουν κέρδη πέραν του κανονικού, 

δίχως να προκαλούν την είσοδο νέων εταιριών στον κλάδο. Συγκεκριμένα ανέφερε 

ότι: “Εμπόδιο εισόδου είναι ένα πλεονέκτημα των εγκατεστημένων πωλητών σε μια 
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βιομηχανία σε σχέση με τους νεοεισερχόμενους πωλητές, το οποίο αντικατοπτρίζεται 

στο βαθμό στον οποίο οι εγκατεστημένοι πωλητές μπορούν επίμονα να υψώσουν τις 

τιμές τους πάνω από τα ανταγωνιστικά επίπεδα χωρίς να προσελκύσουν νέες εταιρίες 

στην βιομηχανία” (1956, σελ.3). Όσο περισσότερα τα πλεονεκτήματα των 

εγκατεστημένων, τόσο πιο πολλά οφέλη μπορούν να αποκομίζουν υψώνοντας τις 

τιμές τους πάνω από το αναμενόμενο σε μια ανταγωνιστική αγορά επίπεδο. Ο Bain 

θεώρησε δηλαδή τη συνθήκη εισόδου ως μια δομική έννοια, η οποία υπόκειται σε 

ποσοτική εκτίμηση σαν μια συνεχόμενη μεταβλητή. Αυτή η μεταβλητή είναι το 

ποσοστό κατά το οποίο οι εγκατεστημένες εταιρίες μπορούν να υψώσουν την τιμή 

πάνω από το ανταγωνιστικό επίπεδο, και το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι από μηδέν 

ως ένα πολύ υψηλό νούμερο, με την είσοδο να γίνεται “πολύ δύσκολη”. 

Επιπλέον, ο Bain υποστήριξε ότι η συνθήκη εισόδου είναι μια δομική κατάσταση η 

οποία περιγράφει τις συνθήκες υπό τις οποίες η πιθανότητα ανταγωνισμού θα γίνει ή 

όχι πραγματική. Αυτός ο πρόσθετος όρος στοχεύει να εξαλείψει φαινόμενα τα οποία 

επηρεάζουν την είσοδο από στιγμή σε στιγμή και καλύπτει την πιθανότητα οι 

επιπτώσεις κάποιων δομικών συντελεστών να εξαρτώνται από τη συμπεριφορά των 

εγκατεστημένων. Υποστηρίζει επίσης ότι με σκοπό να παρατηρηθεί η σημαντικότητα 

των πιθανών παρατηρούμενων απειλών εισόδου, κάποιος πρέπει να αποφασίσει ποιοι 

είναι οι (κύριοι) πιθανοί διεκδικητές, και πόσο σοβαρά είναι τα μειονεκτήματα που 

πρέπει να αντιμετωπίσουν επιχειρώντας είσοδο. Για να υπερνικήσει αυτού του είδους  

το πρόβλημα ο Bain πρότεινε μια κατασκευή που περιείχε τον πιθανό ανταγωνιστή 

“με τα περισσότερα πλεονεκτήματα”, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο στον ορισμό της 

“άμεσης συνθήκης εισόδου” και συγκρίνοντας την είσοδο και την επίδοση του 

ανταγωνιστή αυτού με τις επιδόσεις του εγκατεστημένου, ώστε να ερευνηθεί το 

εμπόδιο εισόδου. Ο Bain εφάρμοσε εμπειρικές μεθόδους για την μέτρηση των 

εμποδίων εισόδου, και αυτές θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο της εργασίας. 

Θεώρησε ως τα πιο σημαντικά εμπόδια εισόδου τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους, 

τις οικονομίες κλίμακας και τη διαφοροποίηση προϊόντος. 

Τα χαρακτηριστικά του ορισμού του Bain έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη διένεξη 

μεταξύ των σχολιαστών. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο ορισμός είναι πολύ γενικός και 

προσδίδει απευθείας στον όρο μια αντι-ανταγωνιστική χροιά. Κάποια εμπόδια 

εισόδου όμως μπορεί να εξυπηρετούν ευεργετικούς κοινωνικούς σκοπούς, όπως π.χ. 

τα πνευματικά δικαιώματα που προκαλούν την καινοτομία, οι κανονισμοί ασφάλειας 

και τα περιβαλλοντικά μέτρα που προστατεύουν το καταναλωτικό κοινό και τους 
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εργαζομένους κ.ά. (OECD, 2005). Επίσης είναι πολύ πιθανό μια εταιρία να 

καταφέρνει να κερδίζει υπερκανονικά κέρδη επειδή απλώς έχει ένα καλύτερο προϊόν 

από τις άλλες ή επειδή είναι γενικώς πιο αποτελεσματική. Συνεπώς η απευθείας 

χρέωση του ορισμού με μια αρνητική χροιά έχει μειονεκτήματα. 

Από την άλλη, μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο ορισμός του Bain είναι πολύ 

περιορισμένος, διότι αποτυγχάνει να εξηγήσει τις επιπτώσεις των εμποδίων εισόδου 

σε πολλαπλές καταστάσεις. Υπάρχουν για παράδειγμα περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 

εγκατεστημένες εταιρίες κερδίζουν υπερκανονικά κέρδη αλλά η περαιτέρω είσοδος 

είναι δυνατή (ο ορισμός αδυνατεί να συνδυάσει αυτά τα γεγονότα), αλλά και 

περιπτώσεις όπου οι εγκατεστημένες εταιρίες δεν κερδίζουν υπερκανονικά κέρδη 

αλλά η πρόσβαση στον κλάδο είναι περιορισμένη. Αυτές οι αδυναμίες του ορισμού 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης των κερδών ως μέτρο του ύψους 

των εμποδίων εισόδου. Ο Carlton (2004) υποστηρίζει ότι οι αδυναμίες του ορισμού 

του Bain προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι ο συγγραφέας στηρίχθηκε 

στο μοντέλο της δομής-συμπεριφοράς-επίδοσης για να διατυπώσει τις θέσεις του, 

παραβλέποντας την πιθανότητα αντίστροφης αιτιότητας που πηγάζει από παράγοντες 

όπως η στρατηγική συμπεριφορά. 

 

Ο βραβευμένος με Νόμπελ καθηγητής της σχολής του Chicago, George J. Stigler 

όρισε, δώδεκα χρόνια αργότερα, ως εμπόδια εισόδου, τα πλεονεκτήματα κόστους των 

εγκατεστημένων σε σχέση με τους νεοεισερχόμενους. Συγκεκριμένα έγραψε ότι: 

“Εμπόδιο εισόδου είναι το κόστος παραγωγής (σε κάποιο ή οποιοδήποτε μέγεθος 

παραγωγής), το οποίο πρέπει να γίνει αποδεκτό από τις εταιρείες που επιδιώκουν να 

εισέλθουν σε μια βιομηχανία αλλά δεν υφίσταται στις εταιρίες που είναι ήδη στην 

βιομηχανία” (1968, σελ. 67). Δηλαδή αν Ci (Χ) και Ce (Χ) είναι τα κόστη παραγωγής 

του εγκατεστημένου και του εισερχομένου αντίστοιχα, το μέτρο του ύψους των 

εμποδίων εισόδου του Stigler είναι Ce(Χ)-Ci(Χ). Ο ορισμός αυτός δίνει έμφαση στο 

γεγονός ότι οι νέες επιχειρήσεις, που κατά κανόνα είναι μικρότερες σε μέγεθος, θα 

έχουν υψηλότερο κόστος παραγωγής και δεν θα μπορούν να απολαμβάνουν τα 

πλεονεκτήματα οικονομιών κλίμακας των εγκατεστημένων. Με ίση πρόσβαση σε 

τεχνολογία όμως, οι οικονομίες κλίμακας δεν θα αποτελούσαν εμπόδιο εισόδου 

σύμφωνα με τον ορισμό του, το ίδιο και οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο, εκτός εάν οι 

υπάρχουσες εταιρίες ποτέ δεν τα πλήρωσαν. Στην ουσία ο ορισμός του Stigler είναι 

γενικευμένος ώστε να περιλαμβάνει οποιοδήποτε κόστος πρέπει να υποφέρει ένας 
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εισερχόμενος για να υπερνικήσει το πλεονέκτημα κόστους των εγκατεστημένων 

εταιριών. 

Η αρχική θεμελιώδης διαφορά μεταξύ του Stigler και του Bain είναι ότι στην 

τελευταία περίπτωση ο εισερχόμενος και ο εγκατεστημένος συγκρίνονται κατόπιν της 

εισόδου. Ένα εμπόδιο υπάρχει αν αυτοί οι δύο δεν είναι το ίδιο αποδοτικοί αφού τα 

κόστη εισόδου έχουν ληφθεί υπόψη. Η έμφαση του Bain στις συνθήκες εισόδου 

προσδιορίζουν ένα εμπόδιο εισόδου σε μια βιομηχανία στην οποία υπάρχουν δομικές 

συνθήκες που επιτρέπουν μια εγκατεστημένη εταιρία να υψώσει τι τιμές πάνω από το 

ελάχιστο μέσο κόστος των πιθανών ανταγωνιστών. Ο Stigler θεωρεί ότι ένα εμπόδιο 

εισόδου υπάρχει μόνο εάν οι συνθήκες εισόδου ήταν λιγότερο δύσκολες για τις 

εγκατεστημένες σε σχέση με τους νεοεισερχόμενους. Στην ουσία ο ορισμός εννοεί ότι 

το κόστος που οι νεοεισερχόμενοι πρέπει να αντιμετωπίσουν σήμερα είναι εμπόδιο 

εισόδου, μόνο εάν οι εγκατεστημένοι δεν έπρεπε να το αντιμετωπίσουν στον 

παρελθόν. 

Το τι εννοεί ο Stigler με το “κόστη που πρέπει να αντιμετωπίσει” όμως δεν είναι 

ξεκάθαρο. Περιλαμβάνει αυτό κόστη που υφίσταντο για τις εγκατεστημένες εταιρίες 

που έχουν γίνει κόστη βύθισης; Όπως θα δούμε αργότερα στην βιβλιογραφία, το 

κόστος βύθισης, από την στιγμή που θα πραγματοποιηθεί, έχει διαφορετικές 

επιπτώσεις σε εγκαταστημένη και νεοεισερχομένη εταιρία. Η εγκατεστημένη εταιρία 

μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το κόστος για να δυσκολέψει σημαντικά την είσοδο, 

δημιουργώντας μια ασυμμετρία μεταξύ των συνθηκών που αντιμετώπισε αυτή στο 

παρελθόν και αυτών που θα αντιμετωπίσουν οι νέες εταιρίες στο μέλλον. Η εστίαση 

του στο κόστος φαίνεται να αψηφά επίσης βασισμένες στα κέρδη πηγές εμποδίων 

εισόδου, όπως η διαφοροποίηση προϊόντος και η στρατηγική συμπεριφορά, αλλά και 

μερικά πολύ σημαντικά εμπόδια εισόδου, όπως τα νομικά εμπόδια και τα 

πλεονεκτήματα πρωτοπορίας.  

 

Ένας άλλος ορισμός είναι αυτός του Ferguson (1974, σελ. 10): “Εμπόδιο εισόδου 

είναι ένας παράγοντας που κάνει την είσοδο ασύμφορη (μη επικερδή), ενώ επιτρέπει τις 

εγκατεστημένες εταιρίες να καθορίσουν τις τιμές πάνω από το οριακό κόστος, και να 

κερδίζουν επίμονα μονοπωλιακά κέρδη”. Ο ορισμός αυτός του Ferguson ακολουθεί 

αυτόν του Bain αλλά με τις πρόσθετες απαιτήσεις ότι οι εγκατεστημένες εταιρίες 

κερδίζουν μονοπωλιακά κέρδη (αναφέροντας τον όρο “πάνω από το οριακό κόστος”) 

και ότι η είσοδος καθίσταται ασύμφορη από την πλευρά των νέων ανταγωνιστών. Ο 
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Ferguson αναγνωρίζει την διαφορά μεταξύ τιμής και οριακού κόστους ως μια 

εξασθένιση στην οικονομική αποδοτικότητα και θεωρεί το κέρδος ως μέτρο του 

ύψους των εμποδίων εισόδου σε έναν κλάδο. Οι αδυναμίες του ορισμού είναι 

αντίστοιχες με αυτές του Bain.  

 

Οι Caves & Porter (1977), αν και στην εργασία τους δεν έδωσαν έναν σαφή ορισμό 

εμποδίων εισόδου (ή εμποδίων κινητικότητας όπως υποστηρίζουν), ανέδειξαν όμως 

κάποιες πολύ σημαντικές παραμέτρους του ζητήματος. Αναγνώρισαν την αξία της 

ανάλυσης του Bain σαν σημείο καμπής στην ανάλυση της Βιομηχανικής Οργάνωσης 

για το λόγο ότι “εξηγούσε πως οι πωλητές με μεγάλη δύναμη αγοράς μπορούσαν να 

διαταράσσουν επίμονα την αποδοτική κατανομή των πόρων αλλά και για ποιους λόγους 

αυτή η διαστρέβλωση διέφερε από κλάδο σε κλάδο” (σελ. 241). Υποστήριξαν, όμως, 

ότι η θεωρία των εμποδίων εισόδου του Bain ήταν περιοριστική και γι’ αυτό 

πρότειναν μια γενικότερη θεωρία εμποδίων κινητικότητας. Το βασικό μειονέκτημα 

της θεωρίας του Bain, σύμφωνα με τους συγγραφείς, ήταν ότι εξέταζε μόνο την 

περίπτωση μια νέας εταιρίας που κινείται από μηδενική παραγωγή σε θετική 

παραγωγή. Στην πραγματικότητα ωστόσο υπάρχουν πολλές ακόμη περιπτώσεις 

κινητικότητας που έχουν αντίστοιχες επιπτώσεις.  

Βασική αρχή των συγγραφέων ήταν να αντιμετωπίζουν την απόφαση εισόδου σε ένα 

κλάδο ως μια επενδυτική απόφαση, μια απόφαση μεταφοράς κεφαλαίων δηλαδή. Με 

βάση αυτή την αρχή υποστήριξαν ότι κινητικότητα κεφαλαίων δεν συμβαίνει μόνο 

όταν μια νέα εταιρία θέλει να κάνει είσοδο, αλλά και όταν υπάρχουσες εταιρίες 

θέλουν να κινηθούν σε άλλους κλάδους ή σε διαφορετικές ομάδες 

αποτελεσματικότητας του ίδιου κλάδου. Η πρώτη περίπτωση είναι σαφής και αφορά 

την δημιουργία νιας νέας εταιρίας. Η δεύτερη περίπτωση εξηγεί την είσοδο των 

εταιριών μέσω της διαφορετικοποίησης, όπου η εταιρία χρησιμοποιεί πόρους από 

άλλες, διαφορετικές, δραστηριότητες για να υποστηρίξει τα νέα σχέδια της. Συνεπώς 

δεν έχουμε κίνηση από μηδενική παραγωγή σε θετική παραγωγή, αλλά ήδη υπάρχει 

θετική παραγωγή πριν την είσοδο. Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι να 

διαφοροποιούνται και τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσει η εταιρία. Στην τρίτη 

περίπτωση έχουμε την κινητικότητα ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες 

αποτελεσματικότητας σε έναν κλάδο. Οι ομάδες εταιριών αποτελούν μια πολύ 

σημαντική έννοια για τους Caves & Porter διότι εξηγούν την διαφορά κερδοφορίας 

των εταιριών εντός του κλάδου. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι σε κάθε κλάδο δεν 
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υπάρχουν “οι εγκατεστημένες” συνολικά, αλλά υπάρχουν ομάδες εταιριών με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία. Ομάδες υψηλής αποτελεσματικότητας 

παρουσιάζουν υψηλή κερδοφορία, ενώ ομάδες χαμηλής αποτελεσματικότητας 

χαμηλότερη κερδοφορία. Συνεπώς τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσει μια νέα εταιρία 

που θέλει να κάνει είσοδο σε μια ομάδα υψηλής κερδοφορίας θα είναι διαφορετικά 

από τα εμπόδια που θα συναντήσει σε μια ομάδα χαμηλής κερδοφορίας, Αντίστοιχη 

δυσκολία αντιμετωπίζει όμως και μια ήδη εγκατεστημένη εταιρία τους κλάδου που 

θέλει να σκαρφαλώσει από την μία ομάδα στην άλλη. Άρα, σύμφωνα με την θεωρία 

τους, δεν μπορούμε να μιλάμε για εμπόδια εισόδου γενικά, αλλά είναι πιο ρεαλιστικό 

και χρήσιμο να χρησιμοποιούμε τον όρο εμπόδια κινητικότητας.  

Ως συνέπεια της θεωρίας τους προκύπτει ότι οι ικανοποιητικές για εμπόδιση εισόδου 

συνθήκες δεν μπορούν να καθοριστούν μόνο μέσω της τιμής, αλλά ως ένα σύνολο 

πιθανών επιλογών συμπεριφοράς από τις υπάρχουσες εταιρίες. Οι Caves & Porter 

θεώρησαν ως τις πιο σημαντικές πηγές εμποδίων εισόδου το επενδυτικό κεφάλαιο, 

την πλεονάζουσα δυναμικότητα, τη διαφοροποίηση προϊόντος, τα πλεονεκτήματα 

κόστους των εγκατεστημένων, την κάθετη ολοκλήρωση και την περιοριστική 

τιμολόγηση. 

 

Ο Franklin M. Fisher (1979) θεώρησε την έννοια των εμποδίων εισόδου ως την πιο 

παρεξηγημένη έννοια στην ανάλυση του ανταγωνισμού και του μονοπωλίου και 

έδωσε το δικό του ορισμό για τα εμπόδια εισόδου. Συγκεκριμένα ανέφερε: “Εμπόδιο 

είναι οτιδήποτε εμποδίζει την είσοδο όταν η είσοδος είναι κοινωνικά ευεργετική” (σελ. 

23). Αυτός ο ορισμός είναι ο πρώτος που δίνει έμφαση στην κοινωνική πλευρά των 

εμποδίων εισόδου, και ο Fisher χαρακτηρίζει αυτόν τον ορισμό σαν έναν ωραίο 

τρόπο περιγραφής μια κατάστασης κατά την οποία η κοινωνία θα επωφελείτο εάν τα 

υψηλά κέρδη κάποιας ή κάποιων εταιριών μοιράζονταν μέσω του ανταγωνισμού σε 

περισσότερες εταιρίες. Θεωρεί ότι ο ρόλος της εισόδου είναι πολύ σημαντικός σε 

οποιαδήποτε εκτίμηση της μονοπωλιακής δύναμης και πιστεύει ότι η μονοπωλιακή 

δύναμη μπορεί να επιβιώσει μόνο όπου η είσοδος είναι δύσκολη. Η είσοδος νέων 

εταιριών μπορεί να εξανεμίσει τα μονοπωλιακά κέρδη και να περιορίσει την 

συμπεριφορά του μονοπωλητή.  

Ο Fisher όμως, απορρίπτοντας στην μελέτη του το απλό μοντέλο του ανταγωνισμού 

που υποθέτει ότι κάθε εταιρία είναι όσο αποδοτική όσο κάθε άλλη γιατί έχει 

πρόσβαση στους ίδιους συντελεστές παραγωγής, δέχεται και την περίπτωση ότι αιτίες 
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των υπερκανονικών κερδών μιας εταιρίας μπορεί να είναι και η καλύτερη 

αποδοτικότητα και η μεγάλη επένδυση που έχει κάνει στο παρελθόν. Αυτά τα δύο 

μπορούν να εξηγήσουν την ανώτερη οικονομική επίδοση κάποιων εταιριών, η οποία 

όμως δημιουργεί κοινωνικά ευεργετικές επιπτώσεις, μέσω π.χ. νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών ή μέσω καλύτερης χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πόρων. Γι’ αυτό και 

θεωρεί λανθασμένο να εξετάζονται μονό τα βραχυπρόθεσμα υπερκανονικά κέρδη 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αυτοί οι παράγοντες, οι οποίοι κατά ένα μεγάλο μέρος 

τα δικαιολογούν κιόλας.  

Στην ανάλυσή του κάνει λόγο και για την κοινωνική αξιολόγηση των επενδύσεων, 

όπου μια επένδυση δεν θα έπρεπε να γίνει σε μια βιομηχανία - έστω και μονοπωλιακή 

- εάν η επιστροφή στο κεφάλαιο θα ήταν υψηλότερη σε κάποιο άλλο κλάδο. Η αιτία 

για αυτό το επιχείρημα είναι ότι τα μακροπρόθεσμα κέρδη πολλών εταιριών σε έναν 

κλάδο μπορεί να μην είναι αρκετά για να είναι όλες επικερδείς, και με την έξοδο τους 

από την αγορά μπορεί να έχουν χαθεί πολύτιμοι πόροι που θα μπορούσαν εξαρχής να 

επενδυθούν σε άλλες δραστηριότητες, Μία παράπλευρη επίπτωση αυτής της 

διαδικασίας είναι και τα αυξημένα κόστη δοκιμής και αλλαγής προϊόντων που 

αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. 

Θέλοντας όμως παράλληλα να τονίσει την αρνητική πλευρά των εμποδίων εισόδου, 

αναφέρει και περιπτώσεις κατά τις οποίες μια εταιρία μπορεί να κατέχει κάποιες 

σπάνιες πλουτοπαραγωγικές πηγές και να μην τις χρησιμοποιεί στον κοινωνικά 

επιθυμητό βαθμό, αλλά να προτιμά να τις αποθηκεύει για μελλοντική χρήση. Αυτή 

για τον Fisher είναι μια περίπτωση όπου η κοινωνία θα επωφελείτο από την είσοδο 

νέων εταιριών και από την επέκταση της παραγωγής. Ο ορισμός του Fisher 

ακολουθεί αυτούς των Bain και Ferguson αλλά είναι περισσότερο κανονιστικός2 από 

ότι θετικός. Για τον Fisher ένα εμπόδιο εισόδου είναι κοινωνικά βλαπτικό μόνο εάν οι 

πιθανοί εισερχόμενοι κάνουν έναν υπολογισμό που είναι διαφορετικός από αυτόν που 

θα ήθελε η κοινωνία να κάνουν, όταν αποφασίζουν να εισέλθουν σε μια βιομηχανία. 

Ορισμένοι συγγραφείς υποστήριξαν ότι ο ορισμός του Fisher έχει κάποιες 

συγκεκριμένες αδυναμίες. Ο Carlton (2004) υποστήριξε αρχικά ότι ο ορισμός δεν 

παρέχει κάποια καθοδήγηση για την αναγνώριση των κοινωνικά βλαπτικών 

                                                 
2 Ο όρος κανονιστικός (normative) είναι δανεισμένος από την φιλοσοφία και έχει την έννοια του “αυτό 

που θα έπρεπε να είναι”, δηλαδή ποιες οικονομικές πολιτικές θα έπρεπε να ακολουθηθούν για να 

επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
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εμποδίων, ενώ οι McAfee et al (2004) υποστήριξαν ότι παραβλέπει το γεγονός ότι 

πολλές φορές η κοινωνική ευημερία δεν συμβαδίζει με την καταναλωτική ευημερία 

που οι ανταγωνιστικές αρχές προσπαθούν να προστατέψουν.  

 

Ένας άλλος ορισμός που δίνει έμφαση στις συνέπειες στην κοινωνική ευημερία, είναι 

και αυτός του VonWeizsacker (1980). Αυτός γράφει: “Εμπόδιο εισόδου είναι ένα 

κόστος παραγωγής που υφίσταται για μια εταιρία που επιθυμεί να εισέλθει σε μια 

βιομηχανία αλλά δεν υφίσταται από τις εταιρίες που είναι ήδη στην βιομηχανία, και 

αυτό υποδηλώνει μια διαταραχή στην κατανομή των πόρων από κοινωνικής πλευράς” 

(1980, σελ. 400). Τα εμπόδια εισόδου ορίζονται σαν κοινωνικά ανεπιθύμητοι 

περιορισμοί που παρεμποδίζουν την εμφάνιση νέων επιχειρήσεων σε μια βιομηχανία 

και αποδίδονται στα πλεονεκτήματα των εγκατεστημένων εταιριών του κλάδου.    

Τόσο η προσέγγιση του Bain όσο και του Stigler στον ορισμό των εμποδίων εισόδου 

είναι θετικές. Οι ορισμοί τους δεν κάνουν λόγο για τις συνέπειες της εισόδου στην 

ευημερία, αλλά αντί αυτού χαρακτηρίζουν τις συνθήκες που εμποδίζουν την είσοδο. 

Ο VonWeizsacker όμως, όπως και ο Fisher, προσπάθησε να προσεγγίσει τον ορισμό 

των εμποδίων εισόδου από μια κανονιστική σκοπιά. Η ανησυχία του δεν είναι για 

τους παράγοντες που εμποδίζουν την κινητικότητα κεφαλαίου αλλά μάλλον για τους 

κοινωνικά ανεπιθύμητους περιορισμούς στην διαχείριση των πόρων που οφείλονται 

στην προστασία των εταιριών που είναι ήδη στην αγορά.   

Ο ορισμός θέλει να συμπεριλάβει όλες τις περιπτώσεις. Από την μία υπαινίσσεται ότι 

θα μπορούσε να υπάρχει πάρα πολλή είσοδος λόγω λίγης προστασίας, πράγμα που θα 

ήταν μη αποδοτικό από κοινωνικής πλευράς. Εάν για παράδειγμα μια δραστηριότητα 

δημιουργεί θετικές εξωτερικότητες, ο επιχειρηματίας που την οργανώνει μπορεί να 

είναι ανεπαρκώς προστατευμένος από δικαιώματα χρήσης, με αποτέλεσμα να μην 

έχει επαρκές κίνητρο για να αφιερώσει σ’ αυτήν την δραστηριότητα πόρους. Για 

παράδειγμα αν οι πατέντες δεν παρείχαν αρκετή προστασία για τους επενδυτές, πολύ 

λίγοι πόροι θα αφιερώναν επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη. Από την άλλη εάν μια 

δραστηριότητα είναι υπερβολικά προστατευμένη μπορεί να δημιουργεί αρνητικές 

εξωτερικότητες. Η υπερβολική προστασία πατεντών π.χ. θα μπορούσε να οδηγήσει 

σε μειωμένη εφευρετική δραστηριότητα για τον ίδιο λόγο. Κατά συνέπεια σύμφωνα 

με τον VonWeizsacker ένα εμπόδιο υπάρχει μόνο εάν η ισορροπία περιλαμβάνει 

ανεπαρκή είσοδο σε σχέση με το κοινωνικό όπτιμουμ. Τα δυο εμπόδια που εξετάζει 

στη μελέτη του είναι οι οικονομίες κλίμακας και η διαφοροποίηση προϊόντος και 
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καταλήγει στο συμπέρασμα πως και τα δυο δεν έχουν απαραίτητα αρνητικές 

συνέπειες από κοινωνικής πλευράς. 

 

Οι Baumol & Willig (1981) ορίζουν ως εμπόδιο εισόδου “οτιδήποτε απαιτεί ένα 

κόστος από έναν νεοεισερχόμενο σε μια βιομηχανία, αλλά δεν επιβάλλει αντίστοιχο 

κόστος σε έναν εγκατεστημένο” (σελ. 408). Βασίζουν τον ορισμό τους σ’ αυτόν του 

Stigler αλλά υποστηρίζουν ότι για να γίνει αντιληπτός πρέπει να συγκριθεί μ’ αυτόν 

του VonWeizsacker. Σε αντίθεση με τον VonWeizsacker που θεωρεί εμπόδιο εισόδου 

“οτιδήποτε” προκαλεί απώλεια κοινωνικού πλεονάσματος, οι Baumol & Willig 

υποστηρίζουν ότι  ο ορισμός τους σκοπεύει να προσδιορίσει λειτουργικά τους τύπους 

των εμποδίων που ικανοποιούν τα απαραίτητα κριτήρια. Στην ανάλυσή τους κάνουν 

λόγο για περιπτώσεις που το κόστος των εγκατεστημένων είναι χαμηλότερο από τους 

εισερχόμενους ως αποτέλεσμα της ανώτερης αποδοτικότητας τους, και προτείνουν 

τρόπους μέτρησης αυτής της ανώτερης αποδοτικότητας και αφομοίωσης τους στη 

μέτρηση του ύψους των εμποδίων. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίον 

υποστηρίζουν ότι τα σταθερά κόστη και οι οικονομίες κλίμακας δεν ανήκουν 

απαραίτητα στα εμπόδια εισόδου, αλλά συμφωνούν με την άποψη ότι τα κόστη 

βύθισης είναι ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο. 

       

Ο Demsetz (1982) επίσης ασχολήθηκε με τα εμπόδια εισόδου και τις επιπτώσεις τους, 

επικεντρώνοντας ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του στην αντιμετώπιση τους από την μεριά 

της αντιμονοπωλιακής πολιτικής. Υποστήριξε ότι η χρήση του κέρδους ως βασική 

μονάδα μέτρησης στους ορισμούς των Bain και Ferguson είναι λανθασμένη, διότι το 

κέρδος είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα των εμποδίων και όχι το ίδιο το εμπόδιο. 

Πιστεύει ότι τα εμπόδια δεν είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσουν σε υψηλά κέρδη, 

δίνοντας το παράδειγμα ενός μονοπωλητή που αδυνατεί να καλύψει το κόστος του. 

Γι’ αυτό και δίνει έμφαση σε πτυχές όπως οι νομικοί περιορισμοί στην είσοδο, τα 

δικαιώματα χρήσης και η περιοριστική τιμολόγηση, ενώ θεωρεί ως το πιο σημαντικό 

εμπόδιο εισόδου το υψηλό κόστος πληροφόρησης των καταναλωτών και το κόστος 

διαφήμισης.  

Το κόστος διαφήμισης και πληροφόρησης των καταναλωτών είναι καθοριστικός 

παράγοντας στην απόφαση εισόδου νέων εταιριών, καθώς η ικανοποίησή του μπορεί 

να απαιτεί τεράστια σπατάλη πόρων από μια εταιρία. Εάν υπήρχε πλήρης ενημέρωση 

για τα προϊόντα και τις εταιρίες τους, η πίστη σε ένα εμπορικό σήμα θα ήταν άχρηστη 
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από την πλευρά τόσο των καταναλωτών όσο και των εταιριών. Εάν όμως υπάρχουν 

υψηλά κόστη πληροφόρησης που συνδέονται με την επιλογή των προϊόντων και των 

υπηρεσιών, οι καταναλωτές θα προτιμήσουν να παραμείνουν στα προϊόντα που 

γνωρίζουν και εμπιστεύονται. Κατά συνέπεια ο αριθμός των διάφορων εταιριών 

περιορίζεται από τις δυνατότητες των καταναλωτών να αξιολογήσουν 

αποτελεσματικά διάφορες εναλλακτικές και η είσοδος περιορίζεται κυρίως από την 

απροθυμία των καταναλωτών να απορροφήσουν πρόσθετο κόστος πληροφοριών. 

 

Ένας άλλος ορισμός που εντοπίζεται στην βιβλιογραφία είναι αυτός του Gilbert 

(1989, σελ. 478): “Εμπόδιο εισόδου είναι ένα ενοίκιο που προέρχεται και απορρέει από 

την εγκατάσταση, και αντιστοιχεί στο επιπλέον κέρδος το οποίο μπορεί να κερδίσει μια 

εταιρία σαν μοναδική συνέπεια του να είναι εγκατεστημένη σε μια βιομηχανία”. Ο 

Gilbert διαφοροποιεί τον ορισμό του από τους προηγούμενους, διότι υποστηρίζει ότι 

κανένας δεν αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η είσοδος μπορεί να αποκλειστεί. 

Για την κατανόηση του ορισμού του, δίνει το παράδειγμα ενός περιορισμού στον 

αριθμό διαθέσιμων αδειών ταξί σε μια πόλη, που αποτελεί εμπόδιο στην είσοδο 

παραγωγικών δυνάμεων διότι μειώνει την προσφορά των υπηρεσιών. Αλλά αυτό δεν 

δημιουργεί πλεονέκτημα στους πρωτοεισερχόμενους στην αγορά υπηρεσιών ταξί, 

διότι το ευκαιριακό κόστος της άδειας είναι ίσο με το κόστος τόσο του 

εγκατεστημένου όσο και του νεοεισερχόμενου (το αρχικό παράδειγμα διατυπώθηκε 

από τον Demsetz, 1982). 

Ένα άλλο παράδειγμα που δίνει είναι για μια αγορά, που είναι αρκετά μεγάλη για να 

μπορέσει μια μοναδική εταιρία να είναι κερδοφόρα, αλλά όχι αρκετά μεγάλη για δύο 

ή περισσότερες εταιρίες να λειτουργούν και να είναι επικερδείς. Αυτή η αγορά είναι 

ένα φυσικό μονοπώλιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η είσοδος είναι αδύνατη. Μια νέα 

εταιρία μπορεί να καταφέρει να ανακόψει την μονοπωλιακή τιμή της εγκατεστημένης 

και να την αναγκάσει να εξέλθει από την αγορά. Αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 

σχετική ευκολία, τα εμπόδια εισόδου σ’ αυτήν την αγορά είναι χαμηλά. Εάν όχι, η 

εγκατεστημένη εταιρία μπορεί να κερδίζει μονοπωλιακά κέρδη, περίπτωση στην 

οποία θα υπήρχε εμπόδιο εισόδου σύμφωνα με τον Bain και τον Ferguson. Ο Stigler 

θα δεχόταν ένα εμπόδιο εισόδου στην βιομηχανία μόνο εάν οι πιθανοί εισερχόμενοι 

αντιμετώπιζαν ένα μειονέκτημα κόστους σε σχέση με την υπάρχουσα εταιρία, ενώ ο 

VonWeizsasker θα επέβαλλε την πρόσθετη απαίτηση ότι η είσοδος θα αύξανε το 

κοινωνικό πλεόνασμα. Αλλά κανένας από αυτούς τους ορισμούς δεν εξηγεί, σύμφωνα 
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με τον Gilbert, γιατί μια εγκατεστημένη είναι πιθανόν, ή όχι, να απολαμβάνει ένα 

πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες εταιρίες. Πιστεύει ότι το ύψος των εμποδίων 

εισόδου σ’ αυτήν την αγορά εξαρτάται από τους παράγοντες που καθορίζουν την 

δυνατότητα της εγκατεστημένης να διατηρεί το επίπεδο παραγωγής της έναντι της 

εισόδου και ότι η αποδοτικότητα της αγοράς εξαρτάται από τις συνθήκες που 

περιορίζουν την κινητικότητα κεφαλαίου, εντός και εκτός του κλάδου. 

Όσον αφορά τις πηγές εμποδίων εισόδου ο Gilbert θεωρεί ότι οι οικονομίες κλίμακος 

δεν είναι επαρκείς από μόνες τους να προστατέψουν μια εταιρία από τον πιθανό 

ανταγωνισμό και ότι τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους δεν αποτελούν ενοίκια 

εγκατάστασης, εκτός εάν οι σπάνιοι συντελεστές παραγωγής έχουν συγκεκριμένη 

αξία για την εγκαταστημένη εταιρία. Υποστηρίζει, όμως, ότι αναμφισβήτητα οι 

εταιρίες μπορούν μέσω της στρατηγικής συμπεριφοράς να εκμεταλλευθούν προς 

όφελός τους τα δομικά χαρακτηριστικά μιας βιομηχανίας, όπως π.χ. τους νομικούς 

περιορισμούς, τα κόστη βύθισης, τις οικονομίες κλίμακας, τη διαφοροποίηση 

προϊόντος, τις οικονομίες μάθησης και τα δίκτυα συνεργασίας. Παρόλα αυτά, 

αναφέρει και περιπτώσεις όπου μια μονοπωλιακή εταιρία μπορεί από μόνη της να 

ανοίξει την αγορά στον νέο ανταγωνισμό ώστε να μην χρειαστεί να μειώσει την τιμή 

της. 

       

Οι Geroski, Gilbert & Jacquemin (1990, σελ. 7) θεωρούν ότι η απειλή της εισόδου 

από νέους ανταγωνιστές περιορίζει την ικανότητα των υπαρχόντων εταιριών να 

διαμορφώνουν τις λειτουργίες τους με τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τους 

καταναλωτές. Πιστεύουν ότι η είσοδος, πραγματική ή πιθανή, μπορεί να διαταράξει 

τη συμπεριφορά των εταιριών, να εκθρονίσει τις επικρατούσες εταιρίες, να εισάγει 

νέα τεχνολογία και να οδηγήσει σε πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ενώ το μεγαλύτερο 

μέρος της πρώιμης λογοτεχνίας για τα εμπόδια εισόδου έχει επικεντρωθεί στα 

εμπόδια εισόδου νέου κεφαλαίου στην αγορά, αυτοί υιοθετούν την πιο γενική οπτική 

γωνία των Caves & Porter (1977), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η οικονομική επίδοση 

εξαρτάται από τους περιορισμούς στην κινητικότητα πόρων προς, εντός ή εκτός μιας 

υπάρχουσας βιομηχανίας. Γι’ αυτό αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τον πιο γενικό 

όρο εμπόδια κινητικότητας κεφαλαίου. Θεωρούν αυτά τα εμπόδια κινητικότητας ως 

“καθοριστικά ενοίκια που προέρχονται από την εγκατάσταση και το μέγεθος αυτών των 

ενοικίων εξαρτάται από την συμπεριφορά των υπαρχόντων εταιριών”. Και αυτοί 
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δηλαδή δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην στρατηγική συμπεριφορά των 

εγκατεστημένων. 

     

Οι Carlton & Perloff (1994, σελ. 110) υποστήριξαν τον δικό τους ορισμό: “Εμπόδιο 

εισόδου είναι οτιδήποτε εμποδίζει έναν επιχειρηματία από το να δημιουργεί απευθείας 

μια καινούργια εταιρία σε μια αγορά”. Αναγνωρίζουν όμως ότι αυτός ο ορισμός είναι 

αρκετά γενικός, καθώς μπορεί να υποδηλώνει ότι εμπόδιο εισόδου αποτελεί 

οποιαδήποτε δραστηριότητα μιας επιχείρησης, όπως π.χ. το κόστος πρόσληψης 

προσωπικού ή το κόστος κατασκευής μιας παραγωγικής εγκατάστασης. Εμπόδιο 

εισόδου μπορεί να υπάρχει επίσης αν κάποια εταιρία χρειάζεται πολύ χρόνο για να 

κάνει είσοδο. Γι’ αυτούς τους λόγους θεωρούν ως μια πιο λογική προσέγγιση την 

επικέντρωση στα μακροχρόνια εμπόδια εισόδου. Θεωρούν ότι, μόνο εάν οι εταιρίες 

έχουν κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με τους νεοεισερχόμενους μακροπρόθεσμα, 

τότε μόνο μπορούν να κερδίζουν υψηλότερα κέρδη από τους άλλους υπάρχοντες ή 

πιθανούς ανταγωνιστές. Βασισμένοι στο ότι τα μακροπρόθεσμα κόστη μπορούν να 

παραμείνουν μόνο εάν μια εταιρία έχει κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με τους 

πιθανούς εισερχόμενους, συμπληρώνουν ότι: “Ένα εμπόδιο μακροπρόθεσμα μπορεί να 

είναι το κόστος που υφίσταται από έναν εισερχόμενο, το οποίο οι εγκατεστημένοι δεν 

χρειάζεται (ή δεν χρειάστηκε) να αντιμετωπίσουν”. Το παράδειγμα που χρησιμοποιούν 

μάλιστα είναι αυτό μιας πατέντας και των συνεπειών που μπορεί αυτή να προκαλέσει 

στους πιθανούς ανταγωνιστές. 

Οι αδυναμίες του ορισμού είναι εμφανείς. Καταρχάς είναι πολύ γενικός και 

περιλαμβάνει οποιοδήποτε κόστος αντιμετωπίζει μια νέα εταιρία, χωρίς να διαχωρίζει 

την διαφορά εγκατεστημένης–νεοεισερχόμενης ή να αιτιολογεί γιατί αποτελεί 

εμπόδιο. Η συμπλήρωση του ορισμού με το δεύτερο σκέλος, λύνει αυτό το πρόβλημα 

αναφέροντας ότι εννοούν μόνο τα κόστη που οι εγκατεστημένες δεν χρειάστηκε να 

αντιμετωπίσουν στο παρελθόν, αλλά δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα με την 

χρησιμοποίηση του όρου “μακροπρόθεσμα”. Η αποδοτική άσκηση της πολιτικής 

ανταγωνισμού θα ήταν αδύνατη αν λαμβανόταν υπόψη μόνο μακροπρόθεσμοι 

παράγοντες εμπόδισης της εισόδου. Ο αρχές δεν θα μπορούσαν για παράδειγμα να 

αποτρέψουν μια σημαντική συγχώνευση που θα είχε σημαντικές αντι-ανταγωνιστικές 

επιπτώσεις βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, με βάση την υπόθεση ότι 

μακροπρόθεσμα οι επιπτώσεις αυτές δεν είναι σημαντικές. Η πολιτική αυτή επίσης θα 

αψηφούσε παράγοντες όπως τα κόστη βύθισης, τα οποία εξ ορισμού δεν υπάρχουν 
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μακροπρόθεσμα. Στην ουσία, δηλαδή, για τους καταναλωτές παίζει πολύ σημαντικό 

ρόλο το εάν η είσοδος πραγματοποιηθεί σήμερα ή αργότερα. Αυτές τις αδυναμίες 

αναγνώρισε και ο ίδιος ο Carlton σε μεταγενέστερο άρθρο του (2004).  

Ένας άλλος ορισμός είναι αυτός των Church & Ware (2000) που ορίζουν τα εμπόδια 

εισόδου ως “παράγοντες που επιτρέπουν τις εγκατεστημένες εταιρίες να ασκούν την 

δύναμη αγοράς τους χωρίς να προσελκύουν είσοδο επειδή οι εισερχόμενοι προβλέπουν 

αρνητικά κέρδη” (σελ. 514). Οι συγγραφείς χωρίς να προσδιορίζουν επακριβώς με 

ποιο τρόπο οι εγκατεστημένες ασκούν την δύναμη αγοράς, μας αφήνουν να 

φανταζόμαστε ότι αυτό μπορεί να παρατηρηθεί κυρίως μέσω της υπερκανονικής 

κερδοφορίας και των στρατηγικών αποκλεισμού των νεοεισερχομένων. Ο ορισμός 

τους βέβαια επικεντρώνεται σε πτυχές που αντιμετωπίζονται από μια πιθανή 

εισερχόμενη προ της εισόδου, και δεν λαμβάνει υπόψη τα εμπόδια που θα συναντήσει 

έπειτα της εισόδου. Παρόλα αυτά υποστηρίζουν ότι η εμπόδιση της εισόδου 

προέρχεται τόσο από δομικούς παράγοντες όσο και από την στρατηγική συμπεριφορά 

των εγκατεστημένων.  

Ενδιαφέροντες ορισμοί είναι και αυτοί που διατυπώθηκαν σχετικά πρόσφατα από 

τους McAfee, Mialon & Williams (2004, σελ. 463) με σκοπό την κατηγοριοποίηση 

των εμποδίων εισόδου και την κατάλληλη αντιμετώπιση τους από τις 

αντιμονοπωλιακές αρχές. Αυτοί γράφουν ότι: Α. “ένα οικονομικό εμπόδιο εισόδου 

είναι ένα κόστος το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από έναν νεοεισερχόμενο και το 

οποίο οι εγκατεστημένοι δεν χρειάζεται ή δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν”, και Β. 

“ένα καταχρηστικό εμπόδιο εισόδου είναι ένα κόστος το οποίο καθυστερεί την είσοδο 

και άρα μειώνει την κοινωνική ευημερία σε σχέση με την άμεση αλλά με το ίδιο κόστος 

είσοδο”. Επίσης κάνουν έναν διαχωρισμό ανάμεσα σε πρωτογενή και 

συμπληρωματικά εμπόδια εισόδου. Ορίζουν το πρωτογενές εμπόδιο ως ένα κόστος 

που αποτελεί εμπόδιο εισόδου από μόνο του, ενώ το συμπληρωματικό εμπόδιο ως 

κόστος που δεν αποτελεί εμπόδιο εισόδου από μόνο του, αλλά ενισχύει τα πρωτογενή 

εμπόδια εισόδου αν υπάρχουν. Μια ομάδα μικρών πρωτογενών εμποδίων μπορεί να 

αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο. Μια ομάδα μικρών βοηθητικών εμποδίων δεν 

αποτελεί συνήθως ένα σημαντικό εμπόδιο αν δεν υπάρχουν και πρωτογενή εμπόδια. 

Σημαντική είναι η πρόσθεση του χρονικού ορίζοντα στον δεύτερο ορισμό, όπου 

συμπεριλαμβάνεται η χρονική διάσταση της εισόδου. Λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο 
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που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί η είσοδος μπορούμε να προσδιορίσουμε 

ακριβέστερα τις επιπτώσεις των εμποδίων στην λειτουργία ενός κλάδου. 

 

Ο τελευταίος και πιο πρόσφατος ορισμός εμποδίων εισόδου που μπορεί να βρεθεί 

στην βιβλιογραφία είναι αυτός του OECD (2005), που υποστηρίζει ότι “εμπόδιο 

εισόδου είναι οτιδήποτε περιορίζει τον ανταγωνισμό σε έναν κλάδο”(σελ. 17). Ο 

ορισμός αυτός, αν και σύντομος, είναι πολύ περιεκτικός. Χωρίς να κάνει 

διαχωρισμούς προ και μετά της εισόδου και δίχως να επικεντρώνεται στο κόστος και 

τα κέρδη, δύναται να συμπεριλάβει όλων των ειδών τα εμπόδια που μπορεί να 

συναντήσει μια νέα εταιρία κατά την είσοδο της σε έναν κλάδο. Πέραν αυτού δίνει 

μια κανονιστική σκοπιά, υπονοώντας ότι εμπόδιο εισόδου υπάρχει μόνο ένα το 

κοινωνικό σύνολο θα ήταν πιο ωφελημένο από την περαιτέρω ενίσχυση του 

ανταγωνισμού στον κλάδο. Αυτή η προσέγγιση ίσως να είναι και η πιο ουσιαστική 

από όλες, διότι από την μία επικεντρώνεται στην ουσία του πράγματος, αν δηλαδή 

λειτουργεί ο ανταγωνισμός στον κλάδο, και από την άλλη δύναται να συμπεριλάβει 

ως εμπόδιο “οτιδήποτε” προκαλεί τον περιορισμό του ανταγωνισμού.  

 

O πιο πλήρης και σαφής ορισμός μπορεί να προκύψει λοιπόν από ένα συνδυασμό του 

ορισμού του OECD (2005) με αυτόν του Fisher (1979). Ως εμπόδιο εισόδου μπορεί 

να οριστεί, δηλαδή, οτιδήποτε περιορίζει τον ανταγωνισμό σε έναν κλάδο, όταν ο 

ανταγωνισμός αυτός θα ήταν κοινωνικά ευεργετικός. Αυτός ο ορισμός μπορεί να 

καλύψει όλη την θεματική ενότητα των εμποδίων εισόδου, αφού δύναται να 

συμπεριλάβει όλων των ειδών τα εμπόδια που μπορεί να εμφανιστούν σε έναν νέο 

ανταγωνιστή, καλύπτει τις περιπτώσεις κινητικότητας από κλάδο σε κλάδο και επίσης 

καθορίζει το ζητούμενο του όλου θέματος, που είναι η άριστη κατανομή των 

οικονομικών πόρων στην οικονομία. 

 

Αυτοί ήταν κάποιοι από τους πιο γνωστούς ορισμούς που μπορούν να βρεθούν στην 

βιβλιογραφία για τα εμπόδια εισόδου. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές 

ανάμεσα τους και ο καθένας επικεντρώνεται σε διαφορετικές πτυχές της δομής των 

αγορών και της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. Το κέρδος των εγκατεστημένων, το 

κόστος των νεοεισερχόμενων, η κοινωνική αποδοτικότητα και ο χρόνος που 

χρειάζεται η είσοδος ήταν κάποιες από τις πιο σημαντικές πτυχές που απασχόλησαν 

τους συγγραφείς και που συνδέθηκαν με την ύπαρξη εμποδίων εισόδου. Στα επόμενα 
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κεφάλαια της εργασίας θα αναλυθούν οι διάφορες πηγές εμπόδισης της εισόδου που 

βρέθηκαν στην βιβλιογραφία, θα αναλυθούν τα εμπόδια εισόδου από την πλευρά της 

πολιτικής ανταγωνισμού και θα μετρηθεί το ύψος τους για έναν τεχνολογικά 

δυναμικό βιομηχανικό κλάδο. 
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3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ 

 

Η ανάλυση των εμποδίων εισόδου σε έναν βιομηχανικό κλάδο θα μπορούσε να 

ξεκινήσει με μια αναφορά στον ορισμό και την βασική θεωρία για τα εμπόδια 

εισόδου, να συνεχιστεί με μια σύντομη περιγραφή των διαφόρων τύπων εμποδίων 

εισόδου που εντοπίζονται στην θεωρία και έπειτα να περάσει στην περιγραφή των 

εμπειρικών μεθόδων που έχουν εφαρμοστεί για την μέτρηση του ύψους τους. Με 

βάση την παραπάνω ανάλυση θα μπορούσε να γίνει μια θεωρητική και εμπειρική 

μέτρηση του ύψους των εμποδίων σε διάφορους τεχνολογικά δυναμικούς 

βιομηχανικούς κλάδους, όπως η ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία. 

Όμως στην παραπάνω διαδικασία προκύπτουν μια σειρά από προβλήματα. Η απουσία 

ενός κοινά αποδεκτού ορισμού εμποδίων εισόδου έχει προκαλέσει πολλές διαφωνίες 

για το τι είναι εμπόδιο εισόδου και με ποιον τρόπο μπορεί να μετρηθεί το συνολικό 

ύψος τους. Εξετάζοντας κάποιος την βιβλιογραφία πάνω στο θέμα θα 

συνειδητοποιήσει μια μεγάλη ποικιλία απόψεων. Οι περισσότεροι συγγραφείς 

υιοθετούν διαφορετικούς ορισμούς των εμποδίων, εξετάζουν διαφορετικά εμπόδια 

και αποτιμούν διαφορετικά το ύψος τους.  

Ο πρώτος που ασχολήθηκε συστηματικά με τα εμπόδια εισόδου, ο Bain (1956) 

αναγνώρισε τρία εμπόδια εισόδου, την διαφοροποίηση προϊόντος, τις οικονομίες 

κλίμακας και τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους. Ο Stigler (1968) θεώρησε ως 

εμπόδιο εισόδου το κόστος που αντιμετωπίζει μια εισερχόμενη εταιρία και δεν 

αντιμετώπισε μια εγκατεστημένη, χωρίς να προσδιορίζει όμως ποια κόστη είναι αυτά 

και πως μπορούν να μετρηθούν. Οι Caves & Porter (1977) θεώρησαν ως τις πιο 

σημαντικές πηγές εμποδίων εισόδου το επενδυτικό κεφάλαιο, την πλεονάζουσα 

δυναμικότητα, τη διαφοροποίηση προϊόντος, τα πλεονεκτήματα κόστους, την κάθετη 

ολοκλήρωση, την περιοριστική τιμολόγηση και την στρατηγική συμπεριφορά των 

εγκατεστημένων γενικότερα. Ο VonWeizsacker (1980) στη μελέτη του εξέτασε δύο 

εμπόδια, τις οικονομίες κλίμακας και τη διαφοροποίηση προϊόντος. 

Οι Baumol & Willig (1981) υποστήριξαν ότι τα σταθερά κόστη και οι οικονομίες 

κλίμακας δεν ανήκουν απαραίτητα στα εμπόδια εισόδου, αλλά συμφώνησαν με την 

άποψη ότι το κόστος βύθισης είναι ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο. Ο Demsetz (1982) 

έδωσε έμφαση σε πτυχές όπως οι νομικοί περιορισμοί στην είσοδο, τα δικαιώματα 

χρήσης και η περιοριστική τιμολόγηση, ενώ θεώρησε ως το πιο σημαντικό εμπόδιο 
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εισόδου το υψηλό κόστος πληροφόρησης των καταναλωτών και το κόστος 

διαφήμισης. Ο Gilbert (1989) δεν δέχτηκε ως σημαντικά εμπόδια εισόδου τις 

οικονομίες κλίμακας και τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους αν δεν υπάρχουν στην 

κατοχή των εγκατεστημένων σπάνιοι συντελεστές παραγωγής, αλλά θεώρησε ως 

σημαντικά εμπόδια εισόδου την στρατηγική συμπεριφορά και τα δομικά 

πλεονεκτήματα όπως οι νομικοί περιορισμοί, τα κόστη βύθισης, οι οικονομίες 

κλίμακας, η διαφοροποίηση προϊόντος, οι οικονομίες μάθησης και τα δίκτυα 

συνεργασίας. Οι Geroski et al (1990) στην εργασία τους εξέτασαν την στρατηγική 

συμπεριφορά των εγκατεστημένων, τις οικονομίες κλίμακας, τα κόστη βύθισης, την 

περιοριστική τιμολόγηση, τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους, τις καμπύλες 

μάθησης και τη διαφοροποίηση προϊόντος. 

Οι McAfee et al (2004) θεώρησαν ότι οι οικονομίες κλίμακας, οι απαιτήσεις σε 

κεφάλαιο, τα κόστη κεφαλαίου και το κόστος βύθισης αποτελούν βοηθητικά μόνο 

εμπόδια εισόδου που μπορούν να εμποδίσουν την είσοδο μόνο σε συνδυασμό και όχι 

το καθένα ξεχωριστά. O Schmalensee (2004) υποστήριξε ότι τα εμπόδια εισόδου 

μπορούν να καθοριστούν αποκλειστικά από το κόστος βύθισης. Τέλος ο OECD 

(2005) αναγνώρισε και εξέτασε ένα μεγάλο αριθμό εμποδίων εισόδου, 

συμπεριλαμβανομένων των κόστος βύθισης, απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους, 

οικονομίες κλίμακας, οικονομίες φάσματος, υψηλά κόστη κεφαλαίου, φήμη, δίκτυα 

συνεργασίας, νομικά εμπόδια, εμπόδια εξόδου, πλεονεκτήματα πρωτοπορίας, κάθετη 

ολοκλήρωση, περιοριστική και αρπακτική τιμολόγηση, πλεονάζουσα δυναμικότητα, 

εκπτώσεις τιμών, δέσιμο προϊόντων, διαφοροποίηση προϊόντος, αποκλειστικές 

συμφωνίες και κατοχύρωση πατεντών. Συμπερασματικά αυτό που μπορεί να 

παρατηρηθεί σε όλη την θεωρητική βιβλιογραφία για τα εμπόδια εισόδου, είναι ότι 

κάθε συγγραφέας αποδέχθηκε ορισμένες πηγές εμποδίων εισόδου και απέρριψε 

κάποιες άλλες, με εξαίρεση την πρόσφατη μελέτη του OECD που εξετάζεται ένας 

μεγάλος αριθμός εμποδίων. 

Αποτέλεσμα αυτής της διάστασης απόψεων που παρατηρείται στην βασική 

βιβλιογραφία για το θέμα είναι η ανάγκη ξεχωριστής θεωρητικής εξέτασης του κάθε 

εμποδίου. Με σκοπό δηλαδή να διαλευκανθεί τι και κατά πόσο αποτελεί εμπόδιο, θα 

γίνει η ακόλουθη διαδικασία: αρχικά τα εμπόδια θα χωριστούν ανάλογα με το τύπο 

τους και τα χαρακτηριστικά τους σε κάποιες βασικές κατηγορίες, Έπειτα για κάθε 

εμπόδιο θα δοθεί μια σύντομη περιγραφή, θα γίνει μια αναφορά στις πηγές του (ώστε 

ένα γίνει κατανοητό από πού προέρχονται οι επιπτώσεις του) και έπειτα θα 
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παρουσιαστούν όλα τα επιχειρήματα που καταγράφονται στην βιβλιογραφία και 

σχετίζονται με τον ρόλο του ως εμπόδιο εισόδου. Τα επιχειρήματα αυτά θα 

χωριστούν σε επιχειρήματα υπέρ και κατά. Στο τέλος της εξέτασης κάθε ξεχωριστού 

εμποδίου θα υπάρχει μια αναφορά στις εμπειρικές μελέτες που σχετίζονται με το 

εμπόδιο και στα συμπεράσματα τους. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα καταστεί 

δυνατή μια συνολική αποτίμηση του κάθε εμποδίου ώστε στην συνέχεια να 

καθοριστεί ποια από αυτά αποτελούν πραγματικά εμπόδια εισόδου και υπό ποιες 

περιστάσεις.  

Η θεωρητική ανάλυση της εργασίας αυτής περιλαμβάνει ένα ακόμη μέρος. Αυτό 

ασχολείται με την εξέταση του θέματος των εμποδίων εισόδου από νομικής πλευράς. 

Αυτή η διαδικασία γίνεται μέσω της ανάλυσης του θέματος των εμποδίων εισόδου 

από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, του θεσμοθετημένου από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση οργάνου για την προστασία του “υγιούς” ανταγωνισμού. 

Πρώτα θα γίνει μια σύντομη αναφορά στην γενικότερη πολιτική ανταγωνισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έπειτα θα εξεταστεί ειδικά το θέμα των εμποδίων εισόδου. 

Αυτό το μέρος της εργασίας μπορεί εξυπηρετεί δύο βασικούς σκοπούς: ο πρώτος 

είναι η διασταύρωση των εμποδίων εισόδου που εξετάστηκαν στο θεωρητικό τμήμα 

με αυτά που αποδέχεται η Επιτροπή και ο δεύτερος είναι η αποτίμηση της στάσης της 

Επιτροπής απέναντι στα εμπόδια εισόδου για νέους ανταγωνιστές. Σε περίπτωση που 

παρατηρηθεί μεγάλη διάσταση απόψεων ανάμεσα στα αποτελέσματα της θεωρητικής 

ανάλυσης και στα εμπόδια που αναγνωρίζει η Επιτροπή, θα γίνουν οι απαραίτητες 

συστάσεις. 

Το μεγάλο μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης στο θέμα των εμποδίων εισόδου είναι 

ότι ένα μεγάλο μέρος της έρευνας θα ασχοληθεί με την σχετική θεωρία και την 

εξέλιξη της μέσα στον χρόνο. Αν υπήρχε μια πάγια θεωρία για τα εμπόδια εισόδου 

όσον αφορά τον ορισμό τους και τις πηγές τους, το περιεχόμενο αυτής της εργασίας 

θα εξελισσόταν διαφορετικά. Το μεγαλύτερο βάρος της έρευνας θα είχε δοθεί σε 

κλαδικές αναλύσεις και στην μέτρηση των εμποδίων εισόδου σε συγκεκριμένους 

τεχνολογικά δυναμικούς ευρωπαϊκούς κλάδους. Η απουσία μιας πάγιας θεωρίας όμως 

καθιστά απαραίτητη πρώτα την θεωρητική εξέταση του θέματος και έπειτα την 

κλαδική ανάλυση, με αποτέλεσμα η κλαδική ανάλυση να έχει μικρότερο από το 

επιθυμητό μέγεθος. Το πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι ότι μέσω της 

θεωρητικής εξέτασης είναι δυνατόν να οικοδομηθεί μια συνολική λίστα των 

διάσπαρτων εμποδίων εισόδου που βρέθηκαν στην βιβλιογραφία και να γίνει μια 
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τεκμηριωμένη ανάλυση για το κάθε ένα από αυτά. Ιδιαίτερα σημαντική καθιστά την 

διαδικασία αυτή και η έλλειψη παρόμοιας βιβλιογραφίας. Η διαδικασία αυτή όμως 

μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά και στο εμπειρικό μέρος, αφού δύναται να 

αναδείξει όχι μόνο τα εμπόδια εισόδου που πρέπει να εξεταστούν αλλά και την 

αναμενόμενη συσχέτιση τους με την είσοδο.  

Το τελευταίο μέρος της εργασίας θα επικεντρωθεί στην εμπειρική μέτρηση των 

εμποδίων εισόδου. Η εμπειρική βιβλιογραφία για τα εμπόδια εισόδου είναι μεγάλη. 

Αν και οι διαφορετικές απόψεις για το τι αποτελεί εμπόδιο εισόδου συνεχίζονται και 

στις εμπειρικές μελέτες και οι περισσότεροι συγγραφείς αποδέχονται και εξετάζουν 

διαφορετικά εμπόδια, ωστόσο όσον αφορά την μέθοδο μέτρησης τους τα πράγματα 

είναι πιο απλά. Στην σχετική βιβλιογραφία έχει επικρατήσει μια μέθοδος που 

χρησιμοποιείται από τους περισσότερους συγγραφείς για την μέτρηση του ύψους των 

εμποδίων εισόδου. Αυτή είναι η οικονομετρική μέθοδος του Orr (1974). Πριν 

αναφερθεί η μέθοδος αυτή είναι χρήσιμο να γίνει μια αναφορά και στις άλλες 

μεθόδους εμπειρικής μέτρησης που έχουν καταγραφεί στην βιβλιογραφία.  

Συνοψίζοντας όλη την παραπάνω αναφορά στην μεθοδολογία της ανάλυσης των 

εμποδίων εισόδου, το κεφάλαιο που θα ακολουθήσει μπορεί να χωριστεί στα εξής 

μέρη: διαχωρισμός των εμποδίων εισόδου σε γενικές κατηγορίες, ανάλυση και 

αποτίμηση των εμποδίων κάθε κατηγορίας, ανάλυση των εμποδίων από την πλευρά 

της πολιτικής ανταγωνισμού, πρόταση της εμπειρικής μεθοδολογίας και μέτρηση των 

εμποδίων εισόδου για έναν τεχνολογικά δυναμικό κλάδο, την ευρωπαϊκή 

φαρμακευτική βιομηχανία. 
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3.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΤΥΠΟΙ ΕΜΠΟΔΙΩΝ  

 

Η παρουσίαση των εμποδίων θα γίνει σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στα δομικά και τα 

στρατηγικά εμπόδια. Στο παρελθόν έχουνε γίνει διάφοροι διαχωρισμοί των τύπων 

εμποδίων εισόδου, όπως αυτός του Howe (1978) σε τεχνητά και φυσικά, του 

Shepherd (1990) σε ενδογενή και εξωγενή, και των Jacobson & Andreosso-

O’Callaghan (1996) σε εμπόδια πρώτης και δεύτερης γραμμής. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Ανταγωνισμού ακολουθεί το διαχωρισμό σε νομικά, τεχνικά και 

στρατηγικά πλεονεκτήματα (όπως αναφέρονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις 

Οριζόντιες Συγκεντρώσεις του 2004).  Η παρούσα ανάλυση όμως θα ακολουθήσει τον 

ευρύ διαχωρισμό που ακολουθείται από τους Geroski et al (1990), Ουσταπασίδη 

(2003) και OECD (2005) σε δομικά και στρατηγικά εμπόδια. Κατά συνέπεια τα 

εμπόδια εισόδου μπορούν να θεωρηθούν είτε ως προερχόμενα από τη δομή της 

σχετικής βιομηχανίας και ονομάζονται δομικά, είτε ως δημιουργημένα σκόπιμα από 

τις εγκατεστημένες εταιρίες για να κρατήσουν εκτός του κλάδου τους πιθανούς 

εισερχόμενους ή να καθυστερήσουν την απόπειρα εισόδου τους, και ονομάζονται 

στρατηγικά. Αυτός ο διαχωρισμός αν και δεν είναι απόλυτος, μπορεί ωστόσο να 

βοηθήσει στην γενική κατηγοριοποίηση και ανάλυση των πιθανών πηγών εμποδίων.  

Δομικά: Τα δομικά εμπόδια έχουν περισσότερο να κάνουν με τις βασικές συνθήκες 

της βιομηχανίας όπως π.χ. το κόστος και τη ζήτηση παρά με τις τακτικές ενέργειες 

των εγκατεστημένων εταιριών. Σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα εμπόδια είναι δυνατό 

να ποσοτικοποιηθούν και να εκτιμηθούν, επειδή τα βασικά στοιχεία τους είναι 

γνωστά εκ των προτέρων, π.χ. πόσο θα στοιχίσει να χτιστούν αποδοτικές 

εγκαταστάσεις ή να αγοραστούν οι πρώτες ύλες κ.τ.λ. 

Στρατηγικά: Τα στρατηγικά εμπόδια αντίθετα, δημιουργούνται σκοπίμως ή 

ενισχύονται από τις εγκατεστημένες εταιρίες στην αγορά με σκοπό την αποτροπή της 

περαιτέρω εισόδου ή την καθυστέρηση αυτής. Αυτά τα εμπόδια μπορούν να 

προκύψουν από μεθόδους όπως για παράδειγμα η αποκλειστική διάθεση ή η 

περιοριστική τιμολόγηση. Αυτά τα εμπόδια είναι δυσκολότερο να μετρηθούν λόγω 

της έλλειψης ακριβών στοιχείων.  

Ένα σημαντικό πρόβλημα με αυτόν τον γενικό διαχωρισμό είναι ότι μερικοί τύποι 

εμποδίων μπορούν να περιέλθουν και στις δυο κατηγορίες, ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. Τα νομικά/ρυθμιστικά εμπόδια, παραδείγματος 
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χάριν, θα μπορούσαν να θεωρηθούν είτε δομικά είτε στρατηγικά, ανάλογα με το εάν 

οι εγκατεστημένες εταιρίες διαδραμάτισαν ρόλο στην δημιουργία τους από την 

κυβέρνηση. Ομοίως, τα κόστη βύθισης θεωρούνται τυπικά ως δομικά εμπόδια αλλά 

θα μπορούσαν να θεωρηθούν και στρατηγικά εάν οι εγκατεστημένες εταιρίες ήταν 

υπεύθυνες για τη σκόπιμη δημιουργία ή ενίσχυσή τους. Έτσι και η διαφοροποίηση 

προϊόντος μπορεί να είναι και ένα δομικό εμπόδιο αλλά και στρατηγική κατεύθυνση 

αποτροπής εισόδου των εγκατεστημένων. Αυτή η αδυναμία αυστηρής 

κατηγοριοποίησης θα ήταν αναπόφευκτη, όμως, ανεξαρτήτως του διαχωρισμού που 

θα ακολουθούσε η ανάλυση. 

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι 

καν ξεκάθαρο, αν συγκεκριμένοι τύποι εμποδίων λειτουργούν αποτρεπτικά για τους 

νέους ανταγωνιστές ή αν αποτελούν μέσο διευκόλυνσης της εισόδου. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαφήμιση, η οποία μπορεί να αφενός να 

βοηθήσει μια νέα εταιρία να ανταγωνιστεί και να αποσπάσει μερίδιο αγοράς, 

αφετέρου μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο εάν τα ποσά που διατίθενται από τις άλλες 

εταιρίες για διαφήμιση είναι πολύ μεγάλα και ο νεοεισερχόμενος δεν μπορεί να 

ανταπεξέλθει σε αυτά. Έτσι και η αποκλειστική συναλλαγή συχνά θεωρείται χρήσιμη 

για την προώθηση του ανταγωνισμού και την καταναλωτική ευημερία λόγω της 

ενθάρρυνσης των λιανοπωλητών να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους 

καταναλωτές, αλλά η “πάρα πολλή” αποκλειστική συναλλαγή, εντούτοις, θα 

μπορούσε να κριθεί ως εμπόδιο εάν άφηνε τους πιθανούς εισερχόμενους με πολύ 

περιορισμένες επιλογές λιανικής διανομής.  

Γενικά είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι ο ρόλος και η σημαντικότητα των εμποδίων  

εισόδου διαφέρει ανάλογα με το βαθμό τους και τα χαρακτηριστικά της κάθε 

βιομηχανίας. Ακόμα και οι επιτροπές ανταγωνισμού, όταν εξετάζουν τα θέματα των 

εμποδίων εισόδου, βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με το δίλημμα τι είναι σκόπιμη  

αποτρεπτική συμπεριφορά και τι είναι απλώς προσπάθεια βελτίωσης της 

αποδοτικότητας των εγκατεστημένων. Το γεγονός όμως είναι ότι κάθε εμπόδιο που 

θα αναφερθεί στο επόμενο κεφάλαιο, έχει δυνητικά την ικανότητα, μόνο του ή σε 

σύμπραξη με άλλα, να εμποδίσει αποτελεσματικά ή να καθυστερήσει σημαντικά την 

είσοδο νέων ανταγωνιστών σε μια βιομηχανία, και  με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσει 

αρνητικά την κοινωνική αποτελεσματικότητα κάποιου κλάδου. 
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3.1.1    ΔΟΜΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ  

 

3.1.1.1 ΚΟΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗΣ 

 

Α. Περιγραφή 

Τα κόστη βύθισης συχνά συγχέονται με τα σταθερά κόστη, αλλά αυτά τα δύο δεν 

είναι απαραιτήτως τα ίδια. Τα σταθερά κόστη μπορούν κατά το πλείστον να 

ανακτηθούν από μια εταιρία με την παύση της παραγωγής και την πώληση ή 

αναδιανομή των περιουσιακών στοιχείων της. Η πώληση και η ανακατανομή δεν 

αποτελούν όμως επιλογές για τα κόστη βύθισης. Τα κόστη βύθισης είναι επενδύσεις 

που δεσμεύονται πλήρως στην αγορά μόλις γίνουν και δεν μπορούν να ανακτηθούν 

ακόμα κι αν η εταιρία που επένδυσε σε αυτά εξέρχεται του κλάδου.  

 

Β. Πηγές 

Κόστη βύθισης μπορούν να αποτελέσουν πολλοί διαφορετικοί τύποι επενδύσεων, με 

πιο βασικούς τους παρακάτω:  

i. Τα κόστη που οι εταιρίες υφίστανται κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης 

λειτουργίας τους, όπως π.χ. τα κόστη που συνδέονται με τη προωθητική 

τιμολόγηση, ή την λειτουργία σε χαμηλά επίπεδα παραγωγής. 

ii. Επενδύσεις που γίνονται για το ανθρώπινο δυναμικό, όπως οι δαπάνες 

στρατολόγησης και κατάρτισης του προσωπικού. 

iii. Επενδύσεις σε εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό που είτε δεν έχει άλλες 

χρήσεις είτε η αξία μεταπώλησης του είναι πολύ χαμηλή. 

iv. Δαπάνες για διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων. 

v. Έξοδα για Έρευνα & Ανάπτυξη που δεν παράγει αποτελέσματα για εναλλακτικές     

 χρήσεις. 

vi. Επενδύσεις σε κτήρια των οποίων έχει μειωθεί η αξία μεταπώλησης. 

vii. Χρήματα που ξοδεύονται στη συμμόρφωση με τους κυβερνητικούς κανονισμούς. 

viii. Νομικά έξοδα (αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα κ.ά.) 

 

Ο Sutton (1991) υποστηρίζει ότι είναι δυνατόν να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ των 

τύπων δαπανών βύθισης, σε ενδογενή και εξωγενή. Ενδογενή θεωρεί ότι είναι αυτά 

τα κόστη βύθισης των οποίων το επίπεδο μπορεί να καθοριστεί από τις επιχειρήσεις 
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σε μια βιομηχανία ως μέρος της διαδικασίας επίτευξης της ισορροπίας αγοράς. 

Τέτοια κόστη βύθισης είναι για παράδειγμα η Έρευνα & Ανάπτυξη και η διαφήμιση. 

Εξωγενή είναι από την άλλη τα κόστη βύθισης που πρέπει να αντιμετωπιστούν από 

όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου και των οποίων το επίπεδο καθορίζεται εξωγενώς 

από την φύση της διαθέσιμης τεχνολογίας. Το πιο σημαντικό εξωγενές εμπόδιο είναι 

οι οικονομίες κλίμακας. Ο Sutton υποστηρίζει ότι αυτές οι δυο κατηγορίες κόστους 

βύθισης αλληλεπιδρούν ώστε να προσδιορίσουν την ισορροπία στην δομή του κάθε 

κλάδου. 

 

Γ. Κόστη Βύθισης ως Εμπόδια Εισόδου 

 

Ι. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι τα κόστη βύθισης αποτελούν εμπόδιο 

εισόδου. 

Τα κόστη βύθισης αντιμετωπίζονται από πολλούς σχολιαστές ως μία από τις πιο 

βασικές πηγές εμποδίων εισόδου (όπως οι Bain, 1956; VonWeizsacker, 1980; 

Baumol et al, 1981; Jacquemin, 1987; Carlton & Perloff, 2000; Martin, 2002; 

Ουσταπασίδης, 2003; Ross, 2004; OECD, 2005). Η βασική αιτία, είναι ότι τα κόστη 

βύθισης σχετίζονται στενά με αρκετά εμπόδια εισόδου και αυτά που αναφέρονται ως 

παραδοσιακά εμπόδια εισόδου περιλαμβάνουν κόστη βύθισης. Παραδείγματος χάριν 

οι οικονομίες κλίμακας μπορούν να αποτρέψουν την είσοδο μόνο εάν υπάρχουν 

σημαντικά κόστη βύθισης. Επίσης η διαφοροποίηση προϊόντος μπορεί να αποτελέσει 

εμπόδιο στην είσοδο επειδή η επένδυση στη διαφήμιση του εμπορικού σήματος 

αποτελεί κόστος βύθισης. Και η πίστη στα εμπορικά σήματα μπορεί να μην είναι 

τίποτα περισσότερο, παρά το αποτέλεσμα μιας μη ανακτήσιμης επένδυσης στην 

ενημέρωση και εκμάθηση των καταναλωτών για το πώς ένα εμπορικό σήμα μπορεί 

να εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους (Ross, 2004).  

Τα κόστη βύθισης μπορούν να έχουν επίπτωση στην είσοδο με δύο βασικούς 

τρόπους. Ο ένας έχει να κάνει με τα κόστη βύθισης της εγκατεστημένης και ο άλλος 

με τα κόστη βύθισης της νεοεισερχομένης. Καταρχάς όσον αφορά τις 

εγκατεστημένες, παρουσία υψηλού κόστους βύθισης, οι αντιδράσεις τους στην 

είσοδο αναμένονται ιδιαίτερα σκληρές. Όταν οι εγκατεστημένες έχουν κάνουν 

αμετάκλητες επενδύσεις για την κατασκευή, διανομή και πώληση των προϊόντων 

τους, τότε κατά την διάρκεια της τιμολόγησης που γίνεται ως απάντηση σε είσοδο, 

αυτές δεν θα λάβουν απαραιτήτως υπόψη τους το κόστος αυτών των επενδύσεων. Ο 
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λόγος είναι απλός: τα χρήματα δαπανήθηκαν ήδη και κανένα σχέδιο δράσης δεν θα 

τα φέρει πίσω. Επειδή δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ανακτηθούν οποιαδήποτε από 

τα χρήματα που ξοδεύτηκαν σε κόστη βύθισης, η εταιρία που τα έχει ήδη 

απορροφήσει θα μπορούσε λογικά να αγνοήσει τα κόστη αυτά κατά την λήψη 

αποφάσεων τιμολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι ένας εισερχόμενος που αντιμετωπίζει 

έναν εγκατεστημένο που έχει επενδύσει σε σημαντικά κόστη βύθισης, αντιμετωπίζει 

έναν ανταγωνιστή που μπορεί να ανταποκριθεί στην είσοδο με την κοπή των τιμών 

του κάτω από το σημείο του μέσου κόστους. Με άλλα λόγια, ο μετά-της-είσοδου 

ανταγωνισμός τιμών από τους εγκατεστημένους που έχουν σημαντικά κόστη βύθισης 

αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονος (OECD, 2005). "Έντονος" σε αυτήν την 

περίπτωση σημαίνει ότι οι εγκατεστημένες μπορεί να είναι σε θέση να αποτρέψουν 

όχι μόνο εκείνες τις εισερχόμενες που είναι λιγότερο αποδοτικές, αλλά και εκείνες 

που είναι εξίσου, και μερικές φορές και περισσότερο, αποδοτικές από αυτές.  

Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο τα κόστη βύθισης μπορούν να έχουν επιπτώσεις 

στην είσοδο αφορά τους πιθανούς εισερχόμενους. Τα κόστη βύθισης τους 

επηρεάζουν μειώνοντας από τη μία την πιθανότητα της εισόδου του τύπου “χτυπώ 

και φεύγω”, και από την άλλη επηρεάζοντας την έπειτα-της-εισόδου δέσμευση τους. 

Στην πρώτη περίπτωση, εάν ένας εισερχόμενος θέλει να κάνει είσοδο του τύπου 

“χτυπώ και φεύγω”, τα κόστη βύθισης αντιπροσωπεύουν την αμοιβή εισόδων που 

πρέπει να πληρώσει, τις δαπάνες δηλαδή που δεν θα μπορέσει να επανακτήσει κατά 

την έξοδό του. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η αμοιβή, τόσο λιγότερο ελκυστική θα 

είναι και  η είσοδος.  

Η επίπτωση των δαπανών βύθισης στην είσοδο αυτού του τύπου έχει αναλυθεί με 

χαρακτηριστικό τρόπο μέσω της θεωρίας των “τέλεια διεκδικούμενων” αγορών των 

Baumol et al (1982). Οι συγγραφείς ανέπτυξαν αυτή τη θεωρία με σκοπό να 

επεξηγήσουν το πρότερο συμπέρασμα τους, ότι δηλαδή ενώ οι σταθερές δαπάνες 

μπορούν να βοηθήσουν έναν εγκατεστημένο να διατηρήσει αποτρεπτικές για την 

είσοδο τιμές, δεν αποτελούν παρόλα αυτά εμπόδια εισόδου. Υποστηρίζουν ότι οι 

οικονομίες κλίμακας και τα σταθερά κόστη μπορούν να έχουν επίπτωση στην είσοδο 

μόνο όταν υπάρχουν σημαντικά κόστη βύθισης.  

Οι συγγραφείς βάσισαν αυτήν την άποψη στη θεωρία των “τέλεια διεκδικούμενων” 

αγορών. Μια “τέλεια διεκδικούμενη” αγορά χαρακτηρίζεται από ελεύθερη, άμεση και 

ανέξοδη είσοδο και έξοδο, έτσι ώστε οι εγκατεστημένες εταιρίες αντιμετωπίζουν 
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διαρκώς την απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών. Μια τέλεια διεκδικούμενη αγορά 

έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

i.  όλες οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία 

ii.  η τεχνολογία αυτή μπορεί να δημιουργεί οικονομίες κλίμακας αλλά δεν έχει 

κόστος  βύθισης 

iii.  οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις του κλάδου δεν μπορούν να αλλάξουν αμέσως 

τις τιμές τους  

iv.  οι καταναλωτές αντιδρούν άμεσα στη διαφοροποίηση των τιμών 

Στις αγορές αυτές οι οικονομίες κλίμακας είναι σημαντικές, το άριστο μέγεθος για 

μία αποδοτική επιχείρηση αντιστοιχεί σε μεγάλο μερίδιο αγοράς και σαν αποτέλεσμα 

μία ή λίγες μόνο επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά. Παρά το 

γεγονός όμως, ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων στις αγορές αυτές είναι μικρός, ο 

ανταγωνισμός δύναται να λειτουργεί αποτελεσματικά λόγω του ότι η είσοδος και η 

έξοδος είναι ελεύθερες και καμία επιχείρηση δεν είναι ικανή να κερδίζει περισσότερα 

από τα κανονικά κέρδη (Demsetz, 1968; Baumol et al, 1982). Όταν η είσοδος γίνεται 

χωρίς εμπόδια και η έξοδος πραγματοποιείται χωρίς να υπάρχει κόστος που να μην 

μπορεί να επανακτηθεί, τότε οι νέες επιχειρήσεις έχουν ένα πολύ σημαντικό κίνητρο 

για να εισέλθουν στην αγορά κάθε φορά που η τιμή είναι υψηλότερη του μέσου 

κόστους. Αν υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση παράγει έναν αριθμό προϊόντων, έχει 

θετικά οικονομικά αποτελέσματα και η αγορά είναι “τέλεια διεκδικούμενη”, τότε μια 

άλλη επιχείρηση μπορεί να εμφανισθεί στον κλάδο και να προσελκύσει τους πελάτες 

της πρώτης, αυξάνοντας την παραγωγή και μειώνοντας τις τιμές στο ανταγωνιστικό 

επίπεδο. Εάν αργότερα η πρώτη επιχείρηση εκδικηθεί με ακόμα χαμηλότερες τιμής 

πώλησης, η νέα επιχείρηση μπορεί να εξέλθει από την αγορά χωρίς κόστος.  

Αυτός ο φόβος εισόδου του τύπου “χτυπώ και φεύγω” είναι επαρκής για να 

αποτρέψει την εγκατεστημένη επιχείρηση από το να πουλά σε τιμές πάνω από το 

μέσο μακροχρόνιο κόστος. Για τον ίδιο λόγο, εάν η εγκατεστημένη επιχείρηση έχει 

χαμηλά κέρδη αλλά είναι τεχνολογικά καθυστερημένη, πάλι θα είναι ευάλωτη σε μία 

είσοδο του τύπου “χτυπώ και φεύγω”. Η είσοδος του τύπου “χτυπώ και φεύγω” όπου 

η εισερχόμενη επιχείρηση εισέρχεται γρήγορα, μειώνει το επίπεδο τιμών και βγαίνει 

γρήγορα από την αγορά όταν η εγκατεστημένη επιχείρηση εφαρμόζει πρακτικές 

εκδίκησης, είναι πάντοτε επικερδής. Τέτοιες αγορές αποδίδουν πάντα κατά τρόπο 

ανταγωνιστικό, ακόμα κι αν υπάρχει μόνο μία εταιρία στον κλάδο. Η απειλή εισόδου 

μπορεί να συγκρατήσει τις μονοπωλιακές επιχειρήσεις από το να αυξάνουν τις τιμές 
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τους, προσφέροντας στο καταναλωτικό κοινό τα ίδια οφέλη που θα απολάμβαναν εάν 

υπήρχε τέλειος ανταγωνισμός. 

Οπωσδήποτε, όμως, στην πράξη είναι δύσκολο να βρεθούν “τέλεια διεκδικούμενες” 

αγορές. Οι απαραίτητοι όροι των “τέλεια διεκδικούμενων” αγορών είναι πολύ 

αυστηροί και υπάρχουν πιθανώς μόνο σπάνια. Εντούτοις, όπως προτείνουν οι Bishop 

& Walker (2002) η έννοια των “διεκδικούμενων” αγορών έχει εισαχθεί στο νομικό 

λεξιλόγιο του δίκαιου ανταγωνισμού και χρησιμοποιείται με μια πιο ευρεία έννοια 

από αυτήν που προτείνει η οικονομική λογοτεχνία. Η νομική χρήση του όρου 

“διεκδικούμενες” ισχύει για εκείνες τις αγορές στις οποίες ο πιθανός ανταγωνισμός 

λέγεται ότι μπορεί να ασκήσει έναν σημαντικό ανταγωνιστικό περιορισμό στη 

συμπεριφορά των εγκατεστημένων εταιριών, δηλαδή όπου η είσοδος είναι σχετικά 

εύκολη και δεν απαιτεί μεγάλα κόστη βύθισης. Ο ρόλος που διαδραματίζουν τα 

κόστη βύθισης στην θεωρία των “τέλεια διεκδικούμενων” αγορών είναι πολύ 

σημαντικός. Η μη ύπαρξη δαπανών βύθισης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

την ανέξοδη και άμεση είσοδο που απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία 

αυτών των αγορών. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σε 

βιομηχανίες που απαιτούν από τους εισερχόμενους υψηλά κόστη βύθισης η είσοδος 

θα είναι αρκετά δύσκολη, και ότι σε αυτές τις βιομηχανίες είναι πιο πιθανόν να 

παρατηρηθούν υψηλή συγκέντρωση και τιμές πάνω από τα ανταγωνιστικά επίπεδα. 

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο τα κόστη βύθισης μπορούν να επηρεάσουν τους 

νεοεισερχόμενους έχει να κάνει με την αύξηση του κίνδυνου που συνδέεται με τη 

δεσμευμένη είσοδο. Ουσιαστικά πάντα θα υπάρχει η πιθανότητα η είσοδος να είναι 

ανεπιτυχής και συχνά η πιθανότητα αυτή είναι αρκετά μεγάλη. Ο εισερχόμενος 

μπορεί, παραδείγματος χάριν, να υποτιμήσει τις λειτουργικές δαπάνες του και να 

ανακαλύψει έπειτα της εισόδου ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ισάξια με τους 

άλλους ανταγωνιστές. Εναλλακτικά, σε μια γρήγορα μεταβαλλόμενη αγορά, η 

τεχνολογία του εισερχόμενου μπορεί να ξεπεραστεί κατά την είσοδο του στην αγορά 

καθιστώντας το προϊόν του εισερχόμενου ξεπερασμένο προτού προλάβει να 

αποκομίσει κέρδη. Επίσης η οικονομία μπορεί να περάσει σε ύφεση, αλλά και 

οτιδήποτε από έναν μεγάλο αριθμό άλλων πραγμάτων μπορεί να πάει στραβά. Είναι 

εμφανές ότι η αβεβαιότητα διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο εδώ. Η αβεβαιότητα 

για τις μελλοντικές συνθήκες στην αγορά αλληλεπιδρά με το επίπεδο δαπανών 

βύθισης για να επηρεάσει τον αντιληπτό κίνδυνο εισόδου. Όσο υψηλότερα είναι τα 

κόστη βύθισης και η αβεβαιότητα για τις συνθήκες που θα έχουν επιπτώσεις στην 
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επιτυχία της εισόδου, τόσο λιγότερο πιθανή είναι η είσοδος μιας νέας εταιρίας. Γι’ 

αυτό και οι Baumol & Willig (1981) υποστηρίζουν ότι ο ρόλος των δαπανών βύθισης 

ως εμπόδια εισόδου ουσιαστικά εξαρτάται “από τον κίνδυνο στον οποίο αυτά 

υποβάλλουν τον εισερχόμενο” (σελ. 418). 

Μια τελευταία, πολύ σημαντική πτυχή των δαπανών βύθισης σε σχέση με τα εμπόδια 

εισόδου έχει παρουσιαστεί μέσω του μοντέλου του Dixit (1980). Ο Dixit υποστήριξε 

ότι αν οι αρχικές δαπάνες σε κεφάλαιο γίνουν μη αναστρέψιμες, αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα ότι η εγκατεστημένη εταιρία να μπορεί να δεσμευτεί στη διατήρηση ενός 

μεγάλου επιπέδου παραγωγής, το οποίο δεν θα ήταν εφικτό εάν οι δαπάνες αυτές 

ήταν αναστρέψιμες. Η ύπαρξη δαπανών βύθισης έχει δηλαδή την επίπτωση να 

μειώνει το οριακό κόστος της εγκατεστημένης για κάθε επίπεδο παραγωγής κάτω του 

επιπέδου πλήρους παραγωγής, που σημαίνει ότι δεν έχει κίνητρο να μειώσει την 

παραγωγή της ως απάντηση στην είσοδο. Αυτό επιτρέπει, κατά συνέπεια, στην 

εγκατεστημένη να διατηρεί, μέσω της απειλής για αύξηση της παραγωγής, μια πιο 

επιθετική στάση απέναντι στην είσοδο απ’ ότι θα μπορούσε εάν τα κόστη δεν ήταν 

βύθισης. Για να μπορέσει μια νέα εταιρία να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά σε μια 

τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να πραγματοποιήσει και αυτή μια μεγάλη επένδυση σε 

κόστος βύθισης. Μόνο έτσι θα μπορέσει να αποκτήσει την απαραίτητη δυναμικότητα 

και το χαμηλό κόστος που προϋποθέτει ο ανταγωνισμός στον κλάδο. Αυτό όμως θα 

αύξανε κατά πολύ τόσο τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο και το κόστος κεφαλαίου, όσο 

και τον πιθανό κίνδυνο αποτυχίας που θα αντιμετώπιζε.  

 

ΙΙ. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι τα κόστη βύθισης δεν αποτελούν εμπόδιο 

εισόδου. 

Αν και τα κόστη βύθισης θεωρούνται ως βασικά εμπόδια εισόδου από πολλούς 

συγγραφείς, κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί και διαφορετικές απόψεις για την 

επίπτωση τους στην πιθανότητα εισόδου (π.χ. Gilbert, 1989). Μια πρώτη άποψη είναι 

ότι τα κόστη βύθισης δεν θα επηρεάσουν την είσοδο εάν, παραδείγματος χάριν, τα 

προϊόντα δεν είναι ομοιογενή ή εάν το οριακό κόστος δεν είναι ίδιο μεταξύ των 

εταιριών. Και στις δύο περιπτώσεις ο ρόλος των δαπανών βύθισης στην είσοδο 

περιορίζεται σημαντικά. Μια δεύτερη άποψη, που συναντάται κυρίως στην θεωρία 

παιγνίων, είναι ότι τα κόστη βύθισης αντί να εμποδίσουν την είσοδο σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορούν, αντίθετα, να τη διευκολύνουν. 
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Όταν μια νέα εταιρία κάνει μια δυναμική είσοδο σε μια βιομηχανία με υψηλά κόστη 

βύθισης και με απειλή έντονου ανταγωνισμού τιμών από τους εγκατεστημένους, τότε 

είναι πολλές φορές πιθανό οι εγκατεστημένοι να υιοθετήσουν την είσοδο παρά να 

εμπλακούν σε πρακτικές αντιμετώπισης της. Η αντικατάσταση, από την μεριά των 

νεοεισερχόμενων, ενός μεγάλου ποσοστού μεταβλητού κόστους με κόστος βύθισης 

στέλνει ένα δυναμικό μήνυμα στους εγκατεστημένους ότι δεν θα είναι εύκολο να 

τους εκδιώξουν από την αγορά. Σαν συνέπεια μια στρατηγική χαμηλών τιμών ως 

απάντηση στην είσοδο από τους εγκατεστημένους, θα μείωνε τα κέρδη τους για 

άγνωστο χρονικό διάστημα και χωρίς σίγουρο αποτέλεσμα. Εάν η εκτίμηση των 

συνεπειών της υιοθέτησης εισόδου υπολογιζόταν από τους εγκατεστημένους ως 

λιγότερο βλαπτική για τα κέρδη τους από ότι μια στρατηγική περιοριστικής 

τιμολόγησης, τότε είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα απαντούσαν στην είσοδο και δε θα 

έκαναν πράξη την απειλή του πολέμου τιμών. Το σώμα της θεωρητικής εργασίας για 

τη στρατηγική συμπεριφορά σε απάντηση στην είσοδο υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα 

πιθανών εκβάσεων, και η υιοθέτηση της εισόδου είναι μια από αυτές. 

Πέραν αυτού όμως, είναι χρήσιμο να αναφερθούν μερικές αρνητικές πτυχές του 

κόστους βύθισης. Οι μεγάλες επενδύσεις των εγκατεστημένων εταιριών σε κόστος 

βύθισης, σημαίνει ότι αυτές “κλειδώνονται” σε συγκεκριμένες τεχνολογίες, προϊόντα 

και παραγωγικές μεθόδους, που δύσκολα μεταβάλλονται και χρειάζονται μεγάλο 

διάστημα για να αποσβεστούν. Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον όμως, όπου η 

τεχνολογία αλλάζει με τόσο γοργούς ρυθμούς, αυτή ίσως να μην είναι η καλύτερη 

επιλογή. Μια νέα τεχνολογία θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά το προϊόν και τις 

μεθόδους παραγωγής του, έτσι ώστε οι εταιρίες που έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις 

σε παλιότερες τεχνολογίες μπορεί να βρεθούν χωρίς επαρκή ζήτηση για τα προϊόντα 

τους, ή να αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος παραγωγής σε σχέση με τις νέες 

εταιρίες. Μια νέα εταιρία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την νέα τεχνολογία για 

επιλέξει την παραγωγική μέθοδο που θα της επιτρέψει να παράγει καλύτερα προϊόντα 

στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, αποφεύγοντας παράλληλα τις μεγάλες επενδύσεις σε 

κόστος βύθισης. Επίσης, θα μπορούσε να διαλέξει μια ευέλικτη παραγωγική μέθοδο, 

ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί άμεσα στις μελλοντικές 

αλλαγές στην τεχνολογία, επιλογή που δεν είναι διαθέσιμη για τις εγκατεστημένες 

εταιρίες που έχουν ήδη κάνει μεγάλες επενδύσεις σε παλιότερες τεχνολογίες. 
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Δ.  Εμπειρικές Μελέτες για τα Κόστη Βύθισης 

Ένας αριθμός εμπειρικών μελετών έχει επιβεβαιώσει την σημαντικότητα των 

δαπανών βύθισης στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι βιομηχανίες. Ο Sutton 

(1991) διεξήγε έρευνα σε έναν αριθμό 20 βιομηχανιών τροφίμων και ποτών από 6 

χώρες με σκοπό να προσδιορίσει το κατά πόσο τα ενδογενή και εξωγενή κόστη 

βύθισης καθορίζουν την δομή των βιομηχανιών. Τα αποτελέσματά του έδειξαν ότι τα 

κόστη έναρξης παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι Gschwandtner & Lambson (2001) 

χρησιμοποιώντας στοιχεία από 36 χώρες εξέτασαν το κατά πόσο η μεταβλητότητα 

του αριθμού των εταιριών είναι χαμηλότερη στις βιομηχανίες με υψηλότερα κόστη 

βύθισης και τα αποτελέσματα τους ήταν σύμφωνα με τη θεωρία. Οι Lambson & 

Jensen (1995) διαπίστωσαν ότι η αξία των εταιριών είναι πιο μεταβλητή στις 

βιομηχανίες που υπάρχουν υψηλότερα κόστη βύθισης. Οι Roberts και Tybout (1997) 

παρατήρησαν ότι οι κολομβιανές εταιρίες είναι πιθανότερο να παραμείνουν στις 

εξαγωγικές αγορές (αφού έχουν πληρώσει προηγουμένως το σχετικό κόστος βύθισης) 

από το να εισέλθουν στην εγχώρια αγορά, ενώ ο Asplund (2000) εξετάζοντας ένα 

σύνολο σουηδικών βιομηχανιών, υπολόγισε ότι μια εταιρία θα μπορούσε να περιμένει 

να πάρει πίσω μόνο το 20-50% της αρχικής τιμής μιας νέας μηχανής αφού αυτή 

εγκατασταθεί. 

Οι Gans & Al (2002) βρήκαν ότι το επίπεδο επένδυσης σε κόστος βύθισης που 

απαιτείται από τις νέες εταιρίες επηρεάζει τη μέθοδο εισόδου, εάν δηλαδή επιλέξουν 

να εισέλθουν ως νέοι ανταγωνιστές ή μέσω μιας συμμαχίας με κάποια υπάρχουσα 

εταιρία. Ο Kessides (1986) υπολόγισε το βαθμό στον οποίο οι δαπάνες διαφήμισης 

γίνονται κόστη βύθισης σε ένα δείγμα 266 τετραψήφιων αμερικανικών βιομηχανιών 

μεταξύ 1972 και 1977 και διαπίστωσε ότι, ενώ οι εισερχόμενοι θεωρούν ότι υπάρχει 

μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας της εισόδου σε βιομηχανίες εντατικής διαφήμισης, 

εντούτοις η διαφήμιση εμφανίζεται να προκαλεί ένα κόστος βύθισης που μειώνει 

σημαντικά τα ποσοστά εισόδου. Περαιτέρω τα κόστη βύθισης που δημιουργήθηκαν 

από την διαφήμιση εμφανίστηκαν να είναι σημαντικότερα από εκείνα που συνδέονται 

με το φυσικό κεφάλαιο. Σε αυτές και άλλες μελέτες, όποτε η θεωρία δοκιμάζεται με 

στοιχεία, συνήθως επιβεβαιώνεται. 
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3.1.1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

                            

Α. Περιγραφή 

Οι οικονομίες κλίμακας αντικατοπτρίζονται στη μείωση του μέσου κόστους 

παραγωγής και διανομής ανά μονάδα προϊόντος, καθώς η εταιρία ή το εργοστάσιο 

αυξάνεται σε μέγεθος και παραγωγική δυναμικότητα. Όταν το μέσο κόστος είναι 

σταθερό, τότε έχουμε σταθερές αποδόσεις κλίμακας. Όταν το μέσο κόστος αυξάνεται 

με την αύξηση της παραγωγής του προϊόντος, τότε εμφανίζονται αρνητικές 

οικονομίες κλίμακας ή αντιοικονομίες. Το τυπικό σχήμα της καμπύλης μέσου 

κόστους μιας επιχείρησης είναι της μορφής U, όπου το μέσο κόστος πέφτει καθώς 

αυξάνεται η παραγωγή μιας επιχείρησης, στην συνέχεια σταθεροποιείται σε ένα 

συγκεκριμένο μέγεθος παραγωγής, και η περαιτέρω αύξηση της παραγωγής οδηγεί 

στην αύξηση του. Ωστόσο πολλές μελέτες έδειξαν την ύπαρξη οικονομιών κλίμακας 

της μορφής L, όπου το μέσο κόστος μειώνεται ή παραμένει σταθερό καθώς αυξάνεται 

το επίπεδο παραγωγής [με αυτήν την άποψη συμφωνεί και ο Bain (1956), 

υποστηρίζοντας ότι οι αντιοικονομίες κλίμακας μπορούν να αποφευχθούν 

δημιουργώντας νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις αποδοτικού μεγέθους)]. 

Η κλίμακα της επιχείρησης (μετρούμενη από το ρυθμό παραγωγής) στην οποία 

κατορθώνεται το χαμηλότερο δυνατόν κόστος παραγωγής ονομάζεται αποδοτική 

κλίμακα. Η μικρότερη κλίμακα στην οποία μπορεί μια επιχείρηση να επιτύχει το 

χαμηλότερο εφικτό κόστος ανά μονάδα προϊόντος, ονομάζεται ελάχιστη αποδοτική 

κλίμακα (minimum efficient scale - MES). Η ελάχιστη αποτελεσματική κλίμακα 

εκφράζεται συχνά ως ποσοστό του μεγέθους της αγοράς Q με σκοπό να διερευνηθεί η 

σημαντικότητα του μεγέθους παραγωγής σε σχέση με την συνολική ζήτηση. Μία 

μεγάλη τιμή ΜΕS/Q σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να περιμένει έναν σχετικά 

συγκεντρωμένο κλάδο, ενώ ένα χαμηλό ΜΕS/Q προϊδεάζει για την ύπαρξη πολλών 

επιχειρήσεων στον κλάδο καθώς είναι εφικτό σε πολλές από αυτές να επιτύχουν το 

ελάχιστο αποδοτικό μέγεθος.  

Ο λόγος Λ (ή ρ ή r) του μέσου κόστους προς το οριακό κόστος (Λ=AC/MC) 

χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της ύπαρξης οικονομιών κλίμακας. Αν Λ>1, τότε 

το μέσο κόστος είναι μεγαλύτερο του οριακού κόστους και υπάρχουν οικονομίες 

κλίμακας. Η καμπύλη του μέσου κόστους κατέρχεται, καθώς το παραγόμενο προϊόν 

αυξάνει. Αν  Λ<1, τότε το μέσο κόστος είναι μικρότερο του οριακού και υπάρχουν 
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αντιοικονομίες κλίμακας. Η καμπύλη του μέσου κόστους ανέρχεται καθώς το προϊόν 

μειώνεται. Αν Λ=1 τότε το μέσο κόστος ισούται με το οριακό κόστος και το κόστος 

είναι σταθερό. Η καμπύλη του μέσου κόστους ούτε ανεβαίνει, ούτε κατεβαίνει καθώς 

αυξάνει το προϊόν, και στην περιοχή αυτή AC=MC. 

Η ύπαρξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας συνδέεται στενά με την υψηλή 

συγκέντρωση και την ύπαρξη μεγάλων εταιριών καθότι πολλές φορές απαιτούνται 

μεγάλες επενδύσεις σε κεφάλαιο και δυναμικότητα για να επιτευχθούν. Η δυνατότητα 

επίτευξης οικονομιών κλίμακας μπορεί όμως και να περιορίζεται για μία σειρά από 

λόγους. Σε ορισμένες βιομηχανίες η φύση του προϊόντος, η διαδικασία μεταποίησης ή 

η τεχνολογία είναι τέτοιας μορφής που δεν επιτρέπουν την ύπαρξη πλεονεκτημάτων 

χαμηλού κόστους για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης, από την πλευρά της ζήτησης, 

μπορεί η συνολική ζήτηση της αγοράς να μην είναι αρκετά μεγάλη ώστε να επιτρέπει 

στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν το ελάχιστο άριστο μέγεθος παραγωγής για να 

πετύχουν το χαμηλότερο δυνατό μέσο κόστος.  

 

Β. Πηγές Οικονομιών Κλίμακας 

Οι βασικές πηγές οικονομικών κλίμακας είναι οι ακόλουθες: 

         i. Εξειδίκευση στην εργασία 

Η εξειδίκευση είχε αναγνωριστεί ως βασική αιτία οικονομιών κλίμακας από τα πρώτα 

κιόλας χρόνια της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας [στο έργο του Adam Smith (1776) 

υπάρχει σχετικό παράδειγμα του για ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει καρφιά]. Η 

εξειδίκευση σε συγκεκριμένη εργασία μπορεί να προσφέρει καλύτερη εξοικείωση με 

το αντικείμενο της εργασίας και ανακάλυψη τρόπων ή μεθόδων διεξαγωγής των 

εργασιών που οδηγούν σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Επίσης, υπάρχει 

εξοικονόμηση χρόνου, καθώς οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να μετακινούνται από 

πόστο σε πόστο. 

         ii. Τεχνικές Οικονομίες 

Το μεγάλο μέγεθος συνήθως επιτρέπει την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών 

παραγωγής και υψηλότερο βαθμό εκμηχάνισης. Οι τεχνικές οικονομίες συνδέονται με 

το σταθερό κεφάλαιο που περιλαμβάνει όλους τους τύπους του μηχανολογικού και 

κτιριακού εξοπλισμού. Όπως και με την εργασία, είναι δυνατόν να υπάρξει 

εξειδίκευση στον εξοπλισμό της επιχείρησης με αποτέλεσμα την βελτίωση της 

σχέσης όγκου παραγωγής και πρώτων υλών, καθώς και την βελτίωση του βαθμού 

αξιοποίησης της διαθέσιμης δυναμικότητας. Οι τεχνικές οικονομίες κλίμακας γενικώς 
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θεωρούνται και ως κοινωνικό κέρδος, ασχέτως εάν λαμβάνονται από την εταιρία σαν 

κέρδος ή μεταφέρονται στους καταναλωτές μέσω χαμηλότερων τιμών. 

      iii. Κόστος εγκατάστασης 

Προτού κάποια εταιρία αρχίσει να παράγει πρέπει να αντιμετωπίσει κάποια σταθερά 

κόστη έναρξης (όπως π.χ. νομικά έξοδα ίδρυσης, μελέτες εγκατάστασης 

μηχανημάτων, έξοδα για έρευνα αγοράς κ.τ.λ.). Αυτά τα κόστη αντιμετωπίζονται πριν 

την παραγωγή και δεν ποικίλουν αναλογικά με αυτήν. Σαν αποτέλεσμα όσο 

μεγαλύτερος ο όγκος παραγωγής πάνω στον οποίο τα έξοδα ίδρυσης θα διανεμηθούν, 

τόσο χαμηλότερο θα είναι και το μέσο κόστος τους.  

    iv. Οικονομίες στην διανομή και τη μεταφορά 

Οι εταιρίες που παράγουν σε μεγάλη κλίμακα και εξυπηρετούν πολλές αγορές 

μπορούν να πετύχουν τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διανομής των πρώτων 

υλών και των τελικών προϊόντων, μέσω της καλύτερης οργάνωσης και της 

μεγαλύτερης διαπραγματευτικής δύναμης με τους προμηθευτές (μπορούν όμως να 

υπάρξουν και ογκομετρικές αποδόσεις κλίμακας). 

      v. Οικονομίες στα αποθέματα 

Όσο αυξάνεται η παραγωγή, η αναλογία αποθεμάτων μειώνεται κυρίως λόγω της 

καλύτερης οργάνωσης και με τους προμηθευτές και τα κέντρα διανομής. Αν το 

κόστος μεταφοράς της πρώτης ύλης είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με την αξία 

παραγωγής, μία επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να χτίσει πολλά εργοστάσια, καθένα 

στη γεωγραφική περιοχή που ελαχιστοποιεί το κόστος προμήθειας των πρώτων υλών 

και πρόσβασης στους τελικούς πελάτες. 

     vi. Οικονομίες στο Μάνατζμεντ 

Η επιχείρηση μπορεί αυξάνοντας των αριθμό των εργοστασίων να κατανείμει τις 

σταθερές δαπάνες διοίκησης και να εκμεταλλευθεί τις ικανότητες των μάνατζερ για 

ένα μεγαλύτερο επίπεδο παραγωγής. 

     vii. Οικονομίες στην Έρευνα & Ανάπτυξη 

Σύμφωνα με την υπόθεση του Schumpeter (1943) το μεγάλο μέγεθος των 

επιχειρήσεων είναι εκείνο που προάγει την τεχνολογία. Η αύξηση του μεγέθους των 

επιχειρήσεων προκαλεί ταχύτερη αύξηση της έντασης Έρευνας & Ανάπτυξης. Οι 

μεγάλες επιχειρήσεις είναι έτσι πιο ικανές από τις μικρές στο να εφαρμόζουν 

πολύπλοκα συστήματα εξοπλισμού, στο να απασχολούν πιο ειδικευμένες ομάδες 

ερευνητών και στο να κατανείμουν το "ρίσκο" της αποτυχίας σε διαφορετικά 

ερευνητικά προγράμματα. Οικονομίες κλίμακας στην Ε&Α προκύπτουν όταν ιδέες 
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και αποτελέσματα ενός ερευνητικού προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

ένα άλλο πρόγραμμα. Κατά συνέπεια οι μεγάλες επιχειρήσεις που είναι ικανές να 

διαθέτουν προϋπολογισμό για πολλαπλά ερευνητικά προγράμματα, πλεονεκτούν 

έναντι των μικρών που διαθέτουν περιορισμένα κεφάλαια για έρευνα. 

     viii. Οικονομίες στη διαφήμιση 

Οι μεγάλες εταιρίες απολαμβάνουν οικονομίες στην διαφήμιση λόγω του ότι: α) 

έχουν μεγάλες εκπτώσεις λόγω ισχυρής διαπραγματευτικής δύναμης και μεγάλου 

αριθμού διαφημίσεων, β) είναι δυνατόν να ικανοποιήσουν πελάτες σε πολλές 

γεωγραφικές αγορές, γ) μπορούν να εκμεταλλευθούν τις οικονομίες φάσματος στην 

διαφήμιση και το όνομα που χτίζουν στην αγορά για την πώληση και άλλων 

προϊόντων. Οικονομίες κλίμακας μπορούν να προκύψουν επίσης από το μέγεθος της 

επιρροής της διαφήμισης στις πωλήσεις, και από τις διαφοροποιήσεις στην 

αποτελεσματικότητα διαφορετικών επικοινωνιακών μέσων. Για παράδειγμα σύμφωνα 

με αρκετές έρευνες (όπως των Porter, 1976; Martin, 1993) φαίνεται ότι υπάρχουν 

σημαντικές οικονομίες κλίμακας στη διαφήμιση από την τηλεόραση και ιδιαίτερα σε 

εκείνη που γίνεται μέσω τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας. Αν ληφθεί υπόψη 

το υψηλό κόστος αυτού του είδους της διαφήμισης, γίνεται φανερό γιατί η δομή 

ορισμένων αγορών τείνει να είναι έντονα ολιγοπωλιακή.  

      ix. Καμπύλες μάθησης 

Η καμπύλη μάθησης μιας επιχείρησης αρχίζει από τη στιγμή που ξεκινά και η 

παραγωγή. Στην αρχή παρατηρούνται δοκιμές και λάθη, αλλά όσο συνεχίζεται η 

παραγωγή τα προβλήματα ξεπέρνιουνται και γίνονται οι καλύτερες δυνατές 

ρυθμίσεις. Το αποτέλεσμα είναι οι καμπύλες μάθησης, οι οποίες δημιουργούν μια 

πτώση στο μέσο κόστος όσο αυξάνεται η συνολική παραγωγή (το φαινόμενο αυτό 

πρωτοπαρατηρήθηκε στην σύγχρονη οικονομική θεωρία κατά την μαζική παραγωγή 

αεροπλάνων στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο). Πιο πρόσφατα οικονομολόγοι επέκτειναν 

αυτήν την θεωρία αναφέροντας ότι ο πρωτοεισερχόμενος σε μια βιομηχανία (αυτός 

που θα αποκτήσει πρώτος μεγάλο μέγεθος και εμπειρία σε ένα προϊόν) θα έχει ένα 

πλεονέκτημα και θα βρίσκεται υψηλότερα στην καμπύλη μάθησης σε σχέση με 

αυτούς που εισέρχονται αργότερα. 

      x. Χρηματικές οικονομίες 

Χρηματικές οικονομίες κλίμακας προκύπτουν όταν γίνεται μαζική προμήθεια 

συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση του 

προϊόντος από μια επιχείρηση. Τέτοιες οικονομίες δεν προκύπτουν ως αποτέλεσμα 
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της πραγματικής μείωσης στην ανά μονάδα προϊόντος χρησιμοποιούμενη ποσότητα 

συντελεστών, αλλά είναι το αποτέλεσμα της χαμηλής τιμής που πληρώνει η εταιρία 

για την αγορά των ακατέργαστων και βοηθητικών υλών. Οφείλονται, δηλαδή, στις 

εκπτώσεις που γίνονται όσο αυξάνεται η αγοραζόμενη ποσότητα. Στις χρηματικές 

οικονομίες, όμως, πρέπει να συμπεριλάβουμε και το χαμηλότερο κόστος δανεισμού 

που θα αντιμετωπίσει μια εγκατεστημένη εταιρία που δανείζεται μεγάλα κεφάλαια 

και έχει μακρόχρονη συνεργασία με κάποιο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό οργανισμό.  

 

Γ. Οικονομίες Κλίμακας ως Εμπόδια Εισόδου 

Ο ρόλος των οικονομιών κλίμακας ως εμπόδια εισόδου έχει απασχολήσει πολλούς 

συγγραφείς μέχρι σήμερα, ωστόσο οι απόψεις πάνω στο θέμα διίστανται. Η σύνδεση 

των οικονομιών κλίμακας με την υψηλή συγκέντρωση και κερδοφορία των μεγάλων 

επιχειρήσεων φαίνεται, με την πρώτη ματιά τουλάχιστον, να επεξηγεί κάποιους από 

τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στην διάρθρωση των 

βιομηχανιών. Από την άλλη υπάρχουν συγγραφείς που υποστηρίζουν ότι οι 

επιπτώσεις των οικονομιών κλίμακας δεν είναι αρκετά σημαντικές για να επηρεάσουν 

την δομή. Παράλληλα όμως υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν ότι οι οικονομίες 

κλίμακας μπορεί να δημιουργούν πλεονεκτήματα στις εγκατεστημένες εταιρίες, αλλά 

αυτό δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό από κοινωνικής πλευράς. Παρακάτω θα 

αναλυθούν αυτές οι απόψεις. 

 

Ι. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι οι οικονομίες κλίμακας αποτελούν εμπόδια 

εισόδου. 

Οι οικονομίες κλίμακας αποτελούν εμπόδια εισόδου σύμφωνα με τις απόψεις 

αρκετών συγγραφέων, κάποιοι εκ των οποίων είναι οι Bain (1956), Scherer (1970), 

Porter (1980), VonWeizasacker (1980), Harrigan (1981), Yip (1982), Schmalensee 

(1981), Shepherd (1990), Cabral (2000), Lipczynski & Wilson (2001), Ουσταπασίδης 

(2003) και OECD (2005). Με σκοπό την διερεύνηση των αιτιών εκείνων που ώθησαν 

τους συγγραφείς αυτούς να συμπεριλάβουν τις οικονομίες κλίμακας στα εμπόδια 

εισόδου, θα αναφερθεί η επιχειρηματολογία του Bain, στην οποία στηρίζονται και οι 

περισσότερες χρονικά κατοπινές μελέτες.  

Ο Bain βασιζόμενος σε προγενέστερες μελέτες που προέρχονταν κυρίως από το 

Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αυτές των Robinson (1932), Florence (1933) και Steindl 

(1945) δέχτηκε την άποψη ότι οι οικονομίες κλίμακας είναι αρκετά σημαντικές για να 
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δικαιολογήσουν υψηλούς βαθμούς συγκέντρωσης και να εξασφαλίσουν εμπόδια 

εισόδου. Οι μελέτες αυτές βέβαια, δημοσιεύτηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μια 

περίοδο που δεν είχε εφαρμοστεί ακόμη καμία νομοθεσία για τον έλεγχο του 

ανταγωνισμού και η σύνδεση των οικονομιών κλίμακας με τη υψηλή συγκέντρωση δε 

θεωρείτο κατακριτέα από κοινωνική πλευράς. Αντίθετα αντιμετωπιζόταν από τους 

οικονομολόγους και τους κυβερνητικούς παράγοντες ως μέθοδος αύξησης της 

αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Ο Bain όμως διαφοροποιήθηκε από αυτήν την 

άποψη, δίνοντας έμφαση στις αρνητικές συνέπειες που μπορούν να έχουν οι 

οικονομίες κλίμακας στον ανταγωνισμό ενός κλάδου. 

Ο  Bain στήριξε την άποψη για τον εμποδιστικό χαρακτήρα των οικονομιών κλίμακας 

στους παρακάτω συλλογισμούς. Καταρχήν, αν μια εταιρία εισέλθει σε μια αγορά σε 

μικρότερη της αποδοτικής κλίμακας, θα εισέλθει με ένα σημαντικό μειονέκτημα 

κόστους σε σχέση με τις εγκατεστημένες. Η νέα εταιρία δε θα μπορεί να πετύχει 

κέρδη ανάλογα με τις εγκατεστημένες και το αυξημένο κόστος της μπορεί να την 

καταστήσει τρωτή σε μια επιθετική απάντηση στην είσοδο (π.χ. πόλεμος τιμών). Αν 

στην άλλη περίπτωση, μια εταιρία εισέλθει ακριβώς στην, ή πάνω, από την αποδοτική 

κλίμακα, τότε υπάρχει ο κίνδυνος η συνδυασμένη παραγωγή του κλάδου να 

ξεπεράσει τη ζήτηση, με αποτέλεσμα να πέσει η τιμή πώλησης στον κλάδο και ο 

εισερχόμενος να μην μπορεί να διαγράψει κέρδη. Αυτό είναι συνέπεια του 

μηχανισμού των τιμών, όπου η υπερβολική αύξηση της προσφοράς μειώνει την τιμή. 

Σε αυτήν την περίπτωση οι εγκατεστημένες εταιρίες βρίσκονται ξανά σε πλεονεκτική 

θέση λόγω των πλεονεκτημάτων πρωτοπορίας. Αυτές οι εταιρίες έχουν ήδη 

αναπτύξει πελατειακή βάση και πίστη στα εμπορικά τους ονόματα και ο 

νεοεισερχόμενος είναι αυτός που πρέπει να πείσει τους καταναλωτές να αλλάξουν 

προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Κατά συνέπεια σημαντικές οικονομίες κλίμακας υπάρχουν εάν η ελάχιστη αποδοτική 

κλίμακα είναι ένα σημαντικό κλάσμα της συνολικής δυναμικότητας του κλάδου και 

εάν το κόστος ανά μονάδα αυξάνεται σημαντικά σε μικρότερες της καταλληλότερης 

κλίμακας. Αυτές οι δυο συνθήκες μπορούν να επιτρέψουν σε κάποιες εταιρίες, 

σύμφωνα με τον Bain, να κερδίζουν σημαντικά κέρδη χωρίς να προσελκύουν την 

είσοδο. Ο Bain αποκάλεσε αυτήν την επίπτωση των οικονομιών κλίμακας στα 

εμπόδια εισόδου “επίδραση του ποσοστού” διότι αντικατοπτρίζει την σημαντικότητα 

του μεγέθους παραγωγής του κλάδου που προμηθεύεται από μια εταιρία αποδοτικού 

μεγέθους. 
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Επίσης ο Bain υποστήριξε ότι αυτό είναι μόνο μία από τις δύο επιπτώσεις των 

οικονομιών κλίμακας στα εμπόδια εισόδου. Η άλλη είναι οι μεγάλες ποσότητες 

κεφαλαίου που πρέπει να δαπανηθούν για να φτάσει μια εταιρία να είναι αποδοτική. 

Πάνω σε αυτό παρατηρεί ο OECD (2005, σελ.30): “όσο πιο δυναμικές είναι οι 

οικονομίες κλίμακας, τόσο πιο πιθανό είναι ο νεοεισερχόμενος να πρέπει να εισέλθει σε 

μεγάλη κλίμακα ώστε να είναι ανταγωνιστικός, και τόσο λιγότερο ελκυστική θα είναι η 

είσοδος”. Οι  απαιτήσεις σε κεφάλαιο μπορεί να είναι τόσο μεγάλες, ώστε πολύ λίγοι 

σχετικά επιχειρηματίες θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια, ή 

οι εισερχόμενοι θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τα κεφάλαια με επιτόκια που θα 

τους δημιουργούσαν ένα σημαντικό μειονέκτημα κόστους σε σχέση με τους 

εγκατεστημένους. 

Οι Geroski et al (1990) και ο Schmalensee (1981) υποστήριξαν ότι οι οικονομίες 

κλίμακας δεν μπλοκάρουν την είσοδο καθαυτές, αλλά ότι είναι η απειλή μεγάλων 

μειώσεων των τιμών που θα ακολουθήσουν από τις εγκατεστημένες εταιρίες που 

αποθαρρύνει τους εισερχόμενους. Άλλοι, πιο πρόσφατοι, συγγραφείς όπως οι McAfee 

et al (2004), υποστήριξαν ότι οι οικονομίες κλίμακας δεν μπορούν να αποτρέψουν 

την είσοδο από μόνες τους, αλλά αποτελούν βοηθητικά εμπόδια εισόδου που 

μπορούν να επηρεάσουν την είσοδο μόνο με τη συνοδεία σημαντικού κόστους 

αλλαγής προϊόντων και πίστης στις υπάρχουσες εταιρίες.  

 

ΙΙ. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι οι οικονομίες κλίμακας δεν αποτελούν 

εμπόδια εισόδου.  

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα όμως, δεν συμφωνούν όλοι οι συγγραφείς με την 

άποψη ότι οι οικονομίες κλίμακας αποτελούν εμπόδιο εισόδου. Στην αποτίμηση των 

οικονομιών κλίμακας βρίσκεται και ο πρακτικός διαχωρισμός μεταξύ των Bain & 

Stigler. Σύμφωνα με τον Stigler (1968), οι οικονομίες κλίμακας δεν παρουσιάζουν 

εμπόδιο εισόδου εάν υποδηλώνουν μειονεκτήματα από μεγέθη παραγωγής κάτω του 

αποδοτικού τα οποία είναι ίδια για τους εγκατεστημένους και τους πιθανούς 

εισερχόμενους. Εάν ένας εισερχόμενος αντιμετωπίσει υψηλότερο κόστος επειδή 

πρέπει να παράγει σε χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής, το μειονέκτημα κόστους είναι 

συνέπεια των συνθηκών ζήτησης στην αγορά και όχι της ύπαρξης ενός εμποδίου 

εισόδου. Πάνω σε αυτό αναφέρει: “Κάποιοι οικονομολόγοι θα πουν ότι οι οικονομίες 

κλίμακας είναι ένα εμπόδιο εισόδου, εννοώντας ότι οι οικονομίες εξηγούν γιατί δεν 
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εισέρχονται πρόσθετες εταιρίες. Θα ήταν το ίδιο πιθανό να πουν ότι η ανεπαρκής 

ζήτηση είναι ένα εμπόδιο εισόδου ” (Stigler, 1968, σελ. 7).  

Μια άλλη παράμετρος που πρέπει να αναφερθεί είναι αυτή που αφορά το κόστος 

βύθισης. Οι οικονομίες κλίμακας δεν μπορούν να εμποδίσουν ή να καθυστερήσουν 

την είσοδο απουσία κόστους βύθισης. Όπως παρατηρεί ο OECD (2005), μια 

βιομηχανία που δεν απαιτεί επένδυση σε κόστος βύθισης είναι ιδανική για είσοδο του 

τύπου “χτυπώ και φεύγω”, ειδικά αν η είσοδος και η έξοδος μπορούν να γίνουν πολύ 

γρήγορα. Όταν ένας νεοεισερχόμενος εντοπίσει μια ευκαιρία να κερδίσει 

υπερκανονικά κέρδη, θα κάνει είσοδο καταγράφοντας βραχυπρόθεσμα τα μεγαλύτερα 

δυνατά κέρδη και θα εξέλθει του κλάδου μόλις οι τιμές πέσουν στα ανταγωνιστικά 

επίπεδα. Συνεπώς, όπου δεν υπάρχουν μεγάλα κόστη βύθισης, η δυνατότητα των 

εγκατεστημένων εταιριών να κερδίζουν υπερκανονικά κέρδη λόγω χαμηλού κόστους 

περιορίζεται, και η επίπτωση των οικονομιών κλίμακας ως εμπόδιο εισόδου 

εξανεμίζεται. Αν μια εγκατεστημένη εταιρία, όμως, αποφασίσει τελικά να κάνει 

μεγάλες επενδύσεις σε κόστος βύθισης, είναι πολύ πιθανό να συναντήσει τα 

μειονεκτήματα που περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο (π.χ. τεχνολογική 

αλλαγή). 

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω πρέπει να ληφθούν υπόψη και μερικοί ακόμη σχετικοί 

παράγοντες. Η επίτευξη των οικονομιών κλίμακας, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, απαιτεί μεγάλες επενδύσεις σε παραγωγική δυναμικότητα. Αυτό 

σημαίνει ότι, απούσης εσωτερικής χρηματοδότησης, η εγκατεστημένη εταιρία που 

θέλει να κάνει αυτές τις επενδύσεις θα πρέπει να στραφεί στην αγορά κεφαλαίου, 

αντιμετωπίζοντας το κόστος εξεύρεσης χρηματοδότησης και το κόστος κεφαλαίου. 

Επίσης η λειτουργία σε μεγάλα μεγέθη παραγωγής απαιτεί μια πολύ καλή διοικητική 

οργάνωση της εταιρίας. Η διοίκηση των μεγάλων οργανισμών όμως δεν είναι εύκολη 

υπόθεση και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αναποτελεσματικό μάνατζμεντ, οι εταιρίες 

θα δουν τα κόστη τους να αυξάνονται όσο μεγαλώνει η παραγωγή, και όχι να 

μειώνονται. 

 

Δ. Εμπειρικές Μελέτες  

Αντίστοιχα με την θεωρία, έτσι και οι εμπειρικές μελέτες για το θέμα της εμπόδισης 

εισόδου από τις οικονομίες κλίμακας είναι συγκεχυμένες, με τις πιο πολλές να 

συμπεραίνουν ότι οι οικονομίες κλίμακας δεν εμποδίζουν την είσοδο. Στη μελέτη του 

για τα εμπόδια εισόδου στους Καναδικούς μεταποιητικούς κλάδους ο Orr (1974), 
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βρήκε αποδείξεις ότι οι οικονομίες κλίμακας επηρεάζουν την είσοδο. Ο Gorecki, 

(1975) σε αντίστοιχη έρευνα, βρήκε ότι η επίπτωση των οικονομιών κλίμακας είναι 

πιο έντονη για τις νέες, εγχώριες και ξένες, εξειδικευμένες εταιρίες, παρά για αυτές 

που διαφορετικοποιούνται από άλλους κλάδους. Ο Shapiro (1983) από την άλλη 

βρήκε ότι οι οικονομίες κλίμακας εμποδίζουν του εγχώριους και όχι τους ξένους 

εισερχόμενους στην Καναδική βιομηχανία. Σε αντίστοιχα συμπεράσματα με τον Orr 

κατέληξε και ο Kessides (1990, 1991) στην έρευνα του για τις Αμερικανικές 

μεταποιητικές βιομηχανίες. Αντίστοιχα αποτελέσματα είχαν και οι έρευνες των 

Khemani & Shapiro (1986, 1988), MacDonald (1986), Lieberman (1987), Dunne & 

Roberts (1991), Mata (1991), Schwalbach (1991) και Mayer &  Chappell (1992).  

Σε αντίθετα από τα παραπάνω συμπεράσματα κατέληξαν επίσης πολλές μελέτες. Οι 

Duetsch (1984b), Jeong & Masson (1991) και Rosenbaum (1993) δεν βρήκαν καμία 

απόδειξη ότι οι οικονομίες κλίμακας εμποδίζουν την είσοδο. Στο ίδιο συμπέρασμα 

κατέληξαν και οι Highfield & Smiley (1987), Baldwin & Gorecki (1987), Hause & 

Du Rietz (1984), Jeong & Masson (1991), Chappell et al (1992) και Mata (1993). 

Μάλιστα οι Hirschey (1981), Chappell et al (1990) και Austin & Rosenbaum (1991) 

βρήκαν ότι μια μεγάλη αποδοτική κλίμακα συνδέεται θετικά με την είσοδο, ότι 

δηλαδή όπου υπάρχουν μεγάλες οικονομίες κλίμακας θα υπάρξει περισσότερη 

είσοδος από νέες εταιρίες. 
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3.1.1.3  ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

  

Α. Περιγραφή 

Μία άλλη σημαντική έννοια κόστους που σχετίζεται με τα εμπόδια εισόδου είναι 

αυτή των οικονομιών φάσματος. Οικονομίες φάσματος υπάρχουν όταν μια 

επιχείρηση μειώνει το κόστος παραγωγής της με την αύξηση της ποικιλίας των 

προϊόντων που παράγει, όπου δηλαδή το κόστος της συνδυασμένης παραγωγής των 

προϊόντων q1 και q2 είναι χαμηλότερο από το κόστος της παραγωγής τους 

ξεχωριστά. Ενώ οι οικονομίες κλίμακας συνήθως αναφέρονται στη μείωση του μέσου 

κόστους που προέρχεται από την αύξηση του όγκου παραγωγής ενός συγκεκριμένου 

προϊόντος, οι οικονομίες φάσματος αναφέρονται στη μείωση του συνολικού κόστους 

λόγω της παραγωγής μεγαλύτερης γκάμας προϊόντων από μια επιχείρηση, έναντι της 

παραγωγής κάθε προϊόντος χωριστά από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις (Panzar & 

Willig, 1977; Baumol et al, 1982; Panzar, 1989; Carlton & Perloff, 2000; Waldman & 

Jensen, 2000; Ουσταπασίδης, 2003; OECD, 2005). 

 

Β. Πηγές 

Υπάρχουν πολλές πηγές οικονομιών φάσματος και παρακάτω θα αναφερθούν οι πιο 

σημαντικές: 

i. Κοινοί Συντελεστές Παραγωγής & Πρώτες Ύλες 

Οι συντελεστές παραγωγής που είναι χρήσιμοι για την παραγωγή πέραν τους ενός 

προϊόντων, μπορούν να μειώσουν το συνολικό κόστος παραγωγής μιας εταιρίας. Ένα 

παράδειγμα σταθερού συντελεστή είναι μια εξειδικευμένη μηχανή. Εάν η ζήτηση για 

ένα προϊόν δεν είναι αρκετά μεγάλη για να εξαντλήσει την παραγωγική δυναμικότητα 

του μηχανήματος και να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας, η εταιρία μπορεί να 

ψάξει για άλλα προϊόντα που μπορούν να παραχθούν από το ίδιο μηχάνημα. Η 

συνδυασμένη παραγωγή θα δημιουργήσει οικονομίες φάσματος. Ένα άλλο 

παράδειγμα είναι μια διαδρομή σιδηροδρόμου. Εάν η ζήτηση για κάποια υπηρεσία 

δεν καταλαμβάνει πλήρως τη διαθέσιμη διαδρομή, η εταιρία που διαχειρίζεται τον 

σιδηρόδρομο μπορεί να τον διαθέσει τόσο για μεταφορά φορτίων όσο και για τη 

μεταφορά των επιβατών. Αντίστοιχα όταν χρησιμοποιούνται κοινές πρώτες ύλες για 

την παραγωγή πολλών προϊόντων, η τεχνογνωσία, οι μεγάλες παραγγελίες και ο 
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καλύτερος συντονισμός με τους προμηθευτές μπορούν να ρίξουν το κόστος 

παραγωγής. 

ii. Γνώση 

Η γνώση είναι και αυτή ένας συντελεστής παραγωγής, αλλά αναφέρεται ξεχωριστά 

λόγω του ότι είναι άυλη και γι’ αυτό διαφέρει από τους απτούς συντελεστές 

παραγωγής. Η γνώση κατακτάται από την εμπειρία της διοίκησης και του 

προσωπικού της εταιρίας. Οι πληροφορίες για την παραγωγή ενός προϊόντος είναι 

πιθανό να είναι σχετικές με αυτές που απαιτούνται  για την παραγωγή ενός άλλου 

προϊόντος και σε τέτοιες καταστάσεις είναι πιο αποδοτικό να παραχθούν και να 

πωληθούν αυτά τα προϊόντα από κοινού. Διαφορετικά οι πόροι, όπως οι πληροφορίες, 

θα έπρεπε να αναπαραχθούν διπλά και άσκοπα. Η τεχνογνωσία μπορεί ακόμη να 

χρησιμοποιηθεί από την εταιρία για την κατασκευή πιο αποτελεσματικών 

παραγωγικών μονάδων και για την οργάνωση πιο αποδοτικών μεθόδων παραγωγής 

και προώθησης. 

iii. Μάρκετινγκ  

Οι εταιρίες που παράγουν ποικιλία προϊόντων μπορούν να κερδίσουν οικονομίες 

φάσματος στο μάρκετινγκ. Η εταιρία που δημιουργεί καλό όνομα στην αγορά μέσω 

των επενδύσεων που κάνει στην διαφήμιση, μπορεί στη συνέχεια να εκμεταλλευθεί 

την καλή φήμη για να αυξήσει τις πωλήσεις της και σε άλλα προϊόντα της γραμμής 

παραγωγής της. Τα οφέλη για την εταιρία προέρχονται τόσο από την αύξηση των 

πωλήσεων, όσο και από το χαμηλότερο κόστος διαφήμισης ανά μονάδα προϊόντος.  

iv. Διανομή 

Αντίστοιχος είναι και ο τρόπος που λειτουργούν οι οικονομίες φάσματος στην 

διανομή. Η εταιρία μπορεί να εκμεταλλευτεί τους χώρους αποθήκευσης, τα μέσα 

μεταφοράς και τα κανάλια διανομής για να διακινήσει με μικρότερο κόστος 

περισσότερα προϊόντα και πρώτες ύλες. 

v. Κόστος Συναλλαγής 

Όταν ο εταιρίες στηρίζονται σε μεγάλο ποσοστό η μία στην άλλη για την παραγωγή 

και τη διανομή των προϊόντων τους, το κόστος συναλλαγής ανάμεσά τους είναι 

υψηλό. Το υψηλό αυτό κόστος εξηγείται τόσο από τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ 

τους, όσο και από την ανάγκη συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας. 

Η μεγάλη εξάρτηση μεταξύ τους σημαίνει επίσης ότι η μία εταιρία μπορεί να γίνει 

αντικείμενο εκμετάλλευσης από την άλλη (π.χ. μέσω την χρώση υψηλών τιμών), και 

ότι μια πτώση στην αποδοτικότητα της μίας θα επηρεάσει αρνητικά και την 
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αποδοτικότητα της άλλης. Συνεπώς, ο κίνδυνος αποτυχίας της μίας εταιρίας 

επηρεάζει και το ρίσκο που αντιμετωπίζει η άλλη. Με σκοπό την αποφυγή αυτών των 

συνεπειών πολλές εταιρίες προσπαθούν να παράγουν μόνες τους όλα αυτά τα 

προϊόντα για τα οποία υπάρχουν οικονομίες φάσματος, και ειδικά τα ανταλλακτικά 

και συμπληρωματικά αγαθά του βασικού προϊόντος. 

 

Γ. Οικονομίες Φάσματος ως Εμπόδια εισόδου 

Οι περισσότερες από τις εκτιμήσεις για την εμπόδιση εισόδου που ισχύουν για τις 

οικονομίες κλίμακας ισχύουν επίσης για τις οικονομίες φάσματος. Αν μια νέα εταιρία 

εισέλθει σε έναν κλάδο και είναι εξίσου αποδοτική με την εγκατεστημένη στην 

παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος, παρουσία οικονομιών φάσματος η 

εγκατεστημένη μπορεί να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση λόγω του χαμηλότερου 

κόστους που συνεπάγεται η παραγωγή ποικιλίας προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση η 

εγκατεστημένη μπορεί να κρατά τις τιμές ακριβώς κάτω από το αναμενόμενο κόστος 

της εισερχόμενης, καθιστώντας την είσοδο ασύμφορη και κερδίζοντας 

υπερανταγωνιστικά κέρδη. Για να γίνει ανταγωνιστική η νέα εταιρία θα πρέπει να 

εισέλθει σε δύο ή περισσότερες αγορές προϊόντων, γεγονός που θα ανεβάσει 

σημαντικά τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο και το ρίσκο που θα αντιμετωπίσει.  

Βασική παρατήρηση για τις οικονομίες φάσματος, όπως και με τις οικονομίες 

κλίμακας, είναι ότι δεν μπορούν να αποτρέψουν την είσοδο ελλείψει δαπανών 

βύθισης (OECD, 2005, σελ.30). Επίσης σε πολλές περιπτώσεις οι εξειδικευμένες 

εταιρίες που επικεντρώνονται στην παραγωγή ενός μοναδικού προϊόντος είναι πολύ 

πιο αποτελεσματικές και κερδοφόρες από αυτές που παράγουν πολλά παραπλήσια 

προϊόντα με σκοπό να επιτύχουν οικονομίες φάσματος. 

 

Δ. Εμπειρικές Μελέτες  

Οι εμπειρικές μελέτες για τις οικονομίες φάσματος είναι σπάνιες. Για να γίνει μια 

εκτίμηση των οικονομιών φάσματος, όπως παρουσιάζονται από τον τεχνικό 

καθορισμό τους, ένας ερευνητής θα πρέπει να υπολογίσει το κόστος παραγωγής δύο 

προϊόντων ξεχωριστά και το κόστος κοινής παραγωγής των προϊόντων και να τα 

συγκρίνει. Σε μια τέτοια έρευνα όμως θα μπορούσαν να υπάρξουν πολλές αποκλίσεις 

τόσο στον υπολογισμό του κόστους όσο και της αποτελεσματικότητας των 

επιχειρήσεων. Μια χρήσιμη ένδειξη της ύπαρξης οικονομιών φάσματος είναι η 

εξέταση του αριθμού προϊόντων που παράγονται από τις εγκατεστημένες εταιρίες, 
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όπως αυτές των Scherer (1980) και Dunne et al (1988). Μια χαρακτηριστική μελέτη 

είναι και αυτή των Friedlaendaer et al (1983), οι όποιοι εξετάζοντας τους τρεις 

μεγαλύτερους Αμερικανικούς κατασκευαστές αυτοκινήτων διαπίστωσαν ότι για όλες 

τις εταιρίες θα μπορούσαν να επιτευχθούν οικονομίες φάσματος με το συνδυασμό της 

παραγωγής μικρών και μεγάλων αυτοκινήτων. Το συμπέρασμα τους αυτό δεν ίσχυε 

όμως για την κοινή παραγωγή αυτοκινήτων και φορτηγών. Γενικά συμπέραναν ότι αν 

και οι οικονομίες φάσματος είναι αναμφισβήτητα σημαντικές σε μερικές βιομηχανίες, 

είναι ωστόσο δύσκολο να αξιολογηθεί η σημασία τους.  
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3.1.1.4    ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

Α. Περιγραφή 

Τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους των εγκατεστημένων εταιριών αποτελούν, 

σύμφωνα με τον Bain (1956), ένα από τα τρία βασικά εμπόδια εισόδου. Ο 

συγγραφέας υποστηρίζει ότι απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους για τις εγκατεστημένες 

εταιρίες υπάρχουν όταν: “…τα αναμενόμενα ανα μονάδα κόστη παραγωγής των 

πιθανών εισερχόμενων εταιριών είναι γενικώς, και λίγο ή πολύ σε κάθε επίπεδο 

παραγωγής, υψηλοτέρα από αυτά των ήδη εγκατεστημένων εταιριών..» (1956, σελ. 

144). Συνεπώς στην ορολογία της θεωρίας τιμών, το μακροπρόθεσμο μέσο κόστος ή 

η καμπύλη κλίμακας (που παρουσιάζει τη σχέση της κλίμακας παραγωγής με το ανά 

μονάδα κόστος μιας εταιρίας) θα βρίσκεται έπειτα της εισόδου, και σε κάθε κλίμακα 

παραγωγής, πιο υψηλά για την εισερχόμενη απ' ότι για τις εγκατεστημένες εταιρίες,. 

(Bain, 1956; Shepherd, 1990) (Σχήμα 1). 

 

Σχήμα 1: Ένα απόλυτο πλεονέκτημα κόστους ως εμπόδιο εισόδου. 

 
Ο Bain (1956) υποστήριξε ότι ένα απόλυτο πλεονέκτημα κόστους για τις 

εγκατεστημένες εταιρίες υπάρχει, όταν ο εισερχόμενος αναγκάζεται είτε να 

χρησιμοποιήσει κατώτερες τεχνικές παραγωγής, είτε να καταβάλει υψηλότερες τιμές 

για τους παραγωγικούς συντελεστές όπως η εργασία, οι πρώτες ύλες, οι 

εγκαταστάσεις και τα χρηματικά κεφάλαια. Αν και αυτά τα μειονεκτήματα 

προκύπτουν συχνά από τα περιορισμένα αποθέματα οικονομικών πόρων, μπορούν, 
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ωστόσο, να δημιουργηθούν ή να ενισχυθούν σκόπιμα και από τις στρατηγικές 

ενέργειες των εγκατεστημένων εταιριών. Οι ατέλειες στις αγορές συντελεστών 

παραγωγής και ο έλεγχος των πληροφοριών για τις τεχνικές παραγωγής, μπορούν 

δηλαδή να γίνουν αντικείμενα εκμετάλλευσης της στρατηγικής συμπεριφοράς των 

εγκατεστημένων εταιριών και να χρησιμοποιηθούν για την παρεμπόδιση της εισόδου 

(Bain, 1956; Geroski, 1991; Church & Ware, 2000).  

Ο Bain καθόρισε την απουσία απόλυτων πλεονεκτημάτων κόστους μιας 

εγκατεστημένης εταιρίας με τους ακόλουθους όρους:. “Για ένα δεδομένο προϊόν, οι 

πιθανές εισερχόμενες εταιρίες θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ένα εξίσου 

χαμηλό ελάχιστο μέσο κόστος παραγωγής έπειτα της εισόδου όπως είχαν οι 

εγκατεστημένες εταιρίες πριν από την είσοδο” (1956, σελ. 12). Αυτό υπονοεί ότι (α) οι 

εγκατεστημένες εταιρίες δεν πρέπει να έχουν κανένα πλεονέκτημα στην εξασφάλιση 

οποιουδήποτε παραγωγικού συντελεστή (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών 

κεφαλαίων), (β) ότι η είσοδος μιας προστιθέμενης εταιρίας δεν πρέπει να έχει καμία 

αντιληπτή επίδραση στο τρέχον επίπεδο τιμών οποιουδήποτε συντελεστή και (γ) οι 

εγκατεστημένες εταιρίες δεν έχουν καμία πλεονεκτική πρόσβαση σε τεχνικές 

παραγωγής. 

 

Β. Πηγές 

Οι κύριες πηγές απόλυτων πλεονεκτημάτων κόστους για τις εγκατεστημένες εταιρίες 

μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες [πρωτοδιατυπώθηκαν από 

τον Bain (1956) αλλά αναφέρονται σε αρκετούς συγγραφείς ακόμη, όπως είναι οι Yip, 

1982; Geroski et al 1990; Geroski, 1991; Church & Ware, 2000; Waldman & Jensen, 

2000; Ουσταπασίδης, 2003)]:  

i. Τεχνικές Παραγωγής 

Οι εγκατεστημένες εταιρίες μπορεί να κατέχουν ανώτερες τεχνικές παραγωγής, των 

οποίων την χρήση μπορεί να αρνηθούν στους εισερχόμενους ή να επιβάλλουν σε 

αυτούς πολύ ακριβά δικαιώματα χρήσης. Ο έλεγχος των τεχνικών παραγωγής μπορεί 

να ασκηθεί και μέσω των πατεντών ή της μυστικότητας ή και των δύο.  

ii. Παραγωγικοί Συντελεστές  

Μπορεί να υπάρχουν ατέλειες στις αγορές για τους παραγωγικούς συντελεστές που 

να επιτρέπουν τις εγκατεστημένες εταιρίες να τους εξασφαλίζουν σε χαμηλότερες 

τιμές και σε καλύτερη ποιότητα από ότι οι πιθανοί εισερχόμενοι. Έτσι λοιπόν 

μπορούν να διασφαλίζουν χαμηλές τιμές ή υψηλή ποιότητα σε φυσικούς και 
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τεχνητούς πόρους (π.χ. μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, ενέργεια) ή σε έμπειρο και 

εξειδικευμένο προσωπικό. Αν ένας συντελεστής παραγωγής προσφέρεται σε πολύ 

περιορισμένη ποσότητα, ακόμη και μια μικρή αύξηση της ζήτησης από την είσοδο 

μιας νέας επιχείρησης στη βιομηχανία μπορεί να αυξήσει σημαντικά την τιμή του 

συντελεστή αυτού. 

iii. Πρώτες Ύλες 

Οι πηγές φυσικών πόρων που δημιουργούν τις πρώτες ύλες μπορεί να ανήκουν ή να 

ελέγχονται από τις εγκατεστημένες εταιρίες. Οι εγκατεστημένες μπορεί να 

εκμεταλλευτούν αυτή την κατοχή είτε για να αρνηθούν συνολικά τη διαπραγμάτευση 

με νεοεισερχόμενες εταιρίες, είτε για να χρεώσουν πολύ υψηλές τιμές για τις 

προμήθειες που θα τους παρέχουν. Αντίστοιχα οι εισερχόμενες εταιρίες είτε θα 

αναγκαστούν να καταφύγουν σε πρώτες ύλες κατώτερης ποιότητας από άλλους 

προμηθευτές είτε θα δεχθούν το υψηλό κόστος προμήθειας με τις επιπτώσεις που 

αυτό θα έχει στο συνολικό κόστος παραγωγής. 

iv. Κεφάλαια 

Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίζουν ευκολότερα και 

φθηνότερα χρηματικά κεφάλαια από ότι οι υποψήφιες προς είσοδο επιχειρήσεις. 

Αυτό το πλεονέκτημα έχει μεγαλύτερη σημασία ειδικά στις περιπτώσεις τεχνικών 

εντατικοποίησης παγίου κεφαλαίου που υπόκεινται σε μεγάλες οικονομίες κλίμακας 

και απαιτούν μεγάλες επενδύσεις για να πραγματοποιηθούν (οι απαιτήσεις σε 

κεφάλαιο θα εξεταστούν ξεχωριστά στο επόμενο κεφάλαιο). 

 

Γ. Απόλυτα Πλεονεκτήματα Κόστους ως Εμπόδια Εισόδου 

Αυτό το εμπόδιο γενικά υπάρχει όταν το μακροπρόθεσμο μέσο κόστος του 

εισερχομένου βρίσκεται σε κάθε επίπεδο παραγωγής πάνω από εκείνο των 

εγκατεστημένων εταιριών. Η ύπαρξη αυτού του εμποδίου μπορεί να αποθαρρύνει 

εξαρχής τους εισερχομένους από το να εισέλθουν, αλλά και να επηρεάσει την 

βιωσιμότητα τους αν τελικά πραγματοποιήσουν την είσοδο. Οι πιο σημαντικοί λόγοι 

για τους οποίους οι εισερχόμενοι αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη είναι αυτοί που 

αναφέρθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν από τον Bain. Οι πηγές αυτές, όμως, είναι 

αρκετές σε αριθμό και κάθε μία από αυτές έχει τα δικά της δομικά και στρατηγικά 

χαρακτηριστικά. Η εκτίμηση, του κατά πόσο κάθε μια από αυτές τις πηγές αποτελεί 

εμπόδιο εισόδου για τους νέους ανταγωνιστές, θα διεξαχθεί ξεχωριστά, τόσο σε αυτό, 

όσο και σε επόμενα κεφάλαια της εργασίας. 
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i.   Κατοχή ανώτερων τεχνικών παραγωγής μέσω των πατεντών ή μυστικότητας που 

οδηγεί είτε σε άρνηση χρήσης είτε σε επιβολή δαπανών δικαιωμάτων χρήσης 

(Bain, 1956)  

Ο βασικότερος τρόπος με τον οποίο οι εγκατεστημένες εταιρίες μπορούν να 

προστατέψουν τις μεθόδους και τεχνικές παραγωγής τους είναι οι πατέντες. Οι 

πατέντες είναι τα δικαιώματα χρήσης που κερδίζει μια εταιρία για τη νέα γνώση που 

παράγει και χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν τα κέρδη της καινοτόμου 

εταιρίας από τους ανταγωνιστές και να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε Ε&Α. Οι 

πατέντες μπορούν να θεωρηθούν ως δομικό εμπόδιο εισόδου αλλά και ως 

στρατηγικό. Οι δομικές επιπτώσεις τους στους νέους ανταγωνιστές έχουν να κάνουν 

με τη αδυναμία πρόσβασης στην γνώση γύρω από τις τεχνικές παραγωγής ή στην 

ανάγκη πληρωμής υψηλών τιμών για την πρόσβαση σε αυτές. Οι πατέντες μπορούν 

όμως να χρησιμοποιηθούν και στρατηγικά για να αποτρέψουν την είσοδο και έτσι να 

θεωρηθούν ενδογενώς προκαλούμενο εμπόδιο. Αυτό συμβαίνει όταν μια εταιρία 

αποφασίζει να υποβάλει αίτηση για πολλές πατέντες γύρω από μια νέα τεχνολογία, με 

σκοπό να καλύψει όλα τα πιθανά υποπροϊόντα και να στερήσει από τους 

ανταγωνιστές την ευκαιρία “να εφεύρουν γύρω” από τη νέα τεχνολογία και να 

παράγουν παρόμοια ή συμπληρωματικά αγαθά (Lipzynski, 2001). Αυτό μπορεί να 

συμβεί για παράδειγμα στη χημική βιομηχανία, όπου μια μικρή παραλλαγή στη 

μοριακή δομή μπορεί να δημιουργήσει πολλά διαφορετικά προϊόντα.  

H μυστικότητα, επίσης, μπορεί να αποτελέσει μια αιτία διαφοράς κόστους παραγωγής 

ανάμεσα στις ήδη εγκατεστημένες και στις νέες εταιρίες. Οι εταιρίες που βρίσκονται 

αρκετό καιρό σε ένα κλάδο αποκτούν τόσο τη γνώση όσο και την εμπειρία για να 

επιλέγουν τις πιο αποδοτικές τεχνικές παραγωγής και με αυτόν τον τρόπο να 

μειώνουν το συνολικό τους κόστος. Αυτές οι τεχνικές, όμως, όπως είναι φυσικό, δεν 

είναι εις γνώση των νεοεισερχόμενων, με αποτέλεσμα αυτές να αντιμετωπίζουν 

αυξημένα κόστη παραγωγής. Παρόλα αυτά, οι μυστικές τεχνικές παραγωγής στην 

πραγματικότητα πάντα κινδυνεύουν από την διάχυση πληροφοριών (spillovers), 

φαινόμενο το οποίο έχει παρατηρηθεί σε πολλές εμπειρικές μελέτες. Τόσο οι 

πατέντες όσο και η μυστικότητα (που συνδέεται με τις καμπύλες μάθησης) θα 

αναλυθούν και θα αποτιμηθούν ξεχωριστά και με πιο αναλυτικό τρόπο σε επόμενα 

κεφάλαια της εργασίας.  
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ii.  Ατέλειες στις αγορές για τους παραγωγικούς συντελεστές  

Οι ατέλειες στις αγορές παραγωγικών συντελεστών επιτρέπουν στις εγκατεστημένες 

εταιρίες να εξασφαλίζουν παραγωγικούς συντελεστές σε χαμηλότερες τιμές και 

καλύτερη ποιότητα από ότι οι πιθανοί εισερχόμενοι (Bain, 1956). Οι παραγωγικοί 

συντελεστές αυτοί μπορεί να είναι φυσικοί ή τεχνητοί πόροι όπως γη, ενέργεια, 

δίκτυα μεταφορών, μηχανήματα, έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό κ.ά. Ο λόγος 

για τον οποίο οι εγκατεστημένες εταιρίες εξασφαλίζουν αυτά τα πλεονεκτήματα είναι 

κυρίως επειδή κινήθηκαν πρώτες για την απόκτηση τους και επειδή συχνά 

κλειδώνουν με συμβόλαια την προμήθειά τους. Μια εταιρία που συνεργάζεται αρκετό 

καιρό με κάποιον προμηθευτή ενός παραγωγικού συντελεστή μπορεί αφενός να 

εξασφαλίζει χαμηλότερες τιμές και καλύτερη ποιότητα, αφετέρου προηγείται στις 

παραγγελίες της έναντι άλλων νέων ανταγωνιστών ή έχει και την δυνατότητα να τους 

αποκλείει τελείως. Σε αυτό το κομμάτι στρατηγικής συμπεριφοράς σημαντικό ρόλο 

παίζουν οι όροι των συμβολαίων που οι εγκαταστημένες εταιρίες συνάπτουν τους 

προμηθευτές (κάθετοι περιορισμοί), των οποίων ο ρόλος επίσης θα εξεταστεί σε 

επόμενο μέρος της εργασίας. 

Όσον αφορά τη δομική πλευρά της εμπόδισης εισόδου μέσω των ατελειών στις 

αγορές παραγωγικών συντελεστών, κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι είναι 

αρκετά πιθανό να συμβαίνει. Αν ένα μέσο παραγωγής προσφέρεται σε πολύ 

περιορισμένη ποσότητα, ακόμη και μια μικρή αύξηση της ζήτησης που ακολουθεί 

την είσοδο μιας νέας επιχείρησης στη βιομηχανία, μπορεί να αυξήσει σημαντικά την 

τιμή των συντελεστών αυτών. Σαν αποτέλεσμα οι νέες εταιρίες θα αντιμετωπίσουν 

υψηλότερο κόστος προμήθειας. Αυτό, όμως, από την άλλη, μπορεί απλά να οφείλεται 

στην περιορισμένη διαθεσιμότητα παραγωγικών συντελεστών και να είναι μια 

φυσική αντίδραση του νόμου της προσφοράς και της ζήτησης. Επίσης, είναι πιθανό η 

εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών και καλύτερης ποιότητας από τη μεριά των 

εγκατεστημένων εταιριών να είναι θεμιτή από κοινωνικής απόψεως, καθότι επιδρά 

θετικά τόσο στην αποδοτικότητα των εταιριών όσο και  στις τιμές που προσφέρονται 

τα προϊόντα στους καταναλωτές. 

 

iii.  Αποκλειστική ιδιοκτησία πλουτοπαραγωγικών πηγών και στρατηγικών 

συντελεστών παραγωγής από τις εγκατεστημένες εταιρίες. 

Οι εγκατεστημένες εταιρίες μπορεί να έχουν στην αποκλειστική διάθεσή τους 

βασικές πλουτοπαραγωγικές πηγές, όπως οι φυσικοί πόροι που παράγουν πρώτες 
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ύλες ή στρατηγικούς συντελεστές παραγωγής. Αν η προμήθεια των πρώτων υλών ή 

των στρατηγικών συντελεστών παραγωγής ανήκει ή ελέγχεται από τις 

εγκατεστημένες εταιρίες, αυτές μπορεί να αρνηθούν ολοκληρωτικά την πρόσβαση 

στις εισερχόμενες εταιρίες ή να χρεώσουν στις νεοεισερχόμενες πολύ υψηλές τιμές 

(Bain, 1956). Εναλλακτικά οι εισερχόμενες εταιρίες θα αναγκαστούν να 

χρησιμοποιήσουν υλικά και συντελεστές κατώτερης ποιότητας, με προφανείς 

αρνητικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητά τους και στο κόστος τους. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι ο έλεγχος που ασκούσε η 

British Airways στους διαδρόμους προσγείωσης στο αεροδρόμιο Heathrow του 

Λονδίνου, αναγκάζοντας τους πιθανούς ανταγωνιστές να χρησιμοποιούν λιγότερο 

ελκυστικούς αερολιμένες (Lipczynski & Wilson, 2001). Άλλα παραδείγματα 

προέρχονται από τους Bain (1956), ο οποίος συνέδεσε την ιδιοκτησία ανώτερων 

ορυκτών κοιτασμάτων με “σημαντικά” εμπόδια εισόδου στην βιομηχανία χαλκού, 

παρατηρώντας ότι “…η είσοδος θα έπρεπε να αρχίσει με την ανακάλυψη 

κοιτασμάτων” (σελ 154) και “μέτρια” εμπόδια εισόδου στο ατσάλι όπου η 

περιορισμένη προμήθεια σιδήρου (τουλάχιστον σε περιόδους αυξημένης ζήτησης) 

λειτουργούσε εις βάρος των εισερχομένων. Ο Mann (1966) εκτίμησε τα εμπόδια αυτά 

ως υψηλά στις βιομηχανίες θείου και νικέλιου, ο Comanor (1966) στον άνθρακα και 

οι Shaw & Sutton (1976) στο πετρέλαιο. 

Αλλά και από στρατηγικής απόψεως η κατοχή κάποιου σημαντικού συντελεστή 

παραγωγής διευκολύνει την εμπόδιση της εισόδου. Η κατοχή βασικών συντελεστών 

παραγωγής επιτρέπει στις εγκατεστημένες εταιρίες να λειτουργούν ως ρυθμιστές των 

τιμών στον κλάδο και να τιμολογούν πάνω από το μέσο κόστος χωρίς να 

προσελκύουν νέους ανταγωνιστές (Church & Ware, 2000). Αυτό που αποκτούν στην 

ουσία είναι δύναμη αγοράς, την οποία μπορούν να μεταφράσουν σε υπερκανονικά 

κέρδη. Σύμφωνα με τους Church & Ware (2000), όταν ο ανταγωνισμός σε έναν 

κλάδο αναμένεται να είναι επιθετικός - ανταγωνισμός τύπου Bertrand - τότε ένα 

πλεονέκτημα κόστους για τον εγκατεστημένο υπονοεί ότι μπορεί να τιμολογεί μέχρι 

το ανώτατο όριο που παρέχεται από το μέσο κόστος του εισερχόμενου χωρίς 

ανησυχία προσέλκυσης της εισόδου, ακόμα κι αν δεν υπάρχουν κόστη βύθισης που 

να συνδέονται με την είσοδο ή τις οικονομίες κλίμακας. Γι’ αυτό και σύμφωνα με 

νέες μελέτες (Waldman & Jensen, 2000) οι εγκατεστημένες εταιρίες πολλές φορές 

κινούνται σκόπιμα προς την κατεύθυνση απόκτησης προμηθειών για πρώτες ύλες, με 

σκοπό ακριβώς να δημιουργήσουν ασυμμετρίες κόστους με τους νέους ανταγωνιστές 
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(χαρακτηριστική αυτής της περιπτώσεως είναι η υπόθεση για την απόκτηση 

κοιτασμάτων βωξίτη από την Alcoa Corporation, στο  U.S. ν. Aluminum Corporation 

of America 148 F.2d 416 1945).  

Ένα τελευταίο σημείο που πρέπει να αναφερθεί σε σχέση με την κατοχή βασικών 

συντελεστών παραγωγής και πλουτοπαραγωγικών πηγών έχει να κάνει με το επίπεδο 

ενσωμάτωσης με το οποίο πρέπει να εισέλθει ο νέος ανταγωνιστής. Προκειμένου να 

ανταγωνιστεί αποτελεσματικά σε τέτοιες συνθήκες μια νέα εταιρία μπορεί να 

χρειαστεί να επεκταθεί τόσο προς τα εμπρός (σε μεταφορικές εταιρίες, διανομείς) όσο 

και προς τα πίσω (σε πλουτοπαραγωγικές πηγές). Αν και η κάθετη ολοκλήρωση θα 

εξεταστεί ξεχωριστά σε επόμενο κεφάλαιο, όσον αφορά την προς τα πίσω επέκταση 

είναι δυνατόν να αναφερθεί ότι αυτή θα μπορούσε να δυσχεράνει σημαντικά την 

είσοδο λόγω του υψηλού κόστους που περιλαμβάνει και της δυσκολίας που 

συνεπάγεται η λειτουργία σε πέραν του ενός επίπεδα παραγωγής (Lipczynski & 

Wilson, 2001).  

 

Όπως υποστηρίζει ο Gilbert (1989) όμως, “κάποιος δεν χρειάζεται να πάει μακριά για 

να αποκαλύψει και άλλα γενικότερα προβλήματα με αυτού του είδους τα απόλυτα 

πλεονεκτήματα κόστους ως εμπόδια εισόδου” (σελ.493). Καταρχήν ένα μειονέκτημα 

κόστους που προκύπτει από μη αποδοτικές τεχνικές παραγωγής του εισερχόμενου δεν 

πρέπει να θεωρηθεί ως εμπόδιο. Τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους μπορούν να 

αναφερθούν σε κάποιο συντελεστή παραγωγής που ανήκει σε κάποια εγκατεστημένη 

εταιρία και δεν είναι προσβάσιμος σε έναν νέο ανταγωνιστή, αλλά εμπόδιο υπάρχει 

μόνο εάν ο νέος ανταγωνιστής θα ήταν τόσο αποδοτικός στην χρήση αυτού του 

συντελεστή όσο και οι εγκατεστημένες (η ίδια παράμετρος αναφέρεται και στον Bain, 

1956). Συνεπώς διαφορές που προέρχονται από την αποτελεσματικότητα παραγωγής 

των νέων εταιριών δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να λαμβάνονται υπόψη ως 

εμπόδια εισόδου. Αυτή η άποψη, η οποία διατυπώθηκε και από τον Demsetz (1982) 

και είναι παρόμοια με την θεωρία της επονομαζόμενης Σχολής του Σικάγο, 

υποστηρίζει ότι η κερδοφορία και οι διαφορές στα μερίδια αγοράς είναι αποτέλεσμα 

της διαφορετικής αποτελεσματικότητας και όχι της μονοπωλιακής δύναμης. Κάποιες 

εταιρίες έχουν άνω-του-μετρίου ποσοστά κέρδους και μεγάλα μερίδια αγοράς, επειδή 

απλώς είναι αποδοτικότερες από τους ανταγωνιστές τους. 

Μια άλλη πολύ σημαντική επίσης παράμετρος για την εκτίμηση των απολύτων 

πλεονεκτημάτων κόστους από την κατοχή βασικών συντελεστών παραγωγής, είναι 
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αυτή που αναφέρθηκε επίσης από τον Demsetz (1982) και σχετίζεται με το 

ευκαιριακό κόστος. Όπως υποστήριξε ο Demsetz, τα απόλυτα πλεονεκτήματα 

κόστους δεν παρουσιάζουν τίποτα άλλο πέραν της σπανιότητας των συντελεστών 

παραγωγής και τα ενοίκια που συνδέονται με την σπανιότητα αυτή (αναφέρεται 

επίσης στους Gilbert, 1989; Geroski, et al, 1990; Geroski, 1991; Church & Ware, 

2000; Waldman & Jensen, 2000; Lipczynski & Wilson, 2001). Τα άνω-του-μετρίου 

ποσοστά κέρδους των εγκατεστημένων δηλαδή, δεν είναι μονοπωλιακά κέρδη που 

δημιουργούνται από τη δύναμη αγοράς, αλλά Ρικαρντιανά ενοίκια αποδοτέα στους 

ανώτερους συντελεστές παραγωγής που έχουν στην κατοχή τους. Στις 

ανταγωνιστικές αγορές η τιμή καθορίζεται από τον λιγότερο αποδοτικό παραγωγό 

στην αγορά: το οριακό κόστος της τελευταίας προσφερόμενης μονάδας είναι ίσο με 

την τιμή. Οι εταιρίες με το χαμηλότερο κόστος κερδίζουν Ρικαρντιανά ενοίκια, τα 

οποία δεν είναι οικονομικά κέρδη αλλά μια επιστροφή για την κατοχή ανώτερων 

συντελεστών παραγωγής. Εάν κάποιο σπάνιο περιουσιακό στοιχείο είναι 

εμπορεύσιμο, τότε ο εγκατεστημένος αντί να το χρησιμοποιήσει θα μπορούσε να το 

πουλήσει σε έναν πιθανό εισερχόμενο. Τα πιθανά μισθώματα που θα λάμβανε από 

την πώληση αυτού του συντελεστή παραγωγής είναι ένα ευκαιριακό κόστος για τον 

εγκατεστημένο. Όταν αυτό το ευκαιριακό κόστος υπολογίζεται σωστά, τότε τα 

προφανή απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους μπορεί να εξαφανιστούν. Για αυτό και οι 

Waldman & Jensen (2000) υποστηρίζουν ότι η κατοχή κάποιου σπάνιου συντελεστή 

παραγωγής από τις εγκατεστημένες εταιρίες δημιουργεί ένα εμπόδιο, μόνο εάν η 

υπάρχουσα εταιρία κερδίζει θετικά οικονομικά κέρδη, αφού αφαιρεθεί από την 

εξίσωση το ευκαιριακό κόστος.  

Σε αυτόν τον κανόνα όμως υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που σχετίζονται με την 

είσοδο και χρήσιμο είναι να αναφερθούν. Η πρώτη παράμετρος είναι αυτή που 

αναφέρεται από το Geroski (1991) και έχει να κάνει με το κόστος απόκτησης του 

συντελεστή παραγωγής. Αν αυτός αγοράστηκε από την εγκατεστημένη εταιρία σε 

κόστος μικρότερο απ’ ότι είναι διαθέσιμο στην νεοεισερχόμενη εταιρία, τότε υπάρχει 

ένα απόλυτο πλεονέκτημα κόστους. Μια δεύτερη παράμετρος είναι αυτή που 

αναφέρθηκε από τους Geroski et al (1990) και Waldman & Jensen (2000) και 

σχετίζεται με την ειδικότητα των πόρων. Ένας φυσικός πόρος που εκτιμάται με το 

πραγματικό ευκαιριακό κόστος του θα προκαλέσει ένα εμπόδιο εάν η αξία του είναι 

συγκεκριμένη για τον ιδιοκτήτη της, δηλαδή εάν η χρήση της ενισχύεται με το 

συνδυασμό συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι διαθέσιμα 
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στους ανταγωνιστές. Σε αυτήν την περίπτωση, η συνδυασμένη αξία - φυσικός πόρος 

συν το συμπληρωματικό περιουσιακό στοιχείο - υπερβαίνει την αγοραστική αξία και 

υπάρχει ένα απόλυτο πλεονέκτημα κόστους. Ακόμα και αν το περιουσιακό στοιχείο 

εκτιμηθεί μαζί με το ευκαιριακό του κόστος η αγοραία τιμή του θα είναι μικρότερη 

από την πραγματική αξία του για τον ιδιοκτήτη. Συνεπώς, εφόσον οι πόροι αυτοί 

είναι ειδικοί για τις εγκατεστημένες εταιρίες και έχουν υψηλότερη αξία στους 

κατόχους τους απ' ότι σε οποιαδήποτε άλλη εταιρία, τότε δημιουργείται ένα απόλυτο 

πλεονέκτημα κόστους που μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο εισόδου. 

 

iv.  Ευνοϊκή πρόσβαση σε χρηματικά κεφάλαια 

Η τελευταία πτυχή των απολύτων πλεονεκτημάτων κόστους είναι αυτή που 

σχετίζεται με το κόστος κεφαλαίου. Λόγω, όμως, της ισχυρής σύνδεσης του κόστους 

κεφαλαίου με τις απαιτήσεις σε κεφαλαίο, αυτά τα δύο θα εξεταστούν μαζί στο 

επόμενο κεφάλαιο. 

 

Δ. Εμπειρικές Μελέτες 

Οι περισσότερες μελέτες για τους καθοριστικούς παράγοντες εισόδου στις 

βιομηχανίες δεν περιλαμβάνουν μια μεταβλητή για να μετρήσουν αυτό το εμπόδιο 

λόγω της έλλειψης στοιχείων. Κατά κύριο λόγο υπάρχουν μελέτες για τις βιομηχανίες 

στις οποίες οι εγκατεστημένες εταιρίες είναι σε ένα πλεονέκτημα λόγω της 

ιδιοκτησίας καλύτερων προμηθειών ενός σημαντικού συντελεστή παραγωγής. 

Χαρακτηριστικές είναι αυτές που αναφέρθηκαν για την British Airways (Lipczynski 

& Wilson, 2001), για την βιομηχανία χαλκού και ατσαλιού (Bain, 1956), για το θείο 

και το νικέλιο (Mann, 1966), για τον άνθρακα (Comanor, 1966), το πετρέλαιο (Shaw 

& Sutton, 1976) και το νικέλιο (Cairns, 1984). Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη 

περιπτώσεως πάνω στο θέμα μπορεί να βρεθεί στους Church & Ware (2000) και 

αφορά τον έλεγχο της παραγωγής και διάθεσης διαμαντιών από την De Beers.  

Κάποιες αναφορές για τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους προέρχονται επίσης από 

δικαστικές υποθέσεις αντιτράστ, στις οποίες οι κυβερνήσεις χρεώνουν τις εταιρίες με 

προσπάθεια μονοπώλησης μιας βιομηχανίας. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την 

ιδιοκτησία των κοιτασμάτων βωξίτη για την παραγωγή αλουμινίου από την Alcoa 

International [U.S. v. Aluminum Company of America, 148 F.2d 416 (1945)] και τον 

έλεγχο των προμηθειών φύλλων καπνού από την American Tobacco Company 

[American Tobacco Co. Et al v. United States, 328 U.S. 781 (1946)].  
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3.1.1.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

A. Περιγραφή  

Η τελευταία πηγή απόλυτων πλεονεκτημάτων κόστους που αναφέρθηκε από τον Bain 

(1956) ήταν η ευνοϊκή πρόσβαση των εγκατεστημένων εταιριών σε χρηματικά 

κεφάλαια. Ευνοϊκή πρόσβαση σε χρηματικά κεφάλαια σε αυτήν την περίπτωση 

εννοούμε την ευκολότερη και φθηνότερη πρόσβαση των εγκατεστημένων εταιριών 

σε επενδυτικούς πόρους. Ο Bain διαχώρισε αυτή την πηγή απολύτων 

πλεονεκτημάτων κόστους από τις υπόλοιπες τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά, 

συσχετίζοντάς τη σε μεγάλο βαθμό με μια άλλη σημαντική πτυχή της εισόδου, τις 

απαιτήσεις σε κεφάλαιο (σελ. 147). Αυτός ο θεωρητικός και πρακτικός διαχωρισμός 

υποστηρίζεται και από άλλους συγγραφείς όπως οι Waldman & Jensen (2000), 

Lipzyykski & Wilson (2001) και OECD (2005).  

Το εμπόδιο που πηγάζει από τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο και το κόστος κεφαλαίου 

έχει επονομαστεί από τους προαναφερθέντες συγγραφείς ως υψηλά κόστη κεφαλαίου. 

Το “υψηλά” σε αυτήν την περίπτωση έχει δύο συνιστώσες: το απόλυτο μέγεθος της 

επένδυσης που απαιτείται για την είσοδο σε κάποια αγορά, και το σχετικό κόστος 

δανεισμού χρημάτων για την χρηματοδότηση της επένδυσης. Από την περιγραφή 

αυτή διαφαίνεται και ο λόγος για τον οποίο οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο συσχετίζονται 

άμεσα με το κόστος κεφαλαίου. Το απόλυτο πλεονέκτημα κόστους που θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει μια νέα εταιρία εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος των χρηματικών 

κεφαλαίων που θα πρέπει να επενδύσει, και όσο αυτό το μέγεθος αυξάνεται τόσο πιο 

δυσμενείς γίνονται και οι συνθήκες εισόδου. Γι’ αυτό και το εμπόδιο αυτό θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντικό σε βιομηχανίες έντασης πάγιου κεφαλαίου που υπόκεινται σε 

μεγάλες οικονομίες κλίμακας [άλλοι συγγραφείς που εξετάζουν αυτό το εμπόδιο είναι 

οι Eaton & Lipsey (1980); Porter, (1980) και  Karakaya (2002)]. 

 

Β. Πηγές  

Οι λόγοι για τους οποίους οι νέες εταιρίες χρειάζονται χρηματικά κεφάλαια και οι 

εγκατεστημένες εταιρίες μπορούν, θεωρητικά τουλάχιστον, να έχουν ευκολότερη, 

γρηγορότερη και φθηνότερη πρόσβαση σε αυτά είναι οι ακόλουθοι (Bain, 1956; 

Waldman & Jensen, 2000): 

i. Μέγεθος Επένδυσης 
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Το μέγεθος της επένδυσης που πρέπει να κάνει μια εταιρία για να συναγωνιστεί 

αποτελεσματικά σε ένα κλάδο αποτελεί ορισμένες φορές το πιο σημαντικό εμπόδιο 

εισόδου. Τα ποσά που πρέπει να επενδυθούν αυξάνονται όσο αυξάνεται και το 

ενδογενές και εξωγενές κόστος βύθισης, το επίπεδο ενοποίησης των εγκατεστημένων 

και η ελάχιστη αποδοτική κλίμακα παραγωγής. Επειδή αυτά συνήθως συναντώνται 

σε παραγωγικές μονάδες μεγάλης δυναμικότητας, η δημιουργία τους απαιτεί την 

επένδυση μεγάλων χρηματικών κεφαλαίων. Οι εταιρίες που δεν μπορούν να 

καλύψουν οι ίδιες αυτές τις επενδύσεις στρέφονται στις τράπεζες. 

ii. Κίνδυνος αποτυχίας 
Οι τράπεζες για να αντισταθμίσουν τον υψηλότερο κίνδυνο πτώχευσης που 

αντιμετωπίζουν οι νέες εταιρίες, συνήθως τις χρεώνουν υψηλότερά επιτόκια σε σχέση 

με τις εγκατεστημένες,. Οι εγκατεστημένες εταιρίες έχουν ήδη αποδείξει την 

ικανότητα τους να αποπληρώνουν τα χρέη τους, ενώ οι νέες εταιρίες όχι. Όταν μια 

τράπεζα αποφασίζει να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες μιας νέας εταιρίας τότε 

στην ουσία αναλαμβάνει ένα μέρος του κινδύνου αποτυχίας που αυτή αντιμετωπίζει. 

Σε περίπτωση χρεοκοπίας της νέας εταιρίας η τράπεζα θα χάσει τα επενδυτικά 

κεφάλαια που της έχει δανείσει, συμπεριλαμβανομένου στην εξίσωση και του 

ευκαιριακού κόστους που θα είχαν τα κεφάλαια αν είχαν επενδυθεί σε κάποια άλλη 

δραστηριότητα. Χαρακτηριστική σε αυτό το θέμα είναι η μελέτη των Dunne et al 

(1988), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι τα ποσοστά αποτυχίας των νέων εταιριών είναι 

πράγματι υψηλά.  

iii. Μέγεθος Εταιρίας 

Τα στοιχεία των Dunne et al (1988) μας δείχνουν επίσης ότι οι εισερχόμενοι τείνουν 

να είναι σχετικά πιο μικροί από τις υπάρχουσες εταιρίες. Αυτή η σχέση μεταξύ 

κινδύνου και μεγέθους είναι ένας ακόμη λόγος για να χρεωθεί στους εισερχόμενους 

ένα επιπλέον χρηματικό καπέλο κινδύνου στις κεφαλαιακές αγορές. Καθότι οι 

μεγάλες εταιρίες, και ειδικά οι διαφορετικοποιημένες, είναι σε θέση να μοιράσουν 

τους κινδύνους σε πολλές δραστηριότητες και προϊόντα, μπορούν να προστατευτούν 

πιο αποτελεσματικά από διάφορες απρόσμενες δυσμενείς καταστάσεις όπως π.χ. ένας 

πόλεμος τιμών, μια αύξηση στο κόστος μιας σημαντικής εισαγωγής, μια πτώση στη 

ζήτηση ή μια γενικότερη οικονομική κρίση.  

iv. Ατέλειες στην αγορά κεφαλαίων 

Αυτή είναι και η τελευταία πηγή υψηλού κόστους κεφαλαίου για τις νεοεισερχόμενες. 

Η θεωρία προτείνει ότι η συγκέντρωση στην αγορά κεφαλαίου μπορεί επίσης να 
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οδηγήσει σε διαφορά επιτοκίου μεταξύ των μικρών και μεγάλων εταιριών. Αν οι 

τοπικές αγορές κεφαλαίου στις οποίες θα στραφεί μια νέα εταιρία για να αντλήσει 

χρηματικά κεφάλαια είναι αρκετά συγκεντρωμένες, τότε αυτό είναι πιθανόν να 

οδηγήσει σε υψηλότερο επιτόκιο δανεισμού για τις νέες εταιρίες, από αυτό που θα 

πρέπει να πληρώσει κάποια μεγάλη εταιρία με πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιακές 

αγορές. 

 

Γ. Απαιτήσεις σε Κεφάλαιο και Κόστος Κεφαλαίου ως Εμπόδια Εισόδου 

 

Ι. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο αποτελούν 

εμπόδιο εισόδου. 

Ο ρόλος του υψηλού κόστους κεφαλαίου στην εμπόδιση της εισόδου νέων 

ανταγωνιστών σε έναν κλάδο έχει μελετηθεί από πολλούς συγγραφείς. Εντούτοις, η 

αποτίμηση του εξαρτάται σημαντικά από τον ορισμό που θα υιοθετήσει κάποιος για 

τα εμπόδια εισόδου. Αν κάποιος ακολουθήσει τον ορισμό του Bain (1956) και των 

συγγραφέων που ακολούθησαν το σκεπτικό του, θα θεωρήσει ότι όντως τα 

μειονεκτήματα συγκέντρωσης κεφαλαίων των εισερχομένων θα επιτρέψουν στις 

εγκατεστημένες εταιρίες να κερδίσουν υπερκανονικά κέρδη παρεμποδίζοντας 

παράλληλα την είσοδο νέων ανταγωνιστών. Ακολουθώντας τον ορισμό του Stigler 

(1968), κάποιος θα έφτανε στο συμπέρασμα ότι εμπόδιο υπάρχει μόνο εάν το κόστος 

κεφαλαίου που αντιμετωπίζουν οι εισερχόμενοι είναι υψηλότερο από αυτό που είχαν 

αντιμετωπίσει οι εγκατεστημένοι στο παρελθόν. Από την άλλη, σύμφωνα με τους 

ορισμούς των Fisher (1979) και VonWeizsacker (1980), αυτό που έχει ιδιαίτερη 

σημασία δεν είναι ούτε εάν οι εγκατεστημένοι κερδίζουν υπερκανονικά κέρδη, ούτε 

το τι πλήρωσαν στο παρελθόν, αλλά εάν σήμερα κάτι εμποδίζει νέους ανταγωνιστές 

από το να εισέλθουν σε ένα κλάδο, ενώ αυτό θα ήταν αποδοτικό από κοινωνικής 

πλευράς. Η ανάλυση, όμως, θα μας δείξει ότι τα υψηλά κόστη κεφαλαίου στην ουσία 

συμπεριλαμβάνονται και στους τρεις ορισμούς. 

Ο τρόπος με τον οποίο τα υψηλά κόστη κεφαλαίου επηρεάζουν την είσοδο έχει να 

κάνει αρχικά με το μέγεθος της επένδυσης που πρέπει να γίνει από μια νέα εταιρία 

και έπειτα με το κόστος αυτής της επένδυσης. Οι συγγραφείς που συνέδεσαν τα 

υψηλά κόστη κεφαλαίου με τα εμπόδια εισόδου είναι αρκετοί, και κάποιοι από 

αυτούς είναι οι Bain (1956); Stigler, (1968); Bork, (1978); Geroski et al, (1990); 

Shepherd, (1990); Geroski, (1991); Harbord & Hoehn, (1994); Waldman & Jensen, 
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(2000); Lipczynski & Wilson, (2001); OECD, (2005). Όλοι αυτοί οι συγγραφείς 

εντοπίζουν τη ύπαρξη μιας ασυμμετρίας κόστους μεταξύ εγκατεστημένων και 

νεοεισερχομένων εταιριών στην απόκτηση χρηματικών κεφαλαίων, ασυμμετρία η 

οποία σαφώς μπορεί να επηρεάσει την είσοδο. 

Κατά την είσοδο οι εισερχόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν διάφορα μεγάλα 

χρηματικά ποσά για να επενδύσουν σε κόστος εγκατάστασης, παραγωγής, διανομής, 

προώθησης και έρευνας. Όσο όμως αυτές οι απαιτήσεις για κεφάλαιο γίνονται 

μεγαλύτερες, η συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου γίνεται "δυσκολότερη". 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα κεφάλαια που απαιτούνται από μια νέα 

εταιρία για επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή. Όσο μεγαλύτερη είναι 

η ελάχιστη αποδοτική κλίμακα παραγωγής στον κλάδο, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και 

το μέγεθος του κεφαλαίου που απαιτείται για να επιτευχθεί. Κατά συνέπεια, όσο 

υψηλότερες είναι οι δαπάνες αυτές, τόσο λιγότερο πιθανό είναι και για έναν 

επιχειρηματία να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την είσοδο με ιδία κεφάλαια. Αυτό 

σημαίνει ότι αναπόφευκτα θα στραφεί στην αγορά κεφαλαίου (Waldman & Jensen, 

2000).  

Στην αγορά κεφαλαίου, όμως, οι νέες εταιρίες αναμένεται να αντιμετωπίσουν 

υψηλότερο επιτόκιο δανεισμού απ’ ότι οι εγκατεστημένες, λόγω του αυξημένου 

κινδύνου αποτυχίας που αντιμετωπίζουν (Stiglitz & Weiss, 1981; Reinganum & 

Smith, 1983). Οι εγκατεστημένες εταιρίες έχουν ήδη αποδείξει την ικανότητα τους να 

αποπληρώνουν δάνεια, και γι’ αυτό μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες με πιο 

ευνοϊκούς όρους δανεισμού (Bain, 1956; Waldman & Jensen, 2000; Lipczynski, 

2001). Ο βασικός λόγος για τον οποίο οι νέες εταιρίες πληρώνουν υψηλότερα 

επιτόκια έχει να κάνει με το μέγεθός τους και το ρίσκο. Επειδή οι νέες εταιρίες γενικά 

τείνουν να είναι μικρότερες σε μέγεθος από τις εγκατεστημένες και λόγω της 

μεγαλύτερης αβεβαιότητας που συνδέεται με αυτές, συνήθως πληρώνουν υψηλότερα 

επιτόκια στα δανεισμένα κεφάλαια. Ο Scott (1980) αναζητώντας τους λόγους για 

τους οποίους οι νέες εταιρίες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο αποτυχίας, 

συμπέρανε ότι έχει να κάνει με την απειλή εξόδου από μια βιομηχανία. Αν δηλαδή 

στην βιομηχανία επέλθει μια σημαντική αλλαγή όπως μια σημαντική μείωση στη 

ζήτηση, τότε οι πρώτοι που θα εξέλθουν θα είναι οι μικρές εταιρίες και όχι οι μεγάλες 

εγκατεστημένες εταιρίες που κατέχουν μεγάλα μερίδια αγοράς. Συνεπώς όσο 

μεγαλύτερη η κεφαλαιακή επένδυση που απαιτείται για την εγκατάσταση και 

λειτουργία των νέων εταιριών, τόσο υψηλότερο θα είναι και το ρίσκο που 
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αντιμετωπίζουν και το επιπλέον ποσό θα πρέπει να πληρώσουν. Άρα το εμπόδιο στην 

είσοδο νέων εταιριών θα αυξάνεται όσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο 

(Bain, 1956). 

Αυτή η σύνδεση απαιτήσεων σε κεφάλαιο και κόστους κεφαλαίου, σύμφωνα με τον 

Bain  (1956), φανερώνει μια τάση αντιοικονομιών κλίμακας ανάμεσα σε κεφαλαίο 

και κόστος που αντιμετωπίζουν οι νέοι ανταγωνιστές. Το εμπόδιο ουσιαστικά πηγάζει 

από την διαφορά στα επιτόκια δανεισμού εγκατεστημένης και εισερχομένης. Ο 

Shepherd (1990) ονομάζει αυτό το εμπόδιο στην είσοδο “εμπόδιο μεγέθους” και 

υποστηρίζει ότι εμφανίζεται κυρίως σε μεγάλες, υψηλής έντασης κεφαλαίου 

βιομηχανίες όπου η ελάχιστη αποδοτική κλίμακα είναι μεγάλη. Οι Prais (1976) και 

Hay & Morris (1984) υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα συγκέντρωσης κεφαλαίου 

των εισερχόμενων είναι ένα μόνο παράδειγμα των γενικότερων οικονομικών 

πλεονεκτημάτων που απαντώνται ευρέως στις μεγάλες και ιδιαίτερα μεγάλες, 

εισηγμένες  στο χρηματιστήριο εταιρίες. 

Όσον αφορά την σημαντικότητα αυτού του εμποδίου εισόδου, ο Scott (1980) 

υποστήριξε ότι το κόστος κεφαλαίου είναι τόσο σημαντικό που θα μπορούσε από 

μόνο του να εμποδίσει την είσοδο. Δίνει ένα παράδειγμα μιας αγοράς χωρίς 

οικονομίες κλίμακας, χωρίς διαφοροποίηση προϊόντος και χωρίς απόλυτα 

πλεονεκτήματα κόστους πέραν του κόστους κεφαλαίου, και κεφαλαιακών αγορών 

που εκτιμούν το αναμενόμενο ποσοστό επιστροφής ισόμετρα με τον κίνδυνο 

αποτυχίας. Σε αυτή την περίπτωση, υποστηρίζει, οι εγκατεστημένες εταιρίες μπορούν 

να υψώσουν την τιμή πάνω από το μέσο κόστος χωρίς να προκαλούν είσοδο, εάν τα 

μετά-της-εισόδου κόστη κεφαλαίου για όλες τις εταιρίες στη βιομηχανία υπερβαίνουν 

τα πρό-της-εισόδου κόστη. Από την άλλη οι McΑfee et al (2004) υποστήριξαν ότι τα 

υψηλά κόστη κεφαλαίου μπορούν να αποθαρρύνουν την είσοδο, αλλά δεν αποτελούν 

εμπόδια από μόνα, τους παρά ενισχύουν άλλα εμπόδια μεγεθύνοντας τους κινδύνους. 

Για παράδειγμα αν η είσοδος συνδέεται με μεγάλα κόστη βύθισης και αποτύχει, οι 

απώλειες θα είναι μεγάλες. Σε αυτή τη περίπτωση η απειλή της επιθετικής 

συμπεριφοράς από τους εγκατεστημένους μπορεί να αποτρέψει την είσοδο. Όσο 

μεγαλύτερες οι πιθανές απώλειες, τόσο πιο εκφοβιστική θα είναι η απειλή της 

επιθετικής συμπεριφοράς. Συνεπώς με την ενίσχυση των κινδύνων, οι απαιτήσεις σε 

κεφάλαιο και το κόστος κεφαλαίου ενισχύουν βοηθητικά τα άλλα εμπόδια εισόδου, 

ειδικά στις περιπτώσεις όπου η είσοδος περιλαμβάνει υψηλό κόστος βύθισης (σελ. 

465).  
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Δύο επίσης πολύ σημαντικές απόψεις σε σχέση με το υψηλό κόστος κεφαλαίου και 

την εμπόδιση εισόδου, είναι αυτές που διατυπώθηκαν από τους Stigler (1968) και 

Schmalensee (1987). Ο Stigler έκανε την πολύ σημαντική παρατήρηση ότι στην 

ουσία κάθε προσπάθεια επιθετικής ή περιοριστικής συμπεριφοράς από τους 

εγκατεστημένους βασίζεται στην υπόθεση ότι οι εισερχόμενοι θα έχουν κατώτερη 

πρόσβαση σε κεφάλαιο (σελ. 113). Ειδάλλως κάθε στρατηγική ενέργεια αποκλεισμού 

θα ήταν εξαρχής άσκοπη. Μια άλλη άποψη που διατυπώθηκε είναι αυτή του 

Schmalensee (1987), ο οποίος υποστήριξε ότι εάν το κόστος κεφαλαίου θεωρηθεί από 

τους επιχειρηματίες ως ένα ως de facto εμπόδιο εισόδου, τότε αυτή η αντίληψη είναι 

πιθανό να έχει εκ των προτέρων επιπτώσεις στην απόφαση εισόδου ενός 

νεοεισερχόμενου, αποθαρρύνοντάς τον εξαρχής από το να εισέλθει.    

 

ΙΙ. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο δεν αποτελούν 

εμπόδιο εισόδου. 

Ορισμένοι συγγραφείς έχουν διατυπώσει αντίθετες από τις παραπάνω απόψεις για το 

ρόλο των απαιτήσεων κεφαλαίου και του υψηλού κόστους κεφαλαίου στην εμπόδιση 

της εισόδου. Αυτοί υποστηρίζουν ότι το υψηλό κόστος κεφαλαίου δεν μπορεί να 

θεωρηθεί  ως εμπόδιο εισόδου εφόσον οι κεφαλαιακές αγορές λειτουργούν σωστά. 

Εάν συμβαίνει αυτό, τότε οι τράπεζες θα χρηματοδοτήσουν με ένα δίκαιο επιτόκιο 

οποιαδήποτε εταιρία καταθέσει ένα λογικό σχέδιο εισόδου, ανεξάρτητα από το ποσό 

κεφαλαίου που απαιτείται (Stigler, 1968; Bork, 1978; Posner, 1979). Επιπλέον, 

πολλές εταιρίες είναι σε θέση να πληρώσουν σημαντικά κόστη κεφαλαίου χωρίς 

οποιαδήποτε εξωτερική χρηματοδότηση, που σημαίνει ότι το υψηλό κόστος 

κεφαλαίου σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα είχε καμία επίπτωση στην απόφαση 

εισόδου (OECD, 2005). 

Οι ατέλειες των αγορών κεφαλαίου μπορεί να ευνοούν περισσότερο τους 

πλουσιότερους και πιο έμπειρους επιχειρηματίες, αλλά οι προηγούμενοι δεν είναι 

απαραιτήτως οι εγκατεστημένοι. Τα προαναφερόμενα επιχειρήματα ύπαρξης του 

εμποδίου βασίζονται κυρίως στην υπόθεση ότι ο εισερχόμενος θα είναι μια εταιρία 

μικρού μεγέθους που προσπαθεί να κάνει είσοδο σε έναν κλάδο. Μερικοί 

εισερχόμενοι όμως είναι μεγάλες διαφορετικοποιημένες εταιρίες που χτίζουν νέες 

εγκαταστάσεις σε μια βιομηχανία. Σε αυτήν τη περίπτωση δεν θα υπήρχε κάποιος 

λόγος για τον οποίο οι εταιρίες αυτές θα αντιμετώπιζαν υψηλότερα επιτόκια ή πιο 

δυσμενή πρόσβαση σε κεφάλαιο από ότι οι εγκατεστημένες. Συνεπώς όταν οι πιθανοί 
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εισερχόμενοι είναι μεγάλες διαφορετικοποιημένες εταιρίες, τα υψηλά κόστη 

κεφαλαίου δεν αποτελούν εμπόδια εισόδου. Το γενικό συμπέρασμα δηλαδή είναι ότι 

η επίδραση του αποτρεπτικού παράγοντα από τις υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο 

μπορεί να επηρεάσει κάποιους πιθανούς εισερχόμενους αλλά σίγουρα όχι όλους 

(όπως υποστηρίχθηκε και από τους Schmalensee, 1987 και Waldman & Jensen, 

2000). 

Μια τελευταία παράμετρος που πρέπει επίσης να αναφερθεί, είναι ότι σε πολλές 

περιπτώσεις μπορούμε να παρατηρήσουμε την παρέμβαση των κυβερνήσεων για την 

εξάλειψη αυτού του εμποδίου. Οι κυβερνήσεις συχνά επιδοτούν ή μειώνουν τα 

επιτόκια δανεισμού των νέων εταιριών με σκοπό να δώσουν κίνητρα σε 

επιχειρηματίες για να δημιουργήσουν νέες εταιρίες και να εντείνουν τον ανταγωνισμό 

σε έναν κλάδο ή μια αγορά που δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Σε αυτές στις 

περιπτώσεις η παρέμβαση μειώνει τόσο τις απαιτήσεις όσο και το κόστος του 

κεφαλαίου. 
 

Δ. Εμπειρικές Μελέτες 

H συστηματική αποτίμηση του μεγέθους των χρηματοοικονομικών μειονεκτημάτων 

σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη. Όπως υποστηρίζει και ο 

Bain 1956: “δεν είμαστε πραγματικά σε θέση να κάνουμε ούτε τις κατά προσέγγιση 

αξιόπιστες ποσοτικές εκτιμήσεις του εμποδίου στην είσοδο, ως αποτέλεσμα του 

μειονεκτήματος ενός εισερχόμενου στην εξασφάλιση κεφαλαίου, ή της παραλλαγής 

αυτού του μειονεκτήματος με τις αυξήσεις στο ποσό κεφαλαίου που απαιτείται” (σελ. 

146). Για να γίνει μια εκτίμηση του εμποδίου για τον εισερχόμενο πρέπει να 

εξεταστούν α) οι απόλυτες απαιτήσεις σε κεφάλαιο - το χρηματικό ποσό που ο 

εισερχόμενος πρέπει να επενδύσει για να δημιουργήσει το κατάλληλο μέγεθος 

εταιρίας, β) το αντίστοιχο ποσό του μειονεκτήματος που (ενδεχομένως) ο πιθανός 

εισερχόμενος υφίσταται από το κόστος επιτοκίου και γ) εάν και μέχρι ποιο σημείο 

αυτό το μειονέκτημα αυξάνεται ή μειώνεται με την κλίμακα της εισόδου. Το 

προκαταρκτικό βήμα σε τέτοιους υπολογισμούς είναι να υπολογιστεί το κεφάλαιο 

που απαιτείται για την αποδοτική είσοδο, αλλά τέτοιοι αριθμοί δεν μετατρέπονται 

εύκολα σε επιτόκιο, πολύ λιγότερο στους λεπτομερείς όρους που συνδέονται με την 

παροχή κεφαλαίων. Επίσης οι όροι που μπορεί να φανούν αποθαρρυντικοί σε κάποιο 

πιθανό εισερχόμενο (π.χ. ένα επιχειρηματία) μπορεί να φανούν δευτερεύοντες σε 
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κάποιον άλλο (μια μεγάλη διαφορετικοποιημένη εταιρία), με αποτέλεσμα να μην 

μπορεί να γίνει μια συνολική εκτίμηση του εμποδίου εισόδου. 

Οι Morgan et al. (1980) πάντως προσδιόρισαν το υψηλό κόστος κεφαλαίου ως πηγή 

εμπόδισης της εισόδου στην Βρετανική βιομηχανία εκμισθώσεων. Το εμπόδιο αυτό 

οδήγησε σε προσπάθειες εισόδου κυρίως από καλά εγκατεστημένους 

διαφορετικοποιημένους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Η αμερικανική βιομηχανία 

ηλεκτρονικών υπολογιστών παρουσιάζει επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του 

εμποδίου αυτού (Brock, 1975). Στις πρώιμες ημέρες της βιομηχανίας οι νέες εταιρίες 

έβρισκαν μικρή δυσκολία στη συγκέντρωση μικρών ή μέτριων ποσών κεφαλαίου 

λόγω του ενθουσιασμού των επενδυτών (το κλασικό παράδειγμα ήταν η εταιρία 

Viatron που το 1969 είχε χρηματιστηριακή αξία $217 εκατομμυρίων προτού να κάνει 

οποιεσδήποτε παραδόσεις, και δύο έτη πριν κλείσει). Παρόλα αυτά στις αρχές του 

1970, η απομυθοποίηση του κλάδου από τους επενδυτές, μια πιστωτική συμπίεση και 

η επιθετική συμπεριφορά της ΙΒΜ μετέτρεψε τα κόστη κεφαλαίου σε ένα σημαντικό 

εμπόδιο για την είσοδο στην αγορά περιφερειακών μονάδων. Ομοίως, ο πρόωρος 

ενθουσιασμός και η έπειτα ξαφνική κατάρρευση των αγορών καινοτομικού 

κεφαλαίου είχε μια σημαντική επίδραση στα ποσοστά εισόδου στην αμερικανική 

βιομηχανία ημιαγωγών (Levin, 1982). Επίσης, ο Scherer και οι συνάδελφοί του 

(1975) διαπίστωσαν ότι οι εταιρίες με περιουσιακά στοιχεία $1 δις. θα μπορούσαν να 

δανειστούν κεφάλαια με ένα μέσο επιτόκιο 0,34 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο 

από τις εταιρίες με περιουσιακά στοιχεία μεταξύ $200 εκ. και $1 δις,. Τότε αυτή  

ήταν μια σημαντική διαφορά σχετικά με τα μέσα μακροπρόθεσμα επιτόκια. Τέλος 

υπάρχουν και κάποιες μελέτες για τον τραπεζικό κλάδο που ενισχύουν τις υποθέσεις 

για τις επιπτώσεις των ατελειών στις αγορές κεφαλαίου (Edwards, 1964; Meyer 

1967). Όσο πιο συγκεντρωμένη είναι μια τοπική τραπεζική αγορά είναι, τόσο 

υψηλότερο θα είναι και το επιτόκιο που πληρώνεται από τις μικρές εταιρίες. Όπως 

θεωρητικολογείται, η συγκέντρωση σε μια τοπική τραπεζική αγορά όμως, δεν έχει 

επιπτώσεις στο επιτόκιο που πληρώνεται στα επιχειρησιακά δάνεια των μεγάλων 

εταιριών, επειδή αυτές είναι σε θέση να δανειστούν στις διεθνείς αγορές.  
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3.1.1.6 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Α. Περιγραφή 

Το φαινόμενο των καμπύλων μάθησης πρωτοπαρατηρήθηκε στην σύγχρονη 

οικονομική θεωρία μέσω της ποσοτικής μελέτης των Alchian et al (1950) για την εν 

καιρώ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου παραγωγή πλαισίων αεροπλάνων [η μελέτη τους 

όμως βασίστηκε σε αυτή του Wright (1936) για το κόστος κατασκευής αεροπλάνων στις 

Η.Π.Α.]. Ο Alchian και οι άλλοι παρατήρησαν ότι η παραγωγικότητα αυξανόταν 

σταθερά χρόνο με το χρόνο στην ίδια γραμμή παραγωγής, χωρίς προφανείς αλλαγές 

στην τεχνολογία ή στη σύνθεση του εργατικού δυναμικού. Αυτή την παρατήρηση 

ονόμασαν καμπύλες μάθησης. Με τον όρο καμπύλες μάθησης εννοείται δηλαδή η 

μείωση του κόστους και η βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας παραγωγής που 

επιτυγχάνει μια επιχείρηση ως αποτέλεσμα της εμπειρίας που αποκτά.  

Οι καμπύλες μάθησης κατατάσσονται στα δομικά εμπόδια λόγω του ότι υπάρχουν σε 

όλες τις βιομηχανίες και κάθε νέα επιχείρηση που κάνει είσοδο σε έναν κλάδο θα τις 

αντιμετωπίσει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Μπορούν όμως να αποτελέσουν και 

στρατηγικό εμπόδιο εισόδου αν οι εγκατεστημένες εταιρίες τις χρησιμοποιήσουν για 

να αυξήσουν το κόστος και να υπονομεύσουν την επίδοση των νέων εταιριών στον 

κλάδο. 

 

Β. Πηγές 

Οι πηγές των καμπύλων μάθησης μπορεί να προέλθουν και να επηρεάσουν όλες 

σχεδόν τις διαδικασίες παραγωγής και πώλησης των επιχειρήσεων, από την αγορά 

των πρώτων υλών και τη μεταφορά, ως τη λογιστική παρακολούθηση, τη διαφήμιση 

και τη διανομή. Κάποιες από αυτές είναι: 

i. Χρόνος 

Με την εμπειρία που αποκτά το προσωπικό και η διοίκηση της εταιρίας καταφέρνουν 

να διεξάγουν τις ίδιες διαδικασίες σε μικρότερο χρόνο. Αν δηλαδή η παραγωγή (ή 

πώληση) ενός συγκεκριμένου όγκου παραγωγής απαιτεί κατά τον πρώτο καιρό 

λειτουργίας μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η παραγωγή του επόμενου 

αντίστοιχου όγκου παραγωγής θα απαιτήσει λιγότερο συνολικό χρόνο. Αυτή η 

εξοικονόμηση χρόνου εργασίας του προσωπικού ή των μηχανημάτων μπορεί να 
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οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής και καλύτερη εκμετάλλευση των 

διαθέσιμων πόρων.  

ii. Ποιότητα παραγωγής  

Η επιχείρηση μπορεί επίσης να βελτιώσει την ποιότητα των αγαθών ή υπηρεσιών που 

προσφέρει. Αυτό και πάλι οφείλεται στην εμπειρία και την εξειδίκευση που αποκτά η 

διοίκηση και το εργατικό δυναμικό της εταιρίας. 

iii. Πρώτες ύλες 

Η επιχείρηση μπορεί ακόμη λόγω της εμπειρίας στην παραγωγή να ξεχωρίσει και να 

επιλέξει τις πιο κατάλληλες πρώτες ύλες, έτσι ώστε από την μία να μειώσει τα 

κατάλοιπα και από την άλλη να εφαρμόσει ανώτερες μεθόδους παραγωγής για τον 

μετασχηματισμό τους σε τελικά αγαθά. 

iv. Εμπορικές Σχέσεις 

Τέλος η εμπειρία που αποκτάται στις συναλλαγές και εμπορικές συμφωνίες με τους 

συναλλασσόμενους προμηθευτές, διανομείς και πελάτες, αποτελούν επίσης μέρος 

των καμπυλών μάθησης.  

 

Γ. Καμπύλες Μάθησης ως Εμπόδια Εισόδου 

 

Ι. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι οι καμπύλες μάθησης αποτελούν εμπόδιο 

εισόδου. 

Ο ρόλος των καμπυλών μάθησης στην εμπόδιση της εισόδου είναι τόσο δομικός όσο 

και στρατηγικός. Από δομικής άποψης οι καμπύλες μάθησης μπορεί να εμποδίσουν 

την είσοδο μέσω της σύνδεσης τους με τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους και τις 

οικονομίες κλίμακας. Με τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους συνδέονται γιατί, λόγω 

της εμπειρίας τους στην παραγωγή και στην διανομή, οι εγκατεστημένες εταιρίες 

μπορεί να κατέχουν ανώτερες τεχνικές παραγωγής που αυξάνουν την παραγόμενη 

ποσότητα, μειώνουν το κόστος και βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων τους. 

Αυτές οι τεχνικές όμως δεν είναι διαθέσιμες στους νέους ανταγωνιστές. Με 

αντίστοιχο τρόπο λειτουργούν οι καμπύλες μάθησης και σε σχέση με τις οικονομίες 

κλίμακας, αφού η μείωση του κόστους παραγωγής με την αύξηση της παραγομένης 

ποσότητας οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στη γνώση, την εμπειρία και την 

εξειδίκευση. 

Οι οικονομολόγοι όμως επέκτειναν τη θεωρία των καμπυλών μάθησης σε σχέση με 

την είσοδο, ισχυριζόμενοι ότι ο πρωτοεισερχόμενος σε μια βιομηχανία (αυτός που θα 
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αποκτήσει πρώτος μεγάλο μέγεθος και θα βρεθεί υψηλότερα στην καμπύλη μάθησης) 

μπορεί να αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με αυτούς που 

εισέρχονται αργότερα (Spence, 1981; Waldman & Jensen, 2000). 

Σύμφωνα με τους Waldman & Jensen (2000), όταν οι καμπύλες μάθησης είναι 

σημαντικές, οι πρώτοι εισερχόμενοι στην αγορά είναι σε θέση να αυξήσουν τα κέρδη 

τους και να διατηρήσουν τα μερίδια αγοράς τους στρατηγικά, παράγοντας 

μεγαλύτερα μεγέθη παραγωγής νωρίτερα από ότι από θα δικαιολογούταν από τη 

βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά μεγιστοποίησης του κέρδους. Με την παραγωγή 

μεγάλου όγκου στις πρόωρες περιόδους, οι πρώτες εταιρίες στην αγορά μπορούν να 

μειώσουν σημαντικά το μελλοντικό τους κόστος. Μια νέα εταιρία που προσπαθεί να 

εισέλθει αργότερα στον κλάδο, θα πρέπει πρώτον να αντιμετωπίσει την αυξημένη 

προσφορά των εγκατεστημένων και δεύτερον το αυξημένο κόστος παραγωγής της, 

αφού δεν έχει ακόμα κινηθεί κάτω στην καμπύλη εκμάθησής της. Συνεπώς στις 

αγορές που χαρακτηρίζονται από σημαντικές καμπύλες μάθησης, η είσοδος πιθανόν 

να είναι δύσκολη. Μια απεικόνιση μιας απλής καμπύλης εκμάθησης είναι το 

ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 2):   

Σχήμα 2: Καμπύλες μάθησης 

 
Σε αυτό το σχήμα βλέπουμε ότι το μέσο κόστος μειώνεται ανάλογα με το βαθμό του 

λ, μιας σταθεράς που μετρά την ταχύτητα εκμάθησης, δηλαδή το βαθμό με τον οποίο 

το ανά μονάδα κόστος μειώνεται με το μέγεθος παραγωγής. Ο αντίκτυπος της 

καμπύλης εκμάθησης στην ανταγωνιστική συμπεριφορά είναι αντίστοιχος με το λ. 

Τιμή 

Ποσότητα 

λ = 0

λ

λ 

λ 

λ 

Μέσο Κόστος
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Εάν το λ είναι πολύ μεγάλο το μέσο κόστος φτάνει στο κατώτερο σημείο πολύ 

γρήγορα για όλες τις εταιρίες και η βιομηχανία είναι ανταγωνιστική, σαν να είχε 

σταθερό μακροπρόθεσμο μέσο κόστος. Όταν το λ είναι πολύ μικρό το μέσο κόστος 

θα μείνει σταθερό για όλες τις εταιρίες και θα επιτευχθεί επίσης σύντομα μια 

ανταγωνιστική ισορροπία. Για τις ενδιάμεσες τιμές του λ όμως οι εκβάσεις γίνονται 

πιο ενδιαφέρουσες. Για τις ενδιάμεσες τιμές του λ οι πρώτοι εισερχόμενοι μπορούν 

να δημιουργήσουν έναν τύπο εμποδίου εισόδου απόλυτου πλεονεκτήματος κόστους, 

επεκτείνοντας την παραγωγή τους πέραν του βραχυπρόθεσμου μεγέθους παραγωγής 

που μεγιστοποιεί τα κέρδη. Με την παραγωγή μεγάλων μεγεθών παραγωγής κατά την 

αρχική περίοδο, η πρώτη εταιρία ή εταιρίες στον κλάδο μπορούν να προστατευτούν 

από αρκετούς, εάν όχι απ’ όλους, τους μελλοντικά πιθανούς εισερχόμενους. Σαν 

συνέπεια μπορούν να διατηρήσουν μεγαλύτερα μακροπρόθεσμα μέσα μερίδια 

αγοράς, τουλάχιστον μέχρι οι νεοεισερχόμενοι να καταφέρουν να κινηθούν προς τα 

κάτω στην καμπύλη μάθησης. 

Τα μοντέλα που βασίζονται στην ύπαρξη της εκμάθησης έχουν προτείνει ότι στις 

αγορές με ένα μέτριο ποσοστό, η είσοδος παύει με μόνο μερικές εταιρίες (συνήθως 

τρεις ή τέσσερις στον αριθμό) (Spence, 1981). Οι καμπύλες μάθησης μπορούν 

δηλαδή να αντιμετωπισθούν και ως επένδυση στη μείωση δαπανών. Ο πρώτος 

εισερχόμενος είναι πρόθυμος να επενδύσει σε μεγάλα τρέχοντα μεγέθη παραγωγής με 

σκοπό να μειώσει τις μελλοντικές δαπάνες του, ακόμα κι αν αυτή η επένδυση μειώνει 

σημαντικά τα τρέχοντα κέρδη. Επίσης οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης που 

αφορούν τις μεθόδους παραγωγής μπορούν επίσης να αντιμετωπισθούν ως επένδυση 

στη μείωση δαπανών. Οι υπάρχουσες εταιρίες επενδύουν στην Ε&Α για να μειώσουν 

τις μελλοντικές δαπάνες και να αποκομίσουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους 

πιθανούς εισερχόμενους. 

Συνεπώς η στρατηγική “μάθαινε κάνοντας” μπορεί να εφαρμοσθεί από μια 

εγκατεστημένη επιχείρηση στην περίοδο 1 προκειμένου να μειώσει το κόστος και να 

αποκτήσει ένα πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών στην περίοδο 2. Κατά την 

περίοδο 1, η εγκατεστημένη επιχείρηση παράγει μεγαλύτερα μεγέθη παραγωγής για 

να αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία που θα την ωφελήσει κατά την περίοδο 2. 

Αυτή η επένδυση  σημαίνει προσωρινά χαμηλότερα κέρδη κατά τη πρώτη περίοδο, 

αλλά γίνεται με σκοπό τη διατήρηση ενός προνομιακού μεριδίου αγοράς έναντι των 

νέων ανταγωνιστών στο μέλλον (Ουσταπασίδης, 2003). Σύμφωνα με τα παραπάνω 

δεδομένα μπορούν να αναπτυχθούν διάφορα παιγνία με πολλές πιθανές καταλήξεις.  
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Για τους παραπάνω λόγους ο Krouse (1994) υποστηρίζει ότι η επίπτωση των 

καμπυλών μάθησης δεν είναι απλώς σχετική με το επίπεδο μελλοντικού κόστους των 

εγκατεστημένων εταιριών, αλλά ότι μπορεί να επηρεάσει όλη τη δομή μιας 

βιομηχανίας. Θεωρεί ότι οι κυρίαρχες θέσεις σε μια βιομηχανία καταλαμβάνονται 

από τις εταιρίες με ειδικά και ουσιαστικά πλεονεκτήματα μάθησης, ενώ παράλληλα 

υποστηρίζει ότι οι εταιρίες που παράγουν μια σειρά προϊόντων που απαιτούν την ίδια 

τεχνολογία παραγωγής, έχουν μεγαλύτερο κίνητρο για να επενδύσουν στις καμπύλες 

μάθησης, αφού τα πλεονεκτήματα που θα αποκομίσουν θα είναι πολλαπλάσια.  

 

ΙΙ. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι οι καμπύλες μάθησης δεν αποτελούν 

εμπόδιο εισόδου. 

Με τις παραπάνω απόψεις ωστόσο δεν συμφωνούν όλοι οι συγγραφείς. Ο Gilbert 

(1989) για παράδειγμα υποστηρίζει ότι οι σχετικές με την εμπειρία και μάθηση 

οικονομίες δεν αποτελούν απαραιτήτως εμπόδιο εισόδου. Η ύπαρξή τους σε μερικές 

περιπτώσεις μάλιστα μπορεί να διευκολύνει την είσοδο. Δέχεται ότι οι σχετικές με 

την εμπειρία οικονομίες υπονοούν επιστροφές λόγω κλίμακας, δεδομένου ότι η 

συγκέντρωση της παραγωγής επιτρέπει μια μεγαλύτερη μείωση δαπανών, αλλά 

θεωρεί ότι αυτό προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρχει κανένας άλλος παράγοντας που να 

εμποδίζει την αξία της εκμάθησης, και ότι η εκμάθηση είναι συγκεκριμένη για την 

επιχείρηση και δεν διαχέεται στους ανταγωνιστές. 

Στο τελευταίο σημείο είναι που επικεντρώνονται και οι Geroski et al (1990). 

Σύμφωνα με αυτούς, το σημαντικό χαρακτηριστικό των σχετικών με την εμπειρία 

οικονομιών είναι ότι μια εγκατεστημένη εταιρία απολαμβάνει μια ασυμμετρία 

δαπανών σχετικά με τους νεοεισερχόμενους, μόνο εάν τα οφέλη της εμπειρίας είναι 

ιδιωτικά και δεν διαδοθούν σε άλλους συμμετέχοντες στη βιομηχανία. Ο λόγος είναι 

ότι αν διαδοθούν η ασυμμετρία δαπανών μπορεί να χαθεί ή τουλάχιστον να μειωθεί 

σοβαρά, και οποιαδήποτε στρατηγικά πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν 

από την εμπειρία θα περιορίζονταν σημαντικά σαν συνέπεια της μίμησης που θα 

εφάρμοζαν οι νέες εταιρίες. Συνεπώς η στρατηγική αξία των σχετικών με την 

εμπειρία οικονομιών εξαρτάται από το βαθμό με τον οποίο αυτές οι οικονομίες είναι 

συγκεκριμένες για μια εταιρία ή διαχέονται στους ανταγωνιστές [βλ. Spence (1984) 

και Kreps & Spence (1984) για μια συζήτηση των συνεπειών της διάχυσης 

πληροφοριών σε ένα μοντέλο μάθησης].  
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Οι Geroski et al (1990) υποστηρίζουν επίσης ότι οι οικονομίες μάθησης δεν κάνουν 

απαραίτητα την είσοδο δυσκολότερη και για έναν ακόμη λόγο, ο οποίος σχετίζεται με 

τη φύση του ανταγωνισμού στη βιομηχανία και την ένταση με την οποία οι καμπύλες 

μάθησης μειώνουν τις δαπάνες, Υποστηρίζουν μάλιστα ότι σε μερικές περιπτώσεις 

είναι πιθανό οι οικονομίες μάθησης να καταστήσουν μια εγκατεστημένη εταιρία 

προθυμότερη να επιτρέψει την είσοδο στη βιομηχανία. Ο λόγος είναι ότι ο 

περιορισμός της εισόδου απαιτεί από μια εγκατεστημένη εταιρία να τιμολογήσει 

κάτω από το μέσο κόστος των πιθανών εισερχόμενων. Σε αυτήν την περίπτωση η 

εγκατεστημένη εταιρία συγκρίνει το αναμενόμενο κέρδος της εάν αποδεχόταν την 

είσοδο, ενάντι στο κέρδος που θα αποκόμιζε με την αποτροπή της εισόδου θέτοντας 

την τιμή κάτω του μέσου κόστους των νεοεισερχομένων. Εάν το κέρδος είναι 

μεγαλύτερο στην πρώτη περίπτωση τότε συμφέρει την εγκατεστημένη εταιρία να 

επιτρέψει την είσοδο. Αυτό οφείλεται στο ότι οι οικονομίες μάθησης έχουν την 

επίδραση να αυξάνουν τα κέρδη των εγκατεστημένων, με ή χωρίς νέα είσοδο. 

Συνεπώς ένα μεγάλο πλεονέκτημα κόστους μπορεί να στρέψει την ισορροπία υπέρ 

της αποδοχής της εισόδου, αν η ανώτερη αποδοτικότητα της εγκατεστημένης εταιρίας 

την καθιστά λιγότερο τρωτή στον ανταγωνισμό από έναν αντίπαλο παραγωγό και τα 

κέρδη είναι υψηλότερα εάν επιτρέψει την είσοδο να συμβεί χωρίς κανένα 

ανταγωνισμό τιμών ή όγκου παραγωγής (Mookharjee & Ray, 1986).  
 

Δ. Εμπειρικές Μελέτες 

Στη βιβλιογραφία είναι δυνατόν να εντοπιστεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός εμπειρικών 

μελετών για τις καμπύλες μάθησης και για τις επιπτώσεις τους στην παραγωγή και το 

ανταγωνισμό. Καταρχάς η έκθεση του Boston Consulting Group (1972) εκτίμησε τις 

καμπύλες εκμάθησης για 24 προϊόντα από βιοτεχνίες, χημικές εταιρίες και εταιρίες 

κοινής ωφέλειας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αποτελούν μια πολύ σημαντική 

παράμετρο για την επιτυχία των εταιριών στους κλάδους. Σε αντίστοιχα 

συμπεράσματα κατέληξαν και οι μελέτες των Mowery & Rosenberg (1982) για τη 

βιομηχανία εμπορικών αεροπλάνων καθώς και του White (1977) για τη βιομηχανία 

αυτοκινήτων. Σε μια μελέτη των ευρωπαϊκών κατασκευαστών συνθετικών ινών οι 

Shaw & Shaw (1984) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρίες που πετυχαίνουν 

νωρίς μεγάλα μερίδια αγοράς, είναι γενικά ικανές να χρησιμοποιήσουν τις οικονομίες 

μάθησης για να διατηρηθούν στην ηγεσία της βιομηχανίας. Ο Porter (1984) 

υποστήριξε ότι τα πλεονεκτήματα μάθησης ήταν κατά ένα μεγάλο μέρος υπεύθυνα 
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για την επικράτηση των πρωτοεισερχόμενων εταιριών στη βιομηχανία πανών, 

έχοντας δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια εισόδου για τους νεοεισερχόμενους.  Ο 

Ghemwat (1984) εξήγε ένα παρόμοιο συμπέρασμα στην ανάλυση του για τα 

πλεονεκτήματα της DuPont στη βιομηχανία διοξειδίου τιτανίου. Η οικονομετρική του 

ανάλυση Jarmin (1994) στην αμερικανική βιομηχανία τεχνητού μεταξιού (ρεγιόν) 

έδειξε επίσης σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα μάθησης. Σε αντίστοιχα 

συμπεράσματα κατέληξαν και οι μελέτες για την βιομηχανία ημιαγωγών (Webbink, 

1977; Dick, 1991, 1994; Gruber, 1998). Οι οικονομετρικές αυτές μελέτες για τη 

βιομηχανία έδειξαν ότι ο διπλασιασμός της παραγωγής μείωνε το κόστος κατά 20 με 

30 τοις εκατό. 

Διαφοροποιημένα από τα παραπάνω, λόγω των επιπτώσεων της διάχυσης, είναι τα 

αποτελέσματα του Lieberman (1987, 1989) για 39 χημικές βιομηχανίες διαδικασίας. 

Ο Lieberman διαπίστωσε ότι τα υψηλά ποσοστά διάχυσης της τεχνολογίας 

συνεπάγονταν γρήγορη εξασθένιση των πλεονεκτημάτων μάθησης και επομένως ούτε 

καθιέρωναν την κυριαρχία για τους πρώτους ηγέτες της αγοράς, ούτε απέτρεπαν τη 

νέα είσοδο. 
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3.1.1.7 ΝΟΜΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 
 

Α. Περιγραφή 

Τα νομικά εμπόδια θεωρούνται από πολλούς συγγραφείς (όπως οι Geroski, 1991; 

Parker & Stead, 1991; Church & Ware, 2000; European Commision, 2004; OECD, 

2005; Μπιτζένης, 2009) ως σημαντικά εμπόδια στην είσοδο νέων ανταγωνιστών και 

η αιτία είναι ότι δημιουργούνται από την κυβερνητική δράση και έχουν την 

υποστήριξη του νόμου για να επιβληθούν. Στα νομικά εμπόδια θα συμπεριληφθούν 

τόσο οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί όσο και η γενικότερη κυβερνητική 

βιομηχανική πολιτική. Αυτά τα δύο αναφέρονται μαζί λόγω του ότι και τα δύο 

πηγάζουν από την κυβέρνηση μιας χώρας. Η διαφορά ανάμεσα στους καθαρά 

νομικούς περιορισμούς και τις οικονομικές πολιτικές, που εφαρμόζονται από κάποια 

κυβέρνηση, έγκειται κυρίως στην χρονική διάρκεια ισχύος αυτών. Ενώ δηλαδή 

συνήθως οι νόμοι συνήθως έχουν μεγάλη χρονική ισχύ, οι οικονομικές πολιτικές 

μπορούν να αναπροσαρμόζονται σχετικά γρήγορα σύμφωνα με τις τρέχουσες κάθε 

φορά περιστάσεις.  

Τα νομικά εμπόδια συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των δομικών εμποδίων, 

αλλά κάλλιστα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και στα στρατηγικά. Στα δομικά 

εμπόδια ανήκουν διότι στην ουσία αποτελούν μέρος των πάγιων, εξωγενώς 

ορισμένων συνθηκών που μια νέα εταιρία θα αντιμετωπίσει κατά την είσοδο της σε 

μια βιομηχανία. Ανήκουν όμως και στα στρατηγικά διότι πολλές φορές οι 

εγκατεστημένες επιχειρήσεις αποκτούν την δύναμη και την επιρροή που τους 

επιτρέπει να επηρεάσουν τις κυβερνητικές πολιτικές και τη νομοθεσία προς όφελος 

τους και εις βάρος των νέων εταιριών. Ένας διαχωρισμός που πρέπει να γίνει ακόμη, 

είναι σύμφωνα με τις επιπτώσεις που έχουν στις διάφορες κατηγορίες 

νεοεισερχομένων. Ο αριθμός και το ύψος των νομικών εμποδίων εισόδου που θα 

αντιμετωπίσει μια ξένη εταιρία που επιθυμεί να εισέλθει σε έναν εθνικό βιομηχανικό 

κλάδο μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερα και περισσότερα σε σχέση με αυτά που θα 

αντιμετωπίσει μια νέα εγχώρια εταιρία που επιθυμεί να κάνει είσοδο στον ίδιο κλάδο. 

Συνεπώς ο ρόλος των νομικών εμποδίων είναι καθοριστικός για τον τρόπο με τον 

οποίο οι ξένες νέες εταιρίες θα αποφασίσουν να εισέλθουν σε έναν κλάδο (άμεσες 

ξένες επενδύσεις, στρατηγικές συμμαχίες ή απευθείας εμπόριο). Οι πηγές των 

νομικών εμποδίων είναι αρκετές και θα αναφερθούν παρακάτω. 
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Β. Πηγές 

Οι πιο σημαντικές πηγές νομικών εμποδίων εισόδου είναι οι ακόλουθες: 

i. Φυσικά μονοπώλια, μονοπωλιακά δικαιώματα και άδειες εγκατάστασης 

Πολλές φορές οι κυβερνήσεις παραχωρούν μέσω της νομοθεσίας μονοπωλιακά 

δικαιώματα σε εταιρίες. Αυτές οι εταιρίες αποκτούν αποκλειστικά δικαιώματα στην 

παροχή συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών για ένα περιορισμένο ή απεριόριστο 

χρονικό διάστημα. Αυτή η περίπτωση αφορά τις περισσότερες φορές βιομηχανίες οι 

οποίες ονομάζονται φυσικά μονοπώλια. Ένα φυσικό μονοπώλιο υπάρχει όταν η 

επίτευξη αποδοτικής κλίμακας παραγωγής επιτυγχάνεται μόνο αν η παραγωγή της 

βιομηχανίας συγκεντρωθεί στα χέρια μιας μόνο εταιρίας. Σε αυτούς του κλάδους η 

ελάχιστη αποδοτική κλίμακα της παραγωγής είναι ίση ή σχεδόν ίση με το μέγεθος 

ολόκληρης της αγοράς και η μακροπρόθεσμη καμπύλη μέσου κόστους μειώνεται 

σημαντικά όσο αυξάνεται η ποσότητα παραγωγής. Η ύπαρξη άλλων ανταγωνιστών 

στους κλάδους που αποτελούν φυσικά μονοπώλια δεν θεωρείται χρήσιμη, αντίθετα 

θεωρείται σπατάλη οικονομικών πόρων. 

Η ύπαρξη φυσικών μονοπωλίων αποτελεί την βασική αιτία για τις πολιτικές 

κρατικοποίησης που ακολουθούν ορισμένες κυβερνήσεις. Κρατικοποίηση 

παρατηρείται δηλαδή όταν μια βιομηχανία γίνεται ένα νομικό μονοπώλιο που ανήκει 

και ελέγχεται από την κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός είναι 

απαγορευμένος και οι νέες εταιρίες δεν μπορούν να εισέλθουν στην αγορά και να 

ανταγωνιστούν με τον εγκατεστημένο μονοπωλητή. Μονοπωλιακά δικαιώματα όμως 

μπορεί να παραχωρηθούν από μια κυβέρνηση και προσωρινά, μέσω ειδικών 

προνομίων.  

Σε άλλες περιπτώσεις η κυβερνήσεις παρεμβαίνουν νομικά στους κλάδους μέσω της 

χορήγησης αδειών λειτουργίας. Αυτό συμβαίνει τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα 

ελεύθερα επαγγέλματα, όταν ο αριθμός αυτών που παρέχουν το αγαθό ή την 

υπηρεσία ρυθμίζεται εξωτερικά από την κυβέρνηση. Η είσοδος νέων ανταγωνιστών 

επιτρέπεται μόνο με την εξαγορά μιας υπάρχουσας άδειας λειτουργίας ή μέσω της 

αύξησης του αριθμού αδειών από την κυβέρνηση (π.χ. ταξί).  

ii. Δασμοί 

Οι νομικοί περιορισμοί στις εισαγωγές μπορούν να παρατηρηθούν μέσω των δασμών. 

Ο δασμός είναι ο πιο κλασικός προστατευτικός φραγμός που επιβάλλεται από ένα 

κράτος στην εισαγωγή προϊόντων αλλοδαπής προελεύσεως (Γκλαβίνης, 2009). 
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Συνίσταται στην είσπραξη από τις αρμόδιες αρχές, κατά των εκτελωνισμό μιας 

ποσότητας προϊόντων στα σύνορα, ενός ποσοστού επί της αξίας της εισαγόμενης 

ποσότητας. Το ύψος του δασμού διαφέρει από προϊόν σε προϊόν ανάλογα με το 

βαθμό προστασίας που θέλει να προσφέρει η κυβέρνηση στην εγχώρια βιομηχανία 

(Krugman & Obstfeld, 1994). Ο δασμός επιβαρύνει τα εισαγόμενα προϊόντα και τα 

καθιστά αυτόματα λιγότερα ανταγωνιστικά από τα εγχώρια, αφού αυξάνει την τελική 

τιμή διάθεσης τους στο καταναλωτικό κοινό. Οι στόχοι των δασμών είναι τόσο η  

αύξηση των εσόδων του κράτους όσο και η προστασία των εγχώριων βιομηχανιών 

και προϊόντων έναντι των ξένων ανταγωνιστών.  

iii. Ποσοτικοί περιορισμοί  

Οι ποσοτικοί περιορισμοί ή ποσοστώσεις είναι περιορισμοί που επιβάλλονται από ένα 

κράτος στις εισαγόμενες ποσότητες ενός προϊόντος, προκαθορίζοντας τις ποσότητες 

που μπορούν να εισαχθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και 

απαγορεύοντας την εισαγωγή επιπλέον ποσοτήτων κατά το διάστημα αυτό. Ο 

συνηθέστερος τρόπος επιβολής ποσοστώσεων από ένα κράτος είναι η υποχρέωση του 

εισαγωγέα να λάβει ειδική άδεια από την κυβέρνηση, η οποία προβλέπει την 

εισαγωγή συγκεκριμένης ποσότητας για το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η 

άδεια αυτή. Μέσω των αδειοδοτήσεων η κυβέρνηση μπορεί να ελέγξει τις ακριβείς 

ποσότητες προϊόντων που εισάγονται στην χώρα όσο επιβάλλεται ο ποσοτικός 

περιορισμός. Ποσοστώσεις όμως μπορεί να επιβάλει ένα κράτος και στην εξαγωγή 

ενός εγχώριου προϊόντος, με σκοπό να διασφαλίσει την ικανοποίηση της εγχώριας 

αγοράς, εμποδίζοντας τον παραγωγό να αναζητήσει αγορές στο εξωτερικό στις οποίες 

πιθανώς θα πετύχαινε μεγαλύτερα κέρδη. Επίσης, πολλές φορές οι περιορισμοί 

χρησιμοποιούνται από τις κυβερνήσεις ως μέσο πίεσης, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα το λεγόμενο “embargo” που επιβάλλεται σε χώρες με τις οποίες 

υπάρχουν πολιτικές ή άλλες διαφωνίες (Γκλαβίνης, 2009). 

iv. Επιδοτήσεις 

Ο όρος επιδοτήσεις αναφέρεται στη χρηματική επιχορήγηση δημοσίων οργανισμών ή 

ιδιωτικών εταιριών που ως σκοπό έχει τη στήριξη της λειτουργίας τους και της 

ανταγωνιστικότητας τους. Στις χρηματικές επιχορηγήσεις περιλαμβάνονται οι 

καταβολές χρηματικών ποσών με τη μορφή δωρεάς, δανείων ή συμμετοχών στο 

κεφάλαιο μιας εταιρίας, οι παροχές εγγυήσεων, οι διαγραφές χρεών κανονικά 

απαιτητών από το δημόσιο, η χορήγηση πιστώσεων στην καταβολή φόρων ή οι 

παροχές ρεύματος, ύδατος, τηλεπικοινωνιακών και άλλων υπηρεσιών ή αγαθών σε 
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τιμές κατώτερες των κανονικών τιμών της αγοράς. Ένας διαχωρισμός που πρέπει να 

γίνει στους τύπους των επιδοτήσεων είναι ανάμεσα σε γενικά και ειδικά πλάνα 

επιδοτήσεων (Carlsson, 1983). Στα γενικά πλάνα επιδοτήσεων είναι δυνατόν να 

επιδοτηθούν όλες οι εταιρίες ενός κλάδου, ενώ στα ειδικά επιδοτούνται 

συγκεκριμένες εταιρίες.  

v. Φόροι 

Η φορολογία ενός κράτους μπορεί, επίσης, να επηρεάσει αρνητικά την είσοδο νέων 

ανταγωνιστών. Η φορολογία καθορίζεται από το οικονομικό επιτελείο μιας 

κυβέρνησης και συνήθως διαφέρει από χώρα σε χώρα. Το ύψος της φορολογίας 

εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, του φόρου περιουσίας, του φόρου στα 

κέρδη και του φόρου προστιθέμενης αξίας αυξάνουν το κόστος λειτουργίας μιας 

επιχείρησης και μπορεί να αποτελέσουν ένα καθοριστικό παράγοντα στην απόφαση 

πραγματοποίησης ή μη της εισόδου, αλλά και της κατοπινής επιτυχίας αυτής, εφόσον 

τελικά λάβει μέρος. Η φορολογία μπορεί ακόμη να καθορίσει τη δομή ενός κλάδου, 

αφού οι διαφορές στους φορολογικούς συντελεστές μπορεί να επηρεάσουν τόσο 

έμμεσα, όσο και άμεσα, τα επίπεδα συγκέντρωσης. Ένας χαμηλός φορολογικός 

συντελεστής στα υψηλά κέρδη, για παράδειγμα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε κύματα 

συγχωνεύσεων με στόχο την αποφυγή της καταβολής μεγάλων ποσών για φόρους.  

Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης το θέμα της διπλής φορολογίας, η οποία 

συναντάται όταν μια εταιρία πρέπει να πληρώσει φόρους τόσο στην χώρα 

προέλευσης της όσο και στις εξαγωγικές αγορές που δραστηριοποιείται. Η διπλή 

φορολογία μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα και την κερδοφορία 

των επιχειρήσεων που προσπαθούν να κάνουν είσοδο σε νέους γεωγραφικούς 

κλάδους διότι αυξάνει το κόστος τους. Επίσης σημαντικό είναι και το θέμα των 

ειδικών φόρων κατανάλωσης, που ξανά μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον 

ανταγωνισμό σε έναν κλάδο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει μια μεγάλη 

προσπάθεια φορολογικής εναρμόνισης μεταξύ των κρατών-μελών, όμως ακόμη 

παραμένουν σημαντικές διαφορές στη φορολογία. Προβλήματα από το θέμα της 

φορολογίας προκύπτουν επίσης όταν υπάρχουν διαφορές στο ύψος της φορολογίας 

εγχώριων και εισαγόμενων προϊόντων. 

vi. Δάνεια 

Οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν στη δομή ενός βιομηχανικού κλάδου και μέσω των 

δανείων που παραχωρούν σε εγκατεστημένες ή νέες εταιρίες. Με τον όρο δάνεια 

εννοείται η έγκριση παραχώρησης έντοκων χρηματικών κεφαλαίων. Η κυβερνητική 
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παρέμβαση μπορεί να παίξει ρόλο τόσο στην διαδικασία έγκρισης κάποιου δάνειου, 

όσο και στον καθορισμό του επιτοκίου και του χρόνου αποπληρωμής του δανείου. Σε 

άλλες περιπτώσεις ο ρόλος των κυβερνήσεων περιορίζεται στο να παρέχουν τις 

εγγυήσεις για την έγκριση του δανείου.  

vii. Κυβερνητικές προμήθειες 

Πολλοί συγγραφείς (όπως οι Gersoski et al, 1990; Scherer & Ross, 1990; Geroski, 

1991; Kovacic, 1992) υποστηρίζουν ότι οι κυβερνητικές προμήθειες μπορούν επίσης 

να παίξουν ρόλο στην διαμόρφωση της δομής ενός κλάδου και κατά συνέπεια στην 

δυνατότητα εισόδου νέων ανταγωνιστών. Τα συμβόλαια που προκύπτουν από τις 

συμφωνίες προμηθειών με κυβερνήσεις - ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι η κυβέρνηση 

είναι ο μεγαλύτερος εγχώριος καταναλωτής - μπορούν να παρέχουν σε ορισμένες 

εγκατεστημένες εταιρίες τους οικονομικούς πόρους που χρειάζονται για να πετύχουν 

οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή και για να επιβιώσουν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, κατακτώντας παράλληλα μεγάλα μερίδια αγοράς στους κλάδους που 

δραστηριοποιούνται. Σημαντικό είναι όμως και το γεγονός ότι από τα συμβόλαια 

αυτά πολλές φορές αποκλείονται ξένες εταιρίες για λόγους ασφάλειας και εσόδων 

του κράτους (π.χ. αμυντικές βιομηχανίες).  

viii. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Μια άλλη κατηγορία νομικών εμποδίων εισόδου αποτελούν τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας που κατοχυρώνονται και προστατεύονται από τη νομοθεσία. 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας χορηγούνται από τις κυβερνήσεις στους 

δημιουργούς νέων ιδεών και των νέων εκφράσεων ιδεών με σκοπό να τους 

προφυλάξουν από τη μίμηση και τον ανταγωνισμό (Church & Ware, 2000). Οι τρεις 

πιο σημαντικοί τύποι προστασίας για την πνευματική ιδιοκτησία είναι τα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας (ή πατέντες), τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα. Οι 

τρεις τύποι προστασίας διαφέρουν σε αυτά που καλύπτουν και στην χρονική 

διάρκεια.  

Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας  παρέχει σε έναν εφευρέτη  αποκλειστικά δικαιώματα σε 

ένα νέο προϊόν, μια διαδικασία, μια ουσία, ή ένα σχέδιο. Τα νέα προϊόντα 

περιλαμβάνουν τις μηχανές (μηχανισμοί με κινούμενα μέρη) ή τα κατασκευασμένα 

αντικείμενα (χωρίς κινούμενα μέρη) όπως τα εργαλεία. Οι νέες διαδικασίες ή οι 

μέθοδοι περιλαμβάνουν τις χημικές διαδικασίες για τα μέταλλα ή την κατασκευή 

φαρμάκων, τις μηχανικές διαδικασίες για την κατασκευή αγαθών και τις ηλεκτρικές 

διαδικασίες. Οι νέες ουσίες περιλαμβάνουν τις χημικές ενώσεις και τα μίγματα, αλλά 
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μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν και είδη ζώων και φυτών. Τα νέα σχέδια 

περιλαμβάνουν μορφές προϊόντων που εξυπηρετούν ένα λειτουργικό σκοπό. 

Επιπλέον, οι βελτιώσεις  στα προϊόντα, τις διαδικασίες, και τις ουσίες μπορούν επίσης 

να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Πλέον όμως και οι εφευρέσεις 

λογισμικού μπορούν να προστατευθούν από διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Carlton & 

Perloff, 2000). Με τη χορήγηση  των δικαιωμάτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην 

ουσία ο νόμος χορηγεί ένα νομικό μονοπώλιο στην εταιρία που έχει λάβει το δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας, καθώς αποτρέπει οποιαδήποτε άλλη εταιρία από την αντιγραφή του 

προϊόντος και τον ανταγωνισμό στην παραγωγή για μια σταθερή περίοδο ετών. Τα 

χρόνια ισχύος μιας πατέντας διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αν και πρέπει να 

σημειωθεί ότι ορισμένες πατέντες δεν γίνονται δεκτές απ’ όλες οι χώρες (π.χ. η Ινδία 

για τα φάρμακα του AIDS). 

Τα πνευματικά δικαιώματα δίνουν στους δημιουργούς τη δυνατότητα αποκλειστικής 

παραγωγής, δημοσίευσης και πώλησης των καλλιτεχνικών, δραματικών, 

λογοτεχνικών ή μουσικών έργων. Παραδείγματα αποτελούν τα άρθρα, τα βιβλία, τα 

σχέδια, οι χάρτες, οι μουσικές συνθέσεις, τα ευδιακρίτως σχεδιασμένα στοιχεία και οι 

φωτογραφίες. Ο νόμος πνευματικών δικαιωμάτων καλύπτει και τις πρωτότυπες 

"εργασίες του συγγραφικού επαγγέλματος" εφόσον "καθορίζονται" σε ένα "απτό 

μέσο", όπως ένα βιβλίο (Carlton & Perloff, 2000). Ενώ τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

προστατεύουν τη λειτουργία και το σκοπό (ιδέες, συσκευές, μηχανισμοί, μέθοδοι, και 

μέσα), τα πνευματικά δικαιώματα καλύπτουν την καλλιτεχνική έκφραση. Μια 

σημαντική διάκριση μεταξύ των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των πνευματικών 

δικαιωμάτων είναι ότι τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν την ιδιαίτερη 

έκφραση μιας ιδέας, ενώ τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας προστατεύουν οποιαδήποτε 

απτή ενσωμάτωση της ιδέας. 

Τα εμπορικά σήματα  είναι λέξεις, σύμβολα ή άλλα σημάδια που χρησιμοποιούνται 

για να διακρίνουν ένα αγαθό ή μια υπηρεσία που παρέχεται από μια εταιρία από 

εκείνα που παρέχονται από άλλες. Ένα  εμπορικό σήμα  είναι στην ουσία ένα σημάδι 

όπως μια λέξη ή ένα λογότυπο που αντιπροσωπεύει ένα προϊόν. Ένα σημάδι 

υπηρεσιών είναι ένα σημάδι για μια υπηρεσία. Ένα εμπορικό σήμα κοινού νόμου είναι 

ένα σημάδι που δεν καταχωρείται τυπικά, αλλά έχει αποκτήσει ελάχιστα δικαιώματα 

μέσω της χρήσης. Η κρατική καταχώρηση ενός εμπορικού σήματος ή ενός σημαδιού 

υπηρεσιών παρέχει την καλύτερη προστασία από τον κοινό νόμο, αλλά είναι μόνο 

χρήσιμη μέσα σε εκείνο το κράτος. Ένα εμπορικό όνομα είναι το όνομα που μια 
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εταιρία χρησιμοποιεί για να κάνει επιχειρήσεις. Αντίθετα από τα πνευματικά 

δικαιώματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα δε λήγουν μετά 

από ένα προκαθορισμένο διάστημα, αν και μια εταιρία μπορεί να χάσει την 

προστασία εμπορικών σημάτων της. Παραδείγματος χάριν, εάν μια λέξη έρχεται να 

δηλώσει όλα τα προϊόντα σε μια βιομηχανία, τότε το όνομα ταυτίζεται με όλα τα 

προϊόντα του κλάδου.  

ix. Μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας και μέτρα για το 

περιβάλλον 

Με τον όρο μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας εννοείται κάθε 

μέτρο που επιβάλλεται από το δίκαιο ενός κράτους σε σχέση με τις ιδιότητες ενός 

προϊόντος αλλά και σε σχέση με τις συνθήκες παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς, 

συντήρησης και κατανάλωσής του. Σκοπός των μέτρων αυτών είναι η προστασία της 

ζωής και της υγείας των κατοίκων, της ζωικής και φυτικής παραγωγής και γενικότερα 

της χλωρίδας και πανίδας, από τη διάδοση ασθενειών ή μολύνσεων (Γκλαβίνης, 

2009). Η εφαρμογή των μέτρων πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικές αρχές και η 

χρησιμότητά τους να αποδεικνύεται από επιστημονικά στοιχεία. Στις περισσότερες 

των περιπτώσεων οι χώρες συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις τους με τις 

διεθνείς προδιαγραφές και συστάσεις, είναι όμως πιθανόν ορισμένες χώρες να 

εισάγουν αυστηρότερα μέτρα, εφόσον τέτοια μέτρα δικαιολογούνται επιστημονικά ή 

αποτελούν συνέπεια του επιπέδου υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας που 

το κράτος θεωρεί κατάλληλο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα μέτρα για την 

προστασία του αέρα και των υδάτων από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και 

τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. 

x. Τεχνικά εμπόδια 

Πρόκειται για εμπόδια που προκύπτουν από την υιοθέτηση και εφαρμογή “τεχνικών 

κανονισμών”, οι οποίοι καθορίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή τις 

διαδικασίες παραγωγής του (Jacobson & Andreosso-O’Callaghan, 1996; EC, 2009). 

Ένας τεχνικός κανονισμός μπορεί να αφορά όμως και την ονοματολογία, τα 

σύμβολα, τις σημάνσεις ή τη συσκευασία ενός προϊόντος. Τεχνικά εμπόδια μπορούν 

ακόμη να προκύψουν από την χρήση τεχνικών προδιαγραφών (standards) που 

δημοσιεύουν αναγνωρισμένοι οργανισμοί τυποποίησης, και περιέχουν κανόνες, 

κατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες και χαρακτηριστικά κοινής και επαναλαμβανόμενης 

χρήσης για προϊόντα ή για διαδικασίες παραγωγής προϊόντων που δεν είναι 

υποχρεωτικά για τους παραγωγούς ή τους εμπόρους τέτοιων προϊόντων. Η διαφορά, 
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δηλαδή, μεταξύ των τεχνικών κανονισμών και των τεχνικών προδιαγραφών έγκειται 

στο ότι οι μεν πρώτοι είναι δεσμευτικοί, ενώ οι δεύτεροι όχι. Στην Ευρώπη η 

προσπάθεια για την άρση αυτών των εμποδίων έχει ξεκινήσει από το 1985 (CEC) 

μέσω διεθνών οργανισμών πιστοποίησης όπως ο CEN και ο CENELEC. Στα τεχνικά 

εμπόδια συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι κανονισμοί για την αναγνώριση των 

τίτλων εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού.  

xi. Διαδικασίες έναρξης, εγγραφής, πιστοποίησης, αδειοδότησης και ασφάλισης 

εργαζομένων  

Μια άλλη πτυχή των νομικών εμποδίων εισόδου είναι αυτή που σχετίζεται τις 

διαδικασίες έναρξης, εγγραφής, πιστοποίησης, αδειοδότησης και ασφάλισης 

εργαζομένων που αντιμετωπίζουν οι νέες εταιρίες. Ο αριθμός, η διάρκεια και το 

κόστος των διαδικασιών αυτών μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην είσοδο νέων 

ανταγωνιστών και κατ’ επέκταση στον καθορισμό της δομής ενός κλάδου (Scherer, 

1997; Lipczynski & Wilson, 2001; Djankov et al, 2002: Μπιτζένης, 2009). Ο 

καθορισμός των διαδικασιών αυτών είναι στην ουσία άλλος ένας τρόπος παρέμβασης 

του κράτους στην οικονομία μέσω της νομοθεσίας. Η έρευνα που έγινε από τους 

Djankov et al έδειξε ότι αυτά τα κόστη των διαδικασιών αυτών είναι πολύ μεγάλα σε 

αρκετές χώρες, και ότι τόσο το πλήθος όσο και η διάρκεια των διαδικασιών 

διαφοροποιείται σημαντικά από χώρα σε χώρα, με τις πιο πολυπληθείς διαδικασίες να 

υφίστανται στις αναπτυσσόμενες χώρες.  

xii. Διακανονισμός τιμών 

Μια ακόμη πηγή νομικών εμποδίων εισόδου προκύπτει στις περιπτώσεις όπου οι 

κυβερνήσεις παρεμβαίνουν με σκοπό να καθορίσουν τις τιμές. Στις περιπτώσεις αυτές 

το κράτος, με σκοπό να προστατεύσει το συμφέρον των καταναλωτών, καθορίζει 

μέσω νόμων ή κανονισμών τις κατώτερες ή ανώτατες τιμές προϊόντων και υπηρεσιών 

(Carlton & Perloff, 2000).  

xiii. Dumping 

Η πολιτική του dumping που ακολουθούν περιστασιακά ορισμένες κυβερνήσεις 

μπορεί επίσης να επηρεάσει την δομή ενός κλάδου. Με τον όρο dumping εννοείται η 

σκόπιμη εισαγωγή ενός προϊόντος στην αγορά ενός άλλου κράτους σε τιμή κατώτερη 

από αυτήν που ισχύει στην καταναλωτική αγορά της χώρας που εξάγει (Κτενίδης, 

1996). Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν το dumping με σκοπό να ενισχύσουν τους 

εγχώριους παραγωγούς, τα έσοδα τους από τις εισαγωγές και το εμπορικό τους 
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ισοζύγιο. Απώτερος στόχος είναι η κατάκτηση μεριδίου αγοράς στις ξένες αγορές και 

η στήριξη των εγχώριων βιομηχανιών. 

 

Γ. Νομικά Εμπόδια ως Εμπόδια Εισόδου 

 

Η εκτίμηση του εάν και κατά πόσο, οι νόμοι και οι πολιτικές που αναφέρθηκαν στο 

προηγούμενο κομμάτι αποτελούν εμπόδια στην είσοδο νέων ανταγωνιστών, και το 

εάν αυτό είναι θεμιτό ή όχι από κοινωνικής πλευράς, θα διεξαχθεί στην ενότητα που 

ακολουθεί. Αυτές οι εκτιμήσεις θα γίνουν αναφέροντας τα επιχειρήματα που έχουν 

διατυπωθεί υπέρ και κατά των νομικών εμποδίων. Προτού αρχίσει η ανάλυση των 

επιχειρημάτων όμως, θα ήταν χρήσιμο να γίνει η παρατήρηση ότι, η εκτίμηση των 

αιτιών και του ρόλου των νομικών εμποδίων εισόδου, θα μπορούσε να ξεφύγει από 

τα όρια της παρούσας μελέτης για τα εμπόδια εισόδου, και να ενταχθεί στη 

γενικότερη συζήτηση υπέρ ή κατά του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Ο 

βαθμός παρεμβατισμού στην οικονομία αποτελεί ένα βασικό ζήτημα για τις πολιτικές 

κυβερνήσεις και η διαφοροποίηση του βαθμού αυτού είναι που ουσιαστικά 

χαρακτηρίζει τα πολιτικά συστήματα ως φιλελεύθερα ή σοσιαλιστικά (από 

οικονομικής απόψεως τουλάχιστον). Τα δύο αυτά πολιτικά συστήματα προέρχονται 

από δύο διαφορετικές απόψεις για την λειτουργία της οικονομίας. Η μία είναι αυτή 

που υποστηρίζει ότι η πολιτική εξουσία θα πρέπει να εξασφαλίζει την κοινωνική 

αποτελεσματικότητα προς όφελος των πολιτών και άρα περιλαμβάνει ένα μεγάλο 

βαθμό παρεμβατισμού στην οικονομία (αν όχι συνολικό έλεγχο), και από την άλλη 

αυτή που υποστηρίζει ότι η κοινωνική αποτελεσματικότητα και η ανάπτυξη μπορεί 

να προέλθει μόνο μέσω της ελεύθερης λειτουργίας των αγορών και τον ανταγωνισμό. 

Στην πραγματικότητα όμως είναι εξαιρετικά σπάνιο ως αδύνατο να παρατηρηθεί 

κάποια οικονομία στον κόσμο χωρίς απολύτως καμία απόπειρα παρέμβασης στην 

οικονομία. Η εξέταση της αποτελεσματικότητας του παρεμβατισμού όμως δεν 

αποτελεί έναν από τους στόχους της παρούσας μελέτης, και γι’ αυτό η ανάλυση θα 

συνεχιστεί με την αναφορά στα συγκεκριμένα επιχειρήματα υπέρ και κατά των 

νομικών εμποδίων εισόδου. Όταν λέμε υπέρ των νομικών εμποδίων σε αυτήν την 

περίπτωση, δεν εννοούμε την παράθεση επιχειρημάτων που προσπαθούν να πείσουν 

ότι τα νομικά εμπόδια δεν αποτελούν εμπόδια εισόδου, αλλά επιχειρημάτων που 

προσπαθούν να πείσουν ότι τα νομικά εμπόδια αποτελούν εμπόδια εισόδου, αλλά 

υπάρχουν διότι είναι θεμιτά από κοινωνικής πλευράς.  



 105

 

Ι. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι τα νομικά εμπόδια δεν αποτελούν εμπόδιο 

εισόδου. 

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξης των νομικών εμποδίων εισόδου 

πηγάζει από την ανάγκη που υπάρχει για προστασία των φυσικών μονοπωλίων μιας 

χώρας. Ο παρεμβατισμός μέσω της νομικής προστασίας είναι σημαντικός σε 

περιπτώσεις φυσικών μονοπωλίων διότι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός θα οδηγούσε 

σε μια μείωση στο μερίδιο αγοράς του μονοπωλητή και αυτό στη συνέχεια θα είχε 

επιπτώσεις στη δυνατότητα της εταιρίας να εκμεταλλευτεί όλες τις διαθέσιμες 

οικονομίες κλίμακας (Waterson, 1987;  Waldman & Jensen, 2000). Ο περιορισμός 

του αριθμού παραγωγών πηγάζει δηλαδή από την ανάγκη να μειωθούν στο ελάχιστο 

τα κόστη παραγωγής (Church & Ware, 2000). Εάν η παραγωγή χαρακτηρίζεται 

παντού από οικονομίες κλίμακας και το μέσο κόστος μειώνεται καθώς αυξάνεται η 

παραγωγή, τότε είναι πάντα λιγότερο δαπανηρό η παραγωγή να γίνεται από μία 

εταιρία αντί από πολλές. Γι’ αυτό και οι Domberger & Piggot (1986) υποστήριξαν ότι 

η δημόσια ιδιοκτησία είναι απαραίτητη στην περίπτωση του φυσικού μονοπωλίου. 

Μέσω του μονοπωλίου σε αυτές τις περιπτώσεις αποφεύγονται οι άσκοπες επενδύσεις 

για την αναπαραγωγή αχρείαστης παραγωγικής δυναμικότητας και η σπατάλη των 

πόρων που αυτές οι επενδύσεις συνεπάγονται (OECD, 2004). Η προστασία των 

φυσικών μονοπωλίων από τις κυβερνήσεις μπορεί, επίσης, να προστατεύσει και τις 

θετικές εσωτερικότητες που αυτά δημιουργούν τόσο για τις άλλες εταιρίες όσο και 

για τους καταναλωτές γενικότερα.  

Κάποια άλλα επιχειρήματα υπέρ της προστασίας των φυσικών μονοπωλίων μέσω των 

νομικών εμποδίων εισόδου πηγάζουν από την άποψη ότι η κυβέρνηση σε αυτές τις 

περιπτώσεις λειτουργεί ως εγγυητής της ποιότητας και ποσότητας των προϊόντων που 

παράγονται από τις μονοπωλιακές εταιρίες, με αποτέλεσμα να προστατεύονται οι 

καταναλωτές αλλά και να αυξάνεται η συνολική ζήτηση. Η προσδοκία ότι οι 

μηχανισμοί πολιτικής κατεύθυνσης και ευθύνης είναι οι πιο κατάλληλοι για να 

ελέγξουν μια αγορά δικαιολογεί την παρέμβαση της πολιτείας. Εάν ένα φυσικό 

μονοπώλιο ανήκει στο κράτος, οι επιδόσεις της εταιρίας ταυτίζονται με τη γενικότερη 

επίδοση της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, δημιουργώντας μια συσχέτιση που μπορεί 

να εγγυηθεί σε ένα βαθμό την κοινωνική αποδοτικότητα. Εάν από την άλλη ένα 

φυσικό μονοπώλιο μεταφερθεί σε ιδιωτική ιδιοκτησία μέσω της χορήγησης αδειών 

εγκατάστασης, τότε, τόσο μέσω των όρων παραχώρησης της άδειας (ειδικά όσον 
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αφορά τις τιμές και την ποιότητα) όσο και μέσω της ρύθμισης των όρων 

ανεφοδιασμού, οι κυβερνήσεις μπορούν ξανά να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικοί 

ρυθμιστές των αγορών.   

Η επιχειρηματολογία υπέρ της νομικής προστασίας των φυσικών μονοπωλίων όμως 

δεν σταματά εδώ. Ένα άλλο επιχείρημα έχει να κάνει με την άποψη ότι το άνοιγμα 

των αγορών που αποτελούν φυσικά μονοπώλια μπορεί να οδηγήσει στη μονοπώληση 

τους από ιδιώτες που με σκοπό την μεγιστοποίηση του κέρδους θα καταχραστούν την 

δύναμη αγοράς και θα αυξήσουν υπερβολικά τις τιμές εις βάρος των καταναλωτών. 

Αλλά ακόμα και αν οι αγορές αυτές δεν καταλήξουν σε ιδιωτικά μονοπώλια αλλά σε 

μεγάλο αριθμό ανταγωνιστών, τότε μπορεί να υπάρξει αυτό που ονομάζεται 

υπερβολικός ανταγωνισμός. Υπερβολικός ανταγωνισμός είναι μια κατάσταση η οποία 

χαρακτηρίζεται από υπερβάλλουσα δυναμικότητα, αυξημένο κόστος παραγωγής, 

μείωση της συνολικής ζήτησης, μείωση των επενδύσεων και εξόδου πολλών 

επιχειρήσεων από τον κλάδο (OECD, 2004).  

Η νομική προστασία των φυσικών μονοπωλίων μπορεί επίσης να εγγυηθεί την 

εξυπηρέτηση αγορών που δεν θα ήταν αποδοτικές για τον ιδιωτικό τομέα (όπως π.χ. 

καταναλωτές που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές) αλλά και να εξασφαλίσει 

τους πόρους που οι εταιρίες αυτές χρειάζονται για να επιτύχουν την τεχνολογική 

αλλαγή μέσω της Ε&Α (Waldman & Jensen, 2000). Η διαθεσιμότητα των 

οικονομικών πόρων που διαθέτουν τα μονοπώλια θεωρείται από πολλούς συγγραφείς 

ως η βασική αιτία τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας που παρουσιάζουν οι 

μεγάλες εταιρίες (π.χ. Schumpeter, 1943). Ένας μεγάλος αριθμός μικρών εταιριών 

δεν θα επέτρεπε την συγκέντρωση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για 

Έρευνα & Ανάπτυξη και δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.  

 

Κάποια αλλά επιχειρήματα υπέρ της εφαρμογής νομικών εμποδίων εισόδου από τις 

κυβερνήσεις, πηγάζουν από την ανάγκη προστασίας της εγχώριας οικονομίας και των 

εσόδων του κράτους. Νομικά εμπόδια όπως οι δασμοί και τα μονοπωλιακά 

δικαιώματα μπορούν να προσφέρουν πολύτιμα έσοδα για ένα κράτος (Krugman & 

Obstfeld, 1994; Church & Ware, 2000) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την στήριξη της εθνικής οικονομίας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

πολιτών. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα αυτά τα έσοδα μεταφέρονται και 

χρησιμοποιούνται για την στήριξη άλλων βιομηχανικών υπηρεσιών και κλάδων. 
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Συνεπώς το κράτος σε αυτές στις περιπτώσεις παρεμβαίνει με σκοπό να προστατεύσει 

το δημόσιο συμφέρον.  

Επιπλέον, τα νομικά εμπόδια όπως οι δασμοί, οι ποσοστώσεις, οι φόροι, οι 

επιδοτήσεις, τα δάνεια, οι πολιτικές προμηθειών και ο διακανονισμός τιμών μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την στήριξη της εγχώριας παραγωγής. Ο περιορισμός του 

ανταγωνισμού σε μια βιομηχανία μπορεί να βοηθήσει τους εγχώριους παραγωγούς να  

αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να αντλήσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να 

επιβιώσουν μακροχρόνια. Τα κεφάλαια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για 

την επίτευξη οικονομιών κλίμακας όσο και για επενδύσεις σε Ε&Α. Αυτές οι 

πολιτικές χρησιμοποιούνται κυρίως για τις “νηπιακές” βιομηχανίες, αυτές δηλαδή 

που είναι ακόμη στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης τους και χρειάζονται τη στήριξη της 

κυβέρνησης για να επιβιώσουν (Carlton & Perfloff, 1999). Αυτή η στήριξη είναι 

απαραίτητη ειδικά στις περιπτώσεις που οι άλλοι ανταγωνιστές του κλάδου είναι 

διαφορετικοποιημένες πολυεθνικές εγκατεστημένες εταιρίες.  

Πέραν από την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων εταιριών όμως, 

σημαντικό είναι και το επιχείρημα που συνδέει την νομική προστασία με την αύξηση 

της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας. Πιο προχωρημένα επιχειρήματα είναι 

αυτά που υποστηρίζουν τον κρατικό παρεμβατισμό για την αποφυγή της εξάρτησης 

από ξένες οικονομίες και τις οικονομικές μεταπτώσεις αυτών, όπως και αυτά που 

σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια της χώρας (π.χ. αμυντικές βιομηχανίες). Μια 

τελευταία αιτία έγερσης νομικών εμποδίων από τις κυβερνήσεις που πρέπει να 

αναφερθεί, οφείλεται στην επιρροή των ομάδων πίεσης όπως οι σύνδεσμοι εταιριών, 

οι οργανισμοί, οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές, οι οποίοι πολλές φορές 

“πολιορκούν” την πολιτική εξουσία για να προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα 

(Thilmany & Barrett, 1997). 

 

Μια άλλη σειρά επιχειρημάτων υπέρ των νομικών εμποδίων προέρχεται από την 

χρησιμότητα των μέτρων προστασίας της υγείας, ασφάλειας και πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Όλες οι κυβερνήσεις επιβάλλουν κανονισμούς υγείας, ασφάλειας και 

προστασίας του περιβάλλοντος μέσω των προδιαγραφών στα εγχώρια και εισαγόμενα 

αγαθά και υπηρεσίες, αλλά και μέσω των διαδικασιών πιστοποίησης, αδειοδότησης 

και ελέγχου των επιχειρήσεων. Οι κανονισμοί αυτοί σκοπεύουν στην προστασία της 

υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας χώρας, στην προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο αυτοί ζουν και στην προστασία των εργαζομένων 
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(Jacobson & Andreosso-O’Callaghan, 1996). Οι κανονισμοί για την ασφάλεια 

μπορούν επίσης να επιλύσουν τα προβλήματα ατελούς πληροφόρησης σε σχέση την 

ποιότητα των προϊόντων και έτσι να οδηγήσουν σε αποδοτική κατανομή των πόρων 

σε μια οικονομία. Το μαρκάρισμα προϊόντων και οι κανονισμοί για την ασφάλεια 

μπορούν ακόμη να αυξήσουν τη συνολική ενεργή ζήτηση, λόγω της ανακούφισης 

των καταναλωτικών ανησυχιών για την ποιότητα των προϊόντων. Αυτό είναι και ο 

βασικός τρόπος με τον οποίο τα ρυθμιστικά εμπόδια διαφέρουν από τα δασμολόγια, 

τις ποσοστώσεις, και άλλους παραδοσιακότερους εμπορικούς περιορισμούς: μπορούν 

να υποκινήσουν τη ζήτηση. Με αυτές τις ενέργειες αυξάνουν όχι μόνο την ευημερία 

των εγχώριων παραγωγών, αλλά και την καταναλωτική ευημερία.  

 

Από την άλλη και τα νομικά εμπόδια που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία 

θεωρούνται, κατά ένα μεγάλο μέρος, δικαιολογημένα. Η προστασία της πνευματικής 

ιδιοκτησίας απαιτείται για εξασφαλίσει τα κίνητρα για νέες δημιουργικές 

προσπάθειες και καινοτομίες. Οι εφευρέσεις, οι καινοτομίες και η τεχνολογική 

πρόοδος παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και, όπως υποστηρίζουν 

κάποιοι, δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν εάν οι νόμοι δεν εγγυόταν στις 

επιχειρήσεις τα μονοπωλιακά δικαιώματα και κέρδη που χρειάζονται για να 

αποσβέσουν τις επενδύσεις που έκαναν σε Ε&Α (Lipczynski & Wilson, 2001). Τα 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας οδηγούν δηλαδή στη διαθεσιμότητα προϊόντων που θα ήταν 

αδύνατο ή μη πρακτικό να δημιουργηθούν χωρίς τις κατοχυρωμένες με δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας τεχνολογίες. Αυτά τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες έχουν πολλαπλά 

οφέλη για μια οικονομία. Πέρα από τη βελτίωση της παραγωγής και την 

αποδοτικότητα κόστους που μπορούν να δημιουργήσουν για τους παραγωγούς και 

την αύξηση της ευημερίας για τους καταναλωτές, δύνανται επίσης να βελτιώσουν τη 

συνολική ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας (π.χ. μέσω των εξαγωγών). Οι Ginarte 

& Park (1997) εντόπισαν ένα ισχυρό συσχετισμό μεταξύ του εισοδήματος μιας χώρας 

και της δύναμης των νόμων που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία. Ένα άλλο 

επιχείρημα που έχει διατυπωθεί υπέρ της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων 

είναι και αυτό που αφορά τα εμπορικά σήματα. Εάν τα εμπορικά σήματα των 

εταιριών δεν προστατεύονται νομικά από την αντιγραφή, τότε οι επιχειρήσεις δε θα 

είχαν κίνητρο να διαφοροποιηθούν από τις άλλες εταιρίες μέσω της διαφήμισης και 

να κάνουν επενδύσεις στην αγορά.  
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ΙΙ. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι τα νομικά εμπόδια αποτελούν εμπόδιο 

εισόδου. 

Μολονότι όλα από τα παραπάνω επιχειρήματα σίγουρα τονίζουν την χρησιμότητα και 

τις θετικές συνέπειες των νομικών εμποδίων εισόδου, από την άλλη μεριά υπάρχει η 

άποψη ότι τα νομικά εμπόδια έχουν πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική 

αποδοτικότητα, καθότι αποτελούν τα πιο σημαντικά και δύσκολο να ξεπεραστούν 

εμπόδια στην είσοδο νέων ανταγωνιστών. Οι νέο-αυστριακοί οικονομολόγοι Parker 

& Stead (1991) έχουν από καιρό υποστηρίξει ότι τα υπόλοιπα εμπόδια πρέπει να 

αγνοηθούν δεδομένου ότι είναι δεν είναι σημαντικά. Από μια αυστριακή προοπτική, 

οι αποκλίσεις κόστους μεταξύ των εταιριών, είτε εγκατεστημένων είτε 

νεοεισερχόμενων, είναι αναπόφευκτες, όπως αναπόφευκτες είναι και οι προσπάθειες 

των νέων επιχειρηματιών να υπερνικήσουν τα εμπόδια μέσω της καινοτομίας και της 

διαφήμισης. Για τους νεο-Αυστριακούς, τα μόνα αληθινά εμπόδια είναι εκείνα που 

προκύπτουν από την κυβερνητική δραστηριότητα, επειδή είναι μόνο τα εμπόδια που 

δημιουργούνται από το κράτος και δεν μπορούν να υπερνικηθούν από τις 

επιχειρήσεις. Με αυτήν την άποψη συμφωνούν και οι συνήγοροι της οικονομικής 

σχολής του Σικάγο.  

Οι λόγοι έγερσης αυτών των εμποδίων έχουν συσχετιστεί από πολλούς συγγραφείς με 

την επιρροή των οικονομικών κύκλων στα πολιτικά πρόσωπα (Posner, 1971; Stigler, 

1971; Sykes, 1995; Thilmany & Barrett, 1997; Church & Ware, 2000; Lipczynski & 

Wilson, 2001; OECD, 2005; Μπιτζένης, 2009). Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε στην 

σύγχρονη οικονομική θεωρία από τον Stigler (1971). Η βασική αρχή του Stigler είναι 

ότι η κυβέρνηση κατέχει μονοπώλιο στην άσκηση της νομικής εξουσίας και αυτό το 

μονοπώλιο επιδιώκουν να επηρεάσουν προς όφελος τους οι εταιρίες. Οι πολιτικοί 

είναι πρόθυμοι να παρέχουν νομική προστασία με αντάλλαγμα τη βοήθεια στην 

επίτευξη και διατήρηση της πολιτικής δύναμης. Σε αντάλλαγμα για τη χρησιμοποίηση 

των νόμων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό και αποτρέπουν την είσοδο, οι εταιρίες 

παρέχουν στους πολιτικούς και στα πολιτικά κόμματα αυτά που χρειάζονται για να 

κερδίσουν τις εκλογές: χρήματα και ψήφους. Συνεπώς οι πολιτικοί κύκλοι ελέγχονται 

από τις εταιρίες τις οποίες υποτίθεται ότι ελέγχουν. Σε αντάλλαγμα με ψήφους, 

οικονομικούς πόρους, ή την υπόσχεση μελλοντικής απασχόλησης, οι ρυθμιστές 

χρησιμοποιούν τη δύναμή τους για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των εταιριών, 

αλλά και τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα (Stead et al, 1996). Ο Posner (1971) 

μάλιστα επέκτεινε αυτήν την ανάλυση υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση στις αγορές 
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επηρεάζεται όχι μόνο από τις εταιρίες, αλλά και από διάφορες ομάδες πίεσης, όπως 

π.χ. καταναλωτικές οργανώσεις και οι συνεταιρισμοί.  

Με βάση αυτήν την αρχή ο Stigler (1971) και αργότερα ο Peltzman (1976), 

υποστήριξαν ότι η παρέμβαση στις αγορές μέσω των νομικών περιορισμών στην 

ουσία δημιουργεί ατέλειες παρά τις λύνει. Καθότι οι εταιρίες είναι πιο οργανωμένες 

από τους καταναλωτές που οι ρυθμιστές αντιπροσωπεύουν, έχουν τη δύναμη να 

πιέσουν αποτελεσματικότερα τους πολιτικούς κύκλους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 

μακροπρόθεσμα στην επονομαζόμενη ρυθμιστική σύλληψη, στη διαμόρφωση δηλαδή 

της κείμενης νομοθεσίας προς όφελος των εταιριών και εις βάρος του κοινωνικού 

συνόλου. Οι οικονομολόγοι αναφέρονται συχνά σε αυτές τις προσπάθειες πίεσης των 

εταιριών ως αναζήτηση ενοικίων, δαπάνες πόρων, δηλαδή, για την επίτευξη 

δημιουργημένων από την κυβέρνηση μονοπωλιακών κερδών (Church & Ware, 2000). 

O OECD (2005) στις εκθέσεις του έχει, επίσης, παρατηρήσει το φαινόμενο του 

επηρεασμού των νομικών καθεστώτων με σκοπό την αποτροπή της εισόδου. Μια 

άλλη όμως, σχετική με τον παρεμβατισμό πτυχή είναι και αυτή που τονίζει ότι το 

κόστος ελέγχου της αγοράς είναι μεγάλο (λόγω των επιτροπών που χρειάζεται να 

συστηθούν για καθορίσουν την μορφή και το μέγεθος της παρέμβασης), όπως 

μεγάλες είναι και οι χρονικές καθυστερήσεις στην είσοδο νέων εταιριών που 

δημιουργούν αυτές οι διαδικασίες.   

Ο περιορισμός του ανταγωνισμού στους βιομηχανικούς κλάδους αποτελεί ουσιαστικά 

το πιο ισχυρό επιχείρημα κατά των νομικών περιορισμών και της βιομηχανικής 

πολιτικής. Είτε σε περιπτώσεις κυβερνητικά-προστατευμένων μονοπωλίων, είτε στις 

περιπτώσεις άσκησης βιομηχανικής και εμπορικής πολιτικής που παρεμβαίνει, 

ελέγχει και καθυστερεί σημαντικά την είσοδο τα αποτελέσματα είναι παρόμοια: 

αποκλεισμός ή περιορισμός της εισόδου, μείωση του αριθμού ανταγωνιστών, υψηλή 

συγκέντρωση, έλλειψη καταναλωτικών επιλογών και εν τέλει μεταφορά πόρων από 

τους καταναλωτές στους παραγωγούς. Παίρνοντας για παράδειγμα τους δασμούς, τις 

ποσοστώσεις και τις επιδοτήσεις: αυτά τα εμπόδια στην είσοδο μπορούν να μειώσουν 

την ανταγωνιστικότητα των εισαγόμενων προϊόντων και να περιορίσουν σημαντικά 

το κοινωνικό όφελος που αυτά μπορούν να δημιουργήσουν. Η αύξηση του αριθμού 

των προϊόντων και υπηρεσιών μέσω των εισαγωγών θα μπορούσε να βελτιώσει τις 

διαθέσιμες επιλογές των καταναλωτών και να προσφέρει έναν ανταγωνισμό τιμών 

που θα μείωνε την τελική τιμή των προϊόντων. Πολλοί εγχώριοι παραγωγοί επίσης θα 
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επωφελούνταν μέσω της εισαγωγής αποδοτικότερων πρώτων υλών και συντελεστών 

παραγωγής που χρησιμοποιούν για τη δική τους παραγωγή.  

Όσον αφορά το dumping, η χρήση του έχει προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην 

λειτουργία του ανταγωνισμού στους βιομηχανικούς κλάδους, καθώς η τιμή 

εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά δεν αντιπροσωπεύει το πραγματικό τους 

κόστος, αλλά καθίσταται χαμηλή λόγω της κυβερνητικής παρέμβασης με μοναδικό 

σκοπό να καταληφθεί ένα επαρκές μερίδιο της στοχευμένης αγοράς. Αυτή η πρακτική 

όμως μπορεί να οδηγήσει άλλους, πιο αποδοτικούς, εγχώριους παραγωγούς στο 

περιθώριο ενός κλάδου. Σε αυτήν την βάση έχουν στηριχθεί οι συμφωνίες του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων για 

το dumping (GATT article 6 “Anti-dumping and countervailing duties” 1994), και η 

νομοθεσία της Ευρωπαικής Ένωσης (EE L 56, 6.3.1996. σελ.1) για την άμυνα κατά 

των εισαγωγών αυτού του είδους.  

 

Από την άλλη οι πολιτικές προμηθειών που ακολουθούν διάφορες κυβερνήσεις 

μπορούν να επηρεάσουν επίσης αρνητικά τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη 

(Kovacic, 1992; Ε.Ε., 2009). Καθότι η κυβέρνηση συνήθως αποτελεί τον μεγαλύτερο 

εγχώριο καταναλωτή, η επιλογή των προμηθευτών που κάνει μπορεί να παίξει 

σημαντικότατο ρόλο στην εξέλιξη της δομής των κλάδων. Αδιαφανείς και 

μεροληπτικές πολιτικές προμηθειών έχουν σαν αποτέλεσμα την στήριξη 

συγκεκριμένων εταιριών και την υποβάθμιση όλων των υπολοίπων στον κλάδο, μέχρι 

και το κλείσιμο κάποιων από αυτές. Οι εταιρίες που κερδίζουν σημαντικά συμβόλαια 

με τις κυβερνήσεις είναι σε θέση να αντλήσουν τους πόρους που θα τις επιτρέψουν να 

αναπτυχθούν γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές τους και να κερδίσουν μεγάλα 

μερίδια αγοράς. Αλλά και οι φόροι που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις έχουν πολλές 

αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό των εταιριών. Πέραν των προφανών 

επιπτώσεων της διπλής φορολογίας και των υψηλών συντελεστών στην παραγωγή 

και το εισόδημα, άλλες αρνητικές επιπτώσεις είναι αυτές που σχετίζονται με την 

αυξανόμενη συγκέντρωση στις αγορές καθώς πολλές μικρές εταιρίες αναγκάζονται 

να συγχωνευθούν με άλλες μεγαλύτερες έτσι ώστε να περάσουν σε πιο ευνοϊκές 

κλίμακες φορολογίας και υπολογισμού αποσβέσεων (Carlton & Perloff, 2000). 

 

Μια άλλη σειρά επιχειρημάτων κατά των νομικών εμποδίων εισόδου είναι αυτά που 

σχετίζονται με την εφαρμογή των τεχνικών εμποδίων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή για το εμπόριο (2009) “η βαθμιαία μείωση των δασμολογικών εμποδίων στο 

εμπόριο έχει συνοδευθεί από μια αύξηση στον αριθμό μέτρων που δημιουργούν τα 

τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, όπως οι κανονισμοί σχετικά με τη συσκευασία και το 

μαρκάρισμα ή τις διαδικασίες αξιολόγησης υπακοής. Αυτοί οι κανονισμοί μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να ακολουθήσουν έναν θεμιτό στόχο, όπως η προστασία της 

ανθρώπινης υγείας ή της ασφάλειας. Εντούτοις, μερικές φορές άδικα χρησιμοποιούνται 

προκειμένου να δημιουργηθούν προστατευτικά εμπόδια γύρω από την εγχώρια αγορά.” 

(online). Για το λόγο αυτό η Ε.Ε. σύναψε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου τη 

συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (Technical Barriers Treaty), η οποία 

προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι κανονισμοί, οι προδιαγραφές, οι διαδικασίες 

δοκιμής και πιστοποίησης δε δημιουργούν περιττά εμπόδια στην είσοδο νέων 

ανταγωνιστών. 

Όπως παρατηρούν και οι Thilmany & Barrett (1997), οι συμφωνίες για την 

απελευθέρωση του εμπορίου όπως η NAFTA που ελάττωσαν τις παραδοσιακές 

μεθόδους προστασίας όπως οι ποσοστώσεις και οι δασμοί., μπορούν να παρέχουν 

κίνητρο για την ανάπτυξη περισσότερο-σύνθετων, λιγότερο-διαφανών μέσων για την 

προστασία των εγχώριων βιομηχανιών. Ο λόγος είναι ότι αυτή η εμπορική προστασία 

μπορεί να είναι λιγότερο ευάλωτη στην κριτική από τα εξωτερικά συμβαλλόμενα 

μέρη, ιδιαίτερα εάν οι εμπορικοί περιορισμοί είναι συνδεδεμένοι με ευαίσθητα 

πολιτικά θέματα, όπως η υγεία και η ασφάλεια (Kramer, 1984; Chambers & Pick, 

1994). Τα εμπόδια αυτά όμως, εν αντιθέσει με τα δασμολογικά εμπόδια, είναι 

δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να εκτιμηθούν. Συχνά είναι κρυμμένα στα κόστη αλλαγής 

που απαιτούνται για να ανταποκριθεί ένα προϊόν σε συγκεκριμένες προδιαγραφές ή 

κανονισμούς και στις χρονοβόρες δαπάνες των διαδικασιών δοκιμής και 

πιστοποίησης (Thilmany & Barrett, 1997). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή “τα 

τεχνικά εμπόδια όχι μόνο προσθέτουν παραπάνω δαπάνες, αλλά διαστρεβλώνουν 

επίσης τα σχέδια παραγωγής, αυξάνουν το κόστος παραγωγικής μονάδος, αυξάνουν τις 

δαπάνες για τα αποθέματα, αποθαρρύνουν την επιχειρησιακή συνεργασία και 

ματαιώνουν πλήρως τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς για τα βιομηχανικά προϊόντα. 

Έως ότου καταργηθούν αυτά τα εμπόδια, οι κοινοτικοί κατασκευαστές αναγκάζονται να 

εστιάσουν στις εθνικές παρά ηπειρωτικές αγορές και είναι ανίκανοι να ωφεληθούν από 

τις οικονομίες κλίμακας που μια αληθινά ενοποιημένη αγορά προσφέρει" (CEC, 1985, 

σελ. 17). Η αφαίρεση των τεχνικών εμποδίων μπορεί να βελτιώσει κατά μεγάλο 
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βαθμό την πρόσβαση στις αγορές, να άρει την προστασία των μεγάλων 

εγκατεστημένων εταιριών και να οδηγήσει σε έναν μεγαλύτερο βαθμό ανταγωνισμού.  

Τέλος, μια ακόμη αρνητική πτυχή των τεχνικών εμποδίων εισόδου τονίστηκε από τον 

Scherer και αφορά τις επιπτώσεις στις μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στο κόστος συμμόρφωσης με τους τεχνικούς κανονισμούς. Το κόστος 

των εξαρτημάτων που απαιτούνται για τον έλεγχο των υδάτων, του αέρα και της 

ασφάλειας των εργαζομένων από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που 

δημιουργούνται από τους περιβαλλοντικούς νόμους και νόμους ασφάλειας των 

εργαζομένων, έχουν οδηγήσει πολλές μικρές επιχειρήσεις στην χρεοκοπία (Scherer, 

1990). 

 

Μια τελευταία σειρά επιχειρημάτων κατά των νομικών εμποδίων εισόδου, 

προέρχεται από τις ανησυχίες για την αποδοτικότητα του συστήματος προστασίας 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα για τις πατέντες. Καθότι οι 

πατέντες παρέχουν μονοπωλιακά δικαιώματα στους κατόχους τους για αρκετά 

χρόνια, αυτοί βρίσκονται σε θέση αυξήσουν τις τιμές και να αποκομίσουν 

μονοπωλιακά κέρδη. Πέραν των γνωστών αρνητικών συνεπειών που κάθε μονοπώλιο 

έχει σε σχέση με την απώλεια πλεονάσματος για τους καταναλωτές, άλλες αρνητικές 

συνέπειες πηγάζουν από την αδυναμία εκμετάλλευσης της διαθέσιμης τεχνολογίας 

από τις άλλες εταιρίες και οργανισμούς. Αυτοί θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την 

νέα τεχνολογία για να παράξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες με πιο ταχύ ρυθμό. Γι’ 

αυτό και σε πολλές περιπτώσεις η χρονική διάρκεια ισχύος των πατεντών κρίνεται 

υπερβολικά μεγάλη από κοινωνικής πλευράς. Η κριτική αυτή στηρίζεται και στην 

άποψη ότι η γνώση αποτελεί ένα δημόσιο αγαθό, από την χρήση του οποίου δεν 

πρέπει να αποκλείεται κανένας (non-exclusivity). Αυτό το επιχείρημα είναι πιο 

ξεκάθαρο ειδικά στις περιπτώσεις που τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες μπορούν 

να έχουν άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων (π.χ. φάρμακα).  

Η παραχώρηση μιας μακροχρόνιας πατέντας όμως μπορεί να έχει και πιο εκτεταμένες 

συνέπειες για ένα βιομηχανικό κλάδο. Τα μονοπωλιακά κέρδη και η δύναμη αγοράς 

που κερδίζει η εταιρία που κατέχει μια σημαντική πατέντα, μπορεί να της επιτρέψουν 

να μονοπωλήσει τον κλάδο, οδηγώντας τις άλλες εταιρίες εκτός ανταγωνισμού. Αυτό 

πλήττει την κοινωνική ευημερία, καθότι η μονοπωλιακή δύναμη της εταιρίας 

ξεφεύγει από το μονοπώλιο ενός προϊόντος και επεκτείνεται σε όλη την βιομηχανία. 

Αυτή η διαδικασία εν μέρει οφείλεται σε μια αρνητική παραμέτρο του συστήματος 
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χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζεται με το ποιος κερδίζει τη 

πατέντα. Πολλές εταιρίες εμπλέκονται σε αυτήν στην διαδικασία που έχει ονομαστεί 

αγώνας πατεντών, και σημαίνει την υπερβολική επικέντρωση των εταιριών στην Ε&Α 

με σκοπό την απόκτηση μιας πατέντας. Καθώς τα γραφεία χορήγησης διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας παραχωρούν το δίπλωμα σε μια μόνο εταιρία, στην πρώτη που 

καταθέσει πλήρως όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτό σημαίνει ότι όλες οι 

άλλες εταιρίες που είχαν κάνει επενδύσεις σε Ε&Α της ίδιας τεχνολογίας δεν θα 

πάρουν τίποτα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται στη σύγχρονη οικονομική 

βιβλιογραφία “ο νικητής τα παίρνει όλα” (Lipczyksi & Wilson, 2001), και 

συνεπάγεται την άσκοπη σπατάλη πόρων σε Ε&Α.  

Προβλήματα όμως με τη διαδικασία χορήγησης πατεντών μπορεί να δημιουργηθούν 

και από τα διαφορετικά συστήματα που ακολουθούν οι χώρες στη χορήγηση τους 

(Church & Ware, 2000). Ένα ζήτημα έχει επίσης να κάνει με το βαθμό απαιτήσεων 

για καινοτομία. Όσο πιο απαιτητικά είναι τα κριτήρια διαφοροποίησης μιας 

καινοτομίας από τις προηγούμενες, τόσο πιο δύσκολο είναι να κερδίσει κάποιος μια 

πατέντα, μεγαλώνοντας παράλληλα το διάστημα για το οποίο μια τρέχουσα πατέντα 

μπορεί να κερδίζει μονοπωλιακά κέρδη. Άλλες αρνητικές παράμετροι των 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σχετίζονται με την πρόσφατη έξαρση στις αιτήσεις 

πατενταρίσματος ζώντων οργανισμών και φυτών. Αυτή η διαδικασία έχει προκαλέσει 

πολλές επικρίσεις από τους υποστηρικτές της άποψης ότι οι φυσικές χημικές ενώσεις 

και οργανισμοί ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα και γι’ αυτό μπορούν να 

κατοχυρώνονται νομικά και να γίνονται εμπορικά εκμεταλλεύσιμες. 

Αν και τα παραπάνω μας δείχνουν ότι στην ουσία οι κυβερνήσεις πρέπει μέσω της 

νομοθεσίας να ισορροπήσουν ανάμεσα στην παροχή κινήτρων στις ιδιωτικές εταιρίες 

για επένδυση σε Ε&Α και στη διάχυση της γνώσης ως δημόσιο αγαθό, έχουν υπάρξει 

και εντελώς διαφορετικές προτάσεις για την προώθηση της Ε&Α και της τεχνολογίας. 

Εναλλακτικά σχέδια προώθησης των καινοτομιών είναι αυτά που συνδέονται με τα 

κυβερνητικά βραβεία σε όσες εταιρίες ή οργανισμούς παράγουν καινοτόμα προϊόντα 

και υπηρεσίες. Αυτές οι απόψεις μάλιστα ενισχύονται από έρευνες που αποδεικνύουν 

ότι η Ε&Α δε σχετίζεται με τη χορήγηση πατεντών, αλλά είναι κάτι που θα συνέβαινε 

και χωρίς αυτές (Taylor & Silberston, 1973; Schankerman, 1998; Lipzyksi & Wilson, 

2001).  

 

Δ. Εμπειρικές Μελέτες 
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Λόγω του μεγάλου αριθμού νομικών εμποδίων εισόδου και της διαφορετικής μορφής 

που αυτά παίρνουν σε κάθε περίπτωση, οι εμπειρικές μελέτες πάνω στο θέμα είναι 

αρκετές. Όσον αφορά το θέμα των φυσικών μονοπωλίων και των μονοπωλιακών 

δικαιωμάτων μια αναλυτική θεωρητική και εμπειρική μελέτη είναι αυτή των Joskow 

& Rose (1989).  Μία άλλη μελέτη είναι αυτή των Gelfond & Spiller (1987) σε σχέση 

με την τραπεζική βιομηχανία και τους νομικούς περιορισμούς. Η σχέση πολιτικής 

παρέμβασης και ιδιωτικού τομέα εξετάζεται στη μελέτη του Spiller (1990), ενώ μια 

σημαντική έρευνα για τη σχέση της αναζήτησης ενοικίων και της δομής ενός κλάδου 

είναι αυτή του Pittman (1988). O OECD έχει επίσης κατά καιρούς δημοσιεύσει 

μεγάλο αριθμό ερευνών σε σχέση με κλάδους που θεωρούνται φυσικά μονοπώλια 

(π.χ. 2000, 2001).  

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα σε σχέση με τους δασμούς είναι αυτή των Geroski & 

Murfin (1991) για την βρετανική αγορά αυτοκινήτων, ενώ μια πλήρης ανάλυση και 

εκτίμηση τους μπορεί να βρεθεί στους Krugman & Obstfeld (1994). Γενική 

επισκόπηση των επιπτώσεων των δασμών, των ποσοστώσεων και άλλων εμπορικών 

πολιτικών γίνεται από τον Corden (1971), ενώ μελέτη σε σχέση με τις επιπτώσεις των 

δασμολογικών εμποδίων εισόδου στους καταναλωτές σε πραγματικές περιπτώσεις 

είναι αυτή των Rousslang  & Suomela (1985). Ο Tarr (1989), επίσης, για λογαριασμό 

της αμερικανικής Federal Trade Commission δημοσίευσε μια αξιολόγηση των 

επιπτώσεων των δασμών σε τρεις σημαντικούς κλάδους, στα υφάσματα, στα 

αυτοκίνητα και στο ατσάλι. 

Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, πολύ σημαντική εμπειρική μελέτη είναι αυτή του 

Carlsson (1983) για το ρόλο των βιομηχανικών επιδοτήσεων στην Σουηδία, ενώ πολύ 

ενδιαφέρουσα είναι και αυτή των Dixit & Kyle (1985). Χαρακτηριστική είναι και η 

μελέτη του Majumdar (1988) για την βιομηχανία αεροσκαφών. Η νομική πλευρά του 

θέματος των επιδοτήσεων εξετάζεται από τους Stewart & Dwyer (1998) και 

Hernandez de Madrid (2007). Ο ρόλος της φορολογίας στη δομή ενός κλάδου 

εξετάζεται σε μελέτες όπως αυτές των Prais (1981),  Spiller & Favaro (1984) και 

Μπιτζένη (2009), ενώ για τα δάνεια χαρακτηριστική είναι η μελέτη των Gonzalez-

Maestre & Granero (2003). Σε σχέση με τις πολιτικές προμηθειών σημαντικές είναι οι 

μελέτες των Duggan & Morton (2006) για το ρόλο των κυβερνητικών προμηθειών 

στις τιμές των φαρμάκων στις Η.Π.Α. και Burnett & Scherer (1989) για την αμυντική 

βιομηχανία των Η.Π.Α.  
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Η βιβλιογραφία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι πολύ εκτεταμένη. 

Θα αναφερθούν ενδεικτικά οι έρευνες των Taylor & Silberston (1973) και 

Schankerman (1998) σε σχέση με τον ρόλο των πατεντών στην καινοτομία. Σε σχέση 

με τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας και τα μέτρα για το 

περιβάλλον, μια πλήρης ανάλυση είναι αυτή των Gruenspecht & Lave (1989), ενώ 

μια μελέτη για συγκεκριμένο κλάδο (τρόφιμα) είναι αυτή των Thilmany & Barrett 

(1997). Βασικό εγχειρίδιο στο θέμα είναι αυτό των Bermann & Mavroidis (2006). 

Τα τεχνικά εμπόδια εξετάζονται από τον Cecchini (1988), σημαντικές όμως είναι και 

οι νομικές μελέτες των Marceau & Trachtman (2002) και Henson & Wilson (2005). 

Το πλήθος, το κόστος και η διάρκεια των διαδικασιών έναρξης, εγγραφής, 

πιστοποίησης, αδειοδότησης, και ασφάλισης εργαζομένων εξετάζεται από τους 

Djankov et al (2002) για 85 χώρες, ενώ πολύ καλή ανάλυση της λειτουργίας και των 

επιπτώσεων του διακανονισμού τιμών γίνεται από τους Carlton & Perloff (2000). Τα 

νομικά εμπόδια στις Βαλκανικές αγορές και συγκεκριμένα η περίπτωση της 

Βουλγαρίας εξετάστηκαν από τους Bitzenis (2002), Bitzenis and Marangos (2008) 

και Μπιτζένης (2009). Τέλος σε σχέση με το dumping χαρακτηριστικές είναι οι 

μελέτες των Krugman & Obstfeld (1994) αλλά και των Czako, Human & Miranda 

(2003).  
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3.1.1.8 ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Α. Περιγραφή 

Τα δίκτυα συνεργασίας αναφέρονται στις σχέσεις συνεργασίας των εγκατεστημένων 

εταιριών με άλλες εταιρίες, οργανισμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και 

κυβερνήσεις. Αν και η έννοια και η σημασία των δικτύων συνεργασίας είναι γενικά 

παραμελημένη στη θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης, σύμφωνα με κάποιους 

συγγραφείς, όπως οι Porter (1990), Prevezer (1997), Jacobson & Αndreosso (1996), 

Gulati et al (2000) και OECD (2005), τα δίκτυα συνεργασίας μπορεί να αποτελέσουν 

σημαντικό παράγοντα καθορισμού των συνθηκών εισόδου και της δομής ενός 

κλάδου. Η εξέταση των δικτύων επίσης θέτει τις βάσεις για μια ρεαλιστική 

αντιμετώπιση του τρόπου που λειτουργούν σήμερα οι οικονομικοί οργανισμοί. Η 

εικόνα των ατομιστικών εταιριών που ανταγωνίζονται η μια την άλλη σε μια 

απρόσωπη αγορά, καθίσταται όλο και περισσότερο ανεπαρκής σε έναν κόσμο στον 

οποίο οι εταιρίες ενσωματώνονται συνεχώς σε δίκτυα κοινωνικών, επαγγελματικών 

και ανταλλακτικών σχέσεων με άλλους οργανισμούς (Granovetter, 1985; Gulati, 

1998; Galaskiewicz & Zaheer, 1999; Gulati et al, 2000). Τέτοια δίκτυα καλύπτουν το 

σύνολο των οριζόντιων και κάθετων σχέσεων μιας εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων 

των σχέσεων με άλλες βιομηχανίες και χώρες. Συνεπώς μια ρεαλιστική εξέταση των 

δυσκολιών εισόδου για έναν νέο ανταγωνιστή σε μια βιομηχανία, δε θα μπορούσε να 

μην περιλαμβάνει μια ανάλυση του ρόλου των δικτύων συνεργασίας και των 

επιπτώσεων που αυτά θα μπορούσαν να έχουν στην δομή ενός κλάδου.  

 

Β. Πηγές 
Οι πηγές των δικτύων συνεργασίας των εγκατεστημένων εταιριών μπορούν να 

πάρουν πολλές μορφές, και κάθε μια από αυτές παρουσιάζει διαφορετικό βαθμό 

στρατηγικών σχέσεων και δέσμευσης. Κάποιες από τις γνωστές είναι οι ακόλουθες: 

i. Στρατηγικές Ομάδες 

Η έννοια της στρατηγικής ομάδας αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον Porter 

(1976), με σκοπό να εξηγήσει πιο ολοκληρωμένα το υπόδειγμα δομής - 

συμπεριφοράς - επίδοσης και τις διαφορές στα περιθώρια κέρδους που παρουσιάζουν 

διάφορες εταιρίες. Ο διαχωρισμός σε στρατηγικές ομάδες αναφέρεται στην 

ομαδοποίηση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν κοινές στρατηγικές ή 

μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά (Ουσταπασίδης & Κατσουλάκος, 1999). Ο 
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προσδιορισμός των στρατηγικών ομάδων μπορεί να γίνει βάσει ομοιοτήτων στα 

παραγόμενα προϊόντα, στην κλίμακα παραγωγής, την τιμή, την ποιότητα, την 

τεχνολογία, την Ε&Α, τους πελάτες, τους προμηθευτές και σε αρκετές ακόμη 

διαστάσεις (Gulati et al, 2000). Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι αυτή των Nohria 

& Garcia-Pont (1991), που χρησιμοποίησαν τις εταιρικές αλληλεπιδράσεις και 

σχέσεις για να προσδιορίσουν ενδοβιομηχανικές ομάδες. Αυτές τις ομάδες ονόμασαν 

"στρατηγικά μπλοκ". Τα μπλοκ είναι ομάδες εταιριών που συμμαχούν μεταξύ τους 

αλλά όχι με άλλες εταιρίες στη βιομηχανία. Οι στρατηγικές ομάδες μπορεί όμως να 

περιλαμβάνουν και επιχειρήσεις που προέρχονται από διαφορετικούς βιομηχανικούς 

κλάδους (Porter,1976; Caves & Porter, 1977).  

ii. Βιομηχανικές ζώνες 

Οι βιομηχανικές ζώνες αναφέρονται σε έναν μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων που είναι συγκεντρωμένες σε μια περιοχή (Jacobson & Andreosso-

O’Callaghan, 1996) και δρουν αναλογικά με μια μεγάλη εταιρία (Best, 1990). Το 

σύστημα παραγωγής σε μια βιομηχανική ζώνη χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο 

σύνολο εταιριών που ειδικεύονται σε διάφορα στάδια παραγωγής ενός ομοιογενούς 

προϊόντος, χρησιμοποιώντας συχνά εύκαμπτη τεχνολογία παραγωγής και συνδέοντας 

τις δραστηριότητές τους με στενούς συνδέσμους και άμεση επικοινωνία (Pyke & 

Sengenberger, 1990; Harrison, 1992). Διοικητικά αυτό υπονοεί ότι οι εταιρίες των 

βιομηχανικών περιοχών έχουν σχετικά επίπεδες οργανωτικές δομές και απουσιάζουν 

τα κάθετα οργανωτικά κέντρα. Μεταξύ των εταιριών υπάρχει ανταγωνισμός σε 

μερικά επίπεδα, σε άλλα όμως οι δραστηριότητες αυτών των ανεξάρτητων εταιριών 

συντονίζονται έντονα για να επιτευχθεί η παραγωγή ενός κοινού αγαθού ή υπηρεσίας. 

Αυτό συνεπάγεται έναν μεγάλο βαθμό ανταλλαγής πληροφοριών και εμπιστοσύνης 

μεταξύ των εταιριών (Schmitz & Musyck, 1994). Στη λειτουργία των βιομηχανικών 

ζωνών σημαντικό ρόλο συχνά παίζουν και οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές της 

περιοχής. Αυτές οι γεωγραφικά καθορισμένες περιοχές μπορούν να διαμορφώσουν 

ένα αποτελεσματικό “κοινωνικό και οικονομικό σύνολο”, και είναι τουλάχιστον εν 

μέρει αρμόδιες για την αναζωογόνηση της οικονομίας της "τρίτης Ιταλίας " (Best, 

1990). 

iii. Filieres 

Γάλλοι οικονομολόγοι όπως ο Montfort (1983), έχουν χρησιμοποιήσει τον όρο filiere  

για να αναφερθούν σε ένα σύστημα στο οποίο ένα αγαθό ή μια υπηρεσία παρέχεται 

στον τελικό καταναλωτή μέσω μιας σειράς διαδικασιών που εκτελούνται από 
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ανεξάρτητες οικονομικές μονάδες που αναπτύσσουν διαφορετικές δραστηριότητες. 

Αυτές οι μονάδες παραγωγής μπορούν να ανήκουν σε διαφορετικές βιομηχανίες και 

να συνδέονται με σχέσεις αγοραστή-προμηθευτή. Ένα filiere έτσι αποτελείται από 

μια αλυσίδα οικονομικών δραστηριοτήτων που κυμαίνονται από την εξαγωγή των 

φυσικών πόρων ως τη διανομή του τελικού προϊόντος. Κάποιοι συγγραφείς όπως ο 

Truel (1983) και οι Storper & Walker (1989) επέκτειναν την θεωρία του filiere, 

ενσωματώνοντας μια τεχνολογική σχέση ως μέρος του ορισμού τους. Σε αυτήν τη 

βάση οι Antonelli et al (1992), στην μελέτη τους για τα οικονομικά του βιομηχανικού 

εκσυγχρονισμού, επικεντρώθηκαν στο filiere ως ”ένα σύνολο αλληλένδετων 

δραστηριοτήτων παραγωγής που όλες επηρεάζονται από οποιαδήποτε αρκετά μεγάλη 

τεχνολογική αλλαγή που εμφανίζεται σε οποιαδήποτε από αυτές" (σελ. 13). 

Επί του πρακτέου, ένα filiere αποτελείται από τρεις πόλους: τον ανοδικό, τον 

κεντρικό και τον καθοδικό. Ο ανοδικός πόλος είναι ένα σύνολο επιχειρήσεων 

προμηθευτών που προμηθεύουν την αγορά με πρώτες ύλες ή αρχικά προϊόντα, ο 

κεντρικός πόλος εμπλέκεται στον μετασχηματισμό των εισαγωγών όπως οι πρώτες 

ύλες ή τα αρχικά προϊόντα στα τελικά αγαθά, και ο καθοδικός πόλος αφορά τις 

βιομηχανίες που αγοράζουν από τον κεντρικό πόλο και διανέμουν τα αγαθά. Ρόλο 

στα filiere όμως μπορούν να παίξουν και άλλες εταιρίες, που δεν σχετίζονται άμεσα 

με το filiere, όπως για παράδειγμα οι εταιρίες που προσφέρουν εξοπλισμό, τεχνολογία 

ή μεταφορικές υπηρεσίες.  

Σε σχέση με τα filiere πρέπει να αναφερθεί τέλος, ότι η έννοια τους αναπτύχθηκε 

προς το τέλος της δεκαετίας του '70 από τους Γάλλους οικονομολόγους στα πλαίσια 

της μειωμένης ανταγωνιστικότητας της γαλλικής βιομηχανίας. Είδαν μια ανάγκη να 

αναδιοργανωθεί εκ νέου η εγχώρια αγορά και γι’ αυτό καθόρισαν το βέλτιστο filiere, 

μεταξύ άλλων, ως ένα που αποτελείται από ισχυρές γαλλικές (σε αντιδιαστολή με 

ξένες) εταιρίες. Απώτερος στόχος ήταν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

γαλλικής βιομηχανίας μέσω της ενίσχυσης των κλάδων στους οποίους υπήρχε μεγάλη 

εξάρτηση από τις εισαγωγές, αλλά και μέσω της αύξησης των εξαγωγών στην 

παγκόσμια αγορά (Jacobson & Andreosso-O’Callaghan, 1996).  

iv. Συστάδες  

Μια άλλη μορφή δικτύων συνεργασίας, που έχει κοινά χαρακτηριστικά τόσο με τις 

βιομηχανικές ζώνες όσο και με τα filiere, είναι οι συστάδες. Η έννοια 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Porter (1990) για να περιγράψει τις ομάδες 

επιχειρήσεων από διαφορετικές βιομηχανίες που συγκεντρώνονται σε μια 
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συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και χαρακτηρίζονται τόσο από οριζόντιες όσο και 

από κάθετες σχέσεις (σελ. 73). Ένας άλλος, πιο πρόσφατος ορισμός, είναι αυτός της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2009) που ορίζει τις συστάδες ως γεωγραφικές ομάδες 

αλληλένδετων επιχειρήσεων που μοιράζονται εξειδικευμένη υποδομή, αγορές 

εργασίας και υπηρεσίες. Αυτές οι συγκεντρώσεις ειδικευμένων σε συγκεκριμένες 

τεχνολογίες επιχειρήσεων, προμηθευτών, φορέων παροχής υπηρεσιών και 

ερευνητικών ινστιτούτων, δημιουργούνται για να ωθήσουν την παραγωγικότητα 

όλων των συμμετεχόντων. Το κοινό χαρακτηριστικό των συστάδων με τα filiere είναι 

η ύπαρξη κάθετων σχέσεων, ενώ με τις βιομηχανικές ζώνες το βασικό κοινό 

χαρακτηριστικό έγκειται στη γεωγραφική συγκέντρωση. Συνεπώς δικαιολογημένα 

ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν τα filieres ως "πολύτιμο πρόδρομο για τις συστάδες” 

Porter (1990, σελ. 789) και τις βιομηχανικές ζώνες ως “συστάδες ή τουλάχιστον 

τμήματα συστάδων” (Jacobson & Andreosso-O’Callaghan, 1996, σελ.120). Σημαντικό 

ρόλο στον σχηματισμό και στην λειτουργία των συστάδων παίζει η ανταλλαγή 

πληροφοριών. Μεταξύ των εταιριών που συμμετέχουν στις συστάδες υπάρχει μια 

αλληλεπίδραση που πηγάζει από “την ανταλλαγή και διάχυση πληροφοριών για τις 

ανάγκες, τις τεχνικές και την τεχνολογία ανάμεσα στους αγοραστές, τους προμηθευτές 

και τις συνδεόμενες βιομηχανίες” (Porter, 1990, σελ. 152). 

v. Δίκτυα 

Τα δίκτυα είναι συστήματα συνεργασίας που έχουν μια περισσότερο τεχνολογική 

διάσταση. Συνδέουν τις επιχειρήσεις, τον ακαδημαϊκό κόσμο ή τις συστάδες που δε 

βρίσκονται απαραίτητα στην ίδια περιοχή αλλά μπορούν να ωφεληθούν από μια 

συνεργασία. Τα δίκτυα συνεργασίας μπορούν να πάρουν τη μορφή ενδοεταιρικών 

συνδέσμων, μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας, σχέσεων εργατικού δυναμικού και 

διεύθυνσης, όσο και συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Cooke & Morgan, 

1990; Jacobson & Andreosso-O’Callaghan, 1996). Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή 

και την εξάπλωση των δικτύων έχουν παίξει και οι νέες τεχνολογίες που σχετίζονται 

με τους Η/Υ και το Διαδίκτυο, καινοτομίες οι οποίες κατέστησαν δυνατό ένα πολύ 

ταχύτερο αλλά και στενό βαθμό επικοινωνίας και συνεργασίας.  

vi. Κοινοπραξίες 

Κοινοπραξία είναι η ένωση εταιριών με σκοπό την ανάληψη και διεκπεραίωση 

κάποιου συγκεκριμένο επιχειρησιακού σχεδίου. Είναι παρόμοιο με μια συνεργασία, 

αλλά περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα (όπως η παραγωγή ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος ή στην έρευνα μιας συγκεκριμένης ενότητας). Οι 
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κοινοπραξίες μπορούν να γίνουν ζήτημα εξέτασης για την πολιτική ανταγωνισμού 

όταν χρησιμοποιούνται από ανταγωνίστριες εταιρίες. Οι κοινοπραξίες 

δικαιολογούνται συνήθως αν το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλο 

ρίσκο και απαιτεί μεγάλα ποσά κεφαλαίου. Κατά συνέπεια οι κοινοπραξίες είναι πιο 

συνήθεις στις βιομηχανίες όπου υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις σε κεφάλαιο και η 

πιθανότητα αποτυχίας είναι υψηλή. Συναντώνται κυρίως κατά την εκπόνηση σχεδίων 

Ε&Α ή μεγάλων επιχειρηματικών σχεδίων.  

 

Γ. Δίκτυα Συνεργασίας ως Εμπόδια Εισόδου 

Η παρατήρηση των πηγών ή μορφών δικτύων συνεργασίας που αναφέρθηκαν στο 

προηγούμενο τμήμα, υποδεικνύει ότι ανάμεσα τους υπάρχουν κάποιες βασικές 

ομοιότητες και διαφορές. Η βασική ομοιότητα είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις 

υπάρχει ένας βαθμός συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων με σκοπό την 

από κοινού βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. Οι διαφορές υπάρχουν κυρίως στην 

γεωγραφική τοποθέτηση. Ενώ δηλαδή οι βιομηχανικές ζώνες τα filiere και οι 

συστάδες έχουν γεωγραφική διάσταση, τα δίκτυα, οι κοινοπραξίες και οι στρατηγικές 

ομάδες δεν έχουν κάποιο περιορισμό ως προς την τοποθεσία των επιχειρήσεων.  

Η ανάλυση του ρόλου των δικτύων συνεργασίας ως εμπόδια εισόδου θα διεξαχθεί 

παραθέτοντας αρχικά τους λόγους για τους οποίους τα δίκτυα θα μπορούσαν να 

αποτρέψουν ή να καθυστερήσουν την είσοδο, και έπειτα τα επιχειρήματα υπέρ της 

άποψης ότι τα δίκτυα δεν επηρεάζουν την είσοδο. Σε αυτό το σημείο, όμως, πρέπει να 

γίνει η παρατήρηση ότι τα δίκτυα συνεργασίας, αν και συμπεριλαμβάνονται στο 

τμήμα των δομικών εμποδίων εισόδου, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και 

στρατηγικά από τις εγκατεστημένες εταιρίες για να αποκλείσουν την είσοδο των νέων 

ανταγωνιστών. Συμπεριλαμβάνονται όμως στα δομικά εμπόδια κυρίως λόγω του ότι 

αποτελούν μια δομική κατάσταση που μια νέα εταιρία θα πρέπει να αντιμετωπίσει 

κατά την είσοδό της σε ένα βιομηχανικό κλάδο. 

 

Ι. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι τα δίκτυα συνεργασίας αποτελούν εμπόδιο 

εισόδου. 

Η συμμετοχή των εγκατεστημένων εταιριών σε μορφές συνεργασίας όπως οι 

συστάδες, οι κοινοπραξίες, τα filiere, οι βιομηχανικές ζώνες ή οι στρατηγικές ομάδες, 

δίνει σε αυτές τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν πολύτιμους πόρους που θα τις 

βοηθήσουν να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και να 
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προστατεύσουν ή να βελτιώσουν την θέση τους στην αγορά. Αυτό όμως από μόνο 

του δεν είναι κατακριτέο από κοινωνικής απόψεως. Προβλήματα μπορούν να 

προκύψουν όταν αυτές οι σχέσεις συνεργασίας δημιουργούν εμπόδια στην είσοδο 

νέων ανταγωνιστών. Γι’ αυτό το λόγο η ανάλυση των επιχειρημάτων υπέρ της 

άποψης ότι τα δίκτυα συνεργασίας αποτελούν εμπόδια εισόδου θα γίνει με παράθεση 

αρχικά των θετικών επιπτώσεων των δικτύων συνεργασίας και έπειτα εξηγώντας με 

ποιο τρόπο αυτές θα μπορούσαν να αποκλείσουν ή να δυσκολέψουν σημαντικά την 

είσοδο.  

 

Οι θετικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει η εμπλοκή εγκατεστημένων 

εταιριών σε δίκτυα συνεργασίας με άλλους οργανισμούς, εταιρίες, πανεπιστήμια ή 

ερευνητικά κέντρα είναι αρκετές, και καλύπτουν όλες σχεδόν τις δραστηριότητες μιας 

εταιρίας. Μια σειρά επιχειρημάτων αφορά αρχικά τα δίκτυα συνεργασίας που έχουν 

γεωγραφικό χαρακτήρα. Προέρχεται από τις απόψεις των Krugman (1991) και 

Prevezer (1997), οι οποίοι επεκτείνοντας την θεωρία του Marshall (1920), 

ισχυρίζονται ότι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους πολλές εταιρίες σχηματίζουν 

συστάδες και βιομηχανικές ζώνες (ειδικά σε τεχνολογικά δυναμικούς κλάδους, όπως 

π.χ. η Silicon Valley για τους υπολογιστές στις Η.Π.Α.) είναι τρεις. Αυτοί είναι: το 

ειδικευμένο προσωπικό, οι εξειδικευμένοι συντελεστές παραγωγής και η διάχυση 

πληροφοριών. Το ειδικευμένο προσωπικό αποτελείται από ανθρώπους που κατοικούν 

στην περιοχή και είναι εξοικειωμένοι τόσο με τεχνολογικά και διοικητικά θέματα 

μιας βιομηχανίας, όσο και με τη γενικότερη επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής. 

Οι εξειδικευμένοι συντελεστές παραγωγής μπορεί να πάρουν την μορφή 

εξαρτημάτων, διαδικασιών, ερευνητικών εργαλείων και τεχνολογίας που πρέπει να 

προσαρμοστούν και να αναπτυχθούν για μια ιδιαίτερη νέα αγορά. Η τοποθέτηση 

κοντά σε αυτούς τους συντελεστές παραγωγής ή μια συνεργασία με εταιρίες που τους 

κατέχουν μπορεί να ωφελήσει σημαντικά μια εγκατεστημένη εταιρία. Η διάχυση 

γνώσης είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί. Στοιχεία για την ύπαρξή της μπορούν να 

εντοπιστούν στην εργασία των Jaffe et al (1993), οι οποίοι εξετάζοντας τις πατέντες, 

συμπέραναν ότι η γνώση που συνδέεται με αυτές διαχέεται γρήγορα στις εταιρίες που 

υπάρχουν στην ίδια περιοχή. Οι αιτίες που αναφέρονται προέρχονται από την 

ανταλλαγή πληροφοριών τεχνικής ή μη φύσεως μέσα από κοινωνικά και 

επιχειρηματικά δίκτυα (Prevezer, 1997).  
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Μια άλλη σειρά επιχειρημάτων προέρχεται από τις επιπτώσεις των δικτύων 

συνεργασίας στη ζήτηση των προϊόντων και το κόστος. Όσον αφορά την ζήτηση, τα 

δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των εταιριών συνεπάγονται αρχικά, ειδικά όταν οι 

εταιρίες ανήκουν σε διαφορετικά στάδια παραγωγής, την εξασφάλιση ενός σταθερού 

ποσοστού πωλήσεων μέσω της συνεργασίας. Η συνεργασία μπορεί να απορροφήσει 

ένα μεγάλο κομμάτι ή και ολόκληρη ακόμη την παραγωγή μιας εμπλεκόμενης 

εταιρίας. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα οι σχέσεις συνεργασίας παίρνουν τόσο 

στενό χαρακτήρα, ώστε οι εταιρίες συνδέουν άμεσα την παραγωγή τους ή την 

προσφορά των υπηρεσιών τους με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους και του 

χρόνου απόκρισης στις παραγγελίες. Χαρακτηριστικά αυτής της περίπτωσης είναι η 

σύνδεση των εγκατεστημένων εταιριών με τους προμηθευτές μέσω ηλεκτρονικών 

συστημάτων αυτόματης παραγγελίας (π.χ. σύστημα Kanban της Toyota). Ένα άλλο 

επιχείρημα με περισσότερο γεωγραφική χροιά σχετίζεται με πλεονεκτήματα ζήτησης 

όταν οι εταιρίες κερδίζουν μερίδιο αγοράς από την εγκατάσταση κοντά σε άλλες 

εταιρίες του ίδιου κλάδου. Ειδικά στις συστάδες, οι πελάτες μπορούν να 

προσεγγίσουν και να συγκρίνουν τις εταιρίες ευκολότερα.   

Οι θετικές επιπτώσεις των δικτύων συνεργασίας σε σχέση με το κόστος σχετίζονται 

επίσης με την μείωση του κόστους συναλλαγής και παραγωγής (Grandori, 1999; 

Ring, 1999). Tο κόστος συναλλαγής περιλαμβάνει το κόστος αναζήτησης 

προμηθευτών, συνεργατών και πελατών, το κόστος επικοινωνίας και συναλλαγής 

μαζί τους αλλά και το κόστος μάθησης που περιέχει η συνεργασία με αυτούς. Στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν στενά δίκτυα συνεργασίας, υποστηρίζει ο Ring (1999), 

τότε αυτό το κόστος μπορεί να ελαχιστοποιηθεί. Σε σχέση με το κόστος παραγωγής, ο 

Uzzi (1997) έχει υποστηρίξει ότι η στενότερη συνεργασία, ο καλύτερος συντονισμός 

και έλεγχος, η διατήρηση μικρότερων αποθεμάτων και πρώτων υλών, τα μικρότερα 

διοικητικά κόστη και γενικότερα η εκμετάλλευση διαφόρων οικονομιών κλίμακας και 

φάσματος στην παραγωγή μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος αυτό. Τα 

πλεονεκτήματα αυτά είναι ιδιαίτερα αισθητά σε βιομηχανίες στις οποίες οι οικονομίες 

κλίμακας είναι σημαντικές. Μάλιστα συγγραφείς όπως οι Dyer (1996), Gandori 

(1999), Noteboom (1999) και Ring (1999) συνέδεσαν τα δίκτυα συνεργασίας με 

μικρότερο κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης, περισσότερη καινοτομία και καλύτερη 

απόκριση στις αλλαγές στην τεχνολογία και στις ανάγκες των καταναλωτών. Σε αυτή 

τη σειρά επιχειρημάτων πρέπει να αναφερθεί και η πιθανή μείωση του ευκαιριακού 

κόστους, καθότι οι εμπλεκόμενες σε δίκτυα συνεργασίας εταιρίες κερδίζουν χρόνο 
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που τους επιτρέπει να αναλάβουν και να υλοποιήσουν ταυτόχρονα περισσότερα 

επιχειρηματικά σχέδια, καθώς και να εκμεταλλευτούν καλύτερα αποκλειστικά 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους. 

Πολύ σημαντική για την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν 

στα δίκτυα είναι όμως και η ανταλλαγή πληροφοριών που παρατηρείται μεταξύ τους. 

Η ανταλλαγή των πληροφοριών μπορεί να αφορά τόσο στις μεθόδους παραγωγής, 

προώθησης και διανομής, όσο και στην Ε&Α για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τους 

πελάτες, τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές, το μάρκετινγκ κ.ά.. Συνεπώς οι 

εγκατεστημένες εταιρίες που συμμετέχουν σε δίκτυα μπορούν να ωφεληθούν σε 

μεγάλο βαθμό από αυτές τις συνεργασίες και να μειώσουν τις ασυμμετρίες στην 

τεχνογνωσία που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ τους (Gulati et al, 2000). Κάθε 

συμμετέχων μπορεί να κερδίσει γνώση για τους πόρους και τις ικανότητες των άλλων 

και να τα εκμεταλλευτεί κατάλληλα προς ίδιον όφελος. Σημαντικό όμως είναι και το 

γεγονός ότι αυτή η διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών επιτρέπει στις εταιρίες 

να παράγουν συμβατά προϊόντα, εκμεταλλευόμενη έτσι για εμπορικούς σκοπούς η 

μία την τεχνολογία της άλλης.  

Μια άλλη πτυχή των πλεονεκτημάτων των δικτύων συνεργασίας αφορά την άντληση 

κεφαλαίων και τη διασπορά του κινδύνου αποτυχίας. Μέσω των μορφών 

συνεργασίας όπως οι κοινοπραξίες, τα filiere, τα δίκτυα και οι στρατηγικές ομάδες, οι 

εταιρίες μπορούν να αντλήσουν χρηματικά κεφάλαια για τη στήριξη των 

δραστηριοτήτων τους και την χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων. Τα 

κεφάλαια αυτά παρέχονται όμως με την υπόσχεση της συνέχισης της συνεργασίας και 

της κοινής ωφέλειας μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτή η διαδικασία πέραν της μείωσης 

του κόστους κεφαλαίου που μπορεί να επιφέρει, δύναται επίσης να μοιράσει τον 

κίνδυνο αποτυχίας (π.χ. ενός επιχειρηματικού σχεδίου Ε&Α) σε πολλές εταιρίες, έτσι 

ώστε να μην αναγκαστεί μόνο μια να υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της πιθανής 

αποτυχίας.  

 

Όλες οι θετικές επιπτώσεις των δικτύων συνεργασίας που αναφέρθηκαν παραπάνω 

σκοπεύουν να τονίσουν την σημαντικότητα τους για την επίδοση των εταιριών αλλά 

και να αναδείξουν τους τομείς δραστηριότητας που μπορούν να επηρεάσουν. Αν μια 

εγκατεστημένη εταιρία εκμεταλλευτεί σωστά τα δίκτυα συνεργασίας μπορεί να 

κερδίσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να διατηρήσει ένα μεγάλο 
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μερίδιο αγοράς. Η συμπεριφορά αυτή όμως συνδέεται εν μέρει και με την εμπόδιση 

της εισόδου.  

Οι λόγοι για τους οποίους τα δίκτυα συνεργασίας των εγκατεστημένων εταιριών θα 

μπορούσαν να έχουν επίπτωση στην είσοδο νέων εταιριών σε έναν κλάδο αφορούν 

την δυσκολία πρόσβασης σε υπάρχοντα δίκτυα και την δυσκολία συμμετοχής σε νέα. 

Το γεγονός ότι τα δίκτυα επιτρέπουν στις εταιρίες να συγκεντρώσουν αποκλειστικές 

πληροφορίες η μια για την άλλη, συνεπάγεται ένα μεγάλο βαθμό δέσμευσης μεταξύ 

τους (Gulati, 1995). Για τους συμμετέχοντες στα δίκτυα υπάρχει η προσδοκία ότι θα 

επιδείξουν αφοσίωση στην συμμαχία και για όσο καιρό διαρκεί αυτή, δε θα 

συνεργάζονται με άλλες εταιρίες. Συνεπώς μέσω της επιλογής της συμμαχίας με 

κάποιους συνεργάτες, οι υπόλοιπες εταιρίες παρόμοιου χαρακτήρα αποκλείονται ipso 

facto από αυτήν και η συμμετοχή στο δίκτυο κλειδώνει τη συμμετέχουσα εταιρία στη 

συνεργασία με συγκεκριμένες εταιρίες (Gulati et al, 2000).  

Οι δεσμοί που δημιουργούνται ανάμεσα στις εταιρίες που συμμετέχουν σε 

οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, γεωγραφική η όχι, μπορεί να αποκλείσει την 

πρόσβαση σε νέες εταιρίες, και συνεπώς να καταστήσει δυνατή τη διατήρηση ενός 

αυξημένου ποσοστού κέρδους. Με σκοπό να γίνουν ανταγωνιστικές, οι νέες εταιρίες 

θα πρέπει να εξασφαλίσουν και αυτές τα κατάλληλα δίκτυα συνεργασίας, πράγμα, 

όμως, το οποίο στην πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ δύσκολο. Η δυσκολία 

αυτή οφείλεται τόσο στην δέσμευση πολλών εταιριών στα υπάρχοντα κάθετα και 

οριζόντια δίκτυα, όσο και στις απαιτήσεις σε κεφάλαιο που χρειάζονται για να 

επιτευχθεί το επίπεδο παραγωγής και οργάνωσης που θα επιτρέψει τη συνεργασία με 

άλλες εταιρίες του ίδιου ή διαφορετικού κλάδου. Στις περιπτώσεις που ο βαθμός 

συνεργασίας μεταξύ εταιριών είναι μεγάλος και χαρακτηρίζεται από λίγες εταιρίες, 

μακροπρόθεσμες σχέσεις, συμβόλαια και συγχώνευση της μίας εταιρίας στην 

παραγωγική διαδικασία της άλλης, η δυσκολία εισόδου αυξάνεται ανάλογα. Μια 

τελευταία αιτία εμπόδισης εισόδου, λόγω κυρίως των γεωγραφικών δικτύων 

συνεργασίας, έχει να κάνει με το υψηλό κόστος ενοικίων, γης και προσωπικού που 

συνεπάγεται η γεωγραφική συγκέντρωση πολλών εταιριών του ίδιου κλάδου σε μια 

περιοχή (Larsen & Rogers, 1984; Prevezer, 1997). 

 

ΙΙ. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι τα δίκτυα συνεργασίας δεν αποτελούν 

εμπόδια εισόδου.  
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Από την άλλη πλευρά όμως έχουν διατυπωθεί αντίθετα με τα παραπάνω 

επιχειρήματα, τα οποία υποστηρίζουν την άποψη ότι τα δίκτυα συνεργασίας δεν 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην είσοδο νέων ανταγωνιστών σε ένα κλάδο και ότι 

μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να την προάγουν κιόλας. Καταρχάς όλα τα 

προαναφερθέντα επιχειρήματα που αφορούσαν τα πλεονεκτήματα της εμπλοκής 

κάποιας εταιρίας σε ένα γεωγραφικό ή όχι δίκτυο συνεργασίας, θα μπορούσαν να 

ωφελήσουν σημαντικά και οποιαδήποτε νεοεισερχόμενη εταιρία, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα μπορούσε να συμμετάσχει σε αυτά. Συνεπώς τόσο η πρόσβαση σε 

κεφάλαιο, η ανταλλαγή πληροφοριών, η μείωση του κόστους, η συνεργασία στην 

Ε&Α, η ανταλλαγή προσωπικού, η εκμετάλλευση αποκλειστικών συντελεστών 

παραγωγής, η συνεργασία στις πωλήσεις και το μοίρασμα του κινδύνου αποτυχίας 

μπορεί να ωφελήσουν σημαντικά και τις νέες εταιρίες, εφόσον καταφέρουν να 

συνδεθούν με άλλες εταιρίες και οργανισμούς του ίδιου ή διαφορετικού κλάδου. 

Σημαντικό είναι επίσης ότι τα οφέλη ενός δικτύου συνεργασίας θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν τους εισερχόμενους όλων των ειδών, είτε δηλαδή ο εισερχόμενος είναι 

μια μεγάλη πολυεθνική που διαφορετικοποιείται σε έναν καινούργιο κλάδο είτε μια 

νέα μικρή τοπική επιχείρηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των θετικών επιπτώσεων 

που τα δίκτυα συνεργασίας μπορούν να προκαλέσουν για τις μικρές εταιρίες, είναι οι 

βιομηχανικές ζώνες στην ιταλική περιοχή Emilia-Romagna, όπου κατασκευάζονται 

έπιπλα, πλακάκια, υφάσματα, ρούχα, μηχανήματα κ.ά. Αυτές οι βιομηχανικές ζώνες 

δίνουν την ευκαιρία στις μικρές εταιρίες που συνεργάζονται μέσα σε αυτές να γίνουν 

πιο παραγωγικές και να εξάγουν σε καινούργιες αγορές (e.g. Best, 1990; Jacobson & 

Andreosso-O’Callaghan, 1996). Ίσως αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει πολλές προσπάθειες για τη δημιουργία και 

προώθηση των συστάδων ανά την Ευρώπη μέσω διαφόρων χρηματοδοτούμενων 

δράσεων και οργανισμών. 

Αν και ως τώρα η ανάλυση επικεντρώθηκε στη θετική πλευρά των δικτύων 

συνεργασίας, χρήσιμο είναι να γίνει και μια αναφορά στις πιθανές αρνητικές 

επιπτώσεις τους, οι οποίες θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν κάποια εταιρία, 

εγκατεστημένη ή μη, από το να εμπλακεί σε αυτά. Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις 

είναι η υπερβολική εξάρτηση από άλλες εταιρίες, η μη δυνατότητα συνεργασίας με 

αποδοτικότερους συνεργάτες, η δυσκολία και χρονοτριβή στην απόκριση στις 

τεχνολογικές αλλαγές και στις αλλαγές των προτιμήσεων των καταναλωτών, η 

δυσκολία συνεννόησης λόγω της ύπαρξης πολλών κέντρων αποφάσεων και κατ’ 
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επέκταση η αύξηση του κόστους (Gulati et al, 2000). Για τους παραπάνω λόγους 

πολλές εταιρίες, και ειδικά αυτές που κατέχουν μεγάλα μερίδια αγοράς και ανώτερη 

διαπραγματευτική δύναμη, προσπαθούν συχνά να απομονωθούν από τέτοιες 

υποσχέσεις αφοσίωσης, αποφεύγοντας να υπογράψουν αποκλειστικές συμμαχίες. 

Αντίθετα προτιμούν να διατηρούν πολλαπλές συμμαχίες, η αξία των οποίων 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και με το πώς διαμορφώνεται 

κάθε φορά το ανταγωνιστικό τοπίο (Gulati et al, 2000). Αντίστοιχή είναι και η άποψη 

του Scassellati (1991), ο οποίος υποστηρίζει ότι πλέον οι εταιρίες, και ειδικά οι 

πολυεθνικές, δεν μπορούν να δεσμευτούν σε καμία περιοχή ή επιχειρηματικό 

συνεργάτη.  

Έν κατακλείδι θα μπορούσε να παρατηρηθεί ότι τα δίκτυα συνεργασίας μπορούν να 

λειτουργήσουν ως μια πηγή τόσο ευκαιρίας όσο και περιορισμού για τις υπάρχουσες 

και νέες εταιρίες ενός κλάδου. Οι επιπτώσεις τους, τόσο οι αρνητικές όσο και οι 

θετικές,  μπορεί να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην εξέλιξη του ανταγωνισμού και στις 

διαφορές που παρατηρούνται στα επίπεδα κερδοφορίας μεταξύ των εταιριών. Από 

την άποψη της πολιτικής ανταγωνισμού, το πρόβλημα είναι να ζυγιστεί η πιθανή 

μείωση του ανταγωνισμού ενάντια στα πιθανά οφέλη, τους κινδύνους, τις δαπάνες 

και τη γνώση. Το σίγουρο είναι πάντως ότι οποιαδήποτε κλαδική ανάλυση θα πρέπει 

να περιλαμβάνει και μια ανάλυση των στρατηγικών δικτύων συνεργασίας που 

παρατηρούνται στον υπό εξέταση κλάδο.  

 

Δ. Εμπειρικές Μελέτες 

Οι εμπειρικές μελέτες που σχετίζονται με τα δίκτυα συνεργασίας των εταιριών είναι 

αρκετές, μερικές εκ των οποίων θα αναφερθούν στην συνέχεια. Πολύ ενδιαφέρουσες 

αναλύσεις για το θέμα των βιομηχανικών περιοχών και της ανταγωνιστικότητας των 

μικρών επιχειρήσεων περιλαμβάνει το 18ο τεύχος του περιοδικού Human Systems 

Management, το οποίο είναι όλο αφιερωμένο στις ιταλικές βιομηχανικές περιοχές της 

“Τρίτης Ιταλίας”. Σε σχέση με τις συστάδες πολύ σημαντική είναι η ανάλυση της 

Prevezer (1997) για την αμερικανική βιομηχανία βιοτεχνολογίας. Ο κλάδος αυτός 

εξετάστηκε και από τους Powell et al (1996). Σε σχέση με τις κοινοπραξίες έρευνα 

έχει γίνει από τους Harrigan (1985) και Kogut (1988), ενώ τα στρατηγικά μπλοκ 

έχουν εξεταστεί από τους Nohria & Garcia Pont (1991) και Oustapassidis (1997).  

Ανάλυση των δικτύων συνεργασίας για την αμερικανική βιομηχανία αυτοκινήτων, 

έχει γίνει από τους Dyer (1996) και Gulati & Lawrence (1999) οι οποίοι συμπέραναν 
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ότι τα στρατηγικά δίκτυα είναι πολύ σημαντικά σε αυτή τη δυναμικά εξελισσόμενη 

βιομηχανία. Οι βασικές αλλαγές που παρατήρησαν σε αυτήν τη βιομηχανία 

περιλαμβάνουν λιγότερους προμηθευτές, μακροπρόθεσμες σχέσεις και μεγαλύτερη 

συμμετοχή προμηθευτών στη διαδικασία σχεδίου. 

Η έρευνα από Eccles & Crane (1988) και Podolny (1993) επιδεικνύει πώς οι δεσμοί 

μεταξύ των κορυφαίων επενδυτικών τραπεζών στηρίζουν την υψηλή κερδοφορία του 

κλάδου. Ομοίως, η έρευνα από Baker & Faulkner (1991) για την αμερικανική 

κινηματογραφική βιομηχανία έδειξε ότι οι αλλαγές στην πυκνότητα των δεσμών κατά 

τη διάρκεια των ετών έχουν επηρεάσει το ποσοστό εισόδου και την αποδοτικότητα 

των εταιριών στη βιομηχανία. Η Ιαπωνική βιομηχανία αυτοκινήτων εξετάστηκε από 

τον Cusumano (1985), ο οποίος διαπίστωσε ότι οι στενοί δεσμοί των εταιριών με τους 

προμηθευτές τους εμφανώς έπαιξε βασικό ρόλο στην κερδοφορία τους. Αντίθετα η 

έρευνα του Westney (1993) έδειξε ότι τα επενδυτικά προγράμματα Ε&Α των 

αμερικανικών εταιριών στην Ιαπωνία συχνά γίνονταν μη αποδοτικά, εξαιτίας του 

αποκλεισμού τους από τα τοπικά δίκτυα συνεργασίας και έρευνας των Ιαπωνικών 

εταιριών, εργαστηρίων και προμηθευτών. Οι Zaheer & Zaheer (1999) 

χρησιμοποίησαν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τραπεζικών εταιριών στο 

παγκόσμιο ηλεκτρονικό δίκτυο για να αξιολογήσουν τη δομή του ανταγωνισμού στην 

παγκόσμια αγορά συναλλάγματος. Τέλος πολύ σημαντική είναι η έρευνα του Porter 

(1990) για τις συστάδες, η οποία εξετάζει τον ρόλο τους σε 10 διαφορετικές 

ανεπτυγμένες οικονομίες του πλανήτη. 
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3.1.1.9 ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 

 

Α. Περιγραφή 

Τα εμπόδια εξόδου αποτελούν μια καθιερωμένη πλεόν πτυχή στην εξέταση των 

συνθηκών εισόδου σε έναν κλάδο. Η αρχή έγινε ουσιαστικά από την εργασία των 

Caves & Porter (1976), οι οποίοι υποστήριξαν ότι τα εμπόδια εξόδου, αντί να 

εξετάζονται ως ένα έπειτα της εισόδου πρόβλημα των νέων εταιριών θα πρέπει να 

θεωρούνται “ως βασικό στοιχείο της δομής μιας αγοράς και σαν ένα μελλοντικός 

καθοριστικός παράγοντας της συμπεριφοράς και (συνεπώς) της επίδοσης” (σελ. 39). Οι 

συγγραφείς στήριξαν αυτή την άποψη στο γεγονός ότι υπάρχουν δομικές συμμετρίες 

ανάμεσα στα εμπόδια εισόδου και στα εμπόδια εξόδου, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα 

αντιληπτές όταν αναλογιστούμε την προερχόμενη από τους επιχειρηματίες (άρα 

στρατηγική) συνιστώσα των εμποδίων εισόδου. Έκτοτε πολλοί συγγραφείς έχουν 

συμπεριλάβει τα εμπόδια εξόδου στην θεωρητική και εμπειρική ανάλυση των 

εμποδίων εισόδου, κάποιοι εκ των είναι οι Jaquemin (1987), Gerosci et al (1990), 

Martin (1993), Siegfried & Evans (1994), Ilmakunnas & Topi (1999), Ουσταπασίδης 

& Κατσουλάκος (1999), Carlton & Perloff (2000),  Waldman & Jensen (2000), 

Cabral (2003),  OECD (2005) κ.ά. 

Σύμφωνα με τον Ουσταπασίδη (1999), μία επιχείρηση πραγματοποιεί έξοδο από μία 

αγορά όταν σταματά την παραγωγή της και είτε ανακατανέμει είτε πωλεί τα 

περιουσιακά της στοιχεία. Αυτό συμβαίνει όταν η αξία της περιουσίας της στην 

καλύτερη εναλλακτική χρήση είναι μεγαλύτερη της παρούσας αξίας της στην 

περίπτωση που παραμένει στην αγορά. Όπως παρατηρείται όμως στην έκθεση του 

OECD (2005) “όσο πιο ακριβό είναι να το να εξέλθεις από μια αγορά, τόσο πιο 

ριψοκίνδυνο είναι το να εισέλθεις εξ αρχή” (σελ. 34). Συνεπώς ένα νεοεισερχόμενος 

σε μια αγορά θα πρέπει να λάβει υπόψη όχι μόνο το κόστος εισόδου και επιβίωσης 

στην αγορά, αλλά και το κόστος εξόδου. Όπως σπάνια μπορεί κάποιος να κάνει 

ελεύθερη είσοδο σε μια αγορά (π.χ. στις πλήρως ανταγωνιστικές αγορές), έτσι σπάνια 

η έξοδος είναι δωρεάν. Στην πραγματικότητα όπως και με την είσοδο, υπάρχουν 

εμπόδια και κίνητρα που έχουν επιπτώσεις στη δυσκολία και στο ποσοστό εξόδου 

από μια βιομηχανία (Waldman & Jensen, 2000).  

Και γι’ αυτό το εμπόδιο όμως πρέπει να αναφερθεί ο διττός χαρακτήρας του, δηλαδή 

η δομική και η στρατηγική του πλευρά. Συμπεριλαμβάνεται στα δομικά εμπόδια 
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εισόδου διότι αποτελεί μια δομική κατάσταση που θα αντιμετωπιστεί από μια νέα 

εταιρία που επιθυμεί να κάνει είσοδο σε ένα κλάδο, και θα ληφθεί υπόψη στην 

ανάλυση κόστους-οφέλους που η νέα εταιρία θα κάνει πριν εισέλθει στην αγορά. Από 

την άλλη όμως το εμπόδιο αυτό μπορεί και να διαμορφωθεί και στρατηγικά από τη 

συμπεριφορά και τις ενέργειες των εγκατεστημένων εταιριών. Ανάλυση αυτής της 

παρατήρησης θα γίνει στην εκτίμηση του ρόλου των εμποδίων εξόδου ως εμπόδια 

εισόδου.  

 

Β. Πηγές 

Οι πηγές εμποδίων εξόδου ταυτίζονται αρχικά με όλες τις πηγές κόστους βύθισης. 

Αυτό συμβαίνει λόγω του μη ανακτήσιμου χαρακτήρα που παρουσιάζουν αυτά τα 

κόστη κατά τη διάρκεια της εξόδου μιας εταιρίας από μια βιομηχανία. Οι πηγές αυτές 

αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 3.1.1.1 – Κόστη Βύθισης. Πρέπει να παρατηρηθεί όμως 

ότι η επίπτωσή τους μειώνεται εφόσον το κόστος τους έχει σταδιακά αποσβεστεί από 

τα κέρδη που διέγραψε η εταιρία (OECD, 2005). Κάποιες ακόμη σημαντικές πηγές 

εμποδίων εξόδου είναι οι ακόλουθες: 

i. Ρήτρες αποζημίωσης λόγω του τερματισμού συμβολαίων με καταναλωτές 

και προμηθευτές (Gerosci et al, 1990; OECD, 2005) 

ii. Πρόστιμα από κυβερνητικά σώματα για τη λήξη των εργασιών στις 

περιπτώσεις που έχουν υπογραφτεί κυβερνητικές συμβάσεις ή έχουν δοθεί 

επιδοτήσεις (Gerosci et al,1990) 

iii. Αποζημιώσεις απολύσεως του προσωπικού (OECD, 2005) 

iv. Αντιδράσεις των εργατικών σωματείων (Siegfried & Evans, 1994) 

v. Διαρκή και ειδικά περιουσιακά στοιχεία (Caves & Porter, 1976; Gerosci et 

al, 1990; Siegfried & Evans, 1994) 

vi. Παραγωγή που δεν έχει πωληθεί και βρίσκεται στη μορφή των αποθεμάτων 

(Caves & Porter, 1976) 

vii. Νομικά έξοδα (Lovejoy, 1971 Caves & Porter 1976) 

viii. Σύνδεση της παραγωγής με άλλα προϊόντα της ίδιας εταιρίας (Caves & 

Porter, 1976). Το κόστος τερματισμού ενός προϊόντος μπορεί να επηρεάσει 

το κόστος παραγωγής και τις πωλήσεις συνδεόμενων προϊόντων.  

Οι Waldman & Jensen (2000) συνοψίζουν τα παραπάνω ορίζοντας ως εμπόδιο 

εξόδου οποιοδήποτε κόστος πρέπει να υποστεί μια εταιρία για να εξέλθει από μια 
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βιομηχανία. Στην ουσία όμως η αποδοχή ή όχι αυτού του ορισμού εξαρτάται από τον 

ορισμό εμποδίων εισόδου που θα υιοθετήσει κάποιος.  

 

Γ. Εμπόδια Εξόδου ως Εμπόδια Εισόδου 

 

Ι. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι τα εμπόδια εξόδου αποτελούν εμπόδια 

εισόδου. 

Οι συγγραφείς που υποστηρίζουν, τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά, μια ισχυρή 

συσχέτιση ανάμεσα στα εμπόδια εξόδου και στα εμπόδια εισόδου είναι αρκετοί. 

Κάποιοι από αυτούς είναι οι Caves & Porter (1976), Jaquemin (1987), Shapiro & 

Khemani (1987), Gerosci et al (1990), Lieberman (1990), Martin (1993), Siegfried & 

Evans (1994), Carlton & Perloff (2000), Waldman & Jensen (2000), Cabral (2003), 

OECD (2005) κ.ά. Με σκοπό την καλύτερη παρουσίαση των επιχειρημάτων υπέρ 

αυτής της άποψης, τα επιχειρήματα θα αναφερθούν σε σχέση με τρεις διαφορετικές 

χρονικές περιόδους. Αυτές είναι οι εξής: προ της εισόδου, κατά την είσοδο και έπειτα 

της εισόδου. 

Προ της εισόδου 

Οι επιπτώσεις των εμποδίων εξόδου προ της εισόδου έχουν να κάνουν βασικά με την 

αποθάρρυνση πιθανών εισερχομένων από το να λάβουν την τελική απόφαση εισόδου. 

Ο λόγοι που αποθαρρύνουν τους πιθανούς εισερχόμενους έχουν να κάνουν με τα 

κόστη βύθισης, το ρίσκο και τη στρατηγική συμπεριφορά των εγκατεστημένων. Όπως 

παρατηρήθηκε και στο Κεφάλαιο 3.1.1.1 – Κόστος Βύθισης, όταν η αποτελεσματική 

είσοδος σε μια βιομηχανία απαιτεί μεγάλες δαπάνες βύθισης (και συνεπώς μεγάλες 

απαιτήσεις σε κεφάλαιο και κόστος κεφαλαίου), αυτό μπορεί να αποθαρρύνει τον 

πιθανό εισερχόμενο από το να πραγματοποιήσει τελικά την επένδυση. Ο λόγος είναι 

ότι σε περίπτωση αποτυχίας και εξόδου, η εταιρία θα υποστεί μεγάλες οικονομικές 

απώλειες λόγω του μη ανακτήσιμου χαρακτήρα αυτών των επενδύσεων. Μια άλλη 

παράμετρος που μπορεί να αποθαρρύνει πιθανούς εισερχόμενους πριν τη λήψη της 

απόφασης εισόδου έχει να κάνει με την αντίδραση των εγκατεστημένων. Οι 

εγκατεστημένες εταιρίες μπορεί να έχουν προβεί εκ των προτέρων σε ενέργειες 

αποτροπής της εισόδου, όπως η πλεονάζουσα δυναμικότητα, τα μακροπρόθεσμα 

συμβόλαια με προμηθευτές και αγοραστές, η αποκλειστική χρήση συντελεστών 

παραγωγής κ.ά. (Cabral, 2003). Επίσης σε βιομηχανίες που παρουσιάζουν υψηλή 

συγκέντρωση και εμπεριέχουν υψηλά κόστη βύθισης, οι πιθανοί εισερχόμενοι θα 
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περιμένουν μια πιο επιθετική στάση από τους εγκατεστημένους. Όπως παρατηρούν οι 

Waldman & Jensen (2000), ειδικά όταν έχουν γίνει επενδύσεις σε διαρκείς και 

εξειδικευμένους συντελεστές παραγωγής (των οποίων το ευκαιριακό κόστος είναι 

μικρότερο σε άλλες δραστηριότητες), αυτό λειτουργεί σαν σήμα για τους πιθανούς 

εισερχόμενους ότι οι εγκατεστημένοι σκοπεύουν να παραμείνουν στην αγορά. Όλα 

αυτά σε συνάρτηση με την αβεβαιότητα του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος 

κατά την περίοδο εισόδου 3, μπορούν να θεωρηθούν ως παράγοντες που αυξάνουν 

τον κίνδυνο αποτυχίας και εν τέλει μπορούν να αποτρέψουν την είσοδο (Waldman & 

Jensen, 2000).  

 Κατά την είσοδο 

Αν μια εταιρία αποφασίσει τελικά να πραγματοποιήσει την είσοδο σε μια βιομηχανία, 

εμφανίζονται ξανά παράγοντες σχετικοί με τα εμπόδια εξόδου που μπορούν να 

επηρεάσουν την επιτυχία της εισόδου και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.  Η βασική 

αιτία οφείλεται στην συσχέτιση πολλών εμποδίων εισόδου (κάποια εκ των οποίων 

εξετάστηκαν ήδη) με τα εμπόδια εξόδου. Όπως παρατηρούν οι Caves & Porter 

(1976), δύο οικονομολόγοι οι οποίοι ήταν από τους πρώτους που αναγνώρισαν την 

σημασία των εμποδίων εξόδου: "Κάθε πηγή εμποδίων εισόδου που προσδιορίστηκε 

από τον Bain μπορεί επίσης να δημιουργήσει ένα εμπόδιο στην έξοδο από τις τρέχουσες 

εταιρίες" (σελ. 44). Τόσο οι οικονομίες κλίμακας, τα απόλυτα πλεονεκτήματα 

κόστους, οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο όσο και η διαφοροποίηση προϊόντος, μπορούν 

όλα να συνδεθούν με την δυσκολία εξόδου.  

Ο βαθμός δυσκολίας εξόδου εξαρτάται από το μέγεθος αυτών των εμποδίων και από 

το κόστος βύθισης που εμπεριέχουν (Shapiro & Khemani, 1987; Martin, 1993; 

Carlton & Perloff, 2000). Οι Caves & Porter (1976) συσχετίζουν τα απόλυτα 

πλεονεκτήματα κόστους με τα εμπόδια εξόδου, κυρίως λόγω των επενδύσεων που 

πρέπει να γίνουν σε διαρκείς και εξειδικευμένους συντελεστές παραγωγής και λόγω 

της χαμηλής αξίας μεταπώλησης που αυτά έχουν, αν η επιχείρηση που τους κατέχει 

αποπειραθεί να εξέλθει του κλάδου (κόστος βύθισης). Οι ειδικοί συντελεστές 

παραγωγής μπορεί να είναι συγκεκριμένα μηχανήματα, τεχνολογίες, διαδικασίες, 

πατέντες, ή απλώς πείρα και καλή φήμη στην αγορά (Gerosci et al, 1990). Οι 

οικονομίες κλίμακας σχετίζονται με το μέγεθος των επενδύσεων που πρέπει να γίνουν 

                                                 
�  Οι Ilmakunnas * Topi (1994) παρατηρούν ότι οι νέες εταιρίες είναι πιο ευπαθείς στις 

μακροοικονομικές διακυμάνσεις. 
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για να φτάσει μια επιχείρηση στο ελάχιστο αποδοτικό μέγεθος παραγωγής 

(αναφέρεται και από τους Ilmakunnas & Topi, 1999). Οι επενδύσεις αυτές μπορεί να 

είναι αρκετά μεγάλες και να περιέχουν υψηλό κόστος βύθισης που δεν ανακτάται 

κατά την έξοδο. Αλλά και η διαφοροποίηση προϊόντος στηρίζεται κατά ένα μεγάλο 

μέρος σε κόστος βύθισης, αφού η διαφημιστική δαπάνη που καταβάλλει ένας 

εισερχόμενος προκειμένου να δημιουργήσει φήμη και πελατεία στην αγορά, είναι μη 

ανακτήσιμη. Εκτός των περιπτώσεων διαφορετικοποιημένων εισερχομένων, σε όλες 

τις άλλες περιπτώσεις οι επενδύσεις σε διαφήμιση δεν ανακτώνται σε περίπτωση 

εξόδου και στην ουσία η εικόνα που έχει δημιουργήσει η εταιρία στο καταναλωτικό 

κοινό δεν έχει περαιτέρω χρήσεις ή έχει πολύ χαμηλή αξία μεταπώλησης (το 

επιχείρημα αυτό αναφέρεται και από τους Shapiro & Khemani, 1987). Όλοι αυτοί οι 

παράγοντες μπορούν να αυξήσουν τόσο το μέγεθος της επένδυσης όσο και το ρίσκο 

που μπορεί να αντιμετωπίσει μια νέα εταιρία.  

Έπειτα της εισόδου 

Η συσχέτιση των εμποδίων εξόδου με τα εμπόδια εισόδου κατά την περίοδο έπειτα 

της εισόδου έχουν να κάνουν κυρίως με τη στρατηγική συμπεριφορά των ήδη 

εγκατεστημένων εταιριών και την αντίδραση τους απέναντι στις νέες εταιρίες του 

κλάδου. Η ύπαρξη εμποδίων εξόδου, όπως αυτά που αναφέρθηκαν στο μέρος Β, 

μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά τους και να κάνει τη στάση τους πιο επιθετική. 

Η αιτία είναι ότι οι εγκατεστημένες εταιρίες έχουν ήδη κάνει τις αμετάκλητες 

επενδύσεις που απαιτεί η αποδοτική λειτουργία στην αγορά και συνεπώς η είσοδος 

οποιουδήποτε νέου ανταγωνιστή θα μπορούσε να επηρεάσει ευθέως το μερίδιο 

αγοράς και την κερδοφορία τους. Όπως το θετούν οι Waldman & Jensen (2000): 

“Έχοντας ήδη δεσμεύσει οικονομικούς πόρους σε μη ανακτήσιμα περιουσιακά στοιχεία, 

οι εγκατεστημένες εταιρίες είναι δεσμευμένες στην αγορά από την ανικανότητα τους να 

μεταφέρουν αλλού αυτές τις επενδύσεις” (σελ. 152). Ειδικά στις περιπτώσεις στις 

οποίες η αποδοτική λειτουργία των εγκατεστημένων εταιριών περιλαμβάνει μεγάλες 

επενδύσεις σε κόστος βύθισης και διαρκή και εξειδικευμένα περιουσιακά στοιχεία, η 

απάντηση των εγκατεστημένων αναμένεται εντονότερη. Σε περίπτωση δικής τους 

εξόδου, οι απώλειες θα ήταν μεγάλες. Αντίστοιχη παρατήρηση γίνεται και από τον 

OECD (2005), αναφέροντας: “(τα εμπόδια εξόδου)..κάνουν την είσοδο πιο επικίνδυνη 

δίνοντας στους εγκατεστημένους μεγαλύτερο κίνητρο να πολεμήσουν παρά να 

υποχωρήσουν στην είσοδο” (σελ. 34). Μια αναμενόμενη αντίδραση των 

εγκατεστημένων που οποία έχει παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις στους κλάδους 
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(Cabral, 2003) είναι η περιοριστική τιμολόγηση. Η στρατηγική αυτή στοχεύει να 

περιορίσει τα κέρδη του νεοεισερχόμενου και να τον οδηγήσει εκτός της αγοράς. 

Στην ουσία όμως οι στρατηγικές περιορισμού του ανταγωνισμού που θα μπορούσαν 

να ακολουθήσουν οι εγκατεστημένοι είναι αρκετές. Κάποιοι συγγραφείς μάλιστα 

(όπως οι Caves & Porter, 1976; Siegfried & Evans, 1994; Ilmakunnas & Topi, 1999) 

αναφέρουν ότι τα υψηλά εμπόδια εισόδου είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν τις 

εγκατεστημένες εταιρίες σε σύμπραξη. Αυτό που έχει σημασία στο παρόν σημείο 

είναι ότι τα εμπόδια εξόδου δίνουν κίνητρο στις εγκατεστημένες να μην αποδεχθούν 

την είσοδο.  

 

ΙΙ. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι τα εμπόδια εξόδου δεν αποτελούν εμπόδια 

εισόδου. 

Αν και τα επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι τα εμπόδια εξόδου αποτελούν εμπόδια 

εισόδου είναι αρκετά, και οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες επιβεβαιώνουν αυτόν 

τον ισχυρισμό, υπάρχει και μια σειρά επιχειρημάτων που αντιπαρατίθενται ή έστω 

αποδυναμώνουν την άποψη αυτή. Κάποια από αυτά είναι και τα ακόλουθα. Ένα 

πρώτο επιχείρημα είναι αυτό των Ilmakunnas & Topi (1999) και αφορά την ανάπτυξη 

ενός κλάδου. Σε περιόδους αυξημένης ζήτησης και ανάπτυξης ενός κλάδου, τόσο τα 

εμπόδια εισόδου όσο και τα εξόδου έχουν μικρή επίπτωση. Σε αυτές τις περιόδους 

παρατηρείται αυξημένη είσοδος και ευκολότερη επιβίωση των νεοεισερχόμενων. 

Επίσης όσο μεγαλύτερο το μέγεθος της αγοράς, τόσο μεγαλύτερος χώρος υπάρχει για 

να φιλοξενήσει νέες εταιρίες. Όσον αφορά το κόστος βύθισης, το οποίο βρίσκεται στο 

επίκεντρο της άλλης άποψης, υπάρχουν περιπτώσεις και επιχειρήματα που το 

αποδυναμώνουν. Παραδείγματος χάριν, υπάρχουν βιομηχανίες στις οποίες η 

αποτελεσματική λειτουργία δεν απαιτεί μεγάλο κόστος βύθισης, και τα περισσότερα 

κόστη είναι μεταβλητά και σταθερά. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτές τις βιομηχανίες οι 

εταιρίες θα μπορούσαν να εξέλθουν πιο σύντομα και ανώδυνα, οπότε οι 

νεοεισερχόμενοι θα αντιμετώπιζαν μικρότερο ρίσκο. Επίσης όταν μια νέα εταιρία 

επιθυμεί να κάνει είσοδο σε ένα κλάδο που απαιτεί μεγάλο βαθμό κόστους βύθισης 

και τελικά πραγματοποιήσει την επένδυση, τότε αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως 

μήνυμα προς τους εγκατεστημένους ότι αυτή σκοπεύει να παραμείνει στην αγορά και 

οποιαδήποτε ενέργεια στρατηγικής παρεμπόδισης της εισόδου θα ήταν άσκοπη. Αυτό 

ισχύει ιδιαίτερα για εταιρίες που έχουν πρόσβαση σε μεγάλα κεφάλαια.  
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Μια άλλη πτυχή όμως είναι και η εξής: όταν μια νέα εταιρία αποφασίζει να κάνει 

είσοδο, ειδικά σε τεχνολογικά δυναμικούς κλάδους, μπορεί να χρησιμοποιήσει την 

τελευταία τεχνολογία για την οργάνωση της παραγωγής και πώλησης των προϊόντων 

της. Αυτό συνήθως σημαίνει μικρότερο κόστος παραγωγής και μεγαλύτερη ευελιξία. 

Αντίθετα οι εγκατεστημένες εταιρίες είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν παλιότερη 

τεχνολογία παραγωγής, η οποία υπόκειται σε υψηλό κόστος βύθισης, και η οποία δεν 

τους παρέχει την απαραίτητη ευελιξία για να ανταποκριθούν στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών (Jaquemin, 1987). Σε αυτή την 

περίπτωση είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν μεγάλα εμπόδια εξόδου οι ήδη 

εγκατεστημένες εταιρίες, παρά οι νεοεισερχόμενες.  

 

Δ. Εμπειρικές Μελέτες 

Από τότε που διατυπώθηκε η θεωρία των εμποδίων εξόδου και έγιναν οι πρώτοι 

ισχυρισμοί για τη σύνδεσή τους με τα εμπόδια εισόδου, έχουν διεξαχθεί πολλές 

εμπειρικές μελέτες σχετικές με το θέμα. Οι Waldman & Jensen (2000) παρατηρούν 

ότι οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες που έχουν γίνει για τη σχέση εισόδου και 

εξόδου στις βιομηχανίες, έχουν δείξει μια ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στα δυο. Οι 

βιομηχανίες με τα υψηλά ποσοστά εισόδου τείνουν να έχουν τα υψηλά ποσοστά 

εξόδου, ενώ εκείνοι με σχετικά λίγους εισερχόμενους έχουν επίσης σχετικά λίγη 

έξοδο εταιριών.  

Οι Dunne et al (1988) βρήκαν μια ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στα ποσοστά εισόδου 

και στα ποσοστά εξόδου στις Αμερικανικές μεταποιητικές βιομηχανίες (όπως και ο 

Yip, 1982). Τα ίδια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στις Βρετανικές (Geroski, 

1991), Βελγικές (Van Herck, 1984; Sleuwaegen & Dehandschutter, 1991) αλλά και 

Νορβηγικές βιομηχανίες (Mοrch von der Fehr, 1991). Οι Austin & Rosenbaum 

(1991) επίσης επιβεβαιώνουν με την δική τους μελέτη αυτό το συμπέρασμα. Οι 

Shapiro & Khemani (1987) υποστηρίζουν την υπόθεση ότι τα εμπόδια εξόδου είναι 

εμπόδια στην είσοδο, αλλά σημειώνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτοί που 

εξέρχονται είναι οι εγκατεστημένοι και όχι οι νεοεισερχόμενοι.  

Οι περισσότερες μελέτες για τα εμπόδια εξόδου έχουν υπολογίσει ένα μοντέλο 

πολλαπλής παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας διάφορους μεθόδους μέτρησης της 

εξόδου (Siegfried & Evans, 1994). Κάποιες χρησιμοποιούν την καθαρή έξοδο 

(αφαιρούν τον αριθμό εισόδου από τον αριθμό εξόδου) ενώ άλλες χρησιμοποιούν την 

ακαθάριστη είσοδο, η οποία δείχνει πόση έξοδος έχει λάβει μέρος, αλλά αποκαλύπτει 
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λιγότερα για την αλλαγή του ανταγωνιστικού τοπίου.  Η έξοδος, όπως και η είσοδος, 

μπορεί επίσης να μετρηθεί είτε με αρίθμηση του αριθμού εξερχόμενων εταιριών είτε 

από τα μερίδια αγοράς τους, είτε από τις αλλαγές στην κερδοφορία. 

Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την είσοδο, οι Shapiro & Khemani 

(1987) με την μελέτη τους για τις καναδικές βιομηχανίες υποστηρίζουν ότι η 

κερδοφορία της βιομηχανίας έχει μια σημαντική θετική επίδραση στην είσοδο, ενώ η 

υψηλή συγκέντρωση αγοράς έχει μια σημαντική αρνητική επίπτωση τόσο στην 

είσοδο όσο και στην έξοδο. Οι Ilmakunnas & Topi (1999) βρήκαν ότι η ανάπτυξη της 

βιομηχανίας έχει θετική επιρροή στην είσοδο και αρνητική επιρροή στην έξοδο. Η 

μόνη μελέτη των καθαρών ποσοστών εξόδου διαπίστωσε ότι, όπως ήταν 

αναμενόμενο, εάν μειωθεί η ζήτηση η έξοδος αυξάνεται (Duetsch, 1984).  

Όσον αφορά το περιθώριο τιμής-κόστους της βιομηχανίας, οι Dunne & Roberts 

(1991) βρήκαν ότι είναι θετικά συσχετισμένο με την είσοδο και αρνητικά με την 

έξοδο, ενώ η έξοδος είναι πιο αργή σε βιομηχανίες υψηλής έντασης κεφαλαίου.  Αυτό 

το συμπέρασμα επιβεβαιώνεται και από τους Mayer & Chappell (1992), όμως άλλες 

μελέτες εξόδου και περιθωρίου τιμής-κόστους δεν εντόπισαν κάποια συσχέτιση 

ανάμεσα στα δύο (Austin & Rosenbaum, 1991; Rosenbaum & Lamort, 1992; 

Siegfried & Evans, 1992).  

Πολλές εμπειρικές μελέτες σε σχέση με την έξοδο και το κόστος βύθισης (τόσο σε 

απτά όσο και σε αΰλα περιουσιακά στοιχεία) έχουν δείξει επίσης ισχυρή συσχέτιση 

ανάμεσα στα δύο (Shapiro, 1983; Duetsch, 1984; MacDonald, 1986; Dunne & 

Roberts, 1991; Mayer & Chappell, 1992; Rosenbaum & Lamont, 1992).  Αντίθετα 

αποτελέσματα έχουν δείξει οι μελέτες των Acs & Audretsch (1989), Sleuwaegen & 

Dehandschutter (1991), Siegfried & Evans (1992) και Rosenbaum (1993). Μια 

τελευταία χρήσιμη παρατήρηση που έχει γίνει σε πολλές μελέτες είναι ότι οι 

εξερχόμενοι τείνουν να είναι μικρές εταιρίες του κλάδου (Dunne et al, 1988; Caves, 

1998; Lieberman, 1990).  
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3.1.1.10 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ  

 

Α. Περιγραφή 

Τα πλεονεκτήματα πρωτοπορίας σε μια βιομηχανία έχουν συσχετιστεί από πολλούς 

συγγραφείς, τόσο των οικονομικών όσο και του μάνατζμεντ, με τα εμπόδια εισόδου 

και τον ανταγωνισμό στις κλαδικές αγορές. Οι συγγραφείς της οικονομικής θεωρίας 

και της βιομηχανικής οργάνωσης ασχολούνται περισσότερο με τις επιπτώσεις τους 

στον ανταγωνισμό, τη δομή και την αποτελεσματικότητα ενός κλάδου, ενώ οι 

συγγραφείς του μάνατζμεντ ασχολούνται περισσότερο με την ανακάλυψη των 

στρατηγικών που θα συμβάλουν στην εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων αυτών 

προς όφελος μιας εταιρίας. Η ανάπτυξη της θεωρίας των πλεονεκτημάτων 

πρωτοπορίας ξεκίνησε από τις εργασίες των Nicholls (1951) και Von Stackelberg 

(1952) και κάποιοι από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς που εξέτασαν τα 

πλεονεκτήματα αυτά σε σχέση με τα εμπόδια εισόδου και την εξέλιξη του 

ανταγωνισμού σε έναν κλάδο είναι οι Bain (1956, 1959), Porter (1980), Lieberman & 

Montgomery (1988), Robinson (1988), Ferguson & Ferguson (1994), Hardbord & 

Hohen (1994), Κατσουλάκος & Ουσταπασίδης (1999), OECD (2005) κ.ά.4 Μια 

αναλυτική ιστορική παράθεση των μελετών σε σχέση με τα πλεονεκτήματα 

πρωτοπόρων μπορεί να βρεθεί στην εργασία των Frawley & Fahy (2006).  

Αν και οι μελέτες που επικεντρώνονται στα πλεονεκτήματα πρώτης εγκατάστασης σε 

μια βιομηχανία είναι πολλές, ωστόσο δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συγγραφέων 

για τον ακριβή ορισμό του όρου. Αυτό συμβαίνει διότι η περίπτωση κάθε 

βιομηχανίας είναι διαφορετική. Σε κάποιες περιπτώσεις τα πλεονεκτήματα 

κερδίζονται από την πρώτη χρονικά εγκατεστημένη εταιρία του κλάδου, σε άλλες 

περιπτώσεις από την πρώτη εταιρία που θα κάνει την πιο σημαντική επένδυση στον 

κλάδο (ακόμα και αν δεν είναι χρονικά πρώτη στην είσοδο), και σε άλλες όχι στην 

πρώτη, αλλά στις πρώτες εταιρίες που θα εισέλθουν σε έναν κλάδο (πρώιμοι 

ανταγωνιστές). Γι’ αυτό και το παρόν κείμενο θα ασχοληθεί με τον γενικότερο όρο 

”πλεονεκτήματα πρωτοπορίας” και την επίπτωσή τους στην είσοδο.  

                                                 
4 Ta πλεονεκτήματα πρωτοπορίας συσχετίζονται με τους φραγμούς εισόδου και από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (13.10.2000/C 291/27 “Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς”). 
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Κάποιοι από τους πιο σημαντικούς ορισμούς που έχουν δοθεί για τα πλεονεκτήματα 

πρωτοπορίας είναι οι εξής: Ο Porter (1980) αναφέρει ότι μια εταιρία έχει 

πλεονεκτήματα πρωτοπορίας όταν μπορεί να πράξει πριν από τους ανταγωνιστές της 

και να επιτύχει ένα σχετικά ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι Ferguson & 

Ferguson (1994) αναφέρουν ότι τα πλεονεκτήματα πρωτοπορίας εμφανίζονται όταν 

μια εταιρία μπορεί να κερδίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω του ότι είναι πρώτη 

στην βιομηχανία. Οι Hardbord & Hoehn (1994) αναφέρουν ότι τα στρατηγικά 

πλεονεκτήματα πρωτοπορίας είναι πλεονεκτήματα των εγκατεστημένων που 

προέρχονται από την χρονική ασυμμετρία μεταξύ εγκατεστημένων και 

νεοεισερχόμενων, ενώ οι Berger & Dick  (2007) υποστηρίζουν ότι “ένα πλεονέκτημα 

πρωτοπορίας μπορεί να προκύψει στις περιπτώσεις κάτω από τις οποίες συγκεκριμένα 

στοιχεία δημιουργούν εμπόδια στην μεταγενέστερη είσοδο και επιτρέπουν στους 

εγκατεστημένους να κερδίσουν ενοίκια εγκατάστασης, ακόμα και αν η είσοδος συμβεί” 

(σελ. 776). Τέλος  ο ορισμός του OECD (2005) επικεντρώνεται στα μακροπρόθεσμα 

ή μόνιμα πλεονεκτήματα που μπορεί να επιτρέψουν σε μια εγκατεστημένη εταιρία να 

κερδίζει υπερκανονικά κέρδη χωρίς να προσελκύει την είσοδο. Από αυτούς τους 

ορισμούς τα σημαντικά σημεία που πρέπει να τονιστούν είναι δύο: το πρώτο έχει να 

κάνει με την ημερομηνία εγκατάστασης, όπου οι πρώτες εταιρίες που εγκαθίστανται 

σε έναν κλάδο θεωρούνται πιο ευνοημένες σε σχέση με τις νέες, και δεύτερο με την 

επίπτωση αυτής της χρονικής πρωτοπορίας. Η επίπτωση έχει να κάνει με την 

ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, το οποίο μπορεί να μετρηθεί μέσω 

της βιωσιμότητας, του μεριδίου αγοράς ή της κερδοφορίας. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα πλεονεκτήματα πρωτοπορίας θεωρούνται 

ιδιαίτερα κρίσιμα για τον ανταγωνισμό σε έναν κλάδο. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς 

είναι ότι: α) έχουν πολλές πτυχές (οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω), β) συνδέονται 

στενά με πολλά άλλα δομικά εμπόδια που εξετάστηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια, 

και γ) μέσα από τα πλεονεκτήματα πρωτοπορίας ουσιαστικά πηγάζει κάθε απόπειρα 

στρατηγικής συμπεριφοράς αποκλεισμού από μεριάς των εγκατεστημένων. Στην 

συνέχεια θα αναλυθούν οι πηγές των πλεονεκτημάτων εγκατάστασης ώστε να είναι 

έπειτα δυνατή η αποτίμηση του ρόλου τους ως εμπόδια εισόδου.  

 

Β. Πηγές 

Οι πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα πλεονεκτήματα πρωτοπορίας είναι οι 

ακόλουθες: 
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i. Τεχνολογική Ηγεσία  

Οι Lieberman & Montgomery (1998) υποστήριξαν ότι μια βασική πηγή 

πλεονεκτημάτων πρωτοπορίας μπορεί να προέλθει από την υπέρτερη τεχνολογική 

ανάπτυξη των εγκατεστημένων εταιριών. Αυτή η πρώιμη τεχνολογική ανάπτυξη 

οφείλεται στην εκμετάλλευση δύο βασικών στοιχείων: των καμπυλών μάθησης και 

των πατεντών.  

Α. Καμπύλες Μάθησης: (Όπως αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 3.1.1.6. - Καμπύλες 

Μάθησης). Ο ρόλος της ημερομηνίας εισόδου στον κλάδο παίζει σημαντικό 

ρόλο στην εκμετάλλευση τους, αν και υπάρχουν πολλά επιχειρήματα που 

εξασθενίζουν την σημασία τους. Συσχέτιση τους με τα πλεονεκτήματα 

πρωτοπορίας γίνεται και από τους Porter (1980), Berger & Dick (2007). 

Β. Αγώνες Πατεντών: (Όπως αναλύθηκαν στα Κεφάλαια 3.1.1.4. - Απόλυτα 

Πλεονεκτήματα Κόστους & 3.1.1.7. - Νομικά Εμπόδια). Όταν το τεχνολογικό 

πλεονέκτημα είναι κατά ένα μεγάλο μέρος αποτέλεσμα των δαπανών Ε&Α, οι 

πρωτοπόροι μπορούν να αποκομίσουν πολλά πλεονεκτήματα εάν η τεχνολογία 

κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή διατηρηθεί ως εμπορικό μυστικό. 

Αυτό έχει τυποποιηθεί στην οικονομική θεωρία ως “αγώνες” Ε&Α ή 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, όπου τα πλεονεκτήματα απολαμβάνει συχνά η 

πρώτη χρονικά εταιρία που θα κατοχυρώσει νομικά την τεχνολογία. Οι Gilbert 

& Newberry (1982) ήταν οι πρώτοι που ανέπτυξαν ένα μοντέλο 

προαγοραστικής κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στο οποίο μια εταιρία 

με πρόωρη έναρξη στην έρευνα εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημά της για να 

αποτρέψει τους ανταγωνιστές από την είσοδό της στον αγώνα πατεντών. 

Αντίστοιχες μελέτες έγιναν και από τους Fudenberg et al (1983) και Reinganum 

(1983), οι οποίοι εξέτασαν εάν είναι δυνατό για τις ακόλουθες εταιρίες να 

ξεπεράσουν την εγκατεστημένη. Μια γενική ατέλεια αυτών των μοντέλων για 

τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι ότι υποθέτουν πως όλα τα πλεονεκτήματα 

πηγαίνουν αποκλειστικά στο νικητή του αγώνα. Εμπειρικά όμως, όπως 

παρατηρούν οι Lieberman & Montgomery (1988), τέτοιου είδους αγώνες 

πατεντών είναι σημαντικοί μόνο σε λίγες βιομηχανίες, όπως π.χ. τα φάρμακα. 

Στις περισσότερες βιομηχανίες τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν παρέχουν 

δυνατή προστασία, και είναι εύκολο για τους νέους ανταγωνιστές "να εφεύρουν 

γύρω" από μια πατενταρισμένη τεχνολογία.  

ii. Οικονομίες Κλίμακας και Φάσματος 
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(Όπως αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 3.1.1.2. – Οικονομίες Κλίμακας και 3.1.1.3. – 

Οικονομίες Πεδίου). Οι εταιρίες που εισέρχονται πρώτες σε έναν κλάδο αναμένονται 

να εκμεταλλευτούν πρώτες όλες τις οικονομίες στην παραγωγή και πώληση των 

προϊόντων τους πετυχαίνοντας παράλληλα το άριστο αποδοτικό μέγεθος παραγωγής 

(Kerin et al., 1992; Lieberman & Montgomery, 1998). 

iii. Κατοχύρωση Σπάνιων Περιουσιακών Στοιχείων 

(Όπως αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 3.1.1.4. - Απόλυτα Πλεονεκτήματα Κόστους). 

Σύμφωνα με τους Lieberman & Montgomery (1998) και Ferguson & Ferguson 

(1994), πλεονεκτήματα πρωτοπορίας μπορεί να προέλθουν μέσω της κατοχύρωσης 

σπάνιων περιουσιακών στοιχείων από τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται πρώτες σε 

ένα κλάδο. Αυτή η περίπτωση διαφοροποιείται από την προηγούμενη της 

τεχνολογίας, λόγω του ότι αυτές οι πηγές υπάρχουν ήδη και δεν αποτελούν προϊόν 

των τεχνολογικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Οι πρώτες εταιρίες, λόγω της 

εμπειρίας και πληροφόρησης που αποκτούν νωρίτερα από τις νεοεισερχόμενες, είναι 

δυνατόν να αγοράσουν ή να ενοικιάσουν περιουσιακά στοιχεία ανώτερης ποιότητας 

και σε τιμές χαμηλότερες από αυτές που θα προκύψουν κατά την εξέλιξη της αγοράς. 

Τα περιουσιακά στοιχεία αυτά μπορεί να είναι είτε κινητά είτε ακίνητα. Ακίνητα είναι 

ο γεωγραφικός χώρος εγκατάστασης, οι τοποθεσίες παραγωγής ή προμήθειας πρώτων 

υλών (π.χ. κοιτάσματα), ο χώρος πώλησης των προϊόντων ή υπηρεσιών (π.χ. 

εκθεσιακοί χώροι ή χώρος στα ράφια των σούπερ μάρκετ) αλλά και ο χώρος 

τοποθέτησης των προϊόντων στην αντίληψη των καταναλωτών (αυτό το 

χαρακτηριστικό σχετίζεται με την διαφοροποίηση προϊόντος και τα ειδικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων). Κινητά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι οι 

εργαζόμενοι, οι προμηθευτές και οι διανομείς. Σε πολλές αγορές μάλιστα, υπάρχει 

χώρος μόνο για ένα μικρό αριθμό κερδοφόρων εταιριών· σε αυτές τις περιπτώσεις οι 

πρώτες εταιρίες μπορούν να πάρουν τις καλύτερες θέσεις στην αγορά και να προβούν 

σε στρατηγικές κινήσεις για να περιορίσουν την ποσότητα του διαθέσιμου χώρου για 

τους μεταγενέστερους εισερχομένους. 5 

iv. Επιπτώσεις δικτύων συνεργασίας  

(Όπως αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 3.1.1.8. - Δίκτυα Συνεργασίας). Τα δίκτυα 

συνεργασίας έχουν συσχετιστεί από τους OECD (2005) και Berger & Dick (2007) με 

τα πλεονεκτήματα πρωτοπορίας. Η χρονική πρωτοπορία των εγκατεστημένων 

                                                 
5 Οι στρατηγικές αυτές έχουν ονομαστεί “χωρική κατοχύρωση” (spatial preemption). 
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εταιριών μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή των αποδοτικότερων συνεργασιών και 

δικτύων, τα πιθανά οφέλη των οποίων έχουν ήδη αναφερθεί. Σε πολλές περιπτώσεις 

μάλιστα οι συνεργασίες αυτές προστατεύονται από μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Οι 

νεοεισερχόμενοι που εισέρχονται σε αγορές όπου τα δίκτυα συνεργασίας παίζουν 

σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της δομής του κλάδου είναι πιθανό να χρειαστεί να 

συνεργαστούν με λιγότερο αποδοτικούς συνεργάτες ή να αντιμετωπίσουν δυσχέρειες 

στην εύρεση καινούργιων συνεργατών.  

v. Πρόσβαση σε χρηματικά κεφάλαια  

(Όπως αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 3.1.1.5. - Απαιτήσεις σε Κεφάλαια και Κόστος 

Κεφαλαίου). Οι  Berger & Dick (2007) (αν και η μελέτη τους αφορά τον τραπεζικό 

κλάδο) υποστηρίζουν ότι οι πρωτοπόρες εταιρίες έχουν ευνοϊκή πρόσβαση σε 

χρηματικά κεφάλαια. Αντίστοιχες αναφορές από άλλους βιομηχανικούς κλάδους 

[όπως π.χ. για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Brock, 1975) και την αμερικανική 

βιομηχανία ημιαγωγών (Levin 1982)], μπορούν να μας οδηγήσουν στο γενικό 

συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο πλεονέκτημα εμφανίζεται στις πρωτοεισερχόμενες 

εταιρίες.  

vi. Φήμη 

Οι συγγραφείς που συνδέουν τα πλεονεκτήματα πρωτοπορίας με τη φήμη των 

εταιριών σε έναν κλάδο είναι αρκετοί. Κάποιοι από αυτούς είναι οι Porter (1980), 

Schmalensee (1982), George et al (1992), Ferguson & Ferguson (1994), Ηarbord & 

Ηoehn (1994), Carlton & Perloff (2000), Church & Ware (2000), OECD (2005), 

Berger & Dick (2007). Αυτοί υποστηρίζουν ότι οι πρωτοεισερχόμενες εταιρίες ενός 

κλάδου είναι δυνατόν να επωφεληθούν από τη φήμη που κερδίζουν στην αγορά γιατί 

είναι γνωστές ως οι παλιότερες εταιρίες του κλάδου. Η καλή φήμη σε αυτή την 

περίπτωση συνδέεται περισσότερο με την αξιοπιστία και την ποιότητα των προϊόντων 

στην αντίληψη των καταναλωτών, παρά με την διαφήμιση (αν και όπως θα αναλυθεί 

αργότερα η διαφήμιση μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη). Καθώς η αναζήτηση και 

απόκτηση πληροφοριών για προϊόντα δεν είναι δωρεάν, οι καταναλωτές συχνά θα 

στηριχθούν στη φήμη και εμπειρία μιας εταιρίας ως οδηγό για τις αγορές τους. 

Συνεπώς είναι πιο πιθανό να προτιμήσουν τις παλιότερες και πιο γνωστές εταιρίες 

ενός κλάδου.  

Όπως παρατηρεί ο OECD (2005) για να ξεπεράσουν αυτήν την αντίληψη και να 

πείσουν τους καταναλωτές να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους, οι νέες εταιρίες θα 

πρέπει να κάνουν μεγάλες επενδύσεις σε τιμολογιακή προώθηση ώστε να τους 
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αποζημιώσουν για το ρίσκο που παίρνουν δοκιμάζοντας το νέο προϊόν. Όσο 

υψηλότερος ο αντιληπτός κίνδυνος, τόσο μεγαλύτερη η έκπτωση που θα πρέπει να 

γίνει. Σε μερικές αγορές μάλιστα, ο αντιληπτός κίνδυνος μπορεί να είναι τόσο υψηλός 

που οι πελάτες είναι ουσιαστικά απρόθυμοι να δοκιμάσουν ένα νέο προϊόν σε 

οποιαδήποτε τιμή έως ότου το δοκιμάσουν διάφοροι άλλοι σημαντικοί πελάτες 

πρώτα, γεγονός που καθιστά την κερδοφόρα είσοδο εξαιρετικά δύσκολη. Στις 

περιπτώσεις που οι νέες εταιρίες προτιμήσουν μια δυναμική πολιτική μάρκετινγκ και 

διαφήμισης για την διείσδυσή τους στην αγορά, ξανά το κόστος που θα πρέπει να 

αντιμετωπίσουν θα είναι υψηλότερο από του εγκατεστημένου. Η πρώτη χρονικά 

εταιρία του κλάδου αντιμετώπισε μικρότερο κόστος, λόγω του ότι δεν είχε 

ανταγωνιστές στην αγορά [το επιχείρημα αυτό αναφέρεται στους Carlton & Perloff 

(2000) και Berger & Dick (2007)]. Ο OECD (2005) σχετίζει μάλιστα την φήμη με το 

σχετικό κόστος κεφαλαίου, δεδομένου ότι οι δανειστές τείνουν να βλέπουν τα δάνεια 

στις εγκατεστημένες, γνωστές εταιρίες ως λιγότερο επικίνδυνα απ’ ότι τα δάνεια στις 

νέες εταιρίες που δεν έχουν ακόμα επιδείξει ικανότητα επιβίωσης στην αγορά.  

vii. Κόστος αλλαγής  

Μια άλλη πηγή πλεονεκτημάτων πρωτοπορίας προέρχεται από τη θεωρία του 

κόστους αλλαγής που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Κάποιοι από τους συγγραφείς 

που συσχετίζουν αυτά τα δύο είναι οι Porter (1980b), McFarlan (1984), Ηarbord & 

Ηoehn (1994), Lieberman & Montgomery (1998), Κατσουλάκος & Ουσταπασίδης 

(1999), Church & Ware (2000), Cabral (2003), Berger & Dick (2007) κ.ά. Το κόστος 

αλλαγής σύμφωνα με τον Cabral (2003) είναι το κόστος που πρέπει να πληρώσουν οι 

καταναλωτές για να στραφούν σε κάποιον άλλο προμηθευτή. Ο συγγραφέας μάλιστα 

θεωρεί μέρος του κόστους αλλαγής και το κόστος έρευνας (τόσο το χρηματικό όσο 

και το χρονικό) που πρέπει να διαθέσουν οι καταναλωτές για να επιλέξουν ένα νέο 

προϊόν. Το κόστος αλλαγής εξαρτάται από τη φύση του προϊόντος και γι’ αυτό 

διαφοροποιείται από βιομηχανία σε βιομηχανία. Οι παράμετροι που καθορίζουν το 

ύψος του, όπως αναφέρονται  από τους  Lieberman & Montgomery (1998)  και 

Berger & Dick (2007), έχουν να κάνουν με τα ακόλουθα: 

A. Χρηματικό κόστος αλλαγής: αφορά το κόστος συναλλαγής με τον νέο πωλητή 

ή την επένδυση που πρέπει να κάνει ο αγοραστής για να προσαρμοστεί με το 

νέο προϊόν. Περιλαμβάνει και το κόστος αγοράς βοηθητικών προϊόντων για 

το νέο προϊόν. 
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B. Χρόνος: ο χρόνος που χρειάζεται για την επιλογή νέου προμηθευτή και ο 

χρόνος εκπαίδευσης στην χρήση του νέου προϊόντος (αφορά και τους 

εταιρικούς πελάτες, όπου και η εκπαίδευση όλων των υπαλλήλων είναι 

αρκετά πιο απαιτητική).  

C. Διαθεσιμότητα: η αλλαγή προϊόντων σημαίνει ότι η νέα εταιρία πρέπει να 

εγγυηθεί τη συνεχή διαθεσιμότητα των προϊόντων της σε όλες τις αγορές που 

κάνει είσοδο. 

D. Ψυχολογικοί παράγοντες: έχουν να κάνουν με την αβεβαιότητα για την 

ποιότητα του νέου προϊόντος, με την αβεβαιότητα για την μετά-της-αγοράς 

τεχνική υποστήριξη, καθώς και με την ενόχληση που προκαλεί η αλλαγή 

στους καταναλωτές. Η καταναλωτική αδράνεια και η άρνηση αλλαγής 

παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτήν την περίπτωση. 

E. Συμβόλαια: σε πολλές περιπτώσεις οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν αυξημένο 

κόστος αλλαγής λόγω συμβολαίων που έχουν υπογράψει με τις 

εγκατεστημένες εταιρίες ενός κλάδου, και το σπάσιμο των συμβολαίων 

αυτών δημιουργεί αυξημένο οικονομικό κόστος για τους καταναλωτές 

(αναφέρεται επίσης από τους Aghion & Bolton, 1987). 

Τα παραδείγματα κόστους αλλαγής στη σύγχρονη οικονομία είναι πάρα πολλά, όπως 

πολλές είναι και οι εμπειρικές μελέτες σε σχέση με αυτά. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα προέρχονται από την βιομηχανία λογισμικού (Cabral, 2003), τις 

αεροπορικές εταιρίες (Klemperer, 1986; Church & Ware, 2000) και τις τράπεζες  

(Berger & Dick, 2007). 

Μια άλλη, εξίσου σημαντική πτυχή του κόστους αλλαγής, είναι αυτή που σχετίζεται 

με τη στρατηγική συμπεριφορά των πρωτοπόρων εταιριών. Ορισμένες φορές, όπως 

παρατηρεί ο Cabral (2003), το κόστος αλλαγής δημιουργείται τεχνητά από τους 

ίδιους τους πωλητές. Σύμφωνα με τους Church & Ware (2000), το κόστος αλλαγής 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διάκριση τιμών ανάμεσα σε ομάδες 

καταναλωτών, όσο και για το κλείδωμα των υπάρχοντων πελατών. Αν μια 

εγκατεστημένη εταιρία χωρίσει τους πελάτες της σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στους 

παλιούς και τους νέους, μπορεί να χρησιμοποιήσει στρατηγικές που αφενός θα 

προστατεύσουν το μερίδιο αγοράς της και αφετέρου θα αυξήσουν την κερδοφορία 

της. Η αύξηση της κερδοφορίας μπορεί να προέλθει μέσω της διάκρισης τιμών 

ανάμεσα στις δύο κατηγορίες πελατών, με χρέωση δηλαδή υψηλότερων τιμών στους 

παλιούς πελάτες και χαμηλότερων στους νέους. Η προστασία του υπάρχοντος 
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μεριδίου αγοράς μπορεί να προέλθει μέσω της χειραγώγησης της υπάρχουσας βάσης 

καταναλωτών με στρατηγικές που θα τους κλειδώσουν στα προϊόντα της εταιρίας, 

αυξάνοντας το κόστος αλλαγής σε νέα. Αυτό αποτελεί και μια σημαντική στρατηγική 

πτυχή του κόστους αλλαγής, ότι δηλαδή οι πρώτες εταιρίες ενός κλάδου έχουν τη 

δυνατότητα να δημιουργούν ή να αυξάνουν τα κόστη αλλαγής για τους παλιούς και 

νέους πελάτες, ειδικά σε περιπτώσεις που στο παρελθόν αυτά δεν υπήρχαν ή υπήρχαν 

σε πολύ μικρή κλίμακα.  

viii. Στρατηγικές αποκλεισμού  

Η πρότερη χρονική εγκατάσταση κάποιων εταιριών σε έναν κλάδο, παρέχει στην 

ουσία τη βάση για οποιαδήποτε προσπάθεια στρατηγικού αποκλεισμού νέων 

ανταγωνιστών. Πέραν της εσκεμμένης χειραγώγησης του κόστους αλλαγής των 

καταναλωτών που αναφέρθηκε νωρίτερα, υπάρχουν αρκετές ακόμα στρατηγικές 

επιλογές που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν οι εγκατεστημένοι  για τον αποκλεισμό 

της εισόδου. Παραδείγματα αποτελούν (όπως διατυπώνονται από τους Hardbord & 

Hoehn, 1994; Lieberman & Montgomery, 1998; OECD, 2005) οι επενδύσεις σε 

δυναμικότητα, οι επενδύσεις σε Ε&Α, οι επενδύσεις σε γη και μηχανήματα, ο 

πολλαπλασιασμός των προϊόντων, η διαφήμιση, η περιοριστική τιμολόγηση με σκοπό 

την κατάληψη μεγάλου μεριδίου αγοράς, η απειλή πολέμου τιμών, τα συμβόλαια κ.ά. 

Αυτές οι στρατηγικές επιλογές θα εξεταστούν σε επόμενο κεφάλαιο.  

 

Γ.  Πλεονεκτήματα πρωτοπορίας ως Εμπόδια Εισόδου 

 

Ι. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι τα πλεονεκτήματα πρωτοπορίας αποτελούν 

εμπόδια εισόδου. 

Όλες οι πηγές πλεονεκτημάτων πρωτοπορίας που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο 

τμήμα της εργασίας, σίγουρα επιδεικνύουν μια ισχυρή σχέση μεταξύ των εμποδίων 

εισόδου και των πλεονεκτημάτων πρωτοπορίας των εγκατεστημένων. Όλες οι πτυχές 

των πλεονεκτημάτων πρωτοπορίας μπορούν σε ένα μεγάλο ή μικρό βαθμό να 

αποτρέψουν την είσοδο νέων εταιριών ή να υπονομεύσουν τη βιωσιμότητα των νέων 

επιχειρήσεων στον κλάδο. Αυτό που δίνει βαρύνουσα σημασία στο συγκεκριμένο 

εμπόδιο, είναι η υψηλή συσχέτιση που παρουσιάζει με τα υπόλοιπα. Η πρότερη 

εγκατάσταση κάποιων εταιριών στον κλάδο αποτελεί την πηγή όλων των εμποδίων 

που αναφέρθηκαν ως τώρα, αλλά και αυτών που θα αναφερθούν στη συνέχεα. 

Συνεπώς αναπόφευκτα πρέπει να θεωρήσουμε την ημερομηνία εγκατάστασης των 
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εταιριών στον κλάδο ως καθοριστικό παράγοντα της τρέχουσας δομής του και της 

μελλοντικής εξέλιξής του. Όπως το θέτουν οι Ferguson & Ferguson (1994), στην 

ουσία όλα τα εμπόδια που αναγνωρίζει ο Bain (1956), δηλαδή οι οικονομίες 

κλίμακας, η διαφοροποίηση προϊόντος και τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους 

“απλώς αντικατοπτρίζουν την ημερομηνία εισόδου της επιχείρησης” (σελ. 20). Πέραν 

αυτών όμως σχετίζονται και με άλλα εμπόδια που εντοπίστηκαν στην βιβλιογραφία, 

όπως οι καμπύλες μάθησης, η φήμη, τα κόστη αλλαγής, τα δίκτυα συνεργασίας, η 

πρόσβαση σε χρηματικά κεφάλαια αλλά και οι διάφορες στρατηγικές αποκλεισμού.  

Καθώς τα άλλα εμπόδια έχουν ήδη αναλυθεί, τα επιχειρήματα θα επικεντρωθούν στη 

φήμη και τα κόστη αλλαγής. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η καλή φήμη που 

αποκτούν οι πρωτοπόρες εταιρίες ενός κλάδου συμβάλλει καθοριστικά στη 

διατήρηση του μεριδίου αγοράς τους, αφού θεωρούνται πιο έμπειρες και αξιόπιστες 

από τους καταναλωτές. Αν και αυτό το εμπόδιο δεν είναι απροσπέλαστο (όπως π.χ. ο 

αποκλεισμός από πλουτοπαραγωγικές πηγές), η προσπέλασή του απαιτεί αυξημένα 

κόστη προώθησης από τις εισερχόμενες. Τα κόστη προώθησης μεταφράζονται είτε σε 

μειωμένες τιμές, είτε σε έξοδα διαφήμισης που θα κάνουν τους καταναλωτές να 

νιώσουν πιο σίγουροι για τις δοκιμές τους. Από την άλλη όμως οι πρωτοπόρες 

εταιρίες δε χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν τόσο αυξημένα κόστη προώθησης, καθότι 

είχαν λίγους ή δεν είχαν κανέναν ανταγωνιστή στον κλάδο (Ferguson & Ferguson, 

1994). Βασική παρατήρηση που πρέπει να γίνει είναι ότι το κόστος προώθησης 

αποτελεί μη ανακτήσιμο κόστος (βύθισης), γεγονός που επίσης αυξάνει τον κίνδυνο 

αποτυχίας για τις νέες εταιρίες. 

Τα κόστη αλλαγής μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά την είσοδο. Η 

διατύπωση που γίνεται από τον Cabral (2003), κάθε άλλο παρά τυχαία είναι: “Όσο 

μεγαλύτερο είναι το κόστος έρευνας ή αλλαγής, τόσο μεγαλύτερη είναι συνήθως η 

δύναμη αγοράς των πωλητών” (σελ. 147). Πέραν των τεχνικών δυσκολιών που 

παρουσιάζει για τους καταναλωτές η αλλαγή από το ένα προϊόν στο άλλο, ιδιαίτερα 

σημαντική είναι η δυνατότητα των πρωτοπόρων εταιριών να δημιουργούν και να 

καθορίζουν ενδογενώς το κόστος αλλαγής των προϊόντων τους. Οι εταιρίες 

γνωρίζουν ότι η αύξηση του κόστος αλλαγής μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο σε 

αυτές και την κερδοφορία τους, παρόλο που αυτό μπορεί να μην είναι το πιο 

αποδοτικό από κοινωνικής πλευράς. Το κλείδωμα των αγοραστών σε συγκεκριμένα 

προϊόντα μπορεί να τους αποτρέψει από το να αναζητήσουν τις καλύτερες λύσεις και 

να εκμεταλλευτούν τη λειτουργία του ανταγωνισμού στον κλάδο. Αυτά τα δύο, σε 
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συνάρτηση με τα άλλα εμπόδια που αναφέρθηκαν στις πηγές πλεονεκτημάτων 

πρωτοπορίας, μπορούν, θεωρητικά τουλάχιστον, να παρέχουν ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στις εγκατεστημένες εταιρίες. Η διάρκεια και η ένταση αυτού του 

πλεονεκτήματος όμως, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι ένα θέμα υπό εξέταση.               

 

ΙΙ. Επιχειρήματα υπέρ άποψης ότι τα πλεονεκτήματα πρωτοπορίας δεν 

αποτελούν εμπόδια εισόδου. 

Σύμφωνα με τους Frawley & Fahy (2006), αν και κατά τις πρώτες δεκαετίες 

(΄50,΄60,΄70) που η θεωρία των πλεονεκτημάτων πρωτοπορίας άρχισε να γίνεται 

γνωστή υπήρχε μια έντονη συμφωνία ανάμεσα στους συγγραφείς για τις επιπτώσεις 

τους, όταν κατά την δεκαετία του ΄80 άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες εμπειρικές 

μελέτες για τα πλεονεκτήματα πρωτοπορίας, οι απόψεις άρχισαν να διίστανται. 

Παραδείγματα διαφορετικών απόψεων αποτελούν οι μελέτες των Schnaars (1986), 

Lilien & Yoon (1990), Golder & Tellis (1993) οι οποίες ασχολούνται με τα 

μειονεκτήματα των πρωτοπόρων και τα πλεονεκτήματα των  αργότερα-εισερχομένων 

εταιριών στην αγορά. Όπως το θέτουν οι Lieberman & Montgomery (1988): “Οι 

προαναφερθέντες μηχανισμοί που ωφελούν τους πρωτοπόρους μπορούν να 

εξισορροπηθούν από διάφορα μειονεκτήματα ..... Αυτά τα φαινόμενα μπορούν να 

μειώσουν, ή ακόμα και να καταργήσουν εντελώς, το καθαρό πλεονέκτημα του 

εγκατεστημένου” (σελ. 10). Οι αιτίες αυτών των μειονεκτημάτων μπορούν να 

συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

A. Υψηλό κόστος εγκατάστασης 

Όπως παρατηρούν οι Ferguson & Ferguson (1994), τα πλεονεκτήματα πρωτοπορίας 

δημιουργούν μια ασυμμετρία κόστους ανάμεσα στον εγκατεστημένο και τον πιθανό 

εισερχόμενο. Συμβαίνει όμως αυτό, και αν ναι, σε ποιόν βαθμό; Πολλές εμπειρικές 

μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει ασυμμετρία κόστους ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, αλλά 

συνήθως αυτή είναι υπέρ του εισερχομένου (π.χ. Boulding & Christen, 2001). Όπως 

παρατηρούν οι Church & Ware (2000), πολλές φορές οι κατοπινά εισερχόμενες 

εταιρίες ενός κλάδου, αντιμετωπίζουν μικρότερο κόστος προώθησης απ’ ότι οι 

πρώτες εταιρίες, οι οποίες έπρεπε να ξοδέψουν πολλά για να εκπαιδεύσουν τους 

καταναλωτές για τη χρησιμότητα του προϊόντος. Οι πρώτες εταιρίες ήταν αυτές οι 

οποίες κατέβαλαν το κόστος δημιουργίας και ανάπτυξης της αγοράς, τη στιγμή που οι 

νέες εταιρίες χρειάζεται μόνο να διαφημίσουν τα νέα τους προϊόντα σε μια ήδη 

υπάρχουσα αγορά. Επίσης το κόστος της συνολικής επένδυσης για μια νέα εταιρία 
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μπορεί να είναι μικρότερο, αν αποφύγει τα λάθη του πρωτοπόρου. Η έρευνα των 

Boulding & Christen (2001) σε καταναλωτικές και βιομηχανικές αγορές (365 και 861 

προϊόντα αντίστοιχα, από το 1930 ως το 1985) επιβεβαιώνει αυτό το συμπέρασμα. Οι 

πρωτοπόρες εταιρίες βρέθηκαν λιγότερο κερδοφόρες απ’ ότι οι κατοπινοί 

εισερχόμενοι. Αν και οι πρωτοπόροι απολάμβαναν πλεονεκτήματα στις πωλήσεις και 

στα έσοδα, επίσης κατέγραφαν διαρκή υψηλά κόστη, το ύψος των οποίων τελικά 

ξεπερνούσε τις ωφέλειες από τις πωλήσεις. Οι πηγές πλεονεκτημάτων πρωτοπορίας 

βρέθηκαν όντως να υπάρχουν και να επηρεάζουν τα ποσοστά πωλήσεων των 

πρωτοπόρων εταιριών, αυτό όμως δεν μεταφραζόταν σε κυριάρχηση της αγοράς ή σε 

αυξημένη κερδοφορία.   

B. Ρίσκο 

Μια σειρά από παράγοντες επηρεάζουν τον κίνδυνο αποτυχίας που αντιμετωπίζει μια 

πρωτοπόρος εταιρία, καθιστώντας τον πολλές φορές πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που 

αντιμετωπίζουν οι αργότερα εισερχόμενες εταιρίες ενός κλάδου. Η ανάγκη 

πραγματοποίησης μεγάλης επένδυσης, το υψηλό κόστος κεφαλαίου, η ανάγκη 

έντονης προώθησης, η αβεβαιότητα για την επιτυχία του προϊόντος στην αγορά και η 

χρονοτριβή ώσπου το προϊόν να γίνει γνωστό, είναι κάποιες μόνο από τις δυσκολίες 

που θα αντιμετωπίσει μια πρωτοπόρος εταιρία στην προσπάθειά της να γίνει βιώσιμη.  

Από την άλλη μια αργότερα εισερχόμενη εταιρία δε χρειάζεται να εκπαιδεύσει τους 

καταναλωτές στην χρησιμότητα ενός νέου προϊόντος αλλά απλώς να προσπαθήσει να 

καταλάβει ένα συγκεκριμένο, ήδη υπάρχον, μερίδιο αγοράς. Σημαντική όμως είναι 

και η πτυχή που αναφέρουν οι Lieberman & Montgomery (1988) και αφορά την 

επίλυση θεμάτων τεχνολογικής αβεβαιότητας. Οι αργότερα εισερχόμενες εταιρίες του 

κλάδου θα αντιμετωπίσουν μικρότερο ρίσκο, καθώς τα προβλήματα τεχνολογικής 

φύσης που παρουσιάζονται κατά την εξάπλωση ενός νέου προϊόντος στην αγορά θα 

έχουν ήδη λυθεί από τις πρωτοπόρες εταιρίες,  

C. Επιπτώσεις “δωρεάν ωφέλειας”  

Σχετική με τις δύο προηγούμενες πηγές μειονεκτημάτων πρωτοπορίας είναι και αυτή 

που αφορά τις επιπτώσεις “δωρεάν ωφέλειας” (Free rider effects). Σύμφωνα με τους 

Lieberman & Montgomery (1988) οι αργότερα εισερχόμενες εταιρίες ενός κλάδου 

έχουν την δυνατότητα να κερδίσουν “δωρεάν ωφέλεια” μέσω των επενδύσεων που 

έχει κάνει μια πρωτοπόρος σε τομείς όπως η Ε&Α, η εκπαίδευση των καταναλωτών 

και η ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, αυτό 

συμβαίνει διότι στις περισσότερες βιομηχανίες τα κόστη μίμησης είναι μικρότερα 
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από τα κόστη καινοτομίας. Αν και μια πρωτοπόρος εταιρίας θα απολαύσει 

μονοπωλιακά κέρδη (ή αντίστοιχα ολιγπωλιακά αν οι πρωτοπόρες εταιρίες είναι 

πολλές) για κάποια αρχική χρονική περίοδο, παρόλα αυτά η δυνατότητα των 

ακόλουθων εταιριών να μιμούνται “δωρεάν” τις πράξεις των πρωτοπόρων μειώνει 

τόσο το μέγεθος όσο και τη διάρκεια των κερδών αυτών. Οι εμπειρικές μελέτες 

τεκμηριώνουν ένα υψηλό ποσοστό διεταιρικής διάχυσης της τεχνολογίας στις 

περισσότερες βιομηχανίες. Παραδείγματα αφορούν την Ε&Α (Spence, 1984) και τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας (Ghemawat & Spence, 1985; Lieberman, 1987), αλλά 

και την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού (Guasch and Weiss, 1980).  

D. Τεχνολογική αλλαγή  

Η πιο βασική αιτία απώλειας των πλεονεκτημάτων πρωτοπορίας έγκειται στην 

τεχνολογική αλλαγή. Όπως παρατηρεί ο Yip (1982): “η ριζική τεχνολογική ή 

περιβαλλοντική αλλαγή προσφέρει συνήθως την καλύτερη δίοδο για τους περισσότερους 

εισερχόμενους και αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τους εγκατεστημένους” (σελ. 29). 

Οι λόγοι για αυτό το γεγονός είναι αρκετοί. Καταρχάς όπως παρατηρεί ο Porter 

(1980), οι τεχνολογικές αλλαγές μπορούν να καταστήσουν το προϊόν του 

πρωτοπόρου εγκατεστημένου ξεπερασμένο. Επίσης, οι τεχνολογικές αλλαγές 

μπορούν να υπονομεύσουν το εμπόδιο που προέρχεται από τις οικονομίες κλίμακας 

τους εγκατεστημένου. Η δέσμευση του πρωτοπόρου σε δύσκαμπτες υποδομές 

μεγάλης κλίμακας επηρεάζει τη δυνατότητά του να ακολουθεί τις εξελίξεις της 

τεχνολογίας και να ρυθμίζει την παραγωγή του σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα 

της αγοράς (Yip, 1982). Από την άλλη οι νέες εταιρίες μπορούν να εφαρμόσουν τις 

νέες τεχνολογίες όχι μόνο για να παράξουν καλύτερα προϊόντα, αλλά και για να 

επιτύχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής (εκμεταλλευόμενοι π.χ. καλύτερα 

μηχανήματα). Επίσης όπως παρατηρούν οι Lieberman & Montgomery (1988), καθώς 

η νέα τεχνολογία αντικατάστασης εμφανίζεται συχνά ενώ η παλαιά τεχνολογία ακόμα 

εξελίσσεται, μπορεί να είναι δύσκολο για έναν εγκατεστημένο να αναγνωρίσει την 

απειλή και να λάβει επαρκή προληπτικά μέτρα. Αυτό το αντιληπτικό πρόβλημα 

σχετίζεται με την αδράνεια των εγκατεστημένων. 

E. Αδράνεια εγκατεστημένων 

Σε συνάρτηση με τις προαναφερόμενες αιτίες μειονεκτημάτων πρωτοπορίας 

βρίσκεται και η “αδράνεια των εγκατεστημένων” (Hannan & Freeman, 1984; 

Lieberman & Montgomery, 1988; Mueller, 1997). Με τον όρο αυτό εκφράζεται η 

αδυναμία των εγκατεστημένων εταιριών να αναγνωρίσουν τις αλλαγές στο εξωτερικό 
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περιβάλλον και στις προτιμήσεις των καταναλωτών και να οργανωθούν κατάλληλα 

απέναντι σε αυτές. Οι λόγοι που προκαλούν αυτή την αδράνεια μπορεί να πηγάζουν 

από την υπερβολική αυτοπεποίθηση, από την δέσμευση σε ένα συγκεκριμένο σύνολο 

σταθερών περιουσιακών στοιχείων, από την άρνηση αλλαγής της γραμμής 

παραγωγής, την απώλεια ευελιξίας, την άρνηση αλλαγής των εξωτερικών σχέσεων με 

άλλες συνεργαζόμενες εταιρίες ή λόγω της οργανωτικής ρουτίνας. Αυτοί οι 

παράγοντες εμποδίζουν τη δυνατότητα της εταιρίας να ανταποκριθεί στις 

περιβαλλοντικές αλλαγές ή τις ανταγωνιστικές απειλές. Πολλές φορές όμως οι 

εγκατεστημένες εταιρίες δεν επιθυμούν να αλλάξουν τα προϊόντα τους, διότι απλώς 

δεν έχουν καταφέρει να αποσβέσουν την επένδυση που έκαναν για την ανάπτυξη και 

παραγωγή τους.  

 

Αν και η οικονομική έρευνα δεν έχει δώσει ακόμα σαφή απάντηση για το αν ένας 

πρωτοεισερχόμενος μπορεί να κερδίσει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Li 

et al., 2003; Frawley & Fahy, 2006), ο μεγάλος αριθμός πηγών πλεονεκτημάτων 

πρωτοπορίας και η υψηλή συσχέτιση που παρουσιάζουν με άλλα εμπόδια εισόδου, 

επιβεβαιώνουν την ανάγκη εξέτασής τους σε οποιαδήποτε κλαδική ανάλυση. Το 

ακριβές μέγεθος των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων πρωτοπορίας 

διαφοροποιείται από βιομηχανία σε βιομηχανία και ο μόνος τρόπος υπολογισμού 

τους είναι μέσω της εμπειρικής ανάλυσης. Η εξέταση για παράδειγμα της εξέλιξης 

των μεριδίων αγοράς των πρώτων εταιριών ενός κλάδου θα μπορούσε να είναι 

ιδιαίτερα αποκαλυπτική για το συγκεκριμένο εμπόδιο. Συμπερασματικά θα μπορούσε 

να υποστηριχθεί ότι μια βασική παράμετρος των πλεονεκτημάτων αυτών αποτελεί η 

δυναμική της τεχνολογικής αλλαγής στον κλάδο, όπως και το μέγεθος της αγοράς. Η 

σημαντική αυτή παρατήρηση διατυπώνεται στην έρευνα των Berger & Dick (2007) 

για τον τραπεζικό κλάδο, οι οποίοι βρίσκουν ότι στις αγορές με υψηλή ανάπτυξη, η 

διαφορά μεταξύ πρωτοπόρων και αργότερα εισερχομένων είναι μικρή. Αντίθετα σε 

αγορές που παρουσιάζουν μικρή ανάπτυξη οι πρωτοπόροι διατηρούν τα μερίδια 

αγοράς τους και οι εισερχόμενοι αντιμετωπίζουν υψηλά εμπόδια εισόδου.  

 

Δ. Εμπειρικές Μελέτες 

Οι εμπειρικές μελέτες που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πλεονεκτημάτων πρωτοπορίας 

είναι αρκετές. Αρχίζοντας από τις παλαιότερες, οι Bond & Lean (1977) στην μελέτη 

τους για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα εντόπισαν μακρόχρονα πλεονεκτήματα 
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στις πωλήσεις και στα μερίδια αγοράς των πρωτοπόρων εταιριών, ακόμα και έπειτα 

της εισόδου μιμητικού ανταγωνισμού. Αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα των 

μελετών των Davidson (1976), για τη βρετανική αγορά των παντοπωλείων, του 

Whitten (1979) για τα τσιγάρα, όπως και των Ries & Trout (1986) για ένα μεγάλο 

αριθμό κυρίαρχων εταιριών. Μελέτες της δεκαετίας του ’80, όπως αυτές των 

Robinson (1988), Robinson & Fornell (1985), Hurwitz & Caves (1988) και Gorecki 

(1986) είχαν αντίστοιχα αποτελέσματα (οι δύο τελευταίες αφορούσαν τις 

φαρμακοβιομηχανίες στις Η.Π.Α. και Καναδά αντίστοιχα). Πιο πρόσφατες μελέτες 

όπως αυτές των Grabowski & Vernon (1992) για τα φάρμακα, Briggeman et al (2006) 

για την βιομηχανία χυμών, του Jakobsen (2007) για τις επιδόσεις των πρωτοπόρων 

και ακόλουθων εταιριών στις Λιθουανία, Ουγγαρία και Πολωνία, και των Bijwaard et 

al (2008) για τα κινητά τηλέφωνα, είχαν παρόμοια συμπεράσματα. Ενδιαφέρουσα 

επίσης είναι η εργασία των Berger & Dick (2007), οι οποίοι για τον τραπεζικό κλάδο 

παρατήρησαν ότι, ακόμα και οι μεγάλες εγκατεστημένες εταιρίες του κλάδου όταν 

επιχειρούσαν είσοδο σε μια νέα αγορά, οι επιδόσεις τους ήταν χειρότερες σε σχέση 

με τους ήδη εγκατεστημένους, και τις δικές τους επιδόσεις στην αγορά στην οποία 

ήταν εγκατεστημένοι.  

Εμπειρικές μελέτες σε σχέση με τις καμπύλες μάθησης και τα πλεονεκτήματα 

πρωτοπορίας είναι αυτές των Gruber (1992), Brist & Wilson (1996), Cabal & 

Leiblein (2001) ενώ χαρακτηριστική είναι και η μελέτη περιπτώσεως του Cabral 

(2003) για τη βιομηχανία διοξειδίου του τιτανίου. Μελέτη για τη χρήση των πατεντών 

από τους πρωτοπόρους είναι αυτή του Bresnahan (1985) για τα φωτοαντιγραφικά 

μηχανήματα, ενώ μελέτες σε σχέση με το χωρικό αποκλεισμό είναι αυτές των 

Schmalensee (1978), Rao & Ruttenberg (1979), Eaton & Lipsey (1979, 1981), 

Johnson & Parkman (1983) και Glazer (1985). Σε σχέση με την επίπτωση της φήμης 

υπάρχει η μελέτη των Carpenter & Nakamoto (1986), ενώ χαρακτηριστικές μελέτες 

σε σχέση με το κόστος αλλαγής είναι αυτές των Calem & Mester (1995), Klemperer 

(1995) και Stango (2002). 

Εμπειρικές, μελέτες σε σχέση με τα μειονεκτήματα των πρωτοπόρων είναι αυτές των 

Shankar et al.’s (1998) για τα φαρμακευτικά προϊόντα και των Cho et al (1998) για τη 

βιομηχανία ημιαγωγών στις Κορέα και Ιαπωνία. Σχετική με το αυξημένος κόστος των 

πρωτοπόρων είναι η μελέτη των Boulding & Christen (2001) και των Mansfield et al. 

(1981) για 48 φαρμακευτικά, χημικά και ηλεκτρικά προϊόντα. Μελέτες σχετικές με 

τις επιπτώσεις της δωρεάν ωφέλειας είναι αυτές των Baldwin & Childs (1969), 
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Spence  (1984) και αφορούν την Ε&Α, ενώ των Guasch and Weiss (1980) αφορά την 

αγορά εργατικού δυναμικού. Η αδράνεια των εγκατεστημένων εξετάζεται σε μελέτες 

όπως αυτές των Tang (1988) για την αμερικανική βιομηχανία ατσαλιού, MacMillan 

(1983) για τα συστήματα υγείας, και Brock (1975) για την αμερικανική βιομηχανία 

υπολογιστών.  
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3.1.1.11 ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Α. Περιγραφή 

Ι. Κάθετη Ολοκλήρωση 

Η παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος συνήθως περιλαμβάνει μια σειρά διαδοχικών 

σταδίων. Ένα απλό παράδειγμα είναι η παραγωγή των πρώτων υλών, η μεταποίηση 

τους σε ενδιάμεσα προϊόντα, η παραγωγή των τελικών βιομηχανικών αγαθών και 

τέλος η διανομή τους στην αγορά.. Η κάθετη ολοκλήρωση αναφέρεται στην ανάληψη 

από την επιχείρηση διαδοχικών σταδίων στην παραγωγική διαδικασία και 

κυκλοφορία ενός προϊόντος. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση επεκτείνεται προς 

την κατεύθυνση της προέλευσης των εισροών (πηγές) η ολοκλήρωση ονομάζεται 

“προς τα πίσω” [αλλά και ανοδική (upstream)], ενώ η επιχείρηση κατευθύνεται προς 

τα τελικά προϊόντα και τη διανομή η ολοκλήρωση ονομάζεται “προς τα εμπρός” 

[αλλά και καθοδική (downstream)].  

Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει επέκταση προς την κατεύθυνση της παραγωγής της 

πρώτης ύλης που προηγουμένως η επιχείρηση προμηθευόταν από άλλες επιχειρήσεις, 

αλλά και προς την κατεύθυνση της μεταποίησης ή διανομής στην αγορά. Επίσης η 

ολοκλήρωση μπορεί να είναι είτε πλήρης και να περιλαμβάνει όλα τα στάδια από την 

παραγωγή ως την κατανάλωση, είτε μερική και να περιλαμβάνει μέρος μόνο των 

παραπάνω σταδίων (Shepherd, 1990; Πάκος, 19997). Μια επιχείρηση γενικώς 

θεωρείται κάθετα ολοκληρωμένη αν διεξάγει δύο τουλάχιστον διακριτές διαδοχικές 

διαδικασίες της επεξεργασίας ή εμπορίας ενός αγαθού. Το χαρακτηριστικό της 

ολοκλήρωσης συνίσταται στην υποκατάσταση των συναλλαγών της αγοράς με τους 

εσωτερικούς μηχανισμούς στα πλαίσια της επιχείρησης (Perry 1989)6. O Shepherd 

(1990) τονίζει ότι μεταξύ των εταιριών που δεν είναι ολοκληρωμένες, το πέρασμα 

των αγαθών από ένα στάδιο στο επόμενο γίνεται στις τρέχουσες τιμές της αγοράς. 

Αντίθετα, οι ολοκληρωμένες εταιρίες μεταφέρουν τα αγαθά σε εσωτερικές τιμές. 

Αυτές οι τιμές δεν χρειάζεται να είναι ίδιες με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, αλλά 

μπορούν να οριστούν σύμφωνα με τα εσωτερικά κίνητρα και τα συστήματα της 

εταιρίας. 

                                                 
6 Από τα πρώτα κείμενα πάνω στο θέμα ήταν αυτά των Adelman (1955), Gort (1962) και Warren-

Boulton (1978) 
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ΙΙ. Κάθετοι περιορισμοί 

Όταν οι εταιρίες ενός κλάδου δεν είναι κάθετα ολοκληρωμένες με τις εταιρίες των 

άλλων σταδίων παραγωγής και διανομής και δεν επιθυμούν να βασίζονται σε 

επιτόπου συμφωνίες συναλλαγής με αυτές, συνήθως συνάπτουν συμφωνίες και 

υπογράφουν συμβόλαια για τη διασφάλιση των συναλλαγών τους (Motta, 2004). 

Αυτές οι συμφωνίες και τα συμβόλαια ανάμεσα σε κάθετα συναλλασσόμενες 

επιχειρήσεις ονομάζονται κάθετες σχέσεις (Lipzynski & Wilson, 2001) και 

περιλαμβάνουν όρους που ονομάζονται κάθετοι περιορισμοί (Motta, 2004). Οι 

περιορισμοί αυτοί μπορεί να αφορούν την τιμή, τα αποθέματα, τα όρια της αγοράς 

αλλά και τις εμπορικές σχέσεις των συμβεβλημένων εταιριών με άλλες εταιρίες. 

Κάποιοι από τους στόχους αυτών των κάθετων συμφωνιών είναι ο καλύτερος 

συντονισμός, η μείωση του κόστους συναλλαγής και η εξασφάλιση της σταθερότητας 

των προμηθειών. Απώτερος στόχος είναι όμως να πλησιάσουν το αποτέλεσμα που θα 

υπήρχε αν οι εταιρίες ήταν κάθετα ολοκληρωμένες (Carlton & Perloff, 2000).7 Οι 

πηγές κάθετων περιορισμών είναι αρκετές και θα αναλυθούν στο επόμενο τμήμα του 

κεφαλαίου.  

 

B. Πηγές 

Ι. Πηγές Κάθετης Ολοκλήρωσης 

H κάθετη ολοκλήρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους 

(Πάκος, 1997): 

i. Κάθετη Εγκατάσταση: συμβαίνει όταν εξαρχής ιδρύεται μια κάθετα 

διαρθρωμένη μονάδα παραγωγής. 

ii. Συγχώνευση: σε αυτή την περίπτωση δύο ή περισσότερες εταιρίες 

συγχωνεύονται σε μία μέσω συμφωνίας ή ολικής εξαγοράς. 

                                                 
7 Όπως παρατηρεί ο Motta (2004), αν και από οικονομικής πλευράς είναι δικαιολογημένο η κάθετη 

ολοκλήρωση και οι κάθετοι περιορισμοί να εξετάζονται μαζί, καθότι και τα δύο στοχεύουν την 

εξάλειψη των κάθετων διαταραχών, το δίκαιο ανταγωνισμού τα εξετάζει χωριστά. Στην Ε.Ε., 

παραδείγματος χάριν,  οι κάθετοι περιορισμοί είναι αντικείμενο του άρθρου 81 (συμφωνίες μεταξύ των 

εταιριών)  ή του άρθρου 82 (εάν η εταιρία που τους χρησιμοποιεί είναι δεσπόζουσα), ενώ οι κάθετες 

συγχωνεύσεις καλύπτονται από τον Κανονισμό για τις Συγχωνεύσεις. 
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iii. Κάθετη Επέκταση: παρατηρείται στις περιπτώσεις νέων επενδύσεων σε δια-

δοχικά ανοδικά ή καθοδικά στάδια.  

 

II. Πηγές Κάθετων Περιορισμών 

Οι πηγές κάθετων περιορισμών μπορούν να εντοπιστούν ως ρήτρες στα συμβόλαια 

που συνάπτουν μεταξύ τους οι συνεργαζόμενες εταιρίες. Κάποιοι κάθετοι 

περιορισμοί αφορούν την τιμή ενώ άλλοι όχι. Οι πιο σημαντικοί που εντοπίστηκαν 

στην σχετική βιβλιογραφία (Shepherd, 1990; Πάκος, 1997; Calton & Perloff, 2000; 

Lipzynski & Wilson, 2001; Cabral, 2003; Motta, 2004 κ.ά.) είναι οι ακόλουθοι: 

i. Διατήρηση Τιμής Μεταπώλησης 

Η Διατήρηση Τιμής Μεταπώλησης έχει οριστεί ως: "οποιοδήποτε συμβόλαιο στο 

οποίο μια προς τα πάνω εταιρία (π.χ., ένας κατασκευαστής) διατηρεί το δικαίωμα να 

ελέγξει την τιμή στην οποία ένα προϊόν πωλείται προς τα κάτω, συνήθως στη λιανική 

αγορά". (Mathewson & Winter, 1998, σελ. 58). Συνηθέστερα η Διατήρηση Τιμής 

Μεταπώλησης αναφέρεται στον καθορισμό από έναν κατασκευαστή μιας ανώτερης ή 

κατώτερης τιμής πώλησης των προϊόντων στα επόμενα στάδια παραγωγής ή στο 

τελικό στάδιο διανομής (Lipzynski & Wilson, 2001).   

ii. Αποκλεισμός Ανταγωνιστών 

Ο αποκλεισμός της αγοράς αναφέρεται στην πρακτική των εταιριών να αρνούνται να 

προμηθεύσουν άλλες καθοδικές εταιρίες ή να αγοράσουν από άλλες ανοδικές 

εταιρίες. Ο πλήρης ή απόλυτος αποκλεισμός εμφανίζεται όταν αποκλείονται από την 

συνεργασία όλες οι μη ενοποιημένες εταιρίες, αν και αποκλεισμός μπορεί να μην 

είναι απόλυτος και να παρουσιάζει εξαιρέσεις (Comanor & Wilson, 1976).  

iii. Αποκλειστικές Περιοχές 

Οι κατασκευαστές μπορεί να περιορίσουν τους εμπόρους τους γεωγραφικά, 

επιτρέποντας να αναπτύξουν δραστηριότητες σε συγκεκριμένες μόνο τοποθεσίες 

(Lipzynski & Wilson, 2001; Shepherd, 1990; Katz, 1989). Αυτό μπορεί να λάβει δύο 

μορφές. Οι έμποροι είναι περιορισμένοι στη λειτουργία σε μια συγκεκριμένη περιοχή, 

αλλά μπορούν να εξυπηρετήσουν οποιονδήποτε πελάτη που θα τους πλησιάσει. 

Εναλλακτικά, οι έμποροι αναγκάζονται να εξυπηρετούν μόνο τους πελάτες της 

περιοχής τους. 

iv. Εξαρτημένη με την Ποσότητα Τιμολόγηση 

Η εξαρτημένη από την ποσότητα τιμολόγηση όπως καθορίζεται από τον Katz (1989),  

αναφέρεται στην πρακτική με την οποία η τιμή που πληρώνει ένας αγοραστής για ένα 
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ενδιάμεσο αγαθό εξαρτάται από την ποσότητα που αγοράζει. Ευρέως, υπάρχουν τρεις 

τύποι κάθετων περιορισμών που εμπίπτουν σε αυτόν τον τίτλο. Ο πρώτος είναι ο 

“Εξαναγκασμός Ποσότητας” και εμφανίζεται όταν ένας αγοραστής υποχρεώνεται να 

αγοράσει περισσότερο από ότι θα επιθυμούσε κάτω από τις κανονικές περιστάσεις. 

Εφαρμόζεται αναγκάζοντας τον αγοραστή να κάνει μια πάγια ελάχιστη πληρωμή για 

τις αγορές ως ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Ένας δεύτερος περιορισμός είναι η “Μη 

Γραμμική Τιμολόγηση”, η οποία συμβαίνει όταν ένας αγοραστής πληρώνει μια 

σταθερή εισφορά (μια αμοιβή δικαιούχων-Franchise fee) συν μια τιμή ανά μονάδα. 

Όσο πιο πολλά προϊόντα καταφέρνει να μεταπωλήσει ο αγοραστής, τόσο μειώνεται 

το κόστος αγοράς τους. Τέλος το “Δέσιμο” προϊόντων ορίζεται ως η πώληση δύο ή 

περισσοτέρων διαφορετικών προϊόντων, όπου η πώληση του ενός αγαθού είναι 

υποχρεωτική με την αγορά του άλλου (Lipzynski & Wilson, 2001). Αυτό, όπως 

παρατηρεί ο Katz (1989), μπορεί να συμβαίνει μέσω των ειδικών όρων προμήθειας, 

αλλά όχι απαραίτητα. Πολλές φορές οι εταιρίες επιδιώκουν το τεχνολογικό “δέσιμο” 

προϊόντων, συνδυάζοντας πολλές διαφορετικές εισροές και κάνοντας αυτές συμβατές 

μεταξύ τους  και ασύμβατες με αυτές των ανταγωνιστών.  

v. Εξαναγκασμός “Πλήρους Γραμμής” 

Αναφέρεται στην υποχρέωση ενός εμπόρου να διατηρεί αποθέματα από τη πλήρη 

γκάμα των προϊόντων ενός κατασκευαστή. 

vi. Ομάδες Προϊόντων 

Αναφέρεται στην πρακτική από μεριάς των κατασκευαστών της πώλησης δύο ή 

περισσότερων αγαθών ως ενιαία συσκευασία.   

vii. Προώθηση και Υποστήριξη 

Αυτού του είδους οι περιορισμοί αναφέρονται στις ρήτρες των συμβολαίων που 

υποχρεώνουν τους εμπόρους να ασκούν συγκεκριμένη πολιτική προώθησης και 

τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων (τόσο προ της πώλησης και όσο μετά της 

πώλησης).  

 

Γ. Κάθετη Ολοκλήρωση και Περιορισμοί ως Εμπόδιο Εισόδου 

 

Ι. ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

 

Με σκοπό να γίνει μια τεκμηριωμένη αποτίμηση της κάθετης ολοκλήρωσης ως 

εμπόδιο εισόδου νέων ανταγωνιστών σε έναν κλάδο, πρέπει αρχικά να αναλυθούν τα 
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κίνητρα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων για να εφαρμόσουν στρατηγικές κάθετης 

ολοκλήρωσης και έπειτα να εξεταστεί εάν αυτά τα κίνητρα είναι θεμιτά ή όχι από 

κοινωνικής πλευράς. Κίνητρα που αυξάνουν την κοινωνική αποτελεσματικότητα μιας 

επιχείρησης ή ενός κλάδου (π.χ. μέσω καλύτερης χρησιμοποίησης των διαθέσιμων 

πόρων, μείωσης του κόστους, καλύτερης ποιότητας προϊόντων, καινοτομίας, 

χαμηλότερων τιμών κ.τ.λ.) είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν ως εμπόδια εισόδου. 

Αντίθετα, κίνητρα που σαν στόχο έχουν την κατάληψη της αγοράς, την άντληση 

μονοπωλιακών κερδών και τον αποκλεισμό νέων ανταγωνιστών, είναι κατακριτέα και 

αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από τις αρχές ανταγωνισμού. Τα πιο σημαντικά 

κίνητρα των επιχειρήσεων για να προβούν σε κινήσεις κάθετης ολοκλήρωσης είναι τα 

ακόλουθα: 

i. Μείωση Κόστους Συναλλαγών 

Το πιο σημαντικό κίνητρο για την κάθετη ολοκλήρωση είναι η ελαχιστοποίηση του 

κόστους συναλλαγής. Το κόστος συναλλαγής και οι οικονομίες ολοκλήρωσης 

πρωτοαναλύθηκαν από τον Coase (1937). Ο Coase ξεκινώντας από τη διάκριση 

ανάμεσα στον αυτόματο συντονισμό της οικονομικής δραστηριότητας στον 

μηχανισμό της αγοράς και στον εσωτερικό, σκοπούμενο συντονισμό στο πλαίσιο της 

επιχείρησης, ανέδειξε σε κεντρικό θεωρητικό και εμπειρικό ζήτημα το κόστος 

πραγματοποίησης οικονομικών συναλλαγών μέσω του μηχανισμού της αγοράς. 

Σύμφωνα με τον Coase, οι συναλλαγές έχουν το κόστος τους, άλλες μικρότερο άλλες 

μεγαλύτερο. Όταν το συνολικό κόστος συναλλαγών π. χ. αξία μιας εκροής συν το 

κόστος συναλλαγής, είναι ψηλότερο από το κόστος ενσωμάτωσης της συγκεκριμένης 

λειτουργίας της αγοράς, δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις για επέκταση της 

δράσης της επιχείρησης με την εσωτερίκευση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων 

(Πάκος, 1997).  

Τα  κόστη που συνδέονται με τη χρήση του μηχανισμού τιμών οφείλονται κυρίως 

στην έλλειψη πληροφοριών και στις ατέλειες των συμβολαίων. Αυτά έχουν 

συνοψιστεί από τον Joskow (1985) ως το κόστος που περιλαμβάνεται στη 

διαπραγμάτευση των συμβάσεων, το κόστος ελέγχου της απόδοσης, το κόστος 

επιβολής των συμβατικών υποσχέσεων και το κόστος προσφυγής στα δικαστήρια σε 

περίπτωση παραβίασης των όρων. Όπως παρατηρούν οι Carlton & Perloff (2000), 

όταν αυτά τα κόστη είναι υψηλά, πέραν του αντίκτυπου που έχουν στο συνολικό 

κόστος μιας επιχείρησης, αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο καιροσκοπικής συμπεριφοράς 

από τις συμβεβλημένες εταιρίες. Παραδείγματα καιροσκοπικής συμπεριφοράς είναι η 
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αύξηση των απαιτήσεων σε περιόδους αυξημένης ζήτησης ή η εκμετάλλευση ασαφών 

όρων του συμβολαίου. Όσο πιο υψηλά είναι αυτά τα κόστη, τόσο αυξάνονται και οι 

ευκαιρίες για εκμετάλλευση. Επιπλέον, οι εταιρίες που στηρίζονται στις συναλλαγές 

της αγοράς αντιμετωπίζουν ένα υψηλό κόστος έρευνας, απόκτησης, διαχείρισης και 

επεξεργασίας των πληροφοριών που χρειάζονται για την λήψη των στρατηγικών 

αποφάσεων τους.  

O Williamson (1975) πήρε τις βασικές ιδέες του Coase και διατύπωσε ένα πειστικό 

επιχείρημα ως προς το γιατί οι εταιρίες καθετοποιούνται. Υποστήριξε ότι όπου η 

αγορά αποτυγχάνει να λειτουργήσει καλά, δηλαδή μια συναλλαγή αποδεικνύεται 

περισσότερο δαπανηρή στην αγορά από ότι θα κόστιζε στην επιχείρηση να διεξαχθεί 

εσωτερικά, τότε η εταιρία θα εσωτερικοποιήσει αυτήν την συναλλαγή. Κάθε φορά 

που θα υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του εξωτερικού συντονισμού και της 

εσωτερικής οργάνωσης, θα υπάρχει μια τάση προς την κάθετη ολοκλήρωση 

(Lipzynski & Wilson, 2001). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η επιχείρηση θα 

τείνει να ενσωματώνει αγοραίες διαδικασίες μέχρι το σημείο όπου το κόστος της 

εσωτερικής παραγωγής της εισροής της οριακής συναλλαγής θα γίνει ίσο με το ίδιο 

το κόστος εφοδιασμού της μέσω του μηχανισμού της αγοράς (Πάκος, 1997). 

Γιατί είναι μια εταιρία σε θέση να οργανώσει και να συντονίσει την παραγωγή με 

λιγότερο κόστος από την αγορά; Σύμφωνα με τον Williamson (1975,1989), υπάρχουν 

τρείς βασικές αιτίες: τα κίνητρα, οι έλεγχοι και τα "έμφυτα δομικά πλεονεκτήματα". 

Τα κίνητρα καλύπτουν τα πλεονεκτήματα αποφυγής της δαπανηρής και χρονοβόρας 

διαπραγμάτευσης με άλλους παραγωγούς στα διαφορετικά στάδια της παραγωγής. Οι 

έλεγχοι υπονοούν ότι η εταιρία μπορεί να ωφεληθεί από ισχυρότερους ελέγχους της 

ενδοεταιρικής δραστηριότητας σε αντιδιαστολή με τη διεταιρική δραστηριότητα. Οι 

έλεγχοι υπονοούν επίσης ότι μέσω μιας διαδικασίας οργανωτικών ανταμοιβών και 

ποινών, η εταιρία έχει πρόσβαση σε πιο εκτεταμένες και ακριβέστερες ροές 

εσωτερικών πληροφοριών. Τα “έμφυτα δομικά πλεονεκτήματα” αναφέρονται στην 

δυνατότητα επίλυσης διαφορών εντός της εταιρίας μέσω καθορισμένων διαδικασιών, 

αποφεύγοντας τις προσφυγές στα δικαστήρια. Άλλα δομικά πλεονεκτήματα αφορούν 

την καλύτερη ενδοεταιρική επικοινωνία μέσω της κοινής κατάρτισης του 

προσωπικού, της εμπειρίας και της ανάπτυξης κοινών κωδικών συμπεριφοράς 

(Lipzynski & Wilson, 2001). 

ii. Οικονομίες τεχνολογικής αλληλεξάρτησης  
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Η κάθετη ολοκλήρωση μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του κόστους παραγωγής 

μέσω της καλύτερης εκμετάλλευσης των τεχνολογικών συνθηκών. Η οργάνωση των 

δραστηριοτήτων από μια κεντρική μονάδα μπορεί να φέρει καλύτερο συντονισμό, να 

μειώσει τις απαιτήσεις των ενδιάμεσων εισροών για την παραγωγή μιας 

συγκεκριμένης ποσότητας στο επόμενο ή τα επόμενα στάδια, καθώς και να μειώσει 

τα κατάλοιπα της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα στάδια. Ειδικά στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν στενές τεχνολογικά συμπληρωματικές διαδικασίες, μέσω 

της κάθετης ολοκλήρωσης οι εταιρίες μπορούν να επιτύχουν καλύτερο 

προγραμματισμό και συντονισμό, καθώς και καλύτερη χρήση της παραγωγικής 

ικανότητας (Lipzynski & Wilson, 2001). Μια κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση έχει 

επίσης τη δυνατότητα να περνά από το ένα στο άλλο στάδιο χωρίς διακοπή της 

επεξεργασίας, γεγονός που συντελεί στην εξοικονόμηση ενέργειας, εργασίας, 

κόστους μεταφορών κ.τ.λ. 

iii. Μείωση Αβεβαιότητας 

Η σχέση μεταξύ των εταιριών στα διαδοχικά στάδια της παραγωγής υπόκειται σε 

πολλές αβεβαιότητες. Η κάθετη ολοκλήρωση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση αυτών 

των αβεβαιοτήτων, μέσω του καλύτερου ελέγχου και συντονισμού των 

δραστηριοτήτων. Αιτίες αβεβαιότητας αποτελούν η έλλειψη πληροφόρησης για τα 

στάδια παραγωγής και διανομής, η τεχνολογική αλλαγή, οι αλλαγές στις προτιμήσεις 

των καταναλωτών, οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, οι αλλαγές στις συνθήκες 

προμήθειας των πρώτων υλών, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας των 

συντελεστών παραγωγής. Επειδή η επιτυχία εξαρτάται από το πόσο καλά μια 

επιχείρηση μπορεί να αντιδρά και να προσαρμόζεται σε αυτές τις αλλαγές, η κάθετη 

ολοκλήρωση μπορεί να συμβάλει σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση μέσω της 

καλύτερης πληροφόρησης, της αποφυγής διάχυσης πληροφοριών σε ανταγωνιστές 

(Choi, 1998), τον έλεγχο της ποιότητας των συντελεστών παραγωγής (Hennessy, 

1997) και τον καλύτερο έλεγχο του εξωτερικού περιβάλλοντος σε όλα τα στάδια της 

παραγωγής.8 

iv. Καλύτερη ροή πληροφοριών 

                                                 
8 Σύμφωνα με τους Lipzynski & Wilson (2001) και Jacobson & Andreosso-O'Callaghan (1996), η 

αβεβαιότητα, παρόλα αυτά, δεν οδηγεί πάντα σε κάθετη ολοκλήρωση. Σε μια βιομηχανία που 

χαρακτηρίζεται από γρήγορη τεχνολογική αλλαγή, η αγορά των συντελεστών μπορεί να περιέχει 

λιγότερο ρίσκο από την παραγωγής τους. 
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Η κάθετη ολοκλήρωση σχετίζεται επίσης και με καλύτερη ροή πληροφοριών 

ανάμεσα στα διαδοχικά στάδια της επιχείρησης. Σχετικά με το θέμα αυτό ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το υπόδειγμα του Arrow (1975), στο οποίο το κίνητρο για 

ολοκλήρωση συνίσταται στην ανάγκη απόκτησης πληροφόρησης. Σύμφωνα με τις 

υποθέσεις του υποδείγματος, οι συμμετέχοντες στις συναλλαγές στις διάφορες αγορές 

δεν έχουν πάντα την ίδια πληροφόρηση. Οι επιχειρήσεις διαθέτουν, σε πολλές 

περιπτώσεις, περιορισμένη πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά πολλών εισροών και 

διαδικασιών, γεγονός που παρεμποδίζει την ικανότητά τους να παίρνουν τις 

αποτελεσματικότερες στρατηγικές αποφάσεις για την παραγωγή. Κάτι παρόμοιο 

φαίνεται να ισχύει και σε συνθήκες ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ επιχειρήσεων 

διαδοχικών σταδίων (Πάκος, 1997). Η πληρέστερη γνώση του τρόπου με τον οποίο 

διαμορφώνεται η τιμή μιας εισροής καθώς και η γνώση των παραγόντων που την 

επηρεάζουν εξοπλίζει την επιχείρηση με μεγαλύτερη δυνατότητα ακριβούς 

πρόβλεψης των μεταβολών της στο μέλλον και κατά συνέπεια διευκολύνει τη χάραξη 

της στρατηγικής. 

v. Εξασφάλιση Προμηθειών 

Η κάθετη ολοκλήρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια εταιρία για να περιορίσει 

την πιθανότητα αδυναμίας προμήθειας πρώτων υλών και συντελεστών παραγωγής 

από τους προμηθευτές αλλά και εκμετάλλευσης των συνθηκών ζήτησης για την 

αύξηση της τιμής τους. Σύμφωνα με τον Adelman (1955), η αδυναμία προμήθειας 

συντελεστών παραγωγής και πρώτων υλών πολλές φορές οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

μηχανισμός των τιμών αργεί να μεταδώσει τις συνθήκες ζήτησης της αγοράς. 

Συνεπώς υπάρχει ο κίνδυνος οι εταιρίες να μην έχουν λάβει το σωστό σήμα για την 

ποσότητα των διαθέσιμων προμηθειών και να μην καταφέρουν να ολοκληρώσουν την 

προγραμματισμένη παραγωγή τους. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος οι προμηθευτές να 

αντιδράσουν στις ασταθείς συνθήκες ζήτησης αυξάνοντας τις τιμές τους (Carlton, 

1979) ή καθυστερώντας σημαντικά την παράδοση των προϊόντων τους (Carlton & 

Perloff, 2000). Καθώς όλα τα παραπάνω μπορούν να δημιουργήσουν έναν αρνητικό 

αντίκτυπο στην παραγωγή και τη φήμη μιας εταιρίας, υπάρχει το κίνητρο επίλυσης 

μέσω της κάθετης ολοκλήρωσης. Αν όμως οι ελλείψεις οφείλονται σε παράγοντες 

που είναι υπεράνω του ελέγχου των προμηθευτών, όπως π.χ. οι κλιματικές ή οι 
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περιβαλλοντικές συνθήκες, η κάθετη ολοκλήρωση δεν μπορεί να προστατέψει την 

εταιρία.9 10 

vi. Μείωση Εξωτερικοτήτων 

Ένα άλλο κίνητρο αποτελεί η μείωση των εξωτερικοτήτων. Οι εξωτερικότητες 

εμφανίζονται σε περιπτώσεις που μια εταιρία αδυνατεί να αποφύγει τα πρόσθετα 

κόστη που δημιουργούνται από τις δραστηριότητες των προμηθευτών ή των 

διανομέων (Lipzynski & Wilson, 2001). Παραδείγματα αποτελούν η διάχυση 

πληροφοριών από τους προμηθευτές σε ανταγωνιστές, η αργή ανάπτυξη του δικτύου 

πωλήσεων από τους διανομείς καθώς και η διατάραξη της καλής φήμης της εταιρίας. 

vii. Περιπλοκότητα 

Η κάθετη ολοκλήρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση θεμάτων 

περιπλοκότητας που δημιουργούν χρονοτριβές και αύξηση του κόστους της 

επιχείρησης. Η περιπλοκότητα μπορεί να γίνει κατανοητή σε δύο επίπεδα. Το πρώτο 

είναι το τεχνολογικό, όπου η διεξαγωγή περίπλοκων επιχειρηματικών σχεδίων και 

καινοτόμων προϊόντων απαιτεί έναν υψηλό συντονισμό ανάμεσα στις εταιρίες. Η 

συνεργασία ανάμεσα σε δυο χωριστές εταιρίες σε αυτή την περίπτωση μπορεί να 

αποδειχθεί λιγότερο αποδοτική από την εσωτερική διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. 

Το άλλο επίπεδο περιπλοκότητας είναι το νομικό. Στις περιπτώσεις που η συνεργασία 

με τους προμηθευτές και τους διανομείς αφορά ένα μη-τυποποιημένο προϊόν στο 

οποίο αναμένονται συχνές αλλαγές στην σχεδίαση και την τεχνολογία, οι εταιρίες 

πρέπει να συνάψουν εκτενή βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα συμβόλαια για να 

αποφευχθούν όλες οι συμβατικές ασάφειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

δικαστικές δαπάνες (Lipzynski & Wilson, 2001). Αυτό ονομάστηκε από τον 

Williamson (1971, σελ. 115) ως “συμβατική ημιτέλεια”. Επίλυση αυτού του 

προβλήματος μπορεί να προέλθει μέσω της κάθετης ολοκλήρωσης. 

viii. Ειδικές Επενδύσεις/Εξειδίκευση 

Η εξειδίκευση των περιουσιακών στοιχείων εμφανίζεται όταν "δένονται" δύο εταιρίες 

ή εξαρτώνται σημαντικά η μία από τη μια άλλη μέσω ειδικών επενδύσεων σε φυσικό 

κεφάλαιο, ανθρώπινο δυναμικό ή τοποθεσίες (Williamson, 1985; Lipzynski & 

Wilson, 2001). Όλα αυτά μπορούν να αφήσουν μια εταιρία εκτεθειμένη σε απειλές σε 
                                                 
9 Πολλοί οικονομολόγοι έχουν συνδέσει την εξασφάλιση προμηθειών και την κάθετη ολοκλήρωση με 

το κύκλο ζωής μιας βιομηχανίας (Lipzynski & Wilson 2001). 
10 Σημαντικό κίνητρο κάθετης ολοκλήρωσης αποτελεί επίσης η μείωση των αποθεμάτων που μπορεί 

να προέλθει ως αποτέλεσμα του καλύτερου συντονισμού της παραγωγής. 
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περίπτωση που προκύψουν διαφωνίες. Εξειδικευμένο φυσικό κεφάλαιο αποτελούν τα 

κτίρια, τα μηχανήματα και οι διαδικασίες που απευθύνονται σε έναν ή λίγους 

αγοραστές. Καθώς  οι δύο εταιρίες είναι “κλειδωμένες” η μία με την άλλη σε αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία, και οι δύο μπορεί να πέσουν θύματα καιροσκοπικής 

συμπεριφοράς με σκοπό την απόσπαση υψηλότερης τιμής. Ο προμηθευτής μπορεί να 

απαιτήσει μια υψηλότερη τιμή, απειλώντας με άρνηση προμήθειας, γνωρίζοντας ότι ο 

αγοραστής δεν έχει εναλλακτική πηγή ανεφοδιασμού. Ο αγοραστής από την άλλη 

μπορεί να απαιτήσει μια χαμηλότερη τιμή με την απειλή της άρνησης να αγοράσει 

την παραγωγή του προμηθευτή, ξέροντας ότι ο προμηθευτής δε θα είναι ικανός να 

βρει εναλλακτική αγορά. Ως αποτέλεσμα η συναλλαγή χαρακτηρίζεται από πολλές 

διαπραγματεύσεις και υψηλά κόστη σύναψης συμβολαίων, τα οποία ωθούν τις 

εταιρείες στο να καθετοποιηθούν (Lipzynski & Wilson, 2001).11 Εξειδικευμένο 

ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν οι συνεργάτες που αποκτούν ειδικές γνώσεις και 

εμπειρία στην παραγωγή. Αν αυτοί δεν είναι υπάλληλοι της εταιρίας επανεμφανίζεται 

ο κίνδυνος για καιροσκοπική συμπεριφορά από μέρος τους (για παράδειγμα όταν 

αυτοί γνωρίζουν για μια διορία παράδοσης ενός έργου και το εκμεταλλευτούν για να 

ζητήσουν αύξηση των αποδοχών). Τέλος όσον αφορά τις τοποθεσίες, εάν τα στάδια 

της διαδικασίας παραγωγής πρέπει να είναι γειτονικά, η μία εταιρία μπορεί να 

εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η μετεγκατάσταση θα ήταν πολύ δαπανηρή και να 

αυξήσει τις απαιτήσεις της ή να αθετήσει όρους. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει 

ξανά κίνητρο για κάθετη ολοκλήρωση. 

ix. Ηθικό Χάσμα 

Το ηθικό χάσμα εμφανίζεται όταν ένας εντολοδόχος στερείται κινήτρου για να 

εργαστεί με τον καλύτερο τρόπο για τα συμφέροντα του εντολέα, και ο εντολέας δεν 

μπορεί να παρατηρήσει τις ενέργειες του εντολοδόχου. Το ηθικό χάσμα υπονοεί ότι 

μια εταιρία δεν έχει κανένα κίνητρο να μεγιστοποιήσει τα κέρδη ή να 

ελαχιστοποιήσει το κόστος της όταν η λειτουργία της στηρίζεται σε συμβάσεις με 

άλλες εταιρίες (Lipzynski & Wilson, 2001). Παράδειγμα αποτελεί η σύναψη ενός 

συμβολαίου με κάποιον προμηθευτή, περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής δεν 

έχει κίνητρο για να μειώσει το κόστος παραγωγής του καθώς δε θα επωφεληθεί 

                                                 
11 Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται η μερική κάθετη ολοκλήρωση, στην οποία μια εταιρία 

αγοράζει μόνο το εξειδικευμένο μηχάνημα και όχι ολόκληρη την εταιρία.  
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άμεσα από αυτό μέσω της τιμής. Χαρακτηριστικές των περιπτώσεων αυτών είναι οι 

κυβερνητικές συμβάσεις και οι συμβάσεις για Ε&Α. 

x. Αποφυγή Κυβερνητικής Παρέμβασης 

Μέσω της κάθετης ολοκλήρωσης οι εταιρίες μπορούν να αποφύγουν διαφόρων ειδών 

κυβερνητικούς ελέγχους τιμών, φόρους και κανονισμούς (Shepherd, 1990; Carlton & 

Perloff, 2000; Lipzynski & Wilson, 2001). Μια κάθετα ολοκληρωμένη εταιρία μπορεί 

να αποφύγει τους ελέγχους τιμών και τις επιπτώσεις που αυτοί έχουν στην 

προσφερόμενη ποσότητα μέσω των εσωτερικών πωλήσεων. Με παρόμοιο τρόπο, οι 

φόροι ενθαρρύνουν την κάθετη ολοκλήρωση. Όταν οι φόροι επιβάλλονται στην 

πώληση των πρώτων υλών ή των ενδιάμεσων αγαθών, υπάρχει κίνητρο για 

ολοκλήρωση επειδή μέσω της εσωτερικής μεταφοράς των αγαθών αποφεύγεται ο 

φόρος. Ένα χωριστό φορολογικό κίνητρο προκύπτει εάν τα φορολογικά ποσοστά στα 

διάφορα στάδια της παραγωγής διαφέρουν. Η εταιρία θα κερδίσει με την 

ολοκλήρωση στα στάδια χαμηλής φορολόγησης και έπειτα χρησιμοποιώντας την 

τιμολόγηση εσωτερικής μεταφοράς για να ελαχιστοποιήσει το συνολικό φόρο. 

Επίσης και οι κυβερνητικοί κανονισμοί δημιουργούν κίνητρα ολοκλήρωσης, ειδικά 

στις περιπτώσεις που οι κανονισμοί (π.χ. σε φυσικά μονοπώλια) αφορούν μόνο ένα 

τμήμα της εταιρίας, αλλά δεν επηρεάζουν παράλληλα τμήματα πωλήσεων. 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Τα κίνητρα για κάθετη ολοκλήρωση που αναφέρθηκαν παραπάνω σχετίζονται με μια 

σειρά επιχειρημάτων υπέρ και κατά της άποψης ότι η κάθετη ολοκλήρωση αποτελεί 

εμπόδιο εισόδου. Από τη μία υπάρχει η σειρά των επιχειρημάτων που συνδέουν την 

κάθετη ολοκλήρωση με την καλύτερη αποδοτικότητα των εταιριών και την καλύτερη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στους κλάδους, ενώ από την άλλη υπάρχουν τα 

επιχειρήματα που συνδέουν την κάθετη ολοκλήρωση με τα μονοπώλια, τα 

μονοπωλιακά κέρδη και τον αποκλεισμό της εισόδου νέων ανταγωνιστών. Παρακάτω 

θα εξεταστούν τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών. 

 

Ι. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι η κάθετη ολοκλήρωση δεν αποτελεί 

εμπόδιο εισόδου. 

Τα επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι η κάθετη ολοκλήρωση δεν αποτελεί εμπόδιο 

εισόδου είναι αρκετά. Καταρχάς η κάθετη ολοκλήρωση έχει θετικές επιπτώσεις που 

συνδέονται με ότι, σε γενική διατύπωση, αποκαλείται οικονομίες ολοκλήρωσης, και 
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αφορούν το συντονισμό της ροής των εισροών και της εκροής του τελικού προϊόντος, 

τη μείωση του κόστους συναλλαγής, τις τεχνικές οικονομίες στις περιπτώσεις 

τεχνικής συμπληρωματικότητας των διάφορων σταδίων επεξεργασίας, την πιθανή 

μείωση του όγκου των αποθεμάτων, τον περιορισμό της αβεβαιότητας και του 

κινδύνου, την έρευνα, την άρση στρεβλώσεων εξαιτίας ατελειών των αγορών κ.τ.λ. 

Όλες οι παραπάνω θετικές επιπτώσεις μπορούν στην συνέχεια να μεταφραστούν σε 

χαμηλότερες τιμές και καλύτερης ποιότητας προϊόντα για τους καταναλωτές, γεγονός 

που σημαίνει μεγαλύτερη κοινωνική αποδοτικότητα και καλύτερη χρησιμοποίηση 

των διαθέσιμων πλουτοπαραγωγικών πηγών. Συσχέτιση όμως της κάθετης 

ολοκλήρωσης υπάρχει και με την τεχνολογική αλλαγή και την καινοτομία, καθώς η 

καλύτερη οργάνωση μπορεί να βοηθήσει στην επιτυχή διεξαγωγή σχεδίων Ε&Α. Όλα 

αυτά δύσκολα θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως εμπόδια εισόδου, διότι 

συνδέονται περισσότερο με τη βελτίωση της κοινωνικής αποδοτικότητας μιας 

εταιρίας παρά με την προσπάθεια αποκλεισμού της εισόδου.  

Ένα άλλο σημαντικό επιχείρημα είναι αυτό που υποστηρίζει ότι η κάθετη 

ολοκλήρωση μπορεί να μειώσει την μονοπωλιακή δύναμη σε πολλούς κλάδους. Μια 

επιχείρηση μπορεί να αποφύγει την εκμετάλλευση από τους προμηθευτές πρώτων 

υλών που μονοπωλούν την προσφορά των προϊόντων και χρεώνουν υψηλές τιμές, 

επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της στην παραγωγή των πρώτων υλών 

(Κατσουλάκος & Ουσταπασίδης, 1999). Με αυτό τον τρόπο πέραν του ότι η εταιρία 

βελτιώνει την δική της παραγωγική διαδικασία, επιπλέον μπορεί να ενισχύσει τον 

ανταγωνισμό στον στοχευόμενο κλάδο, σπάζοντας το μονοπώλιο και προσφέροντας 

τα προϊόντα ξανά, εσωτερικά ή εξωτερικά, σε κανονικές τιμές.  

Άλλες παράμετροι της κάθετης ολοκλήρωσης που στηρίζουν την άποψη ότι δεν 

αποτελεί εμπόδιο εισόδου έχουν να κάνουν με την ίδια την διαδικασία της κάθετης 

ολοκλήρωσης και τις επιπτώσεις της στις εγκατεστημένες. Όπως παρατηρούν οι 

Lipczynski & Wilson (2001), όταν συζητάμε για τη μείωση του κόστους μέσω της 

κάθετης ολοκλήρωσης, πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη τα πρόσθετα κόστη που 

η κάθετη ολοκλήρωση μπορεί να δημιουργήσει σε έναν οργανισμό. Αυτά τα κόστη 

αφορούν αρχικά το συνολικό κόστος επένδυσης για τη διεξαγωγή της εξαγοράς ή της 

συγχώνευσης, καθώς και το κόστος του κεφαλαίου (επιτόκιο) στην αγορά. Το 

μέγεθος αυτού του κόστους πρέπει να συνεκτιμηθεί στη διαδικασία αποτίμησης των 

ωφελειών και μειονεκτημάτων της ολοκλήρωσης. Αυτό το κόστος όμως, καθώς είναι, 

σχεδόν πάντα, αρκετά υψηλό και η απόσβεση του απαιτεί χρονικό διάστημα πολλών 
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ετών, αυξάνει το συνολικό ρίσκο που παίρνει η επιχείρηση. Η επένδυση κάνει την 

επιχείρηση πιο τρωτή σε μακροοικονομικές διακυμάνσεις και αλλαγές στην αγορά. 

Πέραν αυτών όμως οι Carlton & Perloff (1999) ανέδειξαν αλλά τρία κόστη που 

συνδέονται με την κάθετη ολοκλήρωση. Πρώτον η εταιρία μπορεί να διαπιστώσει ότι 

η χρησιμοποίηση των δικών της πόρων για να παράγει τους συντελεστές παραγωγής 

ή για να διανείμει την παραγωγή της μπορεί να μην είναι τόσο αποδοτική όσο οι 

ειδικευμένες εταιρίες στην αγορά. Δεύτερον, μια ολοκληρωμένη εταιρία 

αντιμετωπίζει αυξημένες δαπάνες διαχείρισης και τον κίνδυνο κακού συντονισμού 

από τα στελέχη της εταιρίας. Το πλεονέκτημα στις συναλλαγές της αγοράς είναι ότι 

κάποιος άλλος εποπτεύει την παραγωγή και αναλαμβάνει αυτό το κόστος. Τέλος, οι 

κάθετες συγχωνεύσεις μπορούν να προσελκύσουν την προσοχή των 

αντιμονοπωλιακών αρχών και συνεπώς η εταιρία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με 

ακριβές νομικές αμοιβές και πρόστιμα.  

Σε συνάρτηση με όλα τα παραπάνω πρέπει ξανά να αναφερθεί και η παράμετρος της 

τεχνολογικής αλλαγής. Για τις μεγάλες καθετοποιημένες εταιρίες είναι δύσκολο να 

ακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην τεχνολογία και στις προτιμήσεις των 

καταναλωτών λόγω της έλλειψης ευελιξίας στην παραγωγή που συνεπάγεται η 

καθετοποιημένη βιομηχανική παραγωγή μεγάλης κλίμακας. Όλα αυτά θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν αρνητικά τις επιδόσεις των εγκατεστημένων καθετοποιημένων 

εταιριών αλλά και να προσφέρουν ευκαιρίες επιτυχημένης εισόδου σε νέες εταιρίες. 

Θερμοί υποστηρικτές υπέρ της άποψης για τη νομική απελευθέρωση της κάθετης 

ολοκλήρωσης μπορούν να βρεθούν στην λεγόμενη σχολή του Chicago-UCLA12, η 

οποία υποστήριξε ότι η ολοκλήρωση δεν μπορεί να μεταφέρει μονοπωλιακή δύναμη 

από το ένα στάδιο στο άλλο, ούτε να δημιουργήσει μονοπωλιακή δύναμη (γι’ αυτό 

και δεν πρέπει να περιορίζεται νομικά). Η αντίθετη άποψη είναι ότι η ολοκλήρωση, 

αντικαθιστώντας τις ανοιχτές συναλλαγές, μπορεί να δημιουργήσει αποκλεισμό στην 

αγορά και επομένως μπορεί να εμποδίσει τους ανταγωνιστές από την πρόσβαση στις 

πρώτες ύλες ή στις πωλήσεις (Shepherd, 1990). 

 

                                                 
12 H σχολή του Σικάγο ήταν μια ομάδα ακαδημαϊκών δικηγόρων και των οικονομολόγων που, στη  

δεκαετία του '60  και  '70,  ανέπτυξαν μια γραμμή έρευνας με βάση τη νεοκλασική προσέγγιση στις 

αγορές. 
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ΙΙ. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι η κάθετη ολοκλήρωση αποτελεί εμπόδιο 

εισόδου. 

Τα επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι η κάθετη ολοκλήρωση αποτελεί εμπόδιο 

εισόδου είναι επίσης αρκετά, και τα περισσότερα αντιπαρατίθενται με τα 

προαναφερθέντα. Μια πρώτη σειρά επιχειρημάτων αφορά τις επιπτώσεις της κάθετης 

ολοκλήρωσης στα κέρδη των εταιριών, όπου εν αντιθέσει με τη λεγόμενη σχολή του 

Chicago, υποστηρίζεται η άποψη ότι η ολοκλήρωση μπορεί να οδηγήσει σε 

μονοπώλια και μονοπωλιακά κέρδη (Shepherd, 1990). Όπως παρατηρούν οι Carlton 

& Perloff (2000), μια εταιρία μπορεί να ολοκληρωθεί κάθετα με σκοπό να 

εκμεταλλευτεί ή να δημιουργήσει δύναμη αγοράς.  Για παράδειγμα, ένας μοναδικός 

προμηθευτής ενός σημαντικού συντελεστή παραγωγής μπορεί επεκταθεί προς τα 

εμπρός αγοράζοντας τις κατασκευαστικές εταιρίες, ώστε να μονοπωλήσει την αγορά 

των τελικών προϊόντων και με αυτόν τον τρόπο να αυξήσει τα μονοπωλιακά κέρδη 

του. Ομοίως, μια εταιρία μπορεί να προσπαθήσει να αγοράσει το μοναδικό 

προμηθευτή της για να αυξήσει τα συνδυασμένα κέρδη της. Συνεπώς μέσω της 

κάθετης ολοκλήρωσης και της κατάληψης μεγάλου μεριδίου αγοράς μια εταιρία 

μπορεί να δημιουργήσει ή να αυξήσει τα μονοπωλιακά της κέρδη.  

Ένας από τους τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια καθετοποιημένη εταιρία 

με μονοπωλιακή δύναμη για την αύξηση των κερδών της είναι και η διάκριση τιμών. 

Για να γίνει επιτυχής διάκριση τιμών, πρέπει να συναντώνται τρεις βασικοί όροι 

(Lipzynski & Wilson, 2001). Αρχικά ο προμηθευτής πρέπει να έχει σε κάποιο βαθμό 

μονοπωλιακή δύναμη στην αγορά. Έπειτα οι ελαστικότητες ζήτησης πρέπει να είναι 

διαφορετικές για τις διάφορες κατηγορίες αγοραστών. Τέλος, ο προμηθευτής πρέπει 

να εξασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να εμφανιστεί μεταπώληση από τον έναν αγοραστή 

στον άλλο (ο αγοραστής με τη χαμηλότερη τιμή να πουλήσει το πλεόνασμα 

αποθεμάτων σε άλλο αγοραστή). Η κάθετη ολοκλήρωση μπορεί να συμβάλλει σε όλα 

αυτά και ειδικά στο τελευταίο, επιτρέποντας στην καθετοποιημένη εταιρία να 

αντλήσει μονοπωλιακά κέρδη.  

Ένας άλλος τρόπος εκμετάλλευσης της κάθετης ολοκλήρωσης είναι και η “συμπίεση” 

των κερδών των άλλων ανταγωνιστών (Shepherd, 1990; Πάκος, 1997; Lipzynski & 

Wilson, 2001). Τέτοιες "συμπιέσεις" είναι δυνατές στις περιπτώσεις όπου οι 

ολοκληρωμένες εταιρίες διαθέτουν τα προϊόντα τους ενδοεταιρικά αλλά και σε 

άλλους ανταγωνιστές [(αυτό το φαινόμενο ονομάζεται “tapered integration” 

(Shepherd, 1990)]. Επειδή κατά κανόνα οι κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις 
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αποκτούν πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις μη ολοκληρωμένες επιχειρήσεις που 

λειτουργούν σε κάποιο από τα επιμέρους στάδια, μπορούν να συμπιέζουν το ποσοστό 

κέρδους των μη ολοκληρωμένων εταιριών ή ακόμα και να τις οδηγούν σε χρεοκοπία. 

Κλασικό παράδειγμα τέτοιας συμπεριφοράς είναι η περίπτωση της Alcoa, η οποία 

έχοντας μονοπώλιο στην παραγωγή αλουμινίου, διεύρυνε τις δραστηριότητές της με 

καθοδική ολοκλήρωση στο στάδιο της κατασκευής προϊόντων από αλουμίνιο. Με τη 

χρέωση υψηλών τιμών για το αλουμίνιο συμπίεσε τα κέρδη των ανταγωνιστών της 

στους κλάδους κατασκευής και αύξησε το μερίδιο αγοράς της.13 

Η κάθετη ολοκλήρωση όμως μπορεί να επηρεάσει και πιο άμεσα την είσοδο νέων 

ανταγωνιστών σε έναν κλάδο. Καταρχήν εγείρεται το θέμα του αποκλεισμού από τη 

χρήση πλουτοπαραγωγικών πηγών και κέντρων διανομής. Μια καθετοποιημένη 

εταιρία που αποκτά έλεγχο των πρώτων υλών ή ενός βασικού κέντρου διανομής 

μπορεί να αρνηθεί την προσφορά σε άλλους, νέους ή παλιούς, ανταγωνιστές ή να 

αυξήσει υπερβολικά τη τιμή που χρεώνει σε αυτούς.14 Κατά συνέπεια οι παλιοί 

ανταγωνιστές θα αναγκαστούν είτε να ολοκληρωθούν και αυτοί είτε να εξέλθουν από 

την αγορά, ενώ οι νέοι ανταγωνιστές μπορεί να αποθαρρυνθούν από το να εισέλθουν 

εξ’ αρχής. Η πρακτική αυτή όμως μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να ζημιώσει την 

εταιρία που την εφαρμόζει λόγω των χαμένων εσόδων από τις πωλήσεις σε άλλους 

ανταγωνιστές. H άποψη αυτή αμφισβητήθηκε από τους Ordover et al. (1990). Σχετικά 

με το θέμα, οι  Krattenmaker & Salop (1986) υποστήριξαν ότι για να είναι επιτυχής ο 

αποκλεισμός, θα πρέπει να συναντώνται οι εξής όροι: να μειώνεται η δυνατότητα των 

άλλων εταιριών να ανταγωνιστούν, να υπάρχει αυξημένη δύναμη αγοράς έπειτα από 

τον αποκλεισμό, οι ανταγωνιστές να μην έχουν άλλες πηγές προμηθειών ή διανομής 

και ο αποκλεισμός να είναι επικερδής.  

Ένα εξίσου σημαντικό εμπόδιο αφορά τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο και το κόστος του 

κεφαλαίου για τους νέους ανταγωνιστές (Shepherd, 1990). Σύμφωνα με τους 

Waldman & Jensen (2000), η ύπαρξη σημαντικής κάθετης ολοκλήρωσης σε έναν 

                                                 
13 U.S. v. Aluminum Company of America, et al., 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945) 
14 Πολλές φορές οι τιμές προϊόντων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές επιχειρήσεις ελέγχονται 

από τις υπηρεσίες προστασίας του ανταγωνισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί η κυβέρνηση επιθυμεί να 

ελέγξει τις περιπτώσεις μονοπωλιακών κερδών. Σε περιπτώσεις καθετοποιημένων επιχειρήσεων είναι 

δύσκολο να διαπιστωθεί το πραγματικό κόστος και ο έλεγχος της πραγματοποίησης υψηλών κερδών 

(Κατσουλάκος & Ουσταπασίδης, 1999). 
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κλάδο μπορεί να καταστήσει απαραίτητη την είσοδο σε περισσότερα του ενός στάδια 

παραγωγής, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το εμπόδιο απαιτήσεων σε κεφάλαιο. 

Ειδικά όταν η κάθετη ολοκλήρωση συνοδεύεται από σημαντικά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα, οποιαδήποτε νέα επιχείρηση επιθυμεί να εισέλθει σε έναν κάθετα 

διαρθρωμένο κλάδο πρέπει να έχει το ίδιο βάθος κάθετης ολοκλήρωσης με την, ή τις, 

ήδη εγκατεστημένες στον σχετικό κλάδο επιχειρήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση η νέα 

εταιρία πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εξεύρεσης των κεφαλαίων, το 

πρόβλημα του υψηλού κόστους κεφαλαίου, το οποίο αυξάνεται με την απαιτούμενη 

ποσότητα, αλλά και τον κίνδυνο αποτυχίας που συνοδεύει αυτά τα δύο. Αντίστοιχα 

επιχειρήματα όμως μπορούν να διατυπωθούν και σε σχέση με την κλίμακα και το 

κόστος παραγωγής. H λειτουργία σε πολλά στάδια παραγωγής αυξάνει τόσο το 

μειονέκτημα κόστους των νέων εταιριών όσο και την απαιτούμενη κλίμακα 

παραγωγής για την επίτευξη του ελάχιστου αποδοτικού μεγέθους (Bain, 1956). Η 

κάθετη ολοκλήρωση συνδράμει όμως και στην εμφάνιση εμποδίων διαφοροποίησης 

(Πάκος, 1997). Κατά τον Bain (1956) η καθοδική ολοκλήρωση των βιομηχανικών 

επιχειρήσεων στο στάδιο της διανομής είτε με απόκτηση ιδιόκτητων δικτύων είτε με 

αποκλειστικούς αντιπροσώπους εγείρει πάντα σημαντικά εμπόδια διαφοροποίησης. 

Άλλα εμπόδια εισόδου που πηγάζουν από την κάθετη ολοκλήρωση αφορούν την 

στρατηγική συμπεριφορά των εγκατεστημένων έναντι των πιθανών εισερχομένων. 

Πέραν της αύξησης του κόστους των ανταγωνιστών που αναφέρθηκε νωρίτερα, οι 

Waldman & Jensen (2000) υποστήριξαν ότι η κάθετη ολοκλήρωση συνδέεται και με 

την αποτελεσματική σύμπραξη των εγκατεστημένων. Ο λόγος είναι ότι δύο από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα αποτελεσματικής 

σύμπραξης, είναι ο αριθμός εταιριών και η συγκέντρωση. Η αυξανόμενη κάθετη 

ολοκλήρωση είναι πολύ πιθανό να μειώσει τον αριθμό εταιριών σε μια αγορά και να 

αυξήσει τη συγκέντρωση. Αντιθέτως όπου υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 

ανταγωνιστών και μικρά μερίδια αγοράς, είναι λιγότερο πιθανό να υπάρξει επιτυχής 

σύμπραξη.  

 

II. ΚΑΘΕΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Όπως και με την κάθετη ολοκλήρωση, η ανάλυση των επιχειρημάτων υπέρ και κατά 

των κάθετων περιορισμών ως εμπόδιο εισόδου θα γίνει απαριθμώντας αρχικά τα 

κίνητρα των επιχειρήσεων για να τους εφαρμόσουν, και έπειτα εξετάζοντας τη σχέση 
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τους με την είσοδο νέων ανταγωνιστών. Επίσης, όπως και νωρίτερα, κίνητρα που 

αυξάνουν την κοινωνική αποδοτικότητα των εταιριών (π.χ. μέσω μειωμένων τιμών ή 

καλύτερης τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων), δύσκολα μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εμπόδια εισόδου. Από την άλλη πρακτικές και όροι που 

περιορίζουν τον ανταγωνισμό και σαν σκοπό έχουν την κατάληψη της αγοράς, 

αντιμετωπίζονται ως παράγοντες που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την είσοδο.  

Πρέπει να παρατηρηθεί όμως ότι αρκετά από τα κίνητρα ανάμεσα σε ολοκλήρωση 

και περιορισμούς είναι κοινά. Η μείωση του κόστους συναλλαγής, οι οικονομίες 

τεχνολογικής αλληλεξάρτησης, η αβεβαιότητα, η καλύτερη ροή πληροφοριών, η 

εξασφάλιση προμηθειών, οι εξωτερικότητες, η περιπλοκότητα, όπως και το ηθικό 

χάσμα, όλα μπορούν να επιτευχθούν σε ένα σημαντικό βαθμό, μέσω των 

μακροπρόθεσμων συμβολαίων σε συνδυασμό με έναν αριθμό κάθετων περιορισμών. 

Άλλα σημαντικά κίνητρα που μπορούν να εντοπιστούν στη σχετική βιβλιογραφία για 

τους κάθετους περιορισμούς είναι τα ακόλουθα: 

i. Αποφυγή “δωρεάν ωφέλειας” (free riding) 

Ένα βασικό επιχείρημα για την εφαρμογή κάθετων περιορισμών έχει να κάνει με το 

φαινόμενο της “δωρεάν ωφέλειας” (Carlton & Perloff, 2000; Motta, 2004). Αυτό το 

φαινόμενο εμφανίζεται όταν ένας κατασκευαστής ή ένας πωλητής καταβάλλει ειδικές 

προσπάθειες για την εμπορία των αγαθών αλλά είναι ανίκανος να εκμεταλλευτεί τα 

πλήρη οφέλη αυτών των ενεργειών (Lipzynski & Wilson, 2001). H “δωρεάν 

ωφέλεια” μπορεί να πάρει πολλές μορφές και συνήθως παρατηρείται σε δύο βασικά 

επίπεδα: Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό των διανομέων και το άλλο είναι αυτό των 

κατασκευαστών.  

Σε ένα χαρακτηριστικό σύστημα διανομής διάφορες ανεξάρτητες εταιρίες διανέμουν 

το προϊόν του κατασκευαστή. Σε πολλές περιπτώσεις κάποιος διανομέας ωφελείται 

από τις προωθητικές δραστηριότητες άλλων διανομέων, χωρίς να έχει πληρώσει κάτι 

γι’ αυτές. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις “δωρεάν ωφέλειας” μεταξύ των διανομέων 

είναι οι ακόλουθες (Motta, 2004): 

• Όταν οι διανομείς πρέπει να κάνουν μεγάλες δαπάνες για να πουλήσουν ένα 

προϊόν (π.χ. διαφήμιση, εκθέσεις, εκπαίδευση των πωλητών), η δωρεάν ωφέλεια 

είναι πιθανή επειδή αυτές οι δαπάνες βοηθούν δωρεάν και τους άλλους 

διανομείς. Οι δεύτεροι απολαμβάνουν την αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα 

τους χωρίς να έχουν καταβάλει κανένα απολύτως κόστος (π.χ. για διαφήμιση). 

Ένας διανομέας που δεν μπορεί να συγκεντρώσει τα πλήρη οφέλη των 
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προσπαθειών πωλήσεων του, αναγκάζεται να μειώσει αυτές τις προσπάθειες και 

με αυτόν τον τρόπο να πωλήσει λιγότερο από το προϊόν του κατασκευαστή. Η 

δωρεάν ωφέλεια, επομένως, είναι ένα πρόβλημα που προκύπτει επειδή οι 

διανομείς δεν αποζημιώνονται χωριστά για τις προσπάθειες πωλήσεων τους.  

• Η πώληση πολλών διαρκών αγαθών (π.χ. αυτοκίνητα, στερεοφωνικός 

εξοπλισμός, και ηλεκτρικές συσκευές) απαιτεί έναν μεγάλο χώρο εκθέσεως για 

να επιδειχτούν τα προϊόντα στους καταναλωτές. Σε αυτούς τους χώρους οι 

καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν το προϊόν που ταιριάζει στις ιδιαίτερες 

ανάγκες τους. Οι αίθουσες εκθέσεως, όμως, όπως και οι διαφημιστικοί 

κατάλογοι και το εκπαιδευμένο προσωπικό που τις συνοδεύουν, ανεβάζουν το 

κόστος πωλήσεως της εταιρίας. Εάν μόνο ένας διανομέας έχει μια οργανωμένη 

αίθουσα εκθέσεως και όλοι οι πελάτες πηγαίνουν σε αυτή για να ενημερωθούν 

και επιλέξουν προϊόντα, αυτό δεν σημαίνει ότι απαραιτήτως θα αγοράσουν και 

από εκεί. Αν υπάρχουν διανομείς που δεν χρησιμοποιούν εκθέσεις και πωλούν 

τα ίδια προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, τότε εμφανίζεται το φαινόμενο της 

“δωρεάν ωφέλειας”. Αυτοί οι διανομείς μπορούν να χρεώσουν μια χαμηλότερη 

τιμή από τον πρώτο διανομέα επειδή οι δαπάνες προώθησης και υποστήριξης 

τους είναι χαμηλότερες. Κατά συνέπεια, κανένας έμπορος δεν θα είχε κίνητρο 

να διατηρήσει μια οργανωμένη αίθουσα εκθέσεως. 

• Ένα άλλο παράδειγμα “δωρεάν ωφέλειας” εμφανίζεται όταν πρέπει να 

εκπαιδευθεί το προσωπικό πωλήσεων ενός διανομέα προκειμένου να πουληθεί 

ένα προϊόν. Εάν ένας διανομέας έχει εκπαιδευμένο προσωπικό οι πελάτες 

πηγαίνουν σε αυτόν για να ενημερωθούν για το προϊόν. Μερικοί από αυτούς 

μπορεί στη συνέχεια να το αγοράσουν όμως από άλλο διανομέα, που το 

προσφέρει σε χαμηλότερη τιμή γιατί δεν έχει εκπαιδευμένο προσωπικό και δεν 

έχει πληρώσει δαπάνες κατάρτισης. Ξανά, ο πρώτος διανομέας έχει ένα 

μειωμένο κίνητρο για να διατηρήσει ένα ικανό προσωπικό.  

• Ένα τελευταίο παράδειγμα “δωρεάν ωφέλειας” αφορά την πιστοποίηση της 

υψηλής ποιότητας των προϊόντων. Διανομείς που δεν έχουν κάνει επενδύσεις 

στη δική τους ποιότητα υπηρεσιών και φήμη, μπορούν να απολαύσουν δωρεάν 

ωφέλεια, εμπορευόμενοι προϊόντα που συνήθως πωλούνται από διανομείς με 

καλή φήμη.  
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Το δεύτερο επίπεδο στο οποίο μπορεί να παρατηρηθεί “δωρεάν ωφέλεια” είναι αυτό 

των κατασκευαστών. Παράδειγμα αυτής της περίπτωσης έχουμε όταν δύο 

κατασκευαστές χρησιμοποιούν τον ίδιο διανομέα, και ο ένας διεξάγει μια μεγάλη 

διαφημιστική καμπάνια για να ωθήσει το κοινό να επισκεφτεί τον διανομέα αυτόν. Σε 

αυτή την περίπτωση ο άλλος κατασκευαστής, που δεν έχει καταβάλει κάποιο 

διαφημιστικό κόστος και πουλάει τα προϊόντα του σε χαμηλότερη τιμή, μπορεί να 

ωφεληθεί δωρεάν από την αύξηση της κίνησης και των πωλήσεων του διανομέα. 

Αντίστοιχο παράδειγμα αφορά την εκπαίδευση που αναλαμβάνει κάποιος 

κατασκευαστής για το προσωπικό πωλήσεων ή επισκευών του διανομέα, με παρόμοια 

αποτελέσματα “δωρεάν ωφέλειας” από τους άλλους κατασκευαστές. Ένα τελευταίο 

παράδειγμα είναι η ενημέρωση από μεριάς του κατασκευαστή στο διανομέα, για τη 

λίστα των πιθανών πελατών. Αυτή αν χρησιμοποιηθεί για την προώθηση προϊόντων 

άλλων κατασκευαστών, αποτελεί και πάλι “δωρεάν ωφέλεια”. Μια κοινή λύση για 

όλα αυτά είναι η αποκλειστική συναλλαγή, όπου οι κατασκευαστές απαγορεύουν 

στους διανομείς τους να πωλούν τα προϊόντα ανταγωνιστικών κατασκευαστών 

(Marvel, 1982). Άλλες λύσεις είναι η διατήρηση τιμής μεταπώλησης καθώς και η 

συνεργατική διαφήμιση (Motta, 2004). 

ii. Αποφυγή διπλής μονοπωλιακής αύξησης της τιμής 

Το πρόβλημα της διπλής μονοπωλιακής αύξησης της τιμής εμφανίζεται όταν τόσο το 

στάδιο της παραγωγής όσο και της διανομής μονοπωλούνται και κάθε εταιρία 

προσθέτει στην τιμή το δικό της μονοπωλιακό της περιθώριο (Lipzynski & Wilson, 

2001). Σε αυτή την περίπτωση οι καταναλωτές πληρώνουν υψηλότερες τιμές από ότι 

θα συνέβαινε κάτω από ένα μόνο μονοπώλιο Οι διαθέσιμες λύσεις σε αυτήν την 

περίπτωση είναι η διατήρηση τιμής μεταπώλησης, ο εξαναγκασμός ποσότητας και η 

αμοιβή δικαιούχων (franchisee fee) (Motta, 2004). 

iii. Καλύτερος συντονισμός μεταξύ διανομέων 

Ένα άλλο κίνητρο για την χρησιμοποίηση κάθετων περιορισμών είναι ο καλύτερος 

συντονισμός μεταξύ διανομέων (Motta, 2004). Μέσω του ελέγχου του ανταγωνισμού 

μεταξύ όλων των εμπόρων, ένας κατασκευαστής μπορεί να συντονίσει 

αποτελεσματικότερα την τιμολόγηση, τις προσπάθειες πωλήσεων και τις γεωγραφικές 

αγορές τους, και εν τέλει να πετύχει υψηλότερα κέρδη από εκείνα που θα προέκυπταν 

από την ασυντόνιστη λήψη αποφάσεων μεταξύ των ανταγωνιστικών διανομέων. Η 

ανταγωνιστική αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπόρων μπορεί να οδηγούσε σε τιμές και 
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ποιότητα υπηρεσιών που θα ήταν διαφορετικές από αυτές που θα επιθυμούσε ο 

κατασκευαστής.  

iv. Προώθηση/ Πιστοποίηση ποιότητας 

Κάποιοι κατασκευαστές μπορεί να επιλέξουν διακεκριμένους διανομείς για τα 

προϊόντα τους, με σκοπό να μεταδώσουν στην αγορά ένα μήνυμα για την ποιότητά 

τους. Αυτό ονομάζεται επιλεκτική διανομή (Motta, 2004). Παραδείγματος χάριν, ένας 

κατασκευαστής αγαθών πολυτέλειας μπορεί να επιθυμεί να πωλεί τα προϊόντα του 

μόνο μέσω των καταστημάτων που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η 

θέση σε μια κεντρική οδό, καλό όνομα, ειδικευμένο προσωπικό κ.τ.λ.. Κατά συνέπεια 

μπορεί να αρνηθεί να παρέχει το προϊόν σε εκπτωτικά καταστήματα ή σουπερμάρκετ, 

διότι αυτό θα έβλαπτε την εικόνα του προϊόντος και την αντίληψη των καταναλωτών 

αναφορικά με αυτό.  

v. Περιορισμός καιροσκοπικής συμπεριφοράς και προώθηση ειδικών  

επενδύσεων  

Μια άλλη θετική επίπτωση των κάθετων περιορισμών είναι ο περιορισμός της 

καιροσκοπικής συμπεριφοράς και η επακόλουθη προώθηση των ειδικών επενδύσεων 

μεταξύ των εταιριών διαφορετικών σταδίων παραγωγής (όπως αναλύθηκε νωρίτερα 

στα κίνητρα κάθετης ολοκλήρωσης). 

vi. Οικονομίες κλίμακας στη διανομή 

Για να αξιοποιηθούν οι οικονομίες κλίμακας στη διανομή και να καταστεί δυνατή η 

εφαρμογή χαμηλότερης τιμής λιανικής πώλησης για το προϊόν του, ένας 

κατασκευαστής μπορεί να επιθυμεί να συγκεντρώσει τη μεταπώληση των προϊόντων 

του σε περιορισμένο αριθμό διανομέων (Ε.Ε. 2000). 

 

Ι. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι οι κάθετοι περιορισμοί δεν αποτελούν 

εμπόδιο εισόδου 

 

Η αποτίμηση των κάθετων περιορισμών ως εμπόδιο εισόδου είναι αρκετά δύσκολη, 

επειδή έχουν τόσο αρνητικές όσο και θετικές επιπτώσεις στη λειτουργία του 

ανταγωνισμού σε έναν κλάδο. Με σκοπό να αποφευχθούν τα λάθη κατά την εκτίμηση 

τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει ειδικό κείμενο το οποίο ονομάζει 

“Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς” (13.10.2000). Τα 

επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι οι κάθετοι περιορισμοί δεν αποτελούν εμπόδια 

εισόδου, είναι αυτά που συνδέονται και με τη βελτίωση της εταιρικής και κοινωνικής 
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αποδοτικότητας των εταιριών του κλάδου. Η εταιρική αποδοτικότητα μπορεί να 

βελτιωθεί με διάφορους τρόπους μέσω των κάθετων περιορισμών: μείωση του 

κόστους παραγωγής και διανομής, αυξημένες πωλήσεις, βελτιωμένης ποιότητας 

προϊόντα, καλύτερη τεχνική υποστήριξη, μεγαλύτερος έλεγχος, καλύτερη ροή 

πληροφοριών και συντονισμός μεταξύ των σταδίων παραγωγής, μέιωση του κινδύνου 

αποτυχίας, μείωση της αβεβαιότητας, λιγότερα αποθέματα, απόκτηση καλής φήμης 

κ.ά.  

Με ποιον τρόπο μπορούν όλα αυτά να μεταφραστούν σε κοινωνική 

αποτελεσματικότητα; Καταρχήν μέσω μειωμένων τιμών. Η μείωση του κόστους 

παραγωγής και διανομής, η αύξηση της παραγωγής και η δυνατότητα εισόδου νέου 

ανταγωνισμού σε έναν κλάδο μπορούν να μειώσουν την τελική τιμή του προϊόντος 

για τους καταναλωτές, ώστε να λάβουν και αυτοί με τη σειρά τους ωφέλεια από τους 

περιορισμούς. Ωφέλεια προέρχεται επίσης και από την πιο αποτελεσματική 

προώθηση των προϊόντων. Όπως παρατηρούν οι Carlton & Perloff (2000, σελ. 408): 

“ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφορετικών εμπορικών σημάτων υψώνεται εάν οι 

ανταγωνιστικές εταιρίες μπορούν να προωθήσουν αποτελεσματικά τα προϊόντα τους”. 

Αν ο ανταγωνισμός μεταξύ των εμπόρων του ίδιου εμπορικού σήματος είναι 

περιορισμένος, ο ανταγωνισμός με τα άλλα εμπορικά σήματα ενθαρρύνεται αφού οι 

κάθετοι περιορισμοί υποκινούν τις προσπάθειες πωλήσεων για κάθε ξεχωριστό 

εμπορικό σήμα. Αποτέλεσμα αυτής της δυναμικής προώθησης είναι και ο 

ανταγωνισμός τιμών. Άλλες θετικές κοινωνικές συνέπειες των περιορισμών έχουν να 

κάνουν με την καλύτερη τεχνική υποστήριξη των προϊόντων, τόσο προ όσο και μετά 

της πώλησης, με περισσότερη καινοτομία από μεριάς των εταιριών λόγω της 

ανάληψης περίπλοκων και ειδικών επιχειρηματικών σχεδίων, αλλά και με καλύτερη 

συνολική χρήση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων.  

Όπως και με την κάθετη ολοκλήρωση, θετικές συνέπειες όπως οι παραπάνω, δύσκολα 

θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ως εμπόδια εισόδου. Θα μπορούσαν όμως οι 

κάθετοι περιορισμοί αντί να εμποδίσουν, να ωθήσουν την είσοδο και επιβίωση νέων 

εταιριών σε ένα κλάδο; Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν. Μια νέα εταιρία που 

προσπαθεί να αναπτύξει μια θέση στην αγορά μπορεί να προσελκύσει λιανοπωλητές 

παρέχοντας τους αποκλειστικές περιοχές και αυξημένα μερίδια κερδών. Αν αυτή η 

τακτική βοηθήσει την νέα εταιρία να χτίσει ένα μερίδιο αγοράς απέναντι στις 

υπάρχουσες μεγάλες εταιρίες του κλάδου, τότε οι περιορισμοί μπορούν να ωθήσουν 

τον ανταγωνισμό. Όπως παρατηρεί ο Shepherd (1990) όμως, αυτό θα κρατούσε μόνο 
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κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης εδραίωσης. Όπως και με τη διάκριση τιμών, 

ενέργειες που μειώνουν τον ανταγωνισμό όταν χρησιμοποιούνται από τις κυρίαρχες 

εταιρίες, μπορούν να προωθήσουν τον ανταγωνισμό όταν γίνονται από μικρές ή νέες 

εταιρίες.  

 

ΙΙ. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι οι κάθετοι περιορισμοί αποτελούν εμπόδιο 

εισόδου. 

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα επιχειρήματα ότι οι κάθετοι περιορισμοί θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την είσοδο νέων ανταγωνιστών σε ένα κλάδο. 

Καταρχάς οι κάθετοι περιορισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αυξηθεί η 

δυσκολία εισόδου σε μια βιομηχανία. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένας 

εγκατεστημένος χρησιμοποιεί τους συμβατικούς περιορισμούς για να αποκλείσει ή να 

περιορίσει την πρόσβαση σε πρώτες ύλες ή σε αποκλειστικά κανάλια διανομής 

(Carlton & Perloff, 2000). Ο τρόπος που επιτυγχάνεται αυτό είναι είτε μέσω των 

όρων αποκλειστικής διάθεσης είτε μέσω υπερβολικής αύξησης της τιμής. Αυτή η 

στρατηγική ως αποτέλεσμα έχει την υπερβολική αύξηση τους κόστους λειτουργίας 

για τους υπάρχοντες ανταγωνιστές και του κόστους εισόδου για τους πιθανούς 

εισερχόμενους. Μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο αριθμό 

διαθέσιμων επιλογών για το καταναλωτικό κοινό, περιορισμό του ανταγωνισμού στον 

κλάδο και μονοπώληση της αγοράς (Lipzynski & Wilson, 2001). Ένας άλλος τρόπος 

μείωσης του ανταγωνισμού μέσω της αύξησης του κόστους των ανταγωνιστών, 

πέραν της χρέωσης αυξημένων τιμών στην προμήθεια και διανομή, είναι και η 

αύξηση των απαιτήσεων για επενδύσεις σε κόστος βύθισης (Lipzynski & Wilson, 

2001). Οι συμφωνίες αποκλειστικής διανομής που αρνούνται υπηρεσίες στους 

εισερχομένους, τους αναγκάζουν με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξουν δικά τους δίκτυα 

διανομής, αυξάνοντας παράλληλα τόσο τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο όσο και το 

κόστος βύθισης και τον συνολικό κίνδυνο αποτυχίας.  

Οι κάθετοι περιορισμοί όμως μπορεί να συνδέονται και με υψηλότερες τιμές. 

Οποιοιδήποτε περιορισμοί που αναγκάζουν τους αγοραστές να συγκεντρώνουν τις 

παραγγελίες τους σε έναν μικρό αριθμό προμηθευτών, περιορίζουν την πρόσβασή 

τους τόσο στις εναλλακτικές (αποδοτικότερες) πηγές ανεφοδιασμού του ίδιου 

προϊόντος όπως και στα εναλλακτικά προϊόντα. Ανίκανοι να εκμεταλλευτούν τις 

εναλλακτικές πηγές και τον ανταγωνισμό στον κλάδο, οι καταναλωτές μπορεί να 

αντιμετωπίσουν υψηλότερες τιμές και υποδεέστερες συνθήκες ανεφοδιασμού 
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(Lipzynski & Wilson, 2001). Επιπλέον, οι κάθετοι περιορισμοί, όπως και στην 

κάθετη ολοκλήρωση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εφαρμοστεί διάκριση 

τιμών (Carlton & Perloff, 2000). Με τη χορήγηση αποκλειστικών περιοχών στους 

ανεξάρτητους διανομείς και ως αντάλλαγμα την απαγόρευση της μεταπώλησης 

μεταξύ τους, ο κατασκευαστής μπορεί να χρεώσει διαφορετικές τιμές χονδρικής από 

περιοχή σε περιοχή.  

Μια άλλη αρνητική συνέπεια των κάθετων περιορισμών αφορά ξανά τη στρατηγική 

συμπεριφορά των εγκατεστημένων και σχετίζεται με τις αυξανόμενες πιθανότητες 

σύμπραξης και δημιουργίας καρτέλ (Carlton & Perloff, 2000; Lipczynski & Wilson 

2001; Cabral, 2003). Η διατήρηση τιμής μεταπώλησης, ο αποκλεισμός άλλων 

ανταγωνιστών, οι αποκλειστικές περιοχές και ο περιορισμένος αριθμός ανταγωνιστών 

αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη τακτικών σύμπραξης μεταξύ 

εγκατεστημένων. Οι εγκατεστημένοι θα μπορούσαν με σκοπό την κοινή αύξηση των 

κερδών να δημιουργήσουν καρτέλ και να συμφωνήσουν στη χρέωση μονοπωλιακών 

τιμών στην αγορά. Η χρήση του περιορισμού της διατήρησης τιμής μεταπώλησης θα 

μπορούσε να τους προστατέψει από την είσοδο εκπτωτικών διανομέων.   

 

Συμπεράσματα 

Η ανάλυση μας έδειξε ότι η χρήση της κάθετης ολοκλήρωσης και των περιορισμών 

έχει διφορούμενα αποτελέσματα. Όσον αφορά την κάθετη ολοκλήρωση, με τη 

λειτουργία σε δύο στάδια της αλυσίδας παραγωγής, ένας εγκατεστημένος μπορεί να 

δυσκολεύσει την είσοδο εκμεταλλευόμενος ορισμένα πλεονεκτήματα που μπορούν να 

αναπαραχθούν μόνο από άλλες ολοκληρωμένες εταιρίες. Εάν η επίτευξη της 

ολοκλήρωσης θα προσέθετε ουσιαστικά στο χρόνο που απαιτείται για την είσοδο 

στην αγορά ή στο απαιτούμενο κόστος βύθισης, η είσοδος πιθανώς θα καθυστερούσε. 

Αυτό που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το πόσο μεγάλες είναι οι ωφέλειες 

από την ολοκλήρωση, αν η ολοκλήρωση είναι πραγματικά απαραίτητη για να 

επιτευχθούν, και αν η ολοκλήρωση μπορεί να εφαρμοστεί από νέους ανταγωνιστές, 

σε πόσο χρόνο και με τι δυσκολία (Shepherd, 1990). Σε σχέση με τους κάθετους 

περιορισμούς το γενικό συμπέρασμα είναι ότι, λόγω της χρησιμότητας τους, θα ήταν  

δύσκολο να εξαφανιστούν. Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον που οι επιχειρήσεις 

λειτουργούν σε πολλές αγορές και συνεργάζονται με διάφορες άλλες εταιρίες των 

άλλων σταδίων παραγωγής, η εξάλειψη των κάθετων περιορισμών θα ήταν μάλλον 

άτοπη. Ακόμα πιο περίπλοκό κάνει το θέμα η παρατήρηση ότι όταν οι περιορισμοί 
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χρησιμοποιούνται από νεοεισερχόμενες εταιρίες είναι αποτελεσματικοί στο να 

βοηθήσουν την εδραίωση τους στην αγορά, ενώ όταν χρησιμοποιούνται από τις 

μεγάλες εγκατεστημένες εταιρίες του κλάδου μπορούν να βλάψουν τους 

ανταγωνιστές και να αποκλείσουν την είσοδο. Αυτό που είναι σίγουρο πάντως είναι 

ότι τόσο το επίπεδο κάθετης ολοκλήρωσης όσο και η ύπαρξη καθέτων περιορισμών 

πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια κλαδική ανάλυση εμποδίων εισόδου. 

 

Δ. Εμπειρικές Μελέτες 

 

I. ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

Η μέτρηση της κάθετης ολοκλήρωσης και των επιπτώσεων της πάσχει από έλλειψη 

ακριβών στοιχείων (Adelman, 1995; Πακός 1997; Κατσουλάκος & Ουσταπασίδης, 

1999). Γι’ αυτό και σε σύγκριση με τη σχετικά πλούσια θεωρητική ανάλυση η 

εμπειρική έρευνα και οι ποσοτικές εκτιμήσεις ή μετρήσεις του φαινομένου της 

κάθετης ολοκλήρωσης είναι περιορισμένες [(αναλυτική παρουσίαση των εμπειρικών 

μελετών γίνεται στον Perry (1989)].  

Κάποιες από τις εμπειρικές μελέτες για το θέμα της ολοκλήρωσης είναι οι ακόλουθες: 

έρευνες που επιχείρησαν να προσδιορίσουν το ύψος και τη διαχρονική πορεία της 

κάθετης ολοκλήρωσης στις Η.Π.Α. ήταν αυτές των Adelman (1955) που εξέτασε την 

περίοδο 1849-1951, του Lafer (1969) που ερεύνησε την περίοδο 1929-1965 και των 

Tucker & Wilder (1977) που εξέτασαν την περίοδο 1954-1972. Από τις μελέτες της 

κατηγορίας αυτής ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα των Porter & Livesay 

(1971), οι οποίοι μελέτησαν συστηματικά τη διαδικασία ανοδικής και καθοδικής 

ολοκλήρωσης στη βιομηχανία των Η.Π.Α. Η αποφυγή κυβερνητικής παρέμβασης και 

των φόρων μέσω της κάθετης ολοκλήρωσης εξετάστηκαν από τους Williamson 

(1989), Sherer (1980) για τις πετρελαϊκές εταιρίες και Jacobson & Andreosso-

O'Callaghan (1996). Οι τελευταίοι εξέτασαν τις διαφορές στη φορολογία σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Το θέμα των ειδικών επενδύσεων σε συνάρτηση με την κάθετη ολοκλήρωση έχει 

προσελκύσει πολλές μελέτες. Κάποιες από τις πιο σημαντικές είναι αυτές των Masten 

(1984) για την βιομηχανία αεροσκαφών, Monteverde & Teece (1982) για τις 

αυτοκινητοβιομηχανίες, Crocker & Reynolds (1993) για την αμερικανική πολεμική 

αεροπορία,  Krickx (1995) για τη βιομηχανία υπολογιστών και John & Weitz (1988) 

για ένα δείγμα βιομηχανιών. Ο Lieberman (1991) εξέτασε τη σημασία των ειδικών 



 176

επενδύσεων, της δύναμης αγοράς, και της εξασφάλισης προμηθειών ως εξηγήσεις για 

την κάθετη ολοκλήρωση στη χημική βιομηχανία και στις φαρμακοβιομηχανίες. Ο 

Hennart (1988a, σελ. 282-3) χρησιμοποίησε τη θεωρία του κόστους συναλλαγής για 

να συγκρίνει την έκταση της προς τα πάνω κάθετης ολοκλήρωσης στις βιομηχανίες 

αργιλίου και κασσίτερου. Η σύμπραξη έχει εξεταστεί για τα φάρμακα από τον 

Costello (1968). 

 

ΙΙ. ΚΑΘΕΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Κάποιες από τις μελέτες σε σχέση με τους κάθετους περιορισμούς είναι οι ακόλουθες. 

Το θέμα των αποκλειστικών περιοχών εξετάστηκε από τον Ekelund et al. (1987) για 

τη βιομηχανία μπύρας. Η διατήρηση τιμής μεταπώλησης εξετάστηκε από τους 

Ornstein & Hanssens (1987) για τα ποτά, Gilligan (1986)  με βάση τις καταγγελίες 

σύμπραξης και Hersch (1994) σε σχέση με τις τιμές των μετοχών μεγάλων 

διανομέων. Η “δωρεάν ωφέλεια” εξετάστηκε από τους Telser (I960), Bork (1966) και 

Marvel (1981). Το θέμα του αποκλεισμού εξετάστηκε από τους Church & Gandal 

(2000) για τη βιομηχανία εξαρτημάτων υπολογιστών.  
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3.1.1.12 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Α. Περιγραφή 

Η διαφοροποίηση προϊόντος μαζί με τις οικονομίες κλίμακας και τα απόλυτα 

πλεονεκτήματα κόστους αποτέλεσαν στην πρωτοπόρο μελέτη του Bain (1956) τα 

τρία βασικά εμπόδια εισόδου. Γι’ αυτόν το λόγο η εξέταση της διαφοροποίησης 

προϊόντος μπορεί να βρεθεί σε όλες σχεδόν τις κατοπινές μελέτες εμποδίων εισόδου. 

Η έννοια της διαφοροποίησης πρωτοαναλύθηκε από τους Hotelling (1929) και 

Chamberlin (1933), ενώ ορίστηκε από τον Bain ως: “η έκταση στην οποία οι 

καταναλωτές διαφοροποιούν, ξεχωρίζουν ή έχουν συγκεκριμένες προτιμήσεις ανάμεσα 

στα ανταγωνιστικά προϊόντα διαφόρων πωλητών” (1968, σελ.223). Ένας ακόμη 

ορισμός που χρησιμοποίει ο Bain είναι ο ακόλουθος (1968, σελ.224): “η 

διαφοροποίηση προϊόντος αφορά κατά μια έννοια την ατέλεια στην 

υποκαταστασιμότητα - για τους αγοραστές - ανάμεσα στα ανταγωνιστικά προϊόντα των 

πωλητών σε μια βιομηχανία”. Αν και οι ορισμοί υπονοούν ακριβώς το ίδιο πράγμα, ο 

δεύτερος ορισμός αναφέρεται για να αναδειχθεί η σχέση ανάμεσα στη διαφοροποίηση 

και τον ορισμό μιας βιομηχανίας.15 

Σύμφωνα με τον Bain μια βιομηχανία ορίζεται ως μια ομάδα προϊόντων (και των 

πωλητών αυτών των προϊόντων), που πωλούνται σε μια κοινή ομάδα αγοραστών και 

που είναι στενά υποκατάστατα το ένα του άλλου. Η στενή υποκαταστασιμότητα των 

προϊόντων των διαφορετικών πωλητών στην ίδια βιομηχανία προκύπτει γενικά από 

το γεγονός ότι όλα έχουν μια σχετική ομοιότητα στη μορφή ή τη λειτουργία και έχουν 

σαν κοινό σκοπό την ικανοποίηση του ίδιου είδους ανάγκης ή επιθυμίας των 

αγοραστών. Ο δε βαθμός υποκαταστασιμότητας οποιωνδήποτε δύο διαφορετικών 

προϊόντων - είτε στην ίδια βιομηχανία είτε σε διαφορετικές - είναι μετρήσιμος από τη 

σταυρωτή ελαστικότητα της ζήτησης μεταξύ των προϊόντων.  

Η σταυρωτή ελαστικότητα της ζήτησης μετρά δηλαδή την αλλαγή του όγκου 

πωλήσεων ενός προϊόντος που οφείλεται σε μια μικρή αλλαγή στην τιμή του άλλου. 

Σε πολλές βιομηχανίες που παρατηρείται υψηλή υποκαταστασιμότητα μεταξύ 

αγαθών, η σταυρωτή ελαστικότητα μεταξύ τους είναι πολύ μεγάλη (τείνει στο 

άπειρο) και τα αγαθά αυτά θεωρούνται ως “τέλεια υποκατάστατα”. Σε άλλες 

                                                 
15 Ο ορισμός μιας βιομηχανίας και οι αδυναμίες του παίζουν ένα σημαντικό ρόλο τόσο στην 

οικονομική θεωρία όσο και στην άσκηση του δικαίου ανταγωνισμού.  
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βιομηχανίες όμως, η υποκαταστασιμότητα μεταξύ των ανταγωνιστικών προϊόντων 

είναι ατελής και τα προϊόντα θεωρούνται σχετικά και όχι τέλεια υποκατάστατα. Αυτό 

σημαίνει ότι μια μικρή μείωση στην τιμή ενός προϊόντος θα προσελκύσει κάποιους 

αλλά όχι όλους τους καταναλωτές, ενώ το αντίστοιχο θα συμβεί με μια μικρή αύξηση 

της τιμής (θα φύγουν κάποιοι αλλά όχι όλοι οι αγοραστές). Αυτό είναι αποτέλεσμα 

του ότι οι διάφορες ομάδες καταναλωτών εκτιμούν διαφορετικά τα προϊόντα στην 

κλίμακα προτιμήσεων τους. Πάνω στην ιδέα των προτιμήσεων στηρίζεται και η 

διαφοροποίηση. Οι πωλητές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις προτιμήσεις των 

διαφόρων ομάδων καταναλωτών με σκοπό να φτιάξουν προϊόντα που 

ανταποκρίνονται σε αυτές, ξεχωρίζοντας τα δικά τους προϊόντα από τα υπόλοιπα της 

βιομηχανίας και κερδίζοντας μέσω αυτής της διαδικασίας μια σχετική αυτονομία 

πάνω στην τιμή. 

Σε σχέση με την διαφοροποίηση και το καταναλωτικό κοινό, ο Chamberlin (1933) 

υποστήριξε ότι κατά ένα μεγάλο μέρος η διαφοροποίηση προϊόντος είναι αντιληπτή 

και όχι πραγματική. Πραγματική διαφοροποίηση μεταξύ προιόντων είναι αυτή που 

αφορά την ποιότητα και σχετίζεται με θέματα όπως οι επιδόσεις του προϊόντος, η 

αξιοπιστία, η ανθεκτικότητα, ο χρόνος παράδοσης, η προ και μετά της πώλησης 

υποστήριξη, η προσβασιμότητα στον προμηθευτή κ.ά. Από την άλλη η αντιληπτή 

διαφοροποίηση υπάρχει όταν δύο ή περισσότερα προϊόντα εξυπηρετούν τον ίδιο 

ακριβώς σκοπό (ή έχουν την ίδια ποιότητα), η χρησιμοποίηση όμως συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών από μεριάς των πωλητών τα διαχωρίζει στην αντίληψη των 

καταναλωτών. Παραδείγματα αντιληπτών διαφορών αποτελούν το χρώμα, η 

συσκευασία, το σχέδιο, η φήμη του πωλητή κ.ά. (Jacobson & Andreosso-

O’Callaghan, 1996).  

Επιπλέον, στα περισσότερα κείμενα η διαφοροποίηση προϊόντος διαχωρίζεται σε δύο 

τύπους: την οριζόντια και την κάθετη. Η οριζόντια διαφοροποίηση αναφέρεται στις 

διαφορές ανάμεσα στα χαρακτηριστικά των προϊόντων και όχι τόσο στην ποιότητα. 

Σχετίζεται περισσότερο με τις αντιληπτές διαφορές και σαν σκοπό έχει να 

ικανοποιήσει τις διαφορετικές προτιμήσεις των καταναλωτών. Η κάθετη 

διαφοροποίηση από την άλλη αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και 

σχετίζεται με τις πραγματικές διαφορές, αφού η ανώτερη ποιότητα των προϊόντων 

αναγνωρίζεται από το σύνολο των καταναλωτών (Jacobson & Andreosso-

O’Callaghan, 1996; Waldman & Jensen. 2000).  
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Μια ακόμη παρατήρηση που πρέπει να γίνει είναι σε σχέση με την συμπερίληψης της 

διαφοροποίησης στα δομικά εμπόδια. Αν και η παρούσα ανάλυση ακολουθεί τον 

διαχωρισμό του OECD (2005) σε δομικά και στρατηγικά εμπόδια όπου η 

διαφοροποίηση προϊόντος συμπεριλαμβάνεται στα στρατηγικά εμπόδια, οι δομικές 

πλευρές της διαφοροποίησης οδήγησαν στο να συμπεριληφθούν με τα δομικά. Οι 

δομικές πλευρές της διαφοροποίησης έχουν να κάνουν κυρίως με την ένταση της 

διαφήμισης που μπορεί να παρατηρηθεί και να μετρηθεί σε έναν κλάδο. 

 

Β. Πηγές 

Οι πηγές της διαφοροποίησης προϊόντος, όπως μπορούν να βρεθούν στους Bain 

(1956), Gilbert (1989), Πάκο (1997), Waldman & Jensen (2000) και OECD (2005), 

είναι οι ακόλουθες: 

i. Διαφορές στην ποιότητα και την σχεδίαση 

Η πιο προφανής πηγή διαφοροποίησης είναι οι διαφορές στην ποιότητα και τη 

σχεδίαση των προϊόντων και καλύπτει τόσο τις πραγματικές όσο και τις αντιληπτές 

διαφορές (όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω). 

ii. Φήμη 

Μια δεύτερη πηγή διαφοροποίησης στηρίζεται στην καταναλωτική άγνοια σε σχέση 

με τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα των προϊόντων (αφορά κυρίως τα διαρκή 

αγαθά που δεν αγοράζονται συχνά) και την προτίμηση των καταναλωτών με βάση 

την φήμη των πωλητών στην αγορά. Η εμπιστοσύνη στη φήμη των πωλητών ή των 

προϊόντων από τους καταναλωτές, ευνοεί μερικά προϊόντα σε σύγκριση με άλλα και 

δημιουργεί δεσμούς αφοσίωσης.  

iii. Διαφήμιση 

Τρίτον, οι προτιμήσεις των καταναλωτών για συγκεκριμένα προϊόντα, αναπτύσσονται 

ή διαμορφώνονται από τις δραστηριότητες πώλησης και προώθησης των πωλητών, 

και ιδιαίτερα από τη διαφήμιση. Αναπόφευκτα σχετιζόμενη με τα εμπορικά ονόματα 

και σήματα, η διαφήμιση και οι άλλοι τρόποι προώθησης των πωλήσεων είναι κατά 

ένα μέρος “ενημερωτικά”, στοχεύουν δηλαδή να χτίσουν ένα πλεονεκτήμα 

διαφοροποίησης ενημερώνοντας το κοινό για το σχέδιο, την ποιότητα ή την τιμή ενός 

προϊόντος. Κατά ένα άλλο όμως, μεγάλο μέρος, δρουν “πειστικά”, στοχεύουν δηλαδή 

να δημιουργήσουν προτιμήσεις στους καταναλωτές, είτε τονίζοντας τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των διαφορετικών προϊόντων είτε υποκινώντας μια υπενθύμιση μέσω 

της συνεχόμενης επανάληψης.  
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iv. Αγαθά κύρους 

Ο Bain θεωρεί ως άλλη μια πηγή διαφοροποίησης την ύπαρξη αγαθών “κύρους”, τα 

οποία μέσω της έντονης διαφήμισης και της καλής φήμης για υψηλή ποιότητα 

(σινιάλο της οποίας αποτελούν και οι υψηλές τιμές), δημιουργούν μια ιδιαίτερη 

προτίμηση στους καταναλωτές.  

v. Τοποθεσία πωλητών 

Μια άλλη πηγή διαφοροποίησης, σύμφωνα με τον Bain, αποτελεί η τοποθεσία των 

πωλητών παρόμοιων προϊόντων, όπου η προτίμηση των καταναλωτών επηρεάζεται 

από την απόσταση και τη δυνατότητα πρόσβασης στους διάφορους πωλητές. Αυτές οι 

διαφορές τοποθεσίας μπορούν να δημιουργήσουν πλεονεκτήματα διαφοροποίησης αν 

πληρούνται δύο όροι: ο πρώτος είναι ότι ένας απλός καταναλωτής θα συναντά 

σημαντικές διαφορές στο κόστος, τον χρόνο και την ευκολία πρόσβασης ανάμεσα 

στους πωλητές, και ο δεύτερος ότι η συνολική τιμή ανάμεσα στους πωλητές θα είναι 

διαφορετική.  

vi. Υποστήριξη 

Όπως υποστηρίζουν οι Waldman & Jensen (2000), τα προϊόντα μπορούν να 

διαφοροποιηθούν και μέσω της τεχνικής υποστήριξης. Πολλοί πωλητές προτιμούν να 

διατηρούν μια μεγαλύτερη τιμή για τα προϊόντα τους λόγω της, προ και μετά της 

πώλησης, τεχνικής υποστήριξης που προσφέρουν στους καταναλωτές (ιδιαίτερα 

σημαντική για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως π.χ. οι Η/Υ). Αντίθετα 

άλλοι πωλητές μπορεί να πωλούν τα ίδια προϊόντα φθηνότερα λόγω του ότι δεν 

παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Σε αυτήν την κατηγορία θα μπορούσαν όμως να 

συμπεριληφθούν και χαρακτηριστικά προϊόντων όπως οι εγγυήσεις και οι 

πιστοποιήσεις, τα οποία επίσης παρέχουν την δυνατότητα διαφοροποίησης των 

προϊόντων.  

vii. Κόστος αλλαγής 

(Όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 3.1.1.10. Πηγές Πλεονεκτημάτων Πρωτοπορίας). 

Διαφοροποίηση προϊόντος μπορεί να προκύψει και λόγω του κόστους αλλαγής που 

θα συναντήσει κάποιος καταναλωτής όταν θέλει να περάσει από ένα προϊόν (που έχει 

ήδη αγοράσει) σε ένα άλλο της ίδιας κατηγορίας. Αυτά τα προϊόντα αν και προ της 

αγοράς φαίνονται σαν υποκατάστατα, το κόστος αλλαγής τα διαφοροποιεί στις 

προτιμήσεις των καταναλωτών (Waldman & Jensen, 2000).   

 

Γ. Διαφοροποίηση Προϊόντος ως Εμπόδιο Εισόδου 
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Ι. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι η διαφοροποίηση προϊόντος αποτελεί 

εμπόδιο εισόδου. 

Ο Bain (1956) υποστήριξε ότι η διαφοροποίηση προϊόντος αποτελεί το πιο δύσκολο 

να ξεπεραστεί εμπόδιο εισόδου. Στήριξε αυτήν την άποψη στο γεγονός στα εμπειρικά 

αποτελέσματα της έρευνας του, που έδειξαν ότι η διαφοροποίηση αποτελεί το 

σημαντικότερο παράγοντα καθορισμού της δυνατότητας επίτευξης υπερκανονικών 

κερδών από τους εγκατεστημένους. Πολλές κατοπινές θεωρητικές και εμπειρικές 

μελέτες επιβεβαίωσαν αυτήν την άποψη. Οι αιτίες πίσω από την κοινή αυτή 

διαπίστωση είναι αρκετές και ταυτίζονται με τα επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι η 

διαφοροποίηση προϊόντος αποτελεί εμπόδιο εισόδου. Αυτά τα επιχειρήματα θα 

αναλυθούν στη συνέχεια. 

 

Μια πρώτη αιτία δημιουργίας εμποδίων εισόδου που σχετίζονται με την 

διαφοροποίηση, έχουν να κάνουν με τη φήμη των εγκατεστημένων και την αφοσίωση 

των καταναλωτών σε αυτές (όπως αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 3.1.1.10 - 

Πλεονεκτήματα Πρωτοπορίας). Με αντίστοιχο τρόπο λειτουργούν και τα κόστη 

αλλαγής (επίσης αναλύθηκαν στο ίδιο κεφάλαιο), συμπεριλαμβανομένων όλων των 

δομικών και στρατηγικών επιπτώσεών τους. Οι νεοεισερχόμενες σε έναν κλάδο 

επιχειρήσεις βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, επειδή, πέρα από τις άλλες δυσκολίες, 

πρέπει να βρουν αγοραστικό χώρο για το δικό τους εμπόρευμα και να αποσπάσουν 

αγοραστές που έχουν συνηθίσει ή προσδεθεί στην κατανάλωση των ήδη υπαρχόντων 

προϊόντων (Πάκος, 1997). Οι καταναλωτές που έχουν ήδη επιλέξει και συνηθίσει 

κάποιο προϊόν, πρέπει να πειστούν να ξανασυγκεντρώσουν πληροφορίες και να 

επανεκτιμήσουν τις αγοραστικές τους συνήθειες (Gerosci, et al, 1990). Αυτό όμως 

συνεπάγεται για τους καταναλωτές την αντιμετώπιση του κόστους λήψης 

αγοραστικών αποφάσεων, το οποίο αποτελείται τόσο από το κόστος έρευνας 

πληροφοριών όσο και από το κόστος αλλαγής. Και τα δύο αυτά κόστη αποτελούν για 

τους καταναλωτές κόστη βύθισης, έχουν δηλαδή μη ανακτήσιμο χαρακτήρα, γεγονός 

που τους αποθαρρύνει από την αλλαγή προϊόντων. Συνεπώς η επένδυση που έχουν 

ήδη κάνει για την έρευνα και την εξοικείωση με κάποιο υπάρχον προϊόν, 

αποδυναμώνει το ενδιαφέρον τους για τα άλλα εμπορικά ονόματα που θα 

εμφανιστούν αργότερα στην αγορά (Bain, 1956; Comanor & Wilson, 1974; 

Schmalensee, 1982; Geroski, 1991).  
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Με σκοπό να αντισταθμίσουν τη σχετική προτίμηση των καταναλωτών, οι νέες 

επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες είτε να προσφέρουν το εμπόρευμα τους σε 

σημαντικά πιο χαμηλές τιμές συγκριτικά με τις εγκατεστημένες, είτε να προβούν σε 

μαζική διαφήμιση και προώθηση, είτε να κάνουν έναν συνδυασμό και των δύο 

(Church & Ware, 2000). Οι νεοεισερχόμενες αντιμετωπίζουν δηλαδή αυξημένα 

κόστη διείσδυσης τα οποία οφείλονται στο ότι οι εγκατεστημένες βρίσκονται ήδη 

στην αγορά και ότι οι καταναλωτές έχουν ήδη δείξει προτίμηση και εξοικειωθεί με τα 

προϊόντα τους. Πολλές εμπειρικές μελέτες που εξέτασαν την πορεία των πρωτοπόρων 

εταιριών σε αγορές με διαδοχική είσοδο, επιβεβαίωσαν την παραπάνω θεωρία (όπως 

των Bond & Lean, 1977; Urban et al.,1984;  Gorecki, 1986).  

Προτού αναφερθεί ο ρόλος της διαφήμισης, χρήσιμο είναι να εξεταστεί και ο ρόλος 

δύο άλλων πηγών διαφοροποίησης στην εμπόδιση της εισόδου, αυτών της τοποθεσίας 

διανομής και της τεχνικής υποστήριξης των πωλήσεων. Όσον αφορά την τοποθεσία 

διανομής ο Yip (1982) υποστήριξε ότι ο ρόλος της είναι σημαντικός στην εμπόδιση 

της εισόδου, ειδικά για τα προϊόντα με συχνή κατανάλωση που πωλούνται από 

κεντρικά καταστήματα.16 Ο λόγος είναι ότι οι καταναλωτές είναι απρόθυμοι να 

ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις για να αγοράσουν αυτόν τον τύπο προϊόντων. Για να 

υπερνικήσει αυτά τα εμπόδια, ένας εισερχόμενος πρέπει να επιτύχει γρήγορα πυκνή 

κάλυψη μιας περιοχής αποκτώντας πρόσβαση σε προνομιακά σημεία διανομής (π.χ. 

σουπερμάρκετ ή κεντρικά εμπορικά κέντρα). Η προνομιακή (και κάποιες φορές 

αποκλειστική) πρόσβαση των εγκατεστημένων σε αυτά τα σημεία διανομής μπορεί 

να υψώσει ένα εμπόδιο διαφοροποίησης για τους νεοεισερχόμενους, το οποίο 

μάλιστα θα σχετίζεται τόσο με την αδυναμία επίτευξης οικονομικών κλίμακας όσο 

και με ένα απόλυτο μειονέκτημα κόστους (Gerosci, 1991). Η επίπτωση βέβαια είναι 

μικρότερη για αγαθά που η διανομή τους γίνεται από απομακρυσμένα κέντρα. 

 Μια άλλη πηγή ασυμμετρίας μεταξύ του εισερχόμενου και του εγκατεστημένου 

λόγω της διαφοροποίησης, προκύπτει όταν η πώληση του αγαθού απαιτεί μια βασική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των αγοραστών και του πωλητή, όπως οι προ ή μετά της 

πώλησης υπηρεσίες υποστήριξης και πληροφόρησης. Σε αυτές τις περιστάσεις, οι 

λιανοπωλητές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση του 

προϊόντος γιατί αποτελούν μια κρίσιμη πηγή πληροφοριών για τους καταναλωτές 

                                                 
16 Ο Yip μάλιστα υποστήριξε ότι αυτό το θέμα της διανομής αποτελεί ένα ξεχωριστό εμπόδιο από μόνο 

του.  
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(Porter, 1976a; Gerosci, 1991). Η επίπτωση στην είσοδο προκύπτει από την μια λόγω 

των δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ λιανοπωλητών και αγοραστών και από την άλλη 

λόγω του αυξανόμενου κόστους που θα αντιμετωπίσουν οι νεοεισερχόμενοι για την 

οργάνωση υπηρεσιών υποστήριξης.  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Η διαφήμιση αποτελεί σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς των εμποδίων εισόδου 

(όπως οι Bain, 1956; Comanor & Wilson, 1967), την πιο σημαντική πηγή 

διαφοροποίησης προϊόντος. Ο ρόλος της διαφήμισης ως εμπόδιο εισόδου είναι όμως 

αμφιλεγόμενος. Τόσο στη θεωρία όσο και στις εμπειρικές μελέτες μπορούμε να 

εντοπίσουμε πολλές διαφορετικές απόψεις πάνω στο θέμα. Κάποιοι συγγραφείς 

θεωρούν τη διαφήμιση ως εμπόδιο, άλλοι ως κίνητρο εισόδου, ενώ άλλοι 

υποστηρίζουν ότι απλώς δεν έχει καμία μακροχρόνια επίπτωση στην είσοδο. Στο 

παρόν μέρος θα αναφερθούν τα επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι η διαφήμιση 

εμποδίζει την είσοδο, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαφοροποίηση με την 

εμπόδιση της εισόδου.  

Η παραδοσιακή άποψη για την διαφήμιση, που εκπροσωπείται από τους Kaldor, 

(1950) Bain, (1956), Galbraith (1958,1967) και Comanor & Wilson, (1967, 1974, 

1979) υποστηρίζει ότι η διαφήμιση αυξάνει τη δύναμη αγοράς και την κερδοφορία 

των εγκατεστημένων εταιριών. Το γενικό επιχείρημά τους είναι ότι η διαφήμιση 

παίζει πειστικό και όχι ενημερωτικό ρόλο, διαταράσσει τις καταναλωτικές 

προτιμήσεις και πείθει τους καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα που 

διαφημίζονται έντονα. Αυτό οδηγεί σε πλεονεκτήματα καλής φήμης και αφοσίωσης 

για τις διαφημιζόμενες εταιρίες, δίνοντας τους τη δυνατότητα απόκτησης και 

εκμετάλλευσης της δύναμης αγοράς μέσω της χρέωσης υψηλών τιμών.  

Πιο συγκεκριμένα, μια από τις πιο σημαντικές κριτικές του κοινωνικού ρόλου της 

διαφήμισης έχει διατυπωθεί από τον Kaldor (1950). Αυτός υποστήριξε ότι επειδή η 

διαφήμιση παρέχεται συνδεδεμένη με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και δε χρεώνεται 

ξεχωριστά, η ποσότητα της διαφήμισης ξεπερνά το κοινωνικά επιθυμητό επίπεδο. Οι 

καταναλωτές αναγκάζονται δηλαδή να πληρώνουν περισσότερο για διαφήμιση απ’ 

ότι επιθυμούν, σπαταλώντας με αυτόν τον τρόπο πολύτιμους οικονομικούς πόρους 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες, πιο αποδοτικές, δραστηριότητες. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα κριτική είναι και αυτή του Galbraith (1967), ο οποίος 

υποστήριξε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις μέσω της διαφήμισης συχνά έχουν τη 

δυνατότητα να καθορίζουν τη ζήτηση των προϊόντων τους. Οι επιχειρήσεις 
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χρησιμοποιούν δηλαδή την διαφήμιση ως εργαλείο για να επηρεάσουν τις επιλογές 

των καταναλωτών και να τους ωθήσουν προς τα διαφημιζόμενα προϊόντα. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις η διαφήμιση δεν επηρεάζει απλώς τις προτιμήσεις των καταναλωτών, 

αλλά τις δημιουργεί κιόλας. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται αγορές με 

μεγάλη συγκέντρωση, υψηλές τιμές και μεγαλύτερα από τα κανονικά περιθώρια 

κέρδους.  

Μια ακόμη αρνητική συνέπεια της διαφήμισης περιγράφεται και από τους Bain 

(1956) και Comanor & Wilson (1974). Αυτή αφορά την επονομαζόμενη πλαστή 

διαφοροποίηση προϊόντος, όταν δηλαδή η διαφήμιση χρησιμοποιείται για να 

μπερδέψει τους καταναλωτές, κάνοντάς τους να νομίζουν ότι δύο προϊόντα είναι 

διαφορετικά την στιγμή που στην πραγματικότητα είναι ίδια. Παράδειγμα αποτελούν 

προϊόντα τα οποία αν και έχουν την ίδια ακριβώς χημική σύσταση, η διαφήμιση 

προσπαθεί να αποδείξει την ανωτερότητα του ενός έναντι του άλλου. Σε αυτήν την 

περίπτωση οι καταναλωτές που θα πειστούν για την υποτιθέμενη ανώτερη ποιότητα 

του προϊόντος θα είναι έτοιμοι να πληρώσουν άσκοπα μια αυξημένη τιμή για να το 

αποκτήσουν.  

Το μέγεθος των επιπτώσεων που περιγράφονται παραπάνω εξαρτάται κυρίως από την 

ένταση της διαφήμισης που παρατηρείται στην βιομηχανία. Κάποιοι από τους 

καθοριστικούς παράγοντες έντασης της διαφήμισης σε μία βιομηχανία, όπως 

περιγράφονται από τους Κατσουλάκο & Ουσταπασίδη (1999) και Lipsczynski & 

Wilson (2001) είναι οι εξής: ο αριθμός ανταγωνιστών, ο αριθμός των αγοραστών, η 

ηλικία της βιομηχανίας, ο τύπος και η ποιότητα του προϊόντος, η συχνότητα αγοράς, 

το μέγεθος της διαφοροποίησης κ.ά. Όσον αφορά την επίπτωση της διαφήμισης στη 

συγκέντρωση και τα κέρδη, όλοι οι άνωθεν αναφερόμενοι υποστηρικτές της 

παραδοσιακής άποψης υποστήριξαν μια ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στα δύο. Η 

βασική αιτία αυτής της σχέση έγκειται στο ότι η διαφήμιση μέσω των μηνυμάτων της 

αυξάνει τη διαφοροποίηση προϊόντος και μειώνει την ελαστικότητα ζήτησης. Κατά 

συνέπεια είναι δυνατόν να παρατηρηθούν υψηλοί βαθμοί συγκέντρωσης και 

μονοπωλιακής δύναμης στη βιομηχανία, όπου οι εγκατεστημένοι καταφέρνουν να 

απολαμβάνουν υψηλά επίπεδα κερδών (Lipzcynski & Wilson, 2001). Εμπειρικές 

μελέτες που επιβεβαιώνουν τη σύνδεση διαφήμισης με την αυξημένη συγκέντρωση 

αυτή είναι αυτές των Tesler (1964), Mann et al (1967), Sutton (1974), Buxton et al 

(1984), Ornstein (1978) κ.ά., ενώ μελέτες που επιβεβαιώνουν την σχέση διαφήμισης 
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και αυξημένης κερδοφορίας είναι αυτές των Comanor & Wilson (1964), Miller 

(1969), Weiss (1969), Vernon & Nourse (1973) κ.ά.  

Πέραν της επίπτωσης που η διαφήμιση έχει στην ελαστικότητα της ζήτησης και στις 

τιμές, μπορεί επίσης να προσφέρει αποκλειστικά δομικά πλεονεκτήματα στους 

εγκατεστημένους και με αρκετούς ακόμη τρόπους. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς 

είναι η αφοσίωση, οι οικονομίες κλίμακας στην διαφήμιση, τα απόλυτα 

πλεονεκτήματα κόστους και οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο. 

Όσον αφορά αρχικά τις επιπτώσεις της φήμης και αφοσίωσης, αυτές μπορούν να 

αυξήσουν σημαντικά το κόστος των νεοεισερχόμενων και να μειώσουν την 

πιθανότητα επιτυχίας της εισόδου. Η διαφορά με την επίπτωση της καλής φήμης 

όπως αναφέρθηκε στα Πλεονεκτήματα Πρωτοπορίας (Κεφάλαιο 3.1.1.10) είναι μικρή 

αλλά σημαντική, και έγκειται στο ότι στην πρώτη περίπτωση η πρωτοπόρος εταιρία 

απολαμβάνει ένα καλό όνομα και αφοσίωση από τους καταναλωτές λόγω της 

εμπειρίας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, ενώ στην δεύτερη περίπτωση η καλή 

φήμη δημιουργείται τεχνητά μέσω των επενδύσεων σε διαφήμιση. Οι συγγραφείς που 

συνδέουν τη διαφήμιση με τη δημιουργία καλής φήμης και αφοσίωσης είναι πολλοί, 

κάποιοι εκ των οποίων είναι οι Gerosci (1991), Lipzcynski & Wilson (2001), 

Ουσταπασίδης (2003), OECD (2005) κ.ά. Όλοι αυτοί συμφωνούν ότι στο ότι οι 

εγκατεστημένες εταιρίες χρησιμοποιούν τη διαφήμιση για δύο βασικούς σκοπούς: 

πρώτον για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού σε σχέση με τα προϊόντα τους 

και δεύτερον για να χτίσουν μια καλή εικόνα για την εταιρία στην αγορά. Αυτή η 

καλή εικόνα μπορεί να δημιουργήσει πιστούς πελάτες που αφενός θα είναι 

διατεθειμένοι να πληρώσουν ελαφρώς υψηλότερες τιμές για τη απόκτηση του 

προϊόντος και αφετέρου θα παραμείνουν πιστοί στην εταιρία παρά τις προκλήσεις 

των νέων ανταγωνιστών.  

Η καλή φήμη που δημιουργείται από τη διαφήμιση παίρνει δηλαδή τη μορφή άυλου 

περιουσιακού στοιχείου που συσσωρεύεται και αμείβει την επιχείρηση 

(Ουσταπασίδης, 2003). Συνεπώς όσο πιο πιστοί είναι οι καταναλωτές σε μια 

συγκεκριμένη εταιρία, τόσο πιο δύσκολο είναι να δεχθούν να δοκιμάσουν ένα νέο 

προϊόν. Μια από τις βασικές αιτίες αύξησης της αφοσίωσης των καταναλωτών μέσω 

της διαφήμισης εξηγείται από τον Geroski (1991). Αυτός υποστήριξε ότι η διαφήμιση 

από μεριάς των εγκατεστημένων εταιριών δρα πειστικά προς τους καταναλωτές διότι 

λειτουργεί ως μήνυμα υψηλής ποιότητας. Η κοινή λογική διατάσσει ότι για να 

διαφημίζεται έντονα μια εταιρία σημαίνει ότι τα προϊόντα της είναι υψηλής 
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ποιότητας. Εταιρίες χαμηλής ποιότητας που κάποιος θα δοκίμαζε μόνο για μια φορά 

και έπειτα θα απέρριπτε, δε θα είχαν λόγο να κάνουν μεγάλες επενδύσεις σε 

διαφήμιση. Πέραν αυτού όμως πάντα υπάρχει και η πλευρά του κόστους αλλαγής που 

πρέπει να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές. 

Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα δυσκολεύουν τις νέες εταιρίες στην προσπάθεια εισόδου 

και κατάληψης μεριδίου αγοράς. Όπως και στα Πλεονεκτήματα Πρωτοπορίας, οι 

διαθέσιμες λύσεις για τους νεοεισερχόμενους είναι ή να μειώσουν σημαντικά την 

τιμή τους, ή να προβούν σε μαζική διαφήμιση ή και τα δύο. Και οι δύο λύσεις όμως 

έχουν προφανείς αρνητικές συνέπειες. Η πρώτη μπορεί να συρρικνώσει τα έσοδα της 

νεοεισερχόμενης και να υπονομεύσει την βιωσιμότητά της, ενώ η δεύτερη μπορεί να 

αυξήσει σημαντικά τόσο το κόστος όσο και τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο. Επιπλέον, 

όταν μια νέα εταιρία αποφασίσει να εφαρμόσει κάποια από τις δύο τακτικές, πάντα 

υπάρχει ο κίνδυνος απάντησης από τους εγκατεστημένους. Στην πρώτη περίπτωση θα 

μπορούσε να ξεσπάσει ένας “πόλεμος τιμών” ενώ στη δεύτερη θα μπορούσε να 

ξεσπάσει ένας “πόλεμος διαφήμισης” (Geroski, 1991), περιπτώσεις που αυξάνουν 

κατά πολύ τον κίνδυνο αποτυχίας της εισόδου.  

Οι οικονομίες κλίμακας στη διαφήμιση μπορούν επίσης να επηρεάσουν 

ποικιλοτρόπως την είσοδο νέων ανταγωνιστών σε έναν κλάδο (όπως αναφέρθηκε και 

στο Κεφάλαιο 3.1.1.2. - Οικονομίες Κλίμακας). Οι εγκατεστημένες εταιρίες μπορούν 

να κερδίσουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των νεοεισερχομένων με τους 

ακόλουθους τρόπους: 

A. Ελάχιστο αποδοτικό μέγεθος διαφήμισης  

Η διαφήμιση όταν διεξάγεται σε μικρή κλίμακα, δεν είναι αποτελεσματική. Η 

αποτελεσματικότητα της διαφήμισης αυξάνει όσο αυξάνεται το μέγεθός της και σε 

κάθε βιομηχανικό κλάδο υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό που πρέπει να δαπανηθεί ώστε η 

διαφήμιση να είναι αποτελεσματική (ελάχιστο αποδοτικό μέγεθος διαφήμισης) 

(Κατσουλάκος & Ουσταπασίδης,1999). Όταν αυτό το ποσό είναι μεγάλο (π.χ. 

απαιτείται συχνή επανάληψη των διαφημίσεων) οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις θα 

πρέπει να αντιμετωπίσουν όχι μόνο το υψηλό κόστος διαφήμισης αλλά και το μικρό - 

αρχικά τουλάχιστον - όγκο πωλήσεων. Στις μεγάλες εγκατεστημένες επιχειρήσεις το 

απόλυτο μέγεθος της δαπάνης επιμερίζεται σε περισσότερες μονάδες του προϊόντος 

και έτσι έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των μικρών επιχειρήσεων. Μέχρι 

οι νέες εταιρίες να επιτύχουν έναν ικανοποιητικό αριθμό πωλήσεων, στον οποίο θα 

μπορούν να επιμερίσουν το συνολικό κόστος διαφήμισης και να μειώσουν το ανά 
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μονάδα κόστος, θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (Comanor & Wilson, 1967, 1974; 

Lipzcynski & Wilson, 2001; OECD, 2005). 

B. Κόστος βύθισης 
Ένας σημαντικός παράγοντας αποτροπής της εισόδου που σχετίζεται με τις 

οικονομίες κλίμακας στην διαφήμιση αποτελεί και το κόστος βύθισης. Σύμφωνα με 

τον OECD (2005), τα διαφημιστικά έξοδα και οι οικονομίες κλίμακας εμποδίζουν 

σημαντικά την είσοδο εάν περιλαμβάνουν υψηλά κόστη βύθισης. Αν μια νέα εταιρία 

χρειάζεται να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση σε διαφήμιση για να έχει μια καλή 

πιθανότητα επιτυχίας στην αγορά, θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτήν την επένδυση 

ως μη ανακτήσιμη. Εάν το ελάχιστο αποδοτικό μέγεθος της διαφήμισης είναι υψηλό, 

το κόστος βύθισης που απαιτείται για την είσοδο θα αυξηθεί σημαντικά, όπως το ίδιο 

θα συμβεί και με τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο. Όλα αυτά θα επηρεάσουν το αντιληπτό 

επίπεδο κινδύνου αποτυχίας που αντιμετωπίζει ο πιθανός εισερχόμενος και πιθανόν 

να τον αποτρέψουν από το να εισέλθει εξαρχής. Οι επιπτώσεις αυτές είναι μικρότερες 

όμως για μεγάλες γνώστες εταιρίες που διαφορετικοποιούνται σε μια νέα αγορά.  

C. Εκπτώσεις 
Οι εγκατεστημένες εταιρίες που χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό διαφημίσεων έχουν 

αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη με τα μέσα ενημέρωσης όπως ο τύπος και η 

τηλεόραση, αλλά και με τις διαφημιστικές εταιρίες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν από 

τη μια να απολαμβάνουν εκπτώσεις στις συμφωνίες τους και από την άλλη να 

επιλέγουν τις πιο αποδοτικές λύσεις για τη μετάδοση των μηνυμάτων τους (όπως π.χ. 

η ώρα μετάδοσης ή ο τύπος του διαφημιστικού). Ένας νεοεισερχόμενος που 

εισέρχεται σε μικρότερη κλίμακα θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση 

διαπραγματευόμενος τα παραπάνω (Lipzcynski & Wilson, 2001). 

D. Επιλογή Μέσων 

Οι διαφορές στην αποτελεσματικότητα και την τιμή διαφορετικών μέσων μπορεί να 

προκαλέσει ένα μειονέκτημα για τους εισερχόμενους. Ειδικά στις περιπτώσεις που η 

διαφήμιση πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενη και να γίνει σε εθνική κλίμακα και όχι 

σε τοπική, οι νέες εταιρίες θα βρεθούν αντιμέτωπες με το υψηλό κόστος 

χρησιμοποίησης του κατάλληλου μέσου μαζικής ενημέρωσης. Η τηλεόραση για 

παράδειγμα, και ειδικά οι σταθμοί εθνικής ή παγκόσμιας εμβέλειας, καθώς 

απευθύνονται σε πολύ μεγάλο αριθμό τηλεθεατών απαιτούν πολύ υψηλό κόστος για 

τη μετάδοση των μηνυμάτων. Αυτό ευνοεί τις μεγάλες εγκατεστημένες εταιρίες. 

E. Οικονομίες Φάσματος 
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Οι μεγάλες εγκατεστημένες εταιρίες που παράγουν έναν μεγάλο αριθμό 

διαφοροποιημένων προϊόντων μπορούν να εκμεταλλευτούν την διαφήμιση του 

εμπορικού τους σήματος για να αυξήσουν τις πωλήσεις σε όλο το φάσμα των 

προϊόντων τους.  

 

Ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο η διαφήμιση μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο για 

τους νέους ανταγωνιστές είναι και τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους. Σύμφωνα με 

τους Κατσουλάκο & Ουσταπασίδη (1999), Waldman & Jensen (2000), Lipzcynski & 

Wilson (2001) το μέγεθος του απόλυτου πλεονεκτήματος κόστους για την διαφήμιση 

εξαρτάται από τις σωρευτικές επιπτώσεις της διαφήμισης. Εάν ο αντίκτυπος της 

διαφήμισης είναι σωρευτικός, οι εισερχόμενοι πρέπει να υπερνικήσουν όχι μόνο τις 

τρέχουσες προσπάθειες διαφήμισης αλλά και τον αντίκτυπο των προηγούμενων 

εκστρατειών από τις εγκατεστημένες. Αν η παλαιότερη διαφήμιση δεν επιδρά στη 

σημερινή ζήτηση, μια νέα επιχείρηση μπορεί να εισέλθει στην αγορά, να διαφημίστει 

όσο διαφημίζεται μια εγκατεστημένη επιχείρηση και να διαφοροποιήσει το προϊόν 

της τόσο πετυχημένα όσο και η παλαιά επιχείρηση. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

διαφήμιση δεν αποτελεί εμπόδιο εισόδου. 

Αν όμως η επίδραση της διαφήμισης διαρκεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η 

κατάσταση εξελίσσεται τελείως διαφορετικά. Λόγω του ότι οι ήδη εγκατεστημένες 

επιχειρήσεις κληρονομούν μια θετική εικόνα από τις προηγούμενες προωθητικές 

προσπάθειες αύξησης των πωλήσεων, μία νέα επιχείρηση θα πρέπει να δαπανήσει 

περισσότερα σε διαφήμιση από ότι μια ήδη εγκατεστημένη για να επιτύχει μια 

ανάλογη καμπύλη ζήτησης. Η αιτία για αυτό είναι ότι η νεοεισερχόμενη δεν 

κληρονομεί μία ανάλογη θετική εικόνα από τα προηγούμενα έτη και θα πρέπει να 

διαφημιστεί περισσότερο από τις παλιές εταιρίες. Σε αυτήν την περίπτωση η 

διαφήμιση μπορεί να δημιουργήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα κόστους για τις 

παλαιές επιχειρήσεις.17 

 

                                                 
17 Το ποσοστό επίδρασης της διαφήμισης στην ζήτηση ποικίλει βέβαια από κλάδο σε κλάδο. Οι 

μελέτες που έχουν γίνει πάνω στο θέμα (όπως π.χ. του Clarke, 1976) έχουν δείξει ότι στα συχνά 

αγοραζόμενα προϊόντα ο χρόνος επίδρασης στις πωλήσεις κυμαίνεται από 3 έως 9 μήνες, ενώ για 

άλλες μη συχνές αγορές (π.χ. αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές) φτάνει έως και τα 3 χρόνια 

(Κατσουλάκος & Ουσταπασίδης, 1999; Waldman & Jensen, 2000).  
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Σε συνάρτηση με τα παραπάνω δρουν και οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο για διαφήμιση. 

Τόσο η επίτευξη οικονομιών κλίμακας όσο και η προσπέλαση εμποδίων που 

σχετίζονται με το κόστος προώθησης μεταφράζονται σε αυξημένες απαιτήσεις σε 

κεφάλαιο για τις νεοεισερχόμενες. Εάν τα αποτελέσματα της διαφήμισης 

μεταφέρονται από τη μια περίοδο στην επόμενη ή εάν οικονομίες κλίμακας στη 

διαφήμιση είναι σημαντικές, τα κόστη εισόδου θα περιλαμβάνουν όχι μόνο το κόστος 

των φυσικών εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό, αλλά και τα κεφάλαια για τη 

διαφήμιση. Οι κεφαλαιακές αγορές είναι όμως πιθανό να θεωρήσουν την επένδυση σε 

διαφήμιση ως ιδιαίτερα επικίνδυνη καθώς αφενός είναι δύσκολο να προβλεφθεί η 

επιτυχία μιας διαφημιστικής εκστρατείας και αφετέρου η διαφήμιση δεν οδηγεί σε 

φυσικά περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να μεταπωληθούν εάν η εταιρία 

αποτύγχανε (Waldman & Jensen 2000, Lipzcynski & Wilson 2001). Σε αντίθεση με 

άλλες δαπάνες που καταλείπουν κάποια αξία η διαφήμιση δεν αφήνει αξία. Γι’ 

αυτούς τους λόγους η εξασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων μέσω τραπεζικής 

χρηματοδότησης είναι δύσκολη (Ουσταπασίδης, 2003). Πέραν αυτού όμως το ρίσκο 

της επένδυσης στη διαφήμιση οδηγεί τους εισερχόμενους να πληρώνουν ένα υψηλό 

επιτόκιο για τέτοια κεφάλαια. Τα πράγματα όμως είναι διαφορετικά για τους 

εγκατεστημένους. Η ιστορία και η δυνατότητα επιβίωσης που έχουν δείξει στην 

αγορά κάνει τους δανειστές να τους αντιμετωπίζουν ως φέροντες μικρότερο κίνδυνο 

αποτυχίας, παρέχοντας τους τη δυνατότητα για πιο εύκολη και φθηνή άντληση 

διαφημιστικών κεφαλαίων (Church & Ware, 2000). 

 

Η τελευταία πτυχή της διαφοροποίησης προϊόντος που μπορεί να επηρεάσει την 

είσοδο νέων ανταγωνιστών είναι αυτή που αφορά τη στρατηγική συμπεριφορά των 

εγκατεστημένων. Η πρότερη παρουσία των εγκατεστημένων στον κλάδο, τους 

παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν μέτρα κατά των νέων ανταγωνιστών με σκοπό να 

θωρακίσουν τα μερίδια αγοράς τους, αλλά δυνητικά να τα επεκτείνουν κιόλας. Οι πιο 

σημαντικές στρατηγικές που μπορούν να ακολουθήσουν είναι η περιοριστική 

προωθητική τιμολόγηση, ο πολλαπλασιασμός των προϊόντων και η έντονη 

διαφήμιση. Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν την τιμή λίγο 

χαμηλότερα από το μέσο κόστος της νέας επιχείρησης για να παρεμποδίσουν την 

είσοδο (Lipzcynski & Wilson, 2001; Ουσταπασίδης, 2003). Αυτό το εμπόδιο εισόδου 

προκύπτει ως αποτέλεσμα της ύπαρξης επώνυμων προϊόντων και αυξάνεται 
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αναλογικά με τις οικονομίες κλίμακας. Είναι μάλιστα πιο πιθανό να παρατηρηθεί σε 

βιομηχανίες που η συχνότητα αγοράς ανά καταναλωτή δεν είναι μεγάλη.  

Μια άλλη τακτική είναι ο πολλαπλασιασμός των προϊόντων με σκοπό να περιοριστεί 

σκόπιμα ο διαθέσιμος χώρος στην αγορά (Schmalensee, 1978). Δίχως την απειλή 

εισόδου, η ήδη εγκατεστημένη επιχείρηση μπορεί να παρέχει ένα ομογενές προϊόν 

στην αγορά. Αυτή όμως η πολιτική, που συνήθως συναντάται σε μονοπωλιακές 

καταστάσεις, μακροχρόνια επιτρέπει σε μία νέα επιχείρηση να εισέλθει στην αγορά 

και καταλάβει ένα μεγάλο μερίδιο προσφέροντας ένα διαφοροποιημένο προϊόν. Εάν 

όμως η παλιά επιχείρηση διαθέτει μεγάλο αριθμό διαφοροποιημένων προϊόντων, 

αυτό θα περιορίσει τον έπειτα της εισόδου διαθέσιμο χώρο αγοράς για την νέα 

επιχείρηση, ενώ θα αυξήσει τη δυνατότητα των εγκατεστημένων για εκμετάλλευση 

των οικονομιών κλίμακας..  

Μια τελευταία τακτική που μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι εγκατεστημένες είναι η 

επέκταση της διαφήμισης ως απάντηση στην είσοδο (Waldman & Jensen, 2000). 

Αυτό το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί σε αρκετές εμπειρικές μελέτες (π.χ. Greer, 

1973;  Seldon & Doroodian, 1990; Cubin & Domberger, 1998). Ο Smiley (1988) 

μάλιστα υποστήριξε ότι η διαφήμιση είναι η συνηθέστερα χρησιμοποιημένη μέθοδος 

αποτροπής της εισόδου. Οι στρατηγικές επιλογές αποτροπής της εισόδου θα 

συζητηθούν πιο αναλυτικά στα στρατηγικά εμπόδια εισόδου.  

 

ΙI. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι η διαφοροποίηση προϊόντος δεν αποτελεί 

εμπόδιο εισόδου. 

Τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν την αντίθετη με την προηγούμενη άποψη είναι 

αρκετά στον αριθμό και έχουν τόσο θεωρητική, όσο και εμπειρική βάση. Η ισχύς των 

επιχειρημάτων μάλιστα είναι τόση που σε πολλές περιπτώσεις η διαφοροποίηση 

προϊόντος και οι πηγές της όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο εισόδου αλλά 

αντίθετα υποστηρίζεται ότι λειτουργούν ως κίνητρο εισόδου. Ο τρόπος παράθεσης 

τους θα γίνει με τρόπο αντίστοιχο της παράθεσης των επιχειρημάτων υπέρ.  

Ξεκινώντας με τη διαφοροποίηση προϊόντος που οφείλεται στις διαφορές στην 

ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών (πραγματική διαφοροποίηση), μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο εισόδου αφού είναι απόλυτα θεμιτό από 

καταναλωτικής πλευράς. Τα διαφοροποιημένα προϊόντα ανώτερης ποιότητας 

αυξάνουν την καταναλωτική επιλογή, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των 

προϊόντων και αυξάνουν την ικανοποίηση των καταναλωτών. Συνεπώς η όποια 
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διαφορά στην τιμή είναι απολύτως δικαιολογημένη και οφείλεται αποκλειστικά στην 

ανώτερη ικανοποίηση που λαμβάνουν οι καταναλωτές από το προϊόν. Επιπλέον, θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι και η αντιληπτή διαφοροποίηση είναι εν μέρει θεμιτή 

από κοινωνικής πλευράς, καθώς αυξάνει την καταναλωτική επιλογή και ικανοποιεί 

τις ιδιαίτερες προτιμήσεις των καταναλωτών. Προβλήματα με την αντιληπτή 

διαφοροποίηση μπορεί να προκύψουν μόνο στις περιπτώσεις πλαστής 

διαφοροποίησης.  

Οι πηγές της διαφοροποίησης που σχετίζονται με την τοποθεσία των πωλητών και 

την υποστήριξη των προϊόντων, είναι επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, θεμιτές από 

κοινωνικής άποψης. Η εύκολη πρόσβαση στην τοποθεσία του πωλητή μειώνει το 

κόστος πρόσβασης στο προϊόν για τους καταναλωτές και αυξάνει την ικανοποίησή 

τους. Αυτή η μείωση του κόστους πρόσβασης δικαιολογεί την ελαφρώς αυξημένη 

τιμή του γεωγραφικά διαφοροποιημένου προϊόντος. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με 

την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων. Ειδικά για τις κατηγορίες διαρκών αγαθών 

που δεν αγοράζονται συχνά, οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν 

υψηλότερες τιμές για να έχουν τις επιθυμητές πρό και μετά της πώλησης υπηρεσίες.  

Η προ της πώλησης πληροφόρηση και η μετά της πώλησης τεχνική υποστήριξη 

προσθέτουν ποιοτικά χαρακτηριστικά στο προϊόν αυξάνοντας την χρησιμότητα του 

που λαμβάνει ο καταναλωτής από αυτό. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τη 

διαφοροποίηση μέσω των προγραμμάτων πιστοποίησης του προϊόντος ή μέσω της 

παροχής εγγυήσεων. 

Όλα αυτά δύσκολα θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως εμπόδια εισόδου, λόγω 

του ότι, από τη μια αυξάνουν την κοινωνική ευημερία και από την άλλη δεν 

αποκλείουν νέες εταιρίες από την χρησιμοποίηση τους. Ένας νέος ανταγωνιστής θα 

μπορούσε μάλιστα να χρησιμοποιήσει τις προαναφερόμενες πηγές διαφοροποίησης 

για να εισάγει το προϊόν του στην αγορά και να αποσπάσει ένα σημαντικό μερίδιο 

πωλήσεων. Αντίστοιχο ρόλο όμως μπορεί να παίξει και η διαφήμιση. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, ο ρόλος της διαφήμισης στην εμπόδιση της εισόδου 

είναι συγκεχυμένος. Ενώ νωρίτερα παρουσιάστηκε ένας μεγάλος αριθμός 

επιχειρημάτων υπέρ της άποψης ότι η διαφήμιση αποτελεί εμπόδιο εισόδου (και κατ’ 

επέκταση η διαφοροποίηση προϊόντος που οφείλεται στη διαφήμιση), στο παρόν 

κομμάτι θα διεξαχθεί το ακριβώς αντίθετο. Θα παρουσιαστούν δηλαδή επιχειρήματα 
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ότι η διαφήμιση όχι μόνο δεν εμποδίζει την είσοδο αλλά αντίθετα την προωθεί 

κιόλας.  

Όπως είδαμε, η παραδοσιακή σχολή της Βιομηχανικής Οργάνωσης υποστηρίζει ότι η 

διαφήμιση είναι μια μέθοδος που σκοπεύει να επηρεάσει τις καταναλωτικές 

προτιμήσεις και να πείσει τους καταναλωτές ότι υπάρχουν λιγότερα υποκατάστατα 

ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο η ζήτηση ενός προϊόντος γίνεται 

λιγότερο ελαστική και οι πωλητές αποκτούν μια σχετική αυτονομία στην τιμή. Η 

αντίθετη άποψη έχει διατυπωθεί από συγγραφείς της σχολής του Chicago, όπως οι 

Stigler (1961), Telser (1964), Nelson (1974a,1974b) και Littlechild (1982). Αυτοί 

υποστήριξαν ότι η διαφήμιση παρέχει στους καταναλωτές πολύτιμες πληροφορίες 

που τους επιτρέπουν να κάνουν καλύτερες επιλογές προϊόντων και να συμβάλλουν 

στην αποδοτική κατανομή των πόρων σε μια οικονομία. Η σωστή επιλογή των 

προϊόντων εξαρτάται από τη γνώση και πληροφόρηση των καταναλωτών για τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών. Όσο μεγαλύτερη 

πληροφόρηση έχουν οι καταναλωτές μέσω της διαφήμισης, τόσο θα βελτιώνουν και 

τις επιλογές τους.  

Επεκτείνοντας το παραπάνω επιχείρημα o Telser (1964) υποστήριξε ότι η 

πληροφοριακή διαφήμιση εξυπηρετεί τις κάτωθι σημαντικές λειτουργίες:    

A. Ενημερώνει για την ύπαρξη των πωλητών, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 

την ανάπτυξη νέων προϊόντων στην αγορά  

B. Ενημερώνει για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των διάφορων διαθέσιμων 

προϊόντων και υπηρεσιών 

C. Συνδέει την ποιότητα ενός προϊόντος με το εμπορικό σήμα της, το καθιστά δηλαδή 

αναγνωρίσιμο   

D. Φέρνει κοντά τους αγοραστές και τους πωλητές μειώνοντας το χρόνο και τις 

δαπάνες που υφίστανται οι αγοραστές κατά την έρευνα για τα διαθέσιμες αγαθά και 

υπηρεσίες 

 

Συνεπώς ο  κοινωνικός ρόλος που παίζει η διαφήμιση στην οικονομική 

δραστηριότητα είναι βασικός, αφού μέσω αυτής έχουμε καλύτερη πληροφόρηση και 

μειωμένο κόστος επιλογής προϊόντων. Ο βαθμός πληροφόρησης βέβαια, όπως 

υποστήριξε ο Nelson (1974a), εξαρτάται από το είδος των προϊόντων, τα οποία 

διαχωρίζει σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα προϊόντα έρευνας και τα προϊόντα 

εμπειρίας. Αναφορικά με τα πρώτα οι καταναλωτές ενημερώνονται για τα 
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χαρακτηριστικά τους πριν κάνουν την αγορά, ενώ στα δεύτερα οι καταναλωτές μπο-

ρούν να εκτιμήσουν το προϊόν μόνο μετά από την χρήση. Η άποψη του ότι η 

διαφήμιση, και κατά συνέπεια η πληροφόρηση, θα είναι μεγαλύτερη στα προϊόντα 

εμπειρίας επιβεβαιώθηκε και από το εμπειρικό κομμάτι της μελέτης του (1974b).18  

Παράλληλη με την παραπάνω άποψη για τον πληροφοριακό ρόλο της διαφήμισης, 

είναι και αυτή που υποστηρίζει ότι η διαφήμιση αυξάνει τον ανταγωνισμό και μειώνει 

την μονοπωλιακή δύναμη στους βιομηχανικούς κλάδους, ειδικά σε αυτούς που η 

διαφήμιση είναι μεγάλης έντασης (Lipzcynski & Wilson, 2001). Κάποιες από τις 

εμπειρικές μελέτες που στηρίζουν αυτού του είδους τα επιχειρήματα, ότι η διαφήμιση 

δηλαδή δεν έχει επίπτωση ή μειώνει τη συγκέντρωση, είναι αυτές των Telser (1964, 

1969), Ekelund & Maurice (1969), Ekelund & Gramm (1970), Vernon (1971) και Ed-

wards (1973). Αρκετές όμως είναι και οι κλαδικές μελέτες με αντίστοιχα 

συμπεράσματα (αναφέρονται στους Greer (1992) και Waldman & Jensen (2000, 

σελ.386). Η ύπαρξη μελετών για την σχέση διαφήμισης και μονοπωλιακής δύναμης, 

αναπόφευκτα σχετίζεται και με το θέμα της τιμής. Ενώ στο προηγούμενο μέρος 

υποστηρίχθηκε ότι η διαφήμιση σχετίζεται με αυξημένες τιμές και αυξημένη 

κερδοφορία των εγκατεστημένων εταιριών, σε αυτό θα διατυπωθεί η άποψη ότι η 

διαφήμιση οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.  

Η διαφήμιση μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές για δυο βασικούς λόγους: 

πρώτον λόγω της ενημερωμένης βάσης καταναλωτών, όπου η διαφήμιση οδηγεί τους 

καταναλωτές των προϊόντων να επιλέξουν τα προϊόντα στην σωστή τιμή και 

ποιότητα, και δεύτερον λόγω της διαδικασίας που ονομάζεται διαφήμιση τιμών. Η 

διαφήμιση τιμών, όπως τονίζουν οι Waldman & Jensen (2000), αυξάνει τον 

ανταγωνισμό τιμών μεταξύ των πωλητών και οδηγεί σε χαμηλότερες τελικές τιμές για 

τους καταναλωτές. Εμπειρικές μελέτες που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη χαμηλότερων 

τιμών σε αγορές με έντονη διαφήμιση, είναι αυτές των Benham (1972), Cady (1976), 

Arterburn & Woodbury (1981), Glazer (1981), Kwoka (1984), Schroeter et al (1987).  

Μια άλλη σημαντική θετική πλευρά της διαφήμισης που αναφέρεται από πολλούς 

συγγραφείς, είναι αυτή που συσχετίζει τη διαφήμιση με την ποιότητα. Όπως 

παρατηρούν οι Church & Ware (2000), η σχέση ποιότητας και διαφήμισης στηρίζεται 

                                                 
18 Μια άλλη σχετική διαπίστωση όμως είναι και αυτή των Κατσουλάκο & Ουσταπασίδη (1999), που 

υποστηρίζουν ότι η ένταση διαφήμισης μεταβάλλεται με τον τύπο του αγοραστή, και είναι υψηλότερη 

για καταναλωτικά προϊόντα απ’ ότι για βιομηχανικά προϊόντα.  
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στο γεγονός ότι μόνο οι παραγωγοί προϊόντων υψηλής ποιότητας έχουν κίνητρο να 

διαφημιστούν. Ένας παραγωγός προϊόντων χαμηλής ποιότητας δεν έχει κίνητρο να 

διαφημιστεί επανειλημμένα, αφού ακόμα και να προτρέψει τους καταναλωτές να 

δοκιμάσουν το προϊόν, η δοκιμή θα απογοητεύσει τους καταναλωτές και θα τους 

οδηγήσει στο να μην το επιλέξουν ξανά. Από την άλλη ένας παραγωγός προϊόντων 

υψηλής ποιότητας έχει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο να διαφημιστεί, καθώς η διαφήμιση 

θα οδηγήσει όχι μόνο σε μια αρχική αγορά αλλά σε πολλές επαναλήψεις αυτής. Σε 

αυτήν την περίπτωση οι μεγάλες δαπάνες για διαφήμιση από τον παραγωγό 

λειτουργούν ως σινιάλο της ποιότητας και βοηθούν τους καταναλωτές να ξεχωρίσουν 

το προϊόν από τα υπόλοιπα του κλάδου. Με αυτό το επιχείρημα συμφωνεί και ο 

Geroski (1991).  

Οι νέοι ανταγωνιστές ενός κλάδου θα μπορούσαν συνεπώς να χρησιμοποιήσουν μια 

δυναμική διαφημιστική καμπάνια για να ενημερώσουν το κοινό για το προϊόν τους 

και για να μεταδώσουν το μήνυμα για την υψηλή ποιότητά του. Αυτή η στρατηγική 

είναι συνεπής με την πεποίθηση του Lambin (1976), ο οποίος υποστήριξε ότι μόνο η 

ποιότητα των προϊόντων μπορεί να δημιουργήσει πίστη και αφοσίωση σε ένα προϊόν, 

και όχι η διαφήμιση. Συνεπώς όπως υποστηρίζουν μάλιστα οι Mizuno (1990) και 

Waldman & Jensen (2000), η διαφοροποίηση προϊόντων συνολικά ασκεί πίεση στους 

κατασκευαστές να παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Ακόμη και η απλή πράξη 

της τοποθέτησης ενός εμπορικού σήματος σε ένα προϊόν παρέχει κάποια εγγύηση ότι 

ο κατασκευαστής πιστεύει και στηρίζει την ποιότητα του προϊόντος. Ελλείψει των 

εμπορικών σημάτων και της διαφήμισης, οι καταναλωτές δε θα ήξεραν ποιος 

παρήγαγε ένα προϊόν και θα υπήρχε λιγότερο κίνητρο για τους παραγωγούς για να 

διατηρήσουν την ποιότητα.  

Μια άλλη σειρά επιχειρημάτων υπέρ της άποψης ότι η διαφοροποίηση μέσω της 

διαφήμισης δεν αποτελεί εμπόδιο εισόδου σχετίζεται με τις οικονομίες κλίμακας. Αν 

και στην αντίθετη σειρά επιχειρημάτων υποστηρίχθηκε ότι οι εγκατεστημένοι 

βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση διότι μπορούν να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες 

κλίμακας στην διαφήμιση και ακολούθως στην παραγωγή, σε αυτό το κομμάτι θα 

αναφερθούν τα πλεονεκτήματα για τους εισερχόμενους. Το βασικό επιχείρημα, όπως 

διατυπώνεται από τους Lipczynski & Wilson (2001), είναι ότι η διαφήμιση, αντίθετα 

με τα άλλα κόστη, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση του προϊόντος στην 

αγορά και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη οικονομιών 

κλίμακας στην παραγωγή και διανομή για μια νέα εταιρία. Επίσης η διαφήμιση 
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μπορεί να ενθαρρύνει την είσοδο νέων προϊόντων που είναι αποτέλεσμα 

προσπαθειών Έρευνας και Ανάπτυξης, καθότι δύναται να ενημερώσει άμεσα τους 

καταναλωτές και να βοηθήσει στην ταχεία ανάπτυξη μιας βάσης υποψήφιων 

αγοραστών (Waldman & Jensen, 2000). Επιπλέον η διαφήμιση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της αγοράς και την αύξηση της ζήτησης. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της περίπτωσης δίνονται από τους Bevan 

(1974) και Geroski (1991), στα οποία η διαφήμιση χρησιμοποιήθηκε για να τονιστούν 

οι εναλλακτικές ιδιότητες του προϊόντος στην αντίληψη των καταναλωτών, 

ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο το μέγεθος της αγοράς και αποκτώντας πρόσβαση σε 

πολύ μεγαλύτερο αριθμό υποψήφιων αγοραστών. Μια νέα εταιρία θα μπορούσε να 

εκμεταλλευτεί τέτοιες στρατηγικές για να επιτύχει αυξημένες πωλήσεις και μείωση 

του κόστους παραγωγής της.  

Μια άλλη πηγή εμπόδισης της εισόδου, που αναφέρθηκε νωρίτερα, ήταν τα απόλυτα 

πλεονεκτήματα κόστους και οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο λόγω της διαφήμισης. Αυτά 

οφείλονταν κυρίως στις σωρευτικές επιπτώσεις της διαφήμισης, όπου οι τρέχουσες 

διαφημιστικές ενέργειες δρουν σαν συνέχεια των παλιότερων ενεργειών - αυξάνοντας 

με αυτόν τον τρόπο την συνολική αποτελεσματικότητα των μηνυμάτων - και στις 

αυξημένες επενδύσεις που πρέπει να κάνει μια νέα εταιρία για να ανταγωνιστεί επί 

ίσοις όροις. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα όμως, σε πολλούς κλάδους οι επιπτώσεις 

της διαφήμισης διαρκούν ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ώστε η προηγούμενη 

επιρροή είναι αρκετά περιορισμένη. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι οι εταιρίες που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση από πλευράς κόστους δεν είναι πάντα οι 

νεοεισερχόμενες. Οι εταιρίες που εγκαταστάθηκαν πρώτες σε έναν κλάδο έπρεπε να 

καταβάλλουν μεγάλες δαπάνες για διαφήμιση του προϊόντος και για ενημέρωση του 

καταναλωτικού κοινού. Οι νεοεισερχόμενοι από την άλλη έχουν το πλεονέκτημα ότι 

βρίσκουν μια ήδη ενημερωμένη και πεπεισμένη για τη λειτουργία και χρησιμότητα 

του προϊόντος βάση καταναλωτών (OECD, 2005). Συνεπώς τα διαφημιστικά τους 

έξοδα και οι απαιτήσεις σε κεφαλαίο για διαφήμιση μπορεί να είναι κάλλιστα 

λιγότερα από αυτά που αντιμετώπισαν οι παλιότερες εταιρίες του κλάδου ώσπου να 

κάνουν το προϊόν γνωστό στην αγορά (Gerosci, et al, 1990; Carlton & Perloff, 2000). 

 

Δ. Εμπειρικές Μελέτες 

Οι εμπειρικές μελέτες για τη διαφοροποίηση προϊόντος είναι πολλές, με τις 

περισσότερες από αυτές να αφορούν την διαφήμιση. Η χρήση της διαφοροποίησης 
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για την κατάληψη του χώρου αγοράς με σκοπό να αυξηθεί η δαπάνη των 

νεοεισερχομένων έχει εξεταστεί από τους Schmalensee (1978) για την αμερικανική 

αγορά δημητριακών, από τον Shaw (1982) για τα λιπάσματα, από τον Scherer (1980) 

για την βιομηχανία τσιμέντου και από τους Fisher et al (1962) και White (1977) για 

τα αυτοκίνητα. Η διαφοροποίηση μέσω της τοποθεσίας εξετάστηκε από τον Shaw 

(1974) για το βρετανικό εμπόριο καυσίμων και από τους Shaw & Sutton (1976) για 

τη βρετανική αγορά μπύρας. Η σχέση διαφήμισης και συγκέντρωσης εξετάστηκε από 

τους Tesler (1964), Mann (1967), Sutton (1974), Lambin (1976) και Ornstein (1978). 

Η σχέση διαφήμισης και κερδοφορίας εξετάστηκε από τους Comanor & Wilson 

(1967), καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η διαφήμιση εμποδίζει την είσοδο. 

Παρόμοια αποτελέσματα ήταν και αυτά των Miller (1969), Weiss (1969), Vernon & 

Nourse (1973) και Paton & Vaughan Williams (1999). Σε αντίθετα αποτελέσματα 

κατέληξαν οι Bloch (1974) και Ravenscaft (1983).19 Μελέτες που εξετάζουν την 

σχέση διαφήμισης και τιμής είναι αυτές των Miller (1969), Weiss (1969) και 

Comanor & Wilson (1974).20  

Εμπειρικές μελέτες που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η διαφήμιση δεν εμποδίζει 

την είσοδο είναι αυτές των Alemson (1970), Gorecki (1975), Hirschey (1981), Leffer 

(1981), Ayanian (1983), Duetsch (1984), Kessides (1986), Geroski & Masson (1987), 

Acs & Audretsch (1989) και Geroski & Murfin (1990). Σε αντίθετα αποτελέσματα 

κατέληξαν οι μελέτες των Orr (1974a), Duetsch (1975), Chappell et al (1990), Jeong 

& Masson (1991), Sleuwaegen & Dehandschutter (1991), Mata (1993) και 

Rosenbaum (1993). Επιθετικές απαντήσεις των εγκατεστημένων στην είσοδο νέων 

εταιριών μέσω της διαφήμισης καταγράφηκαν από τους Greer (1973), Cubbin & 

Domberger (1988) και Seldon & Doroodian (1990). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Αναλυτική παράθεση των μελετών γίνεται στους Waldman & Jensen 2000 σελ 388-389 
20 Αναλυτική παράθεση των μελετών γίνεται στους Lipczynski & Wilson 2001 σελ 213 
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3.1.1.13 ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Α. Περιγραφή 

Η οικονομική δραστηριότητα της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι πολλών σύγχρονων εταιριών και ως στόχο έχει την 

τεχνολογική αλλαγή και την καινοτομία. Η τεχνολογική αλλαγή και η καινοτομία 

αφορούν την εξέλιξη και εισαγωγή καινούργιων προϊόντων, υλικών, μεθόδων 

παραγωγής, πηγών προμηθειών, υπηρεσιών, τεχνικών διαδικασιών και οργανωτικών 

μορφών. Στις μελέτες της Βιομηχανικής Οργάνωσης η Ε&Α καταλαμβάνει μια πολύ 

σημαντική θέση λόγω του ότι παρέχει πλεονεκτήματα αγοράς στους επιτυχείς 

καινοτόμους και βελτιώνει σημαντικά την κοινωνική ευημερία. Σε γενικό επίπεδο οι 

αλλαγές στην τεχνολογία έχουν σημαντική θετική επίδραση στην απόδοση των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών, στο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και στο επίπεδο 

διαβίωσης, ενώ σε επίπεδο βιομηχανίας η τεχνολογία έχει επιπτώσεις στην 

παραγωγή, την ποιότητα των προϊόντων, τα επίπεδα απασχόλησης, το εμπόριο, τις 

αμοιβές και τα κέρδη. Κατά συνέπεια ο βαθμός στον οποίο οι βιομηχανίες 

αναπτύσσουν νέες ιδέες, προωθούν νέα προϊόντα και εισάγουν νέες διαδικασίες, 

ενδιαφέρει όχι μόνο τις εταιρίες, αλλά ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. 

Η καινοτομία όμως όπως και όλες οι άλλες οικονομικές δραστηριότητες, δεν είναι 

δωρεάν. Απορροφά οικονομικούς πόρους με τη μορφή δαπανών σε Ε&Α. Οι δαπάνες 

Ε&Α είναι τα χρήματα που ξοδεύονται στη δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται 

σε συστηματική βάση για να αυξήσει το απόθεμα της γνώσης που θα χρησιμοποιηθεί 

για την επινόηση νέων ή τη βελτίωση των υπαρχουσών εφαρμογών. Η Ε&Α είναι μια 

διαδικασία που συνεπάγεται πολλά διαφορετικά στάδια. Ανάμεσα στους 

οικονομολόγους υπάρχει διαφωνία για τον τίτλο και τον αριθμό των σταδίων. Η πιο 

παλιά και γνωστή ταξινόμηση είναι αυτή του Schumpeter (1942) σε εφεύρεση 

(δημιουργία νέων ιδεών), καινοτομία (εμπορική ανάπτυξη) και διάχυση. Νεότεροι 

οικονομολόγοι, όπως οι George et al (1991) και Lipzcynski & Wilson (2001) με 

σκοπό την καλύτερη έρευνα του φαινομένου έχουν προτείνει την ακόλουθη 

ταξινόμηση: 

•  Βασική έρευνα: ταυτίζεται με την εξέλιξη ιδεών και την εφευρετική δραστηριότητα 

που δεν έχει σαν σκοπό την άμεση εμπορική εφαρμογή, αλλά αφορά περισσότερο την 

ανάπτυξη της γνώσης και της επιστήμης. 



 198

•  Εφαρμοσμένη έρευνα: Αντίθετα από τη βασική έρευνα, η εφαρμοσμένη έρευνα έχει 

ένα δηλωμένο στόχο. Μετά από μια έρευνα για την επιτυχία του προϊόντος ή της 

διαδικασίας και τις πιθανές οικονομικές επιστροφές, η έρευνα θα αναληφθεί για να 

καθορίσει την τεχνολογική δυνατότητα εμπορευματοποίησης της προτεινόμενης 

εφαρμογής. 

•  Ανάπτυξη: Αυτό το στάδιο αφορά την προώθηση της εφεύρεσης στο πειραματικό 

στάδιο εμπορικής παραγωγής, οργανώνοντας παραγωγικές εγκαταστάσεις και 

διαδικασίες.  

• Εμπορική παραγωγή ή καινοτομία:  Αυτό το στάδιο ακολουθεί την επιτυχή 

ανάπτυξη και αναφέρεται στην πλήρους μεγέθους παραγωγή του νέου προϊόντος ή 

διαδικασίας. Συνεπάγεται την εύρεση κεφαλαίων, την έρευνα της αγοράς, την 

προετοιμασία της στρατηγικής μάρκετινγκ, την οργάνωση των προμηθειών και της 

διανομής κ.ά. 

• Διάχυση:  Το τελικό στάδιο αναφέρεται στη διάδοση της νέας ιδέας στην αγορά, είτε 

μέσω της εταιρίας, είτε μέσω της αντιγραφής των νέων τεχνικών και προϊόντων της, 

από άλλες εταιρίες στη βιομηχανία και άλλες βιομηχανίες στην οικονομία. Η 

επίδραση κάθε τεχνολογικής αλλαγής στο οικονομικό σύστημα εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την ευρύτητα της διάχυσης της. 

Βεβαίως θα ήταν λάθος να ερμηνευθούν τα στάδια αυτά ως στάδια μιας γραμμικής 

διαδικασίας. Κάθε στάδιο χαρακτηρίζεται από ξεχωριστές παραμέτρους, τα 

αποτελέσματα των οποίων επηρεάζουν τις παραμέτρους των άλλων σταδίων. Για 

παράδειγμα οι εφευρέσεις βελτιώνονται δραστικά όταν τίθενται σε ευρεία χρήση. Ο 

Ray (1984), αναλύοντας τη διάχυση των καινοτομιών διαδικασίας ανέφερε ότι όλες 

υπόκειντο σε ουσιαστική τροποποίηση.21 Κατά συνέπεια η εφεύρεση και η 

καινοτομία συνεχίζονται ακόμα και όταν ένα νέο κομμάτι του εξοπλισμού είναι στο 

στάδιο της διάχυσης. 

Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι τα στάδια έρευνας και ανάπτυξης που 

περιγράφονται ανωτέρω δεν είναι η μόνη πηγή τεχνολογικής αλλαγής για μια εταιρία.  

                                                 
21 Ένας συνήθης αλλά όχι ξεκάθαρος διαχωρισμός είναι αυτός ανάμεσα σε καινοτομίες διαδικασιών 

και καινοτομίες προϊόντων. Εμπειρικά όμως έχει αποδειχθεί ότι και δύο αυτοί τύποι καινοτομιών 

συνυπάρχουν σε πολλές τεχνολογικές αλλαγές. Επίσης, καινοτομία προϊόντος για μια επιχείρηση 

αποτελεί συχνά καινοτομία παραγωγικής διαδικασίας για μία άλλη επιχείρηση που χρησιμοποιεί το 

προϊόν της πρώτης σαν συντελεστή παραγωγής. 
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Τεχνολογία μπορεί να αποκτηθεί και μέσω των καμπυλών μάθησης, της αντιγραφής 

των τεχνικών άλλων εταιριών και βιομηχανιών, τη συμμετοχή σε συνεργασίες, τις 

συμφωνίες χορήγησης αδειών με άλλες εταιρίες και με την απόκτηση τεχνολογίας 

από τους προμηθευτές. 

 

B. Πηγές 

Οι πηγές Ερευνάς και Ανάπτυξης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρίες για 

την παραγωγή καινούργιων προϊόντων και διαδικασιών είναι οι ακόλουθες: 

i. Επενδύσεις σε Ε&Α 

Συγκέντρωση και καταβολή επενδυτικών κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Παράδειγμα αποτελούν οι προσκλήσεις για 

υποβολή προτάσεων, η παροχή κινήτρων για εφευρέσεις, η δημιουργία εργαστηρίων 

και πειραματικών χώρων, η αγορά ειδικών μηχανημάτων κ.τ.λ. 

ii. Εξειδικευμένο προσωπικό 

Εύρεση και απασχόληση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού που θα απασχολείται 

αποκλειστικά με ερευνητικές δραστηριότητες. Το προσωπικό αυτό μπορεί να 

προέρχεται από μεγάλο φάσμα επιστημών και να κατέχει εμπειρία σε ερευνητικά 

προγράμματα.  

iii. Κυβερνητικές Χρηματοδοτήσεις 

Εκμετάλλευση δημόσιων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην 

καινοτομική δραστηριότητα των εταιριών. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να 

καλύψουν μεγάλο μέρος των δαπανών Ε&Α και να ωθήσουν τη συνεργασία ανάμεσα 

σε κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς. 

iv. Δίκτυα συνεργασίας 

Δημιουργία και εκμετάλλευση δικτύων συνεργασίας με άλλες εταιρίες, πανεπιστήμια, 

ερευνητικά κέντρα και ιδιώτες, που σαν σκοπό θα έχουν τη συντονισμένη δράση για 

την ανακάλυψη νέων τεχνικών και προϊόντων.  

 

Γ. Έρευνα & Ανάπτυξη ως Εμπόδιο Εισόδου 

 

I. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι η Ε&Α αποτελεί εμπόδιο εισόδου. 

Πολλά από τα επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι η Ε&Α αποτελεί εμπόδιο εισόδου 

έχουν τη θεωρητική τους βάση στο κλασικό κείμενο του Joseph Schumpeter, 

Capitalism, Socialism and Democracy (1942) και στους οικονομολόγους που 
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ακολούθησαν την ίδια γραμμή σκέψης, όπως οι Galbraith (1956) και Chandler 

(1977). Ο Schumpeter έθεσε σε δοκιμασία τις θεμελιώδης αρχές της νεοκλασικής 

οικονομικής σκέψης που υποστηρίζουν τον τέλειο ανταγωνισμό ως την “άριστη” 

δομή αγοράς, ισχυριζόμενος ότι η μονοπωλιακή δύναμη είναι αυτή που επηρεάζει 

θετικά τις επενδύσεις σε Ε&Α και επομένως τη διαδικασία τεχνολογικής αλλαγής και 

εξέλιξης των κλάδων. 

Ο Schumpeter έβλεπε την τεχνολογική αλλαγή ως ένα αναπόσπαστο συστατικό των 

καπιταλιστικών αγορών που διαταράσσει την ισορροπία των βιομηχανικών κλάδων 

και δημιουργεί βραχυπρόθεσμές αποσταθεροποιητικές τάσεις στην αγορά. Τα 

αποτελέσματα της διαταρακτικής αυτής δύναμης είναι η εισαγωγή νέων αγαθών και 

υπηρεσιών, αποδοτικότερων διαδικασιών και η αντικατάσταση των εγκατεστημένων 

εταιριών που είναι δεσμευμένες σε παλιότερες, λιγότερο αποδοτικές τεχνολογίες από 

καινούργιες, αποδοτικότερες εταιρίες. Αναφερόταν σε αυτό το σύστημα ως 

"δημιουργική καταστροφή". Σύμφωνα με τον Schumpeter, ο τέλειος ανταγωνισμός 

υποδήλωνε την αποτελεσματική κατανομή των πόρων σε ένα στατικό πλαίσιο, το 

οποίο κατέρρεε μόλις κάποιος λάμβανε υπόψη του τη δυναμική αποτελεσματικότητα. 

Υποστήριζε λοιπόν ότι η άριστη διάρθρωση αγοράς δεν είναι ο τέλειος 

ανταγωνισμός, αλλά μία μορφή μονοπωλίου που περιλαμβάνει ένα βαθμό δυνητικού 

ανταγωνισμού από νέα προϊόντα ή παραγωγικές διαδικασίες, τα οποία μπορούν ανά 

πάσα στιγμή να αντικαταστήσουν το τρέχον προϊόν ή την τρέχουσα παραγωγική 

διαδικασία του μονοπωλητή. Ο μονοπωλητής για να υπερασπίσει το μερίδιο αγοράς 

του θα πρέπει, αντί να βασίζεται στο μηχανισμό των τιμών, να επαγρυπνά συνεχώς 

και να εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες που θα καθορίσουν την εξέλιξη του 

κλάδου. 

Ως επακόλουθο των παραπάνω απόψεων o Schumpeter τοποθέτησε στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος του ως βασικό μοχλό της προόδου και της τεχνολογικής αλλαγής, 

τη μεγάλη μονοπωλιακή εταιρία,. Χαρακτηριστικά αναφέρει (1942, σελ. 106): “Αυτό 

που θα πρέπει να δεχτούμε είναι ότι (η μεγάλης κλίμακας εταιρία) έχει γίνει η 

ισχυρότερη μηχανή της προόδου”. Θεωρούσε ότι η κυριαρχία στην αγορά είναι 

προαπαιτούμενο για την αποδοχή του κινδύνου και της αβεβαιότητας που συνδέονται 

με την καινοτομία, και ότι ουσιαστικά μόνο οι μεγάλες εταιρίες θα μπορούσαν να 

εκπληρώσουν αυτό το κριτήριο (Audretsch, 2004). Όπως έθεσε ο ίδιος ο Schumpeter 

σε άλλο σημείο του κειμένου (1942, σελ. 101): “Η μονοπωλιακή εταιρία θα 

δημιουργήσει μεγαλύτερο αριθμό καινοτομιών λόγω του ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα 
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τα οποία, αν και όχι αυστηρά ανέφικτα στο ανταγωνιστικό επίπεδο της εταιρίας, είναι 

για του λόγου το αληθές εξασφαλισμένα στο μονοπωλιακό επίπεδο”.  

Οι αιτίες που δικαιολογούν την υπεροχή της μεγάλης μονοπωλιακής επιχείρησης 

έναντι των μικρών ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, ταυτίζονται ως ένα βαθμό με τα 

πλεονεκτήματα των εγκατεστημένων που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. 

Βασικές αιτίες αποτελούν για τον Schumpeter (1942) η διαθεσιμότητα των 

οικονομικών πόρων που αντλούνται από τα υπερκέρδη της μονοπωλιακής 

επιχείρησης και η ασφάλεια που προσφέρει το μεγάλο μερίδιο αγοράς έναντι του 

κινδύνου αποτυχίας του νέου προϊόντος. Κάποιες άλλες αιτίες υπέρ της μεγάλης 

επιχείρησης μπορούν να βρεθούν στον Galbraith (1956), και έχουν να κάνουν με τη 

δυνατότητα ανάληψης πολλαπλών σχεδίων ώστε να μοιράζεται ο κίνδυνος αποτυχίας 

και να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας στην Ε&Α, καθώς και με τα 

πλεονεκτήματα διανομής και μάρκετινγκ που επιτρέπουν στις μεγάλες εταιρίες να 

διεισδύσουν πιο γρήγορα στις αγορές και να επιταχύνουν τις επιστροφές της 

επένδυσης σε Ε&Α. Τέλος μερικές ακόμη αιτίες αναφέρθηκαν από τον Yamey (1972) 

και σχετίζονται με την εξασφάλιση ανώτερων συντελεστών παραγωγής για την 

έρευνα και την δυνατότητα εκμετάλλευσης του ασφαλούς ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος με σκοπό την επικέντρωση στα σχέδια Ε&Α.  

Από τα παραπάνω μπορούμε να εξάγουμε δύο βασικά συμπεράσματα σε σχέση με 

την είσοδο. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι κατά τη σουμπετεριανή υπόθεση δεν 

είναι ο μηχανισμός των τιμών που καθορίζει την δομή ενός βιομηχανικού κλάδου, 

αλλά η ένταση της Ε&Α. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι η Ε&Α μπορεί να 

αποκλείσει την είσοδο δύο βασικών μεγεθών: την είσοδο μικρής και μεσαίας 

κλίμακας. Αυτές είναι καταδικασμένες να αποτύχουν, αφού οι μικρές και μεσαίες 

εταιρίες δε θα μπορέσουν ποτέ να επιβιώσουν μακροπρόθεσμα στο διεθνές 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο που περιλαμβάνουν οι 

επενδύσεις σε Ε&Α θα καθιστούσαν κάθε μικρότερη προσπάθεια εισόδου ανεπιτυχή, 

αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο μια σπατάλη πολύτιμων οικονομικών πόρων. Η 

μόνη περίπτωση επιτυχούς εισόδου και κατάληψης μεριδίου αγοράς θα μπορούσε να 

προέλθει είτε από νέες εταιρίες που κάνουν μεγάλες επενδύσεις σε Ε&Α, είτε από 

μεγάλες εταιρίες άλλου κλάδου που διαφοροποιούνται στη συγκεκριμένη βιομηχανία. 

Οι εμπειρικές μελέτες που στηρίζουν την υπόθεση του Schumpeter συνδέοντας το 

μέγεθος της εταιρίας με την Ε&Α, αναφέρονται διεξοδικά στους Baldwin & Scott 

(1987), Cohen & Levin (1989) και Acs & Audretsch (1990). 
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Έπειτα από αυτήν την αναφορά στην κλασική θεωρία που αφορά την Ε&Α των 

εταιριών, η ανάλυση θα επικεντρωθεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε συγκεκριμένες 

πτυχές της Ε&Α που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την είσοδο νέων 

ανταγωνιστών. Καταρχήν, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα μέσω της αναφοράς στην 

θεωρία του Schumpeter, το πιο βασικό εμπόδιο στην Ε&Α είναι οι απαιτήσεις σε 

κεφάλαιο. Οι εγκατεστημένες εταιρίες μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια από τα 

κέρδη τους για να χρηματοδοτήσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες. Οι νέες 

εταιρίες από την άλλη, θα πρέπει στις περισσότερες των περιπτώσεων να στραφούν 

στην αγορά κεφαλαίου. Από την στιγμή όμως που μια νέα εταιρία στραφεί στην 

αγορά κεφαλαίου θα αντιμετωπίσει έναν μεγάλο αριθμό προβλημάτων. Αυτά είναι τα 

ακόλουθα: Πρώτον θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δυσκολία εξεύρεσης κεφαλαίων, 

αφού μια νέα εταιρία δεν έχει αποδείξει ότι έχει ικανότητα αποπληρωμής των 

δανείων. Δεύτερον η δυσκολία αυτή θα αυξάνεται λόγω του γεγονότος ότι τα σχέδια 

Ε&Α πάντα ενέχουν ένα μεγάλο βαθμό κινδύνου αποτυχίας. Τρίτον η δυσκολία θα 

αυξηθεί και άλλο διότι οι χρηματοδοτικές εταιρίες γνωρίζουν ότι οι επενδύσεις σε 

Ε&Α αποτελούν κόστος βύθισης. Τέταρτον οι ατέλειες στην αγορά κεφαλαίου μπορεί 

να δυσκολέψουν την εύρεση χρηματοδοτών λόγω της λανθασμένης εκτίμησης του 

επενδυτικού σχεδίου. Πέμπτον η προσέγγιση πολλών χρηματοδοτικών εταιριών και η 

κοινοποίηση των επενδυτικών σχεδίων σε αυτές μπορεί να οδηγήσει στη διαρροή 

πληροφοριών για το επιχειρηματικό σχέδιο σε ανταγωνίστριες εταιρίες. Έκτον μια 

εταιρία που δανείζεται πρέπει πάντα να αντιμετωπίζει το μειονέκτημα των επιτοκίων, 

ειδικά όταν αυτά είναι αυξημένα λόγω του μεγέθους της επένδυσης. Έβδομον το 

μεγάλο διάστημα που απαιτείται για να δημιουργηθεί, να πιστοποιηθεί, να γίνει 

εμπορικώς γνωστή και να αρχίσει να φέρνει οικονομικές επιστροφές μια καινοτομία, 

συνεπάγεται πολλά χρόνια αποπληρωμής και ιδιαίτερα αυξημένο κόστος κεφαλαίου.   

Όλα τα παραπάνω μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την είσοδο. Μια πρώτη 

περίπτωση είναι η είσοδος να μην πραγματοποιηθεί, αφού η νέα εταιρία δεν θα 

καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για να εκπληρώσει τα 

ερευνητικά της σχέδια. Σε αυτήν την περίπτωση η κοινωνική ωφέλεια ζημιώνεται αν 

μια σημαντική καινοτομία τελικά δεν φτάσει στο καταναλωτικό κοινό. Η άλλη 

περίπτωση είναι  η είσοδος να πραγματοποιηθεί αλλά με πολλά μειονεκτήματα για 

την εισερχόμενη εταιρία. Παραδείγματα αυτών των μειονεκτημάτων που οφείλονται 

στο περιορισμένο μέγεθος επενδυτικών κεφαλαίων, αποτελούν η αδυναμία 

απασχόλησης υψηλά εξειδικευμένου προσωπικού, η έλλειψη εξοπλισμού, η έλλειψη 
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εγκαταστάσεων, η έλλειψη υποδομών επικοινωνίας και μεταφοράς υλικών κ.ά. Μια 

άλλη περίπτωση είναι η νέα εταιρία να αναλάβει ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο Ε&Α, 

ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την επιθυμία των επενδυτών για αποφυγή του 

ρίσκου και για γρήγορες αποδόσεις. Η τελευταία περίπτωση είναι η Ε&Α να 

πραγματοποιηθεί επί ίσοις όροις με τους εγκατεστημένους καταβάλλοντας όλα τα 

απαιτούμενα κεφάλαια μέσω της αυτοχρηματοδότησης. Κάτι τέτοιο όμως θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο από λίγες εταιρίες.   

Μια άλλη πτυχή πλεονεκτημάτων για τις εγκατεστημένες αποτελούν οι οικονομίες 

κλίμακας στην Ε&Α. Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 3.1.1.2., οι οικονομίες 

κλίμακας αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους για τον οποίους οι 

εγκατεστημένες επιχειρήσεις είναι σε καλύτερη θέση να πραγματοποιήσουν Ε&Α 

(Galbraith, 1956; Comanor, 1967; Scherer, 1991). Οι οικονομίες κλίμακας στην Ε&Α 

οφείλονται κυρίως στη μείωση του κόστους και την αύξηση της κερδοφορίας που 

προέρχονται από την αυξημένη χρήση του ειδικού προσωπικού, των εργαστηρίων, 

και των δικτύων διανομής και προώθησης. Σημαντικό ρόλο όμως παίζουν και οι 

οικονομίες φάσματος στην Ε&Α. Όπως παρατηρεί ο  Galbraith (1968), η αβέβαιη 

φύση των προγραμμάτων Ε&Α σημαίνει ότι ένα μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο 

ερευνητικών προγραμμάτων έχει ασφαλέστερη επιστροφή από μια μικρότερη. Ο 

λόγος είναι ότι η τεχνολογική πρόοδος που πραγματοποιείται σε έναν τομέα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί και σε διαφορετικούς τομείς. Μία μεγάλη εγκατεστημένη 

επιχείρηση που καλύπτει πολλούς τομείς είναι σε καλύτερη θέση να εκμεταλλευτεί τα 

οφέλη των επενδύσεων Ε&Α που θα κάνει. Μια μικρή νέα εταιρία από την άλλη 

πρέπει να συγκεντρώσει όλες τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη μιας μόνο 

καινοτόμου ιδέας, η επιτυχία ή η αποτυχία της οποίας θα καθορίσει την επιβίωση της 

(George et al, 1992). Συνεπώς το ρίσκο που θα αντιμετωπίσει μια νέα μικρού 

μεγέθους εταιρία θα είναι ιδιαίτερα αυξημένο.   

Μια ακόμη πτυχή που πρέπει να αναφερθεί, σχετίζεται με τα πλεονεκτήματα κόστους 

των εγκατεστημένων που προκύπτουν από την Ε&Α. Αυτά προκύπτουν κυρίως μέσω 

των καμπυλών μάθησης, των δικτύων συνεργασίας και των πατεντών. Οι καμπύλες 

μάθησης, όπως αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 3.1.1.6 – Καμπύλες Μάθησης, μπορούν να 

οδηγήσουν σε σημαντικές μειώσεις του κόστους Ε&Α και σε γρηγορότερη διάχυση 

καινοτομιών στην αγορά. Οι εγκατεστημένες εταιρίες που έχουν αποκτήσει εμπειρία 

στην Ε&Α βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τις νέες εταιρίες που 

βρίσκονται στην αρχή της καμπύλης μάθησής τους (Geroski, 1991). Με αντίστοιχο 
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τρόπο όμως μπορεί να λειτουργήσουν και τα δίκτυα συνεργασίας, αφού οι 

εγκατεστημένες εταιρίες έχουν ήδη οργανωμένα τα δίκτυα τους. Τα δίκτυα αυτά 

μπορεί να είναι είτε με ανταγωνίστριες εταιρίες, είτε με εταιρίες στα άλλα στάδια 

παραγωγής (προμηθευτές και διανομείς) είτε με εταιρίες σε εντελώς διαφορετικούς 

κλάδους. Τα δίκτυα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην Ε&Α μέσω της 

ανταλλαγής πληροφοριών, τεχνογνωσίας, υλικών, προσωπικού αλλά και κεφαλαίων 

(αναλυτικά στο κεφάλαιο 3.1.1.8. – Δίκτυα Συνεργασίας). Η ανυπαρξία αυτών των 

δικτύων για τις νέες εταιρίες συνεπάγεται μεγαλύτερες απαιτήσεις σε χρόνο και 

κόστος για την διεξαγωγή της Ε&Α. Σε συνάρτηση με τα παραπάνω όμως δρουν και 

οι πατέντες. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα στα κεφάλαια 3.1.1.7. – Νομικά 

Εμπόδια και 3.1.1.10. – Πλεονεκτήματα Πρωτοπόρων, οι πατέντες μπορούν να 

επηρεάσουν σημαντικά την είσοδο νέων ανταγωνιστών και την εξέλιξη της δομής 

ενός κλάδου. Οδηγούν σε πλεονεκτήματα όπως μονοπωλιακά κέρδη και στον 

αποκλεισμό άλλων ανταγωνιστών για μεγάλο αριθμό ετών.  

Επιπλέον, λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος της Ε&Α, είναι απαραίτητο να γίνει 

αναφορά στα οργανωτικά και διαχειριστικά εμπόδια που μπορεί να προκύψουν κατά 

την πραγματοποίηση σχεδίων Ε&Α. Τα εμπόδια αυτά μπορεί να επηρεάσουν  

σημαντικά τις νέες εταιρίες που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν σχέδια Ε&Α και 

να τις φέρουν σε μειονεκτική θέση απέναντι στις καλύτερα οργανωμένες, έμπειρες 

εταιρίες του κλάδου. Αυτά ποικίλουν από την έλλειψη εμπειρίας των μάνατζερ στην 

πραγματοποίηση σχεδίων Ε&Α και την αναποτελεσματική μη-ευέλικτη οργανωτική 

δομή, ως την έλλειψη επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον, την έλλειψη 

επικοινωνίας από το ένα οργανωτικό επίπεδο στο άλλο, την έλλειψη κινήτρων και 

βραβείων για την έρευνα, την έλλειψη σύνδεσης της Ε&Α με τις ανάγκες τις αγοράς, 

την έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού, την προτίμηση απλών και 

βραχυπρόθεσμων σχεδίων Ε&Α κ.ά. Η υπερπήδηση αυτών των εμποδίων απαιτεί 

ευέλικτες οργανωτικές δομές και προσεκτικά σχεδιασμένα δίκτυα επικοινωνίας 

ανάμεσα στα διαφορά τμήματα της εταιρίας και ανάμεσα στην αγορά και την εταιρία. 

Οι νέες εταιρίες είναι αρκετά πιθανό να χρειαστούν σημαντικό χρονικό διάστημα 

ώσπου να οργανώσουν επαρκώς όλα αυτά.  

Η τελευταία πτυχή της Ε&Α που μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο στην είσοδο 

νέων ανταγωνιστών σε έναν κλάδο σχετίζεται με την στρατηγική συμπεριφορά των 

εγκατεστημένων εταιριών. Όπως παρατηρούν οι Lipczynski & Wilson (2001) 

[βασιζόμενοι στους Freeman & Soete (1997)]: “σε ένα οικονομικό περιβάλλον που το 
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μεγαλύτερο μέρος της λήψης αποφάσεων χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, είναι μη 

ρεαλιστικό να υποθέτουμε ότι οι εταιρίες βλέπουν τις πολιτικές όπως η καινοτομική 

προσπάθεια ως μέσο συνδρομής μόνο στην μεγιστοποίηση των κερδών” (σελ. 239). Το 

επιχείρημα τους είναι ότι η Ε&Α μπορεί να έχει πολλούς ακόμη στρατηγικούς 

στόχους. Αυτοί μπορεί να είναι η απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος, η 

απόκτηση δύναμης αγοράς, η ανύψωση εμποδίων εισόδου σε νέους ανταγωνιστές, η 

έξοδος άλλων ανταγωνιστών από τον κλάδο κ.ά. Καταρχήν μπορεί να παρατηρηθεί 

συσχέτιση ανάμεσα στη δύναμη αγοράς που έχει μια εταιρία πριν την ανάπτυξη μιας 

καινοτομίας και τη δύναμη αγοράς που αποκτά έπειτα αυτής. Αυτό, σύμφωνα με τον 

Geroski (1991), συμβαίνει για δύο βασικούς λόγους: ο πρώτος είναι ότι οι εταιρίες 

που κατέχουν δύναμη αγοράς και κέρδη πριν την καινοτομία θα είναι σε καλύτερη 

θέση για να δημιουργήσουν εμπόδια στην μιμητική είσοδο απ’ ότι ένας εισερχόμενος, 

και ο δεύτερος είναι ότι ο πραγματικός βαθμός δύναμης αγοράς που υπάρχει προ-της-

καινοτομίας είναι πιθανό να εξαρτάται από τα εμπόδια εισόδου, και εάν αυτά δεν 

εξαλειφθούν μετά από την καινοτομία, θα παρέχουν προστασία και έπειτα της 

καινοτομίας.  

Μια άλλη στρατηγική επιλογή που συνδέεται με την Ε&Α είναι αυτή που σχετίζεται 

με την επιθετική στρατηγική σε Ε&Α (όπως αναφέρεται από τους Lipczynski & 

Wilson, 2001). Με τον όρο αυτόν εννοείται μια στρατηγική επενδύσεων σε Ε&Α με 

σκοπό η εταιρία να κυριεύσει στην αγορά μέσω της τεχνολογικής αλλαγής. Αυτό 

συνεπάγεται μεγάλο βαθμό πειραματικής έρευνας, την κατοχύρωση πατεντών, την 

εκπαίδευση της αγοράς στην χρήση μιας καινοτομίας, την μαζική προώθηση των 

προϊόντων κ.τ.λ.. Άλλες στρατηγικές επιλογές είναι και η χρήση της συμβατότητας 

των προϊόντων, έτσι ώστε κάθε καινοτομία να συνδέεται με κάποια προηγούμενη, 

αλλά και η καθυστέρηση διάχυσης της καινοτομίας σε περίπτωση που ακόμα 

διαγράφονται μεγάλα κέρδη από προηγούμενες κατοχυρωμένες τεχνολογίες στην 

αγορά. 

 

II. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι η Ε&Α δεν αποτελεί εμπόδιο εισόδου. 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο τμήμα της εργασίας, τα επιχειρήματα υπέρ του 

εμποδιστικού χαρακτήρα της Ε&Α είναι αρκετά. Τα περισσότερα από αυτά όμως 

μπορεί να ουδετεροποιηθούν αν λάβουμε υπόψη τα επιχειρήματα της αντίθετης 

πλευράς, ότι δηλαδή η Ε&Α αποτελεί περισσότερο μέσο και κίνητρο εισόδου παρά 

εμπόδιο. Η ανάλυση των επιχειρημάτων θα ξεκινήσει με τα επιχειρήματα κατά της 
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θεωρίας του Schumpeter, θα συνεχιστεί με την αναφορά στον ρόλο των μικρών 

εταιριών και θα ολοκληρωθεί με την αναφορά στις επιλογές εισόδου που σχετίζονται 

με την Ε&Α.  

Ξεκινώντας με τη θεωρία του Schumpeter σχετικά με τον ρόλο της μεγάλης 

μονοπωλιακής εταιρίας στην τεχνολογική αλλαγή, είναι δυνατόν να παρατηρήσουμε 

έναν μεγάλο αριθμό επιχειρημάτων που υποστηρίζουν ακριβώς την αντίθετη άποψη, 

ότι δηλαδή η μεγάλη εταιρία βρίσκεται σε μειονεκτική θέση για τη δημιουργία 

καινοτομιών. Ένα πρώτο βασικό επιχείρημα αφορά τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο. Οι 

μονοπωλιακές εταιρίες που επενδύουν μεγάλα ποσά σε Ε&Α, πέραν την άμεσης 

απώλειας κερδών που υφίστανται, αντιμετωπίζουν το ρίσκο να μην κερδίσουν τίποτα 

από αυτές τις επενδύσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει πάντα η πιθανότητα η Ε&Α 

να μην επιφέρει αποτελέσματα ή τα αποτελέσματα που θα επιφέρει να μην είναι 

εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Επίσης υπάρχει η πιθανότητα τα αποτελέσματα της 

έρευνας να μην έχουν μεγάλη εμπορική αξία ή να υπάρχει μεγάλη 

χρονοκαθυστέρηση ώσπου να επιτευχθούν θετικές οικονομικές επιστροφές. Ακόμη 

υπάρχει πάντα ο κίνδυνος διάχυσης πληροφοριών σε ανταγωνιστές οι οποίοι θα 

μπορούσαν να τις εκμεταλλευτούν για δικούς τους εμπορικούς σκοπούς, καθιστώντας 

την μεγάλη εταιρία ανίκανη να κάνει απόσβεση των επενδύσεων. Αυτό βέβαια θα 

μπορούσε να συμβεί και μέσω της ιδιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας από 

υπαλλήλους του τμήματος Ε&Α που επιθυμούν να ξεκινήσουν δικές τους προσωπικές 

εταιρίες.  

Δύο άλλα μειονεκτήματα που συνδέονται με τη μεγάλη μονοπωλιακή εταιρία έχουν 

να κάνουν με την αδράνεια και την άρνηση αλλαγής. Η αδράνεια μπορεί να 

παρατηρηθεί όταν η μεγάλη εταιρία, λόγω του εφησυχασμού της στην τρέχουσα 

κερδοφορία και κυριαρχία στην αγορά, αποτύχει να εντοπίσει τις μεγάλες προκλήσεις 

που προέρχονται από την καινούργια τεχνολογία. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρία θα 

καταστεί ευάλωτη στα καινοτόμα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά και στον 

ανταγωνισμό που προέρχεται από άλλες, εντελώς διαφορετικές, βιομηχανίες. Το 

τελευταίο σημείο μάλιστα, που αφορά τον κίνδυνο υποκατάστασης από άλλες 

βιομηχανίες, αναγνωρίστηκε και από τον ίδιο τον Schumpeter (1934) ως ιδιαίτερο 

σημαντικό (π.χ. σιδηρόδρομος από τα αυτοκίνητα). Κατά ένα μεγάλο μέρος αυτή η 

αδράνεια οφείλεται στην έλλειψη άμεσου ανταγωνισμού, και πέραν των άλλων 

επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει στη εταιρία, οδηγεί και σε μειωμένα κίνητρα 

εφευρετικότητας (Lipczynski & Wilson, 2001). 
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Η άρνηση αλλαγής της μεγάλης εταιρίας παρατηρείται όταν η μονοπωλιακή εταιρία 

είναι ικανοποιημένη με την υπάρχουσα παραγωγή της λόγω των μονοπωλιακών 

κερδών και δεν βρίσκει κίνητρο για να επενδύσει σε Ε&Α. Η σχεδίαση και η 

ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι όμως τις περισσότερες φορές ένας κρίσιμος 

παράγοντας στην επιβίωση μιας επιχείρησης. Ειδικά στις βιομηχανίες που η 

τεχνολογία αλλάζει γρήγορα, οι εταιρίες πρέπει να αναθεωρούν συνεχώς τη σχεδίαση 

και τη σειρά προϊόντων τους. Μια κυρίαρχη εταιρία που δεν απειλείται από την 

είσοδο και στηρίζεται σε παλιότερες τεχνολογικές επιτυχίες μπορεί να αρνείται να 

καινοτομήσει ή να επενδύσει σε Ε&Α, αφού η διάχυση μιας νέας τεχνολογίας θα 

μπορούσε να υπονομεύσει την τρέχουσα κερδοφορία και την κυριαρχία της στην 

αγορά. Εμπειρικές μελέτες που σχετίζονται με την περίπτωση της άρνησης αλλαγής 

και επιβεβαιώνουν την ύπαρξης της είναι αυτές των Maclaurin (1950) για τις 

επικοινωνιακές εταιρίες των Η.Π.Α. και Blair (1972, σελ.230-2) για το λάστιχο, τις 

μηχανές κατασκευής παπουτσιών και μπαστουνιών του γκολφ.  

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω πρέπει να αναφερθούν δύο ακόμη μειονεκτήματα των 

μεγάλων εγκατεστημένων εταιριών. Το πρώτο είναι ότι οι εταιρίες αυτές μπορεί να 

έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις σε υπάρχουσες τεχνολογίες και τρόπους παραγωγής, 

ώστε η μετατροπή που χρειάζεται για την παραγωγή ενός νέου προϊόντος θα είναι 

πολυέξοδη. Αυτό συμβαίνει ειδικά όταν η μετατροπή περιλαμβάνει την 

αντικατάσταση ή την αχρήστευση ενός μεγάλου μέρους του πάγιου κεφαλαίου (π.χ. 

μηχανήματα). Το δεύτερο σχετίζεται με τη δυσκολία οργάνωσης και διοίκησης ενός 

μεγάλου οργανισμού. Τα διαχειριστικά προβλήματα και προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει μια μεγάλη μονοπωλιακή εταιρία είναι σίγουρα περισσότερα και  

μεγαλύτερα σε σχέση με μια μικρή εταιρία που απασχολεί έναν περιορισμένο αριθμό 

υπαλλήλων. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί μάλιστα, σε αντίθεση με το επιχείρημα 

ότι οι μεγάλες εταιρίες διεξάγουν Ε&Α σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ότι οι 

μεγαλύτερες προκλήσεις για τις εταιρίες αυτές προέρχονται από το εσωτερικό της 

εταιρίας και όχι από το εξωτερικό περιβάλλον. Ίσως οι παραπάνω λόγοι να 

αποτελούν τις αιτίες πίσω από αυτό που υποστήριξε ο Blair (1972), ότι δηλαδή 

πολλές από τις εφευρέσεις του 20ου αιώνα έχουν δημιουργήσει αποσυγκέντρωση. Σε 

αντίθεση με τις μεγάλες ανακαλύψεις του 19ου αιώνα, όπως η ατμομηχανή και οι 

σιδηρόδρομοι, που ενθάρρυναν την δημιουργία των μεγάλων εταιριών, οι καινοτομίες 

του 20ου αιώνα όπως η ηλεκτρική ενέργεια και το πλαστικό μείωσαν την ελάχιστη 
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αποδοτική κλίμακα σε πολλές βιομηχανίες επιτρέποντας μια πιο ανταγωνιστική δομή 

των κλάδων. 

Συνέπεια όλων των παραπάνω ήταν να εμφανιστεί και να αναπτυχθεί η οικονομική 

θεωρία για το ρόλο των μικρών εταιριών στην τεχνολογική αλλαγή. Ενώ η 

παραδοσιακή θεωρία που εκπροσωπείται από τους Schumpeter και Galbraith 

υποστήριξε ότι η τεχνολογική αλλαγή και η καινοτομία ανήκαν στην δικαιοδοσία των 

μεγάλων εταιριών και οι μικρές εταιρίες θα αργόσβηναν ως θύματα της 

αναποτελεσματικότητας τους, η ιστορία εξελίχθηκε κάπως διαφορετικά.  Εμπειρικές 

μελέτες όπως αυτή των Jewkes et al (1969) τόνισαν την σημαντικότητα των μικρών 

εταιριών στην εφευρετική δραστηριότητα, και ειδικά στην δημιουργία μεγάλων 

ανακαλύψεων. Στην μελέτη τους για την περίοδο 1930-1950 οι συγγραφείς 

παρατήρησαν ότι από τις 61 μεγάλες ανακαλύψεις μόνο οι 12 θα μπορούσαν να 

αποδοθούν σε μεγάλες εταιρίες, ενώ οι 38 οφείλονταν στην εργασία ιδιωτών και 

μικρών εταιριών (οι 11 δεν κατατάχθηκαν σε καμία κατηγορία). Ακόμα και αφού ο 

Birch (1981) ανακοίνωσε τα συμπεράσματα της μελέτης του, ότι δηλαδή οι μικρές 

εταιρίες παρείχαν τη βασική μηχανή δημιουργίας θέσεων εργασίας στις Η.Π.Α., 

πολλοί μελετητές ακόμα πίστευαν ότι η καινοτομία και η τεχνολογική αλλαγή 

παρέμειναν εκτός της σφαίρας των μικρών εταιριών. 

Τα τελευταία χρόνια όμως έχει παρουσιαστεί ένας μεγάλος αριθμός μελετών με 

παρόμοια συμπεράσματα (Audretsch, 2004). Οι μελέτες αυτές έχουν προσδιορίσει 

ένα πολύ ευρύτερο φάσμα επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην καινοτομική 

δραστηριότητα και ανέδειξαν ότι οι μικρές εταιρίες διαδραματίζουν έναν σημαντικό 

ρόλο στην καινοτομία και τη διαδικασία της τεχνολογικής αλλαγής. Μια βασική αιτία 

που οδήγησε στην αποκάλυψη του ρόλου των μικρών εταιριών στην καινοτομία ήταν 

η χρήση των μετρήσεων της καινοτομικής παραγωγής (π.χ. πατενταρισμένες 

εφευρέσεις). Όσο τα βασικά εργαλεία μέτρησης της καινοτομικής δραστηριότητας 

περιορίζονταν στις εισροές στην καινοτομική διαδικασία, όπως οι δαπάνες σε 

επίσημη Ε&Α, οι περισσότερες καινοτομικές δραστηριότητες των μικρών εταιριών 

παρέμεναν δύσκολο να εντοπιστούν από τους ερευνητές (Audretsch, 2004). Η 

επένδυση σε Ε&Α αντανακλά όμως τους οικονομικούς πόρους που αφιερώνονται 

στην τεχνολογική αλλαγή, αλλά όχι την ποσότητα τεχνολογικής αλλαγής που 

πράγματι προκαλούν. Πάνω σε αυτό οι Kleinknecht (1987, 1991), Kleinknecht & 

Verspagen (1989) και Kleinknecht et al. (1991) υποστήριξαν ότι οι περισσότερες 

μετρήσεις Ε&Α περιλαμβάνουν την καινοτομική δραστηριότητα που διεξάγεται με 
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επίσημους προϋπολογισμούς Ε&Α και σε ειδικά εργαστήρια, και όχι την ανεπίσημη 

Ε&Α που λαμβάνει μέρος μέσα στις μικρές εταιρίες. Με την ανάπτυξη των μέτρων 

που εστιάζουν στην καινοτόμο παραγωγή (αιτήσεις και κατοχυρώσεις πατεντών), 

έγινε εμφανής η ζωτικής σημασίας συμβολή των μικρών εταιριών στην καινοτομική 

δραστηριότητα.  

Διάφορες εξηγήσεις έχουν προκύψει για τους λόγους που οι μικρότερες επιχειρήσεις 

μπορεί να γίνουν πιο αποτελεσματικές στην καινοτομία. Ο Rothwell (1989) πρότεινε 

ότι οι παράγοντες που δημιουργούν πλεονεκτήματα για τις μικρές εταιρίες 

προέρχονται γενικά από τη διαφορά στις διοικητικές δομές μεταξύ των μεγάλων και 

μικρών εταιριών. Μια μικρή εταιρία έχει μικρότερη και πιο ευέλικτη οργανωτική 

δομή, οπότε η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικά και 

γρήγορα. Αυτό βοηθάει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην αντιμετώπιση 

των προβλημάτων που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία της έρευνας. Ο Scherer 

(1991) μάλιστα υποστήριξε ότι η γραφειοκρατική οργάνωση των μεγάλων εταιριών 

αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην ανάληψη σχεδίων Ε&Α. Η απόφαση για 

καινοτομία πρέπει να περάσει πολλά γραφειοκρατικά στρώματα, όπου η αδράνεια 

οδηγεί σε μια προκατάληψη ενάντια στο ρίσκο που συνδέεται με την ανάληψη νέων 

ερευνητικών προγραμμάτων. Αντίθετα, στις μικρές εταιρίες η καινοτόμος 

δραστηριότητα μπορεί να ακμάσει λόγω της απουσίας των γραφειοκρατικών 

περιορισμών (Link & Bozeman, 1991), αφού η απόφαση για καινοτομία λαμβάνεται 

από λίγους σχετικά ανθρώπους. Αυτό σημαίνει καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα σε 

υπαλλήλους και στελέχη, καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις και περισσότερος 

ενθουσιασμός.  

Ένας άλλος λόγος που προσδίδει πλεονεκτήματα στις μικρές εταιρίες για τη 

διεξαγωγή καινοτομικής δραστηριότητας σχετίζεται, σύμφωνα με τον Scherer (1988), 

με την κατασκευή από τις μικρές εταιρίες διάφορων μικρών εφευρέσεων, όπως 

εξαρτήματα και υλικά, με τα οποία οι μεγάλες εταιρίες δεν ασχολούνται. Οι 

δυνατότητες πωλήσεων για αυτές τις μικρές εφευρέσεις είναι συχνά πολύ μέτριες για 

να ενδιαφέρουν τις μεγάλες εταιρίες. Επίσης πολλές μικρές εταιρίες έχουν 

επωφεληθεί από την πρόσληψη ερευνητών που είτε δεν άντεχαν τις αυστηρές 

οργανωτικές δομές και τους περιορισμούς των μεγάλων εταιριών, είτε δεν 

συμφωνούσαν με το σύστημα ανταμοιβών για τις εφευρέσεις τους. Τέλος πρέπει να 

αναφερθεί ότι οι μικρές εταιρίες μπορούν να εξισορροπήσουν τα μειονεκτήματα που 

αντιμετωπίζουν μέσω των συνεργασιών με άλλες εταιρίες και οργανισμούς και μέσω 
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της επαφής με εξωτερικές πηγές τεχνικής πληροφόρησης όπως τα ερευνητικά 

ινστιτούτα και τα ακαδημαϊκά περιοδικά (George et al, 1992). 

Μια άλλη παράμετρος της καινοτομικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την 

δράση των μικρών εταιριών είναι και αυτή που υποστηρίζει ότι οι πατέντες, αν και 

αποτελούν το πιο διαδομένο μέσο μέτρησης της καινοτομικής παραγωγής, δεν 

συλλαμβάνουν πάντα όλες τις καινοτομίες. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν οι 

μεγάλες εταιρίες κατοχυρώνουν περισσότερες πατέντες, αυτό δεν συνεπάγεται 

μεγαλύτερη εφευρετικότητα και αποδοτικότητα. Οι λόγοι πίσω από αυτό το γεγονός 

είναι δύο: Ο πρώτος είναι ότι μια πατέντα αντανακλά νέα τεχνική γνώση αλλά δεν 

αντανακλά το αν η νέα αυτή γνώση έχει θετική οικονομική αξία, και ο δεύτερος είναι 

ότι πολλές καινοτομίες δεν καταλήγουν σε πατέντες αλλά οι εφευρέτες τους 

προτιμούν να τις διαχύσουν ελεύθερα στην αγορά, επειδή θεωρούν ότι τα οφέλη 

μέσω αυτής της διαδικασίας θα είναι μεγαλύτερα. Χαρακτηριστική είναι η μελέτη 

που διεξήγε ο Levin (1986) σε στελέχη Ε&Α 130 αμερικανικών βιομηχανιών, 

βρίσκοντας ότι, με εξαίρεση τη φαρμακευτική βιομηχανία, οι πατέντες δεν 

θεωρούνταν αποτελεσματική μέθοδος προστασίας των καινοτομιών στις ερευνητικά 

δυναμικές βιομηχανίες. 

Όλα τα παραπάνω επιχειρήματα και στοιχεία αναφέρθηκαν με σκοπό να τεκμηριωθεί 

η άποψη ότι η Ε&Α δεν αποτελεί ουσιαστικά εμπόδιο εισόδου για νέους 

ανταγωνιστές. Αν και ίσως η επίσημη Ε&Α μπορεί να προκαλέσει κάποια 

πλεονεκτήματα στις εγκατεστημένες εταιρίες, αυτά ίσως να μην είναι αρκετά για να 

επιτρέψουν σε μια εταιρία να διατηρήσει ένα μερίδιο αγοράς. Ειδικά σήμερα, που ο 

ρυθμός τεχνολογικής αλλαγής αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν, 

οι εταιρίες αυτές βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο να χάσουν οποιοδήποτε 

πλεονέκτημα κατέχουν στην αγορά και να βρεθούν εκτός ανταγωνιστικού τοπίου από 

τις νέες καινοτόμες εταιρίες που εισέρχονται σε έναν κλάδο με νέες υπηρεσίες ή 

προϊόντα. Σε συνάρτηση με αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο ανταγωνισμός που 

προέρχεται από καινούργιες βιομηχανίες και πολλές φορές αποτελεί τη μεγαλύτερη 

απειλή για τις εγκατεστημένες. 

Άλλα επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι η Ε&Α δεν αποτελεί εμπόδιο εισόδου 

σχετίζονται και με τις στρατηγικές επιλογές των νεοεισερχόμενων. Αρχικά οι νέες 

εταιρίες μπορούν να εκμεταλλευτούν τη νέα τεχνολογία για να δημιουργήσουν 

καινούργιες αγορές. Αυτό συμβαίνει με τις ριζικές καινοτομίες και τα εντελώς 

καινούργια προϊόντα ή διαδικασίες. Σε άλλες περιπτώσεις οι νεοεισερχόμενοι 
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μπορούν να κάνουν είσοδο σε μια υπάρχουσα βιομηχανία με διαφοροποιημένα αγαθά 

ή υπηρεσίες. Αυτό συμβαίνει διότι, αν και μια επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει 

νέα τεχνολογία μέσω Ε&Α, αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο. Τεχνολογία μπορεί να 

αποκτηθεί και με την αντιγραφή των τεχνικών άλλων εταιριών και βιομηχανιών, με 

τη συμμετοχή σε συνεργασίες και συμφωνίες χορήγησης αδειών με άλλες εταιρίες, ή 

με την απόκτηση της τεχνολογίας από τους προμηθευτές. Παρακάτω θα αναφερθούν 

αυτές οι επιλογές με περισσότερη λεπτομέρεια. 

Καταρχήν, σύμφωνα με τους Lipczynski & Wilson (2001) μια νέα εταιρία μπορεί να 

ακολουθήσει μια “αμυντική” πολιτική, που σημαίνει ότι η εταιρία αυτή δεν επιθυμεί 

να καταβάλει μεγάλα ποσά σε Ε&Α και να αναλάβει μεγάλο ρίσκο για να 

δημιουργήσει καινοτομίες. Αυτή η πολιτική περιέχει ένα μικρό βαθμό Ε&Α, η οποία 

όμως διεξάγεται αφού εμφανιστεί κάποιο σημαντικό προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά 

και σαν σκοπό έχει να βελτιώσει ή να διαφοροποιήσει αυτό ώστε να κερδίσει μερίδιο 

αγοράς. Συνεπάγεται στενή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον κλάδο 

και σε συναφείς κλάδους. Η αμυντική εταιρία μπορεί είτε να στερείται τους μεγάλους 

τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για να γίνει “επιθετική” εταιρία, είτε μπορεί να 

επιθυμεί να αποφύγει τους κινδύνους που συνδέονται με μια μεγάλη δαπάνη σε Ε&Α.  

Μια άλλη επιλογή είναι η “μιμητική” πολιτική. Αντίθετα από την αμυντική εταιρία, ο 

μιμητής δεν επιθυμεί, μέσω της διαφοροποίησης, να παράγει ένα καλύτερο προϊόν 

από αυτό που προωθείται από τις επιθετικές και αμυντικές εταιρίες. Αντ' αυτού είναι 

ικανοποιημένος να παράγει ένα παρόμοιο προϊόν, είτε μέσω ειδικής αδείας είτε 

εκμεταλλευόμενος την ελεύθερη γνώση. Η επένδυση στους τεχνικούς πόρους θα είναι 

χαμηλή ώστε να μην χρειάζεται οποιαδήποτε προσαρμογή ή βελτίωση των προϊόντων 

ή ανάγκη εκπαίδευσης της αγοράς. Σε αυτήν την πολιτική μάλιστα συμβάλλουν 

παράμετροι όπως το νομικό πλαίσιο της αγοράς ή η εγχώρια προστασία από 

εισαγωγές ξένων εταιριών (χαρακτηριστικό παράδειγμα τα φάρμακα κατά του AIDS 

στην Ινδία, όπου η χώρα δεν αναγνωρίζει τις πατέντες των ξένων εταιριών και οι 

ινδικές φαρμακευτικές εταιρίες μπορούν να τα αντιγράφουν ελεύθερα).  

Μια τρίτη επιλογή είναι η “εξαρτημένη” πολιτική. Αυτή συνεπάγεται η νέα εταιρία 

δρα υποβοηθητικά, ως δορυφόρος ή υπεργολάβος για τις αμυντικές ή επιθετικές 

εταιρίες του κλάδου. Μέσω των προμηθειών ή των πωλήσεων οι εξαρτημένες 

εταιρίες μπορούν να υιοθετούν νέα τεχνολογία από τις άλλες εταιρίες, στηριζόμενες 

παράλληλα σε παράγοντες όπως η ανταλλαγή προσωπικού ή τεχνογνωσίας. Μια 

τελευταία πολιτική είναι και η “παραδοσιακή”, που συναντάται σε κλάδους που δεν 
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επηρεάζονται από την τεχνολογία. Αυτό συμβαίνει λόγω της φύσης της ζήτησης στην 

αγορά: οι καταναλωτές είτε δεν επιδιώκουν τις συχνές τεχνικές αλλαγές στα 

προϊόντα, είτε δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

μπορεί να παρατηρηθεί μια σχετική διαφοροποίηση που θα περιορίζεται στη 

σχεδίαση των προϊόντων αλλά όχι σε ουσιαστικές διαφορές. Μια σημαντική 

παρατήρηση που πρέπει να γίνει όμως είναι ότι η επιλογή πολιτικής καθορίζεται κατά 

ένα μεγάλο βαθμό από τον τύπο, το μέγεθος και το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς.  

Εν κατακλείδι, μια άλλη παράμετρος που σχετίζεται με την είσοδο νέων καινοτόμων 

εταιριών και είναι χρήσιμο να αναφερθεί, αφορά την πολιτική ανταγωνισμού. Ενώ τα 

παραδοσιακά όργανα της πολιτικής ανταγωνισμού εστίαζαν γενικά στον περιορισμό 

της ελευθερίας των μεγάλων εγκατεστημένων επιχειρήσεων μέσω της απαγόρευσης 

των συγχωνεύσεων ή ορισμένων τύπων στρατηγικών επιλογών, πλέον 

χρησιμοποιούνται νέα όργανα που σκοπεύουν να ενθαρρύνουν το ξεκίνημα και την 

αύξηση των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. Ενώ δηλαδή η μία πολιτική περιορίζει 

την συμπεριφορά των κυρίαρχων επιχειρήσεων, η άλλη διευκολύνει την είσοδο και 

το ξεκίνημα νέων εταιριών. Αυτές οι νέες υπέρ-ανταγωνιστικές πολιτικές δεν είναι 

υποκατάστατα της παραδοσιακής πολιτικής αλλά μάλλον αντιπροσωπεύουν μια 

ευπρόσδεκτη νέα προσθήκη στην προώθηση του ανταγωνισμού στην αγορά 

(Audretsch, 2004). Ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων χρησιμοποιείται από τις 

κυβερνήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για να μειώσουν τα εμπόδια 

εισόδου. Παραδείγματος χάριν, η Ερεύνα Καινοτομίας Μικρών Επιχειρήσεων (SBIR) 

στην Αμερική παρέχει πάνω από $1,4 δισεκατομμύρια ετησίως στις μικρές εταιρίες 

υψηλής τεχνολογίας. Αντίστοιχα προγράμματα όμως προωθούνται και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προγράμματα αυτά στηρίζονται σε μέτρα όπως δημόσιες 

χρηματοδοτήσεις, συνεργασίες, φοροαπαλλαγές, εκπαίδευση, κινητικότητα 

ερευνητών κ.ά. 

 

Δ. Εμπειρικές Μελέτες 

Το μεγαλύτερο μέρος της εμπειρικής έρευνας στον τομέα της καινοτομίας τείνει να 

εστιάσει στην υπόθεση του Schumpeter ότι οι ιδιαίτερα συγκεντρωμένες βιομηχανίες 

με  μεγάλες εταιρίες είναι περισσότερο πιθανότερο να επενδύσουν σε E&A σε σχέση 

με βιομηχανίες με χαμηλή συγκέντρωση και μικρές εταιρίες. Μια λεπτομερής 

κάλυψη της σχετικής εμπειρικής λογοτεχνίας μπορεί να βρεθεί στους Kamien & 
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Schwartz  (1982), Cohen & Levin (1989), Scherer (1992) και Cohen (1995). Κάποιες 

χαρακτηριστικές μελέτες είναι οι ακόλουθες. 

Ο Freeman (1974) βρήκε ότι 80% των 1.100 καινοτομιών που παρουσιάστηκαν σε 50 

βρετανικές βιομηχανίες μεταξύ 1945 και 1970 έγιναν από τις εταιρίες με 

περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους. Οι Alexander et al. (1995) εξέτασαν το θέμα 

της σχέσης μεταξύ της παραγωγικότητας Ε&Α και του μεγέθους των εταιριών, καθώς 

επίσης και την απόδοσή τους στην παγκόσμια αγορά. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από 

26 διεθνείς φαρμακευτικές εταιρίες για μια περίοδο 3 ετών (1987-1989), κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος επηρεάζει την παραγωγικότητα της Ε&Α στην 

φαρμακευτική βιομηχανία.  

Αντίθετα ο Scherer (1965) στην έρευνα του σε 448 εταιρίες της αμερικανικής λίστας 

Fortune 500 του 1955, χρησιμοποιώντας τις εισροές Ε&Α (επιστήμονες) και την 

παραγωγή (πατέντες), βρήκε μια μείωση στην καινοτομική παραγωγή στις 

περιπτώσεις υψηλής συγκέντρωσης. Ο Geroski (1994) εξέτασε την υπόθεση 

Schumpeter για να ανακαλύψει εάν οι μονοπωλιακές δομές ήταν πιο συμβάλλουσες 

στην καινοτομία από τις ανταγωνιστικές. Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο 4.378 

καινοτομιών που παρήχθησαν μεταξύ 1945 και 1983 στο Ηνωμένο Βασίλειο, βρήκε 

ισχυρά στοιχεία ότι υπήρξε λίγη επίδραση της μονοπωλιακής δύναμης στο επίπεδο 

καινοτομίας. Βάσει της έρευνας φαίνεται μάλιστα ότι οι υψηλά συγκεντρωμένες 

βιομηχανίες ήταν λιγότερο  καινοτόμες από τις ανταγωνιστικές βιομηχανίες. Μάλιστα 

επιβεβαίωσε την υπόθεση του Blair (1972) ότι η τεχνολογία του προηγούμενου αιώνα 

δημιούργησε αποσυγκέντρωση και μείωση στην Ελάχιστη Αποδοτική Κλίμακα. Οι 

Acs & Audretsch (1988, 1990) βρήκαν σαφή στοιχεία ότι η συγκέντρωση ασκεί 

αρνητική επιρροή στον αριθμό παραγωγής καινοτομιών σε μια βιομηχανία. 

Αποδείξεις της καινοτομικής δραστηριότητας των μικρών εταιριών μπορούν να 

βρεθούν επίσης στους Acs & Audretsch (1988). Οι Pavitt et al. (1987) στην έρευνα 

τους για την περίοδο 1945-83 στο Ηνωμένο Βασίλειο, βρήκαν ότι 29% των 

σημαντικότερων καινοτομιών παρήχθησαν από τις εταιρίες με λιγότερο από 200  

υπαλλήλους. Οι εταιρίες που είχαν πάνω από 50.000 υπαλλήλους παρήγαγαν μόνο 

21% του συνόλου, παρόλο που είχαν καταβάλει την μερίδα του λέοντος στην Ε&Α. 

Οι Feinman & Fuentevilla (1976) εξέτασαν 500 σημαντικές καινοτομίες που 

εισήχθησαν στις Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια της περιόδου 1953-73. Από τις 319 

καινοτομίες που προήλθαν από αμερικανικές εταιρίες, 24%  προήλθε από εταιρίες με 

λιγότερο από 100  υπαλλήλους, 24%  από τις εταιρίες που απασχολούν μεταξύ 100 
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και 1000 υπαλλήλων, και μόνο 35%  από τις εταιρίες με περισσότερους από 10.000 

υπαλλήλους. Παρόμοια αποτελέσματα βρήκαν και οι Hamberg (1963), Jewkes et al. 

(1969) και Edwards & Gordon (1984).  

Οι Geroski et al. (1993) διενέργησαν εμπειρική έρευνα για τη σχέση μεταξύ της 

καινοτομίας και της κερδοφορίας σε ένα δείγμα 721 βρετανικών μεταποιητικών 

εταιριών μεταξύ 1972 και 1983 και ένα υποσύνολο 117 "καινοτόμων εταιριών". Το 

γενικό συμπέρασμα ήταν ότι ο αριθμός καινοτομιών που παρήχθησαν από μια εταιρία 

είχε θετική επίδραση στην κερδοφορία αν και τα αποτελέσματα ήταν μέτρια.  Το 

θέμα της μίμησης των καινοτόμων εταιριών εξετάστηκε εμπειρικά από τους 

Mansfield et al(1981), Comanor (1986), Levin (1986), Caballero & Jaffe (1993)  και 

Henderson & Cockburn (1996), με τους περισσότερους να συμπεραίνουν ότι οι 

πατέντες προσφέρουν μικρή προστασία από την μίμηση. Η καινοτομική είσοδος είναι 

περιορισμένη σύμφωνα με τους Cathcart & Johnson (1979), Gould & Keeble (1984), 

Lloyd & Mason (1984) και O'Farrell & Crouchley (1984). Όσον αφορά τα στάδια της 

Ε&Α, σε μια μελέτη των πετρελαϊκών και χημικών βιομηχανιών, ο Mansfield (1969) 

διαπίστωσε ότι μόνο περίπου 9% των συνολικών δαπανών Ε&Α των εταιριών 

ξοδεύτηκαν στη βασική έρευνα, ενώ 45%  ξοδεύτηκαν σε εφαρμοσμένη έρευνα και 

46% στην ανάπτυξη. 

Διάφορες μελέτες επίσης εξέτασαν το θέμα της Ε&Α σε σχέση με τα εμπόδια 

εισόδου. Οι Beise & Licht (1996) εξέτασαν 300 καινοτόμες εταιρίες με σκοπό να 

προσδιορίσουν τα κύρια εμπόδια στην καινοτομική δραστηριότητα που 

αντιμετωπίζουν οι γερμανικές μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Το 

σημαντικότερο εμπόδιο στην καινοτομία ήταν η μεγάλη χρονική περίοδος που 

απαιτείται για την καινοτόμο δραστηριότητα. Άλλα σημαντικά εμπόδια στην 

καινοτόμο δραστηριότητα περιλάμβαναν τους νομικούς περιορισμούς και τις 

περιοριστικές κυβερνητικές πολιτικές που σχετίζονται για την έγκριση ενός νέου 

προϊόντος, την έλλειψη κεφαλαίου χρηματοδότησης, την έλλειψη ικανών υπαλλήλων 

και τον υψηλό κίνδυνο.  

Ο Comanor (1967) διαπίστωσε ότι όπου τα εμπόδια στην είσοδο ήταν υψηλά, δεν 

υπήρξε συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης και της Ε&Α. Αυτό το απέδωσε στο ότι 

τα υψηλά εμπόδια εισόδου ήταν τόσο προστατευτικά που η Ε&Α ήταν μια περιττή 

μορφή ανταγωνισμού εκτός τιμών. Αφετέρου, όπου τα εμπόδια στην είσοδο ήταν 

χαμηλά η συγκέντρωση συνδεόταν με την Ε&Α. Ο Orr (1974a) βρήκε ότι η Ε&Α 

αποτελούσε ένα μέτριο εμπόδιο εισόδου στις καναδικές μεταποιητικές εταιρίες αλλά 
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αυτά τα αποτελέσματα δεν επιβεβαιώθηκαν από τους Khemani & Shapiro 

(1986,1988). Επιπτώσεις της Ε&Α στην είσοδο δεν βρήκαν και οι Yip (1982), 

Schwalbach (1991) και Sleuwaegen & Dehandschutter (1991).  

Οι Siegfried και ο Evans (1992) αποκάλυψαν μια θετική επίδραση της έντασης Ε&Α 

στην ακαθάριστη είσοδο στις μεταποιητικές των Η.Π.Α., τόσο για τις νέες εταιρίες 

όσο και για τις εταιρίες που διαφορετικοποιήθηκαν με νέες εγκαταστάσεις, αλλά δεν 

βρήκαν επίπτωση για τις εταιρίες που διαφορετικοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας την 

πλεονάζουσα δυναμικότητα από υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Η Yu (1984) 

χρησιμοποίησε τον αντίκτυπο των νέων φαρμακευτικών προϊόντων στην αγορά για 

να μετρήσει την καινοτομία. Διαπίστωσε ότι όσο πιο καινοτόμοι ήταν οι 

εγκατεστημένοι, τόσο πιο δύσκολη ήταν η είσοδος στην αγορά.  
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3.1.1.14 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Α.  Περιγραφή  

Η διαφορετικοποίηση ή κλαδική διαφοροποίηση αναφέρεται στην επέκταση μιας 

εταιρίας σε καινούργια προϊόντα ή αγορές. Μια διαφορετικοποιημένη εταιρία, 

αντίθετα από μια ειδικευμένη εταιρία που παράγει ένα μόνο προϊόν, ασχολείται με 

την παραγωγή ενός αριθμού προϊόντων ή υπηρεσιών. Μέχρι το σημείο που η 

διαφορετικοποίηση αφορά προϊόντα που σχετίζονται μεταξύ τους ή ανήκουν στον 

ίδιο κλάδο, ταυτίζεται με την διαφοροποίηση προϊόντος. Επίσης όσο αφορά προϊόντα 

που χρησιμοποιούνται σε άλλα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ενός προϊόντος 

ταυτίζεται με την κάθετη ολοκλήρωση. Ο ρόλος της γίνεται πιο εμφανής όταν η 

παραγωγή προχωρήσει σε προϊόντα εντελώς διαφορετικών κλάδων.  

Η κατεύθυνση που παίρνει οποιαδήποτε διαφορετικοποίηση εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, όπως οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά, η τεχνολογία και η 

δυνατότητα διαχείρισης τέτοιων ευκαιριών. Οι βασικοί τρόποι διαφορετικοποίησης 

είναι δύο: η εσωτερική επέκταση και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις (mergers & 

acquisitions) (Jacobson & Andreosso - O'Callaghan, 1996). Η εσωτερική επέκταση 

συνεπάγεται την αύξηση της γραμμής προϊόντων με αναδιοργάνωση των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων  της εταιρίας. Ο Penrose (1959, σελ.143) επισήμανε 

ότι η εσωτερική επέκταση απαιτεί μια προσεκτική εκτίμηση των εγκαταστάσεων, του 

εξοπλισμού, των πρώτων υλών και της τεχνικής και διευθυντικής τεχνογνωσίας πριν 

πραγματοποιηθεί η διαφορετικοποίηση. Αυτοί οι παράγοντες είναι λιγότερο 

σημαντικοί εάν μια εταιρία εξετάζει τη διαφοροποίηση μέσω της εξαγοράς ή της 

συγχώνευσης. Σε αυτήν την περίπτωση πιο σημαντική είναι η διαθεσιμότητα των 

απαιτούμενων κεφαλαίων και οι διευθυντικές ικανότητες για την διαχείριση της 

διαφορετικοποίησης.  

 

Β. Πηγές 

Οι πηγές διαφορετικοποίησης είναι οι ακόλουθες: 

i.  Επέκταση προϊόντων 

Οι εταιρίες μπορούν να διαφορετικοποιηθούν με την προσθήκη ενός ή πολλών 

σχετικών προϊόντων στην γραμμή παραγωγής τους, τα οποία όμως δεν θα απέχουν 

πολύ στον τύπο από το βασικό τους προϊόν.  
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ii. Επέκταση Αγοράς 

Πολλές εταιρίες επιθυμούν να εξερευνήσουν νέες αγορές. Ο όρος νέες αγορές 

αναφέρεται σε καινούργιες κοινωνικές ομάδες, καινούργιες βιομηχανίες ή 

καινούργιες γεωγραφικές αγορές. 

iii. “Καθαρή” διαφορετικοποίηση 

Αυτού του είδους η διαφορετικοποίηση παρατηρείται όταν οι εταιρίες προχωρούν 

στην παραγωγή εντελώς καινούργιων προϊόντων, τα οποία ανήκουν σε άλλους 

κλάδους και δεν σχετίζονται άμεσα με την υπάρχουσα γραμμή παραγωγής τους.  

 

Γ. Διαφορετικοποιήση ως Εμπόδιο Εισόδου 

 

Ι. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι η διαφορετικοποίηση αποτελεί εμπόδιο 

εισόδου. 

Η διαφορετικοποίηση σπάνια εντοπίζεται αυτόνομη στις κλασικές αναλύσεις 

εμποδίων εισόδου. Ενώ η βιβλιογραφία για το θέμα είναι αρκετά μεγάλη (με βασικές 

τις εργασίες των Coase, 1937; Penrose, 1959; Marris, 1964 και Teece, 1980), οι 

συγγραφείς που την έχουν συνδέσει απευθείας με την εμπόδιση της εισόδου είναι 

λίγοι στον αριθμό και κάποιοι από αυτούς είναι οι Weston (1970), Montrgomery & 

Harihanan (1991), Siegrfried & Evans (1994) και Lipczynski & Wilson (2001). 

Υπάρχουν όμως λόγοι που καθιστούν πολύ χρήσιμη την εξέταση της σε μια 

κατηγοριοποίηση και ανάλυση των εμποδίων εισόδου. Οι πιο βασικοί από αυτούς 

είναι ότι η διαφορετικοποίηση μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά πλεονεκτήματα 

στις εγκατεστημένες εταιρίες ενός κλάδου και ότι τα περισσότερα από αυτά τα 

πλεονεκτήματα συνδέονται στενά με βασικά εμπόδια εισόδου που αναλύθηκαν σε 

προηγούμενα κεφάλαια. Παρακάτω θα αναλυθούν τα επιχειρήματα υπέρ της άποψης 

ότι η διαφορετικοποίηση επηρεάζει αρνητικά την είσοδο νέων εταιριών στους 

βιομηχανικούς κλάδους. 

Μια βασική πτυχή λειτουργίας των εγκατεστημένων εταιριών που συνδέεται με την 

διαφορετικοποίηση είναι το κόστος. Μια διαφορετικοποιημένη εταιρία, λόγω της 

σειράς προϊόντων που παράγει, είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί όλες τις οικονομίες 

φάσματος και κλίμακας στην παραγωγή. Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 

3.1.1.3, οι οικονομίες φάσματος αναφέρονται στη μείωση του συνολικού κόστους 

λόγω της παραγωγής ποικιλίας προϊόντων από μια επιχείρηση, έναντι της παραγωγής 

κάθε προϊόντος χωριστά από δυο ή περισσότερες επιχειρήσεις. Οι πηγές των 
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οικονομιών αυτών είναι αρκετές και αναφέρονται στο ίδιο κεφάλαιο. Αποτέλεσμα 

των οικονομιών φάσματος αποτελούν όμως και οι οικονομίες κλίμακας (Κεφάλαιο 

3.1.1.2), αφού καθώς η εταιρία ή το εργοστάσιο αυξάνεται σε μέγεθος και 

παραγωγική δυναμικότητα μειώνεται το μέσο κόστος παραγωγής και διανομής ανά 

μονάδα προϊόντος. Επίσης σημαντική είναι και η μείωση του κόστους που σχετίζεται 

με τη διαφήμιση (Κεφάλαιο 3.1.12 – Διαφοροποίηση Προϊόντος και Διαφήμιση), αφού 

η διαφορετικοποιημένη εταιρία μπορεί να εκμεταλλευτεί την καλή φήμη και την 

πίστη και αφοσίωση (goodwill) που έχει κερδίσει στην αγορά για να πουλήσει μια 

μεγάλη σειρά διαφορετικών προϊόντων.  

Άλλοι παράγοντες μείωσης του κόστους λειτουργίας μιας διαφορετικοποιημένης 

εταιρίας σχετίζονται με την ευκολία ενδοεταιρικής μεταφοράς και αξιοποίησης της 

γνώσης και τεχνολογίας (Galbraith, 1967; Πάκος, 1997) (Κεφάλαιο 3.1.1.6 – 

Καμπύλες Μάθησης) και με το μικρότερο κόστος δανεισμού (Κεφάλαιο 3.1.1.5 – 

Απαιτήσεις σε Κεφάλαιο και Κόστος Κεφαλαίου). Το τελευταίο συμβαίνει κυρίως 

λόγω του ότι μια διαφορετικοποιημένη εταιρία αντιμετωπίζεται στην αγορά 

κεφαλαίου ως πιο φερέγγυος δανειολήπτης απ’ ότι μια εξειδικευμένη εταιρία, αφού 

μπορεί αντλήσει τα κεφάλαια που χρειάζεται για τις υποχρεώσεις της από μια σειρά 

δραστηριοτήτων. Αποτέλεσμα είναι η ευκολότερη και φθηνότερη πρόσβαση σε 

επενδυτικά κεφάλαια.  

Μια άλλη παράμετρος μείωσης του κόστους σχετίζεται με τη φορολογία (George et 

al, 1992; Lipczynski & Wilson, 2001) όπου η διαφορετικοποιημένη εταιρία υπό το 

καθεστώς συγκεκριμένων φορολογικών μέτρων μπορεί να μειώσει το φόρο 

συμψηφίζοντας τις ζημιές σε μια δραστηριότητα με τα κέρδη από μια άλλη. Μια 

εξειδικευμένη εταιρία από την άλλη θα αναγκαζόταν να πληρώσει όλο το φόρο που 

της αντιστοιχεί από την βασική δραστηριότητα. Μάλιστα οι George et al (1992) 

υποστήριξαν ότι μείωση του φόρου μπορεί να προέλθει και από την ευκολότερη 

πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, αφού οι πληρωμές τόκων εξαιρούνται από τη 

φορολογία. Επιπλέον ο Needham (1978, σελ 208-209) συνέδεσε τη σταθμισμένη 

φορολογική υποχρέωση της διαφορετικοποιημένης εταιρίας με την ευκολότερη 

προσέλκυση μετόχων, καθώς τα έπειτα της φορολογίας κέρδη των μετοχών θα είναι 

μεγαλύτερα.  

Μια άλλη πτυχή που συνδέεται με την διαφορετικοποίηση των εγκατεστημένων 

εταιριών και μπορεί να προκαλέσει πλεονεκτήματα έναντι των νεοεισερχόμενων, 

σχετίζεται με την αυξημένη κερδοφορία και τη μείωση του κόστους που μπορεί να 
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προκαλέσει η εκμετάλλευση ειδικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει μια 

εγκατεστημένη εταιρία. Αυτά τα ειδικά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι 

μηχανήματα, τεχνολογίες, εμπορικά μυστικά, εμπειρία ή ανθρώπινο δυναμικό 

(ερευνητές ή μάνατζερ) (Gorecki, 1975). Όταν μια εγκατεστημένη εταιρία κατέχει 

τέτοια στοιχεία και δεν είναι σε θέση (λόγω του υψηλού κόστους συναλλαγής) ή δεν 

επιθυμεί να τα πουλήσει ή να τα ενοικιάσει, τότε μπορεί να προχωρήσει στην 

αξιοποίηση τους μέσω της παραγωγής νέων προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι Montgomery 

& Wernerfelt (1988) υποστήριξαν ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στην ουσία 

αποτελούν πλεονασματική παραγωγική δυναμικότητα η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε άλλες χρήσεις. Αρχικά η εταιρία θα μεταφέρει αυτούς τους 

πλεονασματικούς συντελεστές παραγωγής στην πιο “κοντινή” κερδοφόρο αγορά. 

Εφόσον παραμείνει και άλλη δυναμικότητα, η εταιρία θα συνεχίσει να 

διαφοροποιείται ώσπου να κάνει πλήρη χρήση αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές το μέσο 

πάγιο κόστος παραγωγής μειώνεται συνεχώς, μέχρι το σημείο της πλήρους 

απασχόλησης των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων (Πάκος, 1997).  

Η διαφορετικοποίηση όμως φαίνεται να συνδέεται στενά και με την κατοχή διάφορων 

μορφών ανθρώπινου κεφαλαίου και άϋλων πόρων όπως είναι η ικανότητα διοίκησης. 

Η παρουσία ενός ικανού διευθυντή ή μιας ομάδας ειδικών στη διοίκηση με 

οργανωτική και επιχειρηματική γνώση και εμπειρία, δίνει τη δυνατότητα στην 

επιχείρηση να αναπτύξει οικονομική δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους 

παραγωγής. Η επιχείρηση μπορεί έτσι να αυξήσει τα κέρδη της, να ενισχύσει την 

οικονομική της δύναμη και να μειώσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει. Συνέπεια 

όλων των παραπάνω είναι μια νέα ειδικευμένη εταιρία να βρίσκεται σε μειονεκτική 

θέση έναντι της διαφορετικοποιημένης εγκατεστημένης εταιρίας. Η μειονεκτική θέση 

προκύπτει τόσο από το αυξημένο κόστος που θα αντιμετωπίσει σε σχέση με τις 

υπάρχουσες στην αγορά εταιρίες, όσο και με τις υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο που 

θα πρέπει να καταβάλει για να ανταγωνιστεί ισάξια, παράγοντας και αυτή μια σειρά 

διαφορετικών προϊόντων. 

Ίσως όμως ο πιο σημαντικός παράγοντας εμπόδισης της εισόδου λόγω της 

διαφορετικοποίησης είναι ο περιορισμός των οικονομικών κινδύνων. Η παραγωγή 

μιας σειράς διαφορετικών προϊόντων μπορεί να μειώσει σημαντικά το ρίσκο και την 

αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει μια εταιρία (George et al, 1992; Lipczynski & 

Wilson, 2001). Η μείωση του ρίσκου οφείλεται σε πολλούς παραγόντες. Αρχικά 

οφείλεται στα αυξημένα κέρδη που μπορεί να προκαλέσουν οι πολλαπλές 



 220

δραστηριότητες, τα οποία στην συνέχεια μπορούν να εξασφαλίσουν την 

μακροημέρευση της εταιρίας, στηρίζοντας τις επενδύσεις και μειώνοντας την 

εξάρτηση από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Επιπλέον τα κέρδη από πολλές 

δραστηριότητες σημαίνουν ότι η εταιρία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει καλύτερα τις 

αρνητικές αλλαγές στην ζήτηση των προϊόντων. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να 

προέρχονται από μακροοικονομικούς παράγοντες (π.χ. υφέσεις), από εποχικές 

αλλαγές (εποχική ζήτηση), από αλλαγές στην τεχνολογία (νέα προϊόντα) ή από τον 

κύκλο ζωής ενός προϊόντος (όπου το στάδιο της ωριμότητας διαδέχεται η εξασθένιση 

της ζήτησης). Μια εξειδικευμένη εταιρία, σε περίπτωση μεγάλης μείωσης στη ζήτηση 

των προϊόντων της, θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια δραστική, και ίσως μοιραία, πτώση 

στα κέρδη (George, 1992). Συνεπώς όσο περισσότερα προϊόντα παράγει μια εταιρία 

και όσο πιο διαφορετικά είναι τα προϊόντα αυτά, τόσο λιγότερο τρωτή θα είναι στις 

διακυμάνσεις και τόσο πιο σταθερά θα είναι τα κέρδη της.  

Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση του ρίσκου μέσω της 

διαφορετικοποίησης έχουν να κάνουν με τις σχέσεις της εταιρίας με το εργατικό 

δυναμικό της (George, 1992). Η ανάπτυξη της εταιρίας και η ικανότητα προσαρμογής 

στις εναλλασσόμενες εξωτερικές συνθήκες και ευκαιρίες λειτουργούν ως κίνητρο 

δέσμευσης και υπευθυνότητας για το προσωπικό της. Η βιωσιμότητα της επιχείρησης 

και η ασφάλεια που νιώθουν οι υπάλληλοι για τη συνέχιση της εργασίας τους σε 

αυτήν οδηγούν σε κίνητρα καλύτερης αποδοτικότητας και συνεργασίας. Η 

διαφορετικοποίηση όμως αποτελεί πρόκληση και για τα διευθυντικά στελέχη, αφού 

μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα τόσο για την εταιρία όσο και για τους ίδιους 

(Clarke, 1985). Η εταιρία μπορεί να πετύχει τα υψηλά κέρδη που θα τις επιτρέψουν 

να επιβιώσει μακροπρόθεσμα και οι μάνατζερ μπορούν να κερδίσουν αυξημένα 

μπόνους παραγωγικότητας, νιώθοντας παράλληλα ασφάλεια για τη διατήρηση της 

θέσης τους. Γι’ αυτό και κατά κανόνα οι επιχειρήσεις που διοικούνται από μισθωτούς 

διευθυντές τείνουν να είναι περισσότερο διαφορετικοποιημένες σε σύγκριση με τις 

αντίστοιχες που διοικούνται άμεσα από τους ιδιοκτήτες τους (Marris, 1964; Amihud 

& Lev, 1981). 

Η διαφορετικοποίηση επίσης συνδέεται και με τα εμπόδια εξόδου. Η 

διαφορετικοποίηση μπορεί να μειώσει τα εμπόδια εξόδου που αντιμετωπίζει μια 

εταιρία γιατί το συνολικό κόστος εξόδου από έναν κλάδο που θα αντιμετωπίσει θα 

είναι σημαντικά μικρότερο. Λαμβάνοντας υπόψη, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 

3.1.1.9. - Εμπόδια Εξόδου, ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους εξόδου αποτελείται 
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από κόστη βύθισης, μια εταιρία μπορεί να αποφύγει ένα σημαντικό μέρος αυτού 

μέσω της παραγωγής ποικιλίας προϊόντων. Μη ανακτήσιμες δαπάνες όπως π.χ. η 

διαφήμιση, η Ε&Α, η εκπαίδευση του προσωπικού και τα εξειδικευμένα περιουσιακά 

στοιχεία, που στις περιπτώσεις εξόδου των εξειδικευμένων επιχειρήσεων χάνουν 

εντελώς την αξία τους, στις διαφορετικοποιημένες εταιρίες διατηρούν μέρος της 

αξίας τους μέσω της μεταφοράς σε άλλες χρήσεις.  

Υψηλή όμως είναι η συσχέτιση της διαφορετικοποίησης και με την Ε&Α. Σύμφωνα 

με τον Πάκο (1997), η δυνατότητα παραγωγής νέας τεχνολογικής γνώσης μέσω της 

Ε&Α, αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαφορετικοποίησης. Ένα από τα χαρα-

κτηριστικά γνωρίσματα της Ε&Α συνίσταται στο γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις 

παράγει καινοτομίες και ιδέες οι οποίες προσφέρονται για χρησιμοποίηση σε 

διαφορετικές από τις βασικές, δραστηριότητες της επιχείρησης. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις οι εγκαταστημένες εταιρίες που έχουν καταβάλει τις δαπάνες για 

οργάνωση και στελέχωση ενός τμήματος Ε&Α, βρίσκονται σε καλύτερη θέση να 

εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά και να παράγουν νέα 

προϊόντα του ιδίου ή διαφορετικού κλάδου. Αυτό που δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο 

στη βιβλιογραφία είναι το αν η έρευνα συντελεί στη διαφορετικοποίηση ή αντίθετα η 

διαφορετικοποίηση δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την προώθηση της έρευνας. 

Όπως παρατηρεί ο Clarke (1988, σελ. 208) “Κατά μια αντίληψη η ερευνητική 

δραστηριότητα καθορίζεται από τις τεχνολογικές ευκαιρίες, και η (κλαδική) 

διαφοροποίηση είναι το αποτελεσμάτων νέων ιδεών και καινοτομιών οι οποίες 

ξεπηδούν από την έρευνα. Μια αντίθετη άποψη υποστηρίζει ότι η διαφοροποιημένη 

επιχείρηση βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση, σε σύγκριση με την εξειδικευμένη, όσον 

αφορά την αξιοποίηση της νέας τεχνολογικής γνώσης. Κατά συνέπεια όσο μεγαλύτερη 

είναι η διαφοροποίηση τόσο μεγαλύτερο είναι το κίνητρο για ανάληψη ερευνητικών 

δραστηριοτήτων από την επιχείρηση. Είναι φανερό ότι και οι δυο σχετικές προσεγγίσεις 

δέχονται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην έρευνα και τη διαφοροποίηση και 

η διαφορά τους έγκειται στην κατεύθυνση της αιτιότητας” (παραπομπή από Πάκος, 

1997, σελ. 352). ‘Όποια και να είναι η κατεύθυνση της αιτιότητας όμως, το γενικό 

συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι η διαφορετικοποίηση αλληλεπιδρά 

με την καινοτομική δραστηριότητα των εγκατεστημένων εταιριών και αυτό μπορεί να 

προσφέρει πλεονεκτήματα στις εγκατεστημένες εταιρίες ενός κλάδου.  

Μια τελευταία, αλλά πολύ σημαντική πτυχή της διαφορετικοποίησης, αφορά τη 

στρατηγική συμπεριφορά των εγκατεστημένων εταιριών. Υπάρχει ένας μεγάλος 
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αριθμός στρατηγικών επιλογών που διατίθενται στα χέρια μιας διαφορετικοποιημένης 

εγκατεστημένης εταιρίας, και οι οποίες, εφόσον εφαρμοστούν, μπορούν να 

επηρεάσουν σημαντικά την είσοδο των νέων ανταγωνιστών. Αρχικά, η επίτευξη 

μεγάλους μεγέθους μέσω της διαφορετικοποίησης μπορεί να προσφέρει τα συνήθη 

πλεονεκτήματα που συνδέονται με τις μεγάλες μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές 

εταιρίες, τα περισσότερα των οποίων αναφέρθηκαν νωρίτερα (δύναμη αγοράς, 

κερδοφορία, Ε&Α, ασφάλεια  κ.τ.λ.).   

Μια άλλη βασική στρατηγική επιλογή που παρέχει η διαφορετικοποίηση είναι η 

επιδότηση μεταξύ τμημάτων (cross-subsidization) (Montgomery, 1994). Η άντληση 

οικονομικών πόρων από πολλές δραστηριότητες σημαίνει ότι είναι δυνατή η 

μεταφορά κεφαλαίων από αποτελεσματικά τμήματα της εταιρίας σε μη 

αποτελεσματικά.22 Αυτό μπορεί να γίνει είτε για να στηριχθούν βραχυπρόθεσμα οι 

εκεί δραστηριότητες και να αντιμετωπιστούν εποχικές μειώσεις στην ζήτηση, είτε για 

να χρηματοδοτηθούν μακροπρόθεσμα σχέδια, είτε για να οδηγηθούν οι υπόλοιποι 

ανταγωνιστές εκτός κλάδου. Η μέθοδος που ακολουθείται συνήθως για να επιτευχθεί 

η έξοδος των ανταγωνιστών από την αγορά είναι η ληστρική τιμολόγηση.  

Μια επιχείρηση εφαρμόζει ληστρική τιμολόγηση όταν προσφέρει στην αγορά το 

προϊόν της σε τιμή χαμηλότερη από το οριακό κόστος παραγωγής, με προφανή στόχο 

να εκδιώξει τους ανταγωνιστές της και να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο, ακόμα και 

μονοπωλιακή θέση στον κλάδο. Είναι φανερό ότι όσο θα διαρκεί η πολιτική αυτή η 

επιχείρηση θα πραγματοποιεί ζημιές, οι οποίες, ωστόσο, θα καλύπτονται με κέρδη 

που πραγματοποιούνται από άλλες δραστηριότητες. Φυσικά για να είναι επιτυχής η 

ληστρική τιμολόγηση πρέπει η εταιρία που την εφαρμόζει να έχει πρόσβαση σε 

μεγαλύτερα κεφάλαια από αυτά των ανταγωνιστών της. Όταν οι ανταγωνιστές 

εξέλθουν από την αγορά, οι τιμές επιστρέφουν σε κανονικά, και πολλές φορές σε 

υψηλότερα του κανονικού επίπεδα (Lipczynski & Wilson, 2001). Οι εξειδικευμένες 

εταιρίες είναι πιο ευπαθείς σε αυτήν στην πολιτική απ’ ότι θα ήταν μια άλλη 

διαφορετικοποιημένη εταιρία.  

Ο Adelman (1959, σελ. 369) πολύ σωστά παρατήρησε όμως, ότι για να επιτυχής μια 

τέτοια στρατηγική πρέπει να υπάρχουν και άλλα δομικά εμπόδια εισόδου, ειδάλλως η 

ληστρική τιμολόγηση και η απώλεια κερδών δεν θα είχαν κανένα αποτέλεσμα. Όπως 
                                                 
22 Όπως παρατηρεί ο Shepherd (1990), πέραν από χρηματικά κεφάλαια, μεταφορά πόρων μπορεί να 

γίνει και με τη μορφή προσωπικού, προώθησης και πόρων Ε&Α. 
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το θέτει ο ίδιος (1959, σελ. 369): "ο αρπακτικός ανταγωνισμός είναι ένα ακριβό 

παιχνίδι, που αναλαμβάνεται μόνο εάν το μονοπώλιο και οι καρποί του μπορούν να 

ληφθούν και να κρατηθούν". Αυτό σημαίνει ότι η παρουσία άλλων εμποδίων εισόδου 

που θα κρατήσουν εκτός κλάδου τους νέους ανταγωνιστές είναι απαραίτητη, γιατί 

διαφορετικά τα μερίδια αγοράς που κερδήθηκαν δεν θα έχουν διάρκεια. Οι Milgrom 

& Roberts (1982) και Chen (1997) επίσης παρατήρησαν ότι η εφαρμογή αυτής της 

πολιτικής μεταφέρει το μήνυμα στους πιθανούς μελλοντικούς εισερχόμενους ότι εάν 

εισέλθουν στον κλάδο, η εγκατεστημένη εταιρία δε θα δεχθεί την είσοδο αλλά θα 

προτιμήσει να θυσιάσει τα βραχυπρόθεσμα κέρδη της για να διατηρήσει το μερίδιο 

αγοράς της. 

Μια άλλη στρατηγική επιλογή που συναντάται πολύ συχνά και σχετίζεται άμεσα με 

την διαφορετικοποίηση είναι η αμοιβαιότητα (reciprocity). O Weston (1970, σελ. 

314) όρισε την αμοιβαιότητα ως εξής: “η πρακτική του να βασίζονται οι αγορές στην 

αναγνώριση των πωλήσεων από έναν συνεργό, παρά στην βάση των τιμών και της 

ποιότητας των προϊόντων”. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι μια 

διαφορετικοποιημένη εταιρία μπορεί να θέσει ως επιθυμία ή όρο στις εταιρίες με τις 

οποίες συναλλάσσεται, το να αγοράσουν από όλη την γκάμα των προϊόντων της. Η 

διαφορετικοποιημένη εταιρία εκμεταλλεύεται την δύναμη αγοράς που έχει σε έναν 

κλάδο για να στηρίξει τις δραστηριότητες της σε κάποιον άλλο κλάδο. Αν κάποιος 

διανομέας ή πελάτης δεν συμφωνήσει με τη συμφωνία αμοιβαιότητας, τότε χάνει τη 

συνεργασία με την εταιρία και αντικαθίσταται από άλλον. Η πολιτική της 

αμοιβαιότητας μπορεί να είναι αθώα εφόσον γίνεται ηθελημένα με σκοπό το κοινό 

κέρδος των εταιριών, αποτελεί όμως αντικείμενο εξέτασης της πολιτικής 

ανταγωνισμού όταν οι συναλλασσόμενες εταιρίες αναγκάζονται να εισέλθουν σε 

τέτοιες συμφωνίες. Το φαινόμενο αυτό έχει εξεταστεί σε διάφορες δικαστικές 

διαμάχες στις Η.Π.Α. (βλ. Blackstone, 1972; Scherer, 1980). Η στρατηγική αυτή έχει 

πολλά κοινά με αυτήν του δεσίματος των προϊόντων (όπου η αγορά ενός προϊόντος 

είναι προϋπόθεση της αγοράς και ενός άλλου της ίδιας εταιρίας).  

Μια τελευταία στρατηγική επιλογή που συνδέεται με τη διαφορετικοποίηση, είναι η 

αποφυγή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και κρατικής παρέμβασης. Ο φόβος των 

συνεπειών της μονοπωλιακής νομοθεσίας μπορεί να προτρέψει μια εταιρία να 

διαφορετικοποιηθεί, ακόμα κι αν θα ήταν πιο κερδοφόρο να αυξήσει το μερίδιο 

αγοράς στο βασικό της κλάδο (Lipczynski & Wilson, 2001). Συνεπώς, οι μεγάλες 

ολιγοπωλιακές ή σχεδόν μονοπωλιακές εταιρίες που επιδιώκουν μεγαλύτερη δύναμη 
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αγοράς, μπορεί να προτιμήσουν την ανάπτυξη σε κάποιαν άλλο κλάδο παρά να 

στηρίξουν τις δραστηριότητες στις υπάρχουσες αγορές και να μπουν στο στόχαστρο 

των αντιμονοπωλιακών αρχών. Γι’ αυτό, όπως παρατηρούν οι George et al (1992), οι 

αυστηροί έλεγχοι των κάθετων και οριζόντιων συγχωνεύσεων παρέχουν κίνητρο για 

διαφορετικοποίηση ή για την δημιουργία πολυκλαδικών επιχειρήσεων. Σε σχέση με 

όλα αυτά όμως, πρέπει να παρατηρηθεί ότι η δύναμη αγοράς που αποκτά μια 

διαφορετικοποιημένη εταιρία σε πολλαπλούς κλάδους είναι πιθανό να της παρέχει 

και πολιτική επιρροή, η οποία μπορεί να συνεισφέρει σε συμφωνίες προμηθειών ή 

στήριξης των δραστηριοτήτων της. Ο Montgomery (1994) μάλιστα αναγνώρισε και 

μια ακόμη στρατηγική επιλογή, την οποία ονόμασε “κοινή αποφυγή”, και η οποία 

αναφέρεται στην συμφωνία μεταξύ διαφορετικοποιημένων εταιριών για συνύπαρξη 

σε διαφόρους μοιραζόμενους κλάδους. 

 

ΙΙ. Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι η διαφορετικοποίηση δεν αποτελεί 

εμπόδιο εισόδου. 

Όπως παρατηρήθηκε στο προηγούμενο μέρος της εργασίας, οι πτυχές της 

διαφορετικοποίησης που συνδέονται με την εμπόδιση της εισόδου είναι αρκετές. Από 

την άλλη πλευρά όμως υπάρχει σημαντικός αριθμός επιχειρημάτων που στοιχειοθετεί 

την αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή η διαφορετικοποίηση δεν επηρεάζει την είσοδο. 

Αυτά τα επιχειρήματα θα αναφερθούν στην συνέχεια.  

Καταρχήν πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο το βασικό κίνητρο για διαφορετικοποίηση 

είναι ο σκόπιμος αποκλεισμός άλλων ανταγωνιστών και η κατάληψη της αγοράς ή η 

πρωταρχική ανάγκη της εταιρίας για βιωσιμότητα και μακροημέρευση. Αν λάβουμε 

υπόψη το κύκλο ζωής κάθε προϊόντος, που αποτελείται από την εισαγωγή, την 

ανάπτυξη, την ωριμότητα και τέλος την εξασθένιση, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 

κάθε προϊόν έχει περιορισμένο χρόνο ζωής και ότι κάθε εταιρία λαμβάνει υπόψη της 

αυτόν τον κύκλο πριν από κάθε απόφαση διαφορετικοποίησης (de Jong, 1993). Η 

γνώση ότι κάθε προϊόν, όσο πετυχημένο και να είναι, έχει προθεσμία λήξης της 

ζήτησης του στην αγορά, ωθεί τις εταιρίες στο να κοιτούν μπροστά και να 

επεκτείνονται σε νέες δραστηριότητες και προϊόντα που μπορούν να τους 

προσφέρουν τα κέρδη που χρειάζονται για να επιβιώσουν. Υπό αυτή την άποψη, η 

διαφορετικοποίηση ως στρατηγική από μεριάς των εγκατεστημένων καθίσταται 

απολύτως δικαιολογημένη. Εφόσον συνδέεται τόσο άμεσα με την επιβίωση μιας 

επιχείρησης, λίγη σημασία έχει το αν εμποδίζει ή όχι τελικά την είσοδο νέων 
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ανταγωνιστών. Η διαφορετικοποιήση καθίσταται μια λύση ανάγκης για κάθε εταιρία 

που θέλει να συνεχίσει να υπάρχει, και όχι μια στρατηγική για την άντληση 

υπερκανονικών κερδών.  

Ο κύκλος ζωής κάθε προϊόντος όμως είναι διαφορετικός. Υπάρχουν προϊόντα που ο 

κύκλος ζωής τους ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα χρόνια, και προϊόντα που η 

αντικατάστασή τους από νέα προϊόντα ή υπηρεσίες παίρνει αιώνες. Συνεπώς οι 

επιπτώσεις του κύκλου ζωής διαφέρουν από κλάδο σε κλάδο. Ίσως μια πιο ξεκάθαρη 

αιτία διαφοροποίησης αποτελεί η τάση για εξίσωση του ποσοστού κέρδους που 

παρατηρείται στην αγορά (Chandler, 1982; Πάκος, 1997). Σύμφωνα με αυτή την 

άποψη, καθώς το ποσοστό κέρδους ενός προϊόντος στην αγορά ακολουθεί πτωτική 

πορεία, οι εταιρίες διαφορετικοποιούνται σε νέους κλάδους που προσφέρουν 

μεγαλύτερο του μέσου ποσοστό κέρδους. Συνήθως αυτοί είναι νέοι κλάδοι και κλάδοι 

στους οποίους η τεχνολογική πρόοδος είναι ταχεία. Αυτό όμως είναι και 

δικαιολογημένο και νόμιμο να συμβαίνει σε μια ελεύθερη αγορά, οπότε η άμεση 

συσχέτισή του με τη σκόπιμη εμπόδιση της εισόδου δεν είναι αυτονόητη.  

Πέραν των παραπάνω, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και κάποιες άλλες σημαντικές 

επιπτώσεις της διαφορετικοποίησης. Μία είναι αυτή που διατυπώθηκε από τον Berry 

(1974). Αυτός υποστήριξε ότι η διαφορετικοποίηση είναι ένας βασικός τρόπος με τον 

οποίο οι μεγάλες εταιρίες μπορούν να εισέλθουν σε ιδιαίτερα συγκεντρωμένες αγορές 

και να προκαλέσουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Αυτό έχει ως συνέπεια να μειώνεται η 

μονοπωλιακή δύναμη των εγκατεστημένων εταιριών και οι καταναλωτές να 

επωφελούνται από τον ανταγωνισμό τιμών και τα νέα προϊόντα. Επίσης οι Marris 

(1964) και Mueller (1969) υποστήριξαν ότι η διαφορετικοποίηση είναι η βασική 

μέθοδος ανάπτυξης, όχι για τις μεγάλες εταιρίες, αλλά γι’ αυτές του μεσαίου 

μεγέθους. Οι εταιρίες μεσαίου μεγέθους ευνοούνται από τη διαφορετικοποίηση λόγω 

του ότι συνδυάζουν την διαθεσιμότητα κεφαλαίου με το ευέλικτο οργανωτικό σχήμα  

που τους παρέχει την δυνατότητα να συντονίζουν αποτελεσματικά τις 

δραστηριότητες τους σε πολλές αγορές.  

Επιπλέον, στο προηγούμενο μέρος αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα των 

διαφορετικοποιημένων εταιριών. Σε αυτό θα γίνει μια αναφορά στα μειονεκτήματα 

που αντιμετωπίζει μια διαφορετικοποιημένη εταιρία. Καταρχάς βασικό μειονέκτημα 

αποτελούν οι μεγάλες απαιτήσεις σε κεφάλαιο που χρειάζονται για να 

πραγματοποιηθεί η επέκταση σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Είτε μια εταιρία 

επιλέξει να επεκταθεί εσωτερικά, είτε επιλέξει να επεκταθεί μέσω εξαγορών και 



 226

συγχωνεύσεων, το σίγουρο είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να καταβάλει 

σημαντικά ποσά κεφαλαίου. Αυτά τα ποσά θα προέλθουν είτε από εσωτερική 

χρηματοδότηση είτε από την αγορά κεφαλαίου. Στην πρώτη περίπτωση η εταιρία  θα 

αντλήσει κεφάλαια από τις βασικές της δραστηριότητες για να χρηματοδοτήσει την 

διαφορετικοποίηση. Αυτό όμως μπορεί να βλάψει τις δραστηριότητες αυτές, 

καθιστώντας τις πιο ευάλωτες σε έναν ανταγωνισμό τιμών ή σε μια μείωση της 

ζήτησης. Αν από την άλλη στραφεί στην αγορά κεφαλαίου, το βασικό μειονέκτημα 

είναι το επιτόκιο που θα πληρώσει στους χρηματοδότες της. Και οι δύο λύσεις 

πάντως, μεγαλώνουν το συνολικό ρίσκο που αντιμετωπίζει η διαφορετικοποιημένη 

εταιρία σε σχέση με μια εξειδικευμένη επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε έναν και 

μοναδικό κλάδο.  

Ένα άλλο μειονέκτημα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια διαφορετικοποιημένη 

εταιρία σχετίζεται με το κόστος. Το θέμα τους κόστους των διαφορετικοποιημένων 

εταιριών εξετάστηκε από τον Baumol (1967), ο οποίος αναγνώρισε διάφορες αιτίες 

αυξημένου κόστους γι’ αυτές. Μια πρώτη, απολύτως φυσιολογική, επίπτωση στο 

κόστος προέρχεται από την αύξηση στο σταθερό και μεταβλητό κόστος που 

συνεπάγεται η μεγάλη παραγωγή. Μια δεύτερη επίπτωση προέρχεται από την ίδια τη 

διαδικασία της διαφορετικοποίησης. Ενώ σε μια εξειδικευμένη εταιρία το κόστος 

παραγωγής αυξάνεται αναλογικά με την ποσότητα παραγωγής λόγω των διαρκών 

επιστροφών κλίμακας, στην περίπτωση της διαφορετικοποιημένης εταιρίας, το 

κόστος διαφοροποίησης αυξάνεται μη αναλογικά με τις επιστροφές στην κλίμακα. 

Αυτό συμβαίνει γιατί η εταιρία δεν έχει εμπειρία λειτουργίας στον νέο κλάδο και 

αναπόφευκτα υποπέφτει σε έναν αριθμό λαθών.  

Σημαντικό μειονέκτημα των διαφορετικοποιημένων εταιριών, όμως, μπορεί να 

προέλθει και από τα οργανωτικά και διαχειριστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Όπως κάθε μεγάλος οργανισμός, μια διαφορετικοποιημένη εταιρία πρέπει να 

συντονίσει αποτελεσματικά τα διάφορα τμήματα της. Μέρος αυτής της διαδικασίας 

αποτελεί η εξερεύνηση του εξωτερικού περιβάλλοντος του κλάδου, η χάραξη 

στρατηγικής, η μετάδοση αυτής στο προσωπικό της εταιρίας, η εφαρμογή της 

στρατηγικής, η επίβλεψη των αποτελεσμάτων και η αναδιοργάνωση της όποτε 

χρειαστεί. Σε όσους περισσότερους κλάδους λειτουργεί μια εταιρία και όσους 

περισσότερους υπαλλήλους απασχολεί, τόσο πιο δύσκολη καθίσταται αυτή η 

διαδικασία. Οι μεγάλες πολυκλαδικές πολυεθνικές εταιρίες που απασχολούν χιλιάδες 

προσωπικού, είναι αναγκασμένες να οργανώνουν διάσπαρτα κέντρα αποφάσεων και 
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επίβλεψης, γιατί διαφορετικά η διοίκηση ενός τόσο μεγάλου οργανισμού θα ήταν 

αδύνατη. Η διατήρηση τόσων κέντρων όμως, πέρα από το κίνδυνο 

αναποτελεσματικής οργάνωσης που περιέχει, συνεπάγεται ένα ιδιαίτερα αυξημένο 

κόστος. Αντίθετα για τις εταιρίες που λειτουργούν σε έναν μονό κλάδο τα πράγματα 

είναι πιο απλά. Αυτές οι εταιρίες έχουν την δυνατότητα να επικεντρωθούν στη 

βασική τους δραστηριότητα και να εκμεταλλευτούν την καλύτερη επικοινωνία που 

υπάρχει μέσα στην εταιρία για να προασπίσουν τα κέρδη τους και να αυξήσουν το 

μερίδιο τους στην βασική αγορά. 

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να δημιουργήσει μειονεκτήματα στις 

διαφορετικοποιημένες εταιρίες και σχετίζεται με τα παραπάνω, είναι η οργανωτική 

αδράνεια. Ο Porter (1990) συνέδεσε την οργανωτική αδράνεια και παράλειψη της 

καινοτομίας με τη φτωχή επίδοση των τμημάτων των πολυκλαδικών εταιριών. 

Υποστήριξε ότι η καινοτομία προέρχεται από μια επικεντρωμένη και διατηρήσιμη 

επένδυση σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, και αυτό είναι που δημιουργεί το 

συγκριτικό πλεονέκτημα για τις εταιρίες. Αντίθετα, υποστήριξε, η διαφορετικοποίηση 

σε μη συναφείς δραστηριότητες δε συνεισφέρει στην καινοτομία, ειδικά όταν γίνεται 

μέσω συγχωνεύσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί τα διευθυντικά στελέχη είναι 

αναγκασμένα να εξετάζουν πολλούς διαφορετικούς κλάδους, σε πολλούς εκ των 

οποίων δεν έχουν εμπειρία και γι’ αυτό καταλήγουν να παραμελούν την βασική 

δραστηριότητα της εταιρίας. Επίσης είναι δύσκολο για τους μάνατζερ που επιβλέπουν 

πολλές αγορές και να έχουν καθαρή εικόνα για την μελλοντική εξέλιξη αυτών.  

Μέχρι τώρα σε αυτό το μέρος έγινε αναφορά στις αιτίες που δικαιολογούν την 

διαφορετικοποίηση, και στα διάφορα μειονεκτήματα που πιθανώς θα συναντήσει μια 

εταιρία που επιλέγει αυτήν τη στρατηγική. Θέλοντας όμως να δούμε πιο ξεκάθαρα 

ποιες και πόσο σημαντικές είναι οι επιπτώσεις στους νέους ανταγωνιστές ενός 

κλάδου, είναι χρήσιμο να δούμε ποιες κατηγορίες εισερχομένων θα επηρέαζε 

περισσότερο η διαφορετικοποίηση.  

Οι επιπτώσεις της διαφορετικοποίησης που αναφέρθηκαν στο μέρος Ι, αφορούν 

περισσότερο νέες εταιρίες κυρίως μικρού, αλλά και μεσαίου μεγέθους, που 

πραγματοποιούν είσοδο σε έναν κλάδο με διαφορετικοποιημένες εταιρίες. Αυτές οι 

εταιρίες θα έρθουν αντιμέτωπες με έναν μεγάλο αριθμό δομικών και στρατηγικών 

ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Οι επιπτώσεις μάλιστα θα είναι πιο 

αρνητικές εάν η είσοδος των εταιριών αυτών γίνεται με την παραγωγή ενός 

μοναδικού προϊόντος ή μιας μικρής σειράς διαφοροποιημένων προϊόντων του ίδιου 
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κλάδου. Από την άλλη όμως, εισερχόμενοι που διαφορετικοποιούνται από άλλους 

κλάδους δύσκολα θα επηρεάζονταν σημαντικά από τη διαφορετικοποίηση των 

εγκατεστημένων εταιριών. Αυτές οι εταιρίες απολαμβάνουν τα ίδια πλεονεκτήματα 

με τις εγκατεστημένες και μπορούν να ανταγωνιστούν ισάξια απέναντι τους, τόσο 

από πλευράς κεφαλαίων όσο και παραγωγής. 

Ίσως όμως το ισχυρότερο επιχείρημα, υπέρ της άποψης ότι η διαφορετικοποίηση δεν 

παίζει σημαντικό ρόλο στους κλάδους και στην είσοδο, να προέρχεται από την 

εμπειρική παρατήρηση. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εμπειρικών μελετών που 

συμπεραίνουν ότι στις μεγάλες διαφορετικοποιημένες εταιρίες των περασμένων 

δεκαετιών υπάρχει μια συνεχής τάση για αποσυσσώρευση και επικέντρωση στις 

βασικές δραστηριότητες. Σε μια μελέτη 33 μεγάλων και γνωστών αμερικανικών 

εταιριών κατά την περίοδο 1950-1986, ο Porter (1987) παρατήρησε ότι οι πιο πολλές 

από αυτές αποδεσμευτήκαν από τις δραστηριότητες που είχαν σε άλλους κλάδους, 

είτε αυτές είχαν γίνει μέσω εξαγορών είτε μέσω εσωτερικής επέκτασης και 

κοινοπραξιών. Σε αντίστοιχα συμπεράσματα όμως κατέληξαν και οι Ravencraft & 

Scherer (1987a,1987b), Kaplan & Weisbach (1992), Comment & Jarrell (1995) και 

Scharfstein (1998).  

Οι αιτίες πίσω από αυτήν την στρατηγική της αποσυσσώρευσης ήταν δύο: αρχικά ότι 

οι εταιρίες που διαφορετικοποιήθηκαν περισσότερο έγιναν λιγότερο κερδοφόρες, και 

έπειτα ότι όσο οι εταιρίες γινόνταν πιο επικεντρωμένες τόσο αυξανόταν η 

κερδοφορία τους (Lipczynski & Wilson, 2001). Οι Daley et al (1997) παρατήρησαν 

μάλιστα ότι οι τιμές των μετοχών των “γονικών” εταιριών που πουλούσαν άσχετες 

δραστηριότητες αυξάνονταν. Παράλληλα οι Berger & Ofek (1995) βρήκαν ότι τα 

διαφορετικοποιημένα τμήματα μεγάλων εταιριών που δραστηριοποιούταν σε έναν 

κλάδο είχαν μικρότερη αξία αγοράς από τις εξειδικευμένες εταιρίες του κλάδου (μέσο 

όρο 15%), εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο γιατί οι μέτοχοι πίεζαν τους μάνατζερ να 

προχωρήσουν σε στρατηγικές αποπολυκλαδικοποίησης. 

 

Δ. Εμπειρικές Μελέτες 

Παρακάτω θα αναφερθούν κάποιες βασικές μελέτες σε σχέση με το ζήτημα της 

διαφορετικοποίησης. Οι Jacobson & Andreosso - O'Callaghan (1996) εξέτασαν τις 

μεθόδους διαφορετικοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρατηρώντας ότι συνήθως 

στην Ε.Ε. χρησιμοποιείται η εσωτερική επέκταση, αντίθετα από την Αμερική όπου 

χρησιμοποιούνται περισσότερο οι εξαγορές και συγχωνεύσεις. Στην εργασία τους 
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παρέχουν πολλά παραδείγματα επέκτασης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων στην 

Ευρώπη, ενώ πολλά παραδείγματα διαφορετικοποίησης μέσω εσωτερικής επέκτασης 

δίνονται από τον Chandel (1990). Παραδείγματα πετυχημένων και αποτυχημένων 

ιστοριών διαφορετικοποίησης μπορούν να βρεθούν στους Lipczynski & Wilson 

(2001). Η έκταση της διαφορετικοποίησης στη Ε.Ε. εξετάστηκε από τους Rondi et al 

(1996), στο Ηνωμένο Βασίλειο από τους Kumps (1975) και Utton (1977) και στην 

Γερμανία από τον Schartz (1973). Οι Jaquemin & Wright (1993) εξέτασαν τη σχέση 

διαφορετικοποίησης και κύκλου ζωής του προϊόντος, παρατηρώντας ότι η 

διαφορετικοποίηση είναι πιο πιθανή από εταιρίες που η βασική τους αγορά είναι σε 

ώριμη φάση.  

Μελέτες που εξετάζουν τη σχέση διαφορετικοποίησης και κλαδικής συγκέντρωσης 

είναι αυτές των Edwards (1955), Williamson (1975), Steiner (1975) και Chandler 

(1982), αλλά τα αποτελέσματά τους είναι αντιφατικά. Όσον αφορά τη σχέση 

διαφορετικοποίησης και εισόδου οι μελέτες είναι λίγες. Καταρχάς ο Duetsch (1975) 

βρήκε ότι η μεγάλη διαφορετικοποίηση από μεριάς των εγκατεστημένων μειώνει το 

ποσοστό καθαρή εισόδου, αλλά αυτό συνέβη μόνο σε μια από τις περιόδους που 

εξέτασε. Ο Mata (1993) βρήκε ότι η διαφορετικοποίηση των εγκατεστημένων 

εμποδίζει την ακαθάριστη είσοδο καινούργιων εισερχομένων στους Πορτογαλικούς 

μεταποιητικούς κλάδους, αλλά δεν έχει επίδραση στην ακαθάριστη είσοδο 

διαφορετικοποιημένων εισερχομένων, αν και αυτοί αναμένεται να αντιμετωπίσουν 

ένα μικρό μειονέκτημα. Οι Curry & Rose (1984) εξέτασαν 3 μέτρα του βαθμού 

διαφοροποίησης για τις εμπορικές τράπεζες και δεν βρήκαν κανένα αρνητικό 

αποτέλεσμα της διαφορετικοποίησης στην είσοδο στις γεωγραφικές αγορές.  
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3.1.1.15 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 

 

Το τελευταίο δομικό εμπόδιο στην είσοδο νέων ανταγωνιστών αφορά τα πολιτισμικά 

εμπόδια. Αυτά εμφανίζονται όταν μια νέα εταιρία προσπαθεί να πραγματοποιήσει 

είσοδο σε μια ξένη αγορά, είτε σαν καινούργια εταιρία είτε σαν υπάρχουσα εταιρία 

που διαφορετικοποιείται σε μια αγορά διαφορετική από την χώρα προέλευσής της. Τα 

εμπόδια αυτά μπορεί να εμφανιστούν και στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε 

μεγάλες κοινές αγορές, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή (Jacobson & Andreosso-

O’Callaghan, 1996), και μπορούν να επηρεάσουν την είσοδο ανεξαρτήτως της 

μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση της (π.χ. κοινοπραξία, 

συγχώνευση, εξαγορά, εξαγωγές ή ίδρυση καινούργιας επιχείρησης).  

Όπως παρατηρούν οι Barkema et al (1996), κατά τις τελευταίες δεκαετίες οι εταιρίες 

δεσμεύονται με αυξανόμενο βαθμό στις διεθνείς αγορές μέσω της παγκοσμιοποίησης. 

Τα βασικά κίνητρα πίσω από αυτή την διαδικασία είναι η αύξηση των πωλήσεων 

μέσω της πρόσβασης σε νέες αγορές και η μείωση του κόστους μέσω της πρόσβασης 

σε φθηνό εργατικό δυναμικό και πρώτες ύλες. Αλλά αυτή η διαδικασία δεν είναι ούτε 

απλή από άποψη διεξαγωγής, ούτε φθηνή από μεριάς κόστους. Κάθε εταιρία που 

επιθυμεί να επεκταθεί σε μια ξένη αγορά, με όποιον τρόπο και να προσπαθήσει να 

εισέλθει, θα αντιμετωπίσει αρκετά εμπόδια. Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια, το 

οποίο αλληλεπιδρά με τα εμπόδια που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, 

είναι και οι πολιτισμικές διαφορές. 

Τα πολιτισμικά εμπόδια πηγάζουν από τις πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν 

ανάμεσα στις διάφορες χώρες και λαούς του κόσμου. Οι Harris et al (2004) χώρισαν 

τις διαφορές αυτές στις 10 ακόλουθες κατηγορίες: αντίληψη της οντότητας και του 

χώρου, επικοινωνία και γλώσσα, αμφίεση και εμφάνιση, διατροφικές συνήθειες, 

αντίληψη του χρόνου, σχέσεις, αξίες και πρότυπα, πεποιθήσεις και συμπεριφορές, 

μάθηση και τέλος εργασιακές συνήθειες. Πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν, ότι η 

απόσταση ανάμεσα σε δύο χώρες επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και το μέγεθος των 

διαφορών. Αυτό έχει ονομαστεί αλλιώς και “πολιτιστική απόσταση” (Larimo, 1993; 

Mitra, 2002).  

Η σημαντικότητα των πολιτισμικών διαφορών τονίζεται σε αρκετές μελέτες (π.χ. 

Kelly & Philippatos, 1982; Geringer et al, 1989; Geringer & Hebert, 1991; Hofstede, 

1993; Mitchell et al, 2000; Mitra & Golder, 2002; White & Haire, 2003). Οι Chung 
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(2004) και Pan & Zhang (2004) μάλιστα υποστηρίζουν ότι οι πολιτιστικές διαφορές 

αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επιτυχία των διεθνών επιχειρήσεων και 

θεωρούν ότι η αποτυχία πολλών εταιριών να εγκατασταθούν επιτυχώς σε ξένες 

αγορές οφείλεται αποκλειστικά στην παραμέληση των πολιτιστικών διαφορών.  

Τα προβλήματα που μπορεί να προέλθουν από τις πολιτισμικές διαφορές είναι πολλά 

και μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην λειτουργία μιας επιχείρησης, όπως π.χ.: 

έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ του εργατικού δυναμικού και της διεύθυνσης, μεγάλα 

κόστη συναλλαγής μεταξύ των διαφόρων τμημάτων, αδυναμία συντονισμού με τους 

εξωτερικούς συνεργάτες, μη αποτελεσματική μετάδοση των στόχων της εταιρίας, 

διαφορετικές μέθοδοι διεξαγωγής εργασιών, αναποτελεσματικά κίνητρα απόδοσης 

κ.ά. Οι επιπτώσεις όλων αυτών ονομάζονται από την Chung (2006) “πολιτιστικά 

κόστη”. Το ακριβές ύψος του κόστους αυτού είναι δύσκολο να μετρηθεί και αυτό 

είναι εμφανές από τις πολλές προσεγγίσεις του προβλήματος που έχουν προταθεί (Lu, 

2002). Παρόλα αυτά, τα κόστη που προέρχονται από τις πολιτισμικές διαφορές 

υπάρχουν, και οι νέες εταιρίες πρέπει να τα λάβουν σοβαρά υπόψη πριν αποφασίσουν 

την είσοδο σε μία ξένη αγορά.  

Αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο από τα παραπάνω όμως, είναι με πιο τρόπο οι 

πολιτισμικές διαφορές μπορούν να δημιουργήσουν πλεονεκτήματα για τις 

εγκατεστημένες εταιρίες ενός κλάδου σε σχέση με τις νεοεισερχόμενες. Η σύγκριση 

του κόστους των νεοεισερχόμενων ξένων εταιριών σε σχέση με μια εταιρία που 

προέρχεται από την εγχώρια αγορά είναι σχετικά απλή. Οι εγχώριες εταιρίες μπορούν 

εύκολα να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους με την κουλτούρα των ανθρώπων 

που συνεργάζονται, αφού και αυτές διευθύνονται από άτομα με τα ίδια πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά. Μια νέα εταιρία θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να προσαρμοστεί σε 

αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτό θα επηρεάσει τόσο το κόστος της όσο και το ρίσκο 

που αντιμετωπίζει.  

Πιο ενδιαφέρουσα είναι όμως η σύγκριση των νέων εταιριών που ξεκινούν μια 

ολοκαίνουργια επιχείρηση σε ένα ξένο κλάδο απέναντι στις νέες εταιρίες που είναι 

εγκατεστημένες κάπου αλλού και εισέρχονται μέσω της χωρικής 

διαφορετικοποιήσης. Σε αυτήν την περίπτωση το πλεονέκτημα για τις 

εγκατεστημένες θα προκύψει εφόσον έχουν εμπειρία στην διαδικασία της 

διεθνοποίησης. Πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η προηγούμενη εμπειρία 

εγκατάστασης σε ξένες χώρες μειώνει σημαντικά το κόστος εγκατάστασης στις 

επόμενες ξένες αγορές, και αυτό συμβαίνει λόγω των καμπύλων μάθησης (Cyert & 
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March, 1963; Aharoni, 1966; Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson & 

Vahlne, 1977; Kogut & Singh Puxty, 1979; Barkema et al, 1996; Mitra, 2002). Όπως 

αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3.1.1.6. – Καμπύλες Μάθησης,  οι εταιρίες 

αναπτύσσουν γνώση βάση των εμπειριών τους. Αυτό το απόθεμα γνώσης μπορεί να 

αποτελέσει σημαντικό οικονομικό πόρο για την εταιρία και να γίνει πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Lippman & Rumelt, 1982; Dierickx et al, 1989;). 

Με τον καιρό δηλαδή, οι εταιρίες μαθαίνουν από τις προηγούμενες προσπάθειες 

διεθνοποίησης τους και καταφέρνουν να μειώσουν τα εμπόδια που συναντούν στην 

ξένη είσοδο (Barkema et, 1996).  

Ένα πολύ γνωστό μοντέλο διεθνοποίησης που στηρίζεται στην μάθηση είναι αυτό 

που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Upsalla (Johanson & Vahlne, 1977). Το 

μοντέλο αυτό  υποστηρίζει ότι η μάθηση, που αφορά κατά ένα μεγάλο μέρος και την 

εξοικείωση με τις διαφορετικές κουλτούρες, αποτελεί την κινητήρια δύναμη της 

διαδικασίας διεθνοποίησης μιας εταιρίας. Η διαδικασία διεθνοποίησης αποτελείται 

από μικρά βήματα με τα οποία σταδιακά οι εταιρίες αυξάνουν τις διεθνείς 

δραστηριότητες τους. Οι εταιρίες συσσωρεύουν γνώση για τις ξένες αγορές, η οποία 

αποκαλείται "εμπειρική γνώση" και μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο 

αποτυχίας που αντιμετωπίζει μια εταιρία. Αυτή η γνώση είναι ένας κρίσιμος πόρος, 

αλλά δεν μπορεί να αποκτηθεί εύκολα. Η διαδικασία διεθνοποίησης ξεκινά με την 

εύρεση ενός εγχώριου συνεργάτη, ο οποίος είναι είτε ένας εγχώριος πράκτορας 

πωλήσεων είτε μια συνεργαζόμενη εταιρία. Καθώς η εταιρία εξοικειώνεται με τις 

συνθήκες της χώρας, σταδιακά αποδεσμεύεται από την εξάρτηση με τους συνεργάτες 

και προχωρά στην δημιουργία παραγωγικής δυναμικότητας και φυσικής παρουσίας 

στην αγορά. Σημαντικό ρόλο στο χρόνο διεξαγωγής και στο κόστος αυτής της 

διαδικασίας παίζει τόσο η προηγούμενη εμπειρία της εταιρίας, όσο και η πολιτιστική 

απόσταση ανάμεσα στις δύο χώρες.  

Συνεπώς, οι νέες εταιρίες που κάνουν απόπειρα εισόδου σε μια ξένη αγορά θα 

βρεθούν σε μειονεκτική θέση, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν έχουν ανάλογη 

εμπειρία. Με σκοπό να υπερβούν τα πολιτιστικά εμπόδια που θα συναντήσουν, οι 

νέες εταιρίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυξημένο κόστος εγκατάστασης και 

λειτουργίας, και πιθανώς να χρειαστούν αρκετό χρόνο ώσπου να κάνουν όλες τις 

απαραίτητες προσαρμογές. Είναι προφανές επίσης ότι τα πολιτιστικά εμπόδια θα 

επηρεάσουν και τη μέθοδο εισόδου που θα προτιμηθεί, αφού η απευθείας 
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εγκατάσταση παραγωγικής δυναμικότητας συνδέεται με ένα μεγάλο βαθμό κινδύνου 

αποτυχίας.  

Εμπειρικές μελέτες που εξετάζουν τα παραπάνω θέματα υπάρχουν αρκετές. 

Χαρακτηριστικές μελέτες που υποστηρίζουν την ύπαρξη πολιτισμικών εμποδίων και 

τις καμπύλες μάθησης που σχετίζονται με αυτές, είναι αυτές των Newbould et al 

(1978), Tschoegl (1982) και Shaver et al (1997). Αντίθετα αποτελέσματα βρήκαν οι 

Barkema et al (1996). 
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3.1.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του Κεφαλαίου 3, η παρούσα ανάλυση θα 

ακολουθήσει τον ευρύ διαχωρισμό που ακολουθείται από τους Geroski et al (1990), 

Ουσταπασίδη (2003) και OECD (2005) σε δομικά και στρατηγικά εμπόδια εισόδου. 

Σύμφωνα με αυτόν τον διαχωρισμό, τα δομικά εμπόδια που αναφέρθηκαν νωρίτερα 

αποτελούν τις δομικές συνθήκες που θα αντιμετωπίσει κάθε εταιρία που επιθυμεί να 

κάνει είσοδο σε έναν κλάδο. Οι δομικές αυτές συνθήκες δεν θα επηρεάσουν μόνο τις 

νέες εταιρίες ενός κλάδου, αλλά επηρέασαν - σε κάποιον βαθμό τουλάχιστον - και τις 

εγκατεστημένες εταιρίες κατά τον χρόνο της δικής τους εισόδου. Οι εγκατεστημένες 

εταιρίες όμως, έχουν την δυνατότητα, εκμεταλλευόμενες την υπάρχουσα θέση τους 

μέσα στον κλάδο, να ενισχύσουν αυτά τα εμπόδια και να δημιουργούν καινούργια. 

Αυτό είναι εμφανές και από το γεγονός ότι στα περισσότερα δομικά εμπόδια που 

αναλύθηκαν, ένα τμήμα των επιχειρημάτων υπερ της άποψης ότι αποτελούν εμπόδιο 

εισόδου συνδεόταν με την στρατηγική συμπεριφορά των εγκατεστημένων. Κάθε 

δομικό εμπόδιο έχει και τη στρατηγική του πλευρά, η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τις εγκατεστημένες για να αυξήσει την δυσκολία εισόδου. Αυτό 

το γεγονός, η σύνδεση δηλαδή των δομικών εμποδίων με τα στρατηγικά, είναι και 

καθιστά ατελή τον διαχωρισμό σε δομικά και στρατηγικά εμπόδια. Όπως αναφέρθηκε 

όμως, αυτές οι ατέλειες θα ήταν αναπόφευκτες όποιος διαχωρισμός και να επιλεγόταν 

από τους προτεινόμενους στη βιβλιογραφία.  

Σε αυτό το κεφάλαιο της εργασίας η ανάλυση θα επικεντρωθεί με περισσότερη 

λεπτομέρεια στα στρατηγικά εμπόδια εισόδου, αυτά που προέρχονται δηλαδή από την 

συμπεριφορά και τις στρατηγικές επιλογές των εγκατεστημένων εταιριών. Η ύπαρξη 

των στρατηγικών εμποδίων συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τα δομικά εμπόδια, αφού 

αυτά στην ουσία παρέχουν τις βάσεις για την δημιουργία τους. Θα ήταν δηλαδή 

δύσκολο έως απίθανό να εφαρμοστεί οποιαδήποτε από τις στρατηγικές επιλογές που 

θα αναφερθούν παρακάτω, εάν δεν υπάρχει ένας αριθμός δομικών πλεονεκτημάτων 

που να δικαιολογεί και να στηρίζει την εφαρμογή τους.  

Οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους τα στρατηγικά εμπόδια χρησιμοποιούνται από τις 

εγκατεστημένες εταιρίες σχετίζονται με τη στρατηγική συμπεριφορά. Στρατηγική 

συμπεριφορά σύμφωνα με τους Carlton & Perloff (2000) είναι το σύνολο των 

πράξεων που κάνει μια εταιρία για να επηρεάσει το περιβάλλον της αγοράς και να 
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αυξήσει τα κέρδη της, μειώνοντας τον ανταγωνισμό από υπάρχοντες ή πιθανούς 

ανταγωνιστές. Μια εγκατεστημένη εταιρία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τα 

στρατηγικά εμπόδια εισόδου με σκοπό να οδηγήσει τους υπάρχοντες ανταγωνιστές 

εκτός του κλάδου και να αποτρέψει την είσοδο νέων, έτσι ώστε να μπορεί να αυξήσει 

τις τιμές που χρεώνει και να κερδίσει μονοπωλιακά κέρδη. Η συμπεριφορά αυτή 

αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις αρχές ανταγωνισμού, καθότι πολλές από τις 

πρακτικές που χρησιμοποιούνται θεωρούνται αντιανταγωνιστικές και παράνομες. Η 

ορολογία που χρησιμοποιείται στο ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού για να 

περιγράψει αυτές τις τακτικές ονομάζεται κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ενώ στις 

Η.Π.Α. χρησιμοποιείται ο όρος μονοπώλιο ή μονοπώληση της αγοράς (Motta, 2004; 

OECD, 2005). Οι πρακτικές που θεωρούνται παράνομες διαφέρουν από χώρα σε 

χώρα και από τη μία περίπτωση στην άλλη, αν και υπάρχουν κάποιες πρακτικές 

(όπως η αρπακτική τιμολόγηση, ο αποκλεισμός και το δέσιμο προϊόντων) που είναι 

κοινές σε κάθε περίπτωση (Schmidt,1983; Scherer 1990). 

Οι στρατηγικές επιλογές έχουν χωριστεί από τους συγγραφείς σε διάφορες 

κατηγορίες, οι οποίες όμως επίσης δεν είναι απόλυτες. Οι πιο γνωστές από αυτές είναι 

οι ακόλουθες: 

i. Συνεργατική και μη συνεργατική συμπεριφορά 

Συνεργατική συμπεριφορά είναι αυτή που προέρχεται από την συνεργασία και 

σύμπραξη δύο ή περισσοτέρων εταιριών και σαν σκοπό έχει τον περιορισμό του 

ανταγωνισμού και την κοινή αύξηση των κερδών. Η μη συνεργατική συμπεριφορά 

αφορά τις πράξεις μιας μεμονωμένης εταιρίας που ως σκοπό έχει να μειώσει τα κέρδη 

όλων των άλλων ανταγωνιστών και να ενισχύσει την θέση της στην αγορά (Carlton & 

Perloff, 2000).  

ii. Τιμολογιακές και μη τιμολογιακές τακτικές 

Τιμολογιακές τακτικές είναι αυτές που στη βάση τους έχουν την τιμή που χρεώνει η 

εγκατεστημένη εταιρία στην αγορά, ενώ μη τιμολογιακές είναι αυτές που δεν 

αφορούν απευθείας την τιμή αλλά χρησιμοποιούν άλλα πλεονεκτήματα για να 

περιορίσουν τον ανταγωνισμό (Lipczynski & Wilson, 2004). Οι μη τιμολογιακές 

τακτικές είναι προτιμότερες από οικονομικής αλλά και νομικής πλευράς. Από 

οικονομικής πλευράς έχουν μικρότερες επιπτώσεις στην κερδοφορία της εταιρίας που 

τις εφαρμόζει, ενώ από νομικής πλευράς είναι λιγότερο πιθανό να τραβήξουν την 

προσοχή των αντιμονοπωλιακών αρχών (Waldman & Jensen, 2000).  

iii. Προανταγωνιστικές και ανταγωνιστικές τακτικές 
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Προανταγωνιστικές τακτικές είναι αυτές που λαμβάνονται από μια εγκατεστημένη 

εταιρία με σκοπό να εμποδίσουν την είσοδο νέων ανταγωνιστικών σε έναν κλάδο, 

ενώ ανταγωνιστικές είναι αυτές που χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τον 

υπάρχον ανταγωνισμό. Οι προανταγωνιστικές τακτικές λειτουργούν και απειλητικά 

προς τους πιθανούς εισερχόμενους, που σημαίνει ότι πολλές φορές δε χρειάζεται 

οπωσδήποτε να εφαρμοστούν, αλλά αρκεί η πειστική απειλή της εφαρμογής τους για 

να είναι αποτελεσματικές (OECD, 2005).  

 

Ένα βασικό οικονομικό και νομικό πρόβλημα όμως, που συνδέεται με όλες τις 

στρατηγικές επιλογές, ασχέτως σε ποια κατηγορία και να ανήκουν, είναι αυτό που 

αφορά το διαχωρισμό ανάμεσα σε σκόπιμη περιοριστική και δικαιολογημένη 

ανταγωνιστική συμπεριφορά. Το κλασικό παράδειγμα αφορά την περιοριστική 

τιμολόγηση. Εάν σε έναν βιομηχανικό κλάδο εισέλθει ένας νέος ανταγωνιστής και οι 

εγκατεστημένες εταιρίες ρίξουν τις τιμές τους για να υπερασπίσουν τα μερίδια 

αγοράς τους, αυτό δεν αποτελεί απαραίτητα σκόπιμη περιοριστική πρακτική, αλλά 

φυσική συνέπεια της αυξημένης προσφοράς στον κλάδο που μειώνει τις τιμές των 

προϊόντων. Συνεπώς η τακτική αυτή είναι θεμιτή από κοινωνικής πλευράς αφού 

αυξάνει τον αριθμό των προϊόντων και μειώνει τιμές τους, εκπληρώνει δηλαδή τα 

βασικά ζητούμενα από ένα αποδοτικό ανταγωνιστικό μοντέλο οικονομίας (Motta, 

2004). Το παράδειγμα χρησιμοποιείται για να αναδειχθεί το γεγονός ότι οι 

στρατηγικές επιλογές που θα αναφερθούν παρακάτω δεν αποτελούν εμπόδια εισόδου 

με μια απόλυτη έννοια. Το εάν τελικά περιορίζουν την είσοδο και σε ποιο βαθμό, θα 

εξαρτηθεί από το μέγεθος των δομικών εμποδίων εισόδου, την εξέλιξη της 

ανταγωνιστικής δομής του κλάδου και το είδος των νεοεισερχόμενων εταιριών. Μια 

τελευταία παρατήρηση που πρέπει να γίνει είναι ότι τα στρατηγικά εμπόδια, λόγω του 

μη δομικού χαρακτήρα τους, είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και να μετρηθούν 

από μια μέθοδο. Η καταγραφή τους είναι πιο εύκολη μέσω της διαχρονικής 

παρατήρησης του ανταγωνισμού και των τιμών στον υπό εξέταση κλάδο.  

 

3.1.2.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Η περιοριστική τιμολόγηση αποτελεί μια προανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική 

που πηγάζει από τα πλεονεκτήματα κόστους των εγκατεστημένων εταιριών και ως 
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σκοπό έχει να περιορίσει τον αριθμό των νεοεισερχόμενων εταιριών. Βασικός στόχος 

της στρατηγικής αυτής είναι να καταστήσει την είσοδο μη επικερδή. Βασίζεται στην 

χρησιμοποίηση της υψηλότερης τιμής που μπορεί να χρεώσει μια εγκατεστημένη 

εταιρία χωρίς να προκαλέσει είσοδο (Lipczynski & Wilson, 2004). Όταν οι 

εγκατεστημένες εταιρίες υιοθετούν αυτήν την τακτική, σημαίνει ότι δε χρεώνουν μια 

τιμή κάτω του κόστους, αλλά αποφεύγουν επίτηδες να μεγιστοποιήσουν τα 

βραχυπρόθεσμα κέρδη τους. Η τιμή τίθεται σε ένα επίπεδο κερδοφορίας που 

αντιστοιχεί σε επίπεδο παραγωγής που δεν αφήνει αρκετή υπολλειματική ζήτηση για 

τους νέους ανταγωνιστές (δηλαδή ο εισερχόμενος δεν θα είναι σε θέση με την 

επικρατούσα τιμή να ανακτήσει το μέσο συνολικό κόστος του). Συνεπώς μέσω αυτής 

της τακτικής η εγκατεστημένη εταιρία στοχεύει να κρατήσει τους εισερχόμενους 

εκτός της αγοράς και να κερδίζει διαρκώς υπερανταγωνιστικά (αλλά όχι 

μονοπωλιακά) κέρδη (OECD, 2005). 

Τα πρώτα μοντέλα περιοριστικής τιμολόγησης αναπτύχθηκαν από τους Bain (1956), 

Modigliani (1958) και Sylos-Labini (1962). Σε αυτά χρησιμοποιήθηκε η υπόθεση ότι 

η νεοεισερχόμενη εταιρία πιστεύει ότι η εγκατεστημένη θα διατηρήσει το ίδιο 

επίπεδο παραγωγής έπειτα της εισόδου. Επομένως μια εταιρία που θέλει να κάνει 

είσοδο περιμένει ότι η συνολική παραγωγή της αγοράς θα είναι ίση με την δική της 

παραγωγή συν την τρέχουσα παραγωγή της εγκατεστημένης. Η πρόσθετη παραγωγή 

όμως θα πιέσει τις τιμές και θα τις αναγκάσει να πέσουν, το οποίο σημαίνει ότι η νέα 

εταιρία δε θα μπορεί να διαγράψει κέρδη και να επιβιώσει. Η εγκατεστημένη όμως 

μπορεί να επιβιώσει λόγω του χαμηλότερου κόστους της. Συνεπώς σε αυτό το 

μοντέλο η εγκατεστημένη εταιρία επιλέγει ένα επίπεδο τιμών και ένα μέγεθος 

παραγωγής που μειώνει σημαντικά το κίνητρο μιας νέας εταιρίας να εισέλθει.  

Η πρακτική εφαρμογή του μοντέλου όμως δεν είναι τόσο απλή. Για να είναι επιτυχής 

μια τέτοια στρατηγική, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Καταρχήν μια τέτοια στρατηγική θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική μόνο εάν η 

παρουσία της εγκατεστημένης συνδεόταν με δομικά εμπόδια εισόδου όπως οι 

οικονομίες κλίμακας και τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους, που δεν θα επέτρεπαν 

στην νεοεισερχομένη εταιρία να λειτουργεί το ίδιο αποδοτικά με την εγκατεστημένη 

(OECD, 2005). Αν και οι δύο εταιρίες αντιμετώπιζαν το ίδιο επίπεδο κόστους θα 

μπορούσαν να ανταγωνιστούν ισάξια στο διαθέσιμο επίπεδο ζήτησης, οπότε δεν θα 

υπήρχε λόγος για να εφαρμοστεί η περιοριστική τιμολόγηση (Carlton & Perloff, 

2000). 
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Δεύτερον η εγκατεστημένη εταιρία πρέπει να είναι πειστική στο ότι θα διατηρήσει το 

επίπεδο παραγωγής της έπειτα της εισόδου. Για να το πετύχει αυτό η εγκατεστημένη 

εταιρία πρέπει να δείξει στην αγορά ότι δεσμεύεται στο υπάρχον επίπεδο παραγωγής. 

Αυτό μπορεί να συμβεί για παράδειγμα μέσω της κατασκευής ενός νέου 

εργοστασίου. Μέσω της κατασκευής καινούργιας παραγωγικής δυναμικότητας η 

εγκατεστημένη εταιρία μπορεί να πείσει τους νεοεισερχόμενους ότι δεν θα δεχθεί την 

είσοδο αλλά θα συνεχίσει στο ίδιο επίπεδο παραγωγής. Στην ουσία αυτό που κάνει 

δηλαδή η εγκατεστημένη εταιρία είναι να εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα 

πρωτοπορίας που έχει και της επιτρέπει να αποφασίζει πρώτη, έτσι ώστε να 

αποθαρρύνει τους πιθανούς ανταγωνιστές, προ-δεσμευόμενη ότι θα συνεχίσει να 

παράγει όσο παρήγαγε και στο παρελθόν. 

Σε πολλές περιπτώσεις όμως, ακόμα και αν η εγκατεστημένη δεσμευτεί σε ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής και μεταδώσει επιτυχώς το μήνυμα της δέσμευσης 

της στην αγορά, αυτό δεν αρκεί για να κρατήσει εκτός του κλάδου τις νέες εταιρίες. 

Αυτό μπορεί να συμβεί για παράδειγμα στις περιπτώσεις που οι πιθανοί εισερχόμενοι 

πιστεύουν ότι μπορούν εύκολα και γρήγορα να φτάσουν σε ένα επίπεδο παραγωγής 

στο οποίο το κόστος τους θα είναι το ίδιο ή και μικρότερο από τις εγκατεστημένες 

(π.χ. μέσω της νέας τεχνολογίας στην παραγωγή). Σε αυτή την περίπτωση, η προ της 

εισόδου τιμή και ποσότητα παραγωγής των εγκατεστημένων δε θα είχε ιδιαίτερη 

σημασία, καθώς δεν είχε επίπτωση στην έπειτα της εισόδου τιμή ισορροπίας (OECD, 

2005). 

Μια άλλη προϋπόθεση του μοντέλου της περιοριστικής τιμολόγησης συνδέεται με 

την αβεβαιότητα των νεοεισερχόμενων σχετικά με την τιμή και παραγωγική 

δυναμικότητα του εγκατεστημένου. Υποτίθεται δηλαδή ότι οι εισερχόμενες 

επιχειρήσεις είναι αβέβαιες γύρω από ορισμένα χαρακτηριστικά των εγκατεστημένων 

στην αγορά επιχειρήσεων ή γύρω από το επίπεδο της ζήτησης στην αγορά. Ωστόσο, 

πολλές επιχειρήσεις που εξετάζουν τη δυνατότητα εισόδου, έχουν τόσο εμπειρία όσο 

και καλή πληροφόρηση λόγω του ότι ανταγωνισθεί σε πολλές αγορές. Άρα είναι καλά 

πληροφορημένες γύρω από το πραγματικό κόστος της εγκατεστημένης επιχείρησης 

και την καμπύλη ζήτησης. Έτσι είναι δύσκολο να παραπλανηθούν από την 

περιοριστική τιμολόγηση. Σε μία τέτοια περίπτωση, όπου υπάρχει πληροφόρηση και 

εμπειρία, το αποτέλεσμα θα είναι η εγκατεστημένη επιχείρηση που εφαρμόζει την 

περιοριστική τιμολόγηση να θυσιάζει βραχυχρόνια κέρδη χωρίς να πετυχαίνει να 

επηρεάσει τον ανταγωνισμό σε μακροχρόνια βάση (Ουσταπασίδης, 2003).  
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Πέραν αυτών όμως, υπάρχουν και άλλα μειονεκτήματα του μοντέλου. Η 

προδέσμευση της εγκατεστημένης εταιρίας σε καινούργια παραγωγική δυναμικότητα 

του ίδιου προϊόντος σημαίνει ότι αυτή συνειδητά περιορίζει τις μελλοντικές επιλογές 

της και καθίσταται τρωτή σε σημαντικές αλλαγές της τεχνολογίας και επακόλουθες 

μειώσεις της ζήτησης. Μια σημαντική καινοτομία στον κλάδο θα υποτιμούσε 

γρήγορα το πάγιο κεφάλαιο της εγκατεστημένης εταιρίας και θα υπονόμευε 

σημαντικά την συνολική αξία της. Επιπλέον η εφαρμογή της περιοριστικής 

τιμολόγησης για να είναι επιτυχής πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε χρονική περίοδο 

ώστε να παρεμποδίζει σταθερά την είσοδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η 

εγκατεστημένη εταιρία να μην μπορεί ποτέ να αυξήσει αρκετά την τιμή ώστε να 

αποκτήσει μονοπωλιακά κέρδη. Η θυσία όμως των τρεχόντων κερδών με σκοπό την 

εμπόδιση της εισόδου και την μελλοντική κερδοφορία, δεν θεωρείται πάντα η 

καλύτερη επιλογή. Μια πιο αποδοτική επιλογή θα ήταν να αυξήσει τις τιμές και να 

κερδίσει όσα μονοπωλιακά κέρδη μπορεί στην τρέχουσα περίοδο, αποδεχόμενη ότι τα 

κέρδη της και το μερίδιο αγοράς αναπόφευκτα θα μειώνονται μέσα στον χρόνο 

(OECD, 2005). 

Ίσως η πιο αποδοτική στρατηγική για τον περιορισμό να είναι η δυναμική 

περιοριστική τιμολόγηση (εξετάζεται από τους Gaskins, 1971; De Bondt, 1976; Judd 

& Petersen 1986). Αυτή η στρατηγική συνίσταται στην αρχική χρέωση υψηλών τιμών 

και στη σταδιακή μείωση αυτών σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Η εταιρία μπορεί να 

ωφεληθεί από τα αυξημένα κέρδη που θα αντλήσει κατά την αρχική περίοδο μέσω 

της κατάθεσης των χρημάτων σε τράπεζες και του πολλαπλασιασμού τους μέσω των 

επιτοκίων (εφόσον αυτά κινούνται σε θετικά επίπεδα).  

 

 

3.1.2.2 ΑΡΠΑΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Η αρπακτική τιμολόγηση είναι μια μη συνεργατική τιμολογιακή στρατηγική που 

χρησιμοποιείται για να οδηγήσει εκτός του κλάδου τους υπάρχοντες ανταγωνιστές 

και να αποτρέψει την είσοδο νέων. Συνίσταται στη χρέωση από την εγκατεστημένη 

εταιρία τιμών κάτω του (οριακού ή μέσου μεταβλητού) κόστους, με σκοπό να 

μειωθούν οι τιμές όλων των ανταγωνιστικών προϊόντων του κλάδου. Βραχυπρόθεσμα 

η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής από την εγκατεστημένη εταιρία θα οδηγήσει στο 
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να εξανεμιστούν τα κέρδη της και στο να διαγράψει ζημιές. Μακροπρόθεσμα όμως 

μπορεί να καταφέρει να εξαλείψει τον υπάρχον και δυνητικό ανταγωνισμό και να 

κερδίσει μεγαλύτερα κέρδη από ότι πριν την εφαρμογή της στρατηγικής (Lipczynski 

& Wilson, 2001; Motta, 2004).  

Η στρατηγική αυτή, όμως, μπορεί να πραγματοποιηθεί και να είναι επιτυχής μόνο 

εφόσον συνοδεύεται από έναν αριθμό δομικών πλεονεκτημάτων. Καταρχήν η 

εγκατεστημένη εταιρία θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε μεγαλύτερα χρηματικά 

κεφάλαια ώστε να υποστηρίξει τη λειτουργία της κατά την χρονική περίοδο των 

ζημιών. Αυτή η προϋπόθεση έχει ονομαστεί “βαθιές τσέπες”. Βαθιές τσέπες δηλαδή 

είναι το χρηματικό πλεονέκτημα της εταιρίας που εφαρμόζει την αρπακτική 

τιμολόγηση και της επιτρέπει να επιβιώνει ώσπου οι ανταγωνιστές να οδηγηθούν 

εκτός του κλάδου και οι πιθανοί ανταγωνιστές να πειστούν να μην εισέλθουν. Ένα 

άλλο πλεονέκτημα που στηρίζει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής είναι η 

χρηματοδότηση μεταξύ τμημάτων, η οποία παρατηρείται κυρίως στις 

διαφορετικοποιημένες εταιρίες (Montgomery, 1994). Η χρηματοδότηση μεταξύ 

τμημάτων σημαίνει ότι η εταιρία με σκοπό να στηρίξει τις στρατηγικές της μεταφέρει 

κεφάλαια από αποτελεσματικά τμήματα της εταιρίας σε μη αποτελεσματικά. Σε 

συνάρτηση με τα παραπάνω λειτουργούν και όλα τα πλεονεκτήματα κόστους των 

εγκατεστημένων, που τους επιτρέπουν να διαγράφουν μικρότερες ζημιές απ’ ότι οι 

πιθανοί ή υπάρχοντες ανταγωνιστές.  

Μια άλλη τακτική που χρησιμοποιούν οι εγκατεστημένες εταιρίες για να επιτύχουν το 

ίδιο αποτέλεσμα, είναι η αρπακτική τιμολόγηση μέσω ενός καινούργιου εμπορικού 

σήματος (OECD, 1990). Σε αυτήν την περίπτωση η εγκατεστημένη εταιρία 

δημιουργεί μια καινούργια, μικρότερη σε μέγεθος εταιρία στην αγορά, η οποία 

λανσάρει για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα ένα νέο εμπορικό σήμα σε τιμή 

λίγο πάνω ή κάτω του κόστους, Αυτό συμβαίνει συνήθως σε συγκεκριμένες 

γεωγραφικές αγορές όπου η εταιρία απειλείται από διάφορες μικρές τοπικές εταιρίες, 

και σαν σκοπό έχει να εξαλείψει τον ανταγωνισμό από αυτές. Η εταιρίες συστήνουν 

αυτά τα “μαχητικά εμπορικά σήματα” ώστε να αποφύγουν την μείωση των τιμών στα 

γνωστά προϊόντα τους.  

Τέλος, δύο ακόμη τρόποι με τους οποίους η αρπακτική τιμολόγηση μπορεί να 

επηρεάσει την είσοδο είναι η φήμη του εγκατεστημένου για επιθετική συμπεριφορά 

και τα συμβόλαια. Όσον αφορά τον πρώτο, πολλές φορές η αρπακτική τιμολόγηση 

δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί για να είναι επιτυχής, αλλά είναι πιθανόν η φήμη του 
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εγκατεστημένου από μόνη της να είναι επαρκής να αποτρέψει την είσοδο νέων 

ανταγωνιστών. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η εγκατεστημένη 

εταιρία έχει χρησιμοποιήσει την αρπακτική τιμολόγηση για να εξουδετερώσει 

ανταγωνιστές και να εμποδίσει την είσοδο στο παρελθόν. Συνεπώς μια πειστική 

απειλή αρπακτικής συμπεριφοράς θα μπορούσε από μόνη της να επηρεάσει την 

είσοδο (OECD, 2005). Ο δεύτερος τρόπος αφορά τη στρατηγική χρήση των 

συμβολαίων, όπου εάν η εγκατεστημένη αποφασίσει τελικά να εφαρμόσει την 

αρπακτική τιμολόγηση, μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις ζημίες της μέσω διαφόρων 

συμβολαίων που έχει υπογράψει με τους πελάτες της. Μέσω των συμβολαίων 

δηλαδή, θα τους κλειδώσει σε μια τιμή μεγαλύτερη από αυτήν που θα χρησιμοποιήσει 

αργότερα στην αγορά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο κάποια μικρή 

τουλάχιστον κερδοφορία κατά το διάστημα της αρπακτικής τιμολόγησης (καθώς είναι 

αδύνατον να υπογράψει συμβόλαια με όλους τους πελάτες της). Αυτό όμως θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί και από τις υπόλοιπες, νέες ή παλιές, εταιρίες του κλάδου.  

 

Αν και η υποθετικά η αρπακτική τιμολόγηση θα μπορούσε να επιφέρει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα για τις εγκατεστημένες, στην πράξη όμως μια τέτοια στρατηγική θα 

ήταν δύσκολο και ίσως ασύμφορο να εφαρμοστεί. Αυτό οφείλεται σε μια σειρά από 

μειονεκτήματα που συνεπάγεται η εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Καταρχάς εάν οι 

ανταγωνιστές έχουν το ίδιο κόστος ή αντίστοιχή πρόσβαση σε κεφάλαια με την 

εγκατεστημένη, η στρατηγική αυτή θα έβλαπτε το ίδιο όλες τις εταιρίες του κλάδου 

και δεν θα δημιουργούσε κάποιο θετικό αποτέλεσμα για την εταιρία που την 

εφαρμόζει. Δεύτερον το γεγονός ότι η αρπακτική τιμολόγηση συνεπάγεται ζημιές, 

έστω και για κάποιο μόνο χρονικό διάστημα, αυξάνει το ρίσκο που αντιμετωπίζει η 

εταιρία και την καθιστά ευάλωτη σε πολλά επίπεδα. Τα κεφάλαια που 

χρησιμοποιούνται για αυτήν την αντιανταγωνιστική πολιτική θα μπορούσαν να 

επενδυθούν σε άλλες δραστηριότητες που θα επέφεραν μεγαλύτερα κέρδη με 

λιγότερο ρίσκο. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το χρονικό διάστημα 

που χρειάζεται η πολιτική αυτή για να αποδώσει. Εάν η έξοδος και η αποτροπή των 

ανταγωνιστών εξελίσσεται αργά μέσα στον χρόνο, αυτό κοστίζει σημαντικά στην 

εταιρία με την μορφή των χαμένων κερδών. Επιπλέον, αν οι χρηματοδοτικές αγορές 

λειτουργούν αποδοτικά (αναγνωρίζοντας τα υπαρκτά περιθώρια κέρδους στον 

κλάδο), οι άλλες εταιρίες δε θα δυσκολευτούν να αντλήσουν τα κεφάλαια που 
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χρειάζονται για να επιβιώσουν κατά αυτήν την περίοδο, οπότε και η εφαρμογή της 

στρατηγικής θα καταστεί άσκοπη. 

Ίσως όμως η πιο επικίνδυνη πτυχή της αρπακτικής τιμολόγησης να είναι άλλη, και να 

σχετίζεται με την αυξημένη ζήτηση που θα αντιμετωπίσει η αρπακτική εταιρία. Αυτό 

συμβαίνει γιατί κατά την περίοδο της αρπαγής, η αρπακτική εταιρία θα χάσει πολύ 

περισσότερα χρήματα από έναν εξίσου αποδοτικό ανταγωνιστή. Αυτό θα συμβεί διότι 

η αρπακτική εταιρία, ελκύοντας μέσω των χαμηλών τιμών της το μεγαλύτερο 

ποσοστό ζήτησης στον κλάδο, θα πρέπει να ικανοποιήσει όλες τις παραγγελίες για να 

διατηρήσει την χαμηλή τιμή. Αν η εταιρία δεν καταφέρει να ικανοποιήσει όλη την 

ζήτηση στη χαμηλή τιμή, η προσπάθεια θα αποτύχει. Από την άλλη οι ανταγωνιστές 

είναι ελεύθεροι να μειώσουν την παραγωγή τους προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν 

τις απώλειές τους (Carlton &Perloff, 2000). 

Οι υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου θα μπορούσαν να αποφύγουν τις αρνητικές 

συνέπειες της αρπακτικής τιμολόγησης και με άλλους τρόπους. Εάν στην βιομηχανία 

δεν υπάρχουν μεγάλα εμπόδια εισόδου, όπως π.χ. σημαντικά κόστη βύθισης ή μεγάλο 

ποσοστό ειδικού εξοπλισμού, οι εταιρίες μπορούν να εξέλθουν του κλάδου και να 

εισέλθουν όταν η αρπαγή θα έχει τελειώσει. Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις μπορούν 

να διαφορετικοποιηθούν σε συγγενή προϊόντα χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν 

σημαντικά την παραγωγή τους, αποφεύγοντας ξανά τις ζημιές που θα προκαλέσει η 

αρπαγή. Συνεπώς η μείωση της παραγωγής, η διαφορετικοποίηση, και η έξοδος και 

έπειτα είσοδος στον κλάδο, μειώνουν τις πιθανότητες της εταιρίας που εφαρμόζει την 

αρπαγή να αποζημιωθεί για τις ζημίες που κατέγραψε κατά τη διάρκεια της πολιτικής 

αυτής. Ο μόνος τρόπος για να αποφύγει αυτές τις περιπτώσεις η εγκατεστημένη 

εταιρία είναι να αποπειραθεί να εξαγοράσει τα περιουσιακά στοιχεία των εταιριών 

που εξέρχονται.  

Επιπλέον, ακόμα και αν οι υπάρχοντες ανταγωνιστές οδηγηθούν μόνιμα εκτός του 

κλάδου, άλλοι, νέοι ανταγωνιστές θα μπορούσαν να προσελκυσθούν από τα κατοπινά 

μονοπωλιακά κέρδη της εγκατεστημένης και να εισέλθουν στον κλάδο. Για να είναι 

επιτυχής η αρπαγή, η εγκατεστημένη εταιρία πρέπει να πείσει όλους τους πιθανούς 

εισερχόμενους ότι δε θα δεχθεί την είσοδο και θα απαντήσει επιθετικά σε αυτήν. 

Μόνο τότε η εγκατεστημένη θα μπορούσε να υψώσει την τιμή της σε μονοπωλιακό 

επίπεδο χωρίς τον φόβο εισόδου (Carlton &Perloff, 2000).  

Παρόλα τα μειονεκτήματα της, η αρπακτική τιμολόγηση θα μπορούσε να είναι 

αποτελεσματική σε περιπτώσεις που κάποια εταιρία θέλει να εξαναγκάσει κάποια 
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άλλη σε εξαγορά. Αντιμέτωπες με την - έστω και βραχυπρόθεσμη - απώλεια κερδών, 

κάποιες εταιρίες θα προτιμήσουν να εξαγοραστούν σε μια καλή τιμή, παρά να 

κινδυνέψουν να χάσουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία για να αποπληρώσουν την 

περίοδο των ζημιών.  

Όσον αφορά την κοινωνική ευημερία, οι επιπτώσεις της αρπακτικής τιμολόγησης 

είναι διττές. Από την μία οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από τις πολύ χαμηλές 

τιμές όσο διαρκεί η αρπαγή, αλλά από την άλλη θα ζημιωθούν αν κάποια εταιρία 

καταφέρει τελικά να μονοπωλήσει τον κλάδο (Motta, 2004). Επίσης, η 

χρησιμοποίηση των χαμηλών τιμών ως ανταγωνιστικό μέσο καθιστά δύσκολο τον 

έλεγχο αυτών των περιπτώσεων και από τις ανταγωνιστικές αρχές. Όπως παρατηρεί ο 

Motta (2004, σελ. 412.): “το να ξεχωρίσεις τις χαμηλές τιμές λόγω μιας αυθεντικής και 

νόμιμης απάντησης στους ανταγωνιστές, από τις χαμηλές τιμές λόγω της αρπακτικής 

και παράνομης συμπεριφοράς, στην πράξη είναι μακράν από εύκολο έργο”. Ο έλεγχος 

και η τιμωρία μιας εταιρίας που διατηρεί χαμηλές τιμές στα προϊόντα της θα 

μπορούσε να επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα, από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι 

εταιρίες δηλαδή θα απέφευγαν να μειώνουν τις τιμές τους υπό τον φόβο ότι θα 

κατηγορηθούν για αντιανταγωνιστικές τακτικές και οι υψηλές τιμές θα προσέλκυαν 

μη αποδοτικούς ανταγωνιστές που θα διατάρασσαν την ισορροπία στην αγορά και θα 

προκαλούσαν μια σπατάλη πλουτοπαραγωγικών πηγών. Τα παραπάνω δεν σημαίνουν 

βέβαια ότι η περιοριστική τιμολόγηση δεν πρέπει να ελέγχεται, αλλά ότι πρέπει να 

ελέγχεται με προσοχή.  

3.1.2.3 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η πλεονάζουσα δυναμικότητα είναι μια μη τιμολογιακή στρατηγική η οποία, όπως 

και οι προηγούμενες στρατηγικές, σαν σκοπό έχει την ενίσχυση της εταιρίας που την 

εφαρμόζει στην αγορά αλλά και την αποθάρρυνση νέων ανταγωνιστών από την 

είσοδο. Ο βασικός μηχανισμός αυτής της πολιτικής είναι παρόμοιος με αυτόν της 

αρπακτικής τιμολόγησης: η εγκατεστημένη επιχείρηση θυσιάζει τρέχοντα κέρδη με 

σκοπό να κερδίσει περισσότερα μελλοντικά κέρδη. Αυτό όμως δεν γίνεται 

μειώνοντας τις τιμές αλλά επενδύοντας περισσότερο στην παραγωγή από ότι είναι 

επικερδές βραχυπρόθεσμα με την προσδοκία αυξημένων κερδών μακροπρόθεσμα, 

όταν οι ανταγωνιστές θα έχουν εξέλθει του κλάδου ή οι πιθανοί ανταγωνιστές θα 

έχουν εγκαταλείψει τα σχέδια εισόδου. 
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Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ένας τρόπος με τον οποίο η εγκατεστημένη εταιρία 

μπορεί να ξεπεράσει το πρόβλημα αξιοπιστίας στην περιοριστική τιμολόγηση, είναι 

να επενδύσει σε πλεονάζουσα δυναμικότητα, για παράδειγμα χτίζοντας μια 

καινούργια παραγωγική δυναμικότητα όπως ένα εργοστάσιο. Ο Spence (1977) 

υποστήριξε ότι με αυτή την μέθοδο η εγκατεστημένη μπορεί να μειώσει το μετά της 

εισόδου οριακό της κόστος και εν συνεχεία την τιμή της. Αυτό θα μπορούσε να 

προκαλέσει πτώση στην αναμενόμενη μετά της εισόδου κερδοφορία των 

νεοεισερχόμενων και συνεπώς να τους αποθαρρύνει εξαρχής από το να εισέλθουν. Η 

εγκατεστημένη θα μπορούσε μάλιστα να εκμεταλλευτεί αυτήν την απειλή 

χρεώνοντας υψηλότερες τιμές κατά την τρέχουσα, προ της εισόδου, περίοδο.  

Ο Dixit (1980) επέκτεινε αυτήν την άποψη συμπεριλαμβάνοντας και το κόστος 

βύθισης. Υποστήριξε ότι η αποτελεσματικότητα της επέκτασης δυναμικότητας ως 

εμπόδιο θα ήταν είναι μεγαλύτερη, όταν όλη ή ένα μεγάλο μέρος της επένδυσης 

γίνεται σε κόστος βύθισης. Η εγκατεστημένη εταιρία, αυξάνοντας οικιοθελώς την 

δυναμικότητα με επενδύσεις σε μη ανακτήσιμο κόστος, μπορεί να ενδυναμώσει την 

δυνατότητα που έχει να χρεώνει χαμηλές τιμές και να αφήσει λίγη υπολειμματική 

ζήτηση στους εισερχόμενους. Λόγω αυτών των περιορισμών στην τιμή και την 

ζήτηση, οι νεοεισερχόμενοι θα δυσκολευτούν να καταγράψουν τα απαραίτητα κέρδη 

που χρειάζονται για να επιβιώσουν. Με άλλα λόγια αυτή η στρατηγική αυτή επιτρέπει 

στην εγκατεστημένη να δεσμευτεί σε ένα επίπεδο παραγωγής το οποίο δεν θα ήταν 

εφικτό αν οι επενδύσεις ήταν ανακτήσιμες (OECD, 2005, σελ.36). Συνεπώς η 

επενδύσεις αυτού του τύπου λειτουργούν και ως αξιόπιστη απειλή για πιθανούς 

εισερχόμενους. Όταν δηλαδή μια εγκατεστημένη εταιρία εγκαθιστά πλεονάζουσα 

δυναμικότητα, το μήνυμα που στέλνει στους δυνητικούς ανταγωνιστές είναι σαφές: 

τυχόν είσοδος στον κλάδο θα αντιμετωπιστεί με αύξηση της προσφοράς και μείωση 

της τιμής. 

Η ανάλυση του Spence (1977) επικεντρώνεται στην πλεονάζουσα δυναμικότητα σε 

εξοπλισμό και πάγιο κεφάλαιο, αλλά η ιδέα μπορεί να γενικευτεί και να περιλάβει 

κάθε μορφή επένδυσης που εξασφαλίζει μονοπωλιακή ή ολιγοπωλιακή θέση. Οι 

δαπάνες διαφήμισης, η επένδυση σε δίκτυα διανομής, οι δαπάνες για Ε&Α και άλλες 

παρεμφερείς, μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν βάση για πλεονάζουσα 

δυναμικότητα και να λειτουργήσουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο έναντι των νέων 

ανταγωνιστών (Πακός, 1997; Motta, 2004).  
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Η στρατηγική αυτή όμως έχει και κάποια μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να 

αναφερθούν. Καταρχάς ένα μειονέκτημα σχετίζεται με τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο 

που χρειάζονται για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις. Οι 

εγκατεστημένες εταιρίες πρέπει να εξασφαλίσουν αυτά τα κεφάλαια είτε μέσω 

εσωτερικής χρηματοδότησης είτε μέσω της αγοράς κεφαλαίου. Στην πρώτη 

περίπτωση η εταιρία θα αναγκαστεί να μειώσει σημαντικά τη ρευστότητα της ενώ 

στη δεύτερη θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα επιτόκια. Δεύτερον κάθε εταιρία που 

κάνει μια μεγάλη επένδυση, ειδικά εάν αυτή είναι σε παραγωγική δυναμικότητα και 

κόστος βύθισης, συνειδητά περιορίζει τις μελλοντικές της επιλογές που σημαίνει ότι 

δεσμεύεται στην παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων με συγκεκριμένη τεχνολογία 

για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (Schelling, 1960). Όπως έχει ήδη αναφερθεί όμως, 

οι αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην τεχνολογία μπορούν 

γρήγορα να καταστήσουν μη αποδοτικές τις μεγάλες επενδύσεις και να οδηγήσουν τα 

παλιά προϊόντα του κλάδου εκτός της αγοράς. Γι’ αυτό και πλέον πολλές εταιρίες 

επικεντρώνονται σε ευέλικτα μοντέλα παραγωγής που τους επιτρέπουν να 

ακολουθούν τις καινοτομίες του κλάδου. Λόγω των παραπάνω αρκετές εταιρίες 

προτιμούν να συνυπάρχουν με τους ανταγωνιστές και να ανταγωνίζονται σε άλλα 

επίπεδα, παρά να κάνουν μεγάλες επενδύσεις που συνδέονται με μεγάλα επίπεδα 

κόστους βύθισης και αβεβαιότητας για το μέλλον. 

Από πλευράς πολιτικής ανταγωνισμού, η παρέμβαση στις περιπτώσεις πλεονάζουσας 

δυναμικότητας δεν είναι εύκολη. Η θεωρία λέει ότι μια εταιρία μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τις επενδύσεις της για οδηγήσει στην έξοδο τους ανταγωνιστές ή για 

να αποθαρρύνει τους εισερχόμενους. Εντούτοις στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να 

καθοριστεί εάν κάποιες επενδύσεις είναι μέθοδος βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας 

στην αγορά ή προσπάθεια κατάκτησης μονοπωλιακής θέσης. Η διενέργεια 

επενδύσεων αποτελεί κάτι απολύτως επιθυμητό από κοινωνικής πλευράς, αφού μέσω 

αυτής της διαδικασίας δεν ωφελούνται μόνο οι εταιρίες αλλά και οι καταναλωτές. 

Πολλές επενδύσεις έχουν θετική επίδραση στην κοινωνική ευημερία, αφού 

συνδέονται με νέα προϊόντα, καλύτερες τιμές και αύξηση της απασχόλησης. Μέσω 

μιας μεγάλης επένδυσης μια εταιρία για παράδειγμα θα μπορούσε να μειώσει 

σημαντικά το κόστος των προϊόντων της και ακολούθως να περάσει αυτήν τη μείωση 

στις τιμές που χρεώνει στην αγορά, διαδικασία η οποία θα ωφελούσε τους 

καταναλωτές.   
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Συνεπώς ο αυστηρός έλεγχος των επενδύσεων από τις ανταγωνιστικές αρχές με την 

κατηγορία μονοπώλησης του κλάδου θα μπορούσε να επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα 

από τα επιθυμητά αποτελέσματα, γι’ αυτό όταν γίνεται, πρέπει να διεξάγεται με 

μεγάλη προσοχή. Όπως το θέτει πολύ σωστά ο Motta (2004, σελ. 455) “οι αρχές 

πρέπει να προστατεύουν τον ανταγωνισμό και όχι τους ανταγωνιστές”, που σημαίνει 

ότι στόχος των αρχών δεν είναι να εξαλείψουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των 

εγκατεστημένων ή νεοεισερχόμενων εταιριών ενός κλάδου, αλλά να διαβεβαιώσουν 

ότι αυτές ανταγωνίζονται σε νόμιμα πλαίσια. Σε συνάρτηση με όλα αυτά πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι η μέτρηση του τι ακριβώς αποτελεί υπερεπένδυση ή 

πλεονάζουσα δυναμικότητα δεν μπορεί να είναι ακριβής, λόγω της έλλειψης 

προκαθορισμένων μεταβλητών που θα μετρήσουν με ακρίβεια το φαινόμενο αυτό.   

 

3.1.2.4 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 

Ένα άλλο στρατηγικό εμπόδιο το οποίο, αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στις κλασικές 

αναλύσεις εμποδίων εισόδου, μπορεί ωστόσο έμμεσα να επηρεάσει την είσοδο νέων 

ανταγωνιστών σε έναν κλάδο είναι και η διάκριση τιμών. Η διάκριση τιμών αποτελεί 

μια τιμολογιακή στρατηγική που συνήθως εφαρμόζεται για να μεγιστοποιήσει τα 

κέρδη των εγκατεστημένων, αλλά ενίοτε χρησιμοποιείται και για να προστατέψει τα 

μερίδια αγοράς από την είσοδο νέων ανταγωνιστών. Η διάκριση τιμών εμφανίζεται 

όταν πελάτες σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς χρεώνονται διαφορετικές τιμές για 

το ίδιο αγαθό ή υπηρεσία για λόγους ανεξάρτητους από το κόστος (OECD, 1990). 

Γενικά διάκριση τιμών υπάρχει όταν η διαφορά τιμής και οριακού κόστους μεταξύ 

καταναλωτών δεν είναι ανάλογη της διαφοράς του κόστους που συνεπάγεται η 

συναλλαγή με αυτούς (Varian, 1989; Ουσταπασίδης, 2003).  

Η διάκριση τιμών χωρίζεται σε τρεις βασικούς τύπους (Pigou, 1920). Στη διάκριση 

πρώτου βαθμού μία εταιρία γνωρίζοντας την ελαστικότητα ζήτησης του κάθε 

καταναλωτή είναι σε θέση να χρεώσει το μέγιστο που κάθε καταναλωτής είναι 

πρόθυμος να πληρώσει για κάθε μονάδα προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρία 

αποσπά όλο το πλεόνασμα του καταναλωτή. Στη διάκριση δευτέρου βαθμού, λόγω του 

ότι η εταιρία δεν έχει πληροφόρηση για τους καταναλωτές, τους προσφέρει διάφορες 

ευκαιρίες, επιτρέποντας να διαλέξουν μόνοι τους την τιμή και ποσότητα που 

επιθυμούν και κατηγοριοποιώντας τους στη συνέχεια ανάλογα με τις προτιμήσεις 
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τους. Παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η τιμή εξαρτάται από την 

ποσότητα προϊόντων που αγοράζονται. Στη διάκριση τιμής τρίτου βαθμού η εταιρία 

χρεώνει διαφορετικές τιμές σε διαφορετικές ομάδες καταναλωτών που χωρίζονται με 

βάση ηλικιακά, γεωγραφικά, επαγγελματικά, εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια. 

Συνήθως η τιμή τίθεται πιο ψηλά στις ομάδες αυτές που έχουν λιγότερο ελαστική 

ζήτηση. Ο Pigou υποστήριξε ότι αυτό που στην ουσία καθορίζει το βαθμό της 

διάκρισης τιμών είναι η διαθεσιμότητα πληροφοριών που κατέχει η εταιρία για τους 

καταναλωτές (Church & Ware, 2000).  

Οι πιο πολλές στρατηγικές επιλογές διάκρισης τιμών προσφέρονται στη διάκριση 

δευτέρου βαθμού. Οι πιο σημαντικές από αυτές που συναντώνται στην σύγχρονη 

οικονομία είναι οι ακόλουθες (όπως αναφέρονται στους Carlton &Perloff, 2000; 

Church & Ware, 2000; Motta, 2004):  

i. Διμερής Χρέωση  

Μια εταιρία χρεώνει στην αρχή ένα σταθερό ποσό στον αγοραστή, σαν άδεια για να 

αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία, και έπειτα μια μεταβλητή χρέωση ανάλογα με 

την ζητούμενη ποσότητα. 

ii. Εκπτώσεις Ποσότητας 

Η τιμή που χρεώνει η εταιρία αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των μονάδων που 

αγοράζει ο πελάτης. Πολλές φορές αυτό γίνεται μέσω ποσοτικών μπλοκ με 

διαφορετικές τιμές. 

iii. Διάκριση Ποιότητας 

Διαφορές στην ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

από μια εταιρία για να “ξεχωρίσει” τους καταναλωτές και να μπορέσει να χρεώσει 

διαφορετικές τιμές σε αυτούς. 

iv. Δέσιμο Προϊόντων 

Η εταιρία θέτει ως προϋπόθεση για την αγορά ενός προϊόντος την αγορά και κάποιου 

άλλου προϊόντος. Στην ουσία δηλαδή δένει την πώληση τους ενός με την πώληση του 

άλλου. Αυτό πολλές φορές αυτό συμβαίνει μέσω συμβολαίων ή μέσω “τεχνολογικών 

δεσμών” των προϊόντων (Church & Ware, 2000). 

v. Ομάδες Προϊόντων 

Οι ομάδες προϊόντων (bundling) αναφέρονται στο δέσιμο προϊόντων σε 

προκαθορισμένες ποσότητες. 

vi. Εκπτώσεις αφοσίωσης 



 248

Οι εταιρίες πολλές φορές επίσης προσφέρουν εκπτώσεις αφοσίωσης ή 

αποκλειστικότητας στους αγοραστές τους, μειώνοντας την τιμή εφόσον οι τελευταίοι 

αγοράζουν όλα ή μεγάλο μέρος των προϊόντων τους από αυτούς (Motta, 2004; 

OECD, 2005). 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο βασικός λόγος που οι εταιρίες εφαρμόζουν 

διάκριση τιμών είναι η αύξηση της κερδοφορίας τους. Χρεώνοντας διαφορετικές 

τιμές σε διαφορετικούς καταναλωτές οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν 

τις πωλήσεις τους και να αποσπάσουν μεγαλύτερο πλεόνασμα από τους καταναλωτές. 

Αυτή η διαδικασία όμως θα μπορούσε παράλληλα να επηρεάσει και τις συνθήκες 

εισόδου που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι στον κλάδο. Αυτό συντελείται με 

διάφορους τρόπους. Αρχικά ένα θέμα είναι η αυξημένη κερδοφορία των 

εγκατεστημένων εταιριών που εφαρμόζουν τη διάκριση τιμών και η οποία μπορεί 

σταδιακά να μεταφραστεί σε μερίδιο αγοράς. Η κερδοφορία αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει τις διάφορες δραστηριότητες της εταιρίας  (π.χ. 

επενδύσεις σε έρευνα, διαφήμιση κ.τ.λ.) όσο και για μειώσει την εξάρτηση του 

οργανισμού από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Αυτό προσδίδει ένα 

πλεονέκτημα διαθεσιμότητας και κόστους κεφαλαίου στις εγκατεστημένες εταιρίες. 

Ένα άλλο θέμα σχετίζεται με την εφαρμογή της διάκρισης τιμών με σκοπό τον 

τιμολογιακό ανταγωνισμό. Μέσω της διάκρισης τιμών μια εγκατεστημένη εταιρία 

μπορεί να εφαρμόσει περιοριστική ή αρπακτική τιμολόγηση σε κάποιες μόνο από τις 

αγορές που δραστηριοποιείται, αφήνοντας ανέπαφη την τιμή της στις υπόλοιπες. 

Αυτές οι στρατηγικές είναι πιο πιθανό να εφαρμοστούν σε μικρές τοπικές αγορές 

(OECD, 1990). Επιπλέον, δεν πρέπει να παραβλεφθούν και οι πιθανές 

αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις των μεθόδων όπως το δέσιμο προϊόντων, οι ομάδες 

προϊόντων και οι εκπτώσεις αφοσίωσης, όπου οι μεν αναγκάζουν τους καταναλωτές 

να αγοράζουν προϊόντα χωρίς αυτά να είναι πρώτα στις προτιμήσεις τους, και οι δε 

ωθούν τους καταναλωτές να αγοράζουν μόνο από συγκριμένους πωλητές με σκοπό 

να διατηρήσουν τις εκπτώσεις που τους γίνονται. 

Για να γίνει πιο σαφής η πραγματική επίπτωση της διάκρισης τιμών στην είσοδο νέων 

ανταγωνιστών όμως, θα πρέπει επίσης να αναφερθούν, επίσης, οι βασικές 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να είναι επιτυχής η τακτική αυτή. Χωρίς 

την εξασφάλιση αυτών των προϋποθέσεων είναι πολύ δύσκολο η διάκριση τιμών να 

προκαλέσει πλεονεκτήματα στις εγκατεστημένες εταιρίες που την εφαρμόζουν. 

Καταρχάς η εγκατεστημένη εταιρία πρέπει να έχει κάποιο βαθμό δύναμης αγοράς που 
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θα της επιτρέπει να υψώνει την τιμή πάνω από το οριακό κόστος. Δεύτερον πρέπει να 

έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει τις επιθυμίες των καταναλωτών και να 

υπολογίζει σωστά την τιμή που αυτοί είναι πρόθυμοι να πληρώσουν. Τρίτον και 

σημαντικότερο θα πρέπει να μην υπάρχει η δυνατότητα μεταπώλησης του προϊόντος 

από τον έναν αγοραστή στον άλλο (Varian, 1989; Carlton & Perloff, 2000; 

Ουσταπασίδης, 2003). Η μεταπώληση μπορεί να αποφευχθεί με διάφορους τρόπους, 

οι πιο συνήθεις των οποίων είναι τα συμβόλαια, οι εγγυήσεις, η τεχνική υποστήριξη, 

τα κόστη συναλλαγής, η νοθεία (adulteration), η κάθετη ολοκλήρωση και οι νομικοί 

περιορισμοί (Church & Ware, 2000). Από πλευράς κοινωνικής ευημερίας οι 

επιπτώσεις της διάκρισης τιμών είναι διττές. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να 

βλάψουν τους καταναλωτές αποσπώντας από αυτούς μεγαλύτερες τιμές από ότι αν 

υπήρχε ομοιόμορφη τιμολόγηση, και σε άλλες μπορεί να ωφελήσουν προσφέροντας 

προϊόντα σε  χαμηλότερες τιμές.   

 

3.1.2.5 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 

 

Η στρατηγική της αύξησης του κόστους των ανταγωνιστών είναι μια μη τιμολογιακή 

πολιτική που συνδέεται με αρκετά δομικά εμπόδια εισόδου (κόστη βύθισης, απόλυτα 

πλεονεκτήματα κόστους, καμπύλες μάθησης, νομικά εμπόδια, δίκτυα συνεργασίας, 

πλεονεκτήματα πρωτοπόρων, κάθετη ολοκλήρωση & περιορισμοί και Ε&Α). Αν 

θέλουμε να εξετάσουμε αυτήν τη στρατηγική αυτόνομα θα δούμε ότι στην ουσία 

αποτελείται από ένα μεγάλο σύνολο τακτικών που μπορεί να εφαρμόσει μια 

εγκατεστημένη εταιρία με σκοπό να περιορίσει τον ανταγωνισμό στον κλάδο [η 

στρατηγική αυτή πρωτοαναλύθηκε από τους Salop & Scheffman (1983) και 

Krattenmaker & Salop (1986)]. Οι τακτικές αυτές άλλες φορές στοχεύουν να 

αυξήσουν μόνο το κόστος των ανταγωνιστών, ενώ άλλες φορές αυξάνουν και το 

κόστος της ίδιας εταιρίας, σε ποσοστό, όμως μικρότερο από ότι αυξάνεται αυτό των 

ανταγωνιστών. Βασική προϋπόθεση για να εφαρμοστούν οι τακτικές αυτές είναι η 

κατοχή ενός βαθμού αγοραστικής ή πολιτικής δύναμης.  

Οι πιο βασικές στρατηγικές αύξησης του κόστους των ανταγωνιστών είναι oι 

ακόλουθες: 

i. Απευθείας Μέθοδοι 
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Οι απευθείας μέθοδοι αναφέρονται στην άμεση παρέμβαση στην παραγωγή ή τις 

πωλήσεις των ανταγωνιστών, κάποιες φορές μάλιστα με ανήθικα και παράνομα μέσα. 

Παραδείγματα αποτελούν το σαμποτάζ, η παραπληροφόρηση, η παρέμβαση, η 

συκοφαντία, ο εκβιασμός, η παρακολούθηση, η δωροδοκία υπαλλήλων ακόμα και η 

κλοπή (όλα αυτά έχουν κατά καιρούς παρατηρηθεί στις σύγχρονες επιχειρήσεις και 

κάποια παραδείγματα προσφέρουν οι Fudenberg & Tirole, 1986; Carlton &Perloff, 

2000).  

ii. Νομικοί ή Κυβερνητικοί Περιορισμοί 

Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 3.1.1.7. – Νομικά Εμπόδια, τα εμπόδια αυτά 

πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθούν τεχνητά από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις 

του κλάδου με σκοπό να αποκλείσουν ή να δυσκολέψουν την είσοδο νέων 

ανταγωνιστών. Αυτό συμβαίνει είτε λόγω των διασυνδέσεων των εταιριών με την 

πολιτική εξουσία (ρυθμιστική σύλληψη) είτε για λόγους προστασίας της εγχώριας 

παραγωγής από ξένους ανταγωνιστές. Η κυβέρνηση μπορεί να παρέμβει με 

διάφορους τρόπους, όπως π.χ. μέσω των δασμών, των τεχνικών προδιαγραφών, των 

φοροαπαλλαγών, των κυβερνητικών συμβολαίων, των επιδοτήσεων, των 

περιβαλλοντικών νόμων, των μονοπωλιακών αδειών, των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας κ.ά. 

iii. Αύξηση του Κόστους Προμηθειών και Διανομής 

Όπως αναφέρθηκε και στα Κεφάλαια 3.1.1.5. και 3.1.1.10. (Πλεονεκτήματα Κόστους 

και Πλεονεκτήματα Πρωτοπόρων), οι εγκατεστημένες εταιρίες μπορούν τόσο να 

αυξήσουν το κόστος των προμηθειών των ανταγωνιστών τους όσο και το κόστος 

διανομής τους. Το κόστος προμηθειών αυξάνεται όταν βασικές πηγές πρώτων υλών 

έχουν περάσει στα χέρια των εγκατεστημένων εταιριών, και αυτές είτε αρνούνται 

εντελώς να προμηθεύσουν τις άλλες εταιρίες (αποκλεισμός), ή χρεώνουν πολύ 

υψηλές τιμές για τις προμήθειες. Η αύξηση του κόστους διανομής συντελείται όταν οι 

εγκατεστημένες εταιρίες έχουν στην ιδιοκτησία τους μεταφορικές εταιρίες που 

λειτουργούν σε συγκεκριμένες αγορές και τις χρησιμοποιούν ξανά είτε για να 

αποκλείσουν ανταγωνιστές είτε για να χρεώσουν πολύ υψηλές τιμές (αυτό μπορεί να 

συμβεί και μέσω των κάθετων περιορισμών) (Ordover et al., 1990). 

iv. Αύξηση των Μισθών του Εργατικού Δυναμικού 

 Ο Williamson (1968) υποστήριξε ότι αύξηση του κόστους των ανταγωνιστών μπορεί 

να επιτευχθεί και μέσω της συμφωνίας με τα εργατικά σωματεία για αύξηση των 

μισθών των υπαλλήλων. Αυτή η τακτική ωφελεί ιδιαίτερα της εταιρίες που 
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στηρίζονται περισσότερο σε μηχανικές μεθόδους παραγωγής και απασχολούν 

λιγότερο προσωπικό, ενώ έχει μεγαλύτερη επίπτωση στις εταιρίες που απασχολούν 

πολλούς υπαλλήλους. Οι επιπτώσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες όταν όλοι οι 

υπάλληλοι του κλάδου ανήκουν σε ένα κοινό σωματείο και πληρώνονται μέσω 

συλλογικών συμβάσεων.  

v. Κόστος Αλλαγής 

Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 3.1.1.10. – Πλεονεκτήματα Πρωτοπορίας, το 

κόστος αλλαγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί στρατηγικά για να αποθαρρύνει τους 

καταναλωτές από το να αλλάξουν προϊόντα (Schmalensee, 1982; Klemperer, 1987, 

1990; Segal & Whinston, 1996). Οι πρώτες εταιρίες ενός κλάδου έχουν τη 

δυνατότητα να δημιουργούν ή να αυξάνουν τα κόστη αλλαγής για τους παλιούς και 

νέους πελάτες, ειδικά σε περιπτώσεις που στο παρελθόν τα κόστη αυτά δεν υπήρχαν 

ή υπήρχαν σε πολύ μικρή κλίμακα. Τα κόστη αλλαγής μπορεί να αυξήσουν το κόστος 

των ανταγωνιστών κυρίως μέσω των απαιτήσεων για προωθητικά έξοδα (προσφορές 

με μειωμένες τιμές), διαφήμιση και εκπαίδευση του καταναλωτικού κοινού.  

 

Όσον αφορά την συνολική επίπτωση όλων αυτών των τακτικών, όπως παρατηρεί ο 

Motta (2004) δεν είναι απαραίτητο όλες αυτές να έχουν αντιανταγωνιστικό 

χαρακτήρα. Το παράδειγμα που χρησιμοποιεί είναι η Ε&Α. Για να ανταγωνιστεί ένας 

νέος ανταγωνιστής με μια εγκατεστημένη εταιρία που έχει κάνει σημαντικές 

επενδύσεις σε Ε&Α, θα πρέπει και αυτός να προβεί σε αντίστοιχες επενδύσεις, 

αντιμετωπίζοντας συνεπώς ένα αυξημένο κόστος. Οι επενδύσεις σε Ε&Α όμως 

ωφελούν το κοινωνικό σύνολο μέσω των καινοτομιών και της νέας τεχνολογίας. Η 

λύση που προτείνει ο Motta είναι η αποτίμηση των τακτικών να γίνεται διακρίνοντας 

μεταξύ αυτών που βλάπτουν τους ανταγωνιστές και αυτών που μειώνουν την 

κοινωνική ωφέλεια.  

 

3.1.2.6 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Ένα άλλο στρατηγικό εμπόδιο που μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι εγκατεστημένες 

εταιρίες για να περιορίσουν την είσοδο είναι ο πολλαπλασιασμός των προϊόντων 

(αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3.1.1.12. – Διαφοροποίηση Προϊόντος και Διαφήμιση). Ο 

πολλαπλασιασμός των προϊόντων είναι μια μη τιμολογιακή, μη συνεργατική πολιτική 
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που εφαρμόζεται με στόχο να καταληφθεί κάθε δυνατό τμήμα της αγοράς και να μην 

μείνει αρκετός χώρος για τις νέες εταιρίες. Η στρατηγική επιτυγχάνεται μέσω της 

δημιουργίας πολλαπλών προϊόντων που καλούνται να καλύψουν τόσο τις 

διαφορετικές προτιμήσεις των καταναλωτών όσο και τις διάφορες τοποθεσίες τους. 

Ικανοποιώντας όλο και περισσότερα τμήματα της αγοράς η εγκατεστημένη εταιρία 

καταφέρνει να κερδίσει μεγαλύτερο μέρος της ενεργής ζήτησης του κλάδου και να 

αυξήσει το συνολικό μερίδιο αγοράς της. Η επίπτωση για τους νέους ανταγωνιστές 

είναι να μη μπορούν να βρουν αρκετή ζήτηση για τα προϊόντα τους και να μη 

μπορούν να καταγράψουν τα απαραίτητα κέρδη που χρειάζονται για να επιβιώσουν 

(κάποια βασικά κείμενα για τον πολλαπλασιασμό προϊόντων είναι Schmalensee, 

1978; Raubitschek, 1988; Benson, 1990; Choi & Scarpa, 1992). 

Οι εγκατεστημένες εταιρίες που εφαρμόζουν τον πολλαπλασιασμό προϊόντων, στην 

ουσία στηρίζονται στα πλεονεκτήματα πρωτοπορίας για να εδραιώσουν τη θέση τους 

στην αγορά. Όντας οι πρώτες εταιρίες του κλάδου είναι σε θέση να αποκτήσουν καλή 

φήμη και πιστούς πελάτες. Για να μπορέσει μια νέα εταιρία να κερδίσει κάποιους από 

αυτούς τους πελάτες θα πρέπει είτε να καταβάλει μεγάλα διαφημιστικά έξοδα είτε να 

προσφέρει μεγάλες εκπτώσεις στα προϊόντα της. Και στις δύο περιπτώσεις όμως η 

νέα εταιρία θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση από πλευράς κόστους (Lipczynski & 

Wilson, 2004). Οι επιπτώσεις αυτές όμως θα είναι ακόμη μεγαλύτερες αν τα προϊόντα 

συνδέονται και με κάποιο σημαντικό κόστος αλλαγής. Όλα αυτά μπορεί να 

αποθαρρύνουν μια νέα εταιρία από το να εισέλθει στον κλάδο, ειδικά αν γνωρίζει ότι 

η παραγωγή των νέων προϊόντων από μια εγκατεστημένη εταιρία προϋπόθετεi 

μεγάλο βαθμό κόστους βύθισης (π.χ. σε παραγωγική δυναμικότητα ή διαφήμιση). Το 

κόστος βύθισης σε αυτήν την περίπτωση λειτουργεί ως μήνυμα ότι η εγκατεστημένη 

εταιρία δεν έχει σκοπό να εγκαταλείψει τον κλάδο ή να δεχθεί αμαχητί την είσοδο 

(Church & Ware, 2000). Με ακριβώς αντίστοιχο τρόπο με τον πολλαπλασιασμό των 

προϊόντων λειτουργεί και η χωρική προ-τοποθέτηση (spatial preemption). 

 

3.1.2.7 ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΠΑΤΕΝΤΩΝ  

 

Μια νέα εταιρία που επιθυμεί να κάνει είσοδο σε μια βιομηχανία μπορεί επίσης να 

συναντήσει εμπόδιο από την συσσώρευση πατεντών. Η συσσώρευση πατεντών 

συσχετίζεται με πολλά δομικά εμπόδια εισόδου και κυρίως με την Ε&Α, τα 
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πλεονεκτήματα πρωτοπορίας και τα νομικά εμπόδια εισόδου. Συναντάται συνήθως σε 

κλάδους με ταχεία τεχνολογική εξέλιξη. Συσσώρευση πατεντών εφαρμόζεται όταν 

μια εγκατεστημένη εταιρία που κατέχει μια νέα τεχνολογία κάνει αίτηση για την 

κατοχύρωση πατεντών που θα καλύψουν όλες τις σχετικές τεχνολογίες που μπορεί να 

προκύψουν από αυτή. Μέσω αυτής της τακτικής η εταιρία στοχεύει να εμποδίσει τους 

ανταγωνιστές από το να εφεύρουν “γύρω” από την νέα τεχνολογία και να παράξουν 

παραπλήσια προϊόντα (Lipczynski & Wilson, 2004). Πολλές φορές μάλιστα, οι 

εταιρίες δεν κατοχυρώνουν τις πατέντες με σκοπό να τις ενεργοποιήσουν σε 

προϊόντα, αλλά τις χρησιμοποιούν αποκλειστικά για να αποτρέψουν την 

εκμετάλλευση αυτών από ανταγωνιστές.  

 

3.1.2.8 ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

 

Η ασυμβατότητα είναι μια μη τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται με σκοπό να 

περιοριστεί ο ανταγωνισμός σε έναν κλάδο. Η ασυμβατότητα χρησιμοποιείται 

στρατηγικά για να εμποδίσει την συμβατή λειτουργία των ανταγωνιστικών προϊόντων 

με το προϊόν ή με το δίκτυο της εγκατεστημένης. Αν για παράδειγμα η 

εγκατεστημένη εταιρία παράγει δύο προϊόντα που χρησιμοποιούνται μαζί και ο 

εισερχόμενος μόνο ένα από αυτά, η εγκατεστημένη μπορεί να σχεδιάσει έτσι το 

προϊόν της ώστε είτε να μην είναι συμβατό είτε να είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί 

με το προϊόν του ανταγωνιστή (Carlton &Perloff, 2000). Πολλοί συγγραφείς μάλιστα, 

όπως οι Economides & White (1994) και Werden (2001) υποστηρίζουν ότι αυτά τα 

προβλήματα συμβατότητας είναι πιο πιθανό να παρατηρηθούν σε βιομηχανίες όπου 

υπάρχουν σημαντικά δίκτυα συνεργασίας και επιπτώσεις δικτύων.  

Εάν λάβουμε υπόψη την περίπτωση κατά την οποία μια νέα εταιρία εισέρχεται σε 

έναν κλάδο με ένα νέο προϊόν, αυτή η εταιρία είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει 

μεγάλο κόστος για να διαδώσει το προϊόν της στην αγορά. Αυτό συμβαίνει για δύο 

λόγους: ο πρώτος είναι ότι οι εγκατεστημένες μπορεί να έχουν “κλειδώσει” την 

αγορά σε μια συγκεκριμένη τεχνολογία, που σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει 

να αντιμετωπίσουν υψηλά κόστη αλλαγής προϊόντων, και ο δεύτερος αφορά την 

παραγωγή συμπληρωματικών αγαθών από άλλες εταιρίες. Όταν οι εταιρίες 

παραγωγής συμπληρωματικών αγαθών είναι συμβατές με μια συγκεκριμένη 

τεχνολογία, δύσκολα θα προτιμήσουν να αλλάξουν την παραγωγή τους για να 
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ικανοποιήσουν τις ανάγκες του νέου προϊόντος. Το αποτέλεσμα θα είναι η νέα 

εταιρία να πρέπει να εγκαταστήσει ένα νέο δίκτυο παραγωγής συμπληρωματικών 

αγαθών που θα συνοδεύσουν το προϊόν της, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τόσο το 

κόστος όσο και το ρίσκο που αντιμετωπίζει. Κάτι τέτοιο όμως πολλές φορές είναι 

πολύ ακριβό και χρονοβόρο (για παράδειγμα μπορούμε να σκεφτούμε τις καινούργιες 

τεχνολογίες στα αυτοκίνητα, όπου μια εταιρία που θέλει να εισάγει στην αγορά 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή αυτοκίνητα που κινούνται με υδρογόνο θα πρέπει να έχει 

εγκαταστήσει ένα μεγάλο δίκτυο αντίστοιχων πρατηρίων).  

Ο Motta (2004) παρατηρεί επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι εγκατεστημένες 

εταιρίες, αν νιώσουν ότι απειλείται η πελατειακή τους βάση από τις νέες εταιρίες, θα 

αρνηθούν σε αυτές τη συμβατότητα ή συνδετικότητα (connectivity) με τα δίκτυά 

τους, σημειώνοντας ότι πολλές από αυτές τις εταιρίες λειτουργούν με μονοπωλιακές 

άδειες. Γι’ αυτό το λόγο πολλές φορές η συμμετοχή σε αυτά τα δίκτυα προϋποθέτει 

την κυβερνητική παρέμβαση για να αρθούν αυτές οι απαγορεύσεις. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αυτής της περίπτωσης μπορεί να βρεθούν στις τηλεπικοινωνίες.  

 

3.1.2.9 ΔΕΣΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην Διάκριση Τιμών, μια από τις μεθόδους που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει μια εγκατεστημένη για να χρεώσει διαφορετικές τιμές στους 

αγοραστές είναι και το δέσιμο των προϊόντων (εξετάστηκε επίσης στο Κεφάλαιο 

3.1.1.11. - Κάθετοι Περιορισμοί). Το δέσιμο προϊόντων αναφέρεται στην αναγκαστική 

αγορά δύο ή περισσότερων αγαθών μαζί, όπου προϋπόθεση για την αγορά τους ενός 

είναι και η αγορά του άλλου. Παραπλήσιες έννοιες με την δεσμευμένη πώληση είναι 

οι ομάδες προϊόντων (bundling) όπου το δέσιμο των προϊόντων γίνεται σε 

προκαθορισμένες ποσότητες, η δέσμευση απαιτήσεων (requirements tie in) όπου  το 

δέσιμο των προϊόντων γίνεται σε μεταβλητές ποσότητες και ο εξαναγκασμός πλήρους 

γραμμής (full line forcing) όπου η συναλλασσόμενη εταιρία εξαναγκάζεται να 

αγοράσει όλη τη γκάμα των αγαθών που προσφέρει ο πωλητής. Ο λόγος που το 

δέσιμο προϊόντων αναφέρεται και ξεχωριστά οφείλεται στις πολλαπλές επιπτώσεις 

που μπορεί να έχει στην είσοδο νέων ανταγωνιστών.  

Μια βασική επίπτωση που μπορεί να έχει το δέσιμο προϊόντων, εκτός της διάκρισης 

τιμών, είναι ο αποκλεισμός νέων ανταγωνιστών. Αυτό συμβαίνει κυρίως στις 
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περιπτώσεις που μια νέα εταιρία δεν μπορεί να βρει αγορά για τα προϊόντα της. 

Υπάρχει για παράδειγμα η περίπτωση που η αγορά του αγαθού Β αποτελεί 

προϋπόθεση για την αγορά του αγαθού Α και αυτά τα δύο αγαθά είναι 

συμπληρωματικά. Μια νέα εταιρία που θέλει να κάνει είσοδο μόνο στην αγορά του Β, 

θα δυσκολευτεί να βρει αγοραστές αφού αυτοί θα είναι δεσμευμένοι από την 

εγκατεστημένη εταιρία μέσω της αγοράς του Α. Ο μόνος τρόπος για να ανταγωνιστεί 

ισότιμα την εγκατεστημένη θα είναι να κάνει είσοδο και στους δύο κλάδους 

ταυτόχρονα (π.χ. υπολογιστές και λογισμικό). Η εγκατεστημένη εταιρία όμως μπορεί 

να είναι κυρίαρχη στον άλλο κλάδο και να κατέχει δομικά πλεονεκτήματα που της 

εξασφαλίζουν ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς (OECD, 2005). Αυτό θα δυσκολέψει 

ακόμη περισσότερο την νέα εταιρία, η οποία για να γίνει ανταγωνιστική θα πρέπει να 

κάνει μεγάλες επενδύσεις ώστε να μπορέσει να προσφέρει στους καταναλωτές το 

αντίστοιχο πακέτο προϊόντων. Όπως είναι φυσικό όμως, αυτή η διαδικασία θα 

αυξήσει σημαντικά τόσο το εμπόδιο που προέρχεται από τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο 

και κόστος κεφαλαίου (Waldman & Jensen, 2000) όσο και το συνολικό ρίσκο που 

αντιμετωπίζει. Συνεπώς το δέσιμο προϊόντων, εκτός από μέθοδος αύξησης της 

κερδοφορίας των εγκατεστημένων, αποτελεί και μέσο για την επέκταση της δύναμης 

αγοράς τους σε άλλους κλάδους (Motta, 2004). 

Στον αντίποδα των προαναφερόμενων επιχειρημάτων πρέπει να αναφερθούν κάποιες 

θετικές κοινωνικές επιπτώσεις που μπορεί να δημιουργήσει το δέσιμο προϊόντων. 

Καταρχάς μια θετική επίπτωση αποτελεί το γεγονός ότι το δέσιμο προϊόντων μπορεί 

να αποτελέσει πηγή οικονομιών κλίμακας και φάσματος για τις εγκατεστημένες 

εταιρίες, που σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα, αφού το συνολικό κόστος 

παραγωγής των προϊόντων μειώνεται, να προσφέρονται στους καταναλωτές σε τιμές 

μικρότερες από ότι θα προσφέρονταν αν πωλούνταν ξεχωριστά. Ένα άλλο επιχείρημα 

που συνοδεύει το δέσιμο προϊόντων είναι αυτό που υποστηρίζει ότι μέσω αυτής της 

διαδικασίας μια εταιρία εξασφαλίζει την ποιότητα των συμπληρωματικών προϊόντων 

της και αποφεύγει την ζημιά ή την μη καλή λειτουργία των βασικών προϊόντων.  

 

3.1.2.10 ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

 

Η σύμπραξη είναι μια μορφή συνεργατικής συμπεριφοράς που σκοπό έχει να αυξήσει 

τα κέρδη των εταιριών που την εφαρμόζουν. Η σύμπραξη συνήθως χωρίζεται σε δυο 
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τύπους: φανερή και σιωπηρή. Ο διαχωρισμός ανάμεσα στους δύο τύπους 

συνεργατικής συμπεριφοράς έγκειται στον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκε και 

συντηρείται η συμφωνία ανάμεσα στις εταιρίες (Church & Ware, 2000). Η φανερή 

σύμπραξη γίνεται μέσω συναντήσεων και ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ των εταιριών 

με σκοπό να καθοριστούν, κατά κύριο λόγο, η τιμή και η ποσότητα παραγωγής. Στη 

σιωπηρή σύμπραξη δεν υπάρχουν συναντήσεις και επικοινωνία μεταξύ των εταιριών, 

αλλά παρακολούθηση της συμπεριφοράς της μίας εταιρίας από την άλλη και 

εναρμόνιση των τακτικών τους με σκοπό την κοινή ωφέλεια. 

Ο όρος που έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη φανερή σύμπραξη μεταξύ 

εταιριών είναι το καρτέλ. Το καρτέλ δηλαδή αναφέρεται σε επίσημες συμφωνίες 

συντονισμού των τιμών και της παραγωγής μεταξύ ομάδων εταιριών με σκοπό την 

κοινή αύξηση των κερδών (OECD, 1990). Τα καρτέλ εμφανίζονται συνήθως σε 

ολιγοπωλιακές βιομηχανίες, όπου ο μικρός σχετικά αριθμός εταιριών επιτρέπει την 

συνεργασία ανάμεσα τους. Ένα καρτέλ που περιλαμβάνει όλες τις εταιρίες του 

κλάδου αποτελεί ένα εν δυνάμει μονοπώλιο όπου οι συμμετέχοντες εταιρίες 

καταφέρνουν να αποσπούν μονοπωλιακά κέρδη (Carlton &Perloff, 2000). 

Σχηματίζοντας ένα καρτέλ οι εμπλεκόμενες εταιρίες οργανώνουν δηλαδή ένα κοινό 

σχέδιο δράσης και αλλάζουν αμοιβαίες επιβεβαιώσεις ότι θα το τηρήσουν. Πέραν της 

τιμής και ποσότητας παραγωγής, οι εταιρίες μπορεί, επίσης, να συμφωνήσουν σε 

θέματα όπως τα μερίδια αγοράς, η κατανομή πελατείας, η κατανομή γεωγραφικών 

περιοχών, οι δημόσιοι διαγωνισμοί, οι τεχνικές προδιαγραφές, η ίδρυση κοινών 

πρακτορείων πωλήσεων καθώς και η διαίρεση των κερδών (OECD, 1990). Το 

πρόβλημα με αυτού του είδους την συμπεριφορά είναι ότι είναι παράνομη. 

Ένας διαχωρισμός που πρέπει να γίνει είναι ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτικά 

καρτέλ. Στην περίπτωση των δημοσίων καρτέλ, οι κυβερνήσεις επεμβαίνουν και 

καθορίζουν κανόνες σε σχέση με την τιμή και την παραγωγή με σκοπό να στηρίξουν 

συγκεκριμένες εγχώριες βιομηχανίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα καρτέλ εξαιρούνται 

από το δίκαιο ανταγωνισμού. Παραδείγματα αποτελούν τα εξαγωγικά καρτέλ (στα 

οποία, εφόσον δεν επηρεάζεται η εγχώρια αγορά, γίνεται μια συμφωνία για την τιμή 

και το χώρισμα των εξαγωγικών αγορών με σκοπό να διευκολυνθεί η διείσδυση σε 

αυτές και να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο), οι ναυτιλιακές συμφωνίες (στις οποίες 

οι ναυτιλιακές εταιρίες σχηματίζουν ενώσεις για να καθορίσουν τους ναύλους για 

τους διάφορους προορισμούς καθώς και θέματα όπως η κατανομή πελατείας και 

γεωγραφικών περιοχών), τα καρτέλ ύφεσης (επιτρέπονται σε συγκεκριμένους κλάδους 
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με σκοπό να στηριχθεί η εγχώρια οικονομία και παραγωγή σε περιόδους γενικής 

οικονομικής ύφεσης) και τα καρτέλ κρίσης (οργανώνονται από κυβερνήσεις με σκοπό 

να οριστούν οι τιμές, η παραγωγή και η διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών σε 

περιόδους οξείας έλλειψης) (OECD, 1990). 

Σε αντίθεση με τις παραπάνω περιπτώσεις που οι κυβερνήσεις επιτρέπουν τη φανερή 

σύμπραξη μεταξύ εταιριών με σκοπό να τονώσουν την εγχώρια οικονομία, τα 

ιδιωτικά καρτέλ στις περισσότερες χώρες είναι παράνομα και διώκονται στη βάση ότι 

βλάπτουν την κοινωνική ευημερία και παραβιάζουν τους κανονισμούς του δικαίου 

ανταγωνισμού. Επειδή, όμως, το κίνητρο σύμπραξης σε πολλές εταιρίες είναι μεγάλο, 

οι εταιρίες αυτές καταφεύγουν σε εναλλακτικές μεθόδους συντονισμού των 

δραστηριοτήτων τους (Carlton &Perloff, 2000). Με σκοπό να αποφύγουν τις νομικές 

επιπτώσεις που συνεπάγεται η φανερή σύμπραξη, οι εταιρίες είτε συναντιούνται 

μυστικά με σκοπό να καταστρώσουν ένα κοινό σχέδιο δράσης προσέχοντας να μην 

αφήσουν αποδείξεις σύμπραξης στις ανταγωνιστικές αρχές (Church & Ware, 2000), 

είτε λειτουργούν σαν να είχαν σχηματίσει καρτέλ, καθορίζοντας τις τιμές και την 

παραγωγή σε αρμονία με αυτές των ανταγωνιστών. Και οι δύο περιπτώσεις ανήκουν 

στη σιωπηρή σύμπραξη. 

Η σιωπηρή σύμπραξη (ή συνειδητός παραλληλισμός) συμβαίνει όταν εταιρίες έχουν 

τη δυνατότητα να συντονίσουν τη συμπεριφορά τους παρατηρώντας και 

ακολουθώντας την τιμολογιακή συμπεριφορά των ανταγωνιστών τους (Church & 

Ware, 2000). Οι εταιρίες σε αυτές τις περιπτώσεις αναγνωρίζουν την αμοιβαία 

εξάρτησή τους και τα πλεονεκτήματα του συντονισμού και γι’ αυτό υιοθετούν κοινά 

ωφέλιμες τακτικές δράσης. Παράλληλα όμως αποφεύγουν τις επίσημες συναντήσεις 

και τη συχνή επικοινωνία που μπορούν να προκαλέσουν την παρέμβαση των 

ανταγωνιστικών αρχών. Επιπλέον υπάρχει η πιθανότητα οι εταιρίες να εφαρμόσουν 

τις επονομαζόμενες δεύτερες καλύτερες πρακτικές (second best practices), που 

επιτρέπουν διακριτική επικοινωνία και συντονισμό της συμπεριφοράς χωρίς 

απευθείας επικοινωνία και επίσημες συμφωνίες. 

Βασική επιδίωξη των εταιριών που εφαρμόζουν την σύμπραξη, είτε αυτή είναι 

φανερή είτε σιωπηρή, αποτελεί η κοινή μεγιστοποίηση κέρδους. Οι εταιρίες 

λειτουργούν σαν να υπήρχε στον κλάδο μονοπώλιο, αποφεύγοντας διακριτικά τον 

ανταγωνισμό τιμών που θα περίμενε κάποιος να ισχύει σε μια ολιγοπωλιακή 

βιομηχανία (Waldman & Jensen, 2000). Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να επέλθει 

ισορροπία στον κλάδο, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί είσοδος νέων ανταγωνιστών. 
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Οι νέοι ανταγωνιστές, αυξάνοντας τη συνολική προσφορά θα καταφέρουν να ρίξουν 

τις τιμές στα ανταγωνιστικά επίπεδα. Συνεπώς κατά ένα μεγάλο μέρος η σταθερότητα 

και κερδοφορία της σύμπραξης εξαρτάται από την ύπαρξη εμποδίων εισόδου νέων 

ανταγωνιστών. Όταν νέες εταιρίες μπορούν εύκολα να εισέλθουν στον κλάδο και να 

αποσπάσουν μερίδιο αγοράς από τις εγκατεστημένες χρεώνοντας χαμηλότερες τιμές, 

τότε το κίνητρο για σύμπραξη είναι μικρότερο. Αντίθετα αν στον κλάδο υπάρχουν 

σημαντικά εμπόδια εισόδου, όπως διαφοροποίηση προϊόντος, οικονομίες κλίμακας 

και υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο, οι εγκατεστημένες εταιρίες ενός ολιγοπωλιακού 

κλάδου έχουν αυξημένο κίνητρο σύμπραξης (Friederiszick & Maier-Rigaud, 2008). 

Η παραπάνω δήλωση όμως, όσο αληθής και να είναι, δε συνεπάγεται ότι η ίδια η 

σύμπραξη αποτελεί σημαντικό εμπόδιο εισόδου. Η εμπόδιση της εισόδου λόγω της 

σύμπραξης οφείλεται σε ένα μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων που αποκομίζουν από 

αυτήν οι εγκατεστημένες. Οι τρόποι με τους οποίους η σύμπραξη, φανερή ή σιωπηρή, 

μπορεί να εμποδίσει την είσοδο, προέρχονται από τις επιπτώσεις των δικτύων 

συνεργασίας, των πλεονεκτημάτων πρωτοπορίας, των πλεονεκτημάτων κόστους και 

της κερδοφορίας των εγκατεστημένων. Η αυξημένη κερδοφορία των εγκατεστημένων 

επιτρέπει την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων με ιδία κεφάλαια, τα 

πλεονεκτήματα κόστους πηγάζουν από την ευνοϊκή πρόσβαση σε 

πλουτοπαραγωγικές πηγές, τα πλεονεκτήματα πρωτοπορίας αφορούν την κατάληψη 

μεριδίου αγοράς με μικρότερο κόστος, ενώ τα δίκτυα συνεργασίας συμβάλλουν στον 

καλύτερο συντονισμό παραγωγής και διανομής μεταξύ των συνεργαζόμενων 

εταιριών. Αυτά μπορεί να δράσουν μαζί με άλλα δομικά και στρατηγικά εμπόδια 

εισόδου για να αποκλείσουν την είσοδο. Για παράδειγμα ένα καρτέλ θα μπορούσε να 

εφαρμόσει περιοριστική τιμολόγηση σε μια μικρή τοπική αγορά για να ωθήσει στην 

έξοδο κάποιο νέο ανταγωνιστή και για να αποθαρρύνει άλλους, πιθανούς 

ανταγωνιστές, από το να εισέλθουν. 

Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις συνθήκες εισόδου, αλλά όχι 

αρκετά για να εμποδίσουν την είσοδο επ’ αόριστο. Οι επιπτώσεις τους βασίζονται 

περισσότερο στην αποδοτικότητα του κάθε ξεχωριστού δομικού ή στρατηγικού 

εμποδίου, παρά στην συντονισμένη δράση των εγκατεστημένων εταιριών. Σημαντικά 

εμπόδια εισόδου που προέρχονται από τη σύμπραξη θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε 

μόνο στις περιπτώσεις όπου μιλάμε για κυβερνητικά βασισμένα μονοπώλια, όπου η 

είσοδος νέων ανταγωνιστών, εγχώριων ή ξένων, εμποδίζεται από νομικά εμπόδια 

εισόδου. Κατά τα άλλα, κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι η σύμπραξη 
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αποτελεί περισσότερο κίνητρο εισόδου, λόγω των υψηλών κερδών που καταγράφουν 

οι εγκατεστημένες, παρά σαν εμπόδιο. 

Στους παράγοντες που εξασθενούν μάλιστα την απευθείας επίπτωση της σύμπραξης 

στην είσοδο, πρέπει να συμπεριληφθούν και όλες αυτές οι παράμετροι και 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να μπορέσει μια σύμπραξη να είναι 

αποτελεσματική. Κάποιες από αυτές είναι οι ακόλουθες (Church & Ware, 2000, σελ 

314, 318-325): να υπάρχει ανελαστική ζήτηση και λίγα υποκατάστατα, τα προϊόντα 

να είναι ομοιογενή, ο αριθμός των εταιριών του κλάδου να είναι περιορισμένος, οι 

επιτροπές ανταγωνισμού να μη λειτουργούν αποδοτικά, τα κόστη συντονισμού να 

μην είναι μεγάλα, οι τιμές των άλλων εταιριών να είναι δημόσιες και να υπάρχει 

συνεχής ενημέρωση για αυτές, να υπάρχει συμφωνία, εμπιστοσύνη και καλή 

επικοινωνία μεταξύ των εταιριών, να μην υπάρχουν σημαντικές ασυμμετρίες 

κόστους, η καινοτομία να είναι περιορισμένη και να μην υπάρχει μεγάλη 

διαφοροποίηση προϊόντων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες σε συνάρτηση με το ιδιωτικό 

κίνητρο της κάθε εταιρίας να σπάσει τη συμφωνία και να πράξει διαφορετικά από τα 

συμφωνημένα όποτε τη συμφέρει, εξασθενίζουν την επίπτωση της σύμπραξης ως 

στρατηγικό εμπόδιο εισόδου.  
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3.2  ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ  

 

3.2.1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η πολιτική ανταγωνισμού σύμφωνα με τον Motta (2004) αποτελείται από “ένα 

σύνολο πολιτικών και νόμων που σαν στόχο έχουν να διασφαλίσουν ότι ο 

ανταγωνισμός στις αγορές δεν περιορίζεται με τρόπο τέτοιο που να μειώνει την 

κοινωνική ευημερία” (σελ. 30). Ο συνδυασμός νομοθεσίας και πολιτικών γίνεται με 

σκοπό να υπάρχει μια σχετική ευελιξία απέναντι στις οικονομικές συνθήκες που 

αντιμετωπίζονται κάθε φορά. Οι πολιτικές που χρησιμοποιούνται για την τόνωση του 

ανταγωνισμού μπορούν να πάρουν πολλές μορφές (όπως πχ φοροελαφρύνσεις, 

επιδοτήσεις, παροχή τεχνολογίας, κρατικές ενισχύσεις κ.α.), και προσαρμόζονται 

κάθε φορά σύμφωνα με  τις ισχύουσες συνθήκες του γενικότερου οικονομικού 

περιβάλλοντος. Οι νόμοι από την άλλη έχουν πιο μακροπρόθεσμη ισχύ και το σύνολο 

τους αποτελεί το ισχύον δίκαιο ανταγωνισμού. Στην προσπάθεια να παρουσιαστεί η 

τρέχουσα ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού σε σχέση με τα εμπόδια εισόδου, είναι 

πιο πρακτικό να αναφερθεί η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά όλους τους 

βιομηχανικούς κλάδους παρά οι πολιτικές που αλλάζουν ανά διαστήματα και 

διαμορφώνονται ξεχωριστά για κάθε κλάδο. Ωστόσο μια λεπτομερής ανάλυση της 

λειτουργίας του ανταγωνισμού σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία, πρέπει 

αναπόφευκτα να περιγράφει και τις πολιτικές που τον επηρεάζουν. 

 

Η απαρχή του δικαίου ανταγωνισμού στην Ευρώπη έγινε με την Συνθήκη του 

Παρισιού που οποία υπογράφηκε το 1951 ανάμεσα σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, 

Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο) και σχημάτισε την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα. Αυτή η συνθήκη απαγόρευε τους εμπορικούς 

περιορισμούς και τις μεροληπτικές και περιοριστικές πρακτικές που μπορούσαν να 

διαστρεβλώσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών που αργότερα αποτελέσαν τα 

ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 65 της Συνθήκης του Παρισιού, το 

οποίο εμπόδιζε τις συμφωνίες και τις εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ των εταιριών, 

αποτέλεσε τη βάση για το κατοπινό άρθρο 81 της Συνθήκης της Ρώμης (Συνθήκη περί 



 261

ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 1957).23 Επίσης το άρθρο 66 της συνθήκης 

που αφορούσε την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης αποτέλεσε την βάση για το 

άρθρο 82 της Συνθήκης της Ρώμης. Αυτά τα δύο άρθρα σε συνδυασμό με τον 

κανονισμό για τις συγχωνεύσεις αποτελούν τις βάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου 

ανταγωνισμού.  

Το άρθρο 81 της Συνθήκης της Ρώμης αφορά τον έλεγχο των συγχωνεύσεων και της 

σύμπραξης μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν “ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την 

παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή την νόθευση του ανταγωνισμού εντός της κοινής 

αγοράς”. Πρακτικές που κατατάσσονται ως τέτοιες είναι ο καθορισμός υψηλών 

τιμών, ο περιορισμός της παραγωγής και της διάθεσης προϊόντων, ο περιορισμός της 

τεχνολογικής ανάπτυξης και των επενδύσεων, η αδυναμία πρόσβασης στις πηγές 

ανεφοδιασμού, η άνιση μεταχείριση των συναλλασσομένων και τέλος οι πρόσθετες 

παροχές. Εξαιρέσεις αποτελούν οι περιπτώσεις όπου οι πρακτικές αυτές συμβάλλουν 

στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή στην προώθηση της 

τεχνικής ή οικονομικής προόδου, και εξασφαλίζουν συγχρόνως στους καταναλωτές 

δίκαιο τμήμα από το όφελος που προκύπτει. 

Το άρθρο 82 αφορά την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης. Η κατάχρηση αυτή 

παρατηρείται μέσω της επιβολής μη δικαίων τιμών αγοράς ή όρων συναλλαγής, του 

περιορισμού της παραγωγής ή της τεχνολογίας, της εφαρμογής άνισων όρων μεταξύ 

συναλλασσομένων και των πρόσθετων παροχών. Όπως παρατηρεί ο Motta (2004), 

είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για να υπάρξει κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης πρώτα 

πρέπει να καθοριστεί ότι η δεσπόζουσα θέση υπάρχει. Η κυριαρχία στην αγορά 

ορίστηκε σε μια από τις πρώτες υποθέσεις που δικαστήκαν με βάση το άρθρο 82, την 

Hoffmann-La Roche, και συγχωνεύθηκε στην παράγραφό 2 του Κανονισμού για τις 

Συγχωνεύσεις: “Η δεσπόζουσα θέση ... αφορά μια κατάσταση οικονομικής ισχύος που 

κατέχουν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, η οποία τους επιτρέπει να παρεμποδίσουν τη 

διατήρηση του ουσιαστικού ανταγωνισμού στη σχετική αγορά, παρέχοντας τους τη 

δυνατότητα να συμπεριφέρονται σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα έναντι των 

ανταγωνιστών, των πελατών τους και, τελικά, των καταναλωτών”. 

Το μερίδιο αγοράς μπορεί επίσης να αποτελέσει ένδειξη δεσπόζουσας θέσης, με το 

ποσοστό του 40% της αγοράς να αποτελεί το όριο για τον καθορισμό της (αυτό το 

                                                 
23 Πρώην άρθρο 85 της Συνθήκης. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ αναρίθμησε τα άρθρα της Συνθήκης της 

Ρώμης. 
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όριο καθορίστηκε στην απόφαση United Brands). Σημαντικό είναι να τονιστεί, όμως, 

ότι το δίκαιο ανταγωνισμού δεν τιμωρεί αυτή καθαυτή την κατοχή δεσπόζουσας 

θέσης, αλλά την κατάχρηση αυτής μέσω των περιοριστικών πρακτικών και της 

υπερβολικής αύξησης των τιμών.  

Οι συγχωνεύσεις δεν έγιναν ρητό αντικείμενο της ευρωπαϊκής πολιτικής 

ανταγωνισμού μέχρι την υιοθέτηση του Κανονισμού Συγχωνεύσεων το 1989, και την 

αναμόρφωση αυτού το 2004. Σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς, κάθε 

προσπάθεια συγκέντρωσης (ο όρος αυτό χρησιμοποιήθηκε για να συμπεριλάβει τόσο 

τις συγχωνεύσεις όσο και τις εξαγορές) πρέπει να κοινοποιείται στην Ομάδα 

Εργασίας για τις Συγχώνευσεις (Merger Task Force), μια ειδική μονάδα της 

διεύθυνσης ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσα σε επτά ημέρες από τη 

συμφωνία ή την ανακοίνωση της δημόσιας προσφοράς.24  

Η MTF έχει ένα μήνα για να πραγματοποιήσει τον πρώτο κύκλο της έρευνας και να 

αποφασίσει αν θα επιτρέψει ή θα απαγορεύσει τη συγκέντρωση. Στην δεύτερη 

περίπτωση η MTF έχει τέσσερις πρόσθετους μήνες για να αποφασίσει σχετικά με την 

πρόταση συγκέντρωσης, κατόπιν βαθύτερης έρευνας. Στο τέλος, υπάρχουν τρεις 

πιθανές εκβάσεις σ’ αυτή τη διαδικασία. Η συγκέντρωση να επιτραπεί, να 

απαγορευθεί, ή να επιτραπεί με ορισμένους όρους, τις θεραπείες. Η τήρηση του 

αυστηρού χρονικού πλαισίου σε αυτές τις υποθέσεις είναι πολύ σημαντική, διότι 

μειώνει στο ελάχιστο τις αρνητικές επιπτώσεις που η γραφειοκρατική χρονοτριβή 

μπορεί να έχει στην λειτουργία των αγορών. Όπως παρατηρεί ο Motτa (2004), η 

αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων της παρέμβασης του δικαίου ανταγωνισμού 

ήταν και από τους πρωταρχικούς λόγους για τους οποίους εισήχθη ο Κανονισμός για 

τις Συγχωνεύσεις. Από την ευρωπαϊκή επιτροπή βέβαια δεν ελέγχονται όλες οι 

συγκεντρώσεις. Ελέγχονται μόνο αυτές που αφορούν τις μεγάλες εταιρίες και αυτές 

που έχουν σημαντική παρουσία σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Οι υπόλοιπες 

υποθέσεις εξετάζονται από τις εθνικές επιτροπές ανταγωνισμού. Βασικός στόχος των 

κανονισμών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του αναθεωρημένου Κανονισμού 

                                                 
24 Το δίκαιο ανταγωνισμού ασκείται σε επίπεδο κοινότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ανταγωνισμού (DG Competition) και σε επίπεδο χώρας από τις εθνικές επιτροπές ανταγωνισμού των 

κρατών μελών. Σε κοινοτικό επίπεδο, οι υποθέσεις ενάντια στις αποφάσεις της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού δικάζονται από το Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο (CFI), ενώ οι εφέσεις από το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο. Σε εθνικό επίπεδο αρμόδια είναι τα δικαστήρια της χώρας. 
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Συγχωνεύσεων (2004) είναι να αποτραπούν οι συγκεντρώσεις που δημιουργούν 

δεσπόζουσα θέση στην αγορά. 

Οι βασικοί στόχοι του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού, αλλά και της πολιτικής 

ανταγωνισμού γενικότερα, πέραν της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και της 

ευημερίας των Ευρωπαίων κατοίκων (όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης 

του 1957) είναι επίσης η οικονομική αποτελεσματικότητα και η ολοκλήρωση της 

ευρωπαϊκής αγοράς. Όπως αναφέρει η Επιτροπή (2000): “Ο πρώτος στόχος της 

πολιτικής ανταγωνισμού είναι η διατήρηση των ανταγωνιστικών αγορών. Η πολιτική 

ανταγωνισμού χρησιμεύει ως ένα όργανο για την ενθάρρυνση της βιομηχανικής 

αποδοτικότητας, τη βέλτιστη κατανομή των πόρων, την τεχνική πρόοδο και την ευελιξία 

προσαρμογής σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον». Σε κάποιο άλλο σημείο της έκθεσης 

αναφέρεται: “Ο δεύτερος στόχος είναι η ενιαία αγορά. Μια εσωτερική αγορά είναι μια 

ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας αποδοτικής και ανταγωνιστικής 

βιομηχανίας” (Report on Competition Policy, 2000, σελ. 6).  

Σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική όμως παίζουν και οι μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι επιχειρήσεις αυτές συχνά εξαιρούνται από το δίκαιο 

ανταγωνισμού και απολαμβάνουν ειδικής μεταχείρισης από την Επιτροπή. Η 

μεταχείριση αυτή μπορεί να πάρει πολλές μορφές όπως: κρατικές ενισχύσεις, 

επιδοτούμενα δάνεια, ενίσχυση στην Ε&Α, εγγυήσεις, προώθηση κ.α. Οι συμφωνίες 

μεταξύ εταιριών αυτού του είδους δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από το δίκαιο 

ανταγωνισμού στη βάση ότι δεν έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη γενικότερη λειτουργία 

της αγοράς (το αποκαλούμενο de minimus doctrine) (De Minimis Notice, 2001). Τα 

ποσοτικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του αντίκτυπου των 

συμφωνιών μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι το μερίδιο αγοράς (10% 

μεταξύ ανταγωνιστών και 15% μεταξύ εταιριών σε διαφορετικούς κλάδους) και το 

μέγεθος (ως ΜΜΕ ορίζεται η επιχείρηση που έχει έναν κύκλο εργασιών μέχρι 40 

εκατομμυρίων ευρώ, ισολογισμό 27 εκατομμυρίων ευρώ και έναν μέγιστο αριθμό 

250 υπαλλήλων) (Σύσταση της Επιτροπής, 1996, σελ. 4). Εξαιρέσεις αποτελούν οι 

περιπτώσεις όπου οι συμφωνίες μεταξύ ΜΜΕ μπορούν να εμποδίσουν τον 

ανταγωνισμό σε ένα σημαντικό μέρος της σχετικής αγοράς ή που περιορίζουν τον 

ανταγωνισμό από την αθροιστική επίδραση παράλληλων δικτύων παρόμοιων 

συμφωνιών μεταξύ διάφορων παραγωγών ή εμπόρων (Motta, 2004, σελ. 16). Ένας 

άλλος λόγος για την ειδική μεταχείριση των ΜΜΕ από την επιτροπή είναι η 

αναγνώριση του ουσιαστικού ρόλου που οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να παίξουν 
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στην τόνωση του ανταγωνισμού, στην απασχόληση και στην καινοτομία (European 

Commission, 2009).  

Εξαίρεση αποτελούν επίσης ορισμένες συμφωνίες Ε&Α μεταξύ εταιριών. Το 1984 

εκδόθηκε μια γενική απαλλαγή για τις συμφωνίες Ε&Α. Αιτιολογώντας αυτήν την 

απαλλαγή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε ότι: “Σε πολλές περιπτώσεις, η 

συνεργία που προκύπτει από τη συνεργασία είναι απαραίτητη επειδή δίνει τη 

δυνατότητα στους εταίρους να μοιραστούν τους οικονομικούς κινδύνους που 

συνδέονται με το έργο, και συγκεκριμένα, να ενώσουν μία μεγάλη σειρά διανοητικών 

και πνευματικών πόρων και την εμπειρία τους, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο τη 

μεταβίβαση της τεχνολογίας”. Επίσης το 2000 η Επιτροπή δημοσίευσε τις Εξαιρέσεις 

για την Έρευνα και Ανάπτυξη, μέσω των οποίων ορισμένες μορφές συνεργατικών 

συμφωνιών για Ε&Α που υπό συνθήκες εξαιρούνται από το Άρθρο 81 της Συνθήκης 

της Ρώμης. Ειδικότερα, οι συνεργαζόμενες εταιρίες πρέπει να είναι ελεύθερες να 

χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της Ε&Α ανεξάρτητα στην παραγωγή και τη 

διανομή (για να αποφύγουν τους περιορισμούς του ανταγωνισμού), και όταν είναι 

ανταγωνιστικές εταιρίες το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς τους δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 15%. Ακόμα και αν η συλλογική επιχείρηση δεν είναι κατάλληλη για 

την  απαλλαγή όμως,  τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν ωστόσο να υποβάλουν αίτηση 

για μεμονωμένη απαλλαγή από το άρθρο 81.  
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3.2.2 ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

 

Οι βασικές πηγές του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού σε σχέση με τα εμπόδια 

εισόδου είναι τρεις: οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την Αξιολόγηση των Οριζόντιων 

Συγκεντρώσεων (2004) (αποτελεί αναθεώρηση των Οδηγιών του 1989), οι 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Κάθετους Περιορισμούς (2000) και oι 

Κατευθυντήριες Γραμμές για την Αξιολόγηση των Μη Οριζόντιων Συγκεντρώσεων 

(2008). Από τους τίτλους των κειμένων που περιλαμβάνουν τις αναφορές στα 

εμπόδια εισόδου, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί εξαρχής ότι τα εμπόδια εισόδου δεν 

αποτελούν μια αυτόνομη ενότητα ελέγχου από την επιτροπή, αλλά αποτελούν 

συνθήκες και χαρακτηριστικά της αγοράς που συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις 

εξέτασης πιθανών παραβάσεων των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ρώμης. Σε 

μερικές περιπτώσεις, όμως, συμπεριλαμβάνονται και στις προληπτικές αυτεπάγγελτες 

έρευνες που διεξάγει η επιτροπή για τη λειτουργία του ανταγωνισμού σε 

στοχευμένους κλάδους.  

Ο καθορισμός των εμποδίων εισόδου στην αγορά απαιτεί πρώτα να καθοριστούν τα 

γεωγραφικά και ποιοτικά όρια της σχετικής αγοράς. Ο ορισμός της σχετικής αγοράς 

προϊόντων που χρησιμοποιεί η Επιτροπή είναι ο εξής: "Η αγορά του σχετικού 

προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες που είναι δυνατόν να 

εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των 

χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται", 

(Ανακοίνωση της Επιτροπής, 1997). Η επιτροπή παράλληλα ορίζει και την σχετική 

γεωγραφική αγορά με τον εξής τρόπο: “H σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει 

την περιοχή όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προμήθεια 

προϊόντων ή υπηρεσιών και οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η 

οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις εν λόγω περιοχές 

οι όροι του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά”. Ο ορισμός της σχετικής αγοράς, 

τόσο αναφορικά με τα προϊόντα όσο και με τη γεωγραφική διάσταση, έχει 

καθοριστική σημασία για την εξέταση μιας υπόθεσης ανταγωνισμού, αφού από αυτόν 

εξαρτώνται η μέτρηση του μεριδίου και της δύναμης αγοράς αλλά και των εμποδίων 

εισόδου. 

Η σημασία της εισόδου στις αγορές αναφέρεται στην παράγραφο 68 των 

Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις Οριζόντιες Συγκεντρώσεις του 2004: “'Όταν η 
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είσοδος στην αγορά είναι αρκετά εύκολη, η συγκέντρωση δεν είναι πιθανό να 

δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους για τον ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, η ανάλυση 

του στοιχείου αυτού είναι σημαντική για τη συνολική αξιολόγηση των προβλημάτων 

ανταγωνισμού. Για να θεωρηθεί ότι ασκεί επαρκή ανταγωνιστική πίεση στα 

συμμετέχοντα στη συγκέντρωση μέρη, η είσοδος στην αγορά πρέπει να αποδεικνύεται 

ότι είναι πιθανή, έγκαιρη και σε τέτοια κλίμακα ώστε να αποτρέψει ή να ματαιώσει τις 

τυχόν αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις της συγκέντρωσης”. Συνεπώς η είσοδος 

εξετάζεται από την Επιτροπή σε τρία επίπεδα: το πρώτο επίπεδο είναι η πιθανότητα 

εισόδου, το δεύτερο η χρονική διάρκεια που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί και 

τρίτο είναι η επάρκεια της εισόδου. Τα εμπόδια εισόδου κατατάσσονται στο πρώτο 

επίπεδο, και το μέγεθος τους είναι που επηρεάζει τα υπόλοιπα δύο.  

Ο ορισμός που υιοθέτησε η Επιτροπή για τα εμπόδια εισόδου αναφέρεται στην 

παράγραφο 70 των Κατευθυντηρίων Γραμμών του 2004 και είναι ο εξής: “τα εμπόδια 

κατά την είσοδο είναι ειδικά χαρακτηριστικά της αγοράς, που παρέχουν πλεονεκτήματα 

στις ήδη παρούσες επιχειρήσεις έναντι των δυνητικών ανταγωνιστών τους”. Αυτός ο 

ορισμός, αν και δεν κάνει κάποια συγκεκριμένη αναφορά στις επιπτώσεις των 

πλεονεκτημάτων που αναφέρει, ωστόσο αποφεύγει τους συνήθεις περιορισμούς που 

παρατηρούνται σε άλλους ορισμούς εμποδίων εισόδου και είναι αρκετά ευρύς ώστε 

να συμπεριλάβει μια μεγάλη ποικιλία παραγόντων που μπορούν πιθανώς να 

επηρεάσουν την ευκολία εισόδου. Η βασική επίπτωση των εμποδίων εισόδου 

περιγράφεται στην παράγραφο 70 των Γραμμών του 2004: “Τα εμπόδια που μπορεί να 

αντιμετωπίσουν κατά την είσοδο τους οι δυνητικοί νέοι ανταγωνιστές καθορίζουν τους 

κινδύνους και το σχετικό κόστος της εισόδου στην αγορά, επηρεάζοντας έτσι και την 

αποδοτικότητα της.” Οι οδηγίες απαριθμούν πρόθυμα πολλούς από εκείνους τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την είσοδο. 

Τα πιθανά εμπόδια μπορούν να βρεθούν διάσπαρτα στα τρία κείμενα της επιτροπής 

που αναφέρθηκαν. Πιθανά εμπόδια εισόδου, σύμφωνα με την Επιτροπή, μπορούν να 

αποτελέσουν τα εξής (παράγραφοι 36, 69-73 στις Κατευθυντήριες Γραμμές του 2004, 

παράγραφοι 126-129 στις Κατευθυντήριες Γραμμές του 2000 και στις παραγράφους 

15,101 και 111στις Κατευθυντήριες Γραμμές του 2008)25: 

                                                 
25 Στα κείμενα της επιτροπής υπάρχουν παραπομπές για τις δικαστικές αποφάσεις που τα εμπόδια 

λήφθηκαν υπόψη. 
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i. Τα νομικά εμπόδια όπως οι άδειες εκμετάλλευσης, τα δασμολογικά και μη 

δασμολογικά εμπόδια στο εμπόριο, τα δικαιώματα πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα αποκλειστικά δικαιώματα και οι κρατικές 

ενισχύσεις 

ii. Τα τεχνικά πλεονεκτήματα όπως η προτιμησιακή πρόσβαση σε φυσικούς 

πόρους που η προσφορά τους είναι περιορισμένη, η κατοχή συντελεστών 

παραγωγής ή προϊόντων ή μεθόδων που προστατεύονται με διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας και οι εγκαταστάσεις βασικής σημασίας  

iii. Οι οικονομίες κλίμακας  

iv. Οι οικονομίες φάσματος 

v. Οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο  

vi. Η καινοτομία και η Ε&Α  

vii. Τα δίκτυα διανομής και πωλήσεων  

viii. Τα δίκτυα συνεργασίας 

ix. Τα πλεονεκτήματα πρώτης εγκατάστασης  

x. Οι κάθετοι περιορισμοί και η κάθετη ολοκλήρωση  

xi. Η διαφορετικοποίηση  

xii. Η διαφήμιση 

xiii. Η ύπαρξη πείρας ή καλής φήμης και η προσήλωση των πελατών σε ένα 

συγκεκριμένο σήμα  

xiv. Το κόστος μεταστροφής των πελατών σε ένα νέο προμηθευτή  

xv. Οι μακροχρόνιες συμβάσεις και οι προληπτικές επιλεκτικές μειώσεις των 

τιμών στους πελάτες που προσπαθεί να προσελκύσει ο νεοεισερχόμενος  

xvi. Η σύμπραξη 

xvii. Η αύξηση του κόστους των ανταγωνιστών 

xviii. Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα  

xix. Το δέσιμο και οι δέσμες προϊόντων  

xx. Η ασυμβατότητα 

Άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα και την βιωσιμότητα 

της εισόδου είναι και οι παρακάτω: 

1. Κόστος Βύθισης 

Το κόστος βύθισης καθορίζει το μέγεθος πολλών εμποδίων, όπως πχ οι οικονομίες 

κλίμακας, έτσι ώστε ένα μεγάλο ποσοστό κόστους βύθισης συνεπάγεται ένα 
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μεγαλύτερο κίνδυνο αποτυχίας για τους νεοεισερχομένους και περισσότερες 

πιθανότητες επιθετικής απάντησης στην είσοδο από τις εγκατεστημένες (§76, 2000). 

2. Κλίμακα Εισόδου 

Η επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η είσοδος είναι λιγότερη πιθανή, αν είναι οικονομικά 

βιώσιμη μόνο μεγάλη κλίμακα (§69, 2004).  

3. Εξέλιξη της Αγοράς 

Η είσοδος σε μια αγορά έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι επικερδής εάν στην 

αγορά που πραγματοποιείται αναμένεται σημαντική ανάπτυξη στο μέλλον, παρά εάν 

η αγορά είναι κορεσμένη ή αναμένεται ότι θα συρρικνωθεί (§72, 2004; §130, 2000). 

 

Όλοι οι παράγοντες που περιγράφτηκαν παραπάνω έχουν το συνολικό αποτέλεσμα να 

επηρεάζουν το χρονικό διάστημα της εισόδου. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η είσοδος 

για να είναι αποτελεσματική ως προς τις συνέπειές της, θα πρέπει να είναι ταχεία και 

βιώσιμη. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο §74 στις Γραμμές του 2004: “Η 

ενδεδειγμένη χρονική περίοδος θεωρείται ότι εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και τη 

δυναμική της αγοράς, καθώς και από τις ιδιαίτερες δυνατότητες των δυνητικών νέων 

ανταγωνιστών. Ωστόσο, η είσοδος θεωρείται κατά κανόνα έγκαιρη, μόνο εάν γίνει μέσα 

σε δύο χρόνια.” Το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί για την επιτροπή το όριο 

σύμφωνα με το οποίο θα εκτιμηθεί η πιθανότητα και αποτελεσματικότητα της 

εισόδου στην εξουδετέρωση της δύναμης αγοράς των εγκατεστημένων εταιριών. 

Καθοριστικό παράγοντα για την Επιτροπή αποτελεί εν τέλει και η επάρκεια της 

εισόδου, η οποία καθορίζεται από το μέγεθος της εισόδου. Αποτελεσματική είσοδος 

θεωρείται αυτή που μπορεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό αντίκτυπο στην αγορά και τις 

τιμές. Είσοδος μικρής κλίμακας, για παράδειγμα σε κάποιο εξειδικευμένο “θύλακα” 

της αγοράς, ενδέχεται να μη θεωρηθεί υπολογίσιμη (§75, 2004). 

Τέλος, η μέτρηση του μεγέθους των εμποδίων εισόδου για την Επιτροπή μπορεί να  

γίνει με δύο βασικούς τρόπους. O πρώτος είναι η εξέταση επιχειρήσεων που εισήλθαν 

και εξήλθαν από τον κλάδο κατά το παρελθόν (§70, 2004) και ο δεύτερος, ο οποίος 

ακολουθεί την μέθοδο του Bain (1956) είναι η μέτρηση του βαθμού στον οποίο “οι 

ήδη παρούσες επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν τις τιμές τους πέραν του επιπέδου που 

αντιστοιχεί στις συνθήκες ανταγωνισμού, συνήθως πρόκειται για το ελάχιστο μέσο 

συνολικό κόστος, και να πραγματοποιήσουν υπέρογκα κέρδη, χωρίς να προσελκύσουν 

νέες επιχειρήσεις στην αγορά” (§126, 2000). Στην πραγματικότητα όμως η πρώτη 

μέθοδος είναι πολύ πιο απλή από τη δεύτερη.  
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Πολλές αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και υποθέσεις που δικάστηκαν από 

τα Ευρωπαϊκά δικαστήρια εξέτασαν την ύπαρξη εμποδίων εισόδου. Κάποιες 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι εξής: Τα νομικά εμπόδια εξετάστηκαν στις 

περιπτώσεις Vodafone/Airtouch, France Telecom/Orange και Alcoa/Reynolds, οι 

πατέντες στις United Brands Co. v  EC Commission, Hugin Kassaregister AB v EC 

Commission, Hilti AG v EC Commission, Elopak Italia v Tetra Pak (No. 2) και Saint-

Gobain/Wacker-Chemie, οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο στις Hoffmann-La Roche v EC 

Commission, Europemballage and Continental Can v Commission και Saint-

Gobain/Wacker-Chemie, η διαφοροποίηση, η διαφήμιση και η φήμη στις Perrier/ 

Nestle, United Brands Co. v  EC Commission, SCA/Metsa Tissue και The Coca-Cola 

Company/Carlsberg, τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους στις United Brands Co v 

EC Commission, Hoffmann-La Roche v EC Commission και Anglo American 

Corp./Lonrho, το κόστος βύθισης στις United Brands Co v EC Commission, 

Pilkington-Techint/SIV, Exxon/Mobile, UPM-Kymmene/Haindl, Kimberly-Clark/Scott 

και Aerospatiale Alenia/De Havilland, η Ε&Α στην Saint-Gobain/Wacker-

Chemie/NOM, τα δίκτυα διανομής και πωλήσεων στην Shell/Montecatini, οι 

οικονομίες κλίμακας στην Agfa-Gevaert/Dupont, η πλεονάζουσα δυναμικότητα στην 

Industri Kapital Nordkem/Dyno, οι κάθετοι περιορισμοί στις NVNederland Banden-

Industrie Michelin v. EC Commission, Hugin Kassaregister AB v EC Commission,  

Hilti AG/ EC Commission και Elopak Italia v Tetra Pak (No. 2), το δέσιμο προϊόντων 

στις Hilti AG v EC Commission και Elopak Italia v  Tetra Pak (No. 2) και η 

αρπακτική τιμολόγηση στην ECS v AKZO και επίσης Elopak Italia v Tetra Pak (No. 

2). 
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3.3 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

ΕΙΣΟΔΟΥ 

 
Η εμπειρική μέτρηση που θα ακολουθήσει θα διεξαχθεί σε τρία στάδια: αρχικά θα 

γίνει μια αναλυτική περιγραφή του τεχνολογικά δυναμικού κλάδου που επιλέχθηκε 

για εξέταση, της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας, με σκοπό να αναδειχθούν 

τα βασικά χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες του κλάδου. Στην συνέχεια θα 

αναφερθούν οι πιο σημαντικές εμπειρικές μελέτες μέτρησης του ύψους των εμποδίων 

εισόδου, με σκοπό να αναδειχθεί η πιο αποτελεσματική μέθοδος μέτρησης από τις 

πολλές που έχουν προταθεί στην εμπειρική βιβλιογραφία και να εξεταστούν τα 

χαρακτηριστικά της. Η μέθοδος που θα επιλεγεί, θα εφαρμοστεί στο τελευταίο μέρος 

της εργασίας στον υπό εξέταση κλάδο. Η αναλυτική συζήτηση των αποτελεσμάτων 

για τον κλάδο θα γίνει στο 4ο κεφάλαιο της εργασίας. 
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3.3.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

3.3.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΥ 

Η βιομηχανία κατασκευής φαρμακευτικών (κλάδος 24.4 στην Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση 

Οικονομικών Δραστηριοτήτων – NACE) περιλαμβάνει την κατασκευή βασικών 

φαρμακευτικών προϊόντων (NACE 24.41) και τις φαρμακευτικές προετοιμασίες 

(NACE 24.42) όπως π.χ. τα φάρμακα, τα εμβόλια, τις ομοιοπαθητικές προετοιμασίες, 

τα οδοντιατρικά σφραγίσματα, τους επιδέσμους και τις γάζες. Τα προϊόντα της 

φαρμακευτική βιομηχανίας κατασκευάζονται είτε από χημικές είτε από 

βιοτεχνολογικές διαδικασίες και προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση 

(European Business, 2007). Όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα που 

προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος της 

παραγωγής του κλάδου, ο ορισμός που έχει υιοθετηθεί γι’ αυτά είναι αυτός της 

οδηγίας 2001/83/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

1. Ιδιόκτητο φαρμακευτικό προϊόν: 

Κάθε προσυσκευασμένο φαρμακευτικό προϊόν που διοχετεύεται στην αγορά με ένα 

ξεχωριστό όνομα και συσκευασία. 

2.  Φαρμακευτικό προϊόν: 

Κάθε ουσία ή συνδυασμός ουσιών που παρουσιάζεται για την θεραπεία ή πρόληψη 

ασθενειών στα ανθρώπινα όντα. Κάθε ουσία ή συνδυασμός ουσιών που μπορεί να 

χορηγηθεί στα ανθρώπινα όντα με σκοπό να γίνει μια ιατρική διάγνωση ή 

αποκατάσταση, διόρθωση ή μετατροπή των φυσιολογικών λειτουργιών στα 

ανθρώπινα όντα, παρομοίως θεωρείται ως φαρμακευτικό προϊόν.  

3. Ουσία: 

Κάθε ύλη, ανεξαρτήτου προελεύσεως, που μπορεί να είναι: 

- ανθρώπινη, π.χ. ανθρώπινο αίμα ή παράγωγα αυτού 

- ζωική, π.χ. μικροοργανισμοί, ολόκληρα ζώα, όργανα ζώων, τοξίνες, εκχυλίσματα 

- φυτικές, π.χ. μικροοργανισμοί, φυτά, μέρη φυτών, εκχυλίσματα 

- χημικές, π.χ. στοιχεία, χημικά συστατικά και προϊόντα που παράγονται από χημική 

μετατροπή ή σύνθεση. 

Η Eurostat και ο OECD κατατάσσουν την φαρμακευτική βιομηχανία στους κλάδους 

υψηλής τεχνολογίας, λόγω των υψηλών επενδύσεων σε Ε&Α και του μεγάλου 
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ποσοστού εργατικού δυναμικού του κλάδου που απασχολείται στην Ε&Α (Eurostat, 

2007).  

Ο ρόλος της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην βελτίωση της υγείας και της ποιότητας 

ζωής των Ευρωπαίων πολιτών είναι κεντρικός. Η παραγωγή των υπαρχόντων και η 

ανάπτυξη νέων φαρμάκων συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση των ασθενειών, 

στην αύξηση του μέσου όρου ζωής και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ευρωπαίων κατοίκων. Η βιομηχανία έχει αναπτύξει φάρμακα για την αντιμετώπιση 

παλιότερων θανάσιμων ασθενειών (όπως η ευλογιά, η φυματίωση, η σύφιλη, η 

διφθερίτιδα και η πολιομυελίτιδα) και καταγράφει πρόοδο στην αντιμετώπιση 

χρόνιων ασθενειών όπως το AIDS, ο καρκίνος, οι νευρολογικές διαταραχές, το 

στομαχικό έλκος, το άσθμα και η υπέρταση (EFPIA, 2009). Από τότε που 

ανακαλύφθηκε η ασπιρίνη πριν έναν αιώνα, οι επιστημονικές και τεχνολογικές 

ανακαλύψεις στη βιομηχανία έχουν επιτρέψει στους ερευνητές σήμερα να 

στοχεύσουν τις ανθρώπινες ασθένειες πιο αποτελεσματικά, εξερευνώντας την 

βιοχημεία των ιστών και αναλύοντας την δομή των κυττάρων. Η αποκωδικοποίηση 

του ανθρώπινου γονιδιώματος αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο σε αυτήν την 

διαδικασία, επιτρέποντας στους επιστήμονες να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν νέα 

φάρμακα που ως βάση έχουν την μοριακή δομή του ανθρώπου.  

 

Β. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Τα φαρμακευτικά προϊόντα μπορούν να χωριστούν σε εκείνοι που πωλούνται βάσει 

μιας ιατρικής συνταγής (ethical) και σε εκείνα που δεν χρειάζονται ιατρική συνταγή 

και είναι δυνατόν να αγοραστούν ελεύθερα από το εμπόριο (over the counter). Αυτοί 

οι δύο τύποι φαρμακευτικών προϊόντων μπορεί να είναι είτε αρχέτυπα ή γενόσημα. 

Αρχέτυπα είναι τα φάρμακα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας και το δικαίωμα παραγωγής και πώλησης τους ανήκει σε μία ή λίγες 

εταιρίες, ενώ γενόσημα φάρμακα είναι αυτά που αποτελούν αντίγραφα των 

αρχέτυπων και φτάνουν στην αγορά όταν λήξει η περίοδος προστασίας από τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Από την πλευρά της προσφοράς υπάρχουν δηλαδή δύο τύποι εταιρειών. Ο πρώτος 

τύπος εταιριών είναι οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων σκευασμάτων, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην έρευνα, την ανάπτυξη, τη διαχείριση κανονιστικών 

διαδικασιών, την παραγωγή, την εμπορία και τελικά τη διοχέτευση στην αγορά 

καινοτόμων φαρμάκων. Τα προϊόντα τους συνήθως προστατεύονται από διπλώματα 
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ευρεσιτεχνίας τα οποία, αφενός, αντισταθμίζουν τις πολύ μεγάλες δαπάνες που 

καταβάλλουν για καινοτομία και, αφετέρου, καθιστούν γνωστές στο κοινό τις 

πληροφορίες για τα νέα φάρμακα. Η νομική προστασία της πατέντας περιορίζεται 

χρονικά στα 20 χρόνια, παρακινώντας έτσι την εταιρεία να διαθέσει την καινοτομία 

στην αγορά το συντομότερο δυνατό και διασφαλίζοντας ότι η εταιρεία θα 

εξακολουθήσει να καινοτομεί και να παράγει νέα προϊόντα στο μέλλον.  

Η δεύτερη κατηγορία, οι εταιρείες που παράγουν γενόσημα σκευάσματα, δύνανται να 

εισέλθουν στην αγορά με φάρμακα ισοδύναμα με τα αρχέτυπα σκευάσματα αφού 

λήξει η περίοδος προστασίας του αρχέτυπου σκευάσματος από το δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας ή αφού λήξει η περίοδος αποκλειστικότητας των δεδομένων για τα 

αρχέτυπα σκευάσματα (Επιτροπή Ανταγωνισμού, 2009). Στην περίπτωση των 

βιοφαρμακευτικών τα αντίγραφα φάρμακα ονομάζονται βιοπαρόμοια (EGA, 2010). 

Οι τιμές τους είναι συνήθως πολύ χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των αρχέτυπων 

σκευασμάτων. Αυτό συμβάλλει στον περιορισμό των δημόσιων δαπανών υγείας και 

ωφελεί τους καταναλωτές μέσω της διαθεσιμότητας πολλαπλών προϊόντων. 

Το μερίδιο των γενόσημων φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά διαφέρει σημαντικά 

μεταξύ των κρατών μελών, συνολικά όμως τα γενόσημα φάρμακα το 2006 

αποτελούσαν το 50% των φαρμάκων που χορηγήθηκαν στην ΕΕ (EGA, 2006).  

Γράφημα 1: Ποσοστό γενόσημων φαρμάκων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, 2006 
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Στο Γράφημα 1 μπορούμε να παρατηρήσουμε το ποσοστό των γενόσημων φαρμάκων 

που διακινήθηκε σε έναν αριθμό ευρωπαϊκών χωρών κατά το έτος 2006. Σε χώρες 

όπως η Ιρλανδία και η Ελλάδα το ποσοστό αυτό ήταν αρκετά μικρό (κάτω του 5% 

τόσο σαν αξία όσο και σαν ποσότητα), ενώ σε χώρες όπως η Δανία και η Πολωνία η 

αναλογία των γενόσημων φαρμάκων αυξάνεται σημαντικά με τα φάρμακα αυτά να 

καταλαμβάνουν πάνω από την μίση αξία και ποσότητα της συνολικής αγοράς 

φαρμάκων. 

 

Γ. ΣΧΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η φαρμακευτική βιομηχανία σχετίζεται ποικιλοτρόπως και με την ευρωπαϊκή 

οικονομία. Από την πλευρά του κόστους ο ανταγωνισμός στην φαρμακευτική 

βιομηχανία είναι πολύ σημαντικός γιατί καθορίζει τις δαπάνες που καταβάλλονται 

από τα εθνικά συστήματα υγείας και τους καταναλωτές για τα φάρμακα. Το ποσοστό 

του συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕΠ που δαπανάται για την υγεία είναι αρκετά 

σημαντικό και αυτό μπορεί να παρατηρηθεί στο Γράφημα 2. 

Γράφημα 2: Συνολική δαπάνη (δημόσια και ιδιωτική) για την υγεία ως ποσοστό του 

Ευρωπαϊκού ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές 
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 Πηγή: EFPIA (2008), OECD Health Data 2007 Statistics and Indicators for 30 Countries (2007) 

Όπως βλέπουμε από το Γράφημα 2 το ποσοστό του ευρωπαϊκού ΑΕΠ που δαπανάται 

για την υγεία παρουσιάζει μια σταθερή ανοδική πορεία, με μια αύξηση της τάξης του 

4.1% μεταξύ του 1970 και 2006. Από την συνολική δαπάνη για την υγεία ένα μεγάλο 

ποσοστό διατίθεται για την αγορά φαρμάκων. Τον διαχωρισμό της συνολικής 

δαπάνης υγείας και το ποσοστό που καταλαμβάνουν τα φαρμακευτικά προϊόντα τα 

βλέπουμε στη Γράφημα 3. 
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Γράφημα 3: Διαχωρισμός δαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επιλεγμένα έτη    
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Πηγή: EFPIA (1999, 2005, 2007, 2009) 

Τα φάρμακα αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής δαπάνης για την 

υγεία, με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Το 

ποσοστό των φαρμάκων στην συνολική δαπάνη αυξάνεται όχι μόνο επειδή τα 

φάρμακα παρέχουν την αποδοτικότερη θεραπεία για πολλές ασθένειες, αλλά επίσης 

διότι δημιουργούν σχετικές οικονομίες μειώνοντας το κόστος στις άλλες πτυχές της 

φροντίδας υγείας.  

Σημαντικό ρόλο στα αυξανόμενη δαπάνη για την υγεία και αντιστοίχως για τα 

φαρμακευτικά προϊόντα, παίζει και η αύξηση που παρατηρείται στην γήρανση του 

πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γράφημα 4).  

Γράφημα 4: Ποσοστό ηλικιωμένων ανθρώπων (πάνω από τα 65) στον συνολικό 

πληθυσμό των Ευρωπαϊκών χωρών (ΕU27) 
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Πηγή: EFPIA (2008) 
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Όπως βλέπουμε στο Γράφημα 4, ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ηλικίας 

65+ αυξάνεται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες, με μια αύξηση της τάξης του 4,2% 

να παρατηρείται ανάμεσα στο 1980 και το 2010. Αυτό κατά ένα μεγάλο μέρος 

οφείλεται στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής και στην καλύτερη φροντίδα που 

παρέχεται από τα εθνικά συστήματα υγείας. Η αύξηση αυτή όμως του ποσοστού 

ηλικιωμένων ως μεριδίου του πληθυσμού αναμένεται να δημιουργήσει αύξηση στην 

συνολική δαπάνη υγείας, αφού συνήθως οι μεγάλες ηλικίες είναι αυτές που 

χρειάζονται φαρμακευτική ή νοσοκομειακή αγωγή. 
 

Δ. ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΥ 

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής και της συνολικής αξίας του φαρμακευτικού 

κλάδου καταλαμβάνει η υποδιαίρεση των φαρμακευτικών προετοιμασιών. Στον 

Πίνακα 1 καταγράφεται η συμμετοχή κάθε υποδιαίρεσης του κλάδου στη συνολική 

βιομηχανία κατά το έτος 2006. 

 

Πίνακας 1: Συμμετοχή υποδιαιρέσεων στο συνολικό προφίλ του κλάδου, 2006 

 

Πηγή: Eurostat European Business (2009) 

Η παραγωγή του φαρμακευτικού κλάδου αυξάνεται σταθερά κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες. Αυτό οφείλεται κυρίως στις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει από 

ιδιωτικές εταιρίες και κυβερνήσεις στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων, στην 

βιομηχανοποίηση της παραγωγής και στην άνθηση του εμπορίου μεταξύ των χωρών 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Η αξία παραγωγής της βιομηχανίας 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 5.  

Γράφημα 5: Παραγωγή Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας ως αξία σε εκ. € 
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 Πηγή: EFPIA (2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 

Η παραγωγή του κλάδου διπλασιάστηκε μεταξύ του 1990 και 2000, ενώ σε σχέση με 

το 2007, η παραγωγή των φαρμακευτικών εταιριών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

έχει σχεδόν τριπλασιαστεί (τα στοιχεία ως το 2004 αφορούν την ΕΕ των 25, ενώ από 

εκεί και πέρα την ΕΕ των 27 με την προσθήκη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας). Ο 

φαρμακευτικός κλάδος παρουσιάζει μια συνεχώς αυξητική τάση και ως προς τις 

πωλήσεις των εταιριών.  

Γράφημα 6: Αξία Πωλήσεων Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας 2000-2007     
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Πηγή: Eurostat SBS (2010) 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 6, η αξία των πωλήσεων του κλάδου αυξάνεται 

σημαντικά χρόνο με τον χρόνο, φτάνοντας τα 205 δις € το 2007 και καταγράφοντας 

μια συνολική αύξηση ανάμεσα σε 2000 και 2007 της τάξης του 40%. 
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Η προστιθέμενη αξία του κλάδου στην ευρωπαϊκή οικονομία παρουσιάζει επίσης μια 

αυξητική τάση. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 7, η προστιθέμενη αξία κινείται γύρω 

στο ένα τρίο των πωλήσεων του κλάδου και οι τιμές που παίρνει αρχίζουν από τα 

50,5 δις € το 2000 ως τα 70,5 δις € το 2007. 

Γράφημα 7: Προστιθέμενη αξία του κλάδου στην Ευρωπαϊκή οικονομία (εκ. €) 

50.579
57.726 59.246 59.541

70.500

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2000 2002 2003 2004 2007

Προστιθέμενη αξία σε εκ Ευρώ

 
Πηγή: Eurostat European Business (1999-2005, 2007, 2009) 

Η ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία συμβάλλει επίσης σημαντικά στην Ευρωπαϊκή 

οικονομία προσφέροντας έναν μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας στους Ευρωπαίους 

κατοίκους. Η απασχόληση στην ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία παρουσιάζεται 

στο παρακάτω γράφημα.  

Γράφημα 8: Αριθμός εργαζομένων στην ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία 
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Η απασχόληση στην βιομηχανία παρουσιάζει μια αυξητική τάση, ειδικά κατά την 

τελευταία δεκαετία. Από το 1990 ως το 2000 δημιουργηθήκαν 36.000 νέες θέσεις 

εργασίας στον κλάδο, ενώ από το 2000 ως το 2007, οι νέες θέσεις ήταν γύρω στις 

100.000.  

Η φαρμακευτική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζεται στο Γράφημα 9 

σύμφωνα με το ποσοστό πωλήσεων ανά χώρα. Κατά το έτος 2006 οι μεγαλύτερες 

αγορές ήταν αυτές της Γερμανίας και της Γαλλίας με 19%, ακολουθούμενες από 

αυτές της Ιταλίας (13%), του Ηνωμένου Βασιλείου (11%) και της Ισπανίας (9%). Οι 

υπόλοιπες σημαντικές αγορές ήταν αυτές της Ελλάδας, Ολλανδίας, Πολωνίας, 

Βελγίου και Πορτογαλίας. 

Γράφημα 9: Διαχωρισμός της Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής Αγοράς, 2006 
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Sources: European Commission (2010) 

Η βιομηχανία συμβάλλει και με έναν άλλο τρόπο στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς 

αποτελεί συνεχώς, κατά τα τελευταία 30 χρόνια, έναν από τους μεγαλύτερους 

εξαγωγικούς κλάδους (EFPIA, 2009). Οι εξαγωγές, οι εισαγωγές και το εμπορικό 

ισοζύγιο για τα φαρμακευτικά προϊόντα από το 2002 ως το 2007 παρουσιάζονται στο 

Γράφημα 10. 
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Γράφημα 10: Εξαγωγές, εισαγωγές και εμπορικό ισοζύγιο στα φαρμακευτικά προϊόντα 

(τιμές σε δις Ευρώ) 
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Πηγή: Eurostat European Business (1995-2005, 2007, 2009) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξήγε γύρω στα 56 δις € αξίας φαρμακευτικά προϊόντα κατά το 

έτος 2002, ποσό το οποίο αυξήθηκε σε 76, 1 δις € το 2007. Η αύξηση αυτή ήταν της 

τάξης του 35%. Οι εισαγωγές παρουσίασαν επίσης αύξηση αφού η αξία τους ανέβηκε 

από τα 33,4 δις € το 2002, στα 41,3 δις € το 2007. Η αύξηση αυτή ήταν της τάξης του 

24%. Το εμπορικό ισοζύγιο όμως παραμένει σταθερά θετικό υπέρ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καταγράφοντας τιμές 22,5 δις € το 2002 έως 34,7 δις € το 2007.  

Αν θέλουμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι χώρες στις οποίες απευθύνονται τα 

ευρωπαϊκά φαρμακευτικά προϊόντα, θα πρέπει να εξετάσουμε το πρώτο 

σχεδιάγραμμα στο Γράφημα 11. Στο δεύτερο σχεδιάγραμμα μπορούμε να 

παρατηρήσουμε τις χώρες προέλευσης των φαρμακευτικών αγαθών που εισήχθησαν 

στην Ευρώπη κατά το έτος 2006. 

Γράφημα 11: Προορισμοί εξαγωγών και προέλευση εισαγωγών 2006 
Α. Εξαγωγές Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες (2006) 
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Β. Εισαγωγές Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτες χώρες (2006) 
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Πηγή: EFPIA (2008)  

Όπως βλέπουμε στο πρώτο σχεδιάγραμμα, ένα μεγάλο μερίδιο εξαγωγών 

διοχετεύεται στις Η.Π.Α. (34%), με τις Ελβετία (14%), Ρωσία (5%), Καναδά (5%) και 

Ιαπωνία (5%) να ακολουθούν. Όσον αφορά τις εισαγωγές, η φαρμακευτική 

βιομηχανία των Η.Π.Α. προσφέρει το μεγαλύτερο μερίδιο εισαγωγών (43%), 

ακολουθούμενη από τις Ελβετία (39%), Ιαπωνία (4%) και Κίνα (3%). Ο συνολικός 

διαχωρισμός της παγκόσμιας αγοράς φαρμάκων και το μερίδιο της ευρωπαϊκής 

αγοράς μπορούμε να παρατηρηθούν στο Γράφημα 12.  

 Γράφημα 12: Μερίδια παγκόσμιας αγοράς φαρμάκων (πωλήσεις) 2007 

 
Πηγή: Medicines Australia ( 2008), IMS Health (2008) 
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Όπως βλέπουμε στον χάρτη που παρουσιάζεται στο Γράφημα 11, κατά το έτος 2007 

η ευρωπαϊκή αγορά φαρμάκων καταλάμβανε το 31,1% της παγκόσμια αγοράς, με την 

Βόρειο Αμερική (Η.Π.Α. και Καναδάς) να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο παγκόσμιο 

μερίδιο (45,8%). Οι δύο αυτές αγορές ακολουθούνται από αυτήν της Ιαπωνίας 

(9,4%), της Λατινικής Αμερικής (4,8%) και τέλος από τις υπόλοιπες περιοχές του 

πλανήτη (Ασία εκτός Ιαπωνίας, Αφρική και Αυστραλία) που καταλαμβάνουν το 8.8% 

της παγκόσμιας αγοράς.  

Τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου σύμφωνα με τις παγκόσμιες πωλήσεις και την 

χώρα προέλευσης τους μπορούμε να τις παρατηρήσουμε στον Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2: Μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρίες με παγκόσμιες πωλήσεις 2008 

Κατάταξη Εταιρία Προέλευση 

Πωλήσεις 2008 

(εκ $) 

Μερίδιο 

Αγοράς (%) 

 Παγκόσμια Αγορά  724.465  

1 Pfizer ΗΠΑ 43.363 5,99 

2 Glaxosmithkline 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 36.506 5,04 

3 Novartis Ελβετία 36.172 4,99 

4 Sanofi-Aventis Γαλλία 35.642 4,92 

5 Astrazeneca 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 32.516 4,49 

6 Roche Ελβετία 30.336 4,19 

7 Johnson & Johnson ΗΠΑ 29.425 4,06 

8 Merck & Co ΗΠΑ 26.191 3,62 

9 Abbott ΗΠΑ 19.466 2,69 

10 Eli Lilly ΗΠΑ 19.140 2,64 

Σύνολα   308.757 42,62% 
 

Πηγή: IMS Health (2008) 

Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 2, οι τρεις από τις δέκα μεγαλύτερες φαρμακευτικές 

εταιρίες στον κόσμο κατά το έτος 2008 προέρχονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 

περισσότερες μεγάλες εταιρίες προέρχονται από τις ΗΠΑ (5) ενώ δύο προέρχονται 

από την Ελβετία. Μια άλλη παρατήρηση που μπορεί να γίνει από τον πίνακα είναι ότι 
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η παγκόσμια φαρμακευτική βιομηχανία παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση, με τις 10 

μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου να κατέχουν το 42,6%  της παγκόσμιας αγοράς. 

Είναι επίσης συνηθισμένο στην φαρμακευτική βιομηχανία (για λόγους ανάλυσης των 

πωλήσεων και άσκησης της πολιτικής ανταγωνισμού) τα προϊόντα των εταιριών να 

χωρίζονται σε κατηγορίες (Πϊνακας 3). Οι κατηγορίες αυτές ονομάζονται 

θεραπευτικές κατηγορίες και περιλαμβάνουν ομάδες προϊόντων που προορίζονται να 

θεραπεύσουν την ίδια πάθηση και αποτελούν υποκατάστατα το ένα για το άλλο 

(OECD, 2000). 

 

Πίνακας 3: Μεγαλύτερες θεραπευτικές κατηγορίες με παγκόσμιες πωλήσεις 2008 

Κατάταξη  

Θεραπευτικές 

Κατηγορίες 

Πωλήσεις 

2008 (δις $) 

Μερίδιο 

Παγκόσμιων 

Πωλήσεων %) 

1 Ογκολογικά 48.189 6,65 

2  Ρυθμιστές Λιπιδίων  33.849 4,67 

3 

 Αναπνευστικοί 

Παράγοντες  31.271 4,32 

4 Αντιδιαβητικά 27.267 3,76 

5 

 Προστατευτικά 

Στομάχου  26.525 3,66 

6  Υπερτασικά  22.875 3,16 

7 Αντιψυχωτικά 22.853 3,15 

8 Αντικαταθληπτικά 20.336 2,81 

9 Αντιεπιλιπτικά 16.912 2,33 

10 Αυτοάνοσοι Παράγοντες 15.933 2,20 

  Σύνολο 266.010 36,7% 
 

Πηγή: IMS Health (2008) 

Οι θεραπευτικές κατηγορίες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις και τα μεγαλύτερα μερίδια 

αγοράς στον κόσμο είναι αυτές των ογκολογικών φαρμάκων και των ρυθμιστών 

λιπιδίων, με πωλήσεις 48,1 και 33,8 δις $ αντίστοιχα. Άλλες μεγάλες θεραπευτικές 

κατηγορίες αποτελούν τα φάρμακα που σχετίζονται με το αναπνευστικό, τα 

αντιδιαβητικά, τα φάρμακα για το στομάχι, τα υπερτασικά και έπειτα τα 
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αντιψυχωτικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Το συνολικό μερίδιο αγοράς που 

καταλαμβάνουν οι 10 μεγαλύτερες θεραπευτικές κατηγορίες παγκόσμια είναι της 

τάξης του 36.7%. 

 

Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΥ 

 

i. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Ένα βασικό δομικό χαρακτηριστικό του κλάδου των φαρμάκων είναι η υψηλής 

έντασης Έρευνα και Ανάπτυξη. Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο η 

βιομηχανία αυτή απορροφά τεράστιες επενδύσεις από ιδιωτικούς και δημόσιους 

φορείς για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Στο Γράφημα 13 είναι δυνατόν να 

παρατηρηθεί η εξέλιξη της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης για Έρευνα και 

Ανάπτυξη από το 1990 ως το 2007 σε Ευρώπη, Η.Π.Α. και Ιαπωνία. 

Γράφημα 13: Φαρμακευτικές δαπάνες για Ε&Α σε Ευρώπη, Η.Π.Α. και Ιαπωνία 

1990-2007 (τιμές σε εθνικό νόμισμα*)  
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Πηγή: EFPIA, (2009) (EFPIA, PhRMA, JPMA) 

Όπως είναι δυνατόν να παρατηρηθεί στο γράφημα, η αξία της δαπάνης για 

φαρμακευτική Ε&Α παρουσιάζει μια σταθερή αυξητική τάση. Για παράδειγμα στην 

Ευρώπη η δαπάνη αυτή παρουσίασε μια αύξηση της τάξης του 247% από το 1990 ως 

το 2007, ενώ στις Η.Π.Α. η αύξηση ήταν της τάξης του 438%. Στην Ιαπωνία η 

αύξηση ήταν της τάξης του 142%. Το 1990 δαπανήθηκαν για φαρμακευτική Ε&Α 7,7 

δις € στην Ευρώπη, με το ποσό αυτό να ξεπερνά τα 26 δις € κατά το 2007. Αν και η 
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αύξηση αυτή είναι πολύ μεγάλη, ωστόσο η δαπάνη για φαρμακευτική Ε&Α στις 

Η.Π.Α. είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη, φτάνοντας τα 36 δις € το 2007. Αξίζει να 

σημειωθεί ωστόσο ότι η φαρμακευτική βιομηχανία είναι για μια μεγάλη σειρά ετών ο 

κλάδος με τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε Ε&Α στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την 

συνολική δαπάνη το 2007 να φτάνει τα 26 δις € και ένα ποσοστό Ε&Α προς πωλήσεις 

της τάξης του 16,1%, το οποίο είναι και το υψηλότερο ανάμεσα στις ευρωπαϊκές 

βιομηχανίες (EC, 2008). 

Ο λόγος που η Ε&Α παίζει τόσο σημαντικό ρόλο σε αυτήν την βιομηχανία οφείλεται 

στο γεγονός ότι η ανάπτυξη νέων φαρμάκων είναι μια ιδιαίτερα χρονοβόρος και 

κοστοβόρος διαδικασία που χρειάζεται κατά μέσο όρο 12 με 13 χρόνια από την 

πρώτη σύνθεση της νέας ενεργής ουσίας ως την άφιξη ενός νέου φαρμακευτικού 

προϊόντος στην αγορά. Τα στάδια αυτής της διαδικασίας μπορούν να παρατηρηθούν 

στο Γράφημα 14. 

Γράφημα 14: Στάδια ανάπτυξης ενός νέου φαρμάκου  

 
 

Πηγή: EFPIA (2009) 

Τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης νέων φαρμάκων περιλαμβάνουν την προσεκτική 

εξέταση πολλών χημικών μορίων με σκοπό να αναγνωριστούν αυτά που πιθανόν να 

έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Η αναγνώριση μιας ουσίας ακολουθείται από 
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πειράματα σε ζώα με σκοπό να παρατηρηθούν οι πρώτες επιπτώσεις της. Εφόσον η 

ουσία είναι ελπιδοφόρος τότε θα κατατεθεί αίτηση για πατέντα. Μόλις κατοχυρωθεί η 

πατέντα η χημική ουσία θα περάσει μια σειρά προκλινικών και κλινικών δοκιμών σε 

ανθρώπους (OECD, 2008). Στις προκλινικές δοκιμές εξετάζονται σημαντικές πτυχές 

του φαρμάκου όπως η τοξικότητα της ουσίας και η επίπτωση που έχει στον 

ανθρώπινο οργανισμό. Η νομοθεσία απαιτεί να μετρηθεί η τοξικότητα στα βασικά 

ανθρώπινα όργανα (καρδία, πνεύμονες, εγκέφαλος, συκώτι, νεφρά και πεπτικό 

σύστημα) όσο και σε άλλα μέρη του σώματος (π.χ. στο δέρμα), αλλά και να 

καθοριστεί η ποσότητα της πρώτης δόσης σε άνθρωπο. Παράλληλα με αυτά 

εξετάζονται επίσης οι φυσικοχημικές ιδιότητες της νέας φαρμακευτικής οντότητας, 

όπως η χημική σύνθεση, η σταθερότητα και διαλυτότητα ώστε να καθοριστεί η 

καταλληλότητα για να παρασκευαστεί σε χάπια, ταμπλέτες, αεροζόλ ή ένεση 

(Wikipedia, 2010). Για να περάσει στις κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους η ουσία 

πρέπει πρώτα να έχει περάσει επιτυχώς αυτό το στάδιο. Οι κλινικές δοκιμές 

αποτελούνται από τρείς φάσεις όπου το φάρμακο χορηγείται σε αυξανόμενο αριθμό 

εθελοντών με σκοπό να παρατηρηθούν οι θεραπευτικές του ιδιότητες, οι παρενέργειες 

που δεν εξετάστηκαν νωρίτερα (γονιμότητα, ανοσοποιητικό σύστημα, καρκινογένεση 

κ.α.) καθώς και η δοσολογία.  

Εφόσον μια χημική ένωση περάσει όλα τα τεστ με μια αποδεκτή τοξικότητα και 

ασφάλεια και αποδείξει ότι έχει τις επιθυμητές θεραπευτικές ιδιότητες, τότε η εταιρία 

μπορεί να ζητήσει έγκριση για πωλήσεις στις διάφορες χώρες που σκοπεύει να το 

διανείμει. Συνολικά μπορεί να χρειαστεί ως και 12 χρόνια από την αίτηση για 

πατέντα ώσπου ένα νέο φάρμακο να φτάσει στην αγορά. Η διάρκεια της πατέντας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 20 έτη, με δυνατότητα χορήγησης συμπληρωματικού 

πιστοποιητικού προστασίας για 5 ακόμη έτη εφόσον η εταιρία αποδείξει μια 

καινοτόμο χρήση για το προϊόν. 

Το πλήθος και η αυστηρότητα των δοκιμών που περιγράφτηκαν παραπάνω μειώνουν 

δραστικά τον αριθμό των χημικών οντοτήτων που τελικά καταφέρνουν να πάρουν 

έγκριση για πώληση ως φαρμακευτικά προϊόντα. Οι πιο πολλές χημικές ουσίες 

αποτυγχάνουν κατά την διαδικασία δοκιμών τους είτε διότι παρουσιάζουν κάποια μη 

αποδεκτή τοξικότητα είτε απλά δεν επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα κατά τις 

κλινικές δοκιμές. Σύμφωνα με την EFPIA (2009) μόνο μία ή δύο ανά 10.000 χιλιάδες 

χημικές ουσίες που κατασκευάζονται στα εργαστήρια θα καταφέρουν να περάσουν 

όλα τα στάδια ώστε ένα γίνουν εμπορεύσιμα φάρμακα.  
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Μια άλλη παρατήρηση που πρέπει να γίνει είναι ότι ο ρυθμός ανακάλυψης εντελώς 

νέων χημικών ή βιολογικών ουσιών έχει μειωθεί αισθητά κατά τα τελευταία χρόνια 

τόσο στην Ευρωπαϊκή ‘Ένωση όσο και στις Η.Π.Α. και Ιαπωνία. Τις επιδόσεις των 

περιοχών αυτών στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων μπορούμε να τις παρατηρήσουμε 

στο Γράφημα 15. 

Γράφημα 15: Νέες χημικές ή βιολογικές οντότητες σε Ευρώπη, Η.Π.Α. και Ιαπωνία 

1989-2008 (σύμφωνα με την εθνικότητα της μητρικής εταιρίας) 
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Πηγή: EFPIA (2009)  

Η ανακάλυψη νέων χημικών και βιολογικών οντοτήτων παρουσιάζει μια σημαντική 

μείωση κατά τις δύο τελευταίες τετραετίες. Ενώ την τετραετία 1989-1993 

ανακαλύφθηκαν 203 νέες οντότητες και την τετραετία 1994-1998 222, τα νούμερα 

αυτά έπεσαν κατά τις δύο τελευταίες τετραετίες σε 171 και 144. Την μεγαλύτερη 

μείωση στην ανακάλυψη νέων οντοτήτων παρουσιάζει η Ευρώπη, όπου κατά την 

τελευταία τετραετία οι νέες οντότητες ήταν σχεδόν οι μισές σε σχέση με την περίοδο 

1989-1993. Μείωση στις ανακαλύψεις παρουσιάζουν και οι Η.Π.Α. αλλά ο ρυθμός 

τους είναι πολύ μικρότερος και αυτό κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στο γεγονότος 

ότι, όπως παρατηρήθηκε νωρίτερα, οι δαπάνες για φαρμακευτική Ε&Α ήταν 

πολλαπλάσιες από αυτές της Ευρώπης και της Ιαπωνίας. 

Σημαντική παράμετρος της ανάπτυξης νέων φαρμάκων αποτελεί και το κόστος. Οι 

αυστηροί κανόνες, το μεγάλο πλήθος προϋποθέσεων και η μεγάλη χρονική διάρκεια 

που απαιτούνται ώστε μια νέα χημική ουσία να καταφέρει να πάρει έγκριση ως 

φαρμακευτικό προϊόν έχουν αυξήσει σημαντικά την απαιτούμενη επένδυση που 

πρέπει να καταβάλλουν οι φαρμακευτικές εταιρίες για να κυκλοφορήσουν ένα νέο 
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φάρμακο στην αγορά. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες σε σχέση με το κόστος ανάπτυξης 

νέων φαρμάκων και όλες εντοπίζουν την ανάγκη καταβολής μιας μεγάλης επένδυσης 

για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μέγεθος της οποίας μάλιστα αυξήθηκε 

σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια. Κάποιες από αυτές μπορούν να παρατηρηθουν 

στον Πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4: Μελέτες σε σχέση με το κόστος ανάπτυξης νέων φαρμάκων 

Πηγή Ημερομηνία Εκτίμηση 

Dimasi & Grabowski 2007 1318 εκ $ (2006$) 

Tufts Centre for the study of drug 

development (CSDD) 2003 897 εκ $ (2000$) 

Tufts CSDD 2001 802 εκ $ (2000$) 

Boston Consulting Group 2001 880 εκ $ (2001$) 

Public Citizen 2001 341 εκ $ (2000$) 

Boston Consulting Group 1990 350-500 εκ $ (1990$) 

Lehman Brothers 1996 608 εκ $ (1996$) 

US Office of Technology 

Assessment (OTA) 1994 400 εκ $ (1994$) 

US OTA 1992 259 εκ $ (1990$) 

Tufts CSDD 1987 231 εκ $ (1987 $) 
Source: Charles Rivers Associates (2004), Parexel (2003), EFPIA (2009)  

Αν και καμία από αυτές τις μελέτες δεν μπορεί να θεωρηθεί ακριβής ως προς τον 

υπολογισμό του ακριβούς κόστους ανάπτυξης ενός νέου φαρμάκου (πολλές από 

αυτές περιλαμβάνουν στον υπολογισμό του κόστους και το ευκαιριακό κόστος του 

κεφαλαίου), παρόλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν βάσιμες ενδείξεις του μεγάλου 

ύψους της επένδυσης που απαιτείται και την αυξανόμενης τάσης που αυτή 

παρουσιάζει τις τελευταίες δεκαετίες.  

Το κόστος που αναφέρεται παραπάνω υπολογίστηκε για την ανάπτυξη εντελώς νέων 

φαρμάκων, καθώς αυτά θεωρούνται ότι αποτελούν την πηγή της τεχνολογικής 

προόδου για τον κλάδο (CBO, 2006). Όμως δεν βασίζονται απαραιτήτως όλα τα νέα 

φάρμακα σε εντελώς νέες χημικές ή βιολογικές οντότητες. Υπάρχουν κατηγορίες 

φαρμάκων που η ανάπτυξη τους κοστίζει πολύ λιγότερο. Τα αποκαλούμενα “και-εγώ-

το-ίδιο” φάρμακα (me-too-drugs) για παράδειγμα, δεν αποτελούν ακριβείς 
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απομιμήσεις άλλων φαρμάκων αλλά στηρίζονται σε μικρές διαφοροποιήσεις μιας 

εγκεκριμένης ουσίας για να κερδίσουν την άδεια να κυκλοφορήσουν στην αγορά 

(Spector, 2010). Αυτά τα νέα φάρμακα μπορούν να βελτιώσουν τα υπάρχοντα 

προϊόντα της θεραπευτικής κατηγορίας και να αυξήσουν τον ανταγωνισμό. Το κόστος 

ανάπτυξης αυτών των φαρμάκων μπορεί να είναι πολύ μικρότερο από αυτό των νέων 

μοριακών οντοτήτων.  

Το κόστος ανάπτυξης γενόσημων φαρμάκων είναι επίσης πολύ χαμηλότερο σε σχέση 

με τις νέες χημικές οντότητες. Τα γενόσημα φάρμακα περιέχουν την ίδια ενεργή 

ουσία με τα φαρμακευτικά προϊόντα που έληξε η περίοδος προστασίας τους από τις 

πατέντες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κατασκευαστές γενόσημων φαρμάκων δεν 

χρειάζεται να αναπαράγουν τις εκτεταμένες κλινικές δοκιμές που απαιτούνται για την 

έγκριση ενός νέου φαρμάκου. Αυτό που αρκεί είναι να αποδείξουν είναι η 

βιοισοδυναμία του φαρμάκου με το αντίστοιχο αυθεντικό προϊόν, εφόσον βέβαια το 

προϊόν αυτό “κυκλοφορεί στο κράτος μέλος στο οποίο γίνεται η αίτηση” (EC Directive 

65/65, article 4.8; OECD, 2000). Βιοισοδυναμία σημαίνει πως όταν συγκριθούν 

επιστημονικά, το γενόσημο και το αυθεντικό φάρμακο επιδεικνύουν την ίδια κλίμακα 

και έκταση βιολογικής διαθεσιμότητας της ενεργής ουσίας στο σώμα όταν 

χορηγηθούν στην ίδια ποσότητα. Σε απλά λόγια και τα δύο θα πρέπει να είναι το ίδιο 

αποτελεσματικά (EGA, 2010).  

 

ii. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ 

Όπως και με την ανάπτυξη, την παραγωγή και την νομική προστασία των 

φαρμακευτικών προϊόντων, έτσι και οι πωλήσεις των φαρμάκων καθορίζονται σε 

μεγάλο βαθμό μέσω της νομοθεσίας. Ο OECD (2000) υποστηρίζει ότι “πολύ λίγες 

βιομηχανίες επηρεάζονται τόσο βαθιά από την νομοθεσία όσο η φαρμακευτική 

βιομηχανία” (σελ. 21). Η ζήτηση για τα φάρμακα όπως και ο ανταγωνισμός στην 

φαρμακευτική αγορά καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τους νόμους και τις 

πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων. Η ύπαρξη ασφαλιστικών ταμείων υγείας 

μερικώς απομονώνει τους τελικούς καταναλωτές από τα φάρμακα που 

καταναλώνουν, καθιστώντας υπεύθυνες γι’ αυτήν την διαδικασία τις κυβερνήσεις, τα 

ασφαλιστικά ταμεία, τις διοικήσεις των νοσοκομείων, τους γιατρούς και τα 

φαρμακεία.  

Καταρχάς προκειμένου να εξεταστεί η αγορά για τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι 

απαραίτητο να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε συνταγογραφούμενα και μη-
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φάρμακα. Η κατανάλωση μη-συνταγογραφούμενων (over-the-counter) φαρμάκων 

συνήθως δεν αποζημιώνεται ή δεν καλύπτεται από την ασφάλιση υγείας και ο 

καταναλωτής πληρώνει μόνος του το κόστος του φαρμάκου. Σε αυτήν την περίπτωση 

ο ανταγωνισμός εξελίσσεται όπως σε όλα τα άλλα καταναλωτικά προϊόντα. Τα μη-

συνταγογραφούμενα φάρμακα όμως αποτελούν ένα σχετικά μικρό μέρος της 

φαρμακευτικής δαπάνης. Στο Γράφημα 16 παρουσιάζεται η αναλογία 

συνταγογραφούμενων και μη-συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μια σειρά από 

ευρωπαϊκές χώρες.  

Γράφημα 16: Συνταγογραφούμενα και μη-συνταγογραφούμενα φάρμακα ως μέρος της 

συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (2005) 
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Όπως μπορεί να παρατηρηθεί στο γράφημα, το ποσοστό των συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης σε όλες τις 

χώρες, αν και το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται σημαντικά από χώρα σε χώρα, με την  

αγορά της Πολωνίας για παράδειγμα στο 56% και της Νορβηγίας στο 90%.  

Η αγορά για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα 

μη-συνταγογραφούμενα. Στην δεύτερη περίπτωση τα πράγματα είναι σχετικά απλά. 

Ο καταναλωτής πληρώνει μόνος του το κόστος και είναι ελεύθερος να διαλέξει το 

προϊόν που ταιριάζει στην τιμή που αυτός είναι πρόθυμος να καταβάλλει και στην 

ποιότητα και ποσότητα που αρέσκεται. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στην πρώτη 

περίπτωση. Στα συνταγογραφούμενα φάρμακα την τελική επιλογή δεν την κάνει ο 

τελικός καταναλωτής (ο ασθενής), αλλά συνήθως οι ιατροί που τα χορηγούν, ενώ σε 

ορισμένα κράτη μέλη ρόλο διαδραματίζουν και οι φαρμακοποιοί. Το μεγαλύτερο 

μέρος της δαπάνης δεν αναλαμβάνεται άμεσα ούτε από τον ασθενή, ούτε από το 
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πρόσωπο που γράφει τη συνταγή, ούτε από το πρόσωπο που χορηγεί τα φάρμακα, 

αφού αυτά καλύπτονται σε γενικές γραμμές ή/και επιστρέφονται κατά μεγάλο μέρος 

ή ακόμη και εξ ολοκλήρου από τα εθνικά συστήματα υγείας (Επιτροπή 

Ανταγωνισμού, 2009). 

Η ιδιοτυπία του φαρμακευτικού τομέα έγκειται επίσης στο γεγονός ότι οι τιμές 

καθορίζονται τις περισσότερες φορές με ρυθμιστική διαδικασία λήψης αποφάσεων 

στο πλαίσιο της οποίας ωστόσο διενεργούνται διαπραγματεύσεις μεταξύ των 

ενδιαφερομένων μερών. Στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν ισχύει, δηλαδή σε χώρες 

όπου εφαρμόζεται η αποκαλούμενη ελεύθερη διαμόρφωση τιμών, οι τιμές 

εξαρτώνται από τις ρυθμιστικές αποφάσεις ασφαλιστικής κάλυψης. Λόγω της δομής 

αυτής, οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί και οι ασθενείς δεν δείχνουν συνήθως ιδιαίτερη 

ευαισθησία για τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, παρόλο που υπάρχουν 

διάφοροι μηχανισμοί για τον έλεγχο των προϋπολογισμών τους (Επιτροπή 

Ανταγωνισμού, 2009). 

Η επίπτωση της ασφάλισης υγείας στην ζήτηση και τις πωλήσεις των φαρμακευτικών 

προϊόντων είναι πιο ξεκάθαρη αν λάβουμε υπόψη την περίπτωση που ο καταναλωτής 

αποζημιωνόταν πλήρως για τα φάρμακα και δεν χρειαζόταν να πληρώσει καθόλου 

άμεσα γι’ αυτά. Σε αυτήν την περίπτωση θα καταναλώνονταν μόνο τα ακριβότερα και 

καλύτερα φάρμακα σε κάθε θεραπευτική κατηγορία, ασχέτως της τιμής τους και της 

τιμής των εναλλακτικών προϊόντων. Η ύπαρξη εναλλακτικών ή γενόσημων 

φαρμάκων θα ήταν άσκοπη αφού κανένας ιατρός ή ασθενής δεν θα τα προτιμούσε και 

οι φαρμακευτικές εταιρίες θα μπορούσαν να κερδίζουν μονοπωλικά κέρδη για μεγάλο 

διάστημα έπειτα από την λήξη των πατεντών. Όλα αυτά θα ασκούσαν ασφυκτικές 

πιέσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία θα αντιμετώπιζαν ένα αυξανόμενο χρέος 

προς τις φαρμακοβιομηχανίες (OECD, 2000).  

Με σκοπό την αποφυγή των άνωθεν αρνητικών συνεπειών οι κυβερνήσεις 

χρησιμοποιούν δύο ειδών προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση εστιάζει στην αλλαγή 

των κινήτρων στους γιατρούς και τους καταναλωτές ώστε να τους ωθήσει να 

επικεντρώσουν την κατανάλωσή τους στα αποτελεσματικότερα προϊόντα. Η δεύτερη 

προσέγγιση εστιάζει στην εφαρμογή ενός συνόλου κανόνων και κανονισμών που 

ελέγχουν άμεσα τις πρακτικές συνταγογράφησης και κατανάλωσης. Αυτές οι 

προσεγγίσεις δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες (OECD, 2000). Οι περισσότερες 

χώρες χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό και των δύο. Επιπλέον, πολλές χώρες 

επιδιώκουν να ελέγξουν άμεσα τις τιμές στα φαρμακευτικά προϊόντα, το οποίο οδηγεί 
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στην συνέχεια, στην ανάγκη να ρυθμιστούν τα περιθώρια κέρδους των 

φαρμακοποιών. 

Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των φαρμακευτικών εξόδων 

περιλαμβάνουν την χρήση του συνταγολογίου, της αποζημίωσης, του ελέγχου των 

γιατρών, της παροχής κινήτρων, του ελέγχου των φαρμακοποιών και του ελέγχου 

τιμών (OECD, 2000). Το συνταγολόγιο είναι στην ουσία μια λίστα φαρμάκων που 

καλύπτει το ασφαλιστικό ταμείο μαζί με τις ειδικές συνθήκες κάλυψης του κάθε 

φαρμάκου. Η αποζημίωση αφορά την μερική ή συνολική πληρωμή του φαρμάκου 

από τον ασθενή. Το ποσοστό που πληρώνει διαμορφώνεται ανάλογα με το 

ασφαλιστικό ταμείο, το είδος του ασφαλισμένου, την συχνότητα αγοράς, το είδος του 

φαρμάκου κ.α. Οι έλεγχοι στους γιατρούς συνίστανται στην προσπάθεια ελέγχου της 

συνταγογράφησης των γιατρών μέσω συστημάτων οδηγιών και κανόνων που πολλές 

φορές συνοδεύεται από την συλλογή και διάχυση πληροφοριών σε σχέση με την 

συνταγογραφική συμπεριφορά τους. Κάποιες χώρες επίσης παρέχουν οικονομικά 

κίνητρα στους γιατρούς που είναι πιο αποτελεσματικοί σε σχέση με το κόστος των 

φαρμάκων που συνταγογραφούν. Σε σχέση με τα φαρμακεία οι μηχανισμοί που 

χρησιμοποιούνται είναι αυτοί του ελέγχου του ποσοστού κέρδους και της παροχής 

κινήτρων στους φαρμακοποιούς για να αντικαταστήσουν τα ακριβά φάρμακα με τα 

αντίστοιχα γενόσημα. Κάποιες χώρες μάλιστα έχουν αναπτύξει ειδικές υπηρεσίες 

διαχείρισης φαρμακείων, οι οποίοι διαπραγματεύονται τις τιμές και συντάσσουν 

λίστες φαρμάκων.   

Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία χρησιμοποιούν επίσης κάποιο τύπο ελέγχου στις τιμές 

των φαρμάκων. Για τα προϊόντα που αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από τα 

γενόσημα μια κοινή πρακτική είναι να τίθεται η τιμή ίσα με την τιμή του πιο φθηνού 

φαρμάκου στην θεραπευτική κατηγορία. Πρόβλημα προκύπτει σε περιπτώσεις που 

δεν υπάρχουν διαθέσιμα γενόσημα. Μια άλλη πρακτική που χρησιμοποιείται είναι η 

υιοθέτηση τιμών που χρησιμοποιούνται σε γειτονικές χώρες και ο ορισμός μιας 

μέγιστης τιμής σε αυτήν την βάση, οι έλεγχοι στα κέρδη των φαρμάκων, οι έλεγχοι 

της εξέλιξης των τιμών και οι έλεγχοι των τιμών σε σχέση με το κόστος. Άλλοι 

μηχανισμοί που μπορεί να υιοθετηθούν είναι η υποχρεωτική αδειοδότηση παραγωγής 

σε έναν εγχώριο κατασκευαστή, ο οποίος θα παράγει το προϊόν αποζημιώνοντας την 

φαρμακευτική εταιρία αλλά παρέχοντας το προϊόν στην εγχώρια αγορά στην 

επιθυμητή από την κυβέρνηση τελική τιμή (OECD, 2000). 
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ΣΤ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

Στα πλαίσια ελέγχου της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού στην 

φαρμακευτική βιομηχανία, πριν από δύο έτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού 

ανακοίνωσε αυτεπάγγελτη έρευνα στον κλάδο. Η έρευνα του κλάδου ξεκίνησε με 

απόφαση της αρμόδια επιτρόπου Nelie Kroes στις 15 Ιανουρίου 2008 και τα 

αποτελέσματα της δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο του 2009. Τη νομική βάση για τις 

αυτεπάγγελτες έρευνες αποτελεί το Άρθρο 17 του Κανονισμού 1/2003 για την 

εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της Συνθήκης της Ευρωπαϊκή Κοινότητας 

(Άρθρα 81 και 82).  

Τα βασικά αίτια για την έναρξη της έρευνας αποτέλεσαν η μείωση στον αριθμό 

καινοτόμων φαρμάκων που φτάνουν στην αγορά (μέσος όρος 27 το χρόνο κατά τη 

δεκαετία του 2000 σε σύγκριση με τα 40 το χρόνο μεταξύ 1995 και 1999) και η 

καθυστέρηση που παρατηρείται στην είσοδο στην αγορά γενόσημων φαρμάκων. 

Άλλες αιτίες για την έρευνα, οι οποίες συνδέονται με τις παραπάνω, είναι η ανάγκη 

παροχής ασφαλών, αποτελεσματικών και προσιτών φαρμάκων στους ευρωπαίους 

ασθενείς, η δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που προωθεί την 

έρευνα, ενισχύει τη καινοτομία και στηρίζει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας 

και τέλος η ανάγκη ελέγχου των δημόσιων προϋπολογισμών, ειδικά εκείνων που 

προορίζονται για την κάλυψη των δαπανών υγείας (Commission, 2009). Σε σχέση με 

το τελευταίο σημείο, όπως παρατηρεί η Επιτροπή “o ανταγωνισμός, ιδίως ο 

προερχόμενος από γενόσημα φάρμακα, είναι ουσιαστικής σημασίας για να διατηρηθούν 

υπό έλεγχο οι δημόσιοι προϋπολογισμοί και να εξακολουθήσει υπάρχει ευρεία 

πρόσβαση στα φάρμακα προς όφελος των καταναλωτών/ασθενών” (σελ.2-3). Μια 

ακόμη παρατήρηση που γίνεται από την επιτροπή είναι ότι μείωση των νέων 

φαρμάκων που εισέρχονται στην αγορά επηρεάζει και τις εταιρείες παραγωγής 

γενόσημων οι οποίες καταφέρνουν να θέσουν σε κυκλοφορία λιγότερα γενόσημα 

σκευάσματα. 

Βασικό μέλημα της έρευνας υπήρξε η ανακάλυψη και αποτίμηση των πρακτικών που 

εφαρμόζουν οι εγκατεστημένες εταιρείες για να εμποδίσουν ή να καθυστερήσουν τον 

ανταγωνισμό στον τομέα των γενόσημων σκευασμάτων καθώς και για να εμποδίσουν 

ή να καθυστερήσουν την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων των εταιρειών 

παραγωγής αρχέτυπων σκευασμάτων. Ο πρωταρχικός στόχος της έρευνας ήταν 

συνεπώς η ανταγωνιστική σχέση μεταξύ εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων και 

γενόσημων σκευασμάτων καθώς και μεταξύ των εταιρειών αρχέτυπων σκευασμάτων. 
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Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή επέλεξε για ανάλυση 43 εταιρείες παραγωγής 

αρχέτυπων και 27 εταιρείες παραγωγής γενόσημων σκευασμάτων. Οι εταιρείες αυτές 

αντιπροσώπευαν το 80% του σχετικού κύκλου εργασιών στην ΕΕ και επρόκειτο για 

εταιρείες ευρύτερης κλίμακας που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα 

κράτη μέλη. Η έρευνα επικεντρώθηκε στα φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική 

συνταγή για ανθρώπινη χρήση, επιλέγοντας ένα δείγμα 219 φαρμάκων για ενδελεχή 

εξέταση. Τα φαρμακευτικά προϊόντα που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή (OTC), 

τα φαρμακευτικά προϊόντα για χρήση στην κτηνιατρική, οι ιατρικές συσκευές και οι 

υγειονομικές υπηρεσίες δεν αποτέλεσαν αντικείμενο της εν λόγω έρευνας. Τα 

επιλεχθέντα φάρμακα αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 50% του συνολικού κύκλου 

εργασιών των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην ΕΕ κατά το 2007. Το χρονικό 

πεδίο της έρευνας αφορούσε την περίοδο 2000-2007, αλλά για ορισμένους τομείς 

ζητήθηκαν στοιχεία μέχρι τον Ιούνιο του 2008. Σε συνάρτηση με την συγκέντρωση 

στοιχείων από δευτερεύουσες πηγές, η Επιτροπή επίσης άντλησε στοιχεία και 

απευθείας από τις εταιρίες μέσω δημόσιας συζήτησης και ερωτηματολογίων.26 

Τα βασικά πορίσματα της έρευνας είναι τα παρακάτω: 

Ι.  Από την περίοδο 2000-2007, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων δαπανούσαν 

παγκοσμίως κατά μέσο όρο 17% του κύκλου εργασιών τους από τα 

συνταγογραφούμενα φάρμακα σε Ε&Α (1,5% του κύκλου εργασιών δαπανήθηκε για 

βασική έρευνα, δηλαδή για την ανακάλυψη ενδεχόμενων νέων φαρμάκων, και το 

15,5% για τις δομικές νέων φαρμάκων). Οι δαπάνες για δραστηριότητες μάρκετινγκ 

και εμπορικής προώθησης αντιπροσώπευαν το 23% του κύκλου εργασιών τους κατά 

τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Το 2007, οι δαπάνες παραγωγής αντιπροσώπευαν 

το 21% του συνολικού κύκλου εργασιών των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων 

σκευασμάτων. Οι εν λόγω εταιρείες βασίζονταν σε σημαντικό βαθμό στην αγορά 

ουσιών από τρίτα μέρη. Το 2007, το 35% περίπου των ενώσεων των εταιρειών 

παραγωγής αρχέτυπων για τις οποίες εκκρεμούσε άδεια κυκλοφορίας είχαν αγοραστεί 

ή υπήρχε άδεια. Ορισμένα από τα τρίτα αυτά μέρη ήταν μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

π.χ. στον τομέα της βιοτεχνολογίας.  

                                                 
26 Σε επικοινωνία που έγινε με την Επιτροπή με σκοπό την ενημέρωση για το δείγμα των 70 εταιριών 

που εξετάστηκαν, ώστε το ίδιο δείγμα να χρησιμοποιηθεί στην εμπειρική μέτρηση των εμποδίων της 

παρούσας έρευνας, η Επιτροπή αρνήθηκε την δημοσιοποίηση των ονομάτων των εταιριών. 
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ΙΙ. Κατά τα τελευταία έτη εντάθηκε στον κλάδο η τάση ενοποίησης. Εταιρείες 

παραγωγής αρχέτυπων προέβησαν στην απόκτηση εταιρειών τόσο αρχέτυπων όσο 

και γενόσημων σκευασμάτων. Οι μικρότερες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων, που 

συχνά βασίζονταν στη βιοτεχνολογία, μπορούσαν να κατασκευάσουν εν δυνάμει νέα 

φάρμακα για να καλύψουν το κενό στην αλυσίδα παραγωγής των εταιρειών 

αρχέτυπων σκευασμάτων. Παράλληλα, αρκετές μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής 

αρχέτυπων επένδυαν στην αναπτυσσόμενη αγορά γενόσημων αποκτώντας τον έλεγχο 

εταιρειών παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό πετύχαιναν τη διαφοροποίηση της δομής 

του κινδύνου και δημιουργούσαν ευκαιρίες για να εισέλθουν σε νέες γεωγραφικές 

αγορές. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν διάφορες συγχωνεύσεις μεταξύ εταιρειών 

παραγωγής γενόσημων για λόγους οικονομιών κλίμακας και ευκαιριών σε νέες 

γεωγραφικές αγορές.  

ΙΙΙ. Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων χρησιμοποίησαν διάφορες στρατηγικές για να 

παρατείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο την εμπορική ζωή των φαρμάκων τους και 

να καθυστερήσουν την είσοδο των γενόσημων στην αγορά. Οι στρατηγικές που 

καταγράφτηκαν είναι οι ακόλουθες: 

i. Πολλαπλές αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

Η κατάθεση πολλαπλών αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για το ίδιο φάρμακο 

(δέσμες ή συστάδες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας) αποτελεί κοινή πρακτική (τα 

μεμονωμένα σκευάσματα προστατεύονται από οικογένειες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

ανά προϊόν που προσεγγίζουν τις 100 και μπορούν να οδηγήσουν σε έως και 1300 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή/και εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλα 

τα κράτη μέλη). Βασικός στόχος της τακτικής αυτής είναι να καθυστερήσει ή να 

εμποδίσει την είσοδο γενόσημων φαρμάκων στην αγορά.  

ii. Υποβολή τμηματικών αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

 Οι τμηματικές αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας προβλέπονται στη σχετική 

νομοθεσία ως θεμιτό μέσο που επιτρέπει στον αιτούντα να κατατμήσει μια “αρχική” 

αίτηση σε διαδοχικές αιτήσεις, αλλά δεν επεκτείνουν το περιεχόμενο της πρωτότυπης 

αίτησης ούτε την περίοδο προστασίας. Μπορούν όμως να επεκτείνουν την περίοδο 

εξέτασης από το γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς η εξέταση των 

τμηματικών αιτήσεων συνεχίζεται ακόμη και αν αποσυρθούν ή ανακληθούν οι 

αρχικές αιτήσεις, γεγονός που υπό ορισμένους όρους δημιουργεί μεγαλύτερη νομική 

αβεβαιότητα στις εταιρείες παραγωγής γενόσημων σκευασμάτων. 

iii. Δικαστικές διαμάχες 
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Οι διαφορές ενώπιον δικαστηρίων μπορούν να αποτελέσουν σημαντική αιτία 

δημιουργίας εμποδίων για τις εταιρείες παραγωγής γενόσημων και κυρίως για τις 

μικρότερες από αυτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων 

μπορεί να λαμβάνουν υπόψη όχι τόσο την ουσία της δικαστικής διαδικασίας, αλλά 

περισσότερο την δυνατότητα της να καθυστερήσει την είσοδο των γενόσημων στην 

αγορά. Από τις 219 ουσίες που περιλήφθηκαν στο δείγμα, οι εταιρείες παραγωγής 

αρχέτυπων και γενόσημων σκευασμάτων συμμετείχαν, εξωδικαστικά, σε τουλάχιστον 

1300 επαφές και διενέξεις σχετικά με την κυκλοφορία γενόσημων σκευασμάτων κατά 

την περίοδο 2000-2007. Οι περισσότερες από τις διενέξεις προκλήθηκαν από τις 

εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις 

επικαλέστηκαν τα αρχικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας τους. 

Η μέση διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών ήταν 2,8 έτη αλλά παρουσιάστηκε 

σημαντική διακύμανση μεταξύ των κρατών μελών, από λίγο άνω των έξι μηνών μέχρι 

σε ορισμένες περιπτώσεις άνω των έξι ετών. Στο 30% των υποθέσεων, η δικαστική 

διαδικασία κινήθηκε ανάμεσα στα ίδια μέρη για το ίδιο φάρμακο, σε περισσότερα 

από ένα κράτη μέλη. Στο 11% των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, δύο ή 

περισσότερα δικαστήρια διαφορετικών κρατών μελών της ΕΕ εξέδωσαν 

αλληλοσυγκρουόμενες οριστικές αποφάσεις για το ίδιο ζήτημα εγκυρότητας ή 

προσβολής διπλώματος ευρεσιτεχνίας.  

Το συνολικό κόστος των δικαστικών διαδικασιών στην ΕΕ για τα 68 φάρμακα για τα 

οποία γνωστοποιήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες κατά την περίοδο 2000–2007, 

εκτιμήθηκε να υπερβαίνει τα 420 εκατ. ευρώ. Σημαντικό μέρος του ποσού αυτού θα 

μπορούσε να εξοικονομηθεί εάν δεν υπήρχε η διασυνοριακή επικάλυψη των 

υποθέσεων η οποία οφείλεται στην έλλειψη κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και 

ειδικού συστήματος επίλυσης των σχετικών με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

διαφορών. 

iv. Διακανονισμοί 

Από το 2000 έως τον Ιούνιο του 2008 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 200 

συμφωνίες διακανονισμού μεταξύ εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων και γενόσημων 

σκευασμάτων. Οι συμφωνίες αυτές κάλυψαν περίπου 49 φάρμακα, εκ των οποίων τα 

31 (δηλ. το 63%) ήταν φάρμακα πρώτα σε πωλήσεις των οποίων είχε λήξει το 

δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης από το 2000 έως το 2007. Η μεγάλη 

πλειοψηφία των διακανονισμών επιτεύχθηκε στο πλαίσιο δικαστικών διαφορών, ενώ 

οι υπόλοιποι διακανονισμοί αφορούσαν διενέξεις εκτός δικαστηρίων ή/και στο 
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πλαίσιο διαδικασιών ένστασης. Στις μισές περίπου από τις εν λόγω συμφωνίες 

διακανονισμού, περιορίστηκε η δυνατότητα της εταιρείας του γενόσημου να διαθέσει 

το προϊόν της στην αγορά. Ένα μεγάλο ποσοστό των διακανονισμών περιελάβανε, 

εκτός από τον περιορισμό, τη μεταβίβαση αξίας από την εταιρεία του αρχέτυπου στην 

εταιρεία του γενόσημου είτε με τη μορφή απευθείας πληρωμής είτε με τη μορφή 

άδειας εκμετάλλευσης, συμφωνίας διανομής ή παρεπόμενης συμφωνίας. 

Περισσότερες από 20 συμφωνίες διακανονισμού αφορούσαν άμεσες πληρωμές και οι 

εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων κατέβαλαν στις εταιρείες παραγωγής γενόσημων 

συνολικό ποσό άνω των 200 εκατ. €.  

v. Συμφωνίες συνεργασίας 

Το διάστημα από το 2000 έως το 2007, οι εταιρείες αρχέτυπων και οι εταιρείες 

γενόσημων συνήψαν πολλές συμφωνίες πώλησης/διανομής γενόσημων 

σκευασμάτων. Το ένα τρίτο από τις συμφωνίες αυτές έγινε με εταιρείες γενόσημων 

πριν απολεσθεί το δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης για το σκεύασμα της 

εταιρείας παραγωγής αρχέτυπων. Η χρησιμοποίηση των εν λόγω συμφωνιών πιθανώς 

έγινε για την πρόληψη του ανταγωνισμού από γενόσημα ή ως αντίδραση στην 

παρουσία εταιρείας παραγωγής γενόσημων. Οι περισσότερες από τις συμφωνίες 

ταχείας εισόδου περιελάμβαναν ρήτρες που προέβλεπαν ένα είδος αποκλειστικής 

σχέσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Οι μισές από τις συμφωνίες συνάφθηκαν 

κατά τα τελευταία έτη προ της απώλειας του δικαιώματος αποκλειστικής 

εκμετάλλευσης.  

vi. Άδειες κυκλοφορίας 

Για όλα τα φάρμακα, είτε είναι αρχέτυπα είτε γενόσημα, χρειάζεται να εκδοθεί άδεια 

κυκλοφορίας και να καθοριστεί το καθεστώς τιμολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψής 

τους πριν καταστεί δυνατή η διάθεσή τους στην αγορά. Ορισμένες εταιρείες 

παραγωγής αρχέτυπων παρενέβησαν στις αρχές έκδοσης αδειών κυκλοφορίας ή/και 

τιμολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης, όταν οι εταιρείες παραγωγής γενόσημων 

υπέβαλαν αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και τον καθορισμό του 

καθεστώτος τιμολόγησης/ασφαλιστικής κάλυψης για τα φάρμακά τους, 

ισχυριζόμενες ότι τα γενόσημα είναι λιγότερο ασφαλή, λιγότερο αποτελεσματικά 

ή/και κατώτερης ποιότητας φάρμακα. Ορισμένες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων 

ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι άδειες κυκλοφορίας ή/και η έγκριση καθεστώτος 

τιμολόγησης ή ασφαλιστικής κάλυψης των σκευασμάτων παραβίαζαν ενδεχομένως 
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τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας τους. Οι άδειες κυκλοφορίας χορηγήθηκαν κατά μέσο 

όρο τέσσερις μήνες αργότερα στις περιπτώσεις που υπήρξε παρέμβαση. 

vii. Άλλες παρεμβάσεις 

Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων διέθεσαν σημαντικό μέρος των προϋπολογισμών 

τους για την εμπορική προώθηση των σκευασμάτων τους σε ιατρούς και άλλους 

επιχειρηματίες του κλάδου της υγείας. Κατά την έρευνα στον κλάδο προέκυψαν 

ενδείξεις ότι ορισμένες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων επιδίωκαν στο πλαίσιο της 

εμπορικής τους στρατηγικής να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ποιότητα των 

γενόσημων, ακόμη και μετά την έκδοση από τις αρμόδιες αρχές άδειας κυκλοφορίας 

για τα γενόσημα και τη διάθεσή τους στην αγορά. 

Τέλος, εμφανίστηκαν ενδείξεις ότι ορισμένες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων 

προσπάθησαν να επηρεάσουν τους εμπόρους χονδρικής κατά την προετοιμασία των 

αποθεμάτων σε γενόσημα σκευάσματα. Επίσης, ορισμένες εταιρείες παραγωγής 

γενόσημων κατήγγειλαν παρεμβάσεις στις πηγές προμήθειας των δραστικών 

φαρμακευτικών ουσιών που είναι απαραίτητες για την παρασκευή των σχετικών 

γενόσημων φαρμάκων. 

viii. Προϊόντα δεύτερης γενιάς 

Στο 40% των φαρμάκων στο δείγμα που είχαν χάσει την αποκλειστικότητά τους 

μεταξύ 2000 και 2007, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων κυκλοφόρησαν τα 

αποκαλούμενα δεύτερης γενιάς ή παράγωγα φάρμακα. Η κυκλοφορία ενός προϊόντος 

δεύτερης γενιάς μπορεί να δώσει αφορμή σε μια εταιρεία παραγωγής αρχέτυπων να 

κάνει χρήση μέσων τα οποία καθυστερούν την είσοδο στην αγορά γενόσημων 

προϊόντων που αντιστοιχούν στο προϊόν πρώτης γενιάς. Οι εταιρείες έχουν κίνητρο 

να το πράξουν ώστε να αποφύγουν την υπαγωγή του προϊόντος δεύτερης γενιάς στα 

γενόσημα. Για την επιτυχία της κυκλοφορίας ενός φαρμάκου δεύτερης γενιάς οι 

εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες εμπορικής 

προώθησης με σκοπό τη “μεταστροφή” ενός σημαντικού αριθμού ασθενών προς το 

νέο φάρμακο, πριν από την είσοδο στην αγορά του αντίστοιχου γενόσημου του 

προϊόντος πρώτης γενιάς.  

 

IV. H τιμή στην οποία οι εταιρείες παραγωγής γενόσημων άρχισαν να διαθέτουν τα 

προϊόντα τους στην αγορά ήταν κατά μέσο όρο 25% χαμηλότερη από την τιμή των 

αρχέτυπων πριν τη λήξη του δικαιώματος αποκλειστικής εκμετάλλευσής τους. Δύο 

χρόνια μετά την είσοδό τους, οι τιμές των γενόσημων ήταν κατά μέσο όρο κατά 40% 
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χαμηλότερες από τις τιμές των προηγούμενων αρχέτυπων σκευασμάτων. Επίσης, 

μετά την είσοδο των γενόσημων στην αγορά, οι τιμές των αρχέτυπων σκευασμάτων 

μειώθηκαν. Το μερίδιο αγοράς (σε όγκο πωλήσεων) των εταιριών παραγωγής 

γενόσημων ήταν 30% στο τέλος του πρώτου έτους και 45% μετά από δύο έτη. Με 

άλλα λόγια, κάθε καθυστέρηση έχει σημαντικές επιπτώσεις στο κόστος/στα έσοδα. 

V. Στις αγορές στις οποίες διατίθενται γενόσημα η μέση εξοικονόμηση για το 

σύστημα υγείας φθάνει σχεδόν το 20% ένα χρόνο μετά τη λήξη του δικαιώματος 

αποκλειστικής εκμετάλλευσης και το 25% περίπου μετά από δύο χρόνια (μέσος όρος 

ΕΕ). Με βάση το δείγμα φαρμάκων, η έκθεση εκτιμά ότι οι οικονομίες από την 

είσοδο των γενόσημων σκευασμάτων θα ήταν μεγαλύτερες κατά 20% από τις 

πραγματοποιηθείσες, εάν η είσοδος είχε πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την απώλεια 

της αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Το συνολικό ποσό των δαπανών που ανέρχεται σε 

περίπου 50 δις ευρώ για την περίοδο μετά την απώλεια της αποκλειστικής 

εκμετάλλευσης θα ήταν περίπου 15 δις ευρώ υψηλότερο χωρίς την είσοδο των 

γενόσημων σκευασμάτων (υπολογισμένη σε σταθερό όγκο). Ωστόσο, εάν η είσοδος 

είχε πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση θα μπορούσαν να προκύψουν πρόσθετες 

οικονομίες περίπου 3 δις ευρώ. 

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας στον φαρμακευτικό κλάδο είναι τα ακόλουθα: 

i. Ο ανταγωνισμός στον κλάδο δεν λειτουργεί όσο καλά όσο θα έπρεπε. 

ii. Υπάρχει μείωση στην είσοδο νέων φαρμάκων στην αγορά και καθυστέρηση 

άφιξης γενόσημων φαρμάκων. Υπαίτιοι γι’ αυτό είναι τόσο οι εταιρίες όσο και η 

νομοθεσία.  

iii. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση εισόδου γενόσημων φαρμάκων όχι μόνο είναι 

σε βάρος των μεμονωμένων επιχειρήσεων, αλλά μπορεί να προκαλέσει ζημία στις 

δημόσιες δαπάνες υγείας και στους τελικούς καταναλωτές.  

iv. Οι εταιρείες εφαρμόζουν στρατηγικές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας οι οποίες 

ενδέχεται να εμποδίζουν την ανάπτυξη ανταγωνιστικών φαρμάκων. Πολλές τέτοιες 

στρατηγικές εστιάζονται κυρίως στον αποκλεισμό ανταγωνιστών και όχι στην 

καινοτομία. 

v. Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων συνάπτουν συμφωνίες διακανονισμού με 

άλλες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων στην ΕΕ για τη διευθέτηση αξιώσεων στα 

πλαίσια διενέξεων, ενστάσεων ή δικαστικών διαφορών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας.  

vi. Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων σύναψαν μεταξύ και άλλους τύπους 

συμφωνιών. Συνολικά, αναφέρθηκαν 1450 συμφωνίες μεταξύ εταιρειών παραγωγής 
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αρχέτυπων. Η πλειονότητα των συμφωνιών αφορούσε μάλλον το στάδιο εμπορίας  

παρά το στάδιο Ε&Α. 81% των συμφωνιών για τις οποίες οι εταιρείες παραγωγής 

αρχέτυπων δήλωσαν ότι το συνδυασμένο μερίδιο της αγοράς των συμβαλλομένων 

υπερέβαινε το 20% και περιείχε διατάξεις οι οποίες προέβλεπαν ένα είδος 

αποκλειστικής σχέσης μεταξύ των εταιρειών. Η μέση διάρκεια αυτών των συμφωνιών 

με αποκλειστικότητα ή/και υποχρέωση μη ανταγωνισμού ήταν οκτώ έτη. 

vii. Η φαρμακοβιομηχανία βιώνει μία σημαντική φάση ενοποίησης. Αυτή 

περιλαμβάνει αφενός αυξανόμενη συγκέντρωση μεταξύ (μεγάλων) εταιρειών 

παραγωγής αρχέτυπων, καθώς και την εξαγορά εταιρειών βιοτεχνολογίας. Αφετέρου, 

το τοπίο των γενόσημων υφίσταται σημαντικές αλλαγές επίσης, υπό μορφή εξαγορών 

εταιρειών παραγωγής γενόσημων εκ μέρους εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων και 

μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών εντός της βιομηχανίας γενόσημων. 

viii. Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου κοινοτικού διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας και ενός ενιαίου και εξειδικευμένου συστήματος επίλυσης διαφορών 

για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη. Το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

και το ενιαίο σύστημα επίλυσης διαφορών θα επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις όσον 

αφορά το κόστος και την αποδοτικότητα, ιδίως με τη μείωση του κόστους που 

προκύπτει από τις πολλαπλές καταθέσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μέσω της 

εξάλειψης των παράλληλων υποθέσεων στα δικαστήρια μεταξύ των ιδίων μερών σε 

διαφορετικά κράτη μέλη και της αποφυγής αντικρουόμενων αποφάσεων. 

ix. Υπάρχει ανάγκη διεθνής εναρμόνισης στον τομέα της άδειας κυκλοφορίας, 

κυρίως μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, για να μειωθούν οι 

περιττές κανονιστικές διαφορές. 

x. Υπάρχει ανάγκη εξάλειψης των καθυστερήσεων και αβεβαιοτήτων που 

αντιμετωπίζουν οι εταιρίες σε διαδικασίες σχετικά με το καθεστώς τιμολόγησης και 

ασφαλιστικής κάλυψης των φαρμάκων.  

xi. Τέλος, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη, στον βαθμό που δεν το έχουν ήδη 

πράξει, να προβλέψουν πολιτικές που διευκολύνουν την ταχεία διείσδυση ή/και τον 

ανταγωνισμό των γενόσημων φαρμάκων. 
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3.3.1.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 
 
Αφού εξετάστηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου για τον οποίο θα γίνει η 

εμπειρική μέτρηση, η ανάλυση θα συνεχιστεί με την επιλογή της μεθόδου μέτρησης. 

Ένα σημαντικό τμήμα της βιβλιογραφίας για τα εμπόδια εισόδου καταλαμβάνεται 

από εμπειρικές μελέτες που προσπαθούν να μετρήσουν την επίπτωση μεμονωμένων ή 

ενός συνδυασμού εμποδίων στην είσοδο. Κάποιες από αυτές θα εξεταστούν στις 

επόμενες σελίδες με σκοπό να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

τους, και τέλος να επιλεγεί για το πρακτικό μέρος η πιο αποτελεσματική από αυτές. 

Μια πρώτη απόπειρα μέτρησης του συνολικού ύψους των εμποδίων εισόδου έγινε 

από τον Bain (1956). Η μέθοδος που ακολούθησε για να μετρήσει το ύψος των 

εμποδίων εισόδου για ένα αριθμό 20 προεπιλεγμένων αμερικανικών μεταποιητικών 

κλάδων είναι η ακόλουθη: αρχικά συγκέντρωσε πληροφορίες για διάφορους κλάδους 

και έπειτα επέλεξε αυτούς για τους οποίους υπήρχαν τα απαραίτητα στοιχεία. Βασικό 

κριτήριο ήταν και το γεγονός ότι οι κλάδοι αυτοί είχαν μεγάλο αντίκτυπο στην 

αμερικανική οικονομία (αποτελούσαν το 4% των υπαρχόντων κλάδων αλλά 

παρήγαγαν το 20% της συνολικής αξίας παραγωγής). Έπειτα συγκέντρωσε 

βιβλιογραφία και μελέτες για κάθε κλάδο, και στην συνέχεια απέστειλε 

ερωτηματολόγια στα στελέχη των εταιριών με σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις τους 

για τα βασικά εμπόδια εισόδου που ο ίδιος είχε καταγράψει. Απαντήσεις έλαβε από 

100 εταιρίες και η εμπειρική του μέτρηση βασίζεται κυρίως σε αυτές τις απαντήσεις.  

Ο Bain διαβάθμισε τα σχετικά εμπόδια σε τρεις βασικές κατηγορίες: (α) πολύ ψηλά 

(3), που παρείχαν στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υψώνουν την 

τιμή σε ποσοστό μέχρι και 10% πάνω από το μέσο κατά μονάδα μακροχρόνιο κόστος 

χωρίς να προσελκύουν νέες ανταγωνίστριες, (β) σημαντικά (2), που μορφοποιούνταν 

σε ένα πλεονέκτημα κόστους γύρω στο 7%, και (γ) μέτρια προς χαμηλά (1), που 

προσφέρανε στις εγκατεστημένες δυνατότητα ανόδου της τιμής μέχρι και 4% πάνω 

από το κόστος. Ο Πίνακας 1 δίνει μια συνοπτική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της 

εμπειρικής εκτίμησης του Bain. 

 

Πίνακας 5: Ύψος εμποδίων εισόδου σύμφωνα με τον Bain                         

                                                Οικονομίες   Διαφοροποίηση  Πλεον/τα   Απαιτήσεις    

Βιομηχανία                             Κλίμακας        Προϊόντος       Κόστους   σε Κεφάλαιο 

Αυτοκίνητα 3  3  1  3  
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Κονσερβ/να Αγαθά  1  1- 2  1  1 

Τσιμέντο 2  1  1  2  

Τσιγάρα 1  3  1  3  

Χαλκός  -  1  3  -  

Αγροτικά Μηχανήματα  2  1-3  1  -  

Αλεύρι 1  1-2  1  0  

Στυλό  -  1-3  1  1  

Προϊόντα από Γύψο  -  1  3  1  

Αλκοόλ 1  3  1  2  

Συσκευασία Κρέατος  1  1  1  0-1  

Μεταλλικά κιβώτια  -  2  1  1  

Διύλιση Πετρελαίου  2  2  1  3  

Τεχνητό Μετάξι 2  1  1  2  

Παπούτσια 2  1-2  1  0  

Σαπούνι 2  2  1  2  

Ατσάλι 2  1  3  3  

Ελαστικά και σαμπρέλες  1  2  1  2  

Τρακτέρ 3  3  1  3  

Γραφομηχανές 3  3  1  -  

Πηγή: Bain, J.S. (1956) Barriers to New Competition. Cambridge, Harvard University 

Press, p. 169. 

 

Ανάλογα με το συνδυασμένο ύψος των τεσσάρων εμποδίων που είχαν καταγραφεί, o 

Bain κατέταξε κάθε βιομηχανία σε μια συνολική εκτίμηση πολύ υψηλών, 

σημαντικών ή χαμηλών εμποδίων εισόδου. Όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις αυτές, 

πολύ ψηλά εμπόδια εσόδου βρέθηκαν στους κλάδους, αυτοκινήτων, τσιγάρων, πενών 

πολυτελείας, ποτών, τρακτέρ, και γραφομηχανών. Σημαντικά εμπόδια στους κάδους 

χαλκού, γεωργικών μηχανημάτων, διύλισης, απορρυπαντικών, και χάλυβα. Τέλος 

στους κλάδους κονσερβαρισμένων φρούτων και λαχανικών, τσιμέντου, αλεύρων, 

γύψινων προϊόντων, συσκευασίας κρέατος, μεταλλικών κιβωτίων, ραγιόν, ελαστικών 

και σαμπρελών τα εμπόδια ήταν μέτρια ή χαμηλά. 

Αναφορικά με τη βαρύτητα των επιμέρους κατηγοριών εμποδίων εισόδου τα στοιχεία 

δείχνουν ότι τα εμπόδια διαφοροποίησης ήταν πολύ ψηλά σε επτά κλάδους και 
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σημαντικά σε άλλους τέσσερις. Κατά τον Bain η διαφοροποίηση προϊόντος 

αποτελούσε την πιο σημαντική πηγή εμποδίων εισόδου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 

συνύπαρξης με οικονομίες κλίμακας. Οι απαιτήσεις σε αρχικό κεφάλαιο βρέθηκαν να 

συνιστούν πολύ ψηλό εμπόδιο σε πέντε κλάδους και σημαντικό σε άλλους πέντε. 

Γενικά φαίνεται ότι για τους περισσότερους κλάδους που διερεύνησε ο Bain οι 

απαιτήσεις σε αρχικό κεφάλαιο ήταν σημαντικές. Τα εμπόδια από την παρουσία 

οικονομιών κλίμακας υπήρξαν πολύ ψηλά σε τρεις μόνο κλάδους και σημαντικά σε 

άλλους επτά. Τέλος, τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους ήταν πολύ ψηλά σε τρεις 

κλάδους και πήγαζαν από τον αποκλειστικό έλεγχο βασικών πρώτων υλών. Στους 

υπόλοιπους κλάδους το σχετικό εμπόδιο υπήρξε μέτριο ως χαμηλό. 

Τα μειονεκτήματα της μεθόδου του Bain ήταν διάφορα. Καταρχάς τα εμπόδια που 

καταγράφηκαν αφορούσαν μόνο εντελώς νέες επιχειρήσεις που δεν ήταν 

εγκατεστημένες σε κάποιον άλλο κλάδο, γεγονός που περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την 

γενικότητα των εκτιμήσεων (Πάκος, 1997). Δεύτερον τα εμπόδια αυτά εκτιμήθηκαν 

με βάση “τον εισερχόμενο που βρισκόταν στην πιο πλεονεκτική θέση”, που σημαίνει 

ότι η επίπτωση των εμποδίων δεν μετρήθηκε ανάλογα για διάφορες κατηγορίες 

εισερχομένων (Geroski, 1991). Τρίτον η συνολική εκτίμηση βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στην εμπειρία και κρίση του ερευνητή παρά σε μετρήσιμα οικονομικά στοιχεία 

(πχ για το ύψος αύξησης της τιμής) (Geroski, et al, 1990). Τέλος, οι κατηγορίες που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι αρκετά γενικές, αφού μια αύξηση της τιμής π.χ. του 30%, θα 

κατηγοριοποιούταν στα πολύ υψηλά εμπόδια εισόδου, όπου θα έμπαινε και ένας 

κλάδος με περιθώριο αύξησης της τιμής του 10% (Geroski, 1991). 

 

Η μέθοδος των ερωτηματολογίων του Bain ακολουθήθηκε από αρκετούς ακόμα 

συγγραφείς, όπως οι Mann (1966), Smiley (1988) και Karakaya & Stahl (1989). O 

Mann (1966) υπολόγισε το ύψος των εμποδίων εισόδου για 30 αμερικανικούς 

μεταποιητικούς κλάδους μεταξύ του 1950 και 1960. Οι 17 από τους 30 κλάδους ήταν 

όμοιοι με αυτούς τους Bain, και αυτό έγινε σκόπιμα από τον συγγραφέα με σκοπό να 

εξεταστεί αν τα αποτελέσματα του Bain έχουν μακροπρόθεσμη ισχύ. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας του επιβεβαίωσαν τις μετρήσεις και τα συμπεράσματα του 

Bain για τους κοινούς κλάδους. 

 

O Smiley (1988) εξέτασε τις στρατηγικές που υιοθετούν οι εταιρίες για να 

αποτρέψουν την είσοδο στις "νέες" και "υπάρχουσες" αγορές προϊόντων. Συνολικά 
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848 ερωτηματολόγια εστάλησαν σε διάφορες κατηγορίες εμπορικών διευθυντών. Από  

αυτούς συμπληρώθηκαν και επιστράφηκαν 293. Ο Smiley χώρισε το δείγμα στα 

"νέα" και "υπάρχοντα" προϊόντα και οι διευθυντές ζητήθηκαν να βαθμολογήσουν σε 

μια κλίμακα από το 1 έως το 5 (όπου 1 δείχνει καθόλου και το 5 συχνά) τις 

στρατηγικές που υιοθετούσαν για την αποτροπή της εισόδου.  

Στο δείγμα νέων προϊόντων, οι στρατηγικές περιελάμβαναν: την χρέωση χαμηλών 

τιμών σε συνδυασμό με μεγάλες δαπάνες για διαφήμιση και προώθηση, το χτίσιμο 

πλεονάζουσας δυναμικότητας, την δημιουργία πίστης σε εμπορικά σήματα μέσω των 

υψηλών εξόδων σε διαφήμιση και άλλες προωθητικές δραστηριότητες, την 

προληπτική κατοχύρωση προϊόντων με πατέντες, την δημιουργία ισχυρών εμπορικών 

σημάτων μέσω της διαφήμισης και τέλος την περιοριστική τιμολόγηση. Ο Smiley 

επανέλαβε τις τελευταίες έξι στρατηγικές για ένα δείγμα υπαρχόντων προϊόντων, 

αλλά επιπλέον προσπάθησε να αξιολογήσει και άλλα δύο: το βαθμό στον οποίο 

εταιρίες που παράγουν υπάρχοντα προϊόντα εφαρμόζουν πολλαπλασιασμό προϊόντων 

και κατά πόσο προσπαθούν να καλύψουν την κερδοφορία με λογιστικές τεχνικές.  

Για το "νέο" δείγμα προϊόντων, ο Smiley διαπίστωσε ότι η διαφήμιση και η 

κατοχύρωση πατεντών ήταν οι δημοφιλέστερες μέθοδοι αποτροπής της εισόδου. 

Αυτές οι στρατηγικές χρησιμοποιήθηκαν από 78% και 71% των εταιριών που 

ερωτήθηκαν αντίστοιχα. Η περιοριστική τιμολόγηση βρέθηκε για να είναι η λιγότερη 

χρησιμοποιημένη μέθοδος. Ο Smiley βρήκε μικρή διαφορά μεταξύ των στρατηγικών 

των εταιριών κατασκευής και υπηρεσιών, εκτός από το ότι οι κατασκευαστικές 

εταιρίες ήταν πιθανότερο να χρησιμοποιήσουν την προληπτική κατοχύρωση με 

πατέντες σε σχέση με αυτές που παρέχουν υπηρεσίες.  

Για τις "υπάρχουσες" ομάδες προϊόντων, ο πολλαπλασιασμός εμπορικών σημάτων, η 

διαφήμιση και η κάλυψη της κερδοφορίας βρέθηκαν να είναι οι δημοφιλέστερες 

μορφές αποτροπής της εισόδου, σύμφωνα με το 79%, 79% και 78% αντίστοιχα. 

Αντίθετα, η πλεονάζουσα δυναμικότητα βρέθηκε για να είναι η λιγότερη δημοφιλής 

στρατηγική. Κάποιες διαφορές βρέθηκαν μεταξύ των εταιριών κατασκευής και 

υπηρεσιών. Παραδείγματος χάριν, οι κατασκευαστικές εταιρίες ήταν πιθανότερο να 

καλύψουν την αποδοτικότητα των μεμονωμένων προϊόντων ή να συμμετέχουν στην 

προληπτική κατοχύρωση με διπλώματα ευρεσιτεχνίας από τις εταιρίες του τομέα των 

υπηρεσιών. Οι εταιρίες υπηρεσιών έτειναν να επικεντρωθούν στη διαφήμιση και τις 

προωθητικές δαπάνες που στόχευσαν στην εξασφάλιση πίστης εμπορικών σημάτων 

και την αύξηση του εμποδίου διαφοροποίησης προϊόντος στην είσοδο. Πολύ 
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σημαντική είναι όμως και η παρατήρηση του Smiley ότι περισσότεροι από τους 

μισούς (58%) από τους διευθυντές που απάντησαν, ανέφεραν ότι οι προσπάθειες 

αποτροπής της εισόδου ήταν ίσης σημαντικότητας με άλλες προωθητικές και 

παραγωγικές αποφάσεις.  

 

Οι Karakaya and Stahl (1989) εφάρμοσαν την δική τους μέθοδο για την εξέταση των 

εμποδίων εισόδου. Η μέθοδος τους συνίστατο στην συγκέντρωση απαντήσεων από 

ερωτηματολόγια και η χρησιμοποίηση των παλινδρομήσεων για την ανάλυση της 

σημαντικότητας των εμποδίων πρώιμης και καθυστερημένης εισόδου σε αγορές 

καταναλωτικών και βιομηχανικών αγαθών. Τα ερωτηματολόγια που συγκέντρωσαν 

προέρχονταν από 137 στελέχη από 49 μεγάλες εταιρίες (συμπεριλαμβανόμενες στο 

Fortune 500). Μέσω των ερωτηματολογίων ζητούσαν την γνώμη των στελεχών για 

32 διαφορετικές ευκαιρίες εισόδου (με 4 αποφάσεις ανά ευκαιρία). Τα εμπόδια που 

εξέτασαν ήταν 6 (ακολουθώντας την θεωρία του Porter, 1980): 1. Πλεονεκτήματα 

κόστους 2. Απαιτήσεις σε κεφάλαιο 3. Διαφοροποίηση προϊόντος 4. Κόστη αλλαγής 

5. Πρόσβαση σε κανάλια διανομής και 6. Νομικά και κυβερνητικά εμπόδια. 

Για την ανάλυση της σχετικής σημαντικότητας των εμποδίων, η σχετική βαρύτητα 

υπολογίστηκε από τα αποτελέσματα κάθε ξεχωριστής παλινδρόμησης 

τετραγωνίζοντας τους τυποποιημένους συντελεστές της παλινδρόμησης και έπειτα 

διαιρώντας τους με το 2R , δηλαδή 
2

2
i

i
BRw
R

=  για i=1,…,n. όπου iRw  η βαρύτητα 

κάθε κριτηρίου, 2
iB  ο τυποποιημένος συντελεστής για το κριτήριο I και 2R  το 

τετράγωνο του συντελεστή πολλαπλής παλινδρόμησης.  

Τα αποτελέσματα τους ήταν σύμφωνα με την θεωρία. Όλα τα εμπόδια λαμβάνονταν 

υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων εισόδου. Το πιο σημαντικό εμπόδιο ήταν τα 

πλεονεκτήματα κόστους των εγκατεστημένων, ακολουθούμενο από τις απαιτήσεις σε 

κεφάλαιο και την διαφοροποίηση προϊόντος. Τα υπόλοιπα τρία εμπόδια εισόδου 

διαφέρουν σε σημαντικότητα ανάλογα με την περίπτωση της εισόδου (πρώιμη η 

καθυστερημένη και σε αγορά καταναλωτικών ή βιομηχανικών αγαθών).  

 

Το πλεονέκτημα της μεθόδου των ερωτηματολογίων είναι ότι κάποιος μπορεί να 

συγκεντρώσει απόψεις ανθρώπων που εργάζονται σε βιομηχανίες και αντιμετωπίζουν 

καθημερινά όλα αυτά που εξετάζονται από την θεωρία. Αυτά τα στελέχη έχουν 
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μεγάλη εμπειρία και γνώσεις σε σχέση με τα δομικά και στρατηγικά χαρακτηριστικά 

του κλάδου που εργάζονται και γι’ αυτό μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες 

πληροφορίες σε κάποιον ερευνητή. Σημαντικό είναι επίσης ότι οι πληροφορίες που 

παρέχουν είναι επίκαιρες και με αυτόν τον τρόπο παρατηρείται πως οι οργανισμοί 

αυτοί λειτουργούν σήμερα και όχι σε κάποια μακρινή χρονική περίοδο. Τα 

μειονεκτήματα της μεθόδου όμως είναι αρκετά. Τα στελέχη αυτά, πέραν του ότι 

πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται καθόλου στα απεσταλμένα ερωτηματολόγια, σε 

αρκετές περιπτώσεις έχουν κίνητρο να αποκρύψουν στοιχεία ή να δηλώσουν ψευδείς 

απαντήσεις. Ειδικά όταν υπάρχει ο κίνδυνος τα συμπεράσματα μιας έρευνας να 

ενεργοποιήσουν τις αρχές ανταγωνισμού τότε η αποκάλυψη πραγματικών στοιχείων 

είναι πάρα πολύ αμφίβολη. Πέραν αυτών όμως η μέθοδος των ερωτηματολογίων έχει 

και το μειονέκτημα ότι απαιτεί πολύ χρόνο και υψηλό κόστος, ειδικά όταν γίνεται σε 

έντυπη και όχι ηλεκτρονική μορφή.  

 

Κάποιες άλλες μέθοδοι που προτάθηκαν στην βιβλιογραφία για την μέτρηση των 

εμποδίων εισόδου είναι αυτές των Comanor & Wilson (1967), Salop (1986) και 

Dunne et al (1988). 

Οι Comanor & Wilson (1967) ήταν οι πρώτοι που εφάρμοσαν μια οικονομετρική 

μέθοδο για να μετρήσουν το ύψος των εμποδίων εισόδου. Βασική τους επιδίωξη ήταν 

να εξετάσουν, με βάση το υπόδειγμα δομής-συμπεριφοράς-επίδοσης, κατά πόσο τα 

κέρδη και η δύναμη αγοράς εξαρτώνται από δομικούς παράγοντες όπως η 

συγκέντρωση, η διαφοροποίηση προϊόντος και τα εμπόδια εισόδου. Η μέθοδος που 

εφάρμοσαν ήταν μια σειρά παλινδρομήσεων και στατιστικών ελέγχων με βάση 

διακλαδικά στοιχεία. Εξέτασαν κατά πόσο η κερδοφορία εξαρτάται από παράγοντες 

όπως η διαφήμιση, η συγκέντρωση, οι οικονομίες κλίμακας, τα απόλυτα 

πλεονεκτήματα κόστους και η αύξηση της ζήτησης. Το δείγμα τους αποτελούνταν 

από 41 αμερικανικούς βιομηχανικούς κλάδους και αφορούσε την περίοδο 1954-1957. 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποίησαν ήταν οι ακόλουθες: 

Κέρδη: Ο μέσος όρος των κερδών μετά των φόρων ως ποσοστό των μετοχών για τις 

εταιρίες με περιουσιακά στοιχεία που περνούν τα 500.000$ για κάθε βιομηχανία. 

Διαφήμιση: A. Απόλυτη ένταση δαπανών διαφήμισης – μέσο όρος διαφημιστικών 

εξόδων ανά εταιρία για τις εταιρίες που παράγουν το 50% της παραγωγής του κλάδου 

και Β. ποσοστό διαφήμισης/πωλήσεων – έξοδα διαφήμισης ανά δολάριο πωλήσεων 

για εταιρίες με περιουσιακά στοιχεία πάνω από 500.000$ 
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Συγκέντρωση: μετρήθηκε με τρεις τρόπους Α. Τριχοτόμηση σε ομάδες εταιριών B. 

Μέσος όρος συγκέντρωσης Cr4 του Stigler (1963) Γ. Διχοτόμηση με βάση το 

κριτήριο ότι το Cr8 ξεπερνά το 70% του Bain (1951) 

Οικονομίες Κλίμακας: Μέσος όρος μεγέθους εργοστασίου για τα μεγάλα εργοστάσια 

που παράγουν το 50% της παραγωγής του κλάδου, διαιρούμενο με την συνολική 

παραγωγή της σχετικής αγοράς. 

Απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους: Ποσότητα κεφαλαίου για είσοδο κλίμακας ενός 

αποδοτικού εργοστασίου που στηρίζεται στο μέτρο των οικονομιών κλίμακας. Ο 

μέσος όρος παραγωγής εργοστασίων της ελάχιστης αποδοτικής κλίμακας 

πολλαπλασιάστηκε με τον λόγο των συνολικών περιουσιακών στοιχείων προς τις 

ακαθάριστες πωλήσεις της βιομηχανίας. 

Ποσοστό Αύξησης της ζήτησης: Ποσοστό αύξησης των πωλήσεων. 

Ψευδομεταβλητή για τις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε τοπικές αγορές 

Τα ευρήματα τους, όπως οι ίδιοι τα ερμηνεύουν, δείχνουν ότι ο λόγος διαφήμισης 

προς πωλήσεις και οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο αποτελούν σημαντικά εμπόδια 

εισόδου. Οι οικονομίες κλίμακας, η συγκέντρωση και οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο 

μπορούν να επηρεάσουν την είσοδο μόνο συνδυαστικά. Η αύξηση της ζήτησης έχει 

θετική επίπτωση στην κερδοφορία.  

Η αδυναμία της μελέτης αυτής συνίσταται στο ότι στην ουσία δεν αποτελεί μέθοδο 

μέτρησης του ύψους των εμποδίων εισόδου, αλλά μέθοδο συσχέτισης διαφόρων 

διαστάσεων δομής και απόδοσης (Πάκος, 1997). Οι παλινδρομήσεις και οι 

στατιστικοί έλεγχοι δείχνουν αν υπάρχει ή όχι σχέση ανάμεσα στις ανεξάρτητες 

μεταβλητές και στο ποσοστό κέρδους. Αλλά η διαπίστωση ότι υπάρχει στατιστική 

συσχέτιση ανάμεσα στα δύο δεν συνιστά πραγματική μέτρηση των εμποδίων 

εισόδου. 

 

O Salop (1986) πρότεινε μια πρακτική προσέγγιση για την μέτρηση της πιθανότητας 

η είσοδος να αποτρέψει μια αντιανταγωνιστική αύξηση της τιμής. Η μέθοδος του 

αποτελείται από ένα συνδυασμό θεωρίας και παρατηρούμενων γεγονότων. 

Υποστήριξε ότι τα εμπόδια μπορούν να επηρεαστούν από πολλούς παράγοντες, αλλά 

επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα από αυτά, χωρίζοντας τα σε 4 κατηγορίες: 

Α. Μειονεκτήματα κόστους και ζήτησης. Αναφέρονται στα απόλυτα πλεονεκτήματα 

κόστους και τις επιπτώσεις της φήμης και αφοσίωσης. Αν κάποιος γνωρίζει αρκετά 

για τον αντίκτυπο αυτών των επιπτώσεων μπορεί να υπολογίσει το ποσοστό κατά το 
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οποίο μια εγκατεστημένη θα μπορούσε να υψώσει την τιμή χωρίς να προκαλέσει 

είσοδο. Για παράδειγμα αν τα κόστη της εγκατεστημένης είναι 15% κάτω από της 

εισερχόμενης, ή αν η εισερχόμενη θα πρέπει να προσφέρει μια έκπτωση 15% για αν 

προσελκύσει πελάτες, τότε η εγκατεστημένη θα μπορούσε π.χ. να υψώσει την τιμή 

της κατά 10%. 

Β. Χρόνος εισόδου. Όσο πιο πολύ χρόνο απαιτεί η είσοδος για να ολοκληρωθεί 

επιτυχώς, τόσο μεγαλύτερο διάστημα θα έχει στην διάθεση της η εγκατεστημένη για 

να υψώσει τις τιμές. Η ολοκλήρωση της εισόδου δεν καθυστερεί μόνο από 

παράγοντες όπως π.χ. ο χρόνος που απαιτείται για να χτιστεί ένα εργοστάσιο, αλλά 

περιλαμβάνει και το διάστημα που χρειάζεται μια νέα εταιρία για να κερδίσει έναν 

ικανοποιητικό αριθμό πελατών. 

Γ. Κόστη βύθισης. Το κόστος βύθισης που πρέπει να καταβάλλει μια εισερχόμενη 

μπορεί επίσης να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα. Το πρόβλημα με το κόστος 

βύθισης είναι ότι ο υπολογισμός του είναι δύσκολος και στηρίζεται περισσότερο σε 

εικασίες.   

Δ. Οικονομίες κλίμακας. Ο Salop πρότεινε ότι οι οικονομίες κλίμακας μπορούν να 

μετρηθούν με την έννοια της Ελάχιστης Βιώσιμης Κλίμακας (Minimum Viable Scale). 

Όρισε την ΕΒΚ ως τις συνολικές πωλήσεις που πρέπει να κάνει ένας εισερχόμενος 

για να επιτύχει ικανοποιητικές επιστροφές στις επενδύσεις που έχει κάνει. Αν ο 

εισερχόμενος δεν μπορεί να φτάσει την ΕΒΚ τότε το κόστος του θα είναι πολύ 

υψηλό. Όσο πιο μικρή είναι η ΕΒΚ, τόσο πιο πιθανό είναι η είσοδος να συμβεί και να 

είναι επιτυχής. Αλλά από την άλλη όσο πιο μικρή είναι η ΕΒΚ, τόσο μικρότερο 

αντίκτυπο θα έχει η είσοδος στην αγορά. Με τη σύγκριση μιας εκτίμησης της ΕΒΚ με 

το μέγεθος της αγοράς, πρότεινε, κάποιος θα μπορούσε να μετρήσει το μέγεθος του 

εμποδίου των οικονομιών κλίμακας.  

 

Μια διαφορετική μέθοδος για την εξέταση των συνθηκών εισόδου εφαρμόστηκε από 

τους Dunne et al (1988). Οι συγγραφείς αυτοί, αντί να εξετάσουν την επίπτωση που 

έχει στην είσοδο ένας αριθμός προκαθορισμένων δομικών εμποδίων εισόδου, 

προτίμησαν να διεξάγουν εμπειρική έρευνα σε σχέση με τα ποσοστά, τον τύπο και 

την βιωσιμότητα των νεοεισερχόμενων σε έναν μεγάλο αριθμό αμερικανικών 

βιομηχανικών κλάδων. Με αυτήν την μέθοδο προσπάθησαν να παρουσιάσουν 

αναλυτικά τον κύκλο ζωής των εισερχομένων και να μετρήσουν τον μακροπρόθεσμο 

αντίκτυπο που έχουν στην δομή μιας βιομηχανίας.  
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Τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν προέρχονταν από τις ετήσιες απογραφές των 

επιχειρήσεων και αφορούσαν 387 τετραψήφιους αμερικανικούς μεταποιητικούς 

κλάδους για μια περίοδο 20 χρόνων (συγκεκριμένα για τις χρονιές 1963, 1967, 1972, 

1977 και 1982). Η ανάλυση τους γίνεται σε μια σειρά από στάδια. Αρχικά 

αναγνωρίζουν τους εισερχόμενους σε κάθε βιομηχανία και τους κατατάσσουν σε έναν 

από τους τρεις τύπους εισερχομένων: νέες εταιρίες, υπάρχουσες εταιρίες που 

διαφορετικοποιούνται σε νέους κλάδους δημιουργώντας νέες παραγωγικές 

εγκαταστάσεις και υπάρχουσες εταιρίες που εισέρχονται αλλάζοντας την σύνθεση 

των προϊόντων τους στις υπάρχουσες παραγωγικές εγκαταστάσεις. Έπειτα εξετάζουν 

την σχέση ποσοστών εισόδου και εξόδου σε κάθε βιομηχανία. Τέλος εξετάζουν την 

έπειτα της εισόδου επίδοση των νεοεισερχόμενων εξετάζοντας τα μερίδια αγοράς 

τους, το μέσο μέγεθος και ποσοστά αποτυχίας μέσα στον χρόνο.   

Κάθε βιομηχανία εξετάστηκε ξεχωριστά και η ομαδοποίηση των στοιχείων έγινε με 

την ακόλουθη μέθοδο: αρχικά τυποποιήθηκε κάθε βιομηχανία, έπειτα έγινε η 

ταυτοποίηση των εταιριών στις 5 απογραφές, έπειτα συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία σε 

σχέση με τα εργοστάσια για κάθε εταιρία, καθορίστηκαν οι κλάδοι στους οποίους 

δραστηριοποιείται κάθε εταιρία και τέλος αναγνωρίστηκαν οι εταιρίες που εισήλθαν 

και εξήλθαν κάθε ξεχωριστή χρονιά. Για τις νέες εταιρίες κατεγράφη η χρονιά της 

εισόδου και ο τύπος των εταιριών αυτών (νέες, διαφορετικοποιημένες ή 

διαφοροποιημένες). 

Τα μέτρα της εισόδου και εξόδου που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από τις 

ακόλουθες μεταβλητές: 

NEi(t) = ο αριθμός των εταιριών που εισέρχονται στην βιομηχανία i μεταξύ ετών 

απογραφής t - 1 και t 

NTi(t) = ο συνολικός αριθμός εταιριών στην βιομηχανία i κατά το έτος t.  

NXi(t - 1) = ο αριθμός των εταιριών που εξέρχονται από την βιομηχανία i μεταξύ των 

ετών t - 1 και t 

QEi(t) = συνολική παραγωγή εταιριών που εισέρχονται στην βιομηχανία i μεταξύ 

των ετών t - 1 και t 

QTi(t) = συνολική παραγωγή όλων των εταιριών στην βιομηχανία i κατά τον χρόνο t  

QX1(t - 1) = συνολική ετήσια t - 1 παραγωγή των εταιριών που εξέρχονται της 

βιομηχανίας i μεταξύ των ετών t - 1 και t 

Χρησιμοποιώντας αυτές τις μεταβλητές, καθορίζουν τα ποσοστά εισόδου και εξόδου 

για τη βιομηχανία i μεταξύ των ετών t - 1 και t ως 
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 ERi(t) = NEj(t)/NT1(t - 1) XRi(t - 1) = NXi(t - I)/NTi(t - 1) 

Τα μερίδια αγοράς που εισέρχονται ή εξέρχονται μεταξύ των ετών απογραφής t - 1 

and t ορίζονται ως 

ESHi(t) = QE1(t)/QT1(t) XSHi(t - 1) = QX1(t - 1)/QTi(t - 1) 

Αυτά τα μέτρα συνοψίζουν τη συμβολή των νέων εταιριών στο πρώτο έτος στο 

εισήλθαν και των εξερχόμενων εταιριών κατά τον τελευταίο χρόνο στον οποίο 

παρατηρήθηκαν. Το μερίδιο αγοράς των εισερχόμενων (ESH) είναι κατά συνέπεια 

ένα ποσοστό της παραγωγής του έτους t, ενώ το μερίδιο αγοράς των εξερχομένων 

(XSH) μετριέται σχετικά με την παραγωγή του έτους t - 1.   

Τέλος, καθορίζουν το μέσο μέγεθος των εισερχόμενων εταιριών σε σχέση με τους 

εισερχόμενους (ERS) και το μέσο μέγεθος των εξερχόμενων εταιριών σε σχέση με τις 

μη εξερχόμενες εταιρίες (XRS) ως 

i i
i

i i i i

QE (t)/NE (t)ERS (t)=
(QT (t) - QE (t))/(NT (t) - NE (t))

 και  

i i
i

i i i i

QX (t)/NX (t - 1)XRS (t - 1) =  
(QT (t -1) -QX (t -1))/(NT (t -1) -NX (t -1))

 

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας τους όσον αφορά καταρχάς τον τύπο των 

εισερχόμενων ήταν ότι οι διαφορετικοποιημένες εταιρίες είχαν μεγαλύτερο μέγεθος 

και καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Οι περισσότεροι εξερχόμενοι μάλιστα τείνουν 

να είναι εταιρίες μικρότερες από τις εγκατεστημένες. Στο θέμα της σχέσης εισόδου 

και εξόδου οι Dunne et al παρατήρησαν μια υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στα δύο, έτσι 

ώστε οι βιομηχανίες με υψηλά ποσοστά εισόδου να παρουσιάζουν και υψηλά 

ποσοστά εξόδου. Όπως υποστηρίζουν όμως, η διαφορά στα ποσοστά εισόδου και 

εξόδου διαφέρουν από κλάδο σε κλάδο και αυτό οφείλεται σε μια σειρά από 

παράγοντες (όπως τα κόστη βύθισης, οι καμπύλες μάθησης, η πληροφόρηση των 

καταναλωτών, οι οικονομίες κλίμακας και η τεχνολογική αλλαγή) η οποίοι όμως δεν 

εξετάζονται ξεχωριστά σε αυτήν την έρευνα. Σε σχέση τέλος με τον αντίκτυπο των 

εισερχόμενων εταιριών στους κλάδους, οι Dunne et al βρήκαν τα μερίδια αγοράς 

κάθε χρονικής ομάδας εισερχομένων να μειώνονται μέσα στον χρόνο, με τις 

διαφορετικοποιημένες εταιρίες να παρουσιάζουν την πιο σταθερή εξέλιξη ανάμεσα 

στα τρία είδη εισερχομένων. Από την άλλη οι μικρές νέες εταιρίες είχαν τα 

υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. 
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Η μέθοδος όμως που έχει επικρατήσει για την μέτρηση του ύψους των εμποδίων 

εισόδου πηγάζει από τον Orr (1974a & 1974b). Ο Orr κατασκεύασε ένα μοντέλο στο 

οποίο η είσοδος αποτελούσε συνάρτηση των κινήτρων εισόδου και των εμποδίων 

εισόδου και σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό έτρεξε έναν αριθμό παλινδρομήσεων. Η 

βασική του ιδέα ήταν να προσπαθήσει να καθορίσει το επίπεδο κερδών που θα 

μπορούσε να διατηρηθεί συνεχόμενα χωρίς να προκληθεί είσοδος. Υπέθεσε ότι για 

τις βιομηχανίες i, υπάρχει ένα “περιοριστικό ποσοστό κέρδους” *
iπ  το οποίο μπορεί 

να διατηρηθεί μόνιμα ενάντια στους εισερχόμενους και η είσοδος Ε θα λάβει μέρος 

μόνο εάν τα αναμενόμενα έπειτα της εισόδου κέρδη e
iπ  ξεπεράσουν το ποσοστό αυτό 

(Geroski et al, 1990; Butron et al, 1999).  

Δηλαδή *( )e
i iE π π= Θ −  

Όπου e
iπ  είναι τα αναμενόμενα έπειτα της εισόδου κέρδη και Θ είναι ο συντελεστής 

απάντησης της εισόδου (entry response coefficient) (που εξαρτάται από την 

ελαστικότητα της ζήτησης στην βιομηχανία, την απάντηση των εγκατεστημένων και 

τα προσωρινά κόστη προσαρμογής των νεοεισερχόμενων). Το *
iπ , το περιοριστικό 

ποσοστό κέρδους δηλαδή, δεν έχει παρατηρηθεί, αλλά μπορεί να καθοριστεί από ένα 

αριθμό διαφορετικών εμποδίων. Τα εμπόδια εισόδου μπαίνουν σε αυτό το μοντέλο ως 

ειδικοί για κάθε βιομηχανία δομικοί συντελεστές που καθορίζουν το περιοριστικό 

ποσοστό κέρδους. Η εξίσωση που χρησιμοποίησε ήταν της ακόλουθης μορφής: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9log log logp iE B B B X B K B A B R B r B C B Q B S eπ= + + + + + + + + + +  

όπου: 

Ε = είναι ένα μέτρο της ακαθάριστης εισόδου, η μέση ετήσια αύξηση στο αριθμό των 

εταιριών σε μια βιομηχανία (1963-1967) 

pπ  =  μέσο επίπεδο του ποσοστού κέρδους περασμένων ετών (1960-1963) 

X = η παραγωγή ενός εργοστασίου ελάχιστης αποδοτικής κλίμακας σε μια 

βιομηχανία διαιρούμενο από τις συνολικές πωλήσεις του κλάδου (για την μέτρηση 

των οικονομιών κλίμακας) 

Κ = οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο, το κόστος δηλαδή σε κεφαλαίο για την δημιουργία 

ενός εργοστασίου ΕΑΚ  

A = ένταση διαφήμισης, μετρούμενη ως η αναλογία των διαφημιστικών εξόδων της 

βιομηχανίας προς τις πωλήσεις 
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R = ένταση Ε&Α, μετρούμενη ως η αναλογία δαπανών Ε&Α της βιομηχανίας προς 

τις πωλήσεις 

r = ένα μέτρο του ρίσκου, που υπολογίστηκε ως η τυπική απόκλιση του ποσοστού 

κέρδους της βιομηχανίας (1960-1968) 

C = είναι το επίπεδο της συγκέντρωσης του κλάδου (σε μία κλίμακα 1 έως 5, όπου 

στο 5 είναι οι κλάδοι με υψηλή συγκέντρωση)  

Q = παρελθόν ποσοστό ανάπτυξης της παραγωγής του κλάδου (1960-1963) 

S = συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας 

0 9...B B = οι υπολογισμένοι συντελεστές 

Τα δεδομένα που χρησιμοποίησε ήταν της περιόδου 1963-1967 και προέρχονταν από 

71 μεταποιητικούς καναδικούς κλάδους. Ο Orr υπολόγισε τις βασικές εξισώσεις του 

αρκετές φορές χρησιμοποιώντας διαφορετικά δείγματα και ορισμούς των 

μεταβλητών. Εντόπισε μια αρνητική σχέση μεταξύ του Ε και κάθε ενός από το Κ, το 

Α, το R, το r και το C. Βρήκε σταθερά τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο, την ένταση 

διαφήμισης και την υψηλή συγκέντρωση να είναι σημαντικά εμπόδια στην είσοδο, 

ενώ η ένταση Ε&Α και ο κίνδυνος αποτυχίας εκτιμήθηκαν ως μέτρια εμπόδια στην 

είσοδο. Ο Orr βρήκε επίσης μια θετική σχέση μεταξύ του Ε και κάθε ενός από τα pπ , 

Q και S. Το μέγεθος βιομηχανίας σχετιζόταν θετικά με την είσοδο. Τα παρελθόντα 

ποσοστά κέρδους και ο ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας σχετίζονταν επίσης θετικά 

με την είσοδο, αν και οι συνδέσεις ήταν πιο ασθενείς και συχνά όχι στατιστικά 

σημαντικές σε συνήθη επίπεδα.27 

Σε επόμενο άρθρο του, ο Orr (1974b) κατασκεύασε έναν συνολικό δείκτη του ύψους 

των εμποδίων εισόδου για κάθε μία από τις 71 βιομηχανίες που εξέτασε, με τον 

ακόλουθο τρόπο:  

Πήρε την εκτίμηση του μοντέλου για όλους του κλάδους, δηλαδή την 

 
log 1.36** 0.03 0.01 0.24log **** 0.13 *** 0.07 ** 0.08

0.89 *** 0.51log ***
pE Q K A R r

C S

π= − + + − − − −

− +
 

* σημαντικό στο επίπεδο .90, μονόπλευρος έλεγχος 

**σημαντικό στο επίπεδο .95, μονόπλευρος έλεγχος 

***σημαντικό στο επίπεδο .99, μονόπλευρος έλεγχος 

                                                 
27 Ο Orr διέγραψε την μεταβλητή Χ από την εξίσωση λόγω ανησυχιών για σοβαρή 

πολυσυγγραμικόττητα με τa logΚ και logS.. 
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2

2

0.496
0.431

R
R

=

=
 

και για την κατασκευή του δείκτη χρησιμοποίησε την εμπειρικά υπολογισμένη τάση 

των K, A, R, r και C. Ο δείκτης (Ι) κατασκευάστηκε υπολογίζοντας την αξία κάθε 

ξεχωριστού εμποδίου από τον συντελεστή της παλινδρόμησης στην παραπάνω 

εξίσωση. 

71

0.24log 0.13 0.7 0.8 0.89
.......

i i i i i

i

I K A R r C
I I I
= − − − − −
=

 

Για λόγους ευκολίας μετέφρασε το Ι σε i iB Iλ= − . Πολλαπλασίασε το Ι με –Ι ώστε 

οι υψηλές τιμές του δείκτη να αντιστοιχούν σε βιομηχανίες με υψηλά εμπόδια. Το λ 

είναι η σταθερά που θέτει το 0B = . Συνεπώς βιομηχανίες με 0B >  έχουν πάνω από 

μέτρια εμπόδια, ενώ αυτές με 0B <  κάτω του μετρίου.  

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου του Orr είναι ότι είναι συνεχής, η σημαντικότητα του 

κάθε ξεχωριστού εμποδίου μετριέται ξεχωριστά, είναι εύκολο να μετρηθούν τα 

τυπικά λάθη στις μετρήσεις, και τα συνολικά αποτελέσματα δεν διαφοροποιούνται 

σημαντικά από τις αλλαγές στα δείγματα και τις μετρήσεις (Geroski et al, 1990). 

Πέραν αυτών όμως τα αποτελέσματα του είναι σύμφωνα με την θεωρία για τις 

επιπτώσεις των εμποδίων εισόδου.  

Ένα μειονέκτημα της μεθόδου αυτής, σύμφωνα με τους Burton et al (1999), είναι ότι 

ο Orr αντιμετωπίζει τα εμπόδια εισόδου ως παράγοντες που αποκλείουν συνολικά την 

ροή νέων εταιριών σε μια αγορά, το οποίο, αν και συμβατό με την επικρατούσα 

θεωρία της εποχής (ακολουθώντας τον ορισμό του Bain), δεν ανταποκρίνεται στην 

πιο σύγχρονη θεωρία για τα εμπόδια εισόδου. Τα εμπόδια εισόδου αντιμετωπίζονται 

πλέον, σε συνάρτηση με την θεωρία της δυναμικής περιοριστικής τιμολόγησης, ως 

παράγοντες που μπορεί καθυστερήσουν και να μειώσουν τα ποσοστά εισόδου αλλά 

και να προσφέρουν δομικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στις εγκατεστημένες εταιρίες 

του κλάδου απέναντι στις νέες εταιρίες του κλάδου. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι 

ο συγγραφέας εξετάζει έναν συγκεκριμένο αριθμό εμποδίων, αλλά οι παράγοντες που 

καθορίζουν την συνολική συνθήκη εισόδου μπορεί να είναι περισσότεροι.  

 

Με βάση την μέθοδο του Orr, ο Gorecki (1975& 1976) προσπάθησε να μετρήσει την 

επίπτωση των εμποδίων εισόδου σε διαφορετικές κατηγορίες εισερχομένων. Στην 

πρώτη του μελέτη (1975) εξέτασε την επίπτωση των εμποδίων εισόδου στις νέες 
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εταιρίες και στις εταιρίες που διαφορετικοποιούνται από άλλους κλάδους. Τα 

στοιχεία που χρησιμοποίησε αφορούσαν τις χρονιές 1958-1963, προέρχονταν από το 

Ηνωμένο Βασίλειο και περιελάμβαναν μεταποιητικές εταιρίες που απασχολούσαν 

πάνω από 100 υπαλλήλους. Οι μεταποιητικές βιομηχανίες χωρίστηκαν σε 51 ομάδες, 

και μέσω αυτής της κατηγοριοποίησης χωρίστηκαν οι εξειδικευμένες από τις 

διαφορετικοποιημένες εταιρίες. Με βάση αυτόν τον διαχωρισμό συσχέτισε τις ομάδες 

εταιριών με μια σειρά συντελεστών όπως η διαφήμιση, η ανάπτυξη του κλάδου, οι 

οικονομίες κλίμακας και η κατηγορία των αγαθών (διαρκή και μη διαρκή). Για την 

είσοδο χρησιμοποίησε δύο μεταβλητές, την 1E , που είναι η αύξηση (ή μείωση) στον 

αριθμό των διαφορετικοποιημένων εταιριών ως ποσοστό του αριθμού του 1958 και 

την 2E  που είναι η αύξηση (ή μείωση) στον αριθμό των ειδικευμένων εταιριών, ως 

ποσοστό του αριθμού του 1958. Η οικονομίες κλίμακας ES μετρήθηκαν από την 

αναλογία της ΕΑΚ εργοστασίου προς το μέγεθος όλης της βιομηχανίας. Η ΕΑΚ 

υπολογίστηκε από το μεσαίο μέγεθος εργοστασίου του 1958, με το μέγεθος να 

καθορίζεται από την παραγωγή. Η διαφοροποίηση προϊόντος μετρήθηκε με δύο 

τρόπους. Ο ένας (ΑΒ) είναι τα μέσα διαφημιστικά έξοδα ανά εταιρία και το δεύτερο η 

αναλογία διαφημιστικών εξόδων προς τις πωλήσεις της βιομηχανίας. Η ανάπτυξη του 

κλάδου GTS μετρήθηκε από την αύξηση των πωλήσεων μεταξύ 1958 και 1963, ενώ 

χρησιμοποιήθηκαν και δύο ψευδομεταβλητές 1X  και 2X  ανάλογα με το εάν το 

προϊόν ήταν καταναλωτικό ή όχι.  

Τα αποτελέσματα του έδειξαν ότι η ανάπτυξη του κλάδου έχει ισχυρή θετική 

επίπτωση και στις δύο κατηγορίες εισερχομένων, ενώ οι οικονομίες κλίμακας και η 

διαφήμιση δεν είχαν καμία επίπτωση στις διαφορετικοποιημένες εταιρίες. Αντίθετα η 

είσοδος εξειδικευμένων εταιριών επηρεαζόταν από όλα τα εμπόδια (αν και η 

επίπτωση της διαφήμισης ήταν θετική). 

Στην άλλη μελέτη του (1976), ο Goreski εξέτασε την επίπτωση των εμποδίων 

ανάμεσα σε εγχώριες και ξένες εταιρίες που κάνουν είσοδο στις καναδικές 

μεταποιητικές βιομηχανίες. Όλα τα στοιχεία και η μεθοδολογία που χρησιμοποίησε 

ήταν ίδια με αυτά του Orr (1974) με μόνη διαφορά ότι χώρισε την μεταβλητή iE  σε 

δύο κατηγορίες: iD  (domestic entrants) και iF  (foreign entrants). Οι στατιστικές 

δοκιμές έδειξαν ότι η ανάπτυξη της βιομηχανίας ασκεί ισχυρή θετική επίδραση στους 

ξένους εισερχόμενους ενώ η ένταση διαφήμισης και Ε&Α δεν έχει καμία στατιστικά 

σημαντική επίδραση. Από την άλλη οι εγχώριοι εισερχόμενοι βρέθηκαν περιέργως 
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ανεπηρέαστοι από τα κίνητρα εισόδου, αλλά αρνητικά στατιστικά σημαντικά 

επηρεαζόμενοι από τα περισσότερα εμπόδια εισόδου.  

 

Η μελέτη των εμποδίων εισόδου του Duetsch (1984) είναι παρόμοια με Orr (1974) 

αλλά διαφοροποιείται ως προς την προέλευση του δείγματος και την περίοδο, αφού 

εξέτασε αμερικανικές μεταποιητικές βιομηχανίες για την περίοδο 1963 και 1972. Η 

γενική μορφή του προτύπου που χρησιμοποιεί για να αξιολογήσει την σημασία των 

διάφορων καθοριστικών παραγόντων της εισόδου είναι δανεισμένο, με ορισμένες 

τροποποιήσεις, από τον Orr. Ο αριθμός νεοεισερχόμενων (E) που παρατηρείται σε 

μια βιομηχανία αναμένεται να είναι θετικά συσχετισμένος με την κερδοφορία της 

βιομηχανίας (P), τον ρυθμό ανάπτυξης της παραγωγής της βιομηχανίας (G) και το 

μέγεθος της βιομηχανίας (S) και αρνητικά συσχετισμένος με τις απαιτήσεις σε 

κεφάλαιο (Κ), την ένταση της διαφήμισης (Α), την υψηλή συγκέντρωση (C), τις 

οικονομίες κλίμακας (X) και το μέγεθος των πολλαπλών επιχειρήσεων (M).  Η γενική 

μορφή του μοντέλου είναι η: 

E = f  (P, G, S, K, A, C, X, M) 

όπου  

Ε = καθαρή αύξηση των εταιριών που κατατάσσονται σε μια βιομηχανία  

P = το περιθώριο τιμής/κόστους παλινδρομήθηκε με τις αναλογίες περιουσιακών 

στοιχείων/αποστολών προϊόντων και διαφήμισης/πωλήσεων, και τα κατάλοιπα της 

παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκαν ως μονάδα του P. Το περιθώριο τιμής–κόστους 

υπολογίστηκε αφαιρώντας τους μισθούς από την προστιθέμενη αξία και έπειτα 

διαιρώντας με τις αποστολές προϊόντων (shipments) της βιομηχανίας.  

G = ο ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας μετρήθηκε από την ποσοστιαία αύξηση 

των αποστολών προϊόντων κατά την χρονική περίοδο 

S = το μέγεθος της βιομηχανίας μετρήθηκε από την αξία των αποστολών προϊόντων 

στην αρχή της περιόδου 

Κ = οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο εκτιμήθηκαν με την μέθοδο των Comanor & Wilson 

(1967) – ο μέσος όρος αποστολών προϊόντων των μεγάλων εργοστασίων που 

μετρούσαν για το 50% των εμπορευμάτων πολλαπλασιάστηκε με τον λόγο 

περιουσιακών στοιχείων/παραγωγής 

Α = η ένταση διαφήμισης σε κάθε βιομηχανία πάρθηκε από τον Ornstein (1977) 

C = η υψηλή συγκέντρωση μετρήθηκε με μια ψευδομεταβλητή με τιμές 1 αν η 

συγκέντρωση των τεσσάρων πρώτων εταιριών ήταν τουλάχιστον 0.60 και 0 αν όχι.  
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Χ = οι οικονομίες κλίμακας υπολογίστηκαν ακολουθώντας την μέθοδο των Caves et 

al (1975), όπου το Χ πήρε την τιμή 0 εκτός εάν το μειονέκτημα κόστους των κάτω 

του αποδοτικού μεγέθους εργοστασίων εμφανιζόταν να είναι μεγαλύτερο από 10% 

στην αρχή της περιόδου. Εάν το μειονέκτημα ήταν μεγαλύτερο από 10%, το Χ 

έπαιρνε την τιμή του εργοστασίου της ΕΑΚ δια του S κατά το αρχικό χρόνο της 

περιόδου. 

Μ = η παραγωγή σε πολλά εργοστάσια (multiplant operations) μετρήθηκε  

εκτιμώντας την αναλογία εταιριών που κατατάσσονταν σε μια βιομηχανία και 

διεξήγαν ενδο-βιομηχανικές επιχειρήσεις σε πολλά εργοστάσια. Αυτό έγινε με δύο 

τρόπους: A. Οι εταιρίες με μια τοποθεσία παραγωγής αφαιρέθηκαν από τον συνολικό 

αριθμό εταιριών και Β. Ο συνολικός αριθμός εταιριών αφαιρέθηκε από τον συνολικό 

αριθμό εργοστασίων, εκφράζοντας το αποτέλεσμα ως κλάσμα του συνολικού 

αριθμού εταιριών. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Duetsch έδειξαν ότι περισσότερη είσοδος 

παρατηρείται σε αναπτυσσόμενες βιομηχανίες με σχετικά υψηλά περιθώρια τιμής-

κόστους, χαμηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο και περιορισμένη παραγωγή από 

πολλαπλές τοποθεσίες. Γενικά οι ομοιότητες μεταξύ των αποτελεσμάτων του Orr και 

του Duetsch είναι μεγάλες. Και στις δύο μελέτες η κερδοφορία, η ανάπτυξη του 

κλάδου, το μέγεθος της βιομηχανίας και οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο έχουν την 

αναμενόμενη επίπτωση στην είσοδο.  

 

Μελέτη σε σχέση με το ύψος των εμποδίων εισόδου διεξήγαν και οι Khemani & 

Shapiro (1986). Στην δική τους μελέτη ξαναεξετάστηκε το θέμα της εισόδου στον 

Καναδά που είχε απασχολήσει τον Orr. Το γενικό μοντέλο που χρησιμοποίησαν είναι 

μια εκδοχή του μοντέλου περιοριστικής τιμολόγησης του Bain (1956). Ο Bain 

υποστήριξε ότι παρουσία εξωγενώς καθορισμένων εμποδίων εισόδου οι 

εγκατεστημένες εταιρίες είτε θέτουν μια τιμή iP  που εμποδίζει την είσοδο, ή θέτουν 

την τιμή MP  για να μεγιστοποιήσουν βραχυπρόθεσμα τα κέρδη τους, οπότε 

παρατηρείται η είσοδος. Αυτή η σχέση εκφράζεται σε μορφή περιθωρίου κέρδους ως 
*( )E γ π π= −  και  

*
0 1π β β= + ΒΤΕ  

Η είσοδος είναι ανάλογη του ποσού κατά το οποίο τα περιθώρια κέρδους της 

βιομηχανίας (π) ξεπερνούν το περιοριστικό ποσοστό κέρδους ( *π ), το οποίο κατά 
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σειρά καθορίζεται από μια σειρά από εμπόδια εισόδου. Η συγχώνευση της πρώτης 

εξίσωσης με την δεύτερη και η πρόσθεση τριών μεταβλητών δίνει την εξίσωση  

0 1 1 1 2 2 3 3γβ γπ γβ α α αΕ = + − ΒΤΕ+ Χ + Χ + Χ  

Όπου 1Χ  η ανάπτυξη του κλάδου, 2Χ  είναι η πιθανή στρατηγική απάντηση των 

εγκατεστημένων και 3Χ  είναι η πιθανότητα αντικατάστασης των εγκατεστημένων 

από τους νεοεισερχόμενους. Συνεπώς η εξίσωση γίνεται 

1 2 3 1 4 2 5 3ολ λπ λ λ λ λΕ = + − ΒΤΕ+ Χ + Χ + Χ  

Η τελική μορφή που δίνουν οι Khemani & Shapiro στο μοντέλο είναι η ακόλουθη. Η 

είσοδος LENT παίρνει την μορφή L(X), όπου το Χ είναι μια σειρά από παράγοντες. 

Για την είσοδο ΕΝΤ, οι συγγραφείς με σκοπό να αποφύγουν την λογαριθμική μορφή 

που χρησιμοποίησε ο Orr για να εξετάσει τις σχέσεις ανάμεσα στην είσοδο και τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές σε ποσοστιαίους όρους, επιλέγουν μια ημιλογαριθμική 

μορφή. Αυτό γίνεται διότι η ημιλογαριθμική μορφή επιτρέπει μια σιωπηλή 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών και προτείνει ότι η είσοδος εξαρτάται από το  

επίπεδο του σήματος L(X). 

Τα στοιχεία που συγκεντρωθήκαν αφορούσαν 143 καναδικές μεταποιητικές 

βιομηχανίες από το 1968 ως το 1976 (1968-1972 θεωρήθηκε η προ της εισόδου 

περίοδος). Η ανεξάρτητη μεταβλητή και οι εξαρτημένες ορίστηκαν με τον ακόλουθο 

τρόπο: 

ENT = αριθμός νέων εργοστασίων από νέες μόνο εταιρίες 

MARGI = μέσος όρος περιθωρίου τιμής-κόστους, 1968-1972 

ADV = ποσοστό διαφήμισης προς τις πωλήσεις, 1971 

RD = ποσοστό δαπανών Ε&Α προς τις πωλήσεις, 1971 

MOSC = μέγεθος εργοστασίου ΕΑΚ ως ποσοστό του μεγέθους της αγοράς. Παίρνει 

τιμή 1 αν το μειονέκτημα κόστους είναι <0.9, αλλιώς παίρνει τιμή 0, 1972 

ΚΙ = λογάριθμος των απαιτήσεων σε κεφάλαιο για το χτίσιμο ενός εργοστασίου 

ΕΑΚ, 1972 (ελλείψει άλλου μέτρου οι απαιτήσεις υπολογίστηκαν μέσω του κόστους 

καυσίμων και ηλεκτρισμού) 

RISKI = διασπορά των κερδών, 1968-1972 

FIRM = αριθμός εργοστασίων που ανήκουν με εταιρίες με πολλές παραγωγικές 

εγκαταστάσεις ως ποσοστό όλων των εργοστασίων, 1972 

ROOM = ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας διαιρούμενο από το μέγεθος 

εργοστασίου ΕΑΚ, 1968-1972 
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HH72 = δείκτης Herfindahl-Hirschman, 1972 

TARN = ονομαστικό επίπεδο δασμών, 1972 

FC = βουβή μεταβλητή όπου 1 αν η βιομηχανία ελέγχονταν περισσότερο από 50% 

από ξένες εταιρίες, ειδάλλως 0 

LS72 = λογάριθμος του μεγέθους της βιομηχανίας (αποστολές προϊόντων), 1972 

REG = βουβή μεταβλητή όπου 1 εάν η βιομηχανία κρίνεται ως τοπική, 1972 

Τα αποτελέσματα τείνουν τους να επιβεβαιώσουν ότι τα εμπόδια στην είσοδο 

προκύπτουν από τις οικονομίες κλίμακας, από τις επενδύσεις στη διαφήμιση και από 

τις υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο. Τα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης, δασμολογίων 

και ξένης ιδιοκτησίας εμφανίζονται επίσης να αποτρέπουν την είσοδο. Οι 

τεχνολογικές δαπάνες βρέθηκαν για να μην αποτρέπουν την είσοδο ενώ η 

κερδοφορία, η ανάπτυξη και το μέγεθος αγοράς την ενθαρρύνουν. 

 

Η έρευνα του Mata (1993) εξέτασε την σημαντικότητα της εισόδου στους 

Πορτογαλικούς μεταποιητικούς κλάδους ανάλογα με τον τύπο του εισερχομένου και 

τα εμπόδια που θα συναντήσει. Χώρισε τις εισερχόμενες σε αυτές που κάνουν νέες 

παραγωγικές εγκαταστάσεις (DE NOVO), σε αυτές που επεκτείνουν τις 

δραστηριότητες τους (EXP) αλλά ανήκουν στον ίδιο κλάδο, σε αυτές που επεκτείνουν 

τις δραστηριότητες αλλά είναι διαφορετικοποιημένες από άλλους κλάδους (EXT) και 

αυτές που διαφορετικοποιούνται με νέες εγκαταστάσεις από άλλους κλάδους 

(PURDIV). Το μοντέλο που χρησιμοποιεί βασίζεται στον Orr (1974) και είναι του 

τύπου 

Ti i t T iE BTE a Xιδ γ π βΤ Τ= + + +  

Όπου δηλαδή η είσοδος κάθε τύπου εισερχόμενου τύπου εξαρτάται από την 

αναμενόμενη κερδοφορία, τα εμπόδια εισόδου και κάποιες ελεγχόμενες μεταβλητές 

Χ. Η κερδοφορία υπολογίστηκε με την παρελθούσα κερδοφορία του κλάδου, 

χρησιμοποιώντας τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης του περιθωρίου τιμής κόστους με 

μια σταθερά και με κάποια μέτρα του ρίσκου της βιομηχανίας κατά την προ της 

εισόδου περίοδο (PROFIT). Με σκοπό να εξισορροπηθούν οι ατέλειες αυτού του 

συντελεστή χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές της παλινδρόμησης και το ποσοστό 

ανάπτυξης του κλάδου (GR). Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για τα εμπόδια 

εισόδου ήταν: 

MESM = αναλογία ελάχιστης αποδοτικής κλίμακας προς το μέγεθος της αγοράς 
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SUNK = μέτρο του κόστους βύθισης  

PAT = πατέντες και κατοχυρωμένα ονόματα (διαφοροποίηση προϊόντος) 

ADV = διαφήμιση  

DO = διαφορετικοποίηση των εγκατεστημένων 

SIZE = μέγεθος της αγοράς 

KR = απαιτήσεις σε κεφάλαιο για την λειτουργία ενός εργοστασίου ΕΑΚ 

Η εξίσωση του Mata πήρε την μορφή: 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

Ti i i i i i

i i i i

LE PROFIT GR SIZE MESM ADV
PAT DO KR SUNK
θ θ θ θ θ θ

θ θ θ θ
Τ Τ Τ Τ Τ

Τ Τ Τ Τ

= + + + + +
+ + + +

 

όπου Τ ο τύπος του εισερχόμενου 

Τα αποτελέσματα του δείχνουν ότι η είσοδος του πρώτου τύπου (DE NOVO) είναι η 

πιο ευαίσθητη σε όλα τα είδη των εμποδίων εισόδου. 

 

Οι Burton et al (1999) ακολούθησαν την οικονομετρική μέθοδο του Orr (1974) για να 

μετρήσουν το ύψος των εμποδίων εισόδου, κάνοντας όμως κάποιες σημαντικές 

τροποποιήσεις. Υπέθεσαν καταρχάς ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην κερδοφορία μια 

βιομηχανίας και την παρατηρούμενη είσοδο, την οποία ονόμασαν συνάρτηση 

απάντησης εισόδου. Η κλίση αυτής της συνάρτησης αντανακλά την απόκριση των 

νέων εταιριών στις αλλαγές της κερδοφορίας του κλάδου. Η απόκριση αυτή στην 

συνέχεια αντανακλά το ύψος των εμποδίων εισόδου. Όταν τα εμπόδια είναι χαμηλά η 

είσοδος απαντά δυναμικά στα δυναμικά κέρδη; αλλά όταν τα εμπόδια είναι υψηλά η 

απόκριση είναι χαμηλή. Χρησιμοποιώντας την κλίση της συνάρτησης απόκρισης 

στην είσοδο ως δείκτη του ύψους των εμποδίων εισόδου – αντί του επιπέδου κερδών 

που μπορεί να διατηρηθεί αόριστα απέναντι στην είσοδο – διαφοροποίησαν την 

μέθοδο τους από αυτή του Orr. 

Υπέθεσαν ότι η ταχύτητα και το μέγεθος της απόκρισης της εισόδου εξαρτάται από 

την ένταση του κινήτρου (κερδών) και το ύψος των εμποδίων. Ανέμεναν ότι όσο 

μεγαλύτερη θα είναι η κερδοφορία τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η είσοδος και 

αντίστροφα. Όρισαν την συνάρτηση απόκρισης στην είσοδο ως  
e

iE e i iβ π=  

Όπου οι συντελεστές της κλίσης, iβ  διαφέρουν από βιομηχανία σε βιομηχανία. 

Συνεπώς ένα μέτρο του ύψους των εμποδίων εισόδου είναι το αντίστροφο της 

εκτιμημένης αξίας του iβ . Όσο το iβ  αυξάνει, η αγορά δοκιμάζει μεγαλύτερη 
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απόκριση εισόδου στα κέρδη (με πολύ μεγάλες τιμές του iβ  να αντιστοιχεί σε 

περιπτώσεις ελεύθερης εισόδου). Όσο όμως μικραίνει το iβ  εμφανίζεται λιγότερη 

είσοδος στην αγορά (με τιμή 0iβ =  να αντιστοιχεί στην αποκλεισμένη είσοδο του 

Bain). Το iβ  εκφράζει δηλαδή ένα αντίστροφο μέτρο του ύψους των εμποδίων 

εισόδου στην βιομηχανία Ι. 

Στην συνέχεια οι συγγραφείς εισάγουν μια δεύτερη συνάρτηση με σκοπό αναδείξουν 

τη σχέση ανάμεσα στο ύψος των εμποδίων εισόδου και τα χαρακτηριστικά της 

βιομηχανίας που τα καθορίζουν – οι συντελεστές της κλίσης i sβ  εξαρτώνται από 

αυτά τα χαρακτηριστικά. Οπότε: 

0 1 ...i i i k ikβ ψ ψ χ ψ χ= + + +  

Με βάση αυτόν τον συλλογισμό υπολόγισαν δύο διαφορετικά μοντέλα: 

0 1 2 3 4 5 6 7

8 9

4i i i i i i i i i

i i

E PCM S CR AGE EISD VI SIZ
NF GROWTH
δ θ δ δ δ δ δ δ δ

δ δ
= + + + + Α + + + +

+ +
 

(μοντέλο του Orr) 

και 

0 1 2 3 4

5 6 7 8

9

4i i i i i i i i i i

i i i i i i i i

i i

E PCM PCM S PCM CR PCM A PCM AGE
PCM EISD PCM VI PCM SIZ PCM NF
PCM GROWTH

ψ ψ ψ ψ ψ
ψ ψ ψ ψ
ψ

= + + + +
+ + + +

+
 

όπου: 

Ε = χρησιμοποιούν τόσο την καθαρή όσο και την ακαθάριστη είσοδο 

PCM = μέτρο των οικονομικών κερδών, υπολογισμένο ως το περιθώριο τιμής-

κόστους τόσο της τρέχουσας όσο και της μελλοντικής περιόδου 

iS  = Κόστος βύθισης, υπολογισμένο ως το προσαρμοσμένο από την αγορά 

ενοικίασης ποσό κεφαλαίου που χρειάζεται ένας εισερχόμενος για να κάνει είσοδο σε 

κάθε ξεχωριστή βιομηχανία (το μέτρο ακολούθησε ο Kessides, 1983) 

4iCR  = συγκέντρωση 

iA  = ένταση διαφήμισης, διαφήμιση προς τις πωλήσεις  

iAGE  = μέσος όρος ηλικίας εγκατεστημένων εταιριών 

iEISD  = διαφορά μεγέθους εισερχόμενης-εγκατεστημένης, εκφράζεται ως 

ποσοστιαία διαφορά ανάμεσα στο μέσο μέγεθος των εισερχόμενων και 

εγκατεστημένων (μετρούμενο σε πωλήσεις)  
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iVI  = βαθμός κάθετης ολοκλήρωσης, μετρούμενος από την αναλογία προστιθέμενης 

αξίας προς τις πωλήσεις 

iSIZ  = μέγεθος βιομηχανίας μετρούμενο από την αξία των αποστολών εμπορευμάτων 

iNF  = αριθμός εταιριών 

iGROWTH  = ανάπτυξη του κλάδου 

Τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι τα κόστη βύθισης, η συγκέντρωση, η διαφήμιση, η 

διαφορά μεγέθους και η κάθετη ολοκλήρωση επιβραδύνουν την απόκριση της 

εισόδου. Η συνάρτηση απόκρισης της εισόδου επηρεάζεται θετικά από το μέγεθος 

της βιομηχανίας, τον αριθμό των εταιριών και την ανάπτυξη του κλάδου. 

 

Άλλοι συγγραφείς που ακολούθησαν την μέθοδο του Orr (αλλάζοντας όμως την 

τυποποίηση του μοντέλου) είναι οι Mata (1991), Geroski (1991), Morch von der Fehr 

(1991), Sleuwaegen & Dehandschutter (1991), Jeong & Masson (1991), Estrin & 

Petrin (1991), Yang (1998). Η μέθοδος αυτή έχει κυριαρχήσει στην εμπειρική 

βιβλιογραφία για τα εμπόδια εισόδου διότι έχει μια σειρά από σημαντικά 

πλεονεκτήματα: η μέτρηση στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα, λαμβάνει υπόψη 

έναν μεγάλο αριθμό παραγόντων που επηρεάζουν την είσοδο, επιτρέπει την εξαγωγή 

συμπερασμάτων από διαφορετικές ειδικεύσεις του μοντέλου και καθιστά δυνατή την 

κατασκευή ένας συνολικού δείκτη του ύψους των εμποδίων. Τα μειονεκτήματα της 

μεθόδου προέρχονται από τις ατέλειες στον ορισμό και την μέτρηση των 

συγκεκριμένων μεταβλητών, από την αδυναμία πρόσβασης στα κατάλληλα στοιχεία 

που χρειάζονται στην μέτρηση, από την πολυσυγγραμικότητα που μπορεί να 

παρουσιαστεί λόγω του μεγάλου αριθμού εμποδίων και κινήτρων εισόδου και τέλος 

της ανάγκης συνδυασμού πολλών εμποδίων σε έναν μοναδικό δείκτη συνολικού 

ύψους. 
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3.3.1.3 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ  
 
Η πρόταση της εμπειρικής μεθόδου θα γίνει στην βάση των θεωρητικών 

αποτελεσμάτων. Η θεωρητική ανάλυση εξέτασε ένα μεγάλο αριθμό εμποδίων 

προκειμένου να διαπιστωθεί η επίπτωση τους στην είσοδο νέων εταιριών. Τα βασικά 

συμπεράσματα σε σχέση με το κάθε ξεχωριστό εμπόδιο ήταν τα εξής: 

1. Κόστος Βύθισης 

Το κόστος βύθισης μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εμπόδιο στους κλάδους 

όπου συνδυάζεται με υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο και οικονομίες κλίμακας, αλλά 

όχι στους κλάδους που παρατηρείται ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη.  

2. Οικονομίες Κλίμακας 

Οι οικονομίες κλίμακας υπάρχουν και μπορούν να προσφέρουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα στις εγκατεστημένες εταιρίες, αλλά δεν είναι από μόνες τους επαρκείς 

για να εμποδίσουν την είσοδο.  

3. Οικονομίες Φάσματος 

Οι οικονομίες φάσματος μπορούν να λειτουργήσουν ως βοηθητικά εμπόδια, αλλά όχι 

σαν αυτοτελή εμπόδια ικανά να αποτρέψουν από μόνα τους την είσοδο. 

4. Απόλυτα Πλεονεκτήματα κόστους 

Τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους μπορούν να αποτελέσουν από μόνα τους 

σημαντικά εμπόδια εισόδου. Ο συνδυασμός αποκλειστικής κατοχής τεχνικών 

παραγωγής, συντελεστών παραγωγής και πρώτων υλών μπορεί να αποτρέψει 

αποτελεσματικά την είσοδο.  

5. Απαιτήσεις σε Κεφάλαιο και Κόστος Κεφαλαίου 

Οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο αποτελούν ένα σημαντικό εμπόδιο εισόδου. Η αδυναμία 

πρόσβασης σε επενδυτικά κεφάλαια μπορεί να στερήσει τη δυνατότητα εισόδου σε 

πολλούς πιθανούς εισερχόμενους. 

6. Καμπύλες Μάθησης 

Οι καμπύλες μάθησης, όπως και οι οικονομίες κλίμακας μπορούν να αποτελέσουν 

βοηθητικά εμπόδια εισόδου, αλλά δεν από μόνες τους είναι επαρκείς για να 

εμποδίσουν την είσοδο.  

7. Νομικά Εμπόδια 

Τα νομικά εμπόδια μπορούν να έχουν σημαντική επίπτωση στην είσοδο, είτε 

αποκλείοντας αυτήν εξ αρχής, είτε καθιστώντας την ασύμφορη στη συνέχεια. Αυτό 

καθορίζεται από την μορφή του νομικού εμποδίου. 
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8. Δίκτυα Συνεργασίας 

Τα δίκτυα συνεργασίας μπορεί να αποτελέσουν ένα οριακά αυτόνομο εμπόδιο, λόγω 

του ότι δύνανται να παρέχουν γενικότερη στήριξη σε μια εγκατεστημένη εταιρία. 

Κατά ένα μεγάλο βαθμό η επίπτωση του εμποδίου εξαρτάται από τους 

συμμετέχοντες, την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας και τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε νέα δίκτυα.  

9. Εμπόδια Εξόδου 

Ο ρόλος των εμποδίων εξόδου στην εμπόδιση της εισόδου είναι αντίστοιχος με αυτόν 

του κόστους βύθισης. Αποτελούν σημαντικά εμπόδια σε κάποιους κλάδους, αλλά η 

επίπτωσή τους μειώνεται στις περιπτώσεις γρήγορης ανάπτυξης της σχετικής 

τεχνολογίας και στις περιπτώσεις διαφορετικοποιημένων εισερχόμενων εταιριών.  

10. Πλεονεκτήματα Πρωτοπορίας  

Τα πλεονεκτήματα πρωτοπορίας λόγω των πολλαπλών πηγών τους και της ισχυρής 

συσχέτισης που έχουν με άλλα εμπόδια εισόδου, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά 

την επιτυχία της εισόδου και τη βιωσιμότητα των νεοεισερχόμενων εταιριών. Ωστόσο 

η νέα τεχνολογία μπορεί, επίσης, να μειώσει τα εμπόδια αυτά. 

11. Κάθετη Ολοκλήρωση και Περιορισμοί 

Η κάθετη ολοκλήρωση μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εμπόδιο εισόδου, ειδικά 

στις περιπτώσεις όπου μέσω αυτής οι εγκατεστημένες κερδίζουν σημαντικά απόλυτα 

πλεονεκτήματα κόστους. Οι κάθετοι περιορισμοί μπορούν επίσης να έχουν επιρροή 

στην είσοδο νέων ανταγωνιστών με τρόπο αντίστοιχο με την κάθετη ολοκλήρωση.  

12. Διαφοροποίηση Προϊόντος και Διαφήμιση 

Η διαφοροποίηση προϊόντος μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο εισόδου όταν σχετίζεται 

σε μεγάλο βαθμό με τη διαφήμιση. Οι απαιτήσεις σε κεφαλαίο που προϋποθέτει η 

έντονη διαφήμιση και η δημιουργία φήμης στην αγορά μπορούν να δημιουργήσουν 

σημαντικά εμπόδια στην είσοδο.  

13. Έρευνα και Ανάπτυξη 

Η Έρευνα και Ανάπτυξη ενώ αναμενόταν να είναι ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια 

εισόδου βρέθηκε σε πολλές περιπτώσεις να λειτουργεί ως κίνητρο εισόδου και όχι ως 

εμπόδιο.  

14. Διαφορετικοποίηση 

Η διαφορετικοποίηση μπορεί να αποτελέσει ένα βοηθητικό εμπόδιο εισόδου, αλλά δε 

θα μπορούσε από μόνη της να αποτρέψει την είσοδο. Σε πολλές περιπτώσεις οι 
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εξειδικευμένες εταιρίες είναι πιο αποτελεσματικές στην επίτευξη των στόχων τους 

και στην κατάκτηση μεγάλων μεριδίων αγοράς από τις διαφορετικοποιημένες.  

15. Πολιτισμικά Εμπόδια 

Τα πολιτισμικά εμπόδια σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις καμπύλες μάθησης και 

μπορούν επίσης να αποτελέσουν βοηθητικά εμπόδια εισόδου.  

Στρατηγικά Εμπόδια Εισόδου 

Όσον αφορά τα στρατηγικά εμπόδια εισόδου, ο ρόλος τους στην εμπόδιση της 

εισόδου είναι βοηθητικός. Η εφαρμογή τους μπορεί να γίνει μόνο υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχουν σημαντικά δομικά πλεονεκτήματα για τις εγκατεστημένες, 

αλλά η αποτελεσματικότητα τους δεν μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 

στην είσοδο.  

Σε σχέση με τα κίνητρα εισόδου, η ανάλυση έδειξε ότι τα πιο σημαντικά από αυτά 

είναι τα εξής: 

1. Κερδοφορία 

Τα κέρδη των εγκατεστημένων εταιριών λειτουργούν σαν σινιάλο εισόδου για τις 

νέες εταιρείες, ειδικά όταν το περιθώριο κέρδους ξεπερνά τα ανταγωνιστικά επίπεδα 

και προσεγγίζει το ολιγοπωλιακό ή μονοπωλιακό επίπεδο. 

2. Ανάπτυξη του Κλάδου 

Η ανάπτυξη του κλάδου αποτελεί σημαντικό κίνητρο εισόδου. Πέραν του ότι μπορεί 

να προσφέρει την νέα ζήτηση που χρειάζεται μια νέα εταιρία για να επιβιώσει, μπορεί 

επίσης να παίξει ρόλο στην απάντηση της εισόδου από τις εγκατεστημένες. Στις 

περιπτώσεις που παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη στον κλάδο, οι πιθανότητες 

επιθετικής συμπεριφοράς από μεριάς των εγκατεστημένων είναι λιγότερες. 

3. Τεχνολογία  

Η τεχνολογία μπορεί να άρει ή να μειώσει σε σημαντικό βαθμό πολλά από τα 

εμπόδια που αναφέρθηκαν νωρίτερα. Μια νέα εταιρία που εισέρχεται σε έναν κλάδο 

με ένα νέο καινοτόμο προϊόν θα αντιμετωπίσει λιγότερα εμπόδια σε σχέση με μια νέα 

εταιρία που πραγματοποιεί μιμητική είσοδο. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω είναι δυνατόν να εξαχθούν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα: οι οικονομίες κλίμακας, οι οικονομίες φάσματος, οι καμπύλες 

μάθησης, η διαφορετικοποίηση, τα πολιτισμικά εμπόδια και τα στρατηγικά εμπόδια 

εισόδου αποτελούν βοηθητικά εμπόδια εισόδου και δεν μπορούν από μόνα τους να 

εμποδίσουν την είσοδο. Οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο, τα απόλυτα πλεονεκτήματα 

κόστους, τα νομικά εμπόδια, τα δίκτυα συνεργασίας, τα πλεονεκτήματα πρωτοπορίας, 
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η κάθετη ολοκλήρωση και περιορισμοί, η διαφοροποίηση προϊόντος, το κόστος 

βύθισης και τα εμπόδια εξόδου αποτελούν σημαντικά εμπόδια εισόδου.  

Η τεχνολογία μειώνει το ύψος πολλών από τα σημαντικά εμπόδια (συγκεκριμένα του 

κόστους βύθισης, των εμπόδιων εξόδου και των πλεονεκτημάτων πρωτοπορίας) ώστε 

στους τεχνολογικά δυναμικούς κλάδους τα σημαντικά εμπόδια φαίνονται να είναι οι 

απαιτήσεις σε κεφάλαιο, τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους, τα νομικά εμπόδια, τα 

δίκτυα συνεργασίας, η κάθετη ολοκλήρωση και η διαφοροποίηση προϊόντος στις 

περιπτώσεις που συνδυάζεται με υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο. Η Ε&Α δεν 

βρέθηκε να αποτελεί εμπόδιο αλλά περισσότερο κίνητρο εισόδου. Τα άλλα βασικά 

κίνητρα εισόδου είναι η ανάπτυξη του κλάδου, η κερδοφορία και η τεχνολογία. 

 

Προκειμένου να εξεταστούν και εμπειρικά τα αποτελέσματα της θεωρητικής 

ανάλυσης, η επίπτωση συγκεκριμένων εμποδίων και κινήτρων εισόδου θα μετρηθεί 

απέναντι στην πραγματική είσοδο που παρατηρήθηκε σε έναν τεχνολογικά δυναμικό 

κλάδο, την ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία. Η ανάλυση θα επικεντρωθεί σε 

συγκεκριμένα εμπόδια διότι η ακριβής μέτρηση όλων των εμποδίων που 

αναφέρθηκαν περιέχει έναν μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Μια ακριβής, συνολική 

μέτρηση των εμποδίων θα απαιτούσε την δημιουργία κατάλληλων εργαλείων 

μέτρησης για τον ορισμό και την συλλογή πρωτογενών δεδομένων που δεν 

προσφέρονται από υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης όπως η Eurostat ή η EFPIA.  

Παράδειγμα αποτελούν τα νομικά εμπόδια εισόδου, όπου μια καλή προσέγγιση 

μέτρησης του ύψους τους θα ήταν να καταμετρηθεί ο αριθμός, το κόστος και η 

διάρκεια των διαδικασιών εισαγωγής ενός νέου φαρμάκου στην ευρωπαϊκή αγορά για 

μια σειρά από έτη. Αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν διαθέσιμα και η συγκέντρωση 

τους είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Αντίστοιχο παράδειγμα αποτελούν και τα δίκτυα 

συνεργασίας των εγκατεστημένων εταιριών, τα οποία από την μία φαίνονται να 

παίζουν σημαντικό ρόλο στον κλάδο, από την άλλη όμως δεν υπάρχουν ακριβή 

δημοσιευμένα στοιχεία γι’ αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και με τις απαιτήσεις σε 

κεφάλαιο, για τις οποίες στον Πίνακα 5 αναφέρθηκε το υπολογισμένο ύψος τους (ως 

κόστος έγκρισης ενός νέου φαρμάκου) αλλά τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή και οι 

αποκλίσεις από μελέτη σε μελέτη είναι μεγάλες. Τελευταίο παράδειγμα αποτελούν τα 

απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους, των οποίων μια καλή μέθοδος προσέγγισης θα 

ήταν η καταγραφή του αριθμού πατεντών που οι εγκατεστημένες εταιρίες έχουν στα 

χέρια τους. Στην παρούσα μελέτη έγινε απόπειρα μέτρησης αυτών μέσω του 
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αμερικανικού γραφείου πατεντών (η βάση αναζήτησης του European Patent Office 

απαιτούσε συνδρομή), εγκαταλείφτηκε όμως λόγω του γεγονότος ότι πολλές από τις 

μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες είναι διαφορετικοποιημένες και σε άλλους κλάδους 

έτσι ώστε ο αριθμός των πατεντών που έχουν στην κατοχή τους από την 

φαρμακευτική δραστηριότητα δεν θα ήταν ακριβής.  

Η δυσκολία μέτρησης των περισσοτέρων από τα παραπάνω εμπόδια, ωστόσο, 

καλύφθηκε αποτελεσματικά μέσα από την έρευνα της επιτροπής ανταγωνισμού. Οι 

εγκατεστημένες εταιρίες βρέθηκαν να κατέχουν μεγάλο αριθμό πατεντών, τις οποίες 

χρησιμοποιούν στρατηγικά μέσω των νομικών εμποδίων για να καθυστερήσουν την 

είσοδο νέων ανταγωνιστών. Τα δίκτυα συνεργασίας βρέθηκαν επίσης να παίζουν 

έναν πολύ σημαντικό ρόλο, με τις περισσότερες εταιρίες αρχέτυπων και γενόσημων 

να συνεργάζονται μεταξύ τους σε τομείς όμως η Ε&Α, η παραγωγή, το μάρκετινγκ 

και οι πωλήσεις.  

Βασική παρατήρηση που πρέπει να γίνει επιπλέον σε σχέση με τον φαρμακευτικό 

κλάδο, είναι ότι τα κόστη και οι οικονομίες κλίμακας και φάσματος στην παραγωγή 

δεν είναι σημαντικές. Όπως παρατηρεί ο OECD (2008): “μια σημαντική πτυχή της 

παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων είναι ότι το κόστος παραγωγής ανά μονάδα 

είναι γενικά πολύ χαμηλό σε σύγκριση με την τιμή του” (σελ.56). Αυτή η παρατήρηση 

οδηγεί την εμπειρική ανάλυση να επικεντρωθεί στις υπόλοιπες πτυχές εμποδίων 

εισόδου για τις οποίες προσφέρονται στοιχεία από τις υπάρχουσες πηγές 

πληροφόρησης. Αυτές είναι η διαφήμιση, η διαφορετικοποίηση, η κάθετη 

ολοκλήρωση και η Ε&Α. Ως κίνητρα εισόδου χρησιμοποιήθηκαν η τεχνολογία και 

κερδοφορία.  
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3.3.1.3.1  ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 
Το μοντέλο παλινδρόμησης που θα χρησιμοποιηθεί έχει την βάση του στο μοντέλο 

που προτάθηκε από τον Orr (1974a), και έχει από τότε υιοθετηθεί, με διάφορες 

παραλλαγές, από πολλούς συγγραφείς όπως οι Duetsch (1984), Austin & Rosenbaum 

(1991), Geroski (1991), Mata (1993), Yang (1998), Burton et al (1999) κ.α. Η βασική 

αρχή του μοντέλου είναι να εξετάζει την επίπτωση που έχουν μια σειρά από 

παράγοντες στον αριθμό των εισερχομένων σε μια βιομηχανία. Κάποιοι από τους 

παράγοντες αναμένεται να έχουν αρνητική επίπτωση στον αριθμό των εισερχομένων, 

ενώ κάποιοι άλλοι θετική.  

Η γενική μορφή του μοντέλου είναι η εξής 

 

( , , , , , , )ENTRY f PROFIT TECH ADVERT RESDEV RISK DIVER VERTICAL=  

Όπου: 

ENTRY = ακαθάριστη είσοδος 

PROFIT = κέρδος 

TECH = ένταση της τεχνολογίας στον κλάδο 

ADVERT = διαφήμιση 

RESDEV = ένταση Ε&Α 

RISK = ρίσκο 

DIVER = βαθμός διαφορετικοποίησης 

VERTICAL = βαθμός κάθετης ολοκλήρωσης 

 

3.3.1.3.2  ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εμπειρική μέτρηση αντλήθηκαν κατά 

κύριο λόγο από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Η Eurostat μέσω 

της βάσης Structural Business Statistics (SBS) προσφέρει πληθώρα δεδομένων για 

την φαρμακευτική βιομηχανία ανά χώρα για την Ευρώπη των 27. Ωστόσο οι πίνακες 

με τα στοιχεία που προσφέρονται αφορούν περιορισμένο αριθμό χρόνων, ξεκινούν 

δηλαδή από το 1996 και φτάνουν ως το 2007. Τα δεδομένα του δείγματος 

περιορίζονται δηλαδή σε 11 έτη. Επίσης στους πίνακες με τα στοιχεία που δίνονται 

υπήρξαν κάποια κενά. Τα κενά αντιμετωπίστηκαν χρησιμοποιώντας την τιμή του 

επόμενου ή προηγούμενου διαθέσιμου έτους, ενώ για ενδιάμεσες τιμές 

χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος. Οι τιμές που έλειπαν δεν ήταν αρκετές για να 
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αλλοιώσουν συνολικά τα αποτελέσματα. Στοιχεία αντλήθηκαν επίσης από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Οργανισμών (EFPIA), από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG Competition) και από το Ευρωπαϊκό 

Γραφείο Πατεντών (EPO). 

 

3.3.1.3.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
1. ENTRY (ΕΙΣΟΔΟΣ) 

Η είσοδος στον κλάδο θα μπορούσε να μετρηθεί με δύο βασικούς τρόπους, μέσω της 

καθαρής και μέσω της ακαθάριστης εισόδου. Η καθαρή είσοδος καταγράφει τον 

αριθμό των εισερχομένων εταιριών μείον των αριθμό των εξερχομένων εταιριών 

κατά το ίδιο έτος. Η ακαθάριστη είσοδος από την άλλη καταγράφει την αλλαγή στον 

αριθμό των εταιριών του κλάδου (αύξηση ή μείωση). Ιδανικό θα ήταν να μετρηθεί η 

είσοδος και με τους δύο τρόπους, ωστόσο στοιχεία για την καθαρή είσοδο δεν 

δίνονται. Γι’ αυτό σαν μονάδα μέτρησης χρησιμοποιήθηκε η ακαθάριστη είσοδος. Οι 

τιμές της μεταβλητής καθορίστηκαν από τον αριθμό νέων εταιριών προς το αριθμό 

εγκατεστημένων εταιριών στον κλάδο για τα έτη 1997-2007. Ο συντελεστής αυτός 

μας δείχνει το ποσοστό εισόδου νέων εταιριών που εισέρχονται στον κλάδο κάθε 

ξεχωριστή χρονιά. 

2. PROFIT (ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ) 

Το κέρδος αποτελεί το βασικό κίνητρο εισόδου στους βιομηχανικούς κλάδους. Η 

οικονομική θεωρία υποστηρίζει ότι η είσοδος είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου οι 

μονοπωλιακοί ή ολιγοπωλιακοί κλάδοι επανέρχονται σε ισορροπία όταν οι 

εγκατεστημένες εταιρίες καταφέρνουν να κερδίζουν υπερκανονικά κέρδη. Οι νέες 

εταιρίες με την είσοδο τους στον κλάδο αυξάνουν την προσφορά και επαναφέρουν τις 

τιμές σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Όταν αυτός ο μηχανισμός δεν λειτουργεί 

αποτελεσματικά σημαίνει ότι στον κλάδο υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στην είσοδο 

νέων ανταγωνιστών.  

Το κέρδος μετρήθηκε μέσω του ρυθμού ανάπτυξης του ακαθάριστου λειτουργικού 

πλεονάσματος για τα έτη 1997-2007. Το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα ή 

κέρδος, στα πλαίσια της βάσης SBS της Eurostat αναφέρεται ως πωλήσεις μείον τα 

κόστη προσωπικού. Είναι τα κεφάλαια που διατίθενται σε μια μονάδα για την 

αποζημίωση των ιδιοκτητών και των δανειστών, για την πληρωμή φόρων και τέλος 
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για την επένδυση σε νέες δραστηριότητες. Η χρήση του καθαρού κέρδους θα ήταν 

προτιμότερη αλλά αυτά τα στοιχεία δεν παρέχονται από την Eurostat. 

Σε μία από τις δομικές του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε και το παρελθόν ποσοστό 

κέρδους, στην βάση ότι η απόκριση της εισόδου στην υψηλή κερδοφορία δεν είναι 

άμεση, αλλά χρειάζεται τουλάχιστον έναν χρόνο ώσπου να πραγματοποιηθεί η 

είσοδος. Για αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήθηκε το ποσοστό ανάπτυξης του 

κέρδος του προηγούμενου έτους. 

Μέσω της μεταβλητής αυτής προσεγγίζεται και η ανάπτυξη του κλάδου (GROWTH), 

η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικά κίνητρα εισόδου. Η προσπάθεια ξεχωριστής 

μέτρησης της ανάπτυξης μέσω του ρυθμού αλλαγής του εργατικού δυναμικού ή της 

αξίας παραγωγής του κλάδου δημιούργησε προβλήματα πολυσυγραμμικότητας και 

γι’ αυτό εγκαταλείφθηκε. 

3. TECH (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ) 

Η τεχνολογία είναι μια μεταβλητή που δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια άλλη 

αντίστοιχη έρευνα στο παρελθόν. Μέσω της μεταβλητής αυτής αποπειράται να 

μετρηθεί η ένταση της τεχνολογίας στον κλάδο. Στην θεωρητική ανάλυση εξάχθηκε 

το συμπέρασμα ότι η τεχνολογία μπορεί να μειώσει σημαντικά το ύψος πολλών από 

τα “παραδοσιακά” εμπόδια εισόδου και να συμβάλλει σημαντικά στην επιβίωση των 

εταιριών που επιχειρούν είσοδο βασιζόμενες σε καινοτόμα προϊόντα και νέες τεχνικές 

παραγωγής. Μια αποτελεσματική μέθοδος μέτρησης της έντασης της τεχνολογίας 

στον κλάδο ήταν η καταγραφή του αριθμού αιτήσεων για πατέντες που έγιναν από 

φαρμακευτικές εταιρίες στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών κατά την εν λόγω 

περίοδο. Οι αιτήσεις για πατέντες εκφράζουν την δύναμη της καινοτομίας των 

εταιριών του κλάδου, αφού, όπως παρατηρήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κάθε 

νέα εταιρία που εντοπίζει μια νέα ελπιδοφόρα χημική οντότητα σπεύδει απευθείας να 

την κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε 

βασίστηκε στον ρυθμό ανάπτυξης των αιτήσεων για πατέντες φαρμακευτικής και 

κτηνιατρικής χρήσης στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών, κατά την περίοδο 1997-

2007. 

4. ADV (ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ) 

Μέσω της διαφήμισης, όπως και σε πολλές άλλες μελέτες, αποπειράθηκε να μετρηθεί 

η επίπτωση της διαφοροποίησης προϊόντος στην είσοδο νέων εταιριών στον κλάδο.  

Οι ιδανικές μέθοδοι μέτρησης της διαφήμισης είναι είτε το ποσοστό διαφήμισης προς 

τις πωλήσεις είτε ο ρυθμός ανάπτυξης των δαπανών για διαφήμιση. Το πρόβλημα με 
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την φαρμακοβιομηχανία είναι ότι τα στοιχεία αυτά δεν δημοσιοποιούνται. Η έρευνα 

στην Eurostat για την διαφήμιση ή προώθηση δεν έδωσε κανένα αποτέλεσμα. 

Επόμενο βήμα ήταν να ελεγχθούν οι ετήσιες λογιστικές καταστάσεις ενός δείγματος 

μεγάλων, σύμφωνα με τις πωλήσεις, φαρμακευτικών εταιριών. Ξανά όμως τα 

στοιχεία δεν ήταν επαρκή, αφού λίγες μόνο εταιρίες ανέφεραν το σύνολο της δαπάνης 

για προώθηση ή το ποσοστό της διαφήμισης προς τις πωλήσεις. Συνήθως οι εταιρίες 

του κλάδου συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα προώθησης στο σύνολο των διοικητικών 

εξόδων και εξόδων πωλήσεων, χωρίς να ξεχωρίζουν ποιο ποσοστό ακριβώς 

δαπανάται σε προώθηση. 

 Η εναλλακτική μέθοδος που δοκιμάστηκε ήταν η καταγραφή του αριθμού ή του 

ποσοστού των ιατρικών αντιπροσώπων που απασχολεί κάθε εταιρία, δεδομένου ότι 

αυτοί ασχολούνται αποκλειστικά με την εμπορική προώθηση των προϊόντων και ο 

αριθμός τους σε σχέση με το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό θα ήταν ένας καλός 

δείκτης της έντασης προώθησης. Ωστόσο και γι’ αυτήν την εναλλακτική περίπτωση 

οι εταιρίες που έδιναν ακριβή στοιχεία ήταν λίγες.  

Η ανάγκη συμπερίληψης μιας μεταβλητής για την διαφήμιση, ωστόσο, οδήγησε στην 

ακόλουθη μέθοδο: η πρόσφατα δημοσιευμένη Έρευνα στην Φαρμακευτική της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέσω των συνεντεύξεων που έκανε στο 

δείγμα των 70 εταιριών που αντιπροσώπευαν το 80% των πωλήσεων στον κλάδο, 

συμπέρανε ότι το ποσοστό διαφήμισης προς τις πωλήσεις για την περίοδο 2000-2007 

ήταν της τάξης του 23% (το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό Ε&Α). Η έρευνα 

στην βιβλιογραφία της φαρμακευτικής επιβεβαίωσε αυτό το υψηλό ποσοστό, 

βρίσκοντας το μάλιστα στις Η.Π.Α. να ανεβαίνει στο 24.4% (Gagnon & Lexchin, 

2008). Προκειμένου να βρεθεί η δαπάνη για διαφήμιση, οι πωλήσεις του κλάδου 

πολλαπλασιάστηκαν με αυτό το ποσοστό (23%) και ο ρυθμός ανάπτυξης της δαπάνης 

χρησιμοποιήθηκε ως ρυθμός ανάπτυξης της διαφήμισης. 

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι μέσω της δαπάνης για διαφήμιση 

προσεγγίζονται δύο ακόμα σημαντικά εμπόδια εισόδου. Αυτά είναι το κόστος 

βύθισης και τα εμπόδια εξόδου. Εφόσον η δαπάνη για διαφήμιση συνήθως αποτελεί 

ένας κόστος που δεν μπορεί να επανακτηθεί εφόσον γίνει, αποτελεί καλό δείκτη 

προσέγγισης του κόστους βύθισης στον κλάδο. Το χαρακτηριστικό αυτό επηρεάζει 

και τα εμπόδια εξόδου στον κλάδο, αφού όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος, 

το ύψος του κόστους βύθισης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και το ύψος των εμποδίων 

εξόδου. 
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5. RESDEV (ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 

Η Ε&Α εξετάστηκε διεξοδικά στο θεωρητικό μέρος και το συμπέρασμα που εξήχθη 

είναι ότι η επίπτωση της ως εμπόδιο εισόδου δεν είναι ξεκάθαρη. Βρέθηκε μάλιστα 

ότι πολλές φορές μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο εισόδου παρά ως εμπόδιο. 

Προκειμένου να εξεταστεί και εμπειρικά η επίπτωση της στην είσοδο, 

χρησιμοποιήθηκε το ποσοστό δαπάνης για Ε&Α προς τις πωλήσεις. Λόγω έλλειψης 

επαρκών δεδομένων από την Eurostat, η δαπάνη για Ε&Α ανά έτος πάρθηκε από την 

EFPIΑ. Προκειμένου να εξεταστεί και εναλλακτικά η μεταβλητή, σε μια από τις 

δοκιμές του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε και. το ποσοστό εργατικού δυναμικού σε 

Ε&Α προς το σύνολο του  εργατικού δυναμικού για την περίοδο 1997-2007.  

6. RISK (ΡΙΣΚΟ) 

Ως μέτρο του ρίσκου στον κλάδο χρησιμοποιήθηκε η τυπική απόκλιση του ποσοστού 

κέρδους στην βιομηχανία κατά την περίοδο 1997-2007. Η μέθοδος αυτή προτάθηκε 

από τον Orr (1974a) και χρησιμοποιήθηκε αποτελεσματικά από αρκετούς ακόμη 

συγγραφείς, όπως π.χ. ο Yang (1998). Άλλοι συγγραφείς όπως οι Khemani & Shapiro 

(1986) αντί αυτού του μέτρου χρησιμοποίησαν την διασπορά των κερδών. Η μέθοδος 

αυτή θα χρησιμοποιηθεί σε μία από τις εναλλακτικές παλινδρομήσεις προκειμένου να 

επιβεβαιωθεί η ακρίβεια του πρόσημου της μεταβλητής στην βασική παλινδρόμηση. 

7. DIVERSIFICATION (ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) 

Ως μέτρο του βαθμού διαφορετικοποίησης χρησιμοποιήθηκε το ποσοστό συμμετοχής 

της κύριας δραστηριότητας στις πωλήσεις για την περίοδο 1997-2007. Αυτό το μέτρο 

μας δείχνει κατά πόσο η κύρια δραστηριότητα συμβάλλει στις πωλήσεις των εταιριών 

του κλάδου.  

8. VERTICAL (ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Τέλος, ως μέτρο προσέγγισης του βαθμού κάθετης ολοκλήρωσης χρησιμοποιήθηκε 

το ποσοστό προστιθέμενης αξίας προς τις πωλήσεις. Το μέτρο αυτό είχε προταθεί 

αρχικά από τον Adelman (1955) και έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες μελέτες των 

εμποδίων εισόδου, όπως π.χ. αυτή των Burton et al (1999).  Η λογική του δείκτη 

βασίζεται στην παραδοχή ότι το ποσοστό της προστιθέμενης αξίας στο σύνολο των 

πωλήσεων είναι ανάλογο του βαθμού κάθετης ολοκλήρωσης, με την έννοια ότι η 

ενσωμάτωση περισσοτέρων σταδίων επεξεργασίας θα συνοδεύεται από αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας σε σύγκριση με τις πωλήσεις. Κατά συνέπεια όσο μεγαλύτερη η 

τιμή του λόγου τόσο υψηλότερος ο βαθμός κάθετης ολοκλήρωσης (Πάκος, 1997). 
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3.3.1.3.4  ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
Τα περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παλινδρόμηση παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Όπως φαίνεται στον πίνακα, η 

μικρότερη και μεγαλύτερη τιμή των μεταβλητών παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά, που 

σημαίνει ότι υπάρχει σημαντική μεταβλητότητα στην κατανομή τους. Γι’ αυτό το 

λόγο χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί ως κοινός όρος μέτρησης ο ρυθμός ανάπτυξης. Ο 

ρυθμός ανάπτυξης μας δείχνει κατά πόσο αυξάνονται ή μειώνονται οι τιμές των 

μεταβλητών από έτος σε έτος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως δείχνουν τα 

στατιστικά, ο μέσος είναι μεγαλύτερος από την τυπική απόκλιση, γεγονός που δείχνει 

ότι η απόσταση των παρατηρήσεων από τον μέσο είναι μεγάλη, το οποίο φαίνεται και 

από την ελάχιστη και μέγιστη τιμή. Επειδή η κύρτωση είναι μικρότερη της απόλυτης 

τιμής 3 και η ασυμμετρία είναι κοντά στο 0 συμπεραίνουμε ότι η κατανομή είναι 

σχεδόν κανονική. Επομένως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γι’ αυτά τα 

αποτελέσματα μια μέθοδο όπως η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων.  Η ίδια υπόθεση 

ισχύει και στην περίπτωση της γραμμικής και μη γραμμικής εξίσωσης που θα 

ακολουθήσουν και στις οποίες χρησιμοποιείται η μέθοδος της μέγιστης 

πιθανοφάνειας.  

Από τα διαγράμματα συσχέτισης που παρουσιάζονται στο Γράφημα 17 μπορούμε να 

παρατηρήσουμε εάν υπάρχει θετική ή αρνητική γραμμική σχέση μεταξύ καθεμίας 

ανεξάρτητης μεταβλητής με την εξαρτημένη. Η επαλήθευση της σχέσης μπορεί να 

γίνει μέσω των αποτελεσμάτων της παλινδρόμησης. Η συσχέτιση κερδοφορίας και 

εισόδου, όπως αυτή παρατηρείται στο πρώτο διάγραμμα, φαίνεται να είναι θετική 

επομένως περιμένουμε το αποτέλεσμα της παλινδρόμησης να είναι ένας θετικός 

αριθμός. Η σχέση τεχνολογίας και εισόδου φαίνεται επίσης να είναι θετική, ενώ η 

σχέση ανάμεσα σε διαφήμιση και είσοδο αναμένεται να είναι αρνητική. Η σχέση 

Ε&Α και εισόδου φαίνεται να είναι θετική και το ίδιο ισχύει και για το ρίσκο. Η 

σχέση εισόδου και διαφορετικοποίησης δεν είναι ξεκάθαρη από το σχεδιάγραμμα, 

παρουσιάζει και θετική και αρνητική συσχέτιση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

προβλεφθεί με βεβαιότητα η ακριβής σχέση. Όσον αφορά την κάθετη ολοκλήρωση, 

και γι΄ αυτό το εμπόδιο αναμένεται αρνητική συσχέτιση με την είσοδο. Αυτό που δεν 

είναι γνωστό από τα σχεδιαγράμματα είναι ο ακριβής βαθμός συσχέτισης ώστε να 

παρατηρηθεί εκ των προτέρων η στατιστική σημαντικότητα των ανεξάρτητων 

μεταβλητών σε σχέση με την εξαρτημένη. 
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 Α/
Α Μεταβλητή Παρατη

ρήσεις Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος Τυπική 
απόκλιση Περιγραφή Πηγή 

δεδομένων 

1 ENTRY 11 -0,0218 0,0543 0,0109 0,0213 

ακαθάριστη είσοδος μετρούμενη από 
τον αριθμό νέων προς το αριθμό 
εγκατεστημένων εταιριών στην 
ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία, 
1997-2007 (EU-27) 

Eurostat SBS 

2 PROFIT 11 -1,8000 21,7434 8,0953 7,1433 
ρυθμός ανάπτυξης του κέρδους 
(ακαθάριστο λειτουργικό κέρδος), 1997-
2007 (EU-27) 

Eurostat SBS 

3 TECH 11 1,1632 18,5815 10,053 4,7027 
ρυθμός ανάπτυξης των αιτήσεων για 
πατέντες φαρμακευτικής και 
κτηνιατρικής χρήσης, 1997-2007 

European 
Patent Office 

4 ADVERT 11 1,9797 9,1063 5,7790 2,5630 ρυθμός ανάπτυξης της δαπάνης για 
διαφήμιση 1997-2007 (EU-27) 

Eurostat SBS, 
DG 

Competition 
Pharmaceutical 
Inquiry 2009 

5 RESDEV 11 0,1487 0,1926 0,1656 0,0131 δαπάνη για Ε&Α προς πωλήσεις, 1997-
2007 (EU-27) 

Eurostat SBS, 
EFPIA 

6 RISK 11 0,4950 16,4756 7,9389 5,7478 τυπική απόκλιση του ποσοστού κέρδους 
(Orr, 1974a), 1997-2007 (EU-27) Eurostat SBS 

7 DIVER 11 79,9304 82,5913 80,699 0,7492 
ποσοστό κύριας δραστηριότητας στις 
συνολικές πωλήσεις, 1997-2007 (EU-
27) 

European 
Patent Office 

8 VERTICAL 11 0,3518 0,3723 0,3634 0,0068 προστιθέμενη αξία προς πωλήσεις του 
κλάδου,  1997-2007 (EU-27) Eurostat SBS 

Πίνακας 6: Περιγραφικά στατιστικά 
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Γράφημα 17: Διαγράμματα συσχέτισης   
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Η πολυμεταβλητή εξίσωση που θα χρησιμοποιηθεί έχει τη ακόλουθη μορφή: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 tE PROFIT TECH ADV RESDEV RISK DIVER VERTβ β β β β β β β ε= + + + + + + + +  

3.3.1.3.5  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝΔΟΜΗΣΗΣ 
Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 7: 

 

Πίνακας 7: Αποτελέσματα βασικής παλινδρόμησης 
 

  
CON
STA
NT 

PROFI
T TECH ADV RESDE

V RISK DIVER VERT 2R

Β 1,014 0,02 0,04 -0,06 0,822 0,002 -0,003 -2,648 0,69 

t 
value 1,37 2,875* 3,613** -2,352* 1,601* 2,429* -0,361 2,389* 

  
** σημαντικό σε επίπεδο 0,05 
* σημαντικό σε επίπεδο 0,10 
 

Από τα πρόσημα, τους συντελεστές της παλινδρόμησης και τα στατιστικά t είναι 

δυνατόν να διαχωριστούν τα κίνητρα από τα εμπόδια εισόδου, καθώς και το μέγεθος 

της επίπτωσης του καθενός από αυτά στην είσοδο νέων εταιριών. Πρώτα θα 

σχολιαστούν τα πρόσημα των συντελεστών της παλινδρόμησης σε σχέση με τα 

θεωρητικά αποτελέσματα και στην συνέχεια θα αναλυθεί η στατιστική 
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σημαντικότητα των μεταβλητών με σκοπό να εξεταστεί εάν υπάρχει χάσμα στην 

σημαντικότητα των αποτελεσμάτων.  

Κίνητρα εισόδου βρέθηκαν να αποτελούν το κέρδος (PROFIT), η τεχνολογία 

(TECH), η Ε&Α (RESDEV) και το ρίσκο (RISK). Το πιο ισχυρό κίνητρο εισόδου 

είναι η Ε&Α (με συντελεστή +0,822), ακολουθούμενη από την τεχνολογία (+0,04), το 

κέρδος (+0,02) και το ρίσκο (+0,02) που αποτελούν ασθενέστερα κίνητρα εισόδου. 

Το πρόσημο της Ε&Α επιβεβαιώνει το συμπέρασμα της θεωρητικής εξέτασης του 

εμποδίου εισόδου, ότι δηλαδή η Ε&Α αποτελεί περισσότερο κίνητρο παρά εμπόδιο 

εισόδου. Το ίδιο συμβαίνει και με το κέρδος και την τεχνολογία, μολονότι η 

συσχέτιση τους με την είσοδο είναι ασθενής. Αυτό μερικώς μπορεί να οφείλεται στην 

επίπτωση των νομικών εμποδίων στον κλάδο, τα οποία, παρόλη την μεγάλη 

κερδοφορία και την τεχνολογική ανάπτυξη του κλάδου δεν επιτρέπουν την είσοδο 

αντίστοιχου αριθμού νέων ανταγωνιστών. Ωστόσο η επίπτωση της τεχνολογίας είναι 

σχεδόν διπλάσια από αυτή του κέρδους. Όσον αφορά το πρόσημο του ρίσκου παρόλο 

που αυτό αναμενόταν να είναι αρνητικό, η συσχέτιση του με την είσοδο βρέθηκε να 

είναι ασθενώς θετική. Προκειμένου να εξηγηθεί αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει 

πρώτα να επιβεβαιωθεί χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μεθοδολογία μέτρησης της 

μεταβλητής σε μια εναλλακτική παλινδρόμηση. 

Ως εμπόδια εισόδου βρέθηκαν να λειτουργούν η διαφήμιση (ADV), η 

διαφορετικοποίηση (DIVER) και η κάθετη ολοκλήρωση (VERT).  Η επίπτωση της 

διαφήμισης είναι ασθενώς αρνητική (-0,06) και το ίδιο συμβαίνει με την 

διαφορετικοποίηση (-0,003). Η επίπτωση της διαφήμισης είναι διπλάσια από αυτή της 

διαφορετικοποίησης. Και για τα δύο αυτά εμπόδια η θεωρία δεν ήταν ξεκάθαρη ως 

προς τον ρόλο τους σε σχέση με την είσοδο. Κάποιοι συγγραφείς υποστήριξαν ότι 

αποτελούν εμπόδια εισόδου ενώ άλλοι διαφώνησαν. Τα αποτελέσματα της παρούσας 

μελέτης επιβεβαιώνουν την πρώτη άποψη, αν και πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η 

επίπτωση τους στην είσοδο είναι γενικά ασθενής. Το πιο σημαντικό εμπόδιο εισόδου 

βρέθηκε να είναι η κάθετη ολοκλήρωση (με συντελεστή -2,64). Και αυτό το 

αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με το συμπέρασμα του θεωρητικού μέρους της εργασίας, 

ότι δηλαδή η κάθετη ολοκλήρωση δύναται να αποτελέσει πολύ σημαντικό εμπόδιο 

στην είσοδο.  

Στα κίνητρα εισόδου το στατιστικό t ήταν σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 5% 

για την τεχνολογία και σε επίπεδο 10% για το κέρδος, την Ε&Α και το ρίσκο. Όσον 

αφορά τα στατιστικά t των εμποδίων εισόδου, τα t της διαφήμισης και της κάθετης 
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ολοκλήρωσης βρέθηκαν σημαντικά σε επίπεδο 10% ενώ η διαφορετικοποίηση δεν 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική. Το συγκεκριμένο εμπόδιο αναμενόταν να έχει μια 

μικρή επίδραση, μιας και στην θεωρητική ανάλυση αναγνωρίστηκε ως βοηθητικό 

εμπόδιο εισόδου, αλλά η εμπειρική ανάλυση έδειξε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

τέτοιο αλλά δίχως να αποτρέπει ουσιαστικά την είσοδο. Ωστόσο λόγω του αρνητικού 

πρόσημου θα χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του δείκτη συνολικού ύψους 

εμποδίων εισόδου. 

Η ευαισθησία των υπολογισμένων συντελεστών σε εναλλακτικές εξειδικεύσεις των 

μεταβλητών εξετάστηκε μέσω της αλλαγής του τρόπου προσδιορισμού της 

κερδοφορίας, της Ε&Α και του ρίσκου. Η χρησιμοποίηση του παρελθόντος ποσοστού 

κέρδους, υπολογισμένο από το ρυθμό ανάπτυξης του κέρδους του προηγούμενου 

έτους δεν αλλοίωσε ούτε την αποτελεσματικότητα του μοντέλου ούτε τα πρόσημα 

των περισσότερων συντελεστών. Τα πρόσημα που αλλάξανε ήταν αυτό του κέρδους 

(από 0,02 σε -0,02) και της διαφήμισης από -006 σε 0,001). Η αλλαγή των προσήμων 

στις παραπάνω δυο μεταβλητές δείχνει ότι ένας δείκτης ύψους εμποδίων μπορεί να 

είναι μεροληπτικός λόγω του ότι η σταθερότητα των προσήμων δεν επαληθεύεται. 

Για αυτό το λόγο ο δείκτης του ύψους των εμποδίων θα υπολογιστεί μόνο με ένα 

τρόπο,  με βάση δηλαδή τα πρόσημα των συντελεστών της βασικής παλινδρόμησης, 

ενώ μέσω αυτού θα αναλυθεί στην συνέχεια η γραμμική και μη γραμμική σχέση 

μεταξύ του δείκτη και της κερδοφορίας.  

Η χρησιμοποίηση ενός εναλλακτικού προσδιορισμού για την Ε&Α, του ποσοστού 

εργατικού δυναμικού που απασχολείται σε Ε&Α προς το συνολικό εργατικό δυναμικό 

δεν είχε σημαντική επίπτωση στα υπολογισμένα από την βασική παλινδρόμηση 

πρόσημα και συντελεστές. Τέλος η χρησιμοποίηση της διασποράς των κερδών ως 

μέθοδος μέτρησης του ρίσκου στον κλάδο, αντί της τυπικής απόκλισης του ποσοστού 

κέρδους, διόρθωσε το πρόσημο που υπολογίστηκε στην βασική παλινδρόμηση. Το 

ρίσκο βρέθηκε να έχει μέτρια αρνητική επίπτωση στην είσοδο, ενώ τα πρόσημα όλων 

των άλλων μεταβλητών έμειναν σταθερά. Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα δεν 

παρουσιάζονται για λόγους οικονομίας αλλά, όπως και όλα τα άλλα στοιχεία, είναι 

διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως. 

Ευρωστία των αποτελεσμάτων 

Η ευρωστία των αποτελεσμάτων θα διεξαχθεί μέσω της παρατήρησης των 

καταλοίπων της παλινδρόμησης. Η κατανομή των καταλοίπων όπως αυτή 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 18 πλησιάζει την κανονική κατανομή, ωστόσο φαίνεται 
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να υπάρχει κάποια ασυμμετρία προς τα δεξιά. Ο μέσος είναι κοντά στο 0, αλλά η 

τυπική απόκλιση δεν πλησιάζει το 1 και από αυτό συμπεραίνεται ότι η κατανομή των 

καταλοίπων δεν είναι άκρως κανονική.  

Γράφημα 18: Ιστόγραμμα  κατανομής καταλοίπων 

                        
Η σχέση ανάμεσα στην εξαρτημένη μεταβλητή και στα κατάλοιπα είναι σχεδόν 

γραμμική με κάποιες μικρές εξαιρέσεις. Αυτό φαίνεται από την σχέση των 

καταλοίπων με την μεταβλητή της εισόδου όπως αυτή παρουσιάζεται στο Γράφημα 

19.  

Γράφημα 19: Διάγραμμα των τυποποιημένων καταλοίπων της παλινδρόμησης                           
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Από το διάγραμμα διασποράς καταλοίπων παρατηρείται ότι πράγματι τα κατάλοιπα 

κατανέμονται τυχαία γύρω από το 0, ενώ εκλείπουν ακραίες τιμές που να επηρεάζουν 

τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης (Γράφημα 20).  

Γράφημα 20: Διάγραμμα διασποράς καταλοίπων 

 
Το στατιστικό F της παλινδρόμησης ήταν της τάξης του 4,312 σε βαθμό 

σημαντικότητας περίπου 10%. Οι έλεγχοι που έγιναν για αυτοσυσχέτιση και 

πολυσυγγραμικότητα ήταν αρνητικοί. Ο δείκτης Durbin-Watson, η τιμή του οποίου 

μας δείχνει αν υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, ήταν της τάξης του 

1,923, ενώ στους έλεγχους για πολυσυγραμμικότητα τα VIF (variance inflation 

factor) τα οποία μας δείχνουν κατά πόσο η μια ανεξάρτητη μεταβλητή επηρεάζεται 

από τις τιμές της άλλης, ήταν όλα κάτω του ορίου του 4 (Χάλκος, 2006). Αυτά 

δείχνουν σε γενικές γραμμές ότι τα κατάλοιπα των μεταβλητών της παλινδρόμησης 

κατανέμονται τυχαία χωρίς να υπάρχουν στατιστικά προβλήματα που να μειώνουν 

την αποτελεσματικότητα του ερμηνευτικού μοντέλου.  

 

ΣΤ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

Όσον αφορά τον δείκτη μέτρησης του συνολικού ύψους των εμποδίων εισόδου, ο Orr 

(1974b) πρότεινε μια μέθοδο που βασίζεται στους αρνητικούς συντελεστές της 

παλινδρόμησης, στην βάση ότι οι μεταβλητές με αρνητικό πρόσημο αποτελούν τα 

αναγνωρισμένα εμπόδια εισόδου. Η εξίσωση που χρησιμοποιήθηκε για τον 

υπολογισμό του συνολικού δείκτη εμποδίων εισόδου είναι η ακόλουθη: 

0,06 0,003 2,648B ADV DIVER VERT= + +  

Το ύψος του δείκτη για την φαρμακοβιομηχανία υπολογίστηκε στο 0,037. 
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Προκειμένου να εξεταστεί η εγκυρότητα του δείκτη, ο Yang (1999) χρησιμοποίησε 

την ακόλουθη μέθοδο: στην βάση των συμπερασμάτων των Bain (1956) και Mann 

(1966) ότι τα εμπόδια εισόδου έχουν ισχυρή θετική σχέση με τα κέρδη, εξέτασε την 

σχέση ανάμεσα στα δύο και κατά πόσο αυτή επαληθεύεται με βάση την θεωρία μέσω 

δύο διαφορετικών παλινδρομήσεων. Για ένα γραμμικό και ένα μη γραμμικό μοντέλο 

χρησιμοποίησε την κερδοφορία ως εξαρτημένη μεταβλητή και τον δείκτη εμποδίων 

εισόδου ως ανεξάρτητη. Η μέθοδος αυτή βρέθηκε από τον Yang (1999) να αποτελεί 

αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης. Χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο η παρούσα εργασία 

βρήκε την κερδοφορία να έχει μια ισχυρή θετική συσχέτιση με τα εμπόδια εισόδου σε 

επίπεδο σημαντικότητας 10% (Πίνακας 8). Από την 1η εξίσωση συμπεραίνεται ότι ο 

δείκτης εμποδίων εισόδου (Β) έχει μια θετική γραμμική συσχέτιση με την 

κερδοφορία επειδή το R² είναι 0,24 και το στατιστικό t είναι στατιστικά σημαντικό. 

Αυτό το αποτέλεσμα επαληθεύει την υπόθεση ότι το κέρδος μειώνεται καθώς τα 

εμπόδια εισόδου μειώνονται, άρα υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στα δύο. 

 

Πίνακας 8: Γραμμικό μοντέλο 

Εξαρτημένη Μεταβλητή PROFIT 
Σταθερός Όρος -90,65 

t value -1,57* 
B 26,47 

t value 1,72* 
R² 0,24 

Μέσος Εξαρτ/ης 8,095 
Τυπική Απόκλιση Εξαρτ/ης 7,14 

F 2,96 
Log Likelihood -35,14 

* σημαντικό σε επίπεδο 0,10 
 

Η μη γραμμική σχέση (Πίνακας 9) δείχνει ότι το R² δεν έχει αυξηθεί και το 

στατιστικό t  για τις μεταβλητές Β και Β² είναι στατιστικά μη σημαντικό σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. Επομένως η πρώτη εξίσωση είναι πιο κατάλληλη για να 

εξετάσει την σχέση μεταξύ εμποδίων και κερδοφορίας του κλάδου.  

 

Πίνακας 9: Μη Γραμμικό μοντέλο 

Εξαρτημένη Μεταβλητή PROFIT 
Σταθερός Όρος -132,5 

t value -0,05 
B 48,86 
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t value 0,03 
B² -2,99 

t value -0,01 
R² 0,247 

Μέσος Εξαρτ/ης 8,095 
Τυπική Απόκλιση Εξαρτ/ης 7,14 

F 1,31 
Log Likelihood -35,14 

 

Η σχέση που εξετάζει ο Yang (1999) ανάμεσα σε κερδοφορία και εμπόδια εισόδου 

υστερεί όμως στο γεγονός ότι ο υπολογισμένος δείκτης εμποδίων εισόδου δεν είναι 

ακριβής. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, οι περιορισμοί στην διαθεσιμότητα 

εργαλείων μέτρησης και δεδομένων δυσκολεύουν τον υπολογισμό όλων των πιθανών 

εμποδίων σε έναν μοναδικό δείκτη. Σαν αποτέλεσμα το ύψος του υπολογισμένου 

δείκτη για τη βιομηχανία εκφράζει μέρος μόνο των εμποδίων εισόδου και όχι το 

συνολικό τους ύψος, έτσι ώστε η ανακάλυψη της ακριβούς σχέσης μεταξύ 

κερδοφορίας και εμποδίων καθίσταται ελλιπής. Το ίδιο συμβαίνει και με την 

παρούσα έρευνα. Η αδυναμία συμπερίληψης των μεταβλητών όπως τα νομικά 

εμπόδια εισόδου, τα δίκτυα συνεργασίας, τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους και οι 

απαιτήσεις σε κεφάλαιο στην μέτρηση των εμποδίων εισόδου, καθιστούν τον δείκτη 

ελλιπή. Γι΄ αυτό και η παρούσα μελέτη θα κάνει μια διαφορετική, πιο πρακτική 

πρόταση για την μέτρηση του συνολικού ύψους των εμποδίων εισόδου στον κλάδο.  

 

Προτεινόμενος Δείκτης 

Ο προτεινόμενος δείκτης στηρίζεται στην βασική, κοινώς αποδεκτή από την 

οικονομική θεωρία, υπόθεση, ότι τα κέρδη είναι αυτά που προσελκύουν τους 

εισερχόμενους στον κλάδο και η είσοδος νέων ανταγωνιστών είναι η μέθοδος μέσω 

της οποίας επανέρχεται η ισορροπία σε κλάδους που οι εγκατεστημένες εταιρίες 

αντλούν υπερβολικά κέρδη εις βάρος των καταναλωτών.  

Οι κλάδοι στους οποίους παρατηρείται χρόνια αύξηση της κερδοφορίας των 

εγκατεστημένων εταιριών χωρίς να παρατηρείται είσοδος, αποτελούν περιπτώσεις 

κλάδων με υψηλά εμπόδια εισόδου. Το ακριβές ύψος των εμποδίων μπορεί να 

υπολογιστεί με την ακόλουθη μέθοδο: με βάση το πρώτο έτος για το οποίο 

παρουσιάζονται στοιχεία από την Eurostat, το 1996 δηλαδή, θα υπολογιστεί ο ρυθμός 

αύξησης του αριθμού εταιριών έναντι στον ρυθμό αύξησης του κέρδους. 

Υποθέτωντας ότι η κατανομή των κερδών στο έτος βάσης ήταν δίκαιη από 
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ανταγωνιστικής πλευράς, θα υπολογιστεί η συνολική αύξηση του αριθμού εταιριών 

ως το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (2007), και το ίδιο θα 

γίνει και για την κερδοφορία. Από τον ρυθμό αύξησης της κερδοφορίας είναι δυνατόν 

να υπολογιστεί ο αριθμός των εισερχόμενων εταιριών που θα έπρεπε να είχε 

παρατηρηθεί εφόσον δεν υπήρχαν εμπόδια εισόδου. Η διαίρεση ανάμεσα στον 

πραγματικό αριθμό εισερχομένων, κατά την εν λόγω περίοδο, και το αριθμό των 

εισερχομένων εταιριών που θα έπρεπε να είχε παρατηρηθεί, δεδομένης της αύξησης 

της κερδοφορίας, μπορεί να αποτελέσει έναν απλό αλλά αρκετά αποτελεσματικό 

δείκτη του συνολικού ύψους των εμποδίων εισόδου στον κλάδο.   

Ο ρυθμός αύξησης των εταιριών υπολογίζεται μέσω του 

Ε = [(Αριθμός εταιριών 2007 - Αριθμός εταιριών 1996)/Αριθμός εταιριών 1996]*100 

Αντίστοιχα ο ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας υπολογίζεται μέσω του 

P = [(Ακαθάριστο λειτουργικό κέρδος 2007 - Ακαθάριστο λειτουργικό κέρδος 1996)/ 

Ακαθάριστο λειτουργικό κέρδος 1996]*100 

Ο υπολογισμός της αύξησης των δύο έδωσε τα αποτελέσματα  

Ε = 13,07% 

P = 130,39% 

Πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των εταιριών κατά το έτος βάσης με το ποσοστό 

αύξησης του κέρδους, είναι δυνατόν να βρεθεί ο αριθμός των εταιριών που θα είχε 

παρατηρηθεί αν δεν υπήρχαν εμπόδια εισόδου. Κατέχοντας τον αριθμό των εταιριών 

που θα έπρεπε να είχε ο κλάδος, είναι απλό να υπολογιστεί ο αριθμός των 

εισερχομένων που θα  έπρεπε να είχε εισέλθει, μέσω των παρακάτω υπολογισμών. 

Ε πραγμ = Αριθμός πραγματικών εταιριών 2007 - Αριθμός πραγματικών εταιριών 1996 

και 

Ε υπολ = Αριθμός πιθανών εταιριών 2007 - Αριθμός πραγματικών εταιριών 1996 

Η διαίρεση του πραγματικού αριθμού εισερχόμενων με τον αριθμό εισερχομένων που 

θα έπρεπε να είχε παρατηρηθεί, αποτελεί έναν συνολικό δείκτη του ύψους των 

εμποδίων εισόδου. Ο δείκτης αυτός υπολογίστηκε για την ευρωπαϊκή 

φαρμακοβιομηχανία στο 0,1118 (αναλυτικά τα ποσά στον Πίνακα 10). Όσο 

περισσότερο ο δείκτης προσεγγίζει το 0 τόσο μεγαλύτερα είναι και τα εμπόδια 

εισόδου στον κλάδο. Ένας δείκτης μεγάλου βαθμού θα αντιστοιχούσε στις 

αποκαλούμενες “τελείως ανταγωνιστικές” αγορές, για τις οποίες έκαναν λόγο οι 

Baumol et al (1982), ενώ ένας δείκτης 0 θα αντιστοιχούσε στην αποκλεισμένη είσοδο 

για την οποία έγραψε ο Bain (1956). 
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Προκειμένου να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου δείκτη και σε 

άλλες βιομηχανίες και να υπάρξει ένα μέτρο σύγκρισης του συνολικού ύψους των 

εμποδίων εισόδου με άλλους κλάδους, ο δείκτης υπολογίστηκε για τρεις ακόμη 

τεχνολογικά δυναμικές βιομηχανίες: την βιομηχανία χημικών, την βιομηχανία 

υπολογιστών και την βιομηχανία οχημάτων (Πίνακας 10). Ο τεχνολογικά δυναμικός 

χαρακτήρας των βιομηχανιών αυτών αποδεικνύεται από το ποσοστό Ε&Α προς τις 

πωλήσεις που καταγράφουν (EFPIA, 2009). 

 

Πίνακας 10: Υπολογισμός δείκτη εμποδίων εισόδου σε 4 Ευρωπαϊκές βιομηχανίες 

Α: Υπολογισμός δείκτη εμποδίων εισόδου στην φαρμακευτική βιομηχανία 
 

Φαρμακευτική     

  Αριθμός εταιριών 
Ακαθάριστο λειτουργικό 

κέρδος (εκ €) 
1996 3970 16274,3 
2007 4489 37494,3 

      
Αύξηση (%) 13,07 130,39 

Πόσοι θα έπρεπε να 
εισέλθουν   5161 

Αριθμός εταιριών 1996 3970 3970 
Σύνολο   9131 

Μείον αριθμό εταιριών 2007 4489 4489 
Σύνολο εισερχομένων 519 4642 

Δείκτης εμποδίων εισόδου 
1996-2007   0,111805256 

 
Β: Υπολογισμός δείκτη εμποδίων εισόδου στην βιομηχανία χημικών 
 

Χημικών     

  Αριθμός εταιριών 
Ακαθάριστο λειτουργικό 

κέρδος (εκ €) 
1996 30409 56368,3 
2007 33573 95553,1 

      
Αύξηση (%) 10,4 69,52 

Πόσοι θα έπρεπε να 
εισέλθουν   20982,21 

Αριθμός εταιριών 1996 30409 30409 
Σύνολο   51391,21 

Μείον αριθμό εταιριών 2007 33573 33573 
Σύνολο εισερχομένων 3164 17818,21 

Δείκτης εμποδίων εισόδου 
1996-2007   0,177571148 
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Γ: Υπολογισμός δείκτη εμποδίων εισόδου στην βιομηχανία υπολογιστών 
 

Υπολογιστές     

  Αριθμός εταιριών 
Ακαθάριστο λειτουργικό 

κέρδος (εκ €) 
1996 5725 5966,8 
2007 9600 3136,1 

      
Αύξηση (%)  67,6  -47,4 

Πόσοι θα έπρεπε να 
εισέλθουν   -2690,75 

Αριθμός εταιριών 1996 5725 5725 
Σύνολο   3034,25 

Μείον αριθμό εταιριών 2007 9600 9600 
Σύνολο εισερχομένων 3875 -6565,75 

Δείκτης εμποδίων εισόδου 
1996-2007   -0,590183909 

 
Δ: Υπολογισμός δείκτη εμποδίων εισόδου στην βιομηχανία οχημάτων 
 

Οχήματα     

  Αριθμός εταιριών 
Ακαθάριστο λειτουργικό 

κέρδος (εκ €) 
1996 16052 24992,9 
2007 18854 49415,9 

      
Αύξηση (%) 17,46 97,72 

Πόσοι θα έπρεπε να 
εισέλθουν   15570 

Αριθμός εταιριών 1996 16052 16052 
Σύνολο   31622 

Μείον αριθμό εταιριών 2007 18854 18854 
Σύνολο εισερχομένων 2802 12768 

Δείκτης εμποδίων εισόδου 
1996-2007   

 
0,219447325 

 
Τα συνολικά αποτελέσματα παρουσιάζονται συγκεντρωμένα στον Πίνακα 11. 

 

Πίνακας 11: Αποτελέσματα υπολογισμού δείκτη εμποδίων εισόδου σε 4 Ευρωπαϊκές 

βιομηχανίες 

 

Ευρωπαικές Βιομηχανίες 

Δείκτης συνολικού ύψους εμποδίων 
εισόδου με βάση την ανάπτυξη της 

κερδοφορίας του κλάδου 
Φαρμακευτική 0,1118 

Χημικών 0,177 
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Οχημάτων 0,219 
Υπολογιστών -0,59 

 

Για την βιομηχανία χημικών ο δείκτης υπολογίστηκε στο 0,177, για την βιομηχανία 

οχημάτων στο 0,219 ενώ για την βιομηχανία υπολογιστών στο -0,59 (αναλυτικά τα 

ποσά στα Παραρτήματα 2,3,4). Το αρνητικό πρόσημο στην τελευταία βιομηχανία 

σημαίνει ότι οι εισερχόμενοι υπήρξαν περισσότεροι από ότι πρέπει, με αποτέλεσμα η 

κερδοφορία όλων των εταιριών του κλάδου να παρουσιάσει πολύ σημαντική μείωση. 

Η φαρμακευτική βιομηχανία βρέθηκε να έχει τα υψηλότερα εμπόδια εισόδου από 

όλες τις βιομηχανίες.  
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4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Ο ρόλος της εισόδου στη λειτουργία και την εξέλιξη των αγορών είναι πολύ 

σημαντικός. Η είσοδος νέων εταιριών μπορεί να επαναφέρει την ισορροπία σε μια 

αγορά που παρεκκλίνει από τον κοινωνικά επιθυμητό τρόπο λειτουργίας, επιτελώντας 

τον ρόλο του ρυθμιστή της προσφοράς και της ζήτησης στον κλάδο. Κάθε φορά που 

οι εγκατεστημένες εταιρίες αυξάνουν τις τιμές τους σε υπερκανονικά επίπεδα με 

σκοπό να αυξήσουν τα κέρδη τους εις βάρος των καταναλωτών, η είσοδος νέων 

εταιριών μπορεί να αυξήσει την προσφορά και επαναφέρει τις τιμές στην 

ανταγωνιστική ισορροπία. Γι’ αυτό και οι εγκατεστημένες εταιρίες πρέπει να 

λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την απειλή εισόδου και απώλειας μεριδίου αγοράς, κάθε 

φορά που παίρνουν αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν. Πέραν 

αυτού όμως, η είσοδος επιτελεί έναν ακόμη πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτόν της 

τεχνολογικής ανάπτυξης. Η είσοδος νέων εταιριών αποτελεί το βασικό μέσο για την 

εισαγωγή και διάχυση καινοτομιών που αλλάζουν συλλήβδην τις συνθήκες 

προσφοράς και ζήτησης ενός κλάδου. Αυτές οι καινοτομίες παίρνουν τη μορφή νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών και πέραν της χρησιμότητας που προσφέρουν στο 

καταναλωτικό κοινό, εξυπηρετούν και έναν άλλο ευεργετικό σκοπό: η απειλή της 

εισόδου αυτού του τύπου αναγκάζει τις εγκατεστημένες εταιρίες να δημιουργούν και 

να διαχέουν στην αγορά νέες καινοτομίες με πιο γρήγορο ρυθμό.  

Οι παραπάνω θετικές συνέπειες της εισόδου περιορίζονται όταν υπάρχουν εμπόδια 

εισόδου. Τα εμπόδια εισόδου μπορούν να καθυστερήσουν, να μειώσουν ή να 

εμποδίσουν ολοκληρωτικά τη βασική λειτουργία του μηχανισμού που περιγράφτηκε: 

την προσέλκυση και άφιξη νέων ανταγωνιστών. Αν και στην οικονομική θεωρία δεν 

έχει υπάρξει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τα εμπόδια εισόδου, είναι ωστόσο 

αποδεκτό από όλους ότι η έννοια των εμποδίων εισόδου παίζει ένα πολύ σημαντικό 

ρόλο στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του εταιρικού ανταγωνισμού στις 

αγορές.  

Η ανάλυση των δομικών και στρατηγικών εμποδίων που προηγήθηκε στα 

προηγούμενα κεφάλαια, διεξήχθει πάνω στη βάση του προτεινόμενου από αυτήν την 

εργασία ορισμού. Το κεντρικό επιχείρημα του ορισμού είναι ότι κάθε τι που εμποδίζει 
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την κοινωνικά ευεργετική προσθήκη νέων ανταγωνιστών σε έναν κλάδο αποτελεί 

εμπόδιο εισόδου, και η αποδοχή του ορισμού αυτού ανοίγει τον δρόμο για μια πιο 

σφαιρική εξέταση των εμποδίων εισόδου. Μέσω του συγκεκριμένου ορισμού 

αποφεύγεται η αυστηρή κατηγοριοποίηση των εμποδίων εισόδου σε ένα 

περιορισμένο αριθμό δομικών και στρατηγικών πλεονεκτημάτων και παρέχεται η 

δυνατότητα να εξεταστεί ως εμπόδιο κάθε χαρακτηριστικό της δομής και 

συμπεριφοράς των εγκατεστημένων εταιριών ενός κλάδου.  

Σε αυτήν την προσπάθεια για σφαιρική ανάλυση του θέματος, εξετάστηκε ένας 

μεγάλος αριθμός εν δυνάμει εμποδίων. Τα εμπόδια αυτά χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες, σε δομικά και στρατηγικά και για κάθε ένα από αυτά - πέραν της γενικής 

περιγραφής και των πηγών τους - εξετάστηκαν τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της 

άποψης ότι αποτελούν εμπόδια εισόδου. Όσον αφορά καταρχάς τα δομικά, τα 15 

εμπόδια που εξετάστηκαν μπορούν να προσφέρουν μια καλή εικόνα για τις συνθήκες 

εισόδου σε έναν βιομηχανικό κλάδο. Θέλοντας να εξάγουμε κάποια γενικά 

συμπεράσματα για την σημαντικότητα κάθε εμποδίου, θα πρέπει να δούμε το κάθε 

ένα από αυτά ξεχωριστά: 

1. Κόστος Βύθισης 

Το κόστος βύθισης μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εμπόδιο στους κλάδους 

όπου συνδυάζεται με υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο και οικονομίες κλίμακας, αλλά 

όχι στους κλάδους που παρατηρείται ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη. Η καινοτομία στα 

προϊόντα και στις μεθόδους παραγωγής αυξάνει τον κίνδυνο αποτυχίας για τις 

εγκατεστημένες εταιρίες πού έχουν επενδύσει σε μεγάλο κόστος βύθισης, καθώς 

κινδυνεύουν να “κλειδωθούν” σε παλιότερες τεχνολογίες, αδυνατώντας να 

αποσβέσουν τις επενδύσεις τους.  

2. Οικονομίες Κλίμακας 

Οι οικονομίες κλίμακας υπάρχουν και μπορούν να προσφέρουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα στις εγκατεστημένες εταιρίες, αλλά δεν είναι από μόνες τους επαρκείς 

για να εμποδίσουν την είσοδο. Συνήθως χρειάζεται η παρουσία και άλλων εμποδίων 

για να εμποδίσουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών. Η βασική αιτία είναι ότι οι νέες 

εταιρίες μπορούν να επιτύχουν αυτές τις οικονομίες γρήγορα και να ανταγωνιστούν 

ισάξια, ειδικά αν εκμεταλλευτούν τη νέα τεχνολογία στην παραγωγή τους.   

3. Οικονομίες Φάσματος 
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Οι οικονομίες φάσματος μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως βοηθητικά εμπόδια 

εισόδου, αλλά όχι σαν αυτοτελή εμπόδια ικανά να αποτρέψουν από μόνα τους την 

είσοδο. 

4. Απόλυτα Πλεονεκτήματα κόστους 

Τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους μπορούν να αποτελέσουν από μόνα τους 

σημαντικά εμπόδια εισόδου. Ο συνδυασμός αποκλειστικής κατοχής τεχνικών 

παραγωγής, συντελεστών παραγωγής και πρώτων υλών μπορεί να αποτρέψει 

αποτελεσματικά την είσοδο. Αν και η πρώτη πηγή, οι τεχνικές παραγωγής μπορεί να 

αντιμετωπιστούν από τις νέες εταιρίες μέσω της μάθησης και της τεχνολογίας, η 

αδυναμία προμήθειας πρώτων υλών και συντελεστών παραγωγής δύσκολα μπορούν 

να ξεπεραστούν. Οι εταιρίες για να ανταγωνιστούν ισάξια θα πρέπει είτε να 

χρησιμοποιήσουν στην παραγωγή τους πρώτες ύλες και συντελεστές χαμηλότερης 

ποιότητας ή να αυξήσουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας τους. Και οι δύο 

περιπτώσεις όμως έχουν σημαντική επίπτωση στην βιωσιμότητα των νέων εταιριών.   

5. Απαιτήσεις σε Κεφάλαιο και Κόστος Κεφαλαίου 

Οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο επίσης αποτελούν ένα σημαντικό εμπόδιο εισόδου. Η 

αδυναμία πρόσβασης σε επενδυτικά κεφάλαια μπορεί να στερήσει τη δυνατότητα 

εισόδου σε πολλούς πιθανούς εισερχόμενους και η επίπτωση αυτού του εμποδίου 

εμφανίζεται σε όποια κλίμακα και αν επιθυμεί να εισέλθει μια εταιρία (μικρή, μεσαία 

ή μεγάλη). Οι εταιρίες που δε θα επηρεαστούν, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, από το 

εμπόδιο αυτό, είναι αυτές που διαφορετικοποιούνται από άλλους κλάδους 

επενδύοντας ιδία κεφάλαια. Σε περιόδους γενικότερης ύφεσης, καχυποψίας και 

μείωσης των επενδύσεων όμως, ακόμα και αυτές οι εταιρίες είναι επιφυλακτικές στην 

πραγματοποίηση επενδύσεων.  

6. Καμπύλες Μάθησης 

Οι καμπύλες μάθησης, όπως και οι οικονομίες κλίμακας μπορούν να αποτελέσουν 

βοηθητικά εμπόδια εισόδου, αλλά δεν είναι επαρκείς από μόνες τους για να 

εμποδίσουν την είσοδο.  

7. Νομικά Εμπόδια 

Τα νομικά εμπόδια μπορούν να έχουν σημαντική επίπτωση στην είσοδο, είτε 

αποκλείοντας αυτήν εξ αρχής, είτε καθιστώντας την ασύμφορη στη συνέχεια. Αυτό 

καθορίζεται από την μορφή του νομικού εμποδίου. 

8. Δίκτυα Συνεργασίας 
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Τα δίκτυα συνεργασίας μπορεί να αποτελέσουν ένα οριακά αυτόνομο εμπόδιο, λόγω 

του ότι δύνανται να παρέχουν γενικότερη στήριξη σε μια εγκατεστημένη εταιρία. 

Πέραν της μείωσης του κόστους, της εξασφάλισης ενός σταθερού ποσοστού 

πωλήσεων και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, οι συνεργασίες αυτές μπορεί να 

προσφέρουν τα επενδυτικά κεφάλαια για τη στήριξη των δραστηριοτήτων της 

εγκατεστημένης εταιρίας. Κατά ένα μεγάλο βαθμό η επίπτωση του εμποδίου 

εξαρτάται από τους συμμετέχοντες, την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας και τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε νέα δίκτυα.  

9. Εμπόδια Εξόδου 

Ο ρόλος των εμποδίων εξόδου στην εμπόδιση της εισόδου είναι αντίστοιχος με αυτόν 

του κόστους βύθισης. Αποτελούν σημαντικά εμπόδια σε κάποιους κλάδους, αλλά η 

επίπτωσή τους μειώνεται στις περιπτώσεις γρήγορης ανάπτυξης της σχετικής 

τεχνολογίας και στις περιπτώσεις διαφορετικοποιημένων εισερχόμενων.  

10. Πλεονεκτήματα Πρωτοπορίας  

Τα πλεονεκτήματα πρωτοπορίας, λόγω των πολλαπλών πηγών τους και της ισχυρής 

συσχέτισης που έχουν με άλλα εμπόδια εισόδου, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά 

την επιτυχία της εισόδου και τη βιωσιμότητα των νεοεισερχόμενων εταιριών. Ωστόσο 

η νέα τεχνολογία μπορεί, επίσης, να μειώσει τα εμπόδια αυτά. 

11. Κάθετη Ολοκλήρωση και Περιορισμοί 

Η κάθετη ολοκλήρωση μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εμπόδιο εισόδου, ειδικά 

στις περιπτώσεις όπου μέσω αυτής οι εγκατεστημένες κερδίζουν σημαντικά απόλυτα 

πλεονεκτήματα κόστους. Το ύψος του εμποδίου καθορίζεται από το πόσο μεγάλες 

είναι οι ωφέλειες από την ολοκλήρωση, από το αν η ολοκλήρωση είναι πραγματικά 

απαραίτητη για να επιτευχθούν και αν η ολοκλήρωση μπορεί να εφαρμοστεί από 

νέους ανταγωνιστές, σε πόσο χρόνο και με τι δυσκολία.  

Οι κάθετοι περιορισμοί μπορούν επίσης να έχουν επιρροή στην είσοδο νέων 

ανταγωνιστών, με τρόπο αντίστοιχο με την κάθετη ολοκλήρωση. Το πρόβλημα με 

αυτό το εμπόδιο όμως είναι ότι όταν χρησιμοποιείται από τις εγκατεστημένες μπορεί 

να αποκλείσει την είσοδο, ενώ όταν χρησιμοποιείται από τις εισερχόμενες μπορεί να 

τις ωφελήσει. Ο πιο ρεαλιστικός τρόπος αποτίμησης του εμποδίου αυτού είναι να 

εξεταστούν τα πραγματικά ποσοστά επιβίωσης των νέων εταιριών στους κλάδους που 

παρατηρούνται κάθετοι περιορισμοί. 

12. Διαφοροποίηση Προϊόντος και Διαφήμιση 
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Η διαφοροποίηση προϊόντος μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο εισόδου όταν σχετίζεται 

σε μεγάλο βαθμό με τη διαφήμιση. Οι απαιτήσεις σε κεφαλαίο που προϋποθέτει η 

έντονη διαφήμιση και η δημιουργία φήμης στην αγορά μπορούν να δημιουργήσουν 

σημαντικά εμπόδια στην είσοδο. Αυτό το εμπόδιο μπορεί να επηρεάσει κυρίως τους 

νεοεισερχόμενους που κάνουν είσοδο με προϊόντα αντίστοιχα με της εγκατεστημένης 

(μιμητική είσοδος). Οι επιπτώσεις του εμποδίου είναι μικρότερες για τις καινοτόμες 

εταιρίες που εισέρχονται στην αγορά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

13. Έρευνα και Ανάπτυξη 

Η Έρευνα και Ανάπτυξη αναμενόταν να είναι ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια 

εισόδου λόγω της ισχυρής συσχέτισης που παρουσιάζει με άλλα εμπόδια εισόδου, 

όπως οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο, οι οικονομίες κλίμακας, το κόστος βύθισης, οι 

καμπύλες μάθησης, τα πλεονεκτήματα πρωτοπορίας, τα δίκτυα συνεργασίας κ.ά. Ως 

αποτέλεσμα αυτής της συσχέτισης, επιτυχής είσοδος θα αναμενόταν μόνο από 

μεγάλες εταιρίες που θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις με τις 

εγκατεστημένες, ενώ μεσαίου και μικρού μεγέθους εισερχόμενοι θα είχαν λίγες 

πιθανότητες επιβίωσης. Τα αποτελέσματα της εξέτασης του εμποδίου όμως ήταν 

περιέργως διαφορετικά. Η ανάλυση έδειξε ένα μεγάλο βαθμό καινοτομικής 

δραστηριότητας από μικρές εταιρίες, έτσι ώστε αυτές να μην μπορούν να θεωρηθούν, 

εμπειρικά τουλάχιστον, ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση απέναντι στις μεγάλες 

εγκατεστημένες εταιρίες. Αυτό διαδοχικά καταρρίπτει και την επίπτωση των άλλων 

εμποδίων Ε&Α στην είσοδο. Συνεπώς η Ε&Α μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να 

λειτουργήσει ως κίνητρο εισόδου και όχι ως εμπόδιο.  

14. Διαφορετικοποίηση 

Η διαφορετικοποίηση μπορεί να αποτελέσει ένα βοηθητικό εμπόδιο εισόδου, αλλά δε 

θα μπορούσε από μόνη της να αποτρέψει την είσοδο. Η διαφορετικοποίηση μπορεί να 

βοηθήσει στην εδραίωση και εκμετάλλευση δομικών και στρατηγικών εμποδίων, σε 

βαθμό που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι μόνο διαφορετικοποιημένοι εισερχόμενοι θα 

μπορούσαν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά με τις εγκατεστημένες. Και πάλι 

όμως, οι εμπειρικές μελέτες μας έδειξαν κάτι διαφορετικό. Σε πολλές περιπτώσεις οι 

εξειδικευμένες εταιρίες είναι πιο αποτελεσματικές στην επίτευξη των στόχων τους 

και στην κατάκτηση μεγάλων μεριδίων αγοράς από τις διαφορετικοποιημένες.  

15. Πολιτισμικά Εμπόδια 

Τα πολιτισμικά εμπόδια σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις καμπύλες μάθησης και 

μπορούν επίσης να αποτελέσουν βοηθητικά εμπόδια εισόδου.  
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Στρατηγικά Εμπόδια Εισόδου 

Όσον αφορά τα στρατηγικά εμπόδια εισόδου, ο ρόλος τους στην εμπόδιση της 

εισόδου είναι βοηθητικός. Η εφαρμογή τους μπορεί να γίνει μόνο υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχουν σημαντικά δομικά πλεονεκτήματα για τις εγκατεστημένες, 

αλλά η αποτελεσματικότητα τους δεν μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 

στην είσοδο.  

 

Ένα άλλο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από την ανάλυση είναι ότι, αν και 

κάποια από τα δομικά και στρατηγικά εμπόδια δεν μπορούν να αποκλείσουν εντελώς 

την είσοδο, μπορούν ωστόσο, μόνα τους ή σε συνδυασμό μεταξύ τους, να 

καθυστερήσουν την είσοδο ή την έπειτα της εισόδου επίτευξη ενός ικανοποιητικού 

μεγέθους παραγωγής και ποσοστού πωλήσεων για τις νεοεισερχόμενες. Τη χρονική 

αυτή καθυστέρηση μπορεί να εκμεταλλευτούν οι εγκατεστημένες εταιρίες για να 

αποκομίσουν υπερκανονικά κέρδη και να ενισχύσουν την θέση τους στην αγορά. 

Επίσης, όπως είναι φυσικό, ο αριθμός, ο τύπος και το ύψος των εμποδίων που 

καθορίζουν τη συνολική δυσκολία εισόδου, θα διαφέρουν από τον έναν κλάδο στον 

άλλο. Σε κάποιος κλάδους μπορεί να αρκεί μόνο ένα από αυτά τα εμπόδια για να 

αποτρέψει την είσοδο, ενώ σε άλλους μπορεί να χρειάζεται η σύμπραξη πολλών 

εμποδίων για έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. 

Επιπλέον, από τα παραπάνω συμπεράσματα μπορούμε επίσης να κάνουμε κάποιες 

πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις σε σχέση με την είσοδο. Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

1. Τύπος Εισερχόμενου 

Μια παράμετρος της επιτυχίας ή αποτυχίας της εισόδου φαίνεται να είναι το ποιος 

είναι αυτός που επιχειρεί να κάνει την είσοδο. Ένα εμπόδιο που φαίνεται τεράστιο σε 

μια μικρή εταιρία μπορεί να είναι αμελητέο για μια μεγάλη εταιρία που 

διαφορετικοποιείται από έναν άλλον κλάδο ή γεωγραφική αγορά. Παρόλα αυτά η 

έρευνα έδειξε ότι οι μικρές εταιρίες σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο αποτελεσματικές 

στην διείσδυση σε νέες αγορές. Διαφορά υπάρχει βέβαια και ανάμεσα σε εγχώριους 

και ξένους εισερχομένους, όπου οι δεύτεροι θα αντιμετωπίσουν διαφορετικά και ίσως 

περισσότερα εμπόδια κατά την είσοδο σε σχέση με τις εγχώριες εταιρίες.  

2. Κλίμακα Εισόδου  

Σε συνάρτηση με τον τύπο του εισερχομένου, σημαντικό ρόλο παίζει και η κλίμακα 

εισόδου στην οποία αποπειράται να κάνει είσοδο η νέα εταιρία. Η είσοδος μεγάλης 

κλίμακας συνεπάγεται αυξημένες επενδύσεις και μεγάλο κίνδυνο αποτυχίας, αλλά και 
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μεγάλες επιστροφές αν είναι επιτυχής. Από την άλλη η είσοδος μικρής ή μεσαίας 

κλίμακας περιλαμβάνει μικρότερο ρίσκο αλλά και μικρότερες αποδόσεις. 

3. Ανάπτυξη του Κλάδου 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος για την είσοδο είναι η ανάπτυξη που παρουσιάζει ο 

κλάδος. Οι εισερχόμενες εταιρίες μπορούν να εισέλθουν πολύ πιο εύκολα με επιτυχία 

σε κλάδους που η ζήτηση παρουσιάζει αύξηση παρά σε αυτούς που η ζήτηση δεν 

μεταβάλλεται ή μεταβάλλεται σε πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό συμβαίνει διότι η νέα 

εταιρία σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να βρει γρήγορα αγοραστές για τα προϊόντα 

της και να αποσβέσει με ταχύ ρυθμό τις επενδύσεις που έχει κάνει. Στους κλάδους με 

ανάπτυξη επίσης, είναι λιγότερο πιθανό να υπάρχει στρατηγική απάντηση στην 

είσοδο από τις εγκατεστημένες, αφού αυτές είναι απασχολημένες με την κατάληψη 

τμήματων της αναδυόμενης αγοράς. Αυτή η σημαντική παρατήρηση διατυπώνεται 

στην έρευνα των Berger & Dick (2007) για τον τραπεζικό κλάδο, οι οποίοι βρίσκουν 

ότι στις αγορές με υψηλή ανάπτυξη, η διαφορά μεταξύ πρωτοπόρων και αργότερα 

εισερχομένων είναι μικρή. Αντίθετα σε αγορές που παρουσιάζουν μικρή ανάπτυξη οι 

πρωτοπόροι διατηρούν τα μερίδια αγοράς τους και οι εισερχόμενοι αντιμετωπίζουν 

υψηλότερα εμπόδια εισόδου. 

4. Τεχνολογία  

Η τεχνολογία φαίνεται να είναι αποτελεί σε ορισμένους κλάδους το σημαντικότερο 

παράγοντα επιτυχίας της εισόδου. Η τεχνολογία μπορεί να αντικαταστήσει τα παλιά 

προϊόντα του κλάδου, να αυξήσει τη ζήτηση, να δημιουργήσει καινούργιες αγορές και 

να μειώσει το κόστος παραγωγής των νεοεισερχόμενων εταιριών. Αποδεικτικό της 

σημαντικότητας της τεχνολογικής παραμέτρου αποτελεί το γεγονός ότι πολλά από τα 

εμπόδια εισόδου που αναφέρθηκαν, μπορούν να καταρριφθούν σχεδόν ολοκληρωτικά 

από αυτήν.  

5. Μικρές Εταιρίες 

Ένα τελευταίο πολύ σημαντικό συμπέρασμα προέρχεται από την έρευνα του 

Audretsch (2004), και σχετίζεται με την δυναμική των νέων και μικρών εταιριών στον 

κλαδικό ανταγωνισμό. Η βασική του θέση είναι ότι η δυναμική συμβολή στον 

ανταγωνισμό που προέρχεται από τις νέες και μικρές εταιρίες, συνεπάγεται ότι οι 

πολιτικές μείωσης των εμποδίων έναρξης και οι πολιτικές μείωσης των εμποδίων 

εισόδου θα πρέπει να αποτελούν ισάξια συστατικά της γενικότερης πολιτικής 

ανταγωνισμού. Ο Audretsch το αναφέρει αυτό διότι, όπως παρατηρεί, η πολιτική 

ανταγωνισμού και στις δύο μεριές του Ατλαντικού έχει επικεντρωθεί κυρίως στη 
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μείωση των εμποδίων εισόδου που δημιουργούν οι εγκατεστημένες εταιρίες, παρά 

στη μείωση των εμποδίων έναρξης που αντιμετωπίζουν οι νέες επιχειρήσεις. Η 

παροχή κινήτρων εισόδου και οι πολιτικές μείωσης των εμποδίων έναρξης όμως, 

όταν συνδυαστούν με την ισχύουσα πολιτική μείωσης των εμποδίων εισόδου, 

μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικές λύσεις για την εξασφάλιση της 

λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού στους βιομηχανικούς κλάδους και για την 

προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής.  

 

4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

 

Ο ρόλος των εμποδίων εισόδου έχει αναγνωριστεί επαρκώς από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και η γενική τοποθέτηση της στο θέμα είναι αρκετά ικανοποιητική. Παρόλο 

που στην οικονομική θεωρία δεν έχουν υπάρξει ακόμη κοινώς αποδεκτές λύσεις σε 

σχέση με τον ορισμό, τον τύπο, τις επιπτώσεις αλλά και τη μέτρηση των εμποδίων 

εισόδου, η Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια αποτελεσματική στάση απέναντι στο θέμα. 

Σημαντικό είναι βέβαια να αναφερθεί ότι οι διάφορες επιτροπές ανταγωνισμού ανά 

τον κόσμο αντιλαμβάνονται και εξετάζουν με διαφορετικό τρόπο το θέμα των 

εμποδίων εισόδου (OECD, 2005). 

Η αποτελεσματική τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πηγάζει κυρίως από τον 

ορισμό τον οποίο έχει υιοθετήσει. Ο συγκεκριμένος ορισμός αποφεύγει την αυστηρή 

κατηγοριοποίηση των εμποδίων σε έναν περιορισμένο αριθμό πλεονεκτημάτων και 

είναι σε θέση να συμπεριλάβει πολλαπλούς παράγοντες που μπορούν ανά πάσα 

στιγμή να επηρεάσουν την είσοδο. Η αποφυγή του αυστηρού ορισμού των εμποδίων 

εισόδου στην ουσία παρέχει μεγάλη ευελιξία στην Επιτροπή και στα Ευρωπαϊκά 

δικαστήρια. 

Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η επιτροπή διατηρεί μια διακριτική 

στάση απέναντι στα εμπόδια εισόδου ώστε να μην παρεμβάλλεται άμεσα στη 

λειτουργία των αγορών. Η Επιτροπή δεν καταδικάζει δηλαδή τα εμπόδια εισόδου per 

se ως προϊόν παράνομης συμπεριφοράς, αλλά τα εξετάζει μόνο σε περιπτώσεις που η 

συνδυασμένη με άλλους παράγοντες δράση τους μπορεί να περιορίσει τον 

ανταγωνισμό σε έναν κλάδο. Αυτό το σημείο όμως έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο 

αυτόνομος έλεγχος και τιμωρία των εμποδίων εισόδου θα μπορούσε να προκαλέσει 

αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, ειδικά τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι 
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πολλά εμπόδια είναι αποτέλεσμα της αποδοτικής λειτουργίας των εταιριών και όχι 

αποτέλεσμα στρατηγικής συμπεριφοράς που στοχεύει να αποκλείσει τους νέους 

ανταγωνιστές από τον κλάδο. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, ακόμα και σε κλάδους 

που συνδέονται με πολύ υψηλά εμπόδια εισόδου διαφόρων τύπων, η βιώσιμη είσοδος 

είναι δυνατή και συμβαίνει χωρίς την παρέμβαση των ανταγωνιστικών αρχών. 

Παρόλα αυτά επιθυμητό θα ήταν τα εμπόδια εισόδου να εξετάζονται και στις 

περιπτώσεις παραβίασης του άρθρου 82 της Συνθήκης της Ρώμης, και ειδικά όταν 

αυτές σχετίζονται με την υπερβολική αύξηση της τιμής (άρθρο 82, περίπτωση α). 

Τα μοναδικά σημεία από τη νομοθεσία που χρειάζονται σχολιασμό είναι δύο. Πρώτον 

είναι οι μειώσεις τιμών και δεύτερον ο χρόνος της εισόδου. Όσον αφορά το πρώτο, η 

μείωση τιμών στους πελάτες των πιθανών εισερχομένων κατηγοριοποιείται ως πιθανό 

εμπόδιο (§69, 2004). Αυτό όμως είναι δεν είναι κατ’ ανάγκη σωστό. Ο ανταγωνισμός 

τιμών είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στους 

κλάδους και γι’ αυτό η εξάσκηση του από τις υπάρχουσες εταιρίες δεν πρέπει να 

αποθαρρύνεται. Η μείωση των τιμών από τις εγκατεστημένες είναι μία θετική 

συνέπεια της πιθανότητας εισόδου και θα ήταν χρήσιμο να μην περιλαμβάνεται στα 

πιθανά εμπόδια εισόδου. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τον χρόνο εισόδου. Η 

επιτροπή θεωρεί ότι η είσοδος μπορεί να είναι έγκαιρη και αποτελεσματική ως προς 

τις επιπτώσεις της, εφόσον λαμβάνει μέρος εντός δύο ετών (§74, 2004). Αυτό το 

διάστημα όμως μπορεί να είναι πολύ μεγάλο για ορισμένους κλάδους. Είναι αποδεκτό 

ότι στις βιομηχανίες που η ανάπτυξη και παραγωγή των προϊόντων είναι αργή και 

απαιτητική (π.χ. αεροπλάνα), ο χρόνος που χρειάζεται μια εταιρία για να κάνει είσοδο 

είναι μεγάλος. Σε άλλους κλάδους όμως, όπου η οργάνωση της παραγωγής και η 

διάχυση των προϊόντων μπορεί να γίνει με πολύ ταχύτερους ρυθμούς, το διάστημα 

των δύο ετών κρίνεται υπερβολικά μεγάλο. Εντός αυτού του διαστήματος, ελλείψει 

ανταγωνιστών, οι εγκατεστημένες εταιρίες θα μπορούσαν να καταχραστούν την θέση 

τους και να αποκομίσουν μεγάλα κέρδη εις βάρος των καταναλωτών. Συνεπώς το 

χρονικό κριτήριο θα μπορούσε να προσαρμοστεί καλύτερα σύμφωνα με τη φύση και 

τα προϊόντα του υπό εξέταση κλάδου.   

Τέλος, σημαντικό είναι επίσης να σημειωθεί ότι η Επιτροπή έχει προνοήσει για την 

προώθηση των μικρών και μεσαίων εταιριών και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 

Ε&Α. Η αναγνώριση του ρόλου των ΜΜΕ και η μείωση των εμποδίων που 

αντιμετωπίζουν κατά την έναρξη και λειτουργία τους, μέσω της παροχής κινήτρων, 

είναι πολύ σημαντικά για την προστασία και διασφάλιση αυτού του σημαντικότατου 
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τομέα της ευρωπαϊκή οικονομίας και για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού σε 

όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. Επίσης χρήσιμη είναι και η ειδική μεταχείριση 

της επιτροπής για τα σχέδια Ε&Α μεταξύ εταιριών, καθότι η πολύπλοκη φύση και το 

μεγάλο κόστος που εμπεριέχουν μερικά από αυτά τα σχέδια θα καθιστούσε αδύνατη 

την πραγματοποίηση τους από μια μοναδική εταιρία.  

 

4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Σκοπός του τελευταίου μέρους της παρούσης μελέτης ήταν να εξετάσει εμπειρικά τα 

αποτελέσματα του θεωρητικού μέρους και παράλληλα να μετρήσει την επίπτωση και 

το συνολικό ύψος των εμποδίων εισόδου σε έναν τεχνολογικά δυναμικό κλάδο, την 

ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία. Ο φαρμακευτικός κλάδος παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο τόσο για την υγεία των ευρωπαίων κατοίκων όσο και στην 

ευρωπαϊκή οικονομία. Το ποσοστό του ευρωπαϊκού ΑΕΠ που δαπανάται για τα 

φάρμακα είναι αρκετά υψηλό και γι΄ αυτό και η σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού 

στον κλάδο είναι ιδιαίτερα σημαντική.  

Ο φαρμακευτικός κλάδος παρουσιάζει μειωμένη ανταγωνιστικότητα η οποία 

εκφράζεται μέσω της μείωσης του ρυθμού ανάπτυξης καινοτόμων φαρμάκων και της 

μείωσης του παγκόσμιου μεριδίου πωλήσεων από τις ευρωπαϊκές φαρμακευτικές 

εταιρίες.  

Η μειωμένη ανταγωνιστικότητα και καινοτομική δραστηριότητα του κλάδου 

αποτέλεσαν και τις βασικές αιτίες για την αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού. Οι εγκατεστημένες εταιρίες βρέθηκαν να εκμεταλλεύονται 

στρατηγικά κάθε νομικό μέσο που έχουν στην διάθεση τους για να καθυστερήσουν 

την είσοδο νέων φαρμάκων στην αγορά. Οι εταιρίες βρέθηκαν επίσης να δίνουν 

μεγαλύτερο βάρος στην διαφήμιση παρά στην Ε&Α για την παραγωγή νέων 

φαρμάκων.  

Ο κλάδος παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη όσον αφορά τις πωλήσεις, την παραγωγή και 

την κερδοφορία, αλλά όχι την είσοδο νέων εταιριών. Οι πολύ υψηλές απαιτήσεις σε 

κεφάλαιο για την έγκριση νέων φαρμάκων και την προώθηση τους στις διάφορες 

αγορές, τα δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των εταιριών και τέλος τα νομικά εμπόδια που 

διέπουν τα στάδια παραγωγής, προώθησης και πωλήσεων του κλάδου, αποτελούν 

πολύ σημαντικά εμπόδια στην είσοδο νέων εταιριών. Προκειμένου να εξεταστεί η 
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επίπτωση και άλλων δομικών παραγόντων στον ρυθμό εισόδου στον κλάδο, 

χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης με την είσοδο ως 

εξαρτημένη μεταβλητή. Η μέτρηση των δομικών εμποδίων έδειξε την διαφήμιση και 

την διαφορετικοποίηση να αποτελούν ασθενή εμπόδια εισόδου με βάση το ποσοστό 

του συντελεστή της παλινδρόμησης. Η κάθετη ολοκλήρωση βρέθηκε στην ίδια βάση 

να αποτελεί πολύ υψηλό εμπόδιο. Αντίθετα η Ε&Α βρέθηκε να λειτουργεί ως κίνητρο 

εισόδου παρά ως εμπόδιο. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με το θεωρητικό μέρος 

της εργασίας.  

Σε σχέση με τα αποτελέσματα άλλων συγγραφέων που χρησιμοποιούν παρόμοιες 

μεταβλητές υπάρχουν διαφορές αλλά και ομοιότητες. Ο Orr (1974) επίσης εντόπισε 

ασθενή θετική επίπτωση του κέρδους και ασθενή αρνητική επίπτωση της διαφήμισης 

στην είσοδο, όμως τα πρόσημα για το ρίσκο και την Ε&Α ήταν διαφορετικά. Και τα 

δύο βρέθηκαν να έχουν ασθενή αρνητική επίπτωση στην είσοδο. Σε σχέση με τους 

Burton et al (1999) τα αποτελέσματα για τις κοινές μεταβλητές ήταν παρόμοια. Το 

κέρδος βρέθηκε να έχει θετική επίπτωση στην είσοδο ενώ η διαφήμιση και η κάθετη 

ολοκλήρωση αρνητική.   

Όσον αφορά το δείκτη του συνολικού ύψους, η αδυναμία συμπερίληψης όλων των 

σημαντικών εμποδίων που αναγνωρίστηκαν στο θεωρητικό μέρος στην εξίσωση της 

παλινδρόμησης, οδήγησε στην πρόταση ενός νέου δείκτη σε σχέση με αυτούς που 

είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Η μέτρηση που έγινε για 4 κλάδους έδειξε ότι η 

φαρμακευτική βιομηχανία είχε τα υψηλότερα συνολικά εμπόδια εισόδου από όλες τις 

βιομηχανίες.  
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Από την εξέταση του θέματος που προηγήθηκε είναι δυνατόν να εξαχθεί ένας 

αριθμός βασικών συμπερασμάτων σε σχέση με τον ορισμό, τον ρόλο, τον αριθμό, την 

σημαντικότητα, την νομική υφή και την μέτρηση του ύψους των εμποδίων εισόδου. 

Τα εμπόδια εισόδου ορίστηκαν ως οτιδήποτε περιορίζει τον ανταγωνισμό σε έναν 

κλάδο, όταν ο ανταγωνισμός αυτός θα ήταν κοινωνικά ευεργετικός. Αυτός ο ορισμός 

αναδείχθηκε ως ο πιο πλήρης θεωρητικά και αποτελεσματικός εμπειρικά, γιατί από 

την μια μπορεί να συμπεριλάβει ένα μεγάλο αριθμό πιθανών δομικών 

χαρακτηριστικών και στρατηγικών επιλογών ως εμπόδια, και από την άλλη αναφέρει 

ξεκάθαρα την βασική αιτία εξέτασης του όλου θέματος που είναι η κοινωνική 

ευημερία.   

Ο ρόλος των εμποδίων εισόδου είναι να καθυστερούν, να μειώνουν ή να εμποδίζουν 

ολοκληρωτικά τον βασικό μηχανισμό της εισόδου: την προσέλκυση και άφιξη νέων 

ανταγωνιστών. Όταν η είσοδος νέων ανταγωνιστών είναι δύσκολη υπάρχουν 

αυξημένες πιθανότητες οι εγκατεστημένες εταιρίες να αποκομίζουν υπερκανονικά 

κέρδη εις βάρος των καταναλωτών. Γι’ αυτό και η εξέταση και αναγνώριση των 

εμποδίων εισόδου σε έναν βιομηχανικό κλάδο είναι ιδιαίτερης σημασίας. 

Με βάση αυτόν τον στόχο εξετάστηκε ένας μεγάλος αριθμός εν δυνάμει εμποδίων. 

Τα εμπόδια αυτά χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, σε δομικά και στρατηγικά, 

και κάθε ένα από αυτά εκτιμήθηκε κριτικά σε σχέση με την είσοδο. Τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης έδειξαν ότι με βάση την επίπτωση τους στην είσοδο τα εμπόδια 

μπορούν να χωριστούν σε δευτερεύοντα ή βοηθητικά και σε πρωτεύοντα ή σημαντικά 

εμπόδια εισόδου. Ως βοηθητικά εμπόδια εισόδου αναγνωρίστηκαν οι οικονομίες 

κλίμακας, οι οικονομίες φάσματος, οι καμπύλες μάθησης, η διαφορετικοποίηση, τα 

πολιτισμικά εμπόδια και όλα τα στρατηγικά εμπόδια εισόδου. Από την άλλη ως 

σημαντικά εμπόδια εισόδου αναγνωρίστηκαν οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο, τα απόλυτα 

πλεονεκτήματα κόστους, τα νομικά εμπόδια, τα δίκτυα συνεργασίας, τα 

πλεονεκτήματα πρωτοπορίας, η κάθετη ολοκλήρωση και περιορισμοί, η 

διαφοροποίηση προϊόντος, το κόστος βύθισης και τα εμπόδια εξόδου. Η Ε&Α δεν 

βρέθηκε να αποτελεί εμπόδιο αλλά περισσότερο κίνητρο εισόδου.  

Ο τεχνολογικός παράγοντας βρέθηκε να επηρεάζει καταλυτικά το ύψος πολλών 

εμποδίων εισόδου. Όταν ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας σε έναν κλάδο είναι 

υψηλός η επίπτωση κάποιων εμποδίων μειώνεται σημαντικά. Τα εμπόδια που 
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μειώνονται είναι το κόστος βύθισης, τα εμπόδια εξόδου και τα πλεονεκτήματα 

πρωτοπορίας. Συνεπώς τα εμπόδια που μπορούν να επηρεάσουν την είσοδο νέων 

ανταγωνιστών σε τεχνολογικά δυναμικούς κλάδους είναι οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο, 

τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους, τα νομικά εμπόδια, τα δίκτυα συνεργασίας, η 

κάθετη ολοκλήρωση και η διαφοροποίηση προϊόντος, μόνο όμως στις περιπτώσεις 

που συνδυάζεται με υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο.  

Ο ρόλος των εμποδίων εισόδου έχει αναγνωριστεί επαρκώς και από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί ένα πρακτικό ορισμό που 

αποφεύγει την αυστηρή κατηγοριοποίηση των εμποδίων σε έναν περιορισμένο 

αριθμό πλεονεκτημάτων και είναι σε θέση να συμπεριλάβει πολλαπλούς παράγοντες 

που μπορούν ανά πάσα στιγμή να επηρεάσουν την είσοδο. Η στάση της Επιτροπής θα 

μπορούσε να βελτιωθεί εξετάζοντας τα εμπόδια σε περισσότερες περιπτώσεις 

παραβίασης του άρθρου 82 της Συνθήκης της Ρώμης και αναπροσαρμόζοντας τον 

ελάχιστο χρόνο εισόδου από 2 έτη που είναι αυτήν την στιγμή για όλους τους 

κλάδους, σε μικρότερο χρονικό διάστημα όπου απαιτείται. Προσοχή χρειάζονται και 

οι περιπτώσεις ελέγχου εταιριών για την μείωση τιμών, καθώς η τακτική αυτή θα 

μπορούσε να αποθαρρύνει τον ανταγωνισμό τιμών ανάμεσα τους.     

Η μέτρηση του ύψους των εμποδίων εισόδου σε ένα κλάδο μπορεί να γίνει με 

ικανοποιητικό τρόπο μέσω ενός μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης, με την είσοδο 

ως εξαρτημένη μεταβλητή και τα εμπόδια και κίνητρα εισόδου ως ανεξάρτητες. Το 

μειονέκτημα της μεθόδου αυτής προέρχεται από την έλλειψη εργαλείων μέτρησης και 

επαρκών στοιχείων για έναν αριθμό συγκεκριμένων εμποδίων. Ωστόσο, σε μια 

καθαρά εμπειρική μελέτη οι δυσκολίες αυτές θα μπορούσαν να υπερνικηθούν με 

διάφορες τεχνικές.  

Προκειμένου να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της εμπειρικής μεθόδου μέτρησης 

του Orr (1974), η εγκυρότητα των θεωρητικών αποτελεσμάτων, αλλά και το ύψος 

των εμποδίων εισόδου σε έναν τεχνολογικά δυναμικό κλάδο, η παρούσα εργασία 

μέτρησε το ύψος συγκεκριμένων εμποδίων εισόδου στην ευρωπαϊκή φαρμακευτική 

βιομηχανία. Τόσο η θεωρητική εξέταση του κλάδου, όσο και οι συντελεστές της 

παλινδρόμησης και ο δείκτης που χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση του συνολικού 

ύψους των εμποδίων, έδειξαν την ύπαρξη σημαντικών εμποδίων στον κλάδο. Παρόλο 

που ο κλάδος παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη όσον αφορά τις πωλήσεις, την παραγωγή 

και την κερδοφορία, δεν παρουσιάζει ανάλογη ανάπτυξη και ως προς την είσοδο νέων 

εταιριών. Η μειωμένη είσοδος αποτελεί κατά ένα μεγάλο μέρος και την βασική αιτία 
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για την μειωμένη ανταγωνιστικότητα και την μείωση στον ρυθμό καινοτομίας του 

κλάδου.  

Τα βασικά βήματα που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι κυβερνήσεις για την 

αύξηση των εισερχομένων στον φαρμακευτικό κλάδο είναι: η μείωση των νομικών 

εμποδίων που καθυστερούν άσκοπα την είσοδο, η εναρμόνιση της νομοθεσίας σε 

σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα, η προώθηση των συνεργασιών ιδιωτικού και 

δημοσίου τομέα στην Ε&Α και στις πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων, η 

οικονομική στήριξη των νέων εταιριών και τέλος η αναδιοργάνωση των συστημάτων 

προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων με σκοπό την καλύτερη αφομοίωση των 

γενόσημων φαρμάκων.  
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5.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

 
Η παρούσα μελέτη εξέτασε τόσο θεωρητικά, όσο και νομικά και εμπειρικά το θέμα 

των εμποδίων εισόδου. Η θεωρητική ανάλυση ξεδιάλυνε το τοπίο σε σχέση με τον 

αριθμό, τον τύπο και την αναμενόμενη επίπτωση των πιθανών εμποδίων εισόδου που 

θα αντιμετωπίσει ένας νεοεισερχόμενος κατά την είσοδο του σε ένα βιομηχανικό 

κλάδο. Η νομικά ανάλυση εξέτασε κριτικά τα εμπόδια εισόδου από την πλευρά της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η εμπειρική ανάλυση, τέλος, εξέτασε τον 

ρόλο των εμποδίων εισόδου σε ένα τεχνολογικά δυναμικό κλάδο, την ευρωπαϊκή 

φαρμακευτική βιομηχανία. Οι βασικοί περιορισμοί της παρούσας έρευνας 

προέρχονται κυρίως από το τρίτο μέρος της ανάλυσης.   

Η ανάγκη για θεωρητική εξέταση του θέματος των εμποδίων που προέκυψε από την 

έλλειψη μιας πάγιας, κοινώς αποδεκτής, θεωρίας, είχε σαν αποτέλεσμα να περιοριστεί 

το δείγμα της εμπειρικής ανάλυσης και η προτεινόμενη μέθοδος να εφαρμοστεί σε 

έναν μόνο τεχνολογικά δυναμικό ευρωπαϊκό κλάδο. Η εγκυρότητα των θεωρητικών 

αποτελεσμάτων θα ήταν προτιμότερο να δοκιμαστεί σε έναν μεγαλύτερο αριθμό 

κλάδων, ώστε τα αναμενόμενα πρόσημα και οι συντελεστές να δοκιμαστούν σε 

πολλαπλές περιπτώσεις και να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους. Άλλο περιορισμοί ήταν 

ότι τα στοιχεία που βρέθηκαν αφορούσαν μια μικρή σχετικά περίοδο (1996-2007), 

καθώς και ότι πολλά δεδομένα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην έρευνα 

δεν ήταν διαθέσιμα (π.χ. κόστος διαφήμισης), ούτε από τις εταιρίες αλλά ούτε από 

κάποιον οργανισμό όπως η Eurostat ή η EFPIA.  
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5.2 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ 

 

Με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας, η εγκυρότητα 

των εμπειρικών συμπερασμάτων θα ήταν χρήσιμο να δοκιμαστεί σε ένα μεγαλύτερο 

δείγμα τεχνολογικά δυναμικών κλάδων. Μια διακλαδική εμπειρική ανάλυση 

ευρωπαϊκών κλάδων αυτού του τύπου θα μπορούσε, στην βάση των θεωρητικών 

συμπερασμάτων, να εξάγει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε σχέση με το πλήθος, 

τον τύπο, την σημαντικότητα και το ύψος των εμποδίων εισόδου, να προσδιορίσει την 

ευκολία και την δυσκολία εισόδου, αλλά και παράλληλα να εξετάσει την 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του ανταγωνισμού σε ένα μεγάλο αριθμό 

βιομηχανικών κλάδων της ευρωπαϊκής οικονομίας.   
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