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1. Σκοποί ενότητας 
 

2. Περιεχόμενα ενότητας 

2.1 ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ  

2.1.1 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις  
Μεταξύ των βασικών εμποδίων που ευνοούν τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις που 
λειτουργούν και δραστηριοποιούνται σε μια αγορά είναι το κόστος. Άλλα εμπόδια 
μπορούν να είναι:  

 η διαφήμιση,  
 η πληροφόρηση,  
 η διαφοροποίηση προϊόντος,  
 τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας,  
 ο έλεγχος σε υψηλής ποιότητας παραγωγικούς συντελεστές και  
 το υψηλό κόστος εισόδου. 

Οι νέες επιχειρήσεις μπορεί να προσελκύονται ή να εμποδίζονται αντίστοιχα από:  

 τις οικονομίες κλίμακας, δηλαδή τη συσχέτιση του μακροχρόνιου κόστους με 
τον όγκο παραγωγής, 

 τη διαφοροποίηση του προϊόντος, δηλαδή τις αλλαγές, την εξέλιξη και τον 
μετασχηματισμό του προϊόντος που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις 
προκειμένου να προσελκύσουν τους καταναλωτές,  

 τους νέους πελάτες (το χρησιμοποιούν και οι παλιές και οι νέες εταιρίες) 
 τα διάφορα κανάλια διανομής προϊόντων και μάρκετινγκ 
 τις νομικές υποχρεώσεις, 
 την αντίδραση των επιχειρήσεων που ήδη υπάρχουν σε μια αγορά 
 την υποκατάσταση προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέεται με την τιμή,  
 την ύπαρξη κοντινών υποκατάστατων,  
 τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών-παραγωγών,  
 τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών-καταναλωτών,  
 την τάση και διάθεση των καταναλωτών να αγοράσουν προιόντα που 

εμπιστεύονται, π.χ. στην αγορά των φαρμάκων, όπου αν και μπορεί να 
υπάρχουν υποκατάστατα προϊόντα, ο καταναλωτής φοβάται να τα 
εμπιστευτεί και να τα αγοράσει εφόσον πρόκειται για την υγεία του. 

Μπορούμε να πούμε ότι είναι φυσιολογικό σε μια αποτελεσματική αγορά να είναι 
μεγαλύτερο το χρηματοοικονομικό κόστος για μια νέο-εισερχόμενη επιχείρηση. 
Επίσης η πληροφόρηση διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα 
δανειστές και δανειζόμενοι έχουν διαφορετικές πληροφορίες και ενημέρωση για 
κάποιες σχετικές επιχειρήσεις.  
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2.1.2 Κόστος Εισόδου και Δομή Αγοράς 
Βασικός στόχος μας είναι να προσδιορίσουμε τη συσχέτιση μεταξύ της δομής, της 
τεχνολογίας, της «συγκέντρωσης» (C, concentration) και της δύναμης στην αγορά. 
Ξεκινούμε από ένα απλό υπόδειγμα και μια υπόθεση ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν 
το ίδιο μέγεθος. Για τον σκοπό αυτό, ο συγκεκριμένος προσδιορισμός της 
«συγκέντρωσης» (C, concentration) δηλαδή της δύναμης-μεριδίων της αγοράς 
ισούται με τον προσδιορισμό του αριθμού των επιχειρήσεων.  

Έστω για παράδειγμα, ο δείκτης «συγκέντρωσης» της δύναμης της αγοράς, C4, 
δίδεται από την αναλογία 4/n, που σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν το ίδιο 
μέγεθος και το μερίδιο της αγοράς των τεσσάρων μεγάλων επιχειρήσεων ισούται με 
την αναλογία του 4, που αντιστοιχεί στον αριθμό των επιχειρήσεων της αγοράς. 
Επομένως, οι μεταβολές στον δείκτη «συγκέντρωσης» της δύναμης-μεριδίων της 
αγοράς, C4, μπορούν να υπολογισθούν από τις μεταβολές στο n. 

Υποθέτουμε ότι κάθε επιχείρηση έχει μια συνάρτηση κόστους που δίνεται από τη 
σχέση: icqFC  , και ότι η καμπύλη ζήτησης δίνεται από την συνάρτηση:

SPaQ  )(  

Όπου S μετρά το μέγεθος της αγοράς. 

Στο σημείο ισορροπίας τα κέρδη κάθε επιχείρησης δίδονται από τον ακόλουθο τύπο: 

.
1

)(
2

F
n

c
Sn 














 

Ένα σημείο ισορροπίας σε μια ελεύθερη είσοδο χαρακτηρίζεται από ένα πλαίσιο 
ενεργών και δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων τέτοιων ώστε να ισχύει: 

 (α) Δεν υπάρχουν ενεργείς και δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις που να 
επιθυμούν  να φύγουν από την αγορά. 

 (β)  Δεν υπάρχει κάποια μη-ενεργή και μη-δραστηριοποιούμενη επιχείρηση 
που να επιθυμεί να εισέλθει στην αγορά. 

Πιο συγκεκριμένα,  ο αριθμός ισορροπίας των επιχειρήσεων που ισούται με 
^
n , θα 

πρέπει να είναι τέτοιος ώστε ,0)(
^
 n  που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επιχείρηση 

δραστηριοποιούμενη που να επιθυμεί να εξέλθει από την αγορά, καθώς επίσης, 

,0)(
^
 n  που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επιχείρηση μη-δραστηριοποιούμενη που να 

επιθυμεί να εισέλθει στην αγορά. 

Εξισώνοντας το δεξί τμήμα της τελευταίας εξίσωσης με το μηδέν και λύνοντας ως 
προς n, μπορούμε να έχουμε: 

.1)( 
F

S
can  

Εδώ, η τιμή ισορροπίας του n δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 
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όπου [χ] φανερώνει το υψηλότερο όριο, μικρότερο από το χ, της χαρακτηριστικής 

συνάρτηση (π.χ. εάν έχουμε ότι το n είναι 32,4 έπεται ότι το 32]4,32[
^

n ). 

Η τελευταία εξίσωση ,1)(
^














F

S
can  φανερώνει ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων 

είναι μια αύξουσα συνάρτηση του μεγέθους αγοράς, όπου υπολογίζεται άμεσα από 
το S και έμμεσα από το α και είναι μια αντίστροφη συνάρτησης για τα δύο επί-μέρους 
κόστη, το σταθερό και το μεταβλητό κόστος, δηλαδή το F και το c. Θα πρέπει επίσης 

να σημειώσουμε ότι η σχέση μεταξύ του S και του  
^
n  δεν είναι αναλογική. 

Πραγματικά, για μεγαλύτερες τιμές του 
^
n , η συσχέτιση μεταξύ του S και του 

^
n  είναι 

κατά προσέγγιση τετραπλάσια.  

Εάν διπλασιασθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων, το μέγεθος της αγοράς θα πρέπει να 
αυξηθεί κατά τέσσερις φορές. 

Εάν η τιμή της αγοράς είναι σταθερή αναφορικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων, 
αυτό συνεπάγεται ότι η αναλογία μεταξύ του μεγέθους και του αριθμού των 
επιχειρήσεων θα είναι αναλογική. Διπλασιάζοντας το μέγεθος της αγοράς, 
διπλασιάζεται και ο αριθμός των επιχειρήσεων. Εντούτοις, όσο ο αριθμός των 
επιχειρήσεων αυξάνει, η αγορά γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική που σημαίνει 
ότι το περιθώριο cp  μειώνεται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μεταβλητά κέρδη 

ανά μονάδα στο μέγεθος αγοράς να μειώνονται και επομένως περιορίζεται ο αριθμός 
των επιχειρήσεων που μπορούν να διατηρηθούν στην αγορά. 

 

2.1.3 Ενδογενές και Εξωγενές Κόστος Εισόδου 
Αρκετές φορές παρατηρείται ότι, ενώ αυξάνει το μέγεθος της αγοράς, εντούτοις να 
μην αυξάνει αντίστοιχα ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά. 
Ένα βασικό στοιχείο, που αποτελεί και μια από τις βασικές αιτίες για την μη-αύξηση 
της εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά, είναι η αύξηση του «κόστους εισόδου» 
των νέων επιχειρήσεων που μπορεί κατά βάση να προέρχεται από τον ανταγωνισμό 
που γίνεται σε επίπεδο τιμών μεταξύ όλων εκείνων των επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στην αγορά.  

Ιδιαίτερα, η αύξηση του μεγέθους της αγοράς μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερες 
επενδύσεις από τις νέες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά. 
Επειδή οι νέες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν από τις νέες επιχειρήσεις 
«κοστίζουν» αρκετά, η «καθαρή πίτα» για τα έσοδα από την αγορά αναπτύσσονται 
πλέον με μικρότερους ρυθμούς απ’ ότι συγκριτικά το μέγεθος της αγοράς. Αυτό θα 
έχει ως  τελικό αποτέλεσμα ο αριθμός των επιχειρήσεων να αυξάνεται με μικρότερο 
ρυθμό απ’ ότι το μέγεθος της αγοράς.  

Παράδειγμα 1 
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Έστω ένα υποθετικό παράδειγμα για μια χώρα που επιθυμεί να απελευθερώσει την 
αγορά τηλεπικοινωνιών, όπου η βασική πηγή εσόδων για τη βιομηχανία αυτή 
υποτίθεται ότι είναι η ασύρματη τηλεφωνία όπου πρόσφατα έχει αναπτυχθεί η 
σχετική υποστηρικτική τεχνολογία. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να χορηγήσει μια 
άδεια για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να εφαρμοσθεί η σχετική τεχνολογία στην 
ασύρματη τηλεφωνία, ενώ τα έσοδα υπολογίζονται να είναι έστω στο ποσό S. Όμως 
για να μπορέσει κάποιος να αποκτήσει τη σχετική άδεια υπάρχει μια σχετική 
προϋπόθεση, ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει δημιουργήσει μια τηλεπικοινωνιακή 
εταιρεία και για να γίνει αυτό θα πρέπει οι επιχειρήσεις να δαπανήσουν ένα «κόστος 
εισόδου» F. Θα εξετάσουμε δύο πιθανές διαφορετικές μορφές χορήγησης των 
αδειών: 

(α) Η πρώτη μορφή αφορά την χορήγηση της άδειας μέσω κάποιας τυχαίας 
κλήρωσης, μια μέθοδος που εφαρμοζόταν μέχρι πρόσφατα στις Η.Π.Α. και σε 
αρκετές άλλες χώρες. Έστω λοιπόν ότι υπάρχουν n πιθανές ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις να πάρουν την άδεια με πιθανότητα 
n

1
 για την κάθε επιχείρηση. Κάθε 

επιχείρηση προσδοκά έσοδα ανάλογα με ,
n

S
 το οποίο σημαίνει S με πιθανότητα

n

1
. 

Όπως είναι γνωστό στο σημείο ισορροπίας ο αριθμός των εισερχομένων 

επιχειρήσεων δίνεται από τη μηδενική συνθήκη κερδών, δηλαδή: .0 F
n

S  Άρα 

έχουμε: .
^






F

S
n  Δηλαδή, ο αριθμός των επιχειρήσεων θα είναι αναλογικός με το 

μέγεθος της αγοράς S. Εάν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός στις τιμές 
τότε ο διπλασιασμός της αγοράς θα συνεπάγεται τον διπλασιασμό του αριθμού των 
επιχειρήσεων. 

(β) Έστω μια δεύτερη μέθοδος για τη χορήγηση της άδειας μέσω ενός διαγωνισμού-
δημοπρασίας. Ο θεσμός αυτός εφαρμόσθηκε ιδιαίτερα στην δεκαετία του 1980 με 
διάφορες παραλλαγές σε αρκετές χώρες, όπως για παράδειγμα, στην Νέα Ζηλανδία, 
στην Νότια Αμερική, Αυστραλία και στην Ευρώπη. Υποθέτουμε ότι αφού μια 
επιχείρηση επενδύσει ένα σταθερό κόστος, δηλαδή  F, θα πρέπει να κάνει μια 
προσφορά για τη χρήση της συγκεκριμένης άδειας. Ο διαγωνισμός θα γίνει 
ταυτόχρονα για όλες τις επιχειρήσεις και η προσφορά με το υψηλότερο τίμημα θα 
αποκτήσει τη συγκεκριμένη άδεια εφόσον φυσικά πληρώσει το ποσό που 
«επικράτησε» και  προσέφερε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό για τη χρήση της 
άδειας. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μια επιχειρήσεις για τον 
συγκεκριμένο διαγωνισμό, το σημείο ισορροπίας για όλες τις επιχειρήσεις βρίσκεται 
εξισώνοντας την τιμή της άδειας με το S. Εάν μια επιχείρηση δεν κερδίσει στον 
διαγωνισμό τότε το αποτέλεσμα και τα κέρδη της επιχείρησης θα είναι μηδέν. Εάν 
κερδίσει, τότε το αποτέλεσμα και τα κέρδη της επιχείρησης θα είναι S μείον το τίμημα 
που θα πρέπει να πληρώσει για την απόκτηση και χρήση της συγκεκριμένης άδειας. 
Αντίθετα, εάν υπάρχει μόνο μια επιχείρηση τότε η προσφορά θα ισούται με μηδέν, ή 
εναλλακτικά, με ένα πολύ χαμηλό τίμημα και η πιθανότητα για την απόκτηση και 
χρήση της άδειας θα είναι ένα. Τα κέρδη της επιχείρησης θα είναι S μείον το τίμημα 
που θα πρέπει να πληρώσει για την απόκτηση και χρήση της συγκεκριμένης άδειας. 
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 Γνωρίζοντας όλα αυτά, εκ των προτέρων, στην περίπτωση που υπάρχει και 
άλλος ανταγωνιστής για την είσοδο στην αγορά καμία επιχείρηση δεν θα 
επιθυμεί να εισέλθει στην αγορά, ανεξάρτητα με το μέγεθος της αγοράς. Με 
άλλα λόγια, η ισορροπία για την είσοδο στην αγορά αφορά ουσιαστικά την 
είσοδο μιας μόνο επιχείρησης, ανεξάρτητα από την τιμή του S. Εάν λοιπόν 
εισέλθει μόνο μια επιχείρηση στην αγορά, τότε δεν θα πληρώσει όλο το 
τίμημα του S για την απόκτηση και την χρήση της άδειας. 

 Η διαφορά μεταξύ των δύο παραπάνω μεθόδων που περιγράψαμε βρίσκεται 
την υπόθεση σχετικά με τον τρόπο κατανομής για τη χρήση της άδειας. Για 
παράδειγμα, εάν χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της κλήρωσης για την κατανομή 
και τη χρήση της συγκεκριμένης άδειας, τότε το μοναδικό «κόστος εισόδου» 
που συνεπάγεται είναι το F, δηλαδή ένα «εξωγενές κόστος». Επίσης επειδή 
έχουμε υποθέσει ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός στις τιμές, έχουμε μια 
αντίστοιχη μεταβολή, ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεων και σε σχέση 
με το μέγεθος της αγοράς.  Τέλος, εάν χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του 
διαγωνισμού για την κατανομή και τη χρήση της συγκεκριμένης άδειας, τότε 
το συνολικό «κόστος εισόδου» που συνεπάγεται δίνεται αντίστοιχα από: F + 
B, όπου B είναι το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσει η επιχείρηση για τη 
χρήση της συγκεκριμένης άδειας, και θεωρείται ως ένα «ενδογενές κόστος 
εισόδου». Το γεγονός ότι το B  αυξάνεται αναλογικά με το S συνεπάγεται ότι ο 
αριθμός των επιχειρήσεων παραμένει σταθερός. 

 

Ένα βασικό στοιχείο για την είσοδο των επιχειρήσεων στην αγορά αποτελεί το 
«ενδογενές κόστους εισόδου» (entry costs are endogenous) που προέρχεται από 
«ενδογενείς παράγοντες» της επιχείρησης. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι 
υπάρχουν πολλές αιτίες και πηγές που μπορούν να δημιουργήσουν ένα «ενδογενές 
κόστος εισόδου», όπως για παράδειγμα είναι:  

 η διαφήμιση,  
 η χορήγηση για εκμετάλλευση μιας άδειας από την κυβέρνηση,  
 η έρευνα και τεχνολογία και  
 τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.  

Η έννοια του «ενδογενούς κόστους εισόδου» αναλύεται στο παράδειγμα που 
ακολουθεί. 

Παράδειγμα 2 

Η δομή της βιομηχανίας μπίρας στην Ελλάδα δεν είναι πολύ διαφορετική από εκείνη 
στις Η.Π.Α. Στην Ελλάδα, εκτός από τις μικρές επιχειρήσεις, υπάρχουν δύο βασικές 
επιχειρήσεις, και πιο συγκεκριμένα η Μύθος και Άλφα. που πρωταγωνιστούν στην 
αγορά και που προσεγγιστικά μοιράζονται βασικά μερίδια της αγοράς. Στις Η.Π.Α., η 
βιομηχανία κυριαρχείται από τρεις μεγάλες επιχειρήσεις, μια μεγάλη, μια μεσαία και 
μια σχετικά μικρή, και πιο συγκεκριμένα την Anhauser Bush, τη Miller και την Coors. 
Γνωρίζοντας ότι η αγορά στις Η.Π.Α. είναι περίπου 30 έως 50 φορές μεγαλύτερη από 
την Ελληνική οικονομία, κάποιος θα περίμενε πολύ μεγαλύτερη διαφορά στην 
ισορροπία και στον αριθμό των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, κάποιος θα ανέμενε 
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ο αριθμός των επιχειρήσεων στις Η.Π.Α. να είναι 30  έως 50  φορές μεγαλύτερος 

απ’ ότι στην Ελλάδα.  

Γιατί όμως στην αγορά των Η.Π.Α. δραστηριοποιούνται τρεις επιχειρήσεις και όχι 10 
ή 15 ; Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της 
βιομηχανίας μπίρας, που δεν έχουμε λάβει υπόψη μας στο συγκεκριμένο υπόδειγμα, 
είναι η διαφήμιση, όπου οι δαπάνες διαφήμισης αποτελούν τόσο για τις Η.Π.Α. όσο 
και για την Ελλάδα μια μεγάλη αναλογία των πωλήσεων. Πραγματικά, η αξία της 
διαφήμισης ως ποσοστό των πωλήσεων δεν είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ των δυο 
χωρών. Αλλά επειδή ο όγκος των πωλήσεων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος στις 
Η.Π.Α., απ’ ότι συγκριτικά στην Ελλάδα, το ίδιο θα συμβαίνει αναλογικά και για τον 
όγκο της διαφήμισης. Για να εισέλθει μια νέα επιχείρηση στις Η.Π.Α. και να μπορέσει 
να ανταγωνισθεί τις εκεί επιχειρήσεις, θα πρέπει να πληρώσει ένα πολύ μεγαλύτερο 
ποσό ως «κόστος εισόδου» και διαφήμισης, από μια αντίστοιχη επιχείρηση που 
εισέρχεται στην Ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, όταν η διαφήμιση αποτελεί ένα 
σημαντικό τμήμα της στρατηγικής της επιχείρησης, τότε το «κόστος εισόδου» 
θεωρείται «ενδογενές» (entry costs are endogenous) και μάλιστα είναι «ενδογενές» 
σε σχέση με το μέγεθος αγοράς. 

 

2.1.4 Εμπόδια (Obstacles) 
Σε μια αγορά, που υπάρχουν λίγες επιχειρήσεις, όπως στο ολιγοπώλιο ή μια 
επιχείρηση, όπως στο μονοπώλιο, η αγορά θα λειτουργούσε όπως στο πλαίσιο του 
τέλειου ανταγωνισμού εάν η είσοδος των επιχειρήσεων στην αγορά ήταν εντελώς 
ελεύθερη και δεν υπήρχαν εμπόδια. Όπως έχουμε ήδη αναλύσει ανταγωνισμός 
αναφέρεται στην κατάσταση αγοράς όπου επιχειρήσεις προσπαθούν κατά τρόπο 
ανεξάρτητο να προσελκύσουν αγοραστές µε σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένου 
εμπορικού στόχου όπως, τα κέρδη, οι πωλήσεις ή / και η κατάκτηση μεριδίου της 
αγοράς. Ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων μπορεί να αφορά τις τιμές, την 
ποιότητα, την εξυπηρέτηση ή συνδυασμό αυτών και άλλων παραγόντων στους 
οποίους οι πελάτες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία. Εντούτοις στις περισσότερες 
περιπτώσεις υπάρχουν διάφορα «εμπόδια» και «απαγορεύσεις» για την είσοδο και 
έξοδο των επιχειρήσεων από μια αγορά. 

Η απαγόρευση εισόδου και εξόδου των επιχειρήσεων γίνεται μέσω των «εμποδίων» 
πού είτε υπάρχουν φυσικά και προέρχονται από την ίδια την αγορά είτε είναι 
αποτέλεσμα τεχνητών διεργασιών που θέτουν οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση με 
σκοπό την μονοπώληση ή την ολιγοπωλιακή κατοχή της αγοράς. Υπάρχουν 
διάφορες κατηγορίες και μορφές εμποδίων ανάλογα με την αιτία: 

 (α) Εμπόδια Εισόδου, με σκοπό την αποτροπή εισόδου νέων επιχειρήσεων 
στην αγορά και τη διατήρηση του καθεστώτος που υπάρχει. 

 (β) Εμπόδια Εξόδου, με σκοπό την αποτροπή εξόδου των ήδη 
συμμετεχόντων επιχειρήσεων στην αγορά. 

Τα κυριότερα εμπόδια εισόδου αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:  

 Τα Φυσικά Εμπόδια που απορρέουν από την αγορά. Για παράδειγμα: 
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o η ύπαρξη οικονομιών κλίμακας που στοχεύει στην διαμόρφωση και 
στη μείωση του μακροχρόνιου μέσου κόστους,  

o το μεγάλο μέγεθος εγκαταστάσεων που απαιτεί μεγάλο συνολικό 
κόστος και παροχή ιδίων και ξένων κεφαλαίων και φυσικά αποτρέπει 
την είσοδο νέων επιχειρήσεων, αλλά και  

o το μικρό μέγεθος της αγοράς που δεν εγγυάται μεγάλα κέρδη και δεν 
δικαιολογεί την ύπαρξη πολλών επιχειρήσεων σε μια μικρή αγορά, και 
τέλος  

o η διαφοροποίηση του προϊόντος που αποτελεί μια εναλλακτική μορφή 
ανταγωνισμού. Η διαφοροποίηση μπορεί να οφείλεται στην 
διαφήμιση, σε συμπληρωματικές υπηρεσίες (που μπορεί να ξεκινούν 
από ευκολίες πληρωμής έως και μεταφορές), γεωγραφική γειτνίαση 
και δίκτυο πωλήσεων, τη δημιουργία φίρμας (με σχετική προτίμηση 
και εμπιστοσύνη), την ποιοτική αλλαγή προϊόντος, την αλλαγή σχεδίου 
και αλλαγή συσκευασίας, τις ευκολίες πληρωμών, την καλή και ταχεία 
εξυπηρέτηση, την εξυπηρέτηση κατ’ οίκον. Να σημειώσουμε, ότι η 
διαφοροποίηση δεν υπάρχει σε όλες τις ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις, 
καθόσον μπορεί το προϊόν να είναι ανομοιογενές σε ολιγοπωλιακές 
αγορές. 

 Τα Τεχνητά Εμπόδια που θέτει η κυβέρνηση ή η επιχείρηση, (όπως για 
παράδειγμα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ο έλεγχος των πρώτων υλών, η 
απειλή για τη μείωση της τιμής και η διαφήμιση). 

Τα Εμπόδια Εξόδου αφορούν κυρίως τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 το μεγάλο κόστος επένδυσης που απαιτείται για την επιχείρηση 
 την εξειδίκευση της επιχείρησης στην παραγωγή ορισμένης κατηγορίας 

προϊόντων και  
 την απόσβεση του κεφαλαίου (δηλαδή την επανάκτηση του επενδυθέντος 

κεφαλαίου που αφορά την επιχείρηση) που καθιστούν απαγορευτική την 
έξοδο της επιχείρησης από τον κλάδο. 

Παράδειγμα 3 

Αναλύσετε και αναπτύξτε τα ακόλουθα ερωτήματα:  

(α) Ποια είναι ορισμένα από τα φυσικά (natural barriers) και τεχνικά εμπόδια (natural 
barriers) για την είσοδο των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους ολιγοπωλιακούς 
κλάδους; 

(β) Ποια είναι τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα για το ολιγοπώλιο; 

(γ) Ποια είναι τα πιθανά θετικά αποτελέσματα για το ολιγοπώλιο; 

Απάντηση στο Παράδειγμα 3 

(α) Τα φυσικά εμπόδια για την είσοδο των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους 
ολιγοπωλιακούς κλάδους, όπως για παράδειγμα στον κλάδο αυτοκινήτων, 
αλουμινίου και βιομηχανιών χάλυβα, είναι το μικρό μέγεθος της αγοράς σε σχέση με 
τα τεράστια κεφάλαια που απαιτούνται, καθώς επίσης και οι εξειδικευμένοι 
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παραγωγικοί συντελεστές που απαιτούνται για τη δημιουργία, και αποτελεσματική 
λειτουργία των επιχειρήσεων στις συγκεκριμένες ολιγοπωλιακές αγορές. Ορισμένα 
από τα τεχνητά εμπόδια για την είσοδο των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους 
ολιγοπωλιακούς κλάδους είναι ο έλεγχος στους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, και 
στις πρώτες ύλες, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και η παραχώρηση δικαιωμάτων από 
την πολιτεία. Όταν η είσοδος των επιχειρήσεων εμποδίζεται ή τουλάχιστον 
περιορίζεται, που είναι και η πιο συνηθισμένη περίπτωση, οι επιχειρήσεις  στο 
ολογοπώλιο μπορεί να έχουν και να απολαμβάνουν μεγαλύτερα μακροχρόνια κέρδη. 

(β) Στη μακροχρόνια περίοδο, το ολιγοπώλιο μπορεί να οδηγήσει στα ακόλουθα 
αρνητικά αποτελέσματα: 

 Όπως και στο μονοπώλιο, η τιμή συνήθως υπερβαίνει το μακροχρόνιο μέσο 
κόστος (LAC, Long Average Cost). 

 Οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις συνήθως δεν παράγουν στο χαμηλότερο 
σημείο της καμπύλης του μακροχρόνιου μέσου κόστους (LAC, Long Average 
Cost). 

 Η τιμή είναι μικρότερη από το μακροχρόνιο οριακό κόστος (LMC, Long 
Marginal Cost), δηλαδή  P < LMC, έτσι ώστε να υπάρχει μια υπό-κατανομή 
των πλουτοπαραγωγικών πόρων της οικονομίας προς τις επιχειρήσεις του 
ολιγοπωλιακού κλάδου. 

 Όταν οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις παράγουν ένα διαφοροποιημένο προϊόν, 
μπορεί να δαπανούν ένα μεγάλο ποσό σε διαφήμιση και προώθηση των 
προϊόντων τους. 

(γ)  Στη μακροχρόνια περίοδο, το ολιγοπώλιο μπορεί να οδηγήσει στα ακόλουθα 
θετικά αποτελέσματα: 

 Στην ύπαρξη οικονομιών κλίμακας (economies of scales) που για 
τεχνολογικούς λόγους σε πολλά προϊόντα, όπως για παράδειγμα στα 
αυτοκίνητα, στο αλουμίνιο, στον χάλυβα, κλπ,. δεν μπορούν να 
δημιουργηθούν στο καθεστώς του τέλειου ανταγωνισμού. 

 Επιπλέον οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις δαπανούν ένα μεγάλο ποσό των 
κερδών τους στην έρευνα και τεχνολογία, και πολλοί οικονομολόγοι 
πιστεύουν ότι αυτό οδηγεί σε μια μεγαλύτερη τεχνολογική πρόοδο και σε 
υψηλότερα στάνταρντς και ποιότητα ζωής συγκριτικά με την περίπτωση του 
τέλειου ανταγωνισμού. Τέλος, η διαφήμιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς 
δημιουργεί την αναγκαία πληροφόρηση για τους καταναλωτές. 

 

2.1.5 Ελεύθερη Είσοδος Επιχειρήσεων και Κοινωνική Ευημερία 
Ο τέλειος ανταγωνισμός κάτω από ορισμένες προυποθέσεις οδηγεί σε κοινωνικά 
αποτελεσματικές λύσεις. Εάν επίσης, ισχύουν όλες οι σχετικές υποθέσεις, εκτός από 
μία, π.χ. η ελεύθερη είσοδος των επιχειρήσεων στην αγορά, τότε έχουμε 
αναποτελεσματικότητα, όπως παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα.  
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Διάγραμμα 1. Ελεύθερη Είσοδος και Ευημερία 

Το διάγραμμα 1 παρουσιάζει μια βιομηχανία όπου όλες οι επιχειρήσεις έχουν 
σταθερό οριακό κόστος (MC) και η ζήτηση δίνεται από την ακόλουθη καμπύλη D(P). 
Υποθέτουμε επίσης ότι υπάρχουν n ενεργές και  δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις 
που η κάθε μια παράγει ένα προϊόν ποσότητας qn. Το συνολικό προϊόν δίνεται από 
την σχέση: nqn  , ενώ η τιμή δίνεται από την αντίστοιχη σχέση ).( nn qnDp   

Περαιτέρω, υποθέτουμε ότι μια νέα επιχείρηση εισέρχεται στην αγορά και το προϊόν 
που η κάθε μια από αυτές παράγει είναι 1)1(  nqn , ενώ η τιμή δίνεται από την 

ακόλουθη σχέση: 1np .  

Η μεταβολή στο ακαθάριστο πλεόνασμα (gross surplus) που δεν περιλαμβάνει το 
«κόστος εισόδου» δίνεται από τη διαφορά μεταξύ των περιοχών του διαγράμματος  
1, [ΑΓΔΖ] και [ΑΒΕΓ], το οποίο σημαίνει ότι το κέρδος δίνεται από τις περιοχές [ΒΖΙ] 
συν [ΖΔΕΙ]. Τα ακαθάριστα κέρδη που θα κερδίζει η κάθε νέα επιχείρηση που 
εισέρχεται στην αγορά δίνονται από την ακόλουθη σχέση:   

    11111 )1()()( nnnnn qnqncpqcp [ΖΔΦΗ]. 

Η αύξηση στο ακαθάριστο πλεόνασμα, δηλαδή η περιοχή [ΒΖΙ] συν [ΖΔΕΙ], είναι 
μικρότερη από τα ακαθάριστα κέρδη που αποκτήθηκαν από την τελευταία επιχείρηση 
που εισήλθε στην αγορά, δηλαδή την περιοχή [ΖΔΕΙ] που όμως συνεπάγονται μια 
ιδιαίτερα σημαντική απόκλιση μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων κινήτρων  για 
την είσοδο 1n  επιχειρήσεων στην αγορά.  

Στη συνέχεια υποθέτουμε ότι το «κόστος εισόδου» είναι k, τέτοιο ώστε [ΒΖΙ] + [ΖΔΕΙ] 
< k < [ΖΔΦΗ]. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η είσοδος είναι επικερδής από την ιδιωτική 
σκοπιά όπου υπάρχουν θετικά καθαρά κέρδη, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο από 
κοινωνική σκοπιά όπου η αύξηση στο ακαθάριστο πλεόνασμα δεν είναι ικανή να 
αποζημιώσει για το «κόστος εισόδου» και στη συγκεκριμένη περίπτωση η ελεύθερη 
είσοδος θα οδηγεί σε μια εκτεταμένη-διευρυμένη είσοδο.  
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Ποια όμως είναι η βασική αιτία για τη συγκεκριμένη απόκλιση μεταξύ των ιδιωτικών 
και των δημόσιων κινήτρων  για την είσοδο των επιχειρήσεων στην αγορά;  

Κατά την απάντηση στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τμήμα των 
κερδών των νέο-εισερχομένων επιχειρήσειων «λεηλατείται» από τις ήδη υπάρχουσες 
επιχειρήσεις στην αγορά. Η περιοχή δηλαδή 

[ΙΕΦΗ] = )()( 11 cpqq nnn    

μετρά το «αποτέλεσμα της επιχειρησιακής λεηλασίας». 

Ένα άλλο σχετικό παράδειγμα είναι οι εμπορικές τράπεζες, όπου σε ορισμένες 
Ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας της ρύθμισης της αγοράς ή και της έλλειψης 
ανταγωνισμού, τα περιθώρια κερδών είναι μεγάλα και με δεδομένη την σχετική 
ομοιογένεια των τραπεζικών υπηρεσιών και της μικρής ελαστικότητας ζήτησης, το 
«επιχειρηματικό αποτέλεσμα λεηλασίας» είναι ιδιαίτερα σημαντικό.  

Παρόλο που το αποτέλεσμα της μεγάλης και εκτεταμένης εισόδου είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, εντούτοις εάν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση προϊόντος η τιμή θα 
μειώνεται και η διαφοροποίηση του προϊόντος θα αυξάνεται. Άρα μπορούμε να 
πούμε ότι υπάρχει μια «θετική εξωτερικότητα» (δηλαδή, εξωτερικές οικονομίες) από 
την είσοδο των επιχειρήσεων στην αγορά. Για παράδειγμα, εάν κάποιο νέο 
αυτοκίνητο με καινούργια και καινοτόμα χαρακτηριστικά εισέλθει στην αγορά, τότε 
πολλοί καταναλωτές θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν παραπάνω για να το 
αποκτήσουν.  

Αν και η διαφοροποίηση του προϊόντος είναι ιδιαίτερα σημαντική, εντούτοις όμως η 
είσοδος των επιχειρήσεων συνεπάγεται ένα σχετικά μη-ικανοποιητικό αποτέλεσμα 
από κοινωνικής πλευράς. Αντίθετα, στην περίπτωση εκείνη που η διαφοροποίηση 
του προϊόντος δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική και κατά συνέπεια ο ανταγωνισμός δεν 
είναι ιδιαίτερα ισχυρός, το «αποτέλεσμα της επιχειρησιακής λεηλασίας» θα κυριαρχεί. 

2.1.6 Τι Πρέπει να Θυμάστε 
Εξαιτίας της αύξησης του ανταγωνισμού, ο αριθμός ισορροπίας των ενεργών και 
δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων διαφοροποιείται σε αντιστοιχία με το μέγεθος 
της αγοράς. 

Εάν το κόστος εισόδου είναι «ενδογενές», τότε ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι 
λιγότερο ευαίσθητος σε μεταβολές σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς. 

Η συγκέντρωση των επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι τα εμπόδια 
εισόδου στην αγορά με συνέπεια να είναι μεγαλύτερες οι αποδόσεις κλίμακας και η 
αποτελεσματικότητα (scale economies) για τις επιχεςιρήσεις εκείνες που διατηρούν 
την μεγαλύτερη συγκέντρωση, δηλαδή το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. 

Αν και η διαφοροποίηση προϊόντος είναι ιδιαίτερα σημαντική, η ελεύθερη είσοδος 
των επιχειρήσεων μπορεί να συνεπάγεται ένα μη-ικανοποιητικό αποτέλεσμα  από 
κοινωνικής πλευράς. Εάν αντίθετα, η διαφοροποίηση και ο ανταγωνισμός δεν είναι 
σημαντικοί, το «αποτέλεσμα της επιχειρησιακής λεηλασίας» θα κυριαρχεί, ενώ στο 
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σημείο ισορροπίας η ελεύθερη είσοδος των επιχειρήσεων θα επιτρέπει μια μεγάλη 
και εκτεταμένη είσοδο επιχειρήσεων. 

Τα Εμπόδια Εισόδου αφορούν: 

 Τα Φυσικά Εμπόδια που απορρέουν από την αγορά, (όπως για παράδειγμα 
η ύπαρξη οικονομιών κλίμακας, το μεγάλο μέγεθος εγκαταστάσεων, το μικρό 
μέγεθος της αγοράς και η διαφοροποίηση του προϊόντος). 

 Τα Τεχνητά Εμπόδια που θέτει η κυβέρνηση ή η επιχείρηση (όπως για 
παράδειγμα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ο έλεγχος των πρώτων υλών, η 
απειλή για τη μείωση της τιμής και η διαφήμιση). 

Τα Εμπόδια Εξόδου αφορούν το μεγάλο κόστος επένδυσης και την απόσβεση 
(επανάκτηση του επενδυθέντος κεφαλαίου για την επιχείρηση).  

Επαναληπτικές Ερωτήσεις 

(1) Ποιά είναι η έννοια του κόστους εισόδου των επιχειρήσεων στην αγορά; 
(2) Ποια είναι η έννοια, τα χαρακτηρηστικά και τα είδη των εμποδίων για την 

είσοδο των επιχειρήσεων στην αγορά; 
(3) Ποια είναι η έννοια του ένδογενούς κόστους εισόδου των επιχειρήσεων στην 

αγορά; 
(4) Ποια είναι η έννοια του εξωγενούς κόστους των επιχειρήσεων από την αγορά; 
(5) Ποιές ε’ιναι οι επιπτώσεις από την ελεύθερη είσοδο των επιχειρήσεων στην 

κοινωνική ευημερία; 

Σύνοψη 

Η συγκέντρωση των επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι τα εμπόδια 
εισόδου. Τα Εμπόδια Εισόδου αφορούν: 

 Τα Φυσικά Εμπόδια που απορρέουν από την αγορά. 
 Τα Τεχνητά Εμπόδια που θέτει η κυβέρνηση ή η επιχείρηση. 

Μεταξύ των βασικών εμποδίων που θεωρούνται ότι μπορούν να ευνοούν τις ήδη 
υπάρχουσες επιχειρήσεις που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται σε μια αγορά 
είναι το κόστος «διείσδυσης» στην αγορά. Άλλα εμπόδια είναι:  

 η διαφήμιση,  
 η πληροφόρηση,  
 η διαφοροποίηση του προϊόντος,  
 τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας,  
 ο έλεγχος σε υψηλής ποιότητας παραγωγικούς συντελεστές. 


