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Θέμα 3ο (κληρωθέν) 

1. Έστω ένας κλάδος με γραμμική καμπύλη ζήτησης και σταθερό μέσο 
κόστος. Συνάγετε (και διαγραμματικά) το σημείο ισορροπίας στον τέλειο 
ανταγωνισμό και στο καθαρό μονοπώλιο. Τι διαφορές προκύπτουν από 
πλευράς ευημερίας του καταναλωτή; 
2. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της κριτικής του John Maynard Keynes 
στο νεοκλασικό σύστημα; 
3. Ποιες οι βασικές ιδιότητες ενός δημόσιου αγαθού σύμφωνα με την οι-
κονομική επιστήμη; Εξηγήστε γιατί η παροχή ενός δημόσιου αγαθού δε 
μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της αγοράς. Ποια από τα παρακάτω αγα-
θά είναι αμιγή δημόσια αγαθά:  
  Εκπαίδευση  
  Υγεία  
  Αστικές συγκοινωνίες  
  Άμυνα  
  Αναμετάδοση Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου από 
την ΕΡΤ  
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

1η ερώτηση 
Τα ζητούμενα σχήματα (χωρίς την προϋπόθεση του σταθερού ATC) είναι τα 
εξής: 
 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

                      κλάδος                                    επιχείρηση 
       Ρ                                             Ρ 
                                       S                                           S΄ 
                        
 
      P0                                                                                 D΄ 
 
                                       D 
                                                                                                                             
                        Q0, ΚΛΑΔΟΥ       Q              Q0, ΕΠΙΧ/ΣΗΣ          Q                                   
 
(από την καμπύλη ζήτησης που αντιμετωπίζει η πλήρως ανταγωνιστική επιχεί-
ρηση προκύπτει το συμπέρασμα ότι η επιχείρηση ΔΕΝ μπορεί να επηρεάσει 
καθόλου την τιμή) 
 

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 
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Η προϋπόθεση του σταθερού ATC (πολύ ¨τεχνική¨…) σημαίνει ότι: 
ATC σταθερό   η ποσοστιαία μεταβολή του TC θα ισούται με την ποσο-
στιαία μεταβολή του Q, δηλαδή 
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Και αφού ATC σταθερό τότε και MC σταθερό.  
Συνεπώς:  

 Η γραμμή του ATC στα σχήματα θα είναι μια παράλληλη με τον άξονα 
Q. 

 ATC=MC, οπότε μία γραμμή απεικονίζει και τα δύο μεγέθη. Αυτό μας 
επιτρέπει να εκτιμήσουμε αν υπάρχουν κέρδη σε κάθε μορφή αγοράς μό-
νο με τη χρήση του MC (που το χρειαζόμαστε στη συνθήκη μεγιστο-
ποίησης κέρδους MC=MR, που είναι και συνθήκη ¨ισορροπίας¨) χωρίς 
την επιπλέον γνώση του ATC.  

 
 
 
Τα ζητούμενα σχήματα (με την προϋπόθεση του σταθερού ATC) γίνονται: 
 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

κλάδος                                 επιχείρηση 
       Ρ                                             Ρ 
                                                                                  
                        
                                                            D΄=MC=ATC=MR=S΄ 
      P0                                      S                
 
                                       D 
                                                                                                                             
                        Q0, ΚΛΑΔΟΥ       Q              Q0, ΕΠΙΧ/ΣΗΣ          Q                                   
 

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 
           
               Ρ 
                                                  
 
                                                            
               P0  
                                              
                                                    
           MC0                                                    MC 
                                                                 
                                                      
                                                                       D                                         
               Ο                                                             Q 
                                                   MR 
 
Ανεξάρτητα από το ποια σχήματα χρησιμοποιήσατε θα έπρεπε να δώσετε σε 
συντομία το πώς προκύπτει η ισορροπία σε κάθε κλάδο, στηριζόμενοι στη βα-
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σική συνθήκη μεγιστοποίησης κέρδους (MC=MR) η οποία αφορά, βέβαια, 
άμεσα την επιχείρηση και όχι τον κλάδο, αλλά έμμεσα αφορά και τον κλάδο, 
αφού η επιχείρηση είναι και ο κλάδος στο μονοπώλιο και οι επιχειρήσεις στον 
πλήρη ανταγωνισμό είναι όμοιες μεταξύ τους.  
Αυτή, λοιπόν, η συνθήκη (MC=MR) έπρεπε να τονιστεί ότι δίνει τιμή και 
ποσότητα στον πλήρη ανταγωνισμό (με την τιμή δεδομένη για κάθε επι-
χείρηση από τον κλάδο και συνεπώς την MR σταθερή), ενώ στο μονοπώ-
λιο δίνει μόνο την ποσότητα η οποία, με τη σειρά της, δίνει την τιμή από 
τη ζήτηση (αφού οι καταναλωτές αποτιμούν την αξία της κάθε μονάδας προ-
ϊόντος σε τιμή υψηλότερη από την MC0 του αντίστοιχου σχήματος – από θεω-
ρία χρησιμότητας του καταναλωτή).  
 
Σε ότι αφορά τη σύγκριση μονοπωλίου και πλήρους ανταγωνισμού ως προς 
την ευημερία του καταναλωτή, θα προτείναμε την κατασκευή κοινού δια-
γράμματος που θα βοηθούσε, οπτικά, το βαθμολογητή: 
 
                 P 
              Η 
                                                  
 
                                    Ζ                         
               Γ  
                                              
                                                                MC 
               A                 Θ             Ε 
                                                                 
                                                      
                                                                       D                                         
               Ο                   Δ              Β                      Q 
                                                   MR 
 

Τιμή ισορροπίας 
Σε πλήρη ανταγωνισμό: ΟΑ 
Σε μονοπώλιο: ΟΓ 
 

Ποσότητα ισορροπίας 
 
Σε πλήρη ανταγωνισμό: ΟΒ 
Σε μονοπώλιο: ΟΔ 
 
ΣΥΝΕΠΩΣ 
Ο πλήρης ανταγωνισμός υπερτερεί: 

 σε ποσότητα παραγωγής (ορθότερη –  άριστη – κατανομή πόρων, αν και 
η εκφώνηση αφορά μόνο την καταναλωτική ευημερία, οπότε δεν είναι 
απαραίτητη η αναφορά σε ποσότητα παραγωγής) και φυσικά σε ποσότη-
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τα κατανάλωσης (μεγιστοποίηση καταναλωτικής ευημερίας), αφού η πο-
σότητα που παράγεται είναι και ποσότητα κατανάλωσης (αλλιώς δεν θα 
είχαμε ισορροπία).  

 σε τιμές (μεγιστοποίηση καταναλωτικής ευημερίας). 
οπότε ο πλήρης ανταγωνισμός θεωρείται η αγορά που μεγιστοποιεί την 
καταναλωτική ευημερία (μάλιστα μεγιστοποιεί και την ¨κοινωνική¨ ευημερία 
– αν και δεν ζητείται στην ερώτηση). 
 
Επιπλέον, αφού έχετε ήδη κάνει διαγράμματα (ιδιαίτερα το κοινό διάγραμμα) 
θα μπορούσατε να δείξετε την ευημερία του καταναλωτή χρησιμοποιώντας 
την έννοια του πλεονάσματος του καταναλωτή: 
 

Πλεόνασμα καταναλωτή 
(τα πλεονάσματα καταναλωτή και παραγωγού μπορούν να χρησιμοποιούνται 
για την ποσοτικοποίηση της αντίστοιχης ευημερίας) 
Σε πλήρη ανταγωνισμό: ΗΑΕ 
Σε μονοπώλιο: ΗΖΓ 
Οπότε το πλεόνασμα καταναλωτή είναι μεγαλύτερο στον πλήρη ανταγωνι-
σμό (για τους λόγους που αναφέραμε προηγουμένως: μεγαλύτερη ποσότητα, 
μικρότερη τιμή). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η ερώτηση αφορά την ευημερία του καταναλωτή και όχι την κοινω-

νική ευημερία (δηλαδή απλά το άθροισμα των πλεονασμάτων κατανα-

λωτή και παραγωγού, το οποίο υπολείπεται κατά του ΕΖΘ στην περί-

πτωση του μονοπωλίου – για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε πιο πά-

νω). 

2. Η έκφραση ¨καθαρό¨ μονοπώλιο δεν αφορά το ¨φυσικό¨ μονοπώλιο, 

όπως κάποιοι υποψήφιοι υποστήριξαν. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο, 

αφού στο ¨φυσικό¨ μονοπώλιο το ATC θα ήταν μειούμενο. Αφορά το 

μονοπώλιο όπου η επιχείρηση είναι πραγματικά η μοναδική στον κλάδο 

(θεωρήθηκε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε αυτό για να μην υπάρξει 

σύγχυση με άλλες μορφές ατελούς ανταγωνισμού).  

3. Η αναφορά στην εκφώνηση περί σταθερού μέσου κόστους, ήταν ιδιαίτε-

ρα τεχνική και κατά τη γνώμη μας δείχνει ότι επαληθεύεται η άποψή μας 
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πως είναι αδύνατο να γράψει κάποιος άριστα στο μάθημα των Οικονομι-

κών (όσοι έχετε ακολουθήσει το πρόγραμμα του φροντιστηρίου 

¨Κολλίντζας¨ θα έχετε βαρεθεί να με ακούτε να σας λέω ότι οι υποσχέ-

σεις για ¨άριστα¨, που ακούω από αλλού, είναι απλώς θέμα ¨marketing¨ 

). 

4. Για να απαντήσει κάποιος άριστα σε αυτό το ερώτημα πρέπει όχι απλά 

να είναι οικονομολόγος, αλλά να έχει πολύ υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων σε 

βασικές γνώσεις (όπως οι ποσοστιαίες μεταβολές στην προκειμένη περί-

πτωση) κάτι που δεν αποκτιέται στο Πανεπιστήμιο, ούτε στα μεταπτυχι-

ακά, αλλά στο …Δημοτικό. Άρα απαιτείται διάβασμα με ¨στρατηγικές¨ 

επιλογές στο ¨εφικτό¨ και όχι κυνήγι του ανέφικτου ¨΄αριστα¨ (ακόμα και 

το ακλήρωτο θέμα περί Pareto, δεν υπάρχει στην ύλη σας, οπότε θα σας 

στερούσε το άριστα με άλλο τρόπο) .Συνεπώς, όποιος απάντησε χωρίς να 

φτιάξει σωστά τα παραπάνω διαγράμματα, θα πάρει αρκετά μόρια, αν 

τόνισε τα βασικά σημεία (που δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη μορφή 

του ATC) αλλά όχι όλα τα μόρια. Επιπλέον, λύνεται οριστικά η απορία, 

που συχνά έχουν οι υποψήφιοι, για το πόσο χρειάζονται τα διαγράμματα. 

Θα θυμάστε όσοι παρακολουθήσατε τα μαθήματα ότι έλεγα πως όλα 

τα διαγράμματα είναι χρήσιμα για να κατανοήσεις την οικονομική 

θεωρία, χωρίς να απαιτείται πάντα η κατασκευή τους και ότι υπάρ-

χουν κάποια διαγράμματα, με πρώτο και καλύτερο αυτό του μονο-

πωλίου, που πρέπει να γνωρίζετε οπωσδήποτε…  
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2η ερώτηση 
Η κριτική του Keynes στο νεοκλασικό σύστημα (και όχι η ¨διαφοροποίηση¨ 
από τη νεοκλασική θεωρία – όπου θα είχαμε την υποχρέωση αναφοράς και σε 
θέματα Μίκρο) αφορά Μακροοικονομικά θέματα και ιδιαίτερα την ασκούμενη 
δημοσιονομική πολιτική. Συγκεκριμένα:  
Οι νεοκλασικοί ζητούν ¨μικρό¨ Κράτος που θα παρεμβαίνει ελάχιστα και μά-
λιστα μόνο (για τους περισσότερους νεοκλασικούς) θεσμικά στην οικονομία – 
πχ. θεσμικό πλαίσιο για ¨άνοιγμα¨ των αγορών… 
Ο Keynes ζητά Κράτος παρεμβατικό στην οικονομία και συνεπώς ¨μεγάλο¨. 
Το βασικό επιχείρημα των νεοκλασικών για το ¨μικρό¨ και ελάχιστα παρεμ-
βατικό Κράτος, αφορά ότι: 
Όταν ακολουθείται επεκτατική δημοσιονομική (και νομισματική) πολιτική τό-
τε:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πληθωρισμός ¨αναξιοπιστία¨ 

αύξηση επιτοκίων μείωση επενδύσεων (από κριτήριο Καθαρής 
Παρούσας Αξίας) 

επιβράδυνση ανάπτυξης ή κάθο-
δος 
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Ο Keynes απαντά ότι η μείωση του παρονομαστή της ΚΠΑ (δηλαδή τα επιτό-
κια) δεν αρκεί για την ανάληψη επενδύσεων και συνεπώς για την επίτευξη α-
νάπτυξης, όταν ο αριθμητής της ΚΠΑ (δηλαδή οι προσδοκίες κέρδους, που 
εξαρτώνται θετικά από την κατανάλωση και συνεπώς το εισόδημα) είναι πολύ 
μικρές (ή μηδαμινές στη φάση της βαθειάς ύφεσης - ¨παγίδα ρευστότητας¨). 
Συνεπώς προτείνει την άσκηση επεκτατικής οικονομικής πολιτικής για να 
τονωθεί το εισόδημα και συνεπώς η κατανάλωση, οι προσδοκίες κέρδους και 
οι επενδύσεις, που θα φέρουν ανάπτυξη, ακόμα και αν υπάρχει ο κίνδυνος της 
αύξησης των επιτοκίων (αρκεί η αύξηση των προσδοκιών κέρδους να είναι 
αναλογικά μεγαλύτερη).  Συγκεκριμένα προτείνει: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιπλέον:  

 Ο Keynes διατύπωσε στη ¨θεωρία εισοδήματος¨ (1936) την υπόθεση ότι 
όταν μειώνεται το εισόδημα αυξάνεται η μέση και ιδιαίτερα η ορια-
κή ροπή για κατανάλωση, κάτι που καθιστά αποτελεσματικότερη 
(μέσω του πολλαπλασιαστή των δημοσίων δαπανών) την άσκηση επε-
κτατικής δημοσιονομικής πολιτικής με υποκείμενα τα χαμηλά εισοδη-
ματικά στρώματα (συνδυασμός δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτι-
κής).  

 Ο Keynes ή καλύτερα οι οπαδοί του, αργότερα, μέσα και από τη θεωρία 
χρήματος που ανέπτυξαν (στην οποία γίνεται λόγος για χρήμα που παρα-
κρατείται για ¨κερδοσκοπία¨) διατύπωσαν το επιχείρημα ότι σε φάση βα-
θειάς ύφεσης (¨παγίδα ρευστότητας¨) εμφανίζεται το φαινόμενο του 
¨λιμνάζοντος χρήματος¨, οπότε η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική 
δεν αυξάνει τα επιτόκια (περιοχή της LM όπου η δημοσιονομική πολιτι-
κή είναι πλήρως αποτελεσματική).  

3η ερώτηση 

επεκτατική οικονομική πολιτική 
(και ιδιαίτερα δημοσιονομική) αύξηση εισοδήματος 

αύξηση κατανάλωσης 

αύξηση προσδοκιών κέρδους 

αύξηση επενδύσεων 

οικονομική ανάπτυξη 
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Ιδιότητες δημόσιων αγαθών 
Α. Μη-ανταγωνιστικότητα (ή αδιαιρετότητα) στην κατανάλωση  
α) Τα δημόσια αγαθά καταναλώνονται εξ αδιαιρέτου από το κοινωνικό σύνο-
λο.  
β) Η συνολικά διαθέσιμη ποσότητα ενός δημόσιου αγαθού Χ στην κοινωνία 
ισούται με το άθροισμα της ποσότητα του δημόσιου αγαθού Χ που καταναλώ-
νει κάθε άτομο (Α & Β) χωριστά. 
γ) Η κατανάλωση ενός δημόσιου αγαθού δεν είναι ανταγωνιστική. 
δ) Η προσθήκη ενός επιπλέον χρήστη δεν επηρεάζει το κόστος παραγωγής του 
δημόσιου αγαθού (οριακό κόστος χρήσης=0) Χ = ΧΑ = ΧΒ  
B. Αδυναμία αποκλεισμού από τη χρήση  
α) Δεν είναι δυνατή η είσπραξη τιμής από τη διάθεση των δημοσίων αγαθών. 
β) Το Κράτος δε θα μπορούσε να αποκλείσει από το όφελος των δημοσίων α-
γαθών τα άτομα που αρνούνται να καταβάλλουν τιμή.  
γ) Τα άτομα δεν αποκαλύπτουν τις προτιμήσεις τους για αυτά τα αγαθά και το 
κόστος παραγωγής τους καλύπτεται από τους φόρους. Όλοι όμως αποκρύ-
πτουν τις προτιμήσεις τους και δημιουργείται το «πρόβλημα του λαθρεπιβάτη» 
- ελεύθερου καβαλάρη (free rider problem). 
 
Γιατί η ιδιωτική αγορά δεν διασφαλίζει την προσφορά δημόσιων αγαθών 

 Η αδυναμία αποκλεισμού από τη χρήση (όπως αναλύθηκε προηγουμέ-
νως). 

 Η πολύ μεγάλη αρχική επένδυση που θα απαιτηθεί για την παραγωγή 
τους.  

 Σε κάποιες περιπτώσεις (¨όχι πάντα – βλέπε περιπτώσεις που εξελίχθη-
καν σε ¨ημιδημόσια¨ αγαθά) η ύπαρξη δημόσιου τομέα που θα ανταγωνί-
ζεται τον ιδιωτικό, δεν θα του επιτρέπει να προβεί σε ¨ανταγωνιστικές¨ 
κινήσεις (πχ. αύξηση Κεφαλαίου, που οδηγεί σε εκμετάλλευση οικονο-
μιών κλίμακας και συνεπώς χαμηλότερες τιμές).  

 
Χαρακτηρισμός δημόσιων αγαθών στα παραδείγματα που δίνονται 
Μόνο η ΑΜΥΝΑ είναι αμιγώς δημόσιο αγαθό (Εκπαίδευση, Υγεία και Αστι-
κές Συγκοινωνίες είναι ¨ημιδημόσια¨, Αναμετάδοση ΠΠΠ είναι ¨οιωνεί δημό-
σια¨). 
 
 
 
 


