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1. Σκοποί ενότητας 
 

2. Περιεχόμενα ενότητας 

2.1 ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΜΠΤΗ  

«ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΛΗΡΗΣ (ΤΕΛΕΙΟΣ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ 
ΠΛΗΡΗΣ (ΑΤΕΛΗΣ) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» 

2.1.1  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  
Ένας κλάδος (industry) αποτελείται από ένα σύνολο επιχειρήσεων (firms) που 
παράγουν είτε ένα τυποποιημένο-ομοιογενές προϊόν είτε ένα διαφοροποιημένο 
προϊόν. Το προϊόν του κλάδου είναι το άθροισμα των προϊόντων των επιχειρήσεων 
του κλάδου. Κάθε κλάδος έχει διαφορετικούς αριθμούς επιχειρήσεων.  Τι έχουμε, 
όμως, να παρατηρήσουμε για το μέγεθος και τον αριθμό των επιχειρήσεων ενός 
κλάδου; Γιατί αλήθεια, κάποιοι κλάδοι έχουν πολλές επιχειρήσεις ενώ άλλοι μόνο μία; 
Τα ερωτήματα αυτά σχετίζονται με τη δομή της αγοράς. Η δομή της αγοράς έχει 
σχέση με τη συμπεριφορά των αγοραστών και των πωλητών που 
δραστηριοποιούνται σ’ αυτήν την αγορά. 

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας διακρίνονται παραδοσιακά σε τέσσερις 
κατηγορίες: στους πλήρως ανταγωνιστικούς, στα καθαρά μονοπώλια, στους 
μονοπωλιακά ανταγωνιστικούς και στα ολιγοπώλια. Ο τρόπος με τον οποίο 
διαμορφώνονται οι τιμές των προϊόντων και οι αποφάσεις των επιχειρήσεων για την 
ποσότητα του προϊόντος που θα παραχθεί διαφέρει σε κάθε μία από τις κατηγορίες 
αυτές που αναφέρονται ως μορφές αγοράς. Οι τέσσερις μορφές αγοράς 
αποσκοπούν στο να διευκολύνουν τη μελέτη της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων 
στην αγορά. 

 

 

 

 

 

 

Αγορές όπου επικρατεί ο τέλειος ανταγωνισμός δεν υπάρχουν στη πραγματικότητα, 
όμως αξίζει να μελετηθεί γιατί  οι συνθήκες του τέλειου ανταγωνισμού αποτελούν μια 
καλή αρχή με λογική βάση για την ανάπτυξη της βιομηχανικής οργάνωσης. 
Ορισμένες από τις συνθήκες του τέλειου ανταγωνισμού παρουσιάζονται σήμερα στις 
αναπτυγμένες χώρες, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην Αμερική και πρόσφατα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την προσπάθεια ενίσχυσης και λειτουργίας του 
ανταγωνιστικού πλαισίου και την δημιουργία και ίδρυση των αντιμονοπωλιακών 
νόμων που θα ενισχύουν περαιτέρω τον ανταγωνισμό.  

Τέλειος 
Ανταγωνισμός 

Μονοπώλιο ή 
Μονοψώνιο 

Ατελής 
Ανταγωνιστική 

Αγορά

Ολιγοπώλιο 
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Τέλος η έννοια του τέλειου ανταγωνισμού αποτελεί ένα μέτρο σύγκρισης με τις 
υπάρχουσες συνθήκες μιας αγοράς στην πραγματικότητα. Οι συνθήκες που 
χαρακτηρίζουν τον τέλειο ανταγωνισμό είναι οι ακόλουθες: 

 Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αγοραστών και πωλητών, ώστε να είναι 
αδύνατος ο επηρεασμός της τιμής ενός αγαθού, είτε ενός παραγωγικού 
συντελεστή από κάθε ένα από αυτούς 

 Όλες οι πωλήσεις αφορούν τελείως ομοιογενή προϊόντα 
 Όλοι οι αγοραστές και οι πωλητές έχουν τέλεια γνώση των συνθηκών της 

αγοράς και των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων 
 Όλοι οι αγοραστές και οι πωλητές συμπεριφέρονται σύμφωνα με την αρχή 

μεγιστοποίησης των ίδιων συμφερόντων, βασιζόμενοι στις γνώσεις τους για 
την αγορά 

 Υπάρχει ελευθερία εισόδου και εξόδου των αγοραστών και των πωλητών 
στην υπό εξέταση αγορά και πλήρης μετακίνηση των παραγωγικών 
συντελεστών. 

Τα χαρακτηριστικά του μονοπωλίου είναι:  

 (α) η ύπαρξη μιας μονάχα επιχείρησης που παράγει και προσφέρει ένα 
μονάχα προϊόν, και  

 (β) η έλλειψη στενών υποκατάστατων του προϊόντος. Τα μονοπώλια μπορεί 
να είναι ιδιωτικά είτε κρατικά.  

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές συνθήκες ύπαρξης του μονοπωλίου είναι οι ακόλουθες:  

 η κατοχή πρώτης ύλης,  
 η αποκλειστική κατοχή τεχνολογίας,  
 το μέγεθος της αγοράς σε σχέση με την τεχνολογία της παραγωγής και  
 ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων και η συγκέντρωση κεφαλαίου. 

Το ολιγοπώλιο είναι η πλέον συνηθισμένη μορφή αγοράς στις σύγχρονες 
καπιταλιστικές οικονομίες. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ολιγοπωλίου είναι τα 
ακόλουθα:  

 η ύπαρξη περισσοτέρων από δυο αλλά σχετικά ολίγων επιχειρήσεων που 
παράγουν και προσφέρουν το προϊόν,  

 η επιχείρηση που παράγει το προϊόν δεν μπορεί να ενεργεί ανεξάρτητα από 
τις άλλες επιχειρήσεις καθώς οι ενέργειες της επηρεάζουν την κατάσταση της 
αγοράς,  

 υπάρχει συμφωνία μεταξύ των επιχειρήσεων για την τιμή του προϊόντος 
 κάθε επιχείρηση επηρεάζεται από τις ενέργειες των άλλων επιχειρήσεων. 

 

2.1.2 Τι Πρέπει να Θυμάστε 
Οι βασικότερες μορφές αγοράς είναι:  

 (α)  Τέλειος ή Πλήρης Ανταγωνισμός (Perfect Competition) 
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 (β)  Μονοπώλιο (Monopoly)  
 (γ)  Ολιγοπώλιο (Oligopoly) 
 (δ)  Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός (Monopolistic Competition) 

 

2.1.3 Τέλειος ή Πλήρης Ανταγωνισμός  (Perfect Competition) 
Στον πλήρη ανταγωνισμό πρέπει να συντρέχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(1) Ο μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό ενός κλάδου 
που δραστηριοποιείται σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού είναι η παρουσία μεγάλου 
αριθμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και μετέχουν στην παραγωγική 
διαδικασία ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, προσφέροντας συνήθως τα προϊόντα 
τους σε οργανωμένες αγορές. Σύμφωνα λοιπόν με την αρχή της ατομικότητας 
(atomicity), υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός σχετικά μικρών επιχειρήσεων στον 
κλάδο, ώστε καμία επιχείρηση να μην είναι σε θέση να επηρεάσει την τιμή του 
προϊόντος και επιπλέον δεν έχει κανένα σημαντικό αποτέλεσμα και επίπτωση στις 
υπόλοιπες επιχειρήσεις και προμηθευτές. 

(2) Το προϊόν του κλάδου είναι απόλυτα ομοιογενές (product homogeneity). Οι 
επιχειρήσεις ενός τελείως ανταγωνιστικού κλάδου παράγουν ένα τυποποιημένο ή 
ομοιογενές προϊόν. Με δεδομένη την τιμή του, ο καταναλωτής είναι αδιάφορος ως 
προς τον πωλητή από τον οποίον το φυσικό αγαθό ή υπηρεσία αγοράζεται. Λόγω 
της τυποποίησης και ομοιογένειας του προϊόντος, κάθε προσπάθεια ανταγωνισμού 
στη διαφορά ποιότητας, επικέντρωσης σε έντονη διαφήμιση ή έντονης προώθησης 
των πωλήσεων θεωρείται μη αποτελεσματική. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι όσον 
αφορά τους αγοραστές, δεν πρέπει να υπάρχουν πραγματικές αλλά ούτε και 
φανταστικές διαφορές μεταξύ των προϊόντων, δηλαδή το προϊόν που προμηθεύουν 
οι διάφορες επιχειρήσεις στην αγορά ή στον κλάδο είναι ουσιαστικά το ίδιο. 

(3) Σε μία εντελώς ανταγωνιστική αγορά, οι επιχειρήσεις δεν ασκούν σημαντικό 
έλεγχο και δεν έχουν καμία επίδραση στην τιμή του παραγόμενου προϊόντος του 
κλάδου. Και αυτό γιατί κάθε επιχείρηση παράγει ένα τόσο μικρό μερίδιο της 
συνολικής παραγωγής του κλάδου έτσι ώστε οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του 
συνολικής παραγωγής της ίδιας επιχείρησης δεν θα επηρεάσει αισθητά την 
προσφορά του κλάδου, και κατά συνέπεια την τιμή του αγαθού ή της υπηρεσίας. 
Γενικά, κάθε επιχείρηση σε μία τελείως ανταγωνιστική αγορά δεν μπορεί να 
διαμορφώσει την τιμή του παραγόμενου προϊόντος του κλάδου, αλλά μπορεί μόνο να 
προσαρμόσει την διαδικασία παραγωγής της επιχείρησης σ’ αυτήν την τιμή. Η 
επιχείρηση απολαμβάνει την ίδια τιμή ανά μονάδα προϊόντος, είτε αυτή παράγει 
μεγάλη ποσότητα, είτε μικρή.   

(4) Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια που να δυσκολεύουν την είσοδο των 
επιχειρήσεων στον κλάδο ή την έξοδο από αυτόν. Οι νέες επιχειρήσεις μπορούν 
ελεύθερα να εισέλθουν, ενώ οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις μπορούν ελεύθερα να 
αποχωρήσουν από μια τελείως ανταγωνιστική αγορά. Δεν υπάρχουν σημαντικά 
εμπόδια, όπως για παράδειγμα νομικά, τεχνολογικά, χρηματοοικονομικά που να 
εμποδίζουν την ελεύθερη είσοδο και έξοδο επιχειρήσεων από τον κλάδο. Σύμφωνα 
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με την υπόθεση των ίσων ευκαιριών (equal access) όλες οι επιχειρήσεις έχουν 
πρόσβαση στις τεχνολογίες για την παραγωγή αγαθών, και επίσης κάθε επιχείρηση 
μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει (free entry and exit) όποτε το επιθυμεί από την 
αγορά ή τον κλάδο. 

(5) Οι επιχειρήσεις ενός τελείως ανταγωνιστικού κλάδου αντιμετωπίζουν οριζόντια 
καμπύλη ζήτησης. Ανεξάρτητα από την ποσότητα που πουλάει, η επιχείρηση δέχεται 
την τιμή της αγοράς. Εάν η επιχείρηση επιδιώξει να πουλήσει το παραγόμενο προϊόν 
σε τιμή υψηλότερη της αγοράς, δεν θα πουλήσει τίποτα: οι καταναλωτές θα 
στραφούν σε κάποια από τις άλλες επιχειρήσεις, της οποίας το προϊόν θεωρείται 
τέλειο υποκατάστατο. Επίσης, αφού η επιχείρηση μπορεί να πουλήσει όση ποσότητα 
επιθυμεί στην τιμή της αγοράς δεν υπάρχει λόγος να ζητήσει χαμηλότερη τιμή. 

(6) Τέλος, ισχύει η υπόθεση της πλήρους πληροφόρησης (perfect information), όπου 
αναφορικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις αλλά και οι 
καταναλωτές, έχουν πλήρη ενημέρωση, γνώση και πληροφόρηση σχετικά με τις τιμές 
που υπάρχουν στην αγορά, τους παραγωγικούς συντελεστές, την διαθέσιμη 
τεχνολογία, τις προτιμήσεις που υπάρχουν και το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει. 

Όταν υπάρχει πλήρης ανταγωνισμός σε ένα κλάδο, η τιμή του προϊόντος 
προσδιορίζεται από τη συνολική προσφορά και ζήτηση. Η επιχείρηση δεν είναι σε 
θέση να επηρεάσει την τιμή του προϊόντος. Κάθε επιχείρηση πρέπει να θεωρήσει την 
τιμή ως δεδομένη από την αγορά. Όπως γνωρίζουμε σε όλες τις μορφές αγοράς οι 
επιχειρήσεις επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Στο βραχυχρόνιο 
διάστημα μια επιχείρηση έχει ορισμένα σταθερά έξοδα, ανεξάρτητα από τον όγκο της 
παραγωγής της. 

Για να μπορέσει να προσδιορίσει το επίπεδο παραγωγής που εξασφαλίζει τη 
μεγιστοποίηση των κερδών ή την ελαχιστοποίηση των ζημιών μιας επιχείρησης 
υπάρχουν δύο τρόποι. 

Ο πρώτος τρόπος είναι να υπολογισθεί το συνολικό κόστος και το συνολικό έσοδο, 
που είναι το γινόμενο της ποσότητας επί την τιμή του προϊόντος. 

Ο δεύτερος τρόπος είναι να συγκριθεί το οριακό κόστος με το οριακό έσοδο για 
διάφορα επίπεδα παραγωγής και να προσδιορισθεί το επίπεδο εκείνο που εξισώνει 
αυτά τα δυο μεγέθη και έτσι μεγιστοποιεί το κέρδος της επιχείρησης ή ελαχιστοποιεί 
τη ζημιά της. 

2.1.4 Η Τιμολόγηση στον Πλήρη ή Τέλειο Ανταγωνισμό 
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στόχος της κάθε επιχείρησης είναι να μεγιστοποιεί τα 
κέρδη της, το οποίο συνεπάγεται ότι αυτό συμβαίνει στην περίπτωση εκείνη όπου το 
οριακό έσοδο (MR) ισούται με το οριακό κόστος (MC).  

MR = MC 

Να υπενθυμίσουμε όπως έχουμε ήδη αναλύσει, ότι τα οριακά έσοδα (MR) ισούνται 
με την μεταβολή στα συνολικά έσοδα που προέρχονται από την μεταβολή σε μια 
επιπλέον μονάδα προϊόντος που πωλείται. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τα συνολικά 
έσοδα ισούνται με την κλίση της καμπύλης των συνολικών εσόδων (TR).  
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Περαιτέρω,όμως, στον τέλειο ανταγωνισμό τα οριακά έσοδα (MR) ισούνται με την 
τιμή (p), δηλαδή MR = p. Πιο συγκεκριμένα, επειδή λοιπόν η τιμή (p) στο καθεστώς 
του τέλειου ανταγωνισμού είναι σταθερή για κάθε επιχείρηση, τα οριακά έσοδα (MR) 
ισούνται με την τιμή, δηλαδή MR = p. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν μια επιχείρηση θέτει 
την τιμή πάνω από την τιμή των υπολοίπων επιχειρήσεων, τότε δεν πουλάει τίποτα.  

Εάν αντίθετα μια επιχείρηση θέτει την τιμή πάνω από την τιμή των υπολοίπων 
επιχειρήσεων, τότε θα «καρπούται» όλη την ζήτηση της αγοράς, που όμως είναι 
δυσανάλογη με την παραγωγική της ικανότητα, δηλαδή δεν θα μπορεί να 
ανταποκριθεί σε τόσο μεγάλη ζήτηση. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με το 
επίπεδο τιμής που τίθεται, η ζήτηση μεταβάλλεται από το μηδέν στο «άπειρο».  
Οπότε η άριστη συνθήκη γίνεται:  

p = MC 

Αυτό σημαίνει, με άλλα λόγια, ότι στο καθεστώς του τέλειου ανταγωνισμού, η 
επιχείρηση μεγιστοποιεί βραχυχρόνια τα κέρδη της στο σημείο εκείνο του προϊόντος 
όπου τα οριακά έσοδα (MR) ή η τιμή (p) ισούται με το οριακό κόστος (MC). 

Στην αγορά του τέλειου ανταγωνισμού, η τιμή του προϊόντος καθορίζεται 
αποκλειστικά από την τομή της αγοραίας καμπύλης ζήτησης και της αγοραίας 
καμπύλης προσφοράς του προϊόντος.  

Πιο συγκεκριμένα, στο ακόλουθο διάγραμμα (α) παρουσιάζεται η καμπύλη ζήτησης 
που αντιμετωπίζει μια αντιπροσωπευτική επιχείρηση στο καθεστώς του πλήρους ή 
τέλειου ανταγωνισμού. Σύμφωνα με το διάγραμμα (α) παρατηρούμε ότι η  καμπύλη 
ζήτησης είναι εντελώς – απεριόριστα ελαστική (infinitely elastic) και παρουσιάζεται 
ως μια οριζόντια παράλληλη γραμμή στην τιμή της ισορροπίας της αγοράς, δηλαδή 
στην pR, 

     P           p 
           S 
 
 
 
  
   
         
    pR         d                     pR 
  
 
 
 
 
 
              D  
 
         0          (α)           q         0                                (β)         q 

Διάγραμμα 1. Η καμπύλη ζήτησης στον τέλειο ανταγωνισμό 
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Όπως επίσης παρατηρούμε στο διάγραμμα (β) η τιμή του προϊόντος καθορίζεται 
αποκλειστικά από την τομή της αγοραίας καμπύλης ζήτησης και εκείνης της αγοραίας 
καμπύλης προσφοράς του προϊόντος, όπου η επιχείρηση μπορεί να πουλάει κάθε 
ποσότητα προϊόντος σε αυτή την τιμή, δηλαδή στην pR, 
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Διάγραμμα 2. Οι καμπύλες συνολικών εσόδων και συνολικού κόστους 
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Στα ανωτέρω διαγράμματα 2 παρατηρούμε την παρουσίαση των καμπυλών 
συνολικών εσόδων (TR), συνολικού κόστους (TC) και την περιοχή ζημιών και 
κερδών. Η μεγιστοποίηση των κερδών επιτυγχάνεται στο σημείο D και D’, αντίστοιχα. 

Τα συνολικά κέρδη (TP, total profits) της επιχείρησης μπορεί να υπολογισθούν από 
την ακόλουθη ταυτότητα, εάν από τα συνολικά έσοδα (TR, total revenues) 
αφαιρέσουμε το συνολικό κόστος (TC, total cost): 

TP = TR – TC 

Στην περίπτωση που τα συνολικά έσοδα είναι μεγαλύτερα από το συνολικό κόστος,  
έχουμε κέρδος. Αντίθετα, στην περίπτωση που τα συνολικά έσοδα είναι μικρότερα 
από το συνολικό κόστος έχουμε ζημία. 

 

Παράδειγμα 1 

Ποιο από τα ακόλουθα παραδείγματα βιομηχανιών προσεγγίζει περισσότερο το 
υπόδειγμα του τέλειου ή πλήρους ανταγωνισμού ; 

(α)  Βιομηχανία αυτοκινήτων 

(β)  Βιομηχανία τσιγάρων  

(γ)  Βιομηχανία εφημερίδων  

(δ)  Βιομηχανία σιτηρών 

Απάντηση στο Παράδειγμα 1 

Η σωστή απάντηση είναι η (δ) η βιομηχανία σιτηρών. Στις τρεις προηγούμενες 
επιλογές έχουμε αγορά που αποτελείται από σχετικα λίγους πωλητές και 
επιχειρήσεις, όπου επίσης έχουμε την ύπαρξη διαφοροποιημένου σχετικά προϊόντος 
αλλά και ότι απαιτείται η ύπαρξη τεραστίων αρχικών κεφαλαίων και επενδύσεων για 
να μπορέσουν να εισέλθουν στην αγορά οι διάφορες επιχειρήσεις. Οι περιοριστικές 
αυτές συνθήκες δεν ισχύουν ιδιαίτερα στην περίπτωση της βιομηχανίας των σιτηρών. 

 

Δραστηριότητα 1 

Εξηγήστε συνοπτικά τι εννοούμε με τα τέσσερα βασικά στοιχεία και υποθέσεις του 
τέλειου ανταγωνισμού που αναλύσαμε και οριοθετήσαμε σε αυτό το κεφάλαιο. 

Απάντηση στη Δραστηριότητα 1 

Σύμφωνα με την ανάλυση και οριοθέτηση του υποδείγματος του τέλειου 
ανταγωνισμού έχουμε: 

(α) Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, στο υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού θα 
πρέπει να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πωλητών-επιχειρήσεων και αγοραστών-
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καταναλωτών, όπου κάθε επιχείρηση και καταναλωτής θα είναι ή και θα 
συμπεριφέρονται  ως «μικροί», με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατον ο καθένας 
από μόνος του να επηρεάσει την τιμή του προϊόντος της αγοράς. Με άλλα λόγια, 
αυτό σημαίνει ότι μια μεταβολή στο προϊόν της αγοράς από κάθε μια επιχείρηση δεν 
θα είναι ικανή να επηρεάσει την σχετική τιμή του προϊόντος στην αγορά. Το ίδιο 
ισχύει και για τους καταναλωτές, όπου είναι τόσο «μικροί» από μόνοι τους ώστε να 
αδυνατούν να «διαπραγματευθούν» με τους πωλητές-επιχειρήσεις, για παράδειγμα, 
για μια μείωση της τιμής και για καλύτερους όρους πίστωσης. 

(β) Σύμφωνα με την δεύτερη υπόθεση στο υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού, θα 
πρέπει το προϊόν της αγοράς να είναι ομοιογενές, έτσι ώστε ο καταναλωτής να 
αδυνατεί να διακρίνει μεταξύ των προϊόντων της μιας επιχείρησης και της άλλης και 
άρα να είναι αδιάφορος από το ποια επιχείρηση θα επιλέξει για να αγοράσει την 
ποσότητα του προϊόντος που επιθυμεί. Η συγκεκριμένη αυτή υπόθεση δεν 
αναφέρεται μονάχα στα χαρακτηριστικά του προϊόντος αλλά και στα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα στην τοποθεσία του προϊόντος, στην διάθεση 
του προϊόντος, κλπ. 

(γ)  Σύμφωνα με την τρίτη υπόθεση, στο υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού θα 
πρέπει να υπάρχει τέλεια κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών, όπου για 
παράδειγμα οι εργαζόμενοι και οι υπόλοιποι παραγωγικοί συντελεστές θα πρέπει να 
μετακινούνται άμεσα «γεωγραφικά» από την μία εργασία στην άλλη, όπως επίσης 
και να ανταποκρίνονται άμεσα στα διάφορα κίνητρα και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
Αυτό σημαίνει, με άλλα λόγια, ότι δεν υπάρχει κάποιο μονοπώλιο στην κατοχή των 
παραγωγικών συντελεστών από τις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα δεν 
υπάρχουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας που να δημιουργούν «μονοπωλιακά 
καθεστώτα», έτσι ώστε να απαιτούνται τεράστια μεγάλα κεφάλαια για την είσοδο μια 
επιχείρησης στην αγορά. 

(δ) Σύμφωνα με την τέταρτη υπόθεση, στο υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού 
τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις έχουν τέλεια γνώση και πληροφόρηση 
σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές τιμές, κόστη και οικονομικές ευκαιρίες, 
γενικότερα. Αυτό με άλλα λόγια, σημαίνει  ότι οι καταναλωτές δεν θα υποχρεούται να 
πληρώσουν μεγαλύτερες τιμές από ότι είναι αναγκαίο για την αγορά του προϊόντος. 
Οι διαφοροποιήσεις (εναλλαγές-μεταβολές) τιμών στην αγορά ελαχιστοποιούνται 
αυτόματα και τελικά θα επικρατήσει μια ενιαία τιμή στην διάθεση του προϊόντος στην 
αγορά του τέλειου ανταγωνισμού. Τέλος, στο υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού 
και με βάση την υπόθεση της τέλειας γνώσης των τρεχουσών αλλά και μελλοντικών 
τιμών και του κόστους, οι παραγωγοί-επιχειρήσεις θα γνωρίζουν επακριβώς την 
ποσότητα εκείνη που θα πρέπει να παράγουν και μπορούν να διαθέσουν στην 
αγορά.  

 

Δραστηριότητα 2 

Αναπτύξτε και δικαιολογήσατε τον συλλογισμό σας σχετικά με τα ακόλουθα 
ερωτήματα: 
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(α) Μπορεί το καθεστώς του τέλειου ανταγωνισμού εύκολα να συναντηθεί 
στην πραγματικότητα; 

(β)  Γιατί αναλύουμε και εξετάζουμε το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού; 

Απάντηση στη Δραστηριότητα 2 

(α) Με βάση τα όσα ήδη έχουμε αναπτύξει και αναλύσει σχετικά με την θεωρία για το 
καθεστώς του τέλειου ανταγωνισμού, δηλαδή σχετικά με τις υποθέσεις και τους 
περιορισμούς δεν είναι εύκολο να υπάρξει στην πραγματικότητα μια αγορά που να 
ισχύει το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού όπου θα ισχύουν όλες εκείνες οι 
περιοριστικές υποθέσεις και οι περιορισμοί που θέτει το σχετικό υπόδειγμα. Ίσως 
από τις λίγες εκείνες περιπτώσεις όπου μπορούν να ισχύουν οι περισσότεροι, 
δηλαδή οι τρεις από τους τέσσερις περιορισμούς-υποθέσεις, είναι η περίπτωση των 
γεωργικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα, των αγορών του σιταριού και του 
καλαμποκιού. 

(β) Το γεγονός ότι το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού δεν υπάρχει και δεν 
συναντάται συνήθως στην πραγματικότητα, δεν μειώνει καθόλου την αξία του 
υποδείγματος. Στην οικονομική θεωρία, η θεωρία θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή είτε 
να απορρίπτεται κυρίως με βάση την δυνατότητα της να εξηγήσει και να κάνει 
ακριβείς προβλέψεις και όχι τόσο με βάση την πραγματοποίηση των υποθέσεων. Το 
υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού μας δίδει, έστω και σε γενικό επίπεδο, αρκετές 
χρήσιμες εξηγήσεις και προβλέψεις σχετικά με αρκετά πραγματικά οικονομικά 
φαινόμενα, όποτε οι υποθέσεις του υποδείγματος του τέλειου ανταγωνισμού 
προσεγγιστικά ισχύουν. Επιπλέον το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού μας 
βοηθάει να αξιολογήσουμε και να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα με την οποία 
οι παραγωγικοί συντελεστές χρησιμοποιούνται κάτω από διαφορετικές μορφές 
οργάνωσης των αγορών. 

 

Δραστηριότητα 3 

Εξηγήστε και αναλύσατε εάν όλες οι επιχειρήσεις σε μια ανταγωνιστική αγορά πρέπει 
να έχουν τις ίδιες καμπύλες κόστους, έτσι ώστε η βιομηχανία να είναι σε μακροχρόνια 
ισορροπία και θα πρέπει να είναι έχουν όλες τα ίδια περίπου ποσοστά κέρδους. 

Απάντηση στη Δραστηριότητα 3 

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι θα απαντούσαν θετικά στο ανωτέρω ερώτημα. Εάν 
μερικές επιχειρήσεις εμφανίζουν να έχουν χαμηλότερο κόστος απ’ ότι οι υπόλοιπες 
επιχειρήσεις, αυτό βασικά μπορεί να οφείλεται σε ότι αυτές χρησιμοποιούν 
περισσότερο αποδοτικούς παραγωγικούς συντελεστές ή έχουν καλύτερους 
πλουτοπαραγωγικούς πόρους, όπως για παράδειγμα, μεγαλύτερη παραγωγικότητα 
και αποδοτικότητα από την γη ή ακόμη και καλύτερη διαχείριση και διοίκηση 
(management). Οι ανώτερες αυτές πλουτοπαραγωγικές δυνάμεις και πόροι θα 
καθιστούν περισσότερο αποδοτικές και παραγωγικές τις επιχειρήσεις εκείνες που τις 
χρησιμοποιούν. Στην πραγματικότητα, η επιχείρηση θα πρέπει να κοστολογήσει 
όλους εκείνους τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους που κατέχει και χρησιμοποιεί και 
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επίσης οι  δυνάμεις του ανταγωνισμού θα «ωθήσουν» την επιχείρηση ώστε να 
μειώσει το κόστος ευκαιρίας από όλους εκείνους τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους 
που δεν κατέχει και δεν χρησιμοποιεί. Άρα συμπερασματικά οι ιδιοκτήτες και οι 
κάτοχοι των πλουτοπαραγωγικών πόρων είναι εκείνοι που λαμβάνουν το όφελος, με 
την μορφή υψηλότερων τιμών ή και αποδόσεων, από την μεγαλύτερη αποδοτικότητα 
και παραγωγικότητα παρά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τους 
πλουτοπαραγωγικούς πόρους, με την μορφή του χαμηλότερου κόστους. Το 
αποτέλεσμα αυτό θα έχει επίπτωση σε όλες τις επιχειρήσεις να έχουν τις ίδιες 
καμπύλες κόστους. Άρα όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν την ίδια 
συμπεριφορά και άρα να έχουν όλες τα ίδια περίπου ποσοστά κέρδους στην 
μακροχρόνια ισορροπία. 

 

Άσκηση  Αυτο-αξιολόγησης 1 

Έστω τα ακόλουθα δεδομένα για μια επιχείρηση στο καθεστώς του πλήρους 
ανταγωνισμού. Ζητούνται με βάση τα ακόλουθα δεδομένα να υπολογισθούν τα 
ακόλουθα: 

(α)  Συνολικά Έσοδα (TR,) και  

(β) Τα Κέρδη ή Ζημιές της επιχείρησης. 

Προϊόν 
(Q) 

Τιμή € (P) 
= MR (€) 

Συνολικό 
Κόστος (TC) 

0 8 800 
100 8 2000 
200 8 2300 
300 8 2400 
400 8 2524 
500 8 2775 
600 8 3200 
650 8 3510 
700 8 4000 
800 8 6400 

Η λύση δίνεται στο τέλος του κεφαλαίου. 

 

Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 2 

Έστω και πάλι ορισμένα από τα ανωτέρω δεδομένα για μια επιχείρηση στο 
καθεστώς του πλήρους ανταγωνισμού. Με βάση τα ακόλουθα δεδομένα ζητούνται να 
υπολογισθούν: 

(α) Το Οριακό Κόστος (MC, marginal cost) 

(β) Το Μέσο Κόστος (AC, average cost) 

(γ) Τα Κέρδη ανά Μονάδα Προϊόντος (Profits per Unit) και  

(δ) Τα Συνολικά Κέρδη (Total Profits) 
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Προϊόν 
(Q) 

Τιμή € (P) 
= MR (€) 

Συνολικό 
Κόστος (TC) 

0 8 800 
100 8 2000 
200 8 2300 
300 8 2400 
400 8 2524 
500 8 2775 
600 8 3200 
650 8 3510 
700 8 4000 
800 8 6400 

Η λύση δίνεται στο τέλος του κεφαλαίου. 

2.1.5 Βιομηχανίες Σταθερού Κόστους (Constant Cost Industry) 
Στο καθεστώς του πλήρους ανταγωνισμού εάν υποθέσουμε ότι η καμπύλη ζήτησης 
για το προϊόν αυξάνει έτσι ώστε να συνεπάγεται μια μεγαλύτερη τιμή ισορροπίας για 
την αγορά, κάθε επιχείρηση θα επεκτείνει το προϊόν της μέσα στα πλαίσια της 
αγοράς για να μπορέσει να έχει επιπλέον κέρδη σε βραχυχρόνια βάση.  

Σε μακροχρόνια όμως βάση αυτό θα προσελκύσει ένα μεγαλύτερο αριθμό 
επιχειρήσεων που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά και εάν οι τιμές των 
παραγωγικών συντελεστών παραμείνουν σταθερές, η προσφορά του προϊόντος θα 
αυξηθεί μέχρι εκείνο το σημείο που η τιμή ισορροπίας στην αγορά θα 
επανακαθορισθεί. Στην περίπτωση αυτή η μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς του 
προϊόντος της βιομηχανίας θα είναι μια οριζόντια γραμμή και η βιομηχανία θα 
αναφέρεται ως «βιομηχανία σταθερού κόστους».  

Όπως λοιπόν μπορούμε να παρατηρήσουμε στα ακόλουθα διαγράμματα (1α) και 
(1β), η αρχική τιμή-σημείο ισορροπίας της αγοράς, pR και στο σημείο Ε (διάγραμμα 
1α) και στο σημείο 1 (διάγραμμα 1β), που θα καθορίζεται από την τομή των 
καμπυλών ζήτησης (D) και προσφοράς (S).  

Εάν όμως περαιτέρω η καμπύλη ζήτησης αυξηθεί στην νέα θέση (D’), τότε η νέα 
τιμή-σημείο ισορροπίας της αγοράς, pR’ θα βρίσκεται στο σημείο 2 (διάγραμμα 3β) 
στην τομή των νέων καμπυλών ζήτησης (D’) και προσφοράς (S), όπου κάθε 
επιχείρηση θα αυξάνει βραχυχρόνια το προϊόν της και θα πραγματοποιεί κέρδη 
ύψους Ε’Α (διάγραμμα 3α).  

Τέλος, επειδή όλες οι επιχειρήσεις θα πραγματοποιούν κέρδη, αυτό θα έχει ως 
συνέπεια μακροχρόνια περισσότερες επιχειρήσεις να εισέλθουν στην  αγορά γεγονός 
που θα μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς στην νέα θέση της, δηλαδή στην (S’), 
οπότε τώρα θα δημιουργηθεί ένα νέο σημείο ισορροπίας, δηλαδή το σημείο 3 
(διάγραμμα 3β), από την τομή των νέων καμπυλών ζήτησης (D’) και προσφοράς (S’) 
με το αντίστοιχο σημείο ισορροπίας Ε (διάγραμμα 3α).  
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     P    MC       p 

          S        S’ 

pR’                 Ε’     d2              2 

              AC 

               Α       LS  

    pR   Ε      d1                     pR              1  3 

  

 

 

              D      D’ 

 

         0                     (α)           q         0                (β) q 

Διάγραμμα 3. Βιομηχανίες σταθερού κόστους 

Εάν τώρα ενώσουμε τα σημεία 1 και 3 έχουμε την μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς 
(LS) για το καθεστώς του τέλειου ανταγωνισμού και επειδή είναι μια οριζόντια γραμμή 
που αντιστοιχεί στο σημείο ελάχιστο μέσο κόστος (δηλαδή, στο σημείο Ε) θεωρείται 
και ονομάζεται ως «βιομηχανία σταθερού κόστους». 

2.1.6 Βιομηχανίες Αυξανόμενου Κόστους (Increasing Cost 
Industry) 

Εάν τώρα υποθέσουμε ότι οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών αυξάνονται 
καθόσον νέες βιομηχανίες εισέρχονται και προσελκύονται πλέον στον κλάδο από την 
αύξηση των κερδών τους, τότε έχουμε τις ονομαζόμενες αύξουσες βιομηχανίες 
κόστους. Στην περίπτωση αυτή η μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς θα έχει θετική 
κλίση φανερώνοντας ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντος θα «ωθούν» 
μακροχρόνια τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα. 

     P                 MC’    MC                   p             S’ 

            AC’     S        

pR’                 Ε’     d2              2          LS 

             Ε’’       d3       AC      3 

               Α     

    pR   Ε      d1                     pR              1  

  

 

 

              D      D’ 

 

         0   (α)           q         0                                    (β) q 

Διάγραμμα 4. Βιομηχανίες Αυξανόμενου Κόστους 
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Όπως λοιπόν μπορούμε και πάλι να παρατηρήσουμε από τα ανωτέρω διαγράμματα 
(4α) και (4β), η αρχική τιμή-σημείο ισορροπίας της αγοράς, pR βρίσκεται στο σημείο Ε 
(διάγραμμα 2α) και στο σημείο 1 (διάγραμμα 4β), που θα καθορίζεται από την τομή 
των καμπυλών ζήτησης (D) και προσφοράς (S). Εάν όμως περαιτέρω η καμπύλη 
ζήτησης αυξηθεί στην νέα θέση (D’), τότε η νέα τιμή-σημείο ισορροπίας της αγοράς, 
pR’ θα βρίσκεται στο σημείο 2 (διάγραμμα 4β) στην τομή των νέων καμπυλών 
ζήτησης (D’) και προσφοράς (S), όπου κάθε επιχείρηση θα αυξάνει βραχυχρόνια το 
προϊόν της και θα πραγματοποιεί κέρδη ύψους Ε’Α (διάγραμμα 4α).  

Εάν όμως οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών αυξηθούν από την είσοδο νέων 
επιχειρήσεων στην αγορά, τότε οι καμπύλες κόστους  θα μετακινηθούν προς τα άνω, 
δηλαδή στα νέα σημεία (AC’) και (MC'), όπου πλέον το νέο σημείο ισορροπίας, 
δηλαδή το σημείο 3 (διάγραμμα 4β) θα δίνεται από την τομή των νέων καμπυλών 
ζήτησης (D’) και προσφοράς (S’) με το αντίστοιχο σημείο ισορροπίας Ε’’ (διάγραμμα 
4α). Εάν τώρα ενώσουμε τα σημεία 1 και 3 έχουμε την μακροχρόνια καμπύλη 
προσφοράς (LS) για το καθεστώς του τέλειου ανταγωνισμού και επειδή είναι μια 
γραμμή με θετική κλίση που αντιστοιχεί στο νέο σημείο ελάχιστου μέσου κόστους 
(δηλαδή, στο σημείο Ε’’) θεωρείται και ονομάζεται ως «βιομηχανία αυξανόμενου 
κόστους». 

2.1.7 Βιομηχανίες Μειωμένου Κόστους (Decreasing Cost Industry) 
Τέλος στην περίπτωση που υποθέσουμε ότι οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών 
μειωθούν, καθόσον νέες βιομηχανίες εισέρχονται πλέον στον κλάδο και τα κέρδη 
διευρύνονται περισσότερο, τότε έχουμε τις ονομαζόμενες βιομηχανίες μειωμένου 
κόστους και στη συγκεκριμένη περίπτωση η νέα μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς 
(LS) για το καθεστώς του τέλειου ανταγωνισμού θα έχει αρνητική κλίση, όπου μας 
φανερώνουν ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντος θα «ωθούν» μακροχρόνια τις 
τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα. 

 

Παράδειγμα 2 

Ας υποθέσουμε ότι η ζήτηση της αγοράς σε ένα καθεστώς πλήρους ανταγωνιστικής 
βιομηχανίας δίνεται από την ακόλουθη συναρτησιακή μορφή: QD = 70.000 – 5.000 P 
και ότι η συνάρτηση της προσφοράς της αγοράς δίνεται από την ακόλουθη 
συναρτησιακή μορφή: QS = 40.000 + 2.500 P, όπου P είναι η τιμή σε €. Ζητούνται 
σύμφωνα με τα άνω δεδομένα να υπολογισθούν: 

(α)  Η τιμή ισορροπίας της αγοράς 

(β) Να βρεθεί η δομή της ζήτησης της αγοράς και η δομή της προσφοράς της 
αγοράς για τις ακόλουθες τιμές 9 €, 8 €, 7 €, 6 €, 5 €, 4 €, 3 €, 2 € και 1 €. 

(γ) Επίσης να σχεδιασθεί η καμπύλη ζήτησης της αγοράς και η καμπύλη 
προσφοράς της αγοράς και επίσης η καμπύλη ζήτησης για κάθε μια από τις 
100 όμοιες πλήρως ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στην βιομηχανία. 

(δ)  Ποια θα είναι η εξίσωση της καμπύλης ζήτησης της επιχείρησης; 
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Απάντηση στο Παράδειγμα 2 

(α)  Σε μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά και με την απουσία κάθε «δύναμης» που 
θα μπορεί να ελέγξει και επηρεάσει την ζήτηση και την προσφορά, όπως για 
παράδειγμα είναι η κυβερνητική πολιτική και ο έλεγχος, η τιμή του προϊόντος 
καθορίζεται αποκλειστικά από την καμπύλη ζήτησης της αγοράς και από την 
καμπύλη προσφοράς της αγοράς.  Πιο συγκεκριμένα: 

QD = QS ή εναλλακτικά 

70.000 – 5.000 P  = 40.000 + 2.500 P ή εναλλακτικά 

30.000 = 7.500 P ή εναλλακτικά 

P = 4 € που είναι και η τιμή ισορροπίας (equilibrium price). 

(β)  Για να βρεθεί η δομή της ζήτησης της αγοράς και η δομή της προσφοράς της 
αγοράς για τις ακόλουθες τιμές 9 €, 8 €, 7 €, 6 €, 5 €, 4 €, 3 €, 2 € και 1 €, 
χρησιμοποιούμε την συναρτησιακή μορφή της ζήτησης QD = 70.000 – 5.000 P. Και 
την συναρτησιακή μορφή της προσφοράς QS = 40.000 + 2.500 P,  και 
αντικαθιστούμε για κάθε μια από τις τιμές του P που μας δίνονται. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα. 

P (€) QD QS 
9 25000 62500 
8 30000 60000 
7 35000 57500 
6 40000 55000 
5 45000 52500 
4 50000 50000 
3 55000 47500 
2 60000 45000 
1 65000 42500 

(γ)  Σχεδιάζουμε την καμπύλη ζήτησης της αγοράς και την καμπύλη προσφοράς της 
αγοράς για κάθε μια από τις 100 όμοιες πλήρως ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στην 
βιομηχανία. 

Όπως παρατηρούμε το σημείο ισορροπίας είναι στην P = 4 € που είναι και η τιμή 
ισορροπίας (equilibrium price) και στην Q = 50000, όπου QD =QS, όπως αναλύσαμε 
και αποδείξαμε στα ανωτέρω ερωτήματα (α) και (β) αυτής της άσκησης. 
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(δ) Η εξίσωση για τη καμπύλη ζήτησης της επιχείρησης για το καθεστώς του τέλειου 
ανταγωνισμού δίνεται από την σχέση, P = 4 €, που σημαίνει ότι η επιχείρηση μπορεί 
να πουλάει οιανδήποτε ποσότητα σ’ αυτή την τιμή. Να παρατηρήσουμε ότι εάν μια 
μονάχα επιχείρηση αυξήσει την ποσότητα του προϊόντος που παράγει και πωλεί, το 
αποτέλεσμα και οι επιπτώσεις στην τιμή ισορροπίας της αγοράς θα είναι αρνητικό. 
Περαιτέρω, εάν όλες οι επιχειρήσεις αυξήσουν την παραγωγή και το προϊόν, η 
καμπύλη προσφοράς θα μετακινηθεί προς τα δεξιά με συνέπεια να οριοθετηθεί μια 
νέα χαμηλότερη τιμή ισορροπίας στην αγορά. 

Παράδειγμα 3 

Ξεκινώντας από την συνθήκη μακροχρόνιας ισορροπίας σε μια βιομηχανία τον 
τέλειου ανταγωνισμού, εάν η καμπύλη ζήτησης της αγοράς μετακινείται, τότε ποιο θα 
είναι το επιπλέον σχετικό βάρος αναπροσαρμογής στις τιμές σχετικά με την 
παραγωγή προϊόντος στην  περίοδο της αγοράς για το βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο 
διάστημα; 

Απάντηση στο Παράδειγμα 3 

Στο ακόλουθο διάγραμμα D είναι η αυθεντική καμπύλη ζήτησης της αγοράς και Ε 
είναι το πραγματικό σημείο ισορροπίας. Εάν τώρα η καμπύλη ζήτησης της αγοράς 
μετακινηθεί στην νέα θέση D’, το νέο σημείο ισορροπίας της αγοράς θα είναι το Ε1, 
ενώ το Ε2 θα είναι το νέο βραχυχρόνιο σημείο ισορροπίας και τέλος το σημείο Ε3 θα 
είναι το νέο μακροχρόνιο σημείο ισορροπίας που αντιστοιχεί σε μια αυξανόμενου 
κόστους βιομηχανία.  

Έτσι το «βάρος αναπροσαρμογής» μετακυλύεται αποκλειστικά στις τιμές της αγοράς, 
και πιο συγκεκριμένα, μετακυλύεται μονάχα στις τιμές στην βραχυχρόνια περίοδο και 
πολύ λιγότερο μακροχρόνια, συγκριτικά με την βραχυχρόνια περίοδο. Φυσικά, εάν η 
βιομηχανία ήταν σταθερού κόστους, τότε ολόκληρο το «βάρος αναπροσαρμογής» θα 
έπεφτε αποκλειστικά στο προϊόν και στην παραγωγή μακροχρόνια. 
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Δραστηριότητα 4 

Να διακρίνετε μεταξύ των ακόλουθων εννοιών: 

(α) Φθίνουσες Αποδόσεις (Decreasing Returns to Scale) και των Βιομηχανιών 
Αυξανόμενου  Κόστους (Increasing Cost Industries). 

(β) Αύξουσες Αποδόσεις Κλίμακας (Increasing Returns to Scale) και των 
Βιομηχανιών Μειωμένου  Κόστους (Decreasing Cost Industries). 

(γ) Σταθερές Αποδόσεις Κλίμακας (Constant Returns to Scale) και των Βιομηχανιών 
Σταθερού  Κόστους (Constant Cost Industries). 

Απάντηση στη Δραστηριότητα 4 

(α) Οι Φθίνουσες Αποδόσεις Κλίμακας (Decreasing Returns to Scale) ή άλλως Αντί-
οικονομίες (diseconomies) αναφέρονται στο άνω τμήμα της καμπύλης και στην 
αύξουσα κλίση της καμπύλης LAC (δηλαδή του μακροχρόνιου μέσου κόστους) 
καθόσον η επιχείρηση επεκτείνει την παραγωγή της και δημιουργεί νέες μεγαλύτερες 
κλίμακες παραγωγικής δραστηριότητας. Αυτό θεωρείται ως αποτέλεσμα καθαρά 
εσωτερικό της επιχείρησης και υιοθετώντας την υπόθεση ότι καθόσον η 
συγκεκριμένη επιχείρηση αναπτύσσει την παραγωγική της δραστηριότητα, οι τιμές 
των παραγωγικών συντελεστών θα παραμείνουν σταθερές για την επιχείρηση.  

Οι Βιομηχανίες Αυξανόμενου  Κόστους (Increasing Cost Industries) αναφέρονται σε 
μια βιομηχανία όπου οι επεκτάσεις της παραγωγικής δραστηριότητας επηρεάζουν 
την αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών. Αυτό εν’ συνεχεία επηρεάζει, 
μεταβάλλει και αυξάνει ολόκληρο το πλαίσιο των καμπυλών κόστους για κάθε 
επιχείρηση στην βιομηχανία. Το αποτέλεσμα αυτό της αύξησης των τιμών των 
παραγωγικών συντελεστών κα ακολούθως η μετακίνηση και αύξηση ολοκλήρου του 
πλαισίου των καμπυλών κόστους καλείται «εξωτερικές -αντι-οικονομίες» (external 
diseconomies). Πιο συγκεκριμένα, καλούνται «εξωτερικές» επειδή αυτό προέρχεται 
από την επέκταση ολόκληρης της βιομηχανίας και οφείλεται σε εξωτερικούς 
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παράγοντες εξολοκλήρου εκτός επιχείρησης στους οποίους η επιχείρηση δεν έχει 
κανένα απολύτως έλεγχο. 

(β) Το αντίθετο επίσης ισχύει για τις Αύξουσες Αποδόσεις Κλίμακας (Increasing 
Returns to Scale) και τις Βιομηχανίες Μειωμένου Κόστους (Decreasing Cost 
Industries). Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι Αύξουσες Αποδόσεις Κλίμακας με 
την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας δεν είναι συνεπείς με το καθεστώς του 
τέλειου ανταγωνισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί το βέλτιστο επίπεδο προϊόντος για μια 
επιχείρηση είναι τόσο μεγάλο που θα μπορούν μονάχα μερικές επιχειρήσεις να 
παράγουν σε εκείνο το επίπεδο προϊόντος ισορροπίας της βιομηχανίας. 

(γ) Οι Σταθερές Αποδόσεις Κλίμακας (Constant Returns to Scale) αναφέρονται σε μια 
οριζόντια-γραμμή που αντιστοιχεί στην καμπύλη LAC (δηλαδή του μακροχρόνιου 
μέσου κόστους) και αφορά μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Θα πρέπει να 
παρατηρήσουμε ότι με τις Σταθερές Αποδόσεις Κλίμακας δεν υπάρχει κάποιο άριστο 
επίπεδο παραγωγικής δραστηριότητας, όπου για παράδειγμα υπάρχουν διαφορετικά 
επίπεδα παραγωγικής δραστηριότητας, όπου στο κάθε ένα αντιστοιχεί μια καμπύλη 
SAC (δηλαδή του βραχυχρόνιου μέσου κόστους) που εφάπτεται σε μια άλλη 
καμπύλη της επιχείρησης LAC (δηλαδή του μακροχρόνιου μέσου κόστους) που είναι  
το χαμηλότερο σημείο της καμπύλης SAC (δηλ. του βραχυχρόνιου μέσου κόστους). 

(γ)  Μια Βιομηχανία Σταθερού  Κόστους (Constant Cost Industries).αναφέρεται σε μια 
βιομηχανία με μια οριζόντια-γραμμή καμπύλη LS, και αυτό συμβαίνει επειδή με την 
αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών 
είναι σταθερές, είτε εναλλακτικά οι αυξήσεις στις τιμές ορισμένων παραγωγικών 
συντελεστών «εξουδετερώνονται» από την μείωση στις τιμές κάποιων άλλων 
παραγωγικών συντελεστών. 

2.1.8 Τι Πρέπει να Θυμάστε 
Οι δύο βασικές οριακές περιπτώσεις της δομής της αγοράς μεταξύ των οποίων 
βρίσκονται όλες οι άλλες λοιπές μορφές είναι ο τέλειος ανταγωνισμός (pure 
competition) και το τέλειο  μονοπώλιο (pure monopoly) ή το τέλειο μονοψώνιο (pure 
monopsony). Η ατελώς ανταγωνιστική αγορά (monopolistic competition) και το 
ολιγοπώλιο (oligopoly) εμφανίζονται κάπου ενδιάμεσα μεταξύ των δύο οριακών 
περιπτώσεων της δομής της αγοράς. Ο όρος ατελής ανταγωνισμός (imperfect 
competition) υιοθετείται σαν μία γενική ορολογία από την οικονομική επιστήμη στο να 
καθορίσει όλες εκείνες τις δομές της αγοράς, όπως για παράδειγμα το μονοπώλιο ή 
μονοψώνιο, την ατελώς ανταγωνιστική αγορά, και το ολιγοπώλιο,  που τα κύρια 
χαρακτηριστικά τους είναι αρκετά διαφορετικά από εκείνα του υποδείγματος του 
τέλειου ανταγωνισμού. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του τέλειου ή πλήρη ανταγωνισμού είναι:  

 (α)  Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πωλητών (δηλαδή επιχειρήσεων) αλλά 
και αγοραστών (δηλαδή καταναλωτών) έτσι ώστε οι δραστηριότητες τους να 
μην επηρεάζουν την τιμή του προϊόντος. 

 (β)  Έχουμε ομοιογενή προϊόντα 
 (γ) Υπάρχει τέλεια γνώση των συνθηκών αγοράς και όλων των εναλλακτικών 

λύσεων τόσο από τους αγοραστές, όσο και από τους πωλητές (επιχειρήσεις). 
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Ιδιαίτερα, επιχειρήσεις και καταναλωτές έχουν τέλεια γνώση των συνθηκών 
αγοράς σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές τιμές και τα κόστη. 

 (δ) Αγοραστές και πωλητές προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα ίδια 
κεφάλαια  

 (ε) Υπάρχει ελευθερία εισόδου και εξόδου για τις επιχειρήσεις 
 (ζ) Υπάρχει πλήρης μετακίνηση των συντελεστών παραγωγής 
 (η) Στην αγορά του τέλειου ανταγωνισμού, η τιμή του προϊόντος καθορίζεται 

αποκλειστικά από την τομή της αγοραίας καμπύλης ζήτησης και εκείνης της 
αγοραίας καμπύλης προσφοράς του προϊόντος. 

Ο πλήρης ανταγωνισμός (perfect competition) συνεπάγεται τη μέγιστη 
αποτελεσματικότητα (maximum efficient) σε μια στατική έννοια για ένα δεδομένο 
πλαίσιο των διαθέσιμων τεχνολογιών. Η ισορροπία στον πλήρη ανταγωνισμό 
θεωρείται αποτελεσματική. 

Νεκρό Σημείο (Break Even Point) είναι εκείνο το σημείο όπου έχουμε μηδενικά 
κέρδη, δηλαδή όπου δεν υπάρχουν κέρδη και τα συνολικά έσοδα ισούται με το 
συνολικό κόστος.  

Σταθερή Βιομηχανία Κόστους (Constant Cost Industry) ονομάζουμε μια βιομηχανία 
όπου οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών παραμένουν σταθερές καθόσον το 
προϊόν αυξάνεται και η μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς είναι οριζόντια στο 
αντίστοιχο ελάχιστο σημείο της καμπύλης μέσου κόστους. 

Αύξουσα Βιομηχανία Κόστους (Increasing Cost Industry) ονομάζουμε μια βιομηχανία 
όπου οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών αυξάνονται καθόσον το προϊόν 
αυξάνεται & μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς έχει θετική (αύξουσα)  κλίση. 

Φθίνουσα Βιομηχανία Κόστους (Decreasing Cost Industry) ονομάζουμε μια 
βιομηχανία όπου οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών μειώνονται καθόσον το 
προϊόν αυξάνεται και η μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς έχει αρνητική (φθίνουσα)  
κλίση. 

2.1.9 Μονοπωλιακός ή Ατελής Ανταγωνισμός (Monopolistic 
Competition) 

Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός αναφέρεται στην περίπτωση εκείνη όπου υπάρχουν 
πολλές επιχειρήσεις που πουλούν «παρεμφερή» προϊόντα, δηλαδή προϊόντα που 
ομοιάζουν  αλλά δεν είναι πλήρως ταυτόσημα-όμοια προϊόντα, υπάρχει δηλαδή μια 
«διαφοροποίηση προϊόντος» και προβάλλονται διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάθε 
διαθέσιμο προϊόν. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα επιχειρήσεων στον μονοπωλιακό 
ανταγωνισμό αφορούν τις εταιρίες τσιγάρων ή ακόμα και τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο των απορρυπαντικών-καθαριστικών, κλπ. Εξαιτίας 
της σχετικής «διαφοροποίησης προϊόντος» που υπάρχει στις επιχειρήσεις του 
μονοπωλιακού ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις – πωλητές έχουν κάποιο βαθμό 
ελέγχου στις τιμές των προϊόντων, αλλά όμως η ύπαρξη πολλών σχετικών και 
κοντινών υποκατάστατων περιορίζει αρκετά την «μονοπωλιακή δύναμη» εκείνων των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο καθεστώς του μονοπωλιακού 
ανταγωνισμού και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια μεγαλύτερη ελαστικότητα στην 
καμπύλη ζήτησης.  
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Ένα βασικό σημείο κριτικής στο υπόδειγμα του πλήρους ανταγωνισμού είναι  η 
άποψη της ομοιογένειας του προϊόντος, που σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις της 
αγοράς παράγουν ακριβώς το ίδιο ποιοτικά προϊόν. Στην πράξη όμως υπάρχουν 
πολλές αγορές και βιομηχανίες με ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, όπως 
προϋποθέτει και το υπόδειγμα του πλήρους ανταγωνισμού,  όπου τα προϊόντα τους 
είναι περίπου τα ίδια. Για παράδειγμα, αν και υπάρχουν αρκετά εστιατόρια και 
βιομηχανίες καλλυντικών, όπου η τεχνολογία και η τεχνογνωσία για την παραγωγή 
γευμάτων και καλλυντικών είναι ευρέως γνωστή, εντούτοις αρκετά  εστιατόρια και 
βιομηχανίες καλλυντικών παράγουν διαφορετική ποιότητα προϊόντων, όπου το 
υπόδειγμα του πλήρους ανταγωνισμού δεν ισχύει. Για να περιγράψει τις διαφορές 
αυτές εναλλακτικά με το υπόδειγμα του πλήρους ανταγωνισμού ο Chamberlin 
υιοθέτησε το υπόδειγμα του μονοπωλιακού ή Ατελούς Ανταγωνισμού (Monopolistic 
Competition).  

Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός υποθέτει ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
επιχειρήσεων στην αγορά έτσι που το αποτέλεσμα και οι συνέπειες στο πλαίσιο του 
ανταγωνισμού είναι πολύ μικρές, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο πλαίσιο του 
πλήρους ανταγωνισμού. Εν’ τούτοις όμως εξαιτίας του πλαισίου της διαφοροποίησης 
του προϊόντος, η καμπύλη ζήτησης που θα αντιμετωπίζει η κάθε επιχείρηση δεν θα 
έχει οριζόντια μορφή, όπως συνέβαινε στο πλαίσιο του τέλειου ανταγωνισμού, αλλά 
θα έχει μια αρνητική κλίση όπως η συνηθισμένη καμπύλη ζήτησης, όπου η κάθε 
επιχείρηση θα οριοθετεί την τιμή του προϊόντος της και δεν θα ακολουθεί απλά την 
τιμή που ορίζει η μεγάλη κυρίαρχη επιχείρηση. Τέλος, μια άλλη υπόθεση που θα 
ισχύει, όπως και στον τέλειο ανταγωνισμό, είναι ότι θα υπάρχει ελεύθερη είσοδος και 
έξοδος των επιχειρήσεων στην αγορά, καθώς επίσης και ελεύθερη πρόσβαση σε 
όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες. Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι στον 
μονοπωλιακό ανταγωνισμό ισχύουν όλες οι υποθέσεις όπως και στον τέλειο 
ανταγωνισμό, εκτός της υπόθεσης εκείνης σχετικά με την ομοιογένεια του προϊόντος.  

Πιο συγκεκριμένα, τα κυριότερα χαρακτηριστικά του μονοπωλιακού ανταγωνισμού 
συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 (α) Σχετικά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων: Στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό 
υπάρχει μεγάλος αριθμός πολύ μικρών επιχειρήσεων, έτσι ώστε κάθε 
επιχείρηση να μπορεί να αγνοεί την πιθανότητα οι δικές της αποφάσεις να 
προκαλούν κάποια προσαρμογή της συμπεριφοράς των άλλων 
επιχειρήσεων. Κάθε επιχείρηση έχει συγκριτικά ένα μικρό ποσοστό της 
συνολικής αγοράς, έχοντας κατά συνέπεια περιορισμένο έλεγχο στην αγοραία 
τιμή του προϊόντος. Τέλος, με πολυάριθμες επιχειρήσεις στον κλάδο, δεν 
υπάρχει η αίσθηση της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης μεταξύ τους, κάθε 
επιχείρηση προσδιορίζει και δομεί πολιτικές, στρατηγικές και κατευθυντήριες 
γραμμές χωρίς να γίνει λόγος για πιθανές αντενέργειες ανταγωνιστικών 
επιχειρήσεων. 

 (β) Διαφοροποιημένο προϊόν: Οι μονοπωλιακά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις 
χαρακτηρίζονται από την διαφοροποίηση του προϊόντος. Εξαιτίας αυτού του 
χαρακτηριστικού, ο οικονομικός ανταγωνισμός λαμβάνει την μορφή του 
ανταγωνισμού σε πεδία εκτός της τιμής του παραγόμενου προϊόντος (non-
price competition) όπως για παράδειγμα στην ποιότητα του αγαθού ή της 
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παρεχόμενης υπηρεσίας, στις προσφερόμενες υπηρεσίες μετά την πώληση, 
κ.λπ. Η διαφοροποίηση του προϊόντος μπορεί να πάρει την μορφή φυσικών ή 
ποιοτικών διαφορών.   

 (γ)  Περιορισμένη επίδραση στην τιμή: Σε μονοπωλιακά ανταγωνιστικούς 
κλάδους, οι επιχειρήσεις έχουν περιορισμένη επίδραση στην τιμή των 
προϊόντων τους. Στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό η καθεμιά από τις 
επιχειρήσεις που υπάρχουν ελέγχει ένα σχετικά μικρό ποσοστό της αγοράς. 
Οι καταναλωτές-χρήστες αγαθών ή υπηρεσιών προτιμούν συγκεκριμένους 
κατασκευαστές και μέσα σε συγκεκριμένα όρια μπορούν να πληρώσουν 
περισσότερα για να ικανοποιήσουν τις προτιμήσεις τους.  Κατά συνέπεια η 
δύναμη να ελέγχεται η τιμή από μια επιχείρηση είναι περιορισμένη, η δε 
δυνατότητα συνεννόησης για τον περιορισμό της προσφοράς και την αύξηση 
της τιμής του προϊόντος είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
φέρνουν το μονοπωλιακό ανταγωνισμό κοντά στον τέλειο ανταγωνισμό. Στο 
μονοπωλιακό όμως ανταγωνισμό οι επιχειρήσεις δεν παράγουν ακριβώς το 
ίδιο προϊόν αλλά ελαφρώς διαφοροποιημένα. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα σε 
καθεμιά επιχείρηση να έχει κάποιο έλεγχο στον προσδιορισμό της τιμής του 
προϊόντος και να ακολουθεί τη δική της τιμολογιακή πολιτική. Ο έλεγχος που 
μπορεί να έχει μια μονοπωλιακή ανταγωνιστική επιχείρηση πάνω στην τιμή 
του προϊόντος που παράγει εξαρτάται από το βαθμό διαφοροποίησής του. 
Όσο περισσότερο διαφοροποιημένο είναι το προϊόν τόσο μεγαλύτερη είναι η 
δυνατότητα ελέγχου της τιμής του από την επιχείρηση που το παράγει. Οι 
διαφορετικές ιδιότητες του προϊόντος δεν είναι απαραίτητο να είναι 
πραγματικές, μπορεί να είναι και φανταστικές.  

 (δ) Ελεύθερη είσοδος και έξοδος: Μακροχρόνια, υπάρχει σχετικά ελευθερία 
εισόδου και εξόδου από τον κλάδο. Όμως, η ανάγκη για την ανάπτυξη και 
προώθηση ενός προϊόντος διαφοροποιημένου από αυτό ενός ανταγωνιστή, 
καθώς και η ανάγκη διαφήμισης τους στην αγορά, μπορεί να αποτελέσει 
σημαντικό εμπόδιο για μια επιχείρηση να εισέλθει στον κλάδο λόγω της 
επιβεβλημένης χρηματοδότησης αυτού του προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, η 
είσοδος νέων επιχειρήσεων σε ένα μονοπωλιακό ανταγωνιστικό κλάδο, είναι 
σχετικά εύκολη. Όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων στον κλάδο 
σημαίνει ότι οι οικονομίες μεγέθους δεν είναι υπερβολικά μεγάλες και κατά 
συνέπεια δεν χρειάζεται να αρχίσει η επιχείρηση με ένα μέγεθος που θα έκανε 
αναγκαία την ύπαρξη σχετικά μεγάλων χρηματικών ποσών. 

 (ε) Διαφήμιση: Τα όρια μέσα στα οποία μια μονοπωλιακά ανταγωνιστική 
επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την τιμή του προϊόντος της, χωρίς να επιφέρει 
σημαντική μείωση της ποσότητας που ζητείται, εξαρτώνται από την επιτυχία 
της, στο να πείσει το κοινό για τις ανώτερες ιδιότητες του προϊόντος αυτού σε 
σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Γι’ αυτό σε αυτή τη μορφή αγοράς 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία η διαφήμιση και τα διάφορα άλλα μέσα που 
χρησιμοποιούνται για την προώθηση των πωλήσεων. Οι μονοπωλιακές 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τη διαφήμιση 
και άλλα μέσα, για να πείσουν το κοινό ότι το προϊόν τους είναι ανώτερο από 
τα προϊόντα που παράγουν οι άλλες επιχειρήσεις στον κλάδο. Όσο 
επιτυχημένη όμως και αν είναι η διαφημιστική εκστρατεία μιας επιχείρησης για 
την προβολή ενός διαφοροποιημένου προϊόντος η δυνατότητα δημιουργίας 
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των συνθηκών που χρειάζονται για να ασκήσει σημαντικό έλεγχο στην τιμή 
του είναι πολύ περιορισμένη. Συνήθως ορισμένοι καταναλωτές είναι 
διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι περισσότερο για το προϊόν μιας 
επιχείρησης επειδή έχουν πειστεί για την υπεροχή του, αλλά αν η τιμή του 
προϊόντος αυτού υπερβεί ένα ορισμένο όριο (το οποίο μπορεί να είναι 
διαφορετικό για κάθε καταναλωτή) τότε οι καταναλωτές αυτοί θα αρχίσουν να 
στρέφονται σε άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα. 

 (στ) Μεγιστοποίηση των κερδών: Η επιχείρηση, βραχυχρόνια, μεγιστοποιεί τα 
συνολικά κέρδη ή ελαχιστοποιεί τις συνολικές ζημιές, αν υποθέσουμε ότι 
παράγει θέτοντας το οριακό έσοδο MR ίσο με το οριακό κόστος MC. 
Μακροχρόνια όμως το κέρδος αυτό προσελκύει στον κλάδο κι άλλες 
επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του μεριδίου αγοράς κάθε 
επιχείρησης του κλάδου. Η είσοδος νέων επιχειρήσεων σταματάει όταν η τιμή 
διαμορφώνεται, μέσα από την ζήτηση και την προσφορά του παραγόμενου 
προϊόντος, και ισούται με το μέσο συνολικό κόστος και οι ήδη υπάρχουσες 
επιχειρήσεις να βρίσκονται ακριβώς στο νεκρό σημείο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγάλου αριθμού αγαθών και υπηρεσιών που 
παράγονται από το Μονοπωλιακό Ανταγωνισμό είναι οι υπηρεσίες που 
προσφέρονται από το λιανικό εμπόριο και τα ελεύθερα επαγγέλματα. Για 
παράδειγμα, ορισμένοι καταναλωτές μπορεί να προτιμούν να αγοράζουν τα τρόφιμά 
τους από το παντοπωλείο της γειτονιάς τους, ακόμα και αν οι τιμές του είναι κάπως 
ψηλότερες, γιατί αυτό είναι πιο κοντά στο σπίτι τους. Το ίδιο θα συμβεί και με τις 
υπηρεσίες που προσφέρουν ελεύθεροι επαγγελματίες όπως γιατροί, δικηγόροι κλπ. 

Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζονται οι ισορροπίες στον μονοπωλιακό 
ανταγωνισμό σε βραχυχρόνια όσο και σε μακροχρόνια περίοδο. Στην βραχυχρόνια 
περίοδο, η ισορροπία συμβαίνει όταν ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι δεδομένος. 
Η καμπύλη ζήτησης για μια δεδομένη επιχείρηση είναι d και η καμπύλη των οριακών 
εσόδων είναι MR, ενώ η καμπύλη του μέσου κόστους είναι AC και η καμπύλη του 
οριακού κόστους είναι  MC αντίστοιχα.   

Στην βραχυχρόνια ισορροπία, μια επιχείρηση που θα μεγιστοποιεί τα κέρδη της θα 
επιλέγει εκείνη την ποσότητα και το επίπεδο προϊόντος qSR, δηλαδή εκεί όπου τα 
οριακά έσοδα θα ισούνται με το οριακό κόστος. Στην βραχυχρόνια ισορροπία, όπως 
εμφανίζεται στο αντίστοιχο διάγραμμα, η τιμή που θέτει η κάθε επιχείρηση, pSR, θα 
είναι μεγαλύτερη από το μέσο κόστος AC(qSR).  

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε η τιμή που θέτει η κάθε επιχείρηση να είναι 
μεγαλύτερη από το μέσο κόστος, αλλά αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των 
επιχειρήσεων στην αγορά για την βραχυχρόνια περίοδο. 

Περαιτέρω όμως, στην βραχυχρόνια ισορροπία όσο η τιμή που θέτει η κάθε 
επιχείρηση, pSR, θα είναι μεγαλύτερη από το μέσο κόστος AC(qSR), τόσο οι 
επιχειρήσεις που είναι έξω από την αγορά θα επιθυμούν να εισέλθουν μέσα στην 
αγορά. 
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Διάγραμμα 5. Βραχυχρόνια Ισορροπία στον Μονοπωλιακό Ανταγωνισμό 
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Διάγραμμα 6. Μακροχρόνια Ισορροπία στον Μονοπωλιακό Ανταγωνισμό 

Επίσης επειδή έχουμε υποθέσει ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στην ίδια 
τεχνολογία και τεχνογνωσία και επίσης επειδή κάθε επιχείρηση είναι τόσο μικρή που 
να μην μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα σημαντικά την τιμή από μόνη της, αυτά θα 
συνεπάγονται ότι οι επιχειρήσεις που προσπαθούν να εισέλθουν στην αγορά θα 
προσδοκούν ένα παρόμοιο ύψος κερδών ανάλογο με τις επιχειρήσεις που ήδη είναι 
στην αγορά και λειτουργούν και τα κέρδη αυτά θα είναι αντίστοιχα,  

π = (pSR - ΑC(qSR)) qSR. 

Αντίθετα, στην βραχυχρόνια ισορροπία όταν η τιμή που θέτει η κάθε επιχείρηση, pSR, 
θα είναι μικρότερη από το μέσο κόστος AC(qSR), τότε οι επιχειρήσεις που 
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δραστηριοποιούνται στην αγορά θα αντιμετωπίζουν αρνητικά κέρδη, δηλαδή ζημιές, 
και θα προτιμούν να εξέλθουν από την αγορά. 

Στην μακροχρόνια περίοδο, όπως εμφανίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα, η 
ισορροπία θα επέρχεται στο σημείο εκείνο όπου οι επιχειρήσεις θα μεγιστοποιούν τα 
κέρδη τους και τα οριακά έσοδα θα ισούται με το οριακό κόστος και επίσης για τις 
επιχειρήσεις εκείνες που θα πραγματοποιούν μηδενικά κέρδη θα συμβαίνει στο 
σημείο εκείνο όπου η τιμή θα ισούται με το μέσο κόστος. 

Παράδειγμα 4 

Έστω μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο καθεστώς του μονοπωλιακού 
ανταγωνισμού. Η συγκεκριμένη επιχείρηση επιτυγχάνει το άριστο επίπεδο 
παραγωγής στο σημείο όπου η καμπύλη οριακών εσόδων (MR) ισούται με την 
καμπύλη του SMC (δηλαδή, η βραχυχρόνια καμπύλη οριακού κόστους), που 
αντιστοιχεί σε 6 μονάδες παραγωγής προϊόντος. Η τιμολόγησηγια την ποσότητα αυτή 
προϊόντος είναι P = 9 €, ενώ το βραχυχρόνιο μέσο κόστος (SAC) αντιστοιχεί σε SAC  
= 7 €. Ζητείται να υπολογισθούν τα κέρδη ανά μονάδα, καθώς επίσης τα συνολικά 
κέρδη και τέλος, να παρουσιασθούν διαγραμματικά η βραχυχρόνια ισορροπία της 
επιχείρησης με βάση τα ανωτέρω δεδομένα για το καθεστώς του μονοπωλιακού 
ανταγωνισμού. 

Απάντηση στο  Παράδειγμα 4 

Όπως γνωρίζουμε σε ένα καθεστώς μονοπωλιακού ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ελαστικότητα αλλά με αρνητική κλίση καμπύλη ζήτησης 
για τα «διαφοροποιημένα» προϊόντα που πωλούνται. Επίσης η καμπύλη οριακών 
εσόδων (MR) θα ευρίσκεται κάτω από εκείνη την καμπύλη ζήτησης (D). Το 
βραχυχρόνιο επίπεδο ισορροπίας του προϊόντος για την επιχείρηση θα δίνεται από 
το σημείο εκείνο όπου η SMC (δηλαδή, η βραχυχρόνια καμπύλη οριακού κόστους) 
θα τέμνει εκείνη την καμπύλη των οριακών εσόδων (MR) από κάτω, που θα 
φανερώνει ότι σε αυτό το σημείο παραγωγής προϊόντος η τιμή θα είναι μεγαλύτερη ή 
ίση από την καμπύλη του μέσου κόστους, δηλαδή .AVCP   ) 
       P (€) 
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           9   Δ          A 
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           7   Γ       B 

           E           d 

  

      MR 
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Βραχυχρόνια Ισορροπία στον Μονοπωλιακό Ανταγωνισμό 
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Στο παραπάνω διάγραμμα σχεδιάζουμε την καμπύλη των οριακών εσόδων (MR), την 
καμπύλη ζήτησης (D) καθώς επίσης τις καμπύλες του βραχυχρόνιου οριακού 
κόστους (SMC) και του βραχυχρόνιου μέσου κόστους (SAC) σύμφωνα με την 
ισχύουσα θεωρία. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα, η καμπύλη ζήτησης (D) που 
αντιμετωπίζει μια επιχείρηση στο καθεστώς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού 
αποτελεί μια υψηλή καμπύλη ελαστικότητας τιμής, ενώ η καμπύλη των οριακών 
εσόδων αντιστοιχεί στην καμπύλη (MR). Το άριστο εκείνο επίπεδο παραγωγής της 
επιχείρησης στην βραχυχρόνια περίοδο είναι 6 μονάδες και δίνεται στο σημείο εκείνο 
όπου (MR) = (SMC). Η ποσότητα Q  των  6 μονάδων αντιστοιχεί στην τιμή  P = 9 €, 
δηλαδή στο σημείο Α της καμπύλης ζήτησης. Επειδή το βραχυχρόνιο μέσο κόστος 
(SAC) αντιστοιχεί σε SAC  = 7 €, συνεπάγεται ότι η επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στο καθεστώς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού μεγιστοποιεί τα 
κέρδη του αντίστοιχα με το ΑΒ = 2 € ανά μονάδα, ενώ τα συνολικά κέρδη δίνονται 
από την περιοχή ΑΒΓΔ (στο άνω διάγραμμα) και ισούται συνολικά με ΑΒΓΔ= 12 €.. Η 
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο καθεστώς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού 
δεν θα έχει ούτε κέρδη – ούτε ζημία στο σημείο εκείνο όπου: P = SAC, ενώ θα 
μεγιστοποιεί τα κέρδη της όταν .AVCP   

Παράδειγμα 5 

Έστω μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο καθεστώς του μονοπωλιακού 
ανταγωνισμού πραγματοποιεί κάποια κέρδη σε μια βραχυχρόνια περίοδο, αυτό θα 
έχει ως συνέπεια την μετακίνηση και αναπροσαρμογή της καμπύλης ζήτησης προς 
τα κάτω. Η  καμπύλη ζήτησης θα διαμορφώνεται στην ποσότητα Q = 4, στο σημείο 
αυτό τα οριακά έσοδα (MR’) θα ισούται με την καμπύλη LMC (δηλαδή, του 
μακροχρόνιου οριακού κόστους). Επίσης στην συγκεκριμένη ποσότητα ισορροπίας Q 
= 4,  η τιμή (P) θα ισούται με την καμπύλη LAC (δηλαδή, του μακροχρόνιου μέσου 
κόστους) και εκείνου της καμπύλης SAC’ (δηλαδή, του μακροχρόνιου μέσου 
κόστους) που θα διαμορφώνεται στην νέα τιμή, ίση με 6 €.  Ζητείται να υπολογισθούν 
με βάση τα ανωτέρω δεδομένα και να παρουσιασθεί διαγραμματικά η μακροχρόνια 
ισορροπία της επιχείρησης στο καθεστώς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού. 

Απάντηση στο Παράδειγμα 5 

Όπως γνωρίζουμε, εάν οι επιχειρήσεις σε ένα καθεστώς μονοπωλιακού 
ανταγωνισμού αποκομίζουν οικονομικά κέρδη βραχυχρόνια, οι νέες επιχειρήσεις θα 
επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά μακροχρόνια. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τη 
μετακίνηση και μείωση της καμπύλης ζήτησης κάθε επιχείρησης, καθόσον κάθε 
επιχείρηση πλέον θα κατέχει ένα μικρότερο μερίδιο της αγοράς μέχρι το σημείο 
εκείνο όπου όλα τα κέρδη των επιχειρήσεων θα μειωθούν και θα μηδενισθούν.   
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Μακροχρόνια Ισορροπία στον Μονοπωλιακό Ανταγωνισμό 

Φυσικά, το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωση εκείνη που η επιχείρηση θα 
αντιμετωπίζει ζημιές σε βραχυχρόνια περίοδο. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα της άσκησης και όπως παρουσιάζονται στο άνω 
διάγραμμα, εάν οι επιχειρήσεις σε ένα καθεστώς μονοπωλιακού ανταγωνισμού 
αποκομίζουν οικονομικά κέρδη βραχυχρόνια, αυτό θα συνεπάγεται ότι νέες 
επιχειρήσεις θα επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά μακροχρόνια που θα έχει ως 
συνέπεια την μετακίνηση και μείωση της καμπύλης ζήτησης, έστω στην νέα θέση 
(D’), καθόσον θα μειωθεί το μερίδιο εκείνο που κάθε επιχείρηση κατέχει στην αγορά. 
΄Έτσι λοιπόν στο σημείο παραγωγής προϊόντος Q = 4 θα εφάπτεται η καμπύλη LAC 
(δηλαδή, του μακροχρόνιου μέσου κόστους). Στο σημείο αυτό, δηλαδή στο σημείο Ε’, 
θα έχουμε ότι (MR’) = LMC, δηλαδή τα οριακά έσοδα (MR’) θα ισούται με την 
καμπύλη LMC (δηλαδή, του μακροχρόνιου οριακού κόστους). Συμπερασματικά, 
λοιπόν στο σημείο Α’ που είναι το σημείο παραγωγής προϊόντος θα έχουμε: 

Q = 4, (P) = LAC = SAC’ = 6  €. 

Δηλαδή, η τιμή (P) θα ισούται με την καμπύλη LAC (δηλαδή, του μακροχρόνιου 
μέσου κόστους) και εκείνου της καμπύλης SAC’ (δηλαδή, του μακροχρόνιου μέσου 
κόστους) όπου η επιχείρηση θα ισορροπεί μακροχρόνια και δεν θα αντιμετωπίζει 
ούτε κέρδη αλλά ούτε ζημιές. 

Άσκηση Αυτό-αξιολόγησης 3 

Για μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο καθεστώς του μονοπωλιακού 
ανταγωνισμού ζητούνται:  

 (α)  Να παρουσιάσετε διαγραμματικά την επιχείρηση αυτή που αντιμετωπίζει 
μια καμπύλη ζήτησης που προσδιορίζεται από τα ακόλουθα σημεία: Q = 0, με 
(P) = 12 € και Q = 8, με (P) = 8 €. Επίσης η SMC (δηλαδή, του βραχυχρόνιου 
οριακού κόστους) που τέμνει την καμπύλη των οριακών εσόδων (MR’) στο 
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σημείο της ποσότητας Q = 8, και για το οποίο SΑC (δηλαδή, του 
βραχυχρόνιου μέσου κόστους) = 6 € στο σημείο εκείνο της ποσότητας Q = 8. 

 (β)  Ποιο είναι το άριστο εκείνο επίπεδο προϊόντος για την επιχείρηση; Πόσο 
κέρδος ή ζημιές ανά μονάδα -και συνολικά- θα έχει η συγκεκριμένη 
επιχείρηση ; 

 Η λύση δίνεται στο τέλος του Κεφαλαίου 

Δραστηριότητα 5 

Να αναπτύξετε σύντομα τα ακόλουθα σημεία: 

 (α)  Να ορίσετε το καθεστώς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού και να δώσετε 
ορισμένα παραδείγματα. 

 (β)  Να συγκρίνετε το καθεστώς του πλήρους ανταγωνισμού και εκείνο του 
μονοπωλιακού ανταγωνισμού καθώς και τα κοινά χαρακτηριστικά  στο 
καθεστώς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού. 

 (γ)  Γιατί θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο να ορίσουμε την καμπύλη ζήτησης, την 
καμπύλη προσφοράς και την τιμή ισορροπίας στο καθεστώς του 
μονοπωλιακού ανταγωνισμού ; 

Απάντηση στη Δραστηριότητα 5 

(α)  Το καθεστώς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού αναφέρεται σε εκείνη τη δομή 
της αγοράς όπου υπάρχουν αρκετοί πωλητές-επιχειρήσεις σε ένα διαφοροποιημένο 
προϊόν. Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός συναντάται αρκετά συχνά ως μορφή και 
δομή αγοράς στις σημερινές οικονομίες. Παραδείγματα μονοπωλιακού ανταγωνισμού 
είναι τα διάφορα κομμωτήρια, τα διάφορα πρατήρια καυσίμων, οι επιχειρήσεις 
λαχανικών και φρούτων, τα διάφορα καταστήματα ποτών, επίσης τα διάφορα 
καταστήματα φαρμακεία που βρίσκονται το ένα κοντά στο άλλο. 

(β)  Τα διάφορα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται ως κοινά τόσο για τα 
καθεστώτα του πλήρους ανταγωνισμού όσο και εκείνα του μονοπωλιακού 
ανταγωνισμού είναι η ύπαρξη αρκετών-πολλών επιχειρήσεων, όπου οι 
δραστηριότητες της κάθε μιας δεν έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις και αποτέλεσμα στις 
υπόλοιπες επιχειρήσεις της αγοράς. Περαιτέρω, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
εισέλθουν είτε να εξέλθουν σε μια μακροχρόνια περίοδο από την αγορά χωρίς καμία 
δυσκολία και κανένα εμπόδιο. Τα χαρακτηριστικά του μονοπωλιακού ανταγωνισμού 
που διαφέρουν από εκείνα  του πλήρους ανταγωνισμού είναι ότι στο καθεστώς του 
μονοπωλιακού ανταγωνισμού οι επιχειρήσεις παράγουν και πωλούν ένα 
διαφοροποιημένο προϊόν και όχι ένα ομοιογενές προϊόν, όπως στο καθεστώς του 
πλήρους ανταγωνισμού. 

(γ)  Επειδή στο καθεστώς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού κάθε επιχείρηση 
παράγει και πουλά ένα διαφοροποιημένο προϊόν, δεν είναι εύκολο και δεν μπορούμε 
να ορίσουμε επακριβώς την καμπύλη ζήτησης και την καμπύλη προσφοράς του 
προϊόντος και επίσης δεν έχουμε μια κοινή τιμή ισορροπίας, αλλά μάλλον μια 
«ομάδα» από σχετικές τιμές, κάθε μια από διαφορετικά προϊόντα που παράγεται από 
κάθε μια επιχείρηση. Έτσι, η τυπική διαγραμματική ανάλυση και παρουσίαση του 
καθεστώτος του μονοπωλιακού ανταγωνισμού θα πρέπει να περιορισθεί σε εκείνη τη 
σχετική «τυπική» ή «αντιπροσωπευτική» επιχείρηση. 
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Δραστηριότητα 6 

Να αναπτύξετε σύντομα τα ακόλουθα σημεία: 

 (α)  Τι σημαίνουν οι σχετικά-επιλεγμένες μεταβλητές για μια επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στο καθεστώς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού ; 

 (β) Τι σημαίνει ο ανταγωνισμός που δεν βασίζεται στις τιμές ; 
 (γ)  Τι σημαίνει η μεταβολή προϊόντος ; 
 (δ)  Τι σημαίνουν τα έξοδα-δαπάνες πωλήσεων ; 

Απάντηση στη Δραστηριότητα 6 

(α)  Οι σχετικά-επιλεγμένες μεταβλητές για μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο 
καθεστώς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού είναι η «τιμή», η «μεταβολή προϊόντος» 
και τα «έξοδα-δαπάνες πωλήσεων». Που σημαίνει, ότι για να μεγιστοποιήσει τα 
κέρδη της μια επιχείρηση θα επιβαρύνει την τιμή της μέχρι εκείνο το σημείο όπου το 
οριακό έσοδο (MR) θα ισούται με το οριακό κόστος (MC), δηλαδή MR = MC. Επίσης 
η επιχείρηση θα πρέπει να αναλάβει την «μεταβολή προϊόντος» και να αυξήσει τα 
διάφορα «έξοδα-δαπάνες πωλήσεων» μέχρι εκείνο το σημείο όπου τα οριακά έσοδα 
(MR) από αυτές τις δραστηριότητες θα ισούνται με το οριακό κόστος (MC). Αυτό 
έρχεται σε αντίθεση με το καθεστώς του πλήρους ανταγωνισμού, όπου κάθε μια 
επιχείρηση προσδιορίζει μονάχα το άριστο επίπεδο προϊόντος που θα πρέπει να 
παράγει. 

(β) Ο ανταγωνισμός που δεν βασίζεται στις τιμές αφορά όλες εκείνες τις ενέργειες και 
τις προσπάθειες των επιχειρήσεων να αυξήσουν τις πωλήσεις τους ή περαιτέρω να 
κάνουν τις καμπύλες ζήτησης που αντιμετωπίζουν λιγότερο ελαστικές μέσω της 
«μεταβολής του προϊόντος» και μέσα από τα «έξοδα και τις δαπάνες των 
πωλήσεων». 

(γ) Η μεταβολή προϊόντος αναφέρεται στις μεταβολές που γίνονται σε κάποια από τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος, ώστε να γίνει το προϊόν πιο «ελκυστικό»στους 
καταναλωτές που απευθύνεται. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις αναψυκτικών έχουν 
εισάγει νέες καινοτομίες και χαρακτηριστικά, όπως τα αναψυκτικά διαίτης και τα 
μεταλλικά ή πλαστικά κουτιά, έτσι ώστε να γίνει το προϊόν πιο «ελκυστικό»στους 
καταναλωτές. 

(δ)  Τα έξοδα ή δαπάνες πωλήσεων αφορούν τα έξοδα ή τις δαπάνες εκείνες που 
σχετίζονται με τη διαφήμιση του προϊόντος και στοχεύουν στο να γνωστοποιήσουν τα 
διάφορα χαρακτηριστικά και καινοτομίες του προϊόντος τους καθώς και να 
προωθήσουν το προϊόν τους στους καταναλωτές. 

Άσκηση  Αυτο-αξιολόγησης 4 

Εξηγήστε, με βάση το ακόλουθο διάγραμμα που παρουσιάζει μια επιχείρηση στο 
καθεστώς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού, πώς μπορεί να επέλθει η μακροχρόνια 
ισορροπία. 
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Η λύση δίνεται στο τέλος του Κεφαλαίου 

 

Δραστηριότητα 7 

Να αναπτύξετε και να σχολιάσετε εν’ συντομία τα ακόλουθα σημεία που αφορούν τη 
μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και επιπτώσεις του μονοπωλιακού ανταγωνισμού: 

 (α)  Τη χρήση και αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων. 
 (β)  Τη κατανομή των πλουτοπαραγωγικών πόρων και 
 (γ)  Τη διαφήμιση και τη διαφοροποίηση προϊόντος. 

Απάντηση στη Δραστηριότητα 7 

(α)  Όταν μια επιχείρηση σε ένα καθεστώς μονοπωλιακού ανταγωνισμού είναι σε 
μακροχρόνια ισορροπία τότε η κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει μια καμπύλη ζήτησης 
που εφάπτεται στην μακροχρόνια καμπύλη του μέσου κόστους (δηλαδή στην LAC), 
έτσι ώστε να μην υπάρχουν ούτε κέρδη αλλά ούτε και ζημιές. Επειδή η καμπύλη 
ζήτησης έχει αρνητική κλίση, το σημείο που εφάπτονται οι καμπύλες, θα βρίσκεται 
στα αριστερά στο χαμηλότερο σημείο της μακροχρόνιας καμπύλης του μέσου 
κόστους (δηλαδή της LAC καμπύλης). Έτσι μπορούμε να πούμε ότι όταν μια 
επιχείρηση βρίσκεται σε ένα επίπεδο μιας μακροχρόνιας ισορροπίας, τότε «υπό-
χρησιμοποιεί» ένα σχετικά μικρό, παρά ένα άριστο επίπεδο των παραγωγικών της 
δυνατοτήτων. Αυτό βέβαια επιτρέπει την ύπαρξη περισσότερων επιχειρήσεων στην 
αγορά από ότι συγκριτικά με άλλες μορφές αγορών. 

(β)  Όταν μια επιχείρηση σε ένα καθεστώς μονοπωλιακού ανταγωνισμού είναι σε 
μακροχρόνια ισορροπία τότε η κάθε επιχείρηση χρεώνει την τιμή της σε ένα 
μεγαλύτερο επίπεδο που υπερβαίνει την καμπύλη του μακροχρόνιου οριακού 
κόστους (LMC) κατά μια τελευταία ποσότητα που παράγει. Συνεπώς, μπορούμε να 
παρατηρήσουμε ότι οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι της επιχείρησης δεν κατανέμονται 
ικανοποιητικά στις επιχειρήσεις και επίσης ότι δεν κατανέμονται ικανοποιητικά στην 
οικονομία.  
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(γ)  Αν και μπορούμε να πούμε ότι ορισμένες διαφημίσεις είναι χρήσιμες καθόσον 
μπορούν να πληροφορήσουν και να γνωστοποιήσουν κάποια χαρακτηριστικά του 
προϊόντος στους καταναλωτές, εν΄ τούτοις όμως το πόσο που αναλαμβάνει και 
χρεώνεται μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο καθεστώς του μονοπωλιακού 
ανταγωνισμού μπορεί να είναι πολύ υψηλό και απαγορευτικό. Αυτό έχει ως συνέπεια 
να αυξάνει το κόστος και τις σχετικές τιμές. Ομοίως, ορισμένα διαφοροποιημένα 
προϊόντα μπορεί να είναι ωφέλημα  καθόσον δίνουν μεγαλύτερες επιλογές και 
δυνατότητες στους καταναλωτές, όμως μια μεγάλη ποικιλία από μάρκες, 
χαρακτηριστικά, σχέδια κλπ. μπορεί να περιπλέκει και να προκαλεί σύγχυση στους 
καταναλωτές και φυσικά να αυξάνει περαιτέρω το κόστος και τις τιμές. 

Δραστηριότητα 8 

Μπορείτε να δώσετε κάποιες εξηγήσεις και λόγους για το ότι η θεωρία του 
μονοπωλιακού ανταγωνισμού έχει μειωθεί σε αξιοπιστία και σημασία στις τελευταίες 
δεκαετίες; 

Απάντηση στη Δραστηριότητα 8 

Η αξιοπιστία και η σημασία της θεωρίας του μονοπωλιακού ανταγωνισμού έχει 
μειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες  λόγω του ότι: 

(α)  Θεωρείται δύσκολο να ορίσουμε την αγορά και να προσδιορίσουμε εκείνες τις 
επιχειρήσεις και την παραγωγή τους. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο των «υγρών χαρτο-μάντηλων» θα πρέπει να  
συμπεριληφθούν στην αγορά των χαρτικών ή στην αγορά των σαπουνιών;  Το ίδιο 
συμβαίνει και με άλλες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο των οδοντογλυφίδων, οδοντόπαστας, κλπ. 

(β)  Σε αγορές που υπάρχουν πολλές μικρές  επιχειρήσεις, η καμπύλη ζήτησης που 
αντιμετωπίζει μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο καθεστώς του 
μονοπωλιακού ανταγωνισμού είναι σχεδόν οριζόντια, έτσι που να μπορεί να 
εφαρμοσθεί και το υπόδειγμα που αναφέρεται στον τέλειο ή στον πλήρη 
ανταγωνισμό.  

(γ)  Στις αγορές όπου υπάρχουν πολύ ισχυρές και δυνατές προτιμήσεις, τα προϊόντα 
συνήθως διατίθενται στους καταναλωτές από ένα σχετικά μικρό αριθμό 
επιχειρήσεων, ώστε να μπορεί να εφαρμοσθεί το υπόδειγμα του ολιγοπωλίου. 

(δ)  Ακόμη και στις αγορές εκείνες όπου υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις και πωλητές 
ενός προϊόντος ή μια υπηρεσίας, όπως οι σταθμοί ανεφοδιασμού βενζίνης, μια 
μεταβολή στην τιμή κάποιας από τις επιχειρήσεις, θα επηρεάσει τις κοντινά 
ευρισκόμενες επιχειρήσεις και πωλητές. Έτσι στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι πιο 
κατάλληλο να εφαρμοσθεί το υπόδειγμα  του ολιγοπωλίου. 

Παρ’ όλα αυτά το καθεστώς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού εξακολουθεί να μας 
δίνει αρκετά βασικά σημεία και νέες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα είναι η 
διαφοροποίηση των τιμών, τα έξοδα και οι δαπάνες διαφήμισης.  
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2.1.10 Αξιολόγηση του τέλειου και ατελή ανταγωνισμού 
Από πλευράς κοινωνικής ευημερίας ο πλήρης ανταγωνισμός αποτελεί την 
περισσότερο επιθυμητή μορφή αγοράς. Η ισότητα που επιτυχαίνεται στο 
μακροχρόνιο διάστημα μεταξύ της τιμής του προϊόντος του οριακού κόστους και του 
ελάχιστου μέσου κόστους εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των 
παραγωγικών πόρων μιας κοινωνίας και με τον τρόπο αυτό συντελεί στην εξύψωση 
της κοινωνικής ευημερίας. 

Το υπόδειγμα του πλήρους ανταγωνισμού παρουσιάζει μια θετική και πλήρη εικόνα 
και μπορούμε να πούμε ότι είναι αποτελεσματικό έχοντας δυο βασικές έννοιες: 

 (α)  Στο καθεστώς του πλήρους ανταγωνισμού, κάθε επιχείρηση οριοθετεί  
εκείνο το άριστο επίπεδο παραγωγής, που σημαίνει ότι η τιμή ισούται με το 
οριακό κόστος. Σε οιανδήποτε άλλη περίπτωση θα υπάρχει μια σχετική 
ανισορροπία, δηλαδή, ένα μικρότερο επίπεδο παραγωγής θα είναι λιγότερο 
αποτελεσματικό που θα σημαίνει ότι η επιθυμία να πληρώσουν οι 
καταναλωτές για την απόκτηση του συγκεκριμένου προϊόντος θα είναι 
μεγαλύτερη από το κόστος, και αντιθέτως, ένα υψηλότερο επίπεδο 
παραγωγής θα είναι λιγότερο αποτελεσματικό που θα σημαίνει ότι η επιθυμία 
να πληρώσουν οι καταναλωτές για την απόκτηση του συγκεκριμένου 
προϊόντος θα είναι μικρότερη από το κόστος. 

 (β)  Το πλαίσιο που δημιουργούν και λειτουργούν οι επιχειρήσεις 
μακροχρόνια θα είναι αποτελεσματικό, δηλαδή, εξαιτίας της ύπαρξης 
ελεύθερης εισόδου επιχειρήσεων στην αγορά, οι επιχειρήσεις θα δημιουργούν 
και θα παράγουν τέτοια μακροχρόνια ποσότητα προϊόντος ώστε η τιμή να 
ισούται κα να εξισορροπεί με το ελάχιστο μέσο κόστος. Ένας μεγαλύτερος ή 
μικρότερος αριθμός επιχειρήσεων θα συνεπάγεται ένα μεγαλύτερο επίπεδο 
συνολικού κόστους για το ίδιο επίπεδο παραγωγής προϊόντος.  

Θα πρέπει όμως εδώ να σημειώσουμε ότι αναφερόμενοι στην ιδέα και στο νόημα της 
αποτελεσματικότητας, εννοούμε την «στατική αποτελεσματικότητα», ακόμα και εάν 
αναφερόμαστε σε καθεστώς μακροχρόνιας ισορροπίας. Ιδιαίτερα, το υπόδειγμα του 
πλήρους ανταγωνισμού μας οδηγεί στη μέγιστη αποτελεσματικότητα με δεδομένη την 
ύπαρξη της τεχνολογίας, χωρίς όμως να εξετάζει τις συνέπειες του ανταγωνισμού 
στην τεχνολογική πρόοδο. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι παρά το ότι ισχύει στο θεωρητικά η ελεύθερη 
είσοδος και έξοδος των επιχειρήσεων, τα εμπειρικά αποτελέσματα φανερώνουν ότι 
στη μακροχρόνια ισορροπία είναι περιορισμένο το φαινόμενο. Πιο συγκεκριμένα, εάν 
κάποιες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κέρδη, τότε θα προσελκύονται στην αγορά και 
νέες επιχειρήσεις, ενώ εάν υπάρχουν ζημιές τότε αυτές θα «φεύγουν» από την 
αγορά. Στη μακροχρόνια λοιπόν ισορροπία στον πλήρη ανταγωνισμό, η τιμή θα 
ισούται με το ελάχιστο μακροχρόνιο μέσο κόστος και επειδή οι συνθήκες, η 
πληροφόρηση και η τεχνολογία, άρα και η συνάρτηση κόστους, θα είναι η ίδια για 
όλες τις επιχειρήσεις, αυτό συνεπάγεται ότι κάθε επιχείρηση έχει μηδενικά υπέρ-
κανονικά κέρδη με συνέπεια να μην υπάρχει είσοδος και έξοδος επιχειρήσεων.  
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Πίνακας 1. Τέλειος και Ατελής Ανταγωνισμός 

 Τέλειος 
Ανταγωνισμός 

Ατελής Ανταγωνισμός 

  Μονοπωλιακός 
Ανταγωνισμός 

Ολιγοπώλιο Μονοπώλιο 
ή 

Μονοψώνιο 
Είδος 

προϊόντος 
Τυποποιημένο Διαφοροποιημένο Τυποποιημένο ή 

διαφοροποιημένο 
Μοναδικό 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Μεγάλος Μεγάλος Μερικός Ένας 

Επίδραση 
στην τιμή 

Καμία Περιορισμένη Μερική Σημαντική 

Συνθήκες 
εισόδου 

Πολύ εύκολη Σχετικά εύκολη Παρουσίαση 
σημαντικών 
εμποδίων 

Πλήρης 
αδυναμία 
εισόδου 

Καμπύλη 
ζήτησης 

Οριζόντια κλίση Αρνητική κλίση Αρνητική κλίση Αρνητική 
κλίση 

 

Στον πλήρη ανταγωνισμό η τιμή του προϊόντος τείνει στο μακροχρόνιο διάστημα να 
είναι ίση με το ελάχιστο μέσο κόστος. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις όχι μόνο δεν 
πραγματοποιούν υπερβολικά κέρδη, αλλά επιπλέον, το προϊόν παράγεται από κάθε 
επιχείρηση με το ελάχιστο δυνατό μέσο κόστος. Τόσο στο βραχυχρόνιο όσο και στο 
μακροχρόνιο διάστημα, η τιμή του προϊόντος που είναι η ίδια για όλες τις επιχειρήσεις 
του κλάδου ισούται με το οριακό κόστος και επιτυγχάνεται η παραγωγή του 
προϊόντος με το ίδιο οριακό κόστος απ’ όλες τις επιχειρήσεις. Το υπόδειγμα του 
τέλειου ανταγωνισμού επίσης υποθέτει ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν περίπου το ίδιο 
μέγεθος με συνέπεια να ισχύουν οι σταθερές αποδόσεις κλίμακας (constant returns 
to scale), δηλαδή ότι η παραγωγική ικανότητα και δυναμικότητα των επιχειρήσεων να 
είναι παρόμοια. Στον ακόλουθο πίνακα παρατηρούμε ορισμένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά, καθώς επίσης τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του τέλειου και του 
ατελή ανταγωνισμού. 

Βέβαια η πρακτική εμπειρία και οι μετρήσεις στις διάφορες αγορές φανερώνουν ότι 
με δυσκολία ισχύουν όλες οι διάφορες υποθέσεις που υιοθετεί ο πλήρης 
ανταγωνισμός, όπως για παράδειγμα, της ομοιογένειας του προϊόντος, της τέλειας 
πληροφόρησης για τις τιμές, της ίδιας πρόσβασης και χρήσης των τεχνολογιών και 
της τεχνογνωσίας, και επίσης το γεγονός ότι η είσοδος των επιχειρήσεων στην αγορά 
συνεπάγεται ένα υψηλό κόστος δηλαδή μια αρχική-επένδυση για τις νέο-
εισερχόμενες επιχειρήσεις. Περαιτέρω, οι ιδιαιτερότητες και οι διαφορές αυτές στην 
πράξη, μπορεί να συνεπάγονται διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων και φυσικά 
διαφορετικές συναρτήσεις κόστους και άρα διαφορετικούς ρυθμούς 
αποτελεσματικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών της αγοράς. Για παράδειγμα, 
ορισμένοι διοικητές (managers) επιχειρήσεων θα είναι πιο ικανοί από άλλους στον 
χειρισμό και στην αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών των επιχειρήσεων 
συγκριτικά με άλλους, γεγονός που οδηγεί στο ότι μερικές επιχειρήσεις έχουν 
διαφορετικές συναρτήσεις κόστους και άρα διαφορετικούς ρυθμούς μακροχρόνιας 
κερδοφορίας, συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις. 
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Όσο μικρότερο είναι το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος, δηλαδή όσο λιγότεροι 
πόροι διατίθενται για την παραγωγή μιας μονάδας, τόσο καλύτερα είναι για την 
κοινωνία, γιατί εξοικονομούνται πόροι που μπορούν να διατεθούν για την παραγωγή 
άλλων αγαθών. Για να μεγιστοποιήσει μια κοινωνία, με μια δεδομένη διανομή του 
εισοδήματος, τη χρησιμότητα που μπορεί να αντλήσει από τους περιορισμένους 
πόρους της, πρέπει να τους διαθέτει έτσι ώστε η τιμή κάθε προϊόντος να είναι ίση με 
το οριακό του κόστος. Ο πλήρης ανταγωνισμός παρέχει ένα μηχανισμό για την 
αποτελεσματική κατανομή των πόρων μόνο μεταξύ των ιδιωτικών προϊόντων, και όχι 
μεταξύ αυτών και των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. 

Τέλος, στον πλήρη ανταγωνισμό οι επιχειρήσεις δεν έχουν το κίνητρο ούτε τη 
δυνατότητα να αφιερώσουν σημαντικούς πόρους για έρευνα και προώθηση της 
τεχνολογικής προόδου και για το λόγο αυτό είναι δυνατό να παρατηρηθεί μια 
τεχνολογική στασιμότητα. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν το κίνητρο να διαθέσουν πόρους 
για την ανάπτυξη της τεχνολογίας γιατί λόγω της ύπαρξης πολλών επιχειρήσεων 
στον κλάδο, τα οφέλη για την καθεμία απο αυτές από την ανάπτυξη της τεχνολογίας 
θα είναι μηδαμινά. 

Συμπερασματικά, συγκρίνοντας τις περιπτώσεις εκείνες των υποδειγμάτων της 
μακροχρόνιας ισορροπίας του μονοπωλιακού και του τέλειου ανταγωνισμού, 
υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες και διαφορές. Και στα δύο υποδείγματα, τόσο του 
τέλειου ανταγωνισμού και του μονοπωλιακού ανταγωνισμού, μπορούμε να πούμε ότι 
το κοινό σημείο των δύο αυτών υποδειγμάτων είναι ότι εξαιτίας της ελεύθερης 
εισόδου των επιχειρήσεων τα κέρδη είναι μηδενικά σε μακροχρόνια βάση. Εντούτοις, 
η ισορροπία για τα μηδενικά κέρδη συνεπάγεται ότι η τιμή ισούται με το ελάχιστο 
μέσο κόστος στο υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού, ενώ, στον μονοπωλιακό 
ανταγωνισμό η τιμή είναι μεγαλύτερη από το ελάχιστο μέσο κόστος. Με άλλα λόγια, η 
τιμή ισούται με το οριακό κόστος στο υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού, ενώ η 
τιμή είναι μεγαλύτερη από το οριακό κόστος στο υπόδειγμα του μονοπωλιακού 
ανταγωνισμού.  

Κάτω από τις συνθήκες του τέλειου ανταγωνισμού οι υποθέσεις ότι «η τιμή είναι 
μεγαλύτερη από το ελάχιστο μέσο κόστος» και ότι «η τιμή είναι μεγαλύτερη από το 
ελάχιστο οριακό κόστος» είναι ισοδύναμες. Συνεπάγονται, ωστόσο, δυο 
διαφορετικές, αν και σχετιζόμενες, πηγές αποτελεσματικής κατανομής. Δηλαδή, η 
υπόθεση ότι «η τιμή είναι μεγαλύτερη από το ελάχιστο μέσο κόστος» συνεπάγεται 
μια ανακατανομή της παραγωγής μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι πιθανό να 
μειώσει το συνολικό κόστος της βιομηχανίας.  

Στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό κάθε επιχείρηση παράγει μια μικρή ποσότητα 
προϊόντος. Το συνολικό κόστος θα είναι χαμηλότερο εάν υπάρχουν λίγες 
επιχειρήσεις που  παράγουν μια μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος. Το γεγονός ότι «η 
τιμή είναι μεγαλύτερη από το ελάχιστο μέσο κόστος» συνεπάγεται ότι αυξάνοντας το 
προϊόν, θα αυξάνεται το συνολικό πλεόνασμα. Οριακά οι καταναλωτές θα είναι 
πρόθυμοι να πληρώσουν μια τιμή που είναι μεγαλύτερη από εκείνη που οι 
επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να πληρώσουν, δηλαδή στο οριακό κόστος. 

Κάτω από συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού έχουμε «μηδενικά κέρδη», δηλαδή εκεί 
που η τιμή ισούται με το μέσο κόστος, καθώς επίσης και «αποτελεσματικότητα», 
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δηλαδή εκεί που η τιμή ισούται με το οριακό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι  τα «μηδενικά 
κέρδη» ισούνται με την «αποτελεσματικότητα».  Στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό έχει 
αποδειχθεί ότι τέτοιες ισότητες δεν ισχύουν. Πιο συγκεκριμένα, τα «μηδενικά κέρδη» 
είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης εισόδου των επιχειρήσεων.  

Τα υποδείγματα τόσο του τέλειου ανταγωνισμού όσο και του μονοπωλιακού 
ανταγωνισμού βασίζονται στην υπόθεση της ελεύθερης εισόδου των επιχειρήσεων 
και άρα των μηδενικών κερδών. Η παραγωγική αποτελεσματικότητα (productive 
efficiency) είναι δυνατό να επιτευχθεί όταν ελαχιστοποιείται το κόστος παραγωγής, 
πού όμως τέτοια ελαχιστοποίηση μπορεί να συμβεί κάτω από το καθεστώς του 
τέλειου ανταγωνισμού και όχι κάτω από το καθεστώς του μονοπωλιακού 
ανταγωνισμού. Το υπόδειγμα του μονοπωλιακού ανταγωνισμού αποδεικνύει ότι το 
καθεστώς του τέλειου ανταγωνισμού είναι προσεγγιστικά καλύτερο. Είναι γνωστό ότι 
πολύ λίγες βιομηχανίες μπορεί να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του τέλειου 
ανταγωνισμού, ιδιαίτερα αναφορικά με την προϋπόθεση της ομοιογένειας του 
προϊόντος. Όμως εάν το προϊόν είναι ομοιογενές, τότε τα αποτελέσματα στο 
καθεστώς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού θα είναι παρόμοια με εκείνα του τέλειου 
ανταγωνισμού. Πραγματικά όσο ο βαθμός διαφοροποίησης του προϊόντος μειώνεται, 
τόσο η υπολειμματική καμπύλη ζήτησης κάθε επιχείρησης γίνεται ολοένα και πιο 
πλατιά μέχρις εκείνο το σημείο όπου η τιμή ισούται με το μέσο κόστος 
(αποτελεσματικότητα), όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα της μακροχρόνιας 
ισορροπίας.. Τέλος, παρατηρούμε ότι η αναποτελεσματική κατανομή στο καθεστώς 
του μονοπωλιακού ανταγωνισμού, όπου η τιμή είναι μεγαλύτερη από το οριακό 
κόστος και το ελάχιστο μέσο κόστος, δεν συνεπάγεται συνολική 
αναποτελεσματικότητα. 

Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 5 

Στο ακόλουθο διάγραμμα, οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες περιοχές 
παρουσιάζουν τα διάφορα αποτελέσματα συγκριτικά με το μονοπώλιο (M) και τον 
τέλειο ανταγωνισμό (PC). 
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Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις συγκεντρώνουν σωστά τα αποτελέσματα που 
αντιστοιχούν στην περιοχή 5;  

 (α)  Το κόστος των πλουτοπαραγωγικών πόρων κάτω από το μονοπώλιο. 
 (β) Η απώλεια ευημερίας για την κοινωνία που έρχεται ως συνέπεια από το 

μονοπώλιο. 
 (γ)  Το πλεόνασμα του καταναλωτή κάτω από το μονοπώλιο. 
 (δ) Οι επιπρόσθετες υπηρεσίες καταναλωτών που προέρχονται εξαιτίας του 

μονοπωλίου. 

Η απάντηση βρίσκεται στο στο τέλος του κεφαλαίου 

Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 6 

Στο ακόλουθο διάγραμμα, οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες περιοχές 
παρουσιάζουν διάφορα αποτελέσματα σχετικά με το μονοπώλιο (M) και τον τέλειο 
ανταγωνισμό (PC). 

 

Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις συγκεντρώνουν σωστά τα αποτελέσματα που 
αντιστοιχούν στην περιοχή 4;  

 (α)  Τα υπέρ-κανονικά κέρδη του μονοπωλίου. 
 (β)  Το πλεόνασμα του παραγωγού που προέρχεται κυρίως δια μέσου της 

δύναμης αγοράς παρά από τους συντελεστές της αγοράς. 
 (γ) Το κόστος των πλουτοπαραγωγικών συντελεστών του μονοπωλίου. 
 (δ)  Το εισόδημα που μεταφέρεται από τους καταναλωτές στους παραγωγούς 

εξαιτίας του μονοπωλίου. 

Η απάντηση βρίσκεται στο τέλος του κεφαλαίου 
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Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 7 

Στο ακόλουθο διάγραμμα, οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες περιοχές 
παρουσιάζουν και συγκρίνουν το υψηλό κόστος του μονοπωλίου (M) με το 
χαμηλότερο κόστος του τέλειου ανταγωνισμού (PC). 

 

Σύμφωνα με αυτές τις συνθήκες ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι οι σωστές ; 

 (α) Ο τέλειος ανταγωνισμός έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγική 
αποτελεσματικότητα αλλά και την αναποτελεσματικότητα κατανομής. 

 (β)  Το μονοπώλιο έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγική αποτελεσματικότητα 
αλλά όμως και την αναποτελεσματικότητα κατανομής. 

 (γ) Ο τέλειος ανταγωνισμός έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγική 
αποτελεσματικότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα κατανομής. 

 (δ)   Το μονοπώλιο έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγική αποτελεσματικότητα 
αλλά και την αποτελεσματικότητα κατανομής. 

Η απάντηση βρίσκεται στο τέλος του κεφαλαίου 

2.1.11 Τι Πρέπει να Θυμάστε 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του μονοπωλιακού ανταγωνισμού είναι:  

 (α)   Μεγάλος αριθμός παραγωγών – πωλητών (δηλαδή επιχειρήσεων)  
 (β)   Διαφοροποίηση των Αγαθών 
 (γ) Τέλεια γνώση των συνθηκών αγοράς και εναλλακτικών λύσεων από 

αγοραστές και πωλητές 
 (δ)  Αγοραστές και Πωλητές προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα ίδια 

κεφάλαια 
 (ε)  Ελευθερία εισόδου και εξόδου για τις επιχειρήσεις 
 (ζ)  Πλήρης μετακίνηση των συντελεστών παραγωγής 
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Τα χαρακτηριστικά (γ), (δ), (ε) και (ζ) μπορούν να ισχύουν αλλά δεν χαρακτηρίζουν 
τη μορφή της αγοράς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού. 

Κάτω από το καθεστώς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού είναι δυνατή η  
εξισορρόπηση μηδενικών κερδών, αλλά οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να παράγουν 
στο ελάχιστο μέσο κόστους τους. 

Τα υποδείγματα του τέλειου ανταγωνισμού και του καθαρού μονοπωλίου είναι 
χρήσιμα επειδή αποτυπώνουν τις οριακές μορφές της δομής της αγοράς. Στην 
πραγματικότητα όμως, οι περισσότερες αγορές βρίσκονται κάπου μεταξύ αυτών των 
δύο άκρων. Σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού ή μονοπωλιακού ανταγωνισμού 
υπάρχουν τόσες πολλές επιχειρήσεις στον κλάδο ώστε καμιά να μη χρειάζεται να 
ανησυχεί για την επίδραση των ενεργειών της στις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. 
Όμως, η ουσία του ολιγοπωλιακού κλάδου αφορά το γεγονός ότι κάθε επιχείρηση 
πρέπει να εξετάζει την επίδραση των ενεργειών της στις αποφάσεις των λίγων 
ανταγωνιστών της.  

Απόλυτο ή καθαρό μονπώλιο υπάρχει όταν μία επιχείρηση είναι ο μοναδικός 
προμηθευτής και ο δυνητικός προμηθευτής του προϊόντος ενός κλάδου. Επίσης, 
απόλυτο ή καθαρό μονοψώνιο υπάρχει όταν μία επιχείρηση είναι ο μοναδικός 
αγοραστής και ο δυνητικός αγοραστής του προϊόντος ενός κλάδου 

2.1.12 Μονοπώλιο (Monopoly)  
Ο όρος του μονοπωλίου (Monopoly) σημαίνει ότι υπάρχει ένας μονάχα πωλητής – 
επιχείρηση που προμηθεύει την αγορά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα «καθαρά 
μονοπώλια» που αφορούν την ύπαρξη μιας μονάχα επιχείρησης όπου δεν υπάρχουν 
στενά υποκατάστατα. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά η μονοπωλιακή 
επιχείρηση αποτελεί και τον κλάδο και έχει αρνητική καμπύλη ζήτησης για το προϊόν. 
Για να μπορέσει να πουλάει μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντος η μονοπωλιακή 
επιχείρηση θα πρέπει να μειώσει τις τιμές της. Άρα η μονοπωλιακή επιχείρηση θα 
αντιμετωπίζει μια καμπύλη του οριακού εσόδου που θα είναι μικρότερη της τιμής, 
δηλαδή: 

MR < p 

και επίσης η καμπύλη του οριακού εσόδου, δηλαδή MR, θα είναι κάτω από την 
καμπύλη ζήτησης, δηλαδή την D. 

Ο θεσμός του μονοπωλίου ήταν συχνότερος και μεγαλύτερος τις προηγούμενες 
δεκαετίες, σε τομείς όπως η ηλεκτρική ενέργεια, η τηλεφωνία κλπ. Με τις διαχρονικές 
όμως αλλαγές, στις περισσότερες χώρες έγινε απελευθέρωση των αγορών, έτσι 
ώστε πλέον να είναι ολοένα περισσότερο σπάνια η ύπαρξη καθαρών μονοπωλίων. 

2.1.13 Προσδιορισμός της Τιμής και του Επιπέδου της 
Παραγωγής στο Μονοπώλιο 

Υπάρχει καθαρό μονοπώλιο όταν μια μόνο επιχείρηση παράγει ένα μόνο προϊόν ή 
υπηρεσία για το οποίο δεν υπάρχουν άλλα υποκατάστατα. Τα καθαρά μονοπώλια 
είναι πολύ λίγα. Με αυτή τη μορφή εμφανίζονται οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας 
όπως παραγωγή ηλεκτρισμού, φωταερίου, υδάτων κ. ά. 
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Για να μπορέσει το μονοπώλιο να δημιουργηθεί, πρέπει να υπάρχουν ορισμένα 
χαρακτηριστικά και υποθέσεις, όπως για παράδειγμα: 

(α) Οικονομίες μεγέθους ή κλιμακας: Σε ορισμένους κλάδους η τεχνολογία δημιουργεί 
τη δυνατότητα πραγματοποίησης σημαντικών οικονομιών αν μια επιχείρηση έχει 
σχετικά μεγάλο μέγεθος. Ένα τέτοιο είδος επιχείρησης είναι ένα Μονοπώλιο. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις λόγω της φύσης του προϊόντος ή της διαδικασίας παραγωγής 
και διανομής του, δεν ενδείκνυται να υπάρχει ανταγωνισμός και πρέπει η παραγωγή 
του να γίνεται από μια μόνο επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει Φυσικό 
Μονοπώλιο. 

(β) Ιδιοκτησία ή κατοχή βασικών πρώτων υλών: Μια επιχείρηση μπορεί να έχει 
μονοπώλιο στην παραγωγή ενός προϊόντος αν έχει την αποκλειστική ιδιοκτησία των 
πηγών από τις οποίες αντλείται η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
του. Μονοπωλητής, όπως αναφέραμε, είναι ο μοναδικός προμηθευτής και ο 
δυνητικός προμηθευτής του προϊόντος ενός κλάδου. Η επιχείρηση και ο κλάδος στην 
περίπτωση αυτή ταυτίζονται. Εδώ να επισημανθεί ότι ο μοναδικός προμηθευτής σε 
εθνικό επίπεδο δεν είναι απαραίτητο να είναι μονοπωλητής αν το αγαθό ή υπηρεσία 
είναι διεθνώς εμπορεύσιμη. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) είναι ο μοναδικός 
προμηθευτής γραμματοσήμων της χώρας μας και είναι μονοπωλητής. Όμως η British 
Steel, αν και στην πραγματικότητα είναι ο μοναδικός προμηθευτής χάλυβα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, δεν αποτελεί μονοπώλιο αφού ανταγωνίζεται με τις εισαγωγές 
χάλυβα.   

(γ)  Δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών: Κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις το κράτος για να ενθαρρύνει την έρευνα και την τεχνολογική εξέλιξη 
παρέχει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης 
ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας μεθόδου παραγωγής στην επιχείρηση που 
πραγματοποιεί μια καινοτομία. Η κατάσταση αυτή της επιτρέπει να πραγματοποιήσει 
υπερκέρδη έτσι ώστε να κάνει περισσότερη έρευνα. Έτσι μια επιχείρηση μπορεί να 
διατηρήσει τη μονοπωλιακή της δύναμη και θέση για πολύ καιρό. Στη περίπτωση 
αυτή μπορεί να επεκτείνει τη μονοπωλιακή της δύναμη και να αυξήσει περισσότερο 
τα κέρδη της. Δηλαδή η επιχείρηση μπορεί να υποχρεώσει τις μονάδες που θέλουν 
να αγοράσουν το νέο προϊόν της να αγοράσουν μαζί και άλλα προϊόντα για τα οποία 
δεν έχει μονοπώλιο. 

(δ)  Αθέμιτος ανταγωνισμός: Ένας άλλος τρόπος για να αποκτήσει μια επιχείρηση 
μονοπωλιακή δύναμη και θέση στην αγορά είναι να χρησιμοποιήσει οξύ 
ανταγωνισμό στην τιμή, ώστε να αναγκάσει τις άλλες επιχειρήσεις να αποχωρήσουν 
από τον κλάδο. Ο μονοπωλητής δεν έχει άμεσους ανταγωνιστές λόγω του ότι 
υπάρχουν σημαντικοί φραγμοί εισόδου στον κλάδο. Οικονομικά εμπόδια, όπως 
οικονομίες κλίμακας, ιδιοκτησία οικονομικών πόρων, τεχνολογικά, εμπόδια, όπως 
ευρεσιτεχνίες, πατέντες, licenses, trademarks, ή άλλα θεσμικά εμπόδια όπως 
κυβερνητική νομοθεσία μπορούν να εμποδίζουν νέες επιχειρήσεις να εισέλθουν στον 
κλάδο. Μόλις διώξει τις άλλες επιχειρήσεις και εδραιώσει την μονοπωλιακή της θέση 
και δύναμη μπορεί να αυξήσει την τιμή του προϊόντος στο ύψος στο οποίο 
μεγιστοποιεί το κέρδος της. Εκτός από τον ανταγωνισμό στην τιμή του προϊόντος, μια 
επιχείρηση είναι δυνατό να χρησιμοποιήσει και άλλες μεθόδους για να διώξει τις 
άλλες επιχειρήσεις από την αγορά. Για παράδειγμα, μια μεγάλη επιχείρηση είναι 
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δυνατό να ασκήσει πίεση στους προμηθευτές πρώτων υλών για να τους αναγκάσει 
να σταματήσουν να προμηθεύουν τελείως τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με πρώτες 
ύλες ή να μην τις προμηθεύουν με τους ίδιους όρους. Σε αντίθεση με τον τέλειο 
ανταγωνισμό, όπου η επιχείρηση δεν έχει καμία επιρροή στην τιμή του προϊόντος, 
στο καθαρό μονοπώλιο η επιχείρηση έχει τον απόλυτο έλεγχο της τιμής και πρέπει 
να αποφασίσει όχι μόνο την ποσότητα που θα παράγει, αλλά και την τιμή που θα 
διαθέσει την ποσότητα αυτή. 

(ε)  Όχι στενά υποκατάστατα: Το προϊόν του μονοπωλητή είναι μοναδικό, με την 
έννοια ότι δεν υπάρχουν στενά υποκατάστατα. Από την μεριά του καταναλωτή-
χρήστη υπάρχουν δύο εναλλακτικές: είτε υποχρεούται να το αγοράσει στην τιμή που 
διαμορφώνει ο μονοπωλητής είτε το στερείται. 

(στ) Καθορισμός της τιμής: Η μονοπωλιακή επιχείρηση στην πραγματικότητα 
καθορίζει η ίδια την τιμή στην οποία πουλάει το προϊόν της (price maker). Έχοντας 
αποφασίσει το επίπεδο της παραγόμενης ποσότητας, αυτό που στην 
πραγματικότητα κάνει η μονοπωλιακή επιχείρηση είναι να ορίσει την τιμή του 
προϊόντος γνωρίζοντας ή εκτιμώντας τις μονάδες προϊόντος που οι αγοραστές θα 
ζητήσουν -συνήθως παράγει χαμηλότερο προϊόν επιδιώκοντας υψηλότερη τιμή. 

(ζ) Διαφήμιση: Εξαρτώμενος από την φύση και το είδος του προϊόντος, ο 
μονοπωλητής μπορεί να επενδύει σημαντικά στη διαφήμιση. Για παράδειγμα, όταν ο 
μονοπωλητής πουλάει πολυτελή αγαθά, όπως πολύτιμους λίθους, σπορ αυτοκίνητα, 
κλπ πρέπει να στηριχτεί στη διαφήμιση για να αυξήσει την ζήτηση αυτών των 
προϊόντων. Η διαφήμιση έχει την τάση να μετατρέπει ή να μεταλλάσσει τυχόν 
επιθυμίες του ατόμου σε πρώτες ανάγκες.   

Το καθαρό μονοπώλιο αντιμετωπίζει μια ορισμένη ζήτηση για το προϊόν του και η 
απόφαση για την ποσότητα που πρέπει να παράγει συνεπάγεται και ορισμένη τιμή 
που πρέπει να υιοθετηθεί. Στο καθαρό μονοπώλιο η καμπύλη ζήτησης για το προϊόν 
της επιχείρησης είναι κατερχόμενη, γιατί υπάρχει μόνο αυτή η επιχείρηση στον 
κλάδο. Όπως και στον πλήρη ανταγωνισμό, έτσι και στο μονοπώλιο η επιχείρηση για 
να μεγιστοποιήσει το κέρδος της πρέπει να παράγει μέχρι το σημείο στο οποίο το 
οριακό κόστος γίνεται ίσο με το οριακό έσοδο. 

Επικρατεί η άποψη ότι το μονοπώλιο πραγματοποιεί πάντοτε υπερβολικά κέρδη. Σε 
ορισμένες όμως περιπτώσεις τα δεδομένα ζήτησης και κόστους είναι δυνατό να είναι 
τέτοια, ώστε το μονοπώλιο να πραγματοποιεί μόνο το φυσιολογικό κέρδος ή -στο 
βραχυχρόνιο διάστημα- ακόμα και ζημιά. Στην προκειμένη περίπτωση θα μπορέσει 
να μειώσει ή εξαλείψει τη ζημιά αν καταφέρει να αυξήσει τη ζήτηση. Μπορεί πρώτον 
να χρησιμοποιήσει διαφήμιση και άλλα μέσα προώθησης των πωλήσεων και 
δεύτερον να προβεί σε αναδιοργάνωση, εκσυγχρονισμό και άλλες ενέργειες που 
συμβάλλουν στη μείωση του κόστους. 

Αν το κόστος αυξηθεί και η ζήτηση μειωθεί, ενδέχεται η καμπύλη ζήτησης να βρεθεί 
κάτω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους. Όταν λειτουργεί θα έχει 
μεγαλύτερη ζημιά, παρά όταν σταματήσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις το μονοπώλιο 
μπορεί να αυξήσει το κέρδος του αν ακολουθήσει την πολιτική του διαφορισμού της 
τιμής, που συνίσταται στον καθορισμό διαφορετικής τιμής για το ίδιο προϊόν για 
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διάφορους αγοραστές. Στο μονοπώλιο η τιμή του προϊόντος είναι πάντοτε 
μεγαλύτερη από το οριακό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι η αξία για τους καταναλωτές 
μιας πρόσθετης μονάδας του προϊόντος, η οποία αντιπροσωπεύεται από την τιμή 
του, είναι μεγαλύτερη από το κόστος παραγωγής της. Γενικά το μονοπώλιο 
περιορίζει την ποσότητα και ανεβάζει την τιμή του προϊόντος και αυτό αποβαίνει σε 
βάρος των καταναλωτών. 

Τέλος η ύπαρξη μονοπωλίων προκαλεί μεγάλη ανισότητα στη διανομή του 
εισοδήματος σε μια κοινωνία, γιατί συνήθως οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούν 
υπερκέρδη τα οποία περιέχονται σε μια μικρή τάξη ατόμων, τους μετόχους τους. Το 
ερώτημα που τίθεται εδώ είναι αν θα πρέπει να ενοχλεί την κοινωνία το γεγονός ότι 
μια μονοπωλιακή επιχείρηση περιορίζει το προϊόν και ανεβάζει τις τιμές πάνω από το 
οριακό κόστος. Γενικά, το οριακό κόστος μετρά τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν 
για την παραγωγή της τελευταίας μονάδας του προϊόντος. Αφού οι καταναλωτές δεν 
υποχρεώνονται και αγοράζουν εθελοντικά το αγαθό ή την υπηρεσία, η τιμή αυτού του 
προϊόντος πρέπει να μετρά το οριακό όφελος που αντλεί ο καταναλωτής από την 
αγορά της τελευταίας μονάδας. Αν το οριακό όφελος ήταν μεγαλύτερο από την τιμή, 
οι καταναλωτές θα επιδίωκαν να αγοράσουν μεγαλύτερη ποσότητα σε αυτήν την 
τιμή. Αν το οριακό όφελος ήταν μικρότερο από την τιμή, οι καταναλωτές δεν θα 
ζητούσαν αυτήν την τελευταία μονάδα σε αυτήν την τιμή. Σε αντίθεση με την 
επιχείρηση τέλειου ανταγωνισμού, τα υπερ-κανονικά κέρδη της μονοπωλιακής 
επιχείρησης μακροχρόνια δεν εξαλείφονται. Όπως ήδη αναφέραμε, ένας κλάδος είναι 
μονοπώλιο μόνον αν ο μοναδικός παραγωγός του κλάδου δεν χρειάζεται να 
ανησυχεί για την πιθανότητα εισόδου και άλλων επιχειρήσεων στον κλάδο. 
Αποκλείοντας την περίπτωση εισόδου άλλων επιχειρήσεων στον κλάδο, ουσιαστικά 
καταργούμε και το μηχανισμό με τον οποίο τα υπερ-κανονικά κέρδη εξαφανίζονται 
μακροχρόνια. Η κοινωνία πρέπει να εξισώνει το οριακό κόστος του προϊόντος με το 
οριακό όφελος που απολαμβάνει από το προϊόν. Αν το οριακό κόστος είναι 
μικρότερο από το οριακό όφελος, η κοινωνία ωφελείται από την παραγωγή 
μεγαλύτερης ποσότητας του αγαθού ή της υπηρεσίας. Ενώ ο ανταγωνιστικός κλάδος 
εξισώνει αυτόματα το οριακό κόστος με την τιμή (με το υποτιθέμενο οριακό όφελος 
του καταναλωτή), το μονοπώλιο δεν λειτουργεί έτσι. Θέτει το οριακό κόστος σε 
χαμηλότερο επίπεδο από την τιμή και, επομένως, παράγει μικρότερη ποσότητα 
προϊόντος από εκείνη που θα επιθυμούσε η κοινωνία.  


