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Βηοκεταληθή Οργάλωζε είλαη έλαο θιάδνο ηεο μικροοικονομικής θεωρίας ν νπνίνο 

κειεηάεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ αλάινγα ηνλ 

θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνύληαη (ηέιεηνο αληαγσληζκόο - κνλνπώιην – 

κνλνπσιηαθόο αληαγσληζκόο - νιηγνπώιην) . Σπγθεθξηκέλα ε Βηνκεραληθή Οξγάλσζε 

εμεηάδεη θαη αλαιύεη ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ νξγάλσζε ησλ αγνξώλ 

θαη ηελ θξαηηθή παξέκβαζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο . Δπίζεο ε Βηνκεραληθή 

Οξγάλσζε πξαγκαηεύεηαη θαη θάπνηα καθξννηθνλνκηθά ζέκαηα , όπσο ε αγνξά 

εξγαζίαο , ν πιεζσξηζκόο θαη ε αλεξγία .         

 

Τα ερωηήμαηα ζηα οποία καλείηαι να δώζει απάνηηζη η Βιομηχανική Οργάνωζη είναι : 

 

Γηαηί οη αγορές είλαη οργαλωκέλες κε ηολ ηρόπο ποσ ηης βιέποσκε γύρω κας ; 

 

Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

εθάζηνηε κνξθήο αγνξάο ηνπ αηεινύο αληαγσληζκνύ νθείιεηαη ζηα ιδιαίηερα 

χαρακηηριζηικά κάθε κλάδου , ηα νπνία είλαη :   

 

  εκπόδηα εηζόδοσ : Πνηα ε δπζθνιία εηζόδνπ κίαο λέαο επηρείξεζεο λα 

εηζέιζεη ζε έλαλ θιάδν παξαγσγήο ; Η δπζθνιία εηζόδνπ νθείιεηαη ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ επζύλνληαη γηα ηελ έθηαζε ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο . Οη 

επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ ηελ θάζεηε νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο , 

νινθιεξώλνπλ θάζε μερσξηζηό ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη δελ 

επηθεληξώλνληαη ζε έλα κόλν ζηάδην παξαγσγήο . Γειαδή θάζε επηρείξεζε 

αλαιακβάλεη νιόθιεξε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη όρη ηελ νινθιήξσζε 

ελόο κόλν ζηαδίνπ ηεο . Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζπρλά πξνβαίλνπλ ζε λνκηθέο 

ζπκθσλίεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο πάλσ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο 

δηάζεζεο ησλ πξώησλ πιώλ , ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνθιεηζηηθόηεηαο θάπνησλ 

αγαζώλ , ηηο ζπκθσλίεο δηθαηόρξεζεο (franchising) θηι . Οη ζπκθσλίεο απηέο 

ζηόρν έρνπλ ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο θαη ηελ αύμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο . Με ηνλ ηξόπν όκσο απηόλ δπζρεξαίλεηαη πεξηζζόηεξν 

ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο πνπ επηζπκεί λα εηζέιζεη ζηνλ θιάδν , θαζώο 

θαζίζηαηαη πιένλ κε αληαγσληζηηθή .    

  βαζκός ζσγθέληρωζες επητεηρήζεωλ : κε πνην ηξόπν γίλεηαη ε δηαρείξηζε 

ηεο αγνξάο θαη ην κνίξαζκα ηεο πίηαο ; Η βηνκεραληθή νξγάλσζε εμεηάδεη 

ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνη θιάδνη παξαγσγήο απαξηίδνληαη από 

πνιιέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο ελώ θάπνηνη άιινη θιάδνη από ιίγεο θαη 

κεγάιεο .  

  δηαθοροποίεζε προϊόληος : πόηε έλα πξντόλ είλαη δηαθνξνπνηεκέλν ; Η 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντόλησλ , ζύκθσλα κε ηε κηθξννηθνλνκηθή ζεσξία , 

εμαξηάηαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθεληξώλεη έλα πξντόλ ηα νπνία ην 

θαζηζηνύλ κνλαδηθό θαη αλαληηθαηάζηαην έλαληη ηνπ αληαγσληζκνύ . Η 

δηαθνξνπνίεζε ελόο πξντόληνο κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθή , θαη όλησο λα κελ 

ππάξρεη δπλαηόηεηα ηέιεηαο ππνθαηάζηαζεο , ή ππνθεηκεληθή , δειαδή λα 

νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ θξίζε θαη ζηελ αληίιεςε ηνπ ηειηθνύ 

θαηαλαισηή πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη .   
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 ζσλζήθες εηζόδοσ : πόζν εύθνιν είλαη κηα επηρείξεζε λα εηζέιζεη ζε κηα από 

ηηο αγνξέο ηνπ αηεινύο αληαγσληζκνύ ; Η είζνδνο κηαο λέαο επηρείξεζεο ζηνλ 

θιάδν εμαξηάηαη από παξάγνληεο όπσο ε κνξθή θαη ε δνκή ηεο αγνξάο , ν 

βαζκόο ζπλεξγαζίαο θαη εμάξηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεύνπλ ήδε ζηνλ 

θιάδν , ην αλ θαη θαηά πόζν είλαη επηζπκεηή ε είζνδνο κηαο αθόκα 

επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν ή αλ νη ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο εζθεκκέλα 

πξνβάιινπλ εκπόδηα πξνθεηκέλνπ λα ηελ απνηξέςνπλ , θηι  .   

 

Πώς ο ηρόπος οργάλωζες ηωλ αγορώλ επερεάδεη ηε ζσκπερηθορά ηωλ 

επητεηρήζεωλ ; 
 

Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη νκνηνγέλεηα πξντόληνο , δειαδή αλ ηα παξαγόκελα 

αγαζά δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο , είηε πξαγκαηηθά είηε όρη , ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηνπ  

κε ηηκνινγηαθνύ αληαγσληζκνύ . Με άιια ιόγηα ν αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ 

επηρεηξήζεσλ δελ ζπλίζηαηαη ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο αιιά ζε 

παξάγνληεο όπσο  

 ε πξνώζεζε ηνπ πξντόληνο κέζσ κεζόδσλ marketing , όπσο ε δηαθήκηζε  

 ε έξεπλα θαη αλάπηπμε πνπ δηεμάγεη ε επηρείξεζε γύξσ από ην πξντόλ ηεο κε 

ζηόρν ηελ θαηλνηνκία   

 ε δνκή  ηεο  αγνξάο  

 ν άκεζνο  ηηκνινγηαθόο αληαγσληζκόο  

 ε πνηόηεηα θαη ε πνηθηιία ηνπ πξντόληνο   

 νη πξνηηκήζεηο ηνπ θαηαλαισηή  

 

Πώς ε ζσκπερηθορά ηωλ εηαηρεηώλ επερεάδεη ηε δοκή ή ηελ οργάλωζε ηωλ 

αγορώλ θαη ηελ απόδοζε ηοσς ; 
 
Οη επηρεηξήζεηο , πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ ην θαηαλαισηηθό θνηλό θαη λα 

δηεπξύλνπλ ην κεξίδην αγνξάο θαη άξα θαη ηα θέξδε ηνπο , επεξεάδνληαη από ην 

επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ – αληαγσληζκό, πειάηεο, πξνκεζεπηέο θηι. - . Με ηνλ 

ηξόπν απηό αιιάδεη ε δνκή ηεο αγνξάο κε απνηέιεζκα θαη νη ππόινηπεο επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ λα ππνρξεώλνληαη λα αθνινπζήζνπλ ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνύλ . Με ηνλ ηξόπν απηό θάζε επηρείξεζε δελ εμαξηάηαη κόλν από ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ αιιά ε ίδηα  επηιέγεη θαη θαζνξίδεη ηελ πνηθηιία , ηελ 

πνηόηεηα θαη ην εύξνο πνπ ζα θηλεζνύλ ηα πξντόληα ηεο . Σε πεξίπησζε πνπ κηα 

επηρείξεζε δελ θαηαθέξεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα εμέιζεη 

από ηνλ θιάδν . Όκσο έηζη εληζρύεηαη ε δύλακε ησλ ππνινίπσλ επηρεηξήζεσλ πξάγκα 

πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνλ έιεγρν ηνπ θιάδνπ από ιίγεο 

επηρεηξήζεηο ή αθόκα θαη ζηε δεκηνπξγία κνλνπσιίσλ .    
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Η Βηνκεραληθή Οξγάλσζε ρσξίδεηαη ζε παραδοζηαθή θαη ζε ζύγτρολε .  
 

 

 Η παραδοζηαθή βηοκεταληθή οργάλωζε βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξηθή γλώζε θαη 

αλαπηύζζεηαη ζε ηξία ζηάδηα , κε βάζε ην κνληέιν δνκή – ζπκπεξηθνξά – 

αλάπηπμε ζύκθσλα κε κηα ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία . Τν πξώην ζηάδην είλαη 

ε δνκή ηεο αγνξάο , ε νπνία αθνξά: i) πόζεο επηρεηξήζεηο θαη ηη κεγέζνπο ii) 

ην κεξίδην ησλ θπξηάξρσλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο κηθξόηεξεο iii) 

επθνιία εηζόδνπ θαη εμόδνπ από ηνλ θιάδν iv) ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

πξντόληνο θηι . Τν επόκελν ζηάδην αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο , ε 

νπνία αθνξά i) ηνπο πξνζδνθώκελνπο ζηόρνπο ηεο ii) ηελ ηηκνινγηαθή ηεο 

πνιηηηθή iii) ηηο ζπλεξγαζίεο ηεο iv) ηε ζρεδίαζε ηνπ πξντόληνο θαη v) ηηο 

πξνσζεηηθέο ηεο ελέξγεηεο θηι . Τν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην αθνξά ηελ 

απόδνζή ηεο επηρείξεζεο . Δλδεηθηηθά κέηξα απόδνζεο είλαη ην κεξίδην 

αγνξάο ηεο επηρείξεζεο , ηα θέξδε ηεο θηι .  Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 

αλαπηύζζεηαη ην κνληέιν είλαη όηη αξρηθά ε δνκή ηεο αγνξάο επεξεάδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ελ ζπλερεία ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ επεξεάδεη ηελ απόδνζή ηνπο . 

 

 

  

Τα πιενλεθηήκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο αγνξάο κε βάζε ην κνληέιν δνκή – 

ζπκπεξηθνξά – αλάπηπμε είλαη όηη επηηπγράλεηαη εζηίαζε κόλο ζηα βαζηθά 

ζεκεία , ππάξρεη ζσκβαηόηεηα κε ηε λεοθιαζηθή ζεωρία ηες επητείρεζες 

θαη επίζεο ππάξρεη θαζορηζκός προηύπωλ γηα ηε ιεηηοσργία ηες αγοράς ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ 

αηεινύο αληαγσληζκνύ ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηε δνκή ηεο αγνξάο ή όρη 

πνπ ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα αιιάμεη ε δνκή ηεο αγνξάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα εξκελεύζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Η ζύγτρολε βηοκεταληθή οργάλωζε βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλαηξνθνδόηεζεο ρσξίο λα εθιακβάλεη ηηο επηρεηξήζεηο σο απινύο θαη 

παζεηηθνύο δέθηεο . Η ζύγρξνλε βηνκεραληθή νξγάλσζε δίλεη έκθαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίεο θαη ρξεζηκνπνηεί εκπεηξηθά κνληέια (case studies),  

πνπ πεγάδνπλ από ηε ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο , κε ηα νπνία επηρεηξεί 

λα εξκελεύζεη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ηαθηηθέο κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε 

ηελ δνκή ηεο αγνξάο . Σύκθσλα κε ηε λέα βηνκεραληθή νξγάλσζε βαζηθόο 

ζηόρνο θάζε επηρείξεζεο είλαη ε απόθηεζε ζπγθξηηηθνύ πιενλεθηήκαηνο , 

δίλνληαο έκθαζε ζηε θύζε ηεο αληηπαιόηεηαο πνπ επηθξαηεί ζηηο 

ζπγθεληξσκέλεο αγνξέο. Π.ρ. ζε έλαλ θιάδν όπνπ ε ηηκή παίδεη κεγάιν ξόιν 

ζηελ αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο είλαη ζεκαληηθό κία επηρείξεζε λα 

αλαδεηήζεη θζελέο πξώηεο ύιεο ή λα «κεγαιώζεη» γηα λα πεηύρεη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο. Αληίζεηα ζε έλαλ θιάδν όπνπ νη θαηαλαισηέο είλαη πεξηζζόηεξν 

δεθηηθνί ζε θαηλνηνκίεο θαη λέα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο ε επηρείξεζε 

πξέπεη λα επηδηώμεη λα είλαη εγέηεο ζηελ θαηλνηνκία θαη λα επελδύζεη ζε έλα 

θαιό ηκήκα Μάξθεηηλγθ παξά ζηελ εγεζία θόζηνπο. 
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