
 

 

 

26ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ 

Μάθημα : Μικροοικονομική – Μακροοικονομική – Δημόσια Οικονομική  

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 οικονομική επιστήμη; Εξηγήστε 
γιατί η παροχή ενός δημόσιου αγαθού δε μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της αγοράς. Ποια από τα 
παρακάτω αγαθά είναι αμιγή δημόσια αγαθά:  

 Εκπαίδευση  

 Υγεία  

 Αστικές συγκοινωνίες  

 Άμυνα  

 Αναμετάδοση Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου από την ΕΡΤ 

 

Βασικά σημεία – πλάνο απάντησης :  

Εισαγωγή  

Σύντομη αναφορά στις μορφές αγοράς και ειδικότερα στα χαρακτηριστικά Τέλειου Ανταγωνισμού και 
Καθαρού Μονοπωλίου. Η συνθήκη ισορροπίας οριακού εσόδου και οριακού κόστους (MC = MR).  

Κύριο Μέρος 

1. Αρχικά, ανάλυση (και διαγραμματική) για το πώς προκύπτει η ισορροπία στον τέλειο 
ανταγωνισμό και στο Μονοπώλιο.   

Ωστόσο, η εκφώνηση αναφέρεται σε γραμμική καμπύλη ζήτησης και σταθερό μέσο κόστος (ATC), που 
σημαίνει ότι : 

α) Η καμπύλη ζήτησης (D) είναι ευθεία γραμμή και ο λόγος ΔQ/ΔP είναι σταθερός και ίσος με την 
κλίση της ευθείας.  

 

β) Το δε Μέσο Κόστος (ATC) είναι σταθερό, άρα διαγραμματικά η γραμμή του ATC θα σχηματιστεί ως 
ευθεία παράλληλη με τον άξονα του Q.  

Όμως, για να εφαρμόσουμε τη συνθήκη ισορροπίας και μεγιστοποίησης κέρδους (MR=MC) και να 
δείξουμε το άριστο σημείο παραγωγής στις δύο μορφές αγοράς, χρειαζόμαστε και το Οριακό Κόστος 
(MC).  Το MC ισούται με ΔΤC/ΔQ, δηλαδή με τη μεταβολή του TC (συνολικό κόστος) προς την 
μεταβολή του Q. Εφόσον όμως το ATC είναι σταθερό, η μεταβολή του ΤC είναι ίση με την μεταβολή 
του Q δηλαδή και το MC θα είναι σταθερό και συνεπώς θα ταυτίζεται με το ATC (δηλ. MC = ATC). 
(Αυτό αποδεικνύεται και μαθηματικά)  

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι και η γραμμή του MC θα είναι ευθεία παράλληλη με τον άξονα του Q 
και επομένως θα ταυτίζεται με την γραμμή του ATC. Επομένως :  
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Ισορροπία τέλειου ανταγωνισμού (κλάδου και επιχείρησης)  με σταθερό MC και ATC (και πλήρως 
ελαστική καμπύλη προσφοράς S αφού το MC είναι σταθερό) :   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον τέλειο ανταγωνισμό η κάθε μεμονωμένη επιχείρηση δεν μπορεί να επηρεάσει την τιμή του 
προϊόντος, διότι αυτή δίδεται από την αγορά.  

Ισορροπία Μονοπωλίου με σταθερό MC και ATC :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Μονοπώλιο η κάθε επιχείρηση ορίζει την ποσότητά της με βάση της αρχή του MC=MR αλλά την 
τιμή την καθορίζει με βάση τη Ζήτηση (D). Συνεπώς ορίζει ποσότητα χαμηλότερη και τιμή υψηλότερη 
(από ό,τι ορίζεται στον τέλειο ανταγωνισμό).  

Διαφορά στην ευημερία του καταναλωτή :  

 Στον τέλειο ανταγωνισμό επιτυγχάνεται μέγιστη ευημερία καταναλωτή (και μέγιστη 
κοινωνική ευημερία) διότι α) η τιμή είναι χαμηλότερη (από το μονοπώλιο) δεδομένου ότι 
δίδεται από την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης και β) υπάρχει ορθολογική κατανομή των 
πόρων, αριστοποίηση παραγωγής και επομένως παράγονται οι ποσότητες που επιθυμεί ο 
καταναλωτής.  Επίσης, η τιμή είναι ίση με το οριακό κόστος (P=MC), κάτι που σημαίνει και 
μεγιστοποίηση κοινωνικής ευημερίας.  

 Αντίθετα στο μονοπώλιο η τιμή είναι υψηλότερη και η ποσότητα χαμηλότερη (από τον τέλειο 
ανταγωνισμό) διότι η τιμή καθορίζεται από τη ζήτηση, η οποία είναι πολύ ανελαστική (βλ. 
ανωτέρω σχήμα). Κατά συνέπεια το μονοπώλιο μπορεί να ορίζει υψηλότερες τιμές και να 
παράγει χαμηλότερες ποσότητες, πλήττοντας έτσι την καταναλωτική ευημερία. Επίσης, η 
τιμή είναι μεγαλύτερη από το οριακό κόστος (P>MC), κάτι που σημαίνει ότι πλήττεται και η 
κοινωνική ευημερία, αφού δεν παράγεται η ποσότητα που επιθυμεί η κοινωνία.  
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2. Σχετικά με τα βασικά σημεία κριτικής Keynes στο νεοκλασικό σύστημα :  

Καταρχάς γίνεται μία αναφορά στο νεοκλασικό σύστημα : Η προσφορά δημιουργεί ισόποση ζήτηση, 
επομένως δεν μπορεί να υπάρξει υπερπροσφορά του συνολικού προϊόντος της οικονομίας, η οποία 
θα τείνει να παράγει το μέγιστο προϊόν που της επιτρέπουν οι παραγωγικοί της πόροι και η 
τεχνολογία. Ανεργία δεν μπορεί να υπάρξει ως διαρκές φαινόμενο, γιατί η οικονομία θα τείνει από 
μόνη της να ισορροπεί σε κατάσταση πλήρους απασχόλησης. Το γενικό επίπεδο των τιμών 
προσδιορίζεται από την ποσότητα του χρήματος που υπάρχει σε κυκλοφορία. Όταν μεταβάλλεται η 
ποσότητα χρήματος μεταβάλλονται αντίστοιχα και προς την ίδια κατεύθυνση οι τιμές των προϊόντων 
και οι αμοιβές των συντελεστών παραγωγής. Το ύψος του επιτοκίου προσδιορίζεται από τη ζήτηση 
και την προσφορά χρηματικών κεφαλαίων για δανεισμό. Η ευελιξία του επιτοκίου, των τιμών και των 
αμοιβών εργασίας εξασφαλίζουν την προσαρμοστικότητα του κλασικού συστήματος, ώστε να τείνει η 
οικονομία σε ισορροπία με κατάσταση πλήρους απασχόλησης. Σχετικό διάγραμμα :  

 

Κεντρικό σημείο της κριτικής του Keynes (1936 με τη δημοσίευση του βιβλίου του «Γενική Θεωρία Α 
π α σ χ ό λ η σ η ς , Τόκου και Χ ρ ή μ α το ς») είναι η διαπίστωση ότι η οικονομία δεν λειτουργεί 
απαραίτητα σε κατάσταση ισορροπίας με πλήρη απασχόληση των παραγωγικών συντελεστών (όπως 
υπέθεταν οι κλασικοί και οι νεοκλασικοί) αλλά μπορεί να υπάρχει (και συνήθως υπάρχει) ισορροπία 
με παραγωγή προϊόντος μικρότερου από το μέγιστο δυνατό και συνεπώς ανεργία. Στην περίπτωση 
αυτή, σύμφωνα με τον Keynes, μπορεί και πρέπει να παρέμβει το κράτος με μέτρα πολιτικής 
(δημοσιονομική και νομισματική πολιτική) για να αυξηθεί η συνολική ζήτηση στην οικονομία και να 
λειτουργήσει έτσι με μεγαλύτερη απασχόληση των παραγωγικών συντελεστών της. 

Το σημαντικότερο σημείο της θεωρίας του Keynes ήταν η απόρριψη της υπόθεσης για την ευελιξία 
του συστήματος των τιμών και των μισθών. Τη θέση του αυτή ο Keynes τη στήριξε στην παρατήρηση 
ότι στην πράξη οι αμοιβές για τα περισσότερα είδη εργασίας προσδιορίζονταν μέσω συλλογικών 
συμβάσεων, οι τιμές των προϊόντων επηρεάζονταν από κρατικές παρεμβάσεις και διάφορες 
πρακτικές των επιχειρήσεων, τα επιτόκια επηρεάζονταν από τις νομισματικές αρχές κ.ά. Ο Keynes 
υποστήριξε ότι αποτέλεσμα των δυσκαμψιών που δημιουργούνταν από τα αίτια αυτά ήταν να μη 
μεταβάλλονται οι τιμές και οι αμοιβές μετά από τις μεταβολές της ζήτησης και γι’ αυτό οι 
μακροοικονομικές προσαρμογές να γίνονται κυρίως μέσω των μεταβολών του μεγέθους του 
προϊόντος και όχι μέσω των μεταβολών των τιμών και των αμοιβών. Για το λόγο αυτό, μπορούσε να 
δημιουργηθεί σημαντική υποαπασχόληση των παραγωγικών συντελεστών όταν η συνολική ζήτηση 
δεν ήταν επαρκής. 

 

 



Βασικές υποθέσεις στην ανάλυση του Keynes ήταν η ακαμψία των μισθών προς τα κάτω και η 
σταθερότητα του επιπέδου των τιμών μέχρι να φθάσει η οικονομία στο επίπεδο πλήρους 
απασχόλησης. Η υπόθεση της σταθερότητας των τιμών δικαιολογείται από το γεγονός ότι η θεωρία 
του Keynes διαμορφώθηκε σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής ύφεσης και εκτεταμένης 
υποαπασχόλησης όλων των παραγωγικών συντελεστών. 

 

 

 

Υπόδειγμα Keynes : 

Εισοδηματική Ταυτότητα Χ= C + I + G + Ε – Μ 

Ανάλυση (μία αναφορά και στην παγίδα ρευστότητας……) 

Σχετικό διάγραμμα 

 

 

3. Δημόσια αγαθά: Ορισμός : Πρόκειται για εκείνα τα αγαθά που από τη στιγμή που θα παραχθούν 
μπορούν όλοι οι χρήστες τους ανεξαιρέτως να αποκομίσουν ίσης ποσότητας και ποιότητας υπηρεσίες 
και ίσες ποσότητες με τις συνολικά παρεχόμενες από το αγαθό. Δηλαδή, για τα δημόσια αγαθά ισχύει 
σχέση ισότητας: UA = UB =… =UN = T.U. που σημαίνει ότι οι πολίτες Α, Β,…,Ν απολαμβάνουν 
χρησιμότητα ίση με τη συνολική T.U. (συνολική χρησιμότητα) που δίδει το αγαθό ο καθένας 
ξεχωριστά.  

Διάγραμμα 1 : Δημόσιο αγαθό (σχέση ισότητας): καταναλώνεται η ίδια ποσότητα Q* (= αγαθό 
κοινόχρηστο) και οι καταναλωτές πληρώνουν διαφορετικές τιμές (Ρ1 και Ρ2). 

 

 



 

 

(Αντιδιαστολή) Αντιθέτως, για τα ιδιωτικά αγαθά ισχύει σχέση αθροίσματος:  UA + UB +… UN = T.U.. 
Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να καταναλώσει ένα μόνο τμήμα της συνολικά 
παραγόμενης ποσότητας του αγαθού και αυτή αυτομάτως δεν θα είναι διαθέσιμη για έναν άλλο.  

 

 

 

Διάγραμμα 2 : Ιδιωτικό αγαθό (σχέση αθροίσματος):  οι διαφορετικοί πολίτες καταναλώνουν την 
διαφορετική ποσότητα του ιδιωτικού αγαθού, αλλά πληρώνουν ίδια τιμή.  

 

 

Ιδιότητες δημοσίων αγαθών:  

 Αρχή του Μη Αποκλεισμού (σε αντιδιαστολή με την αρχή του Αποκλεισμού που ισχύει για τα 

ιδιωτικά αγαθά) 

 Αρχή της Αδιαιρετότητας. 

Μη αποκλεισμός 

Για τα ιδιωτικά αγαθά ισχύει η αρχή του Αποκλεισμού καθόσον ο ιδιώτης έχει τη δυνατότητα να 
αποκλείσει από την κατανάλωση των ιδιωτικών αγαθών όλους όσους αρνούνται να καταβάλλουν το 
σχετικό αντίτιμο. Αυτό όμως δεν ισχύει για τα δημόσια αγαθά, για τα οποία δεν είναι δυνατή η 
είσπραξη τιμής. Το Κράτος, ακόμα και εάν ήθελε, δεν θα μπορούσε να αποκλείσει από το όφελος, 
που παρέχουν τα δημόσια αγαθά, τα νοικοκυριά που αρνούνται να καταβάλλουν τιμή. Για αυτό το 
λόγο τα άτομα δεν έχουν κανένα λόγο ή κίνητρο να αποκαλύψουν τις προτιμήσεις τους για αυτά τα 
αγαθά. Γνωρίζουν ότι έτσι και αλλιώς τα δημόσια αγαθά θα παραχθούν είτε αποκαλύψουν τις 
προτιμήσεις τους είτε όχι.  

Συνεπώς, τα άτομα δεν αποκαλύπτουν τις προτιμήσεις τους για αυτά τα αγαθά και το κόστος 
παραγωγής τους καλύπτεται από τους φόρους. Όλοι όμως αποκρύπτουν τις προτιμήσεις τους και 
δημιουργείται το «πρόβλημα του λαθρεπιβάτη» - ελεύθερου καβαλάρη (free rider problem). 

Αδιαιρετότητα ενός αγαθού 

Η αρχή της αδιαιρετότητας αφορά το ότι η κατανάλωση του ενός χρήστη δεν μπορεί να επηρεάσει 
την κατανάλωση κάποιου άλλου. Η αρχή της αδιαιρετότητας αφορά επίσης, το γεγονός ότι κάποια 
αγαθά δεν μπορούν να διαιρεθούν σε οσοδήποτε μικρές ποσότητες, έτσι ώστε οι καταναλωτές να 
καταναλώνουν τις ποσότητες που τους ικανοποιούν.  

Εδώ δεν ισχύει η βασική αρχή τιμολόγησης του καταναλωτή P = MU, που σημαίνει ότι αυτό οδηγεί σε 
αποκλίσεις από τις αρχές της κοινωνικής ευημερίας διότι: 

 Ένας επιπλέον χρήστης του αγαθού δεν αυξάνει το κόστος παραγωγής του, 

 Ο καταναλωτής πληρώνει τιμή ανεξάρτητα από το όφελος που απολαμβάνει. 

Αυτό σημαίνει ότι η ελεύθερη αγορά από μόνη της είτε δεν εφοδιάζει καθόλου, είτε εφοδιάζει 
ανεπαρκώς τους καταναλωτές με τέτοιου είδους αγαθά που χαρακτηρίζονται από την αδυναμία 
αποκλεισμού και από αδιαιρετότητες στην παραγωγή τους. 

 

Γιατί η παροχή ενός δημόσιου αγαθού δεν μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της αγοράς ; 



 Λόγω αδυναμίας αποκλεισμού άλλων από την χρήση και αδιαιρετότητας αγαθού (ως 
ανωτέρω) 

 Οι όροι παραγωγής του δημόσιου αγαθού είναι κοινωνικοοικονομικοί (τιμές και ποσότητες 
δεν καθορίζονται από την αγορά – προσφορά και ζήτηση, ανταγωνισμός - αλλά σύμφωνα με 
κοινωνικά κριτήρια και ρυθμίσεις), ενώ οι όροι παραγωγής του ιδιωτικού αγαθού είναι 
ιδιωτικοοικονομικοί (τιμές και ποσότητες καθορίζονται με στόχο τη μεγιστοποίηση του 
κέρδους και με όρους αγοράς : προσφορά και ζήτηση – και ανταγωνισμός).  

 

 

 Επίσης υφίσταται και πολύ υψηλό κόστος και ρίσκο αρχικής επένδυσης για τον ιδιώτη στην 
παραγωγή ενός δημόσιου αγαθού.  

 

Διακρίσεις δημόσιων αγαθών 

Κάποια αγαθά δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενα ιδιοποίησης και να πωληθούν έναντι τιμής. Τέτοια 
είναι: 

 Τα καθαρά (αμιγή) δημόσια αγαθά (πχ. η εθνική διπλωματία, η εθνική άμυνα, τα αντιπλημμυρικά 
έργα κα.). δεν ισχύει καθόλου η αρχή του αποκλεισμού διότι: 

o Αυτά τα αγαθά είναι σαν τα ελευθέρια, 

o Δεν επιτυγχάνονται διμερείς συμφωνίες με τους χρήστες τους, 

o Οι πολίτες προσπαθούν να τα απολαύσουν δωρεάν. 

o Τέλος, είναι σχεδόν αδύνατη η επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε πολυπληθή σύνολα γιατί 
διαφοροποιούνται τα ατομικά συμφέροντα και διότι κανείς δε θέλει να πληρώσει. 

 Κοινόχρηστα αγαθά: ισχύει η αρχή του αποκλεισμού αλλά είτε κοστίζει πολύ (αστυνόμευση), είτε 
είναι χρονοβόρα (δρόμος). 

 Ημιδημόσια αγαθά ή μη αμιγή ή «οιονεί» δημόσια αγαθά (π.χ. παιδεία – υγεία): ισχύει η αρχή του 
αποκλεισμού, αλλά δεν αποτιμούνται τα επιπλέον οφέλη που προκαλούν αυτά τα αγαθά στο 
κοινωνικό σύνολο (εξωτερικές οικονομίες). Αγαθά στα οποία ο αποκλεισμός είναι εφικτός αλλά 
ανεπιθύμητος (για κοινωνικούς λόγους π.χ. πρωτοβάθμια υγεία).  

Στο πλαίσιο αυτό : 

 Εκπαίδευση : είναι ημιδημόσιο αγαθό 

 Υγεία : είναι ημιδημόσιο αγαθό 

 Αστικές συγκοινωνίες : είναι ημιδημόσιο αγαθό 

 Άμυνα : είναι καθαρό ή αμιγές δημόσιο αγαθό 

 Αναμετάδοση Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου από την ΕΡΤ : είναι ημιδημόσιο 
αγαθό  

 

 

 

 

 

 

 


