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1. Σκοποί ενότητας 
 

2. Περιεχόμενα ενότητας 

2.1 ΔΙΑΛΕΞΗ ΌΓΔΟΗ  

2.1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
Ολιγοπώλιο είναι η δομή εκείνη της αγοράς όπου υπάρχει ένας μικρός αριθμός  
επιχειρήσεων από παραγωγούς και πωλητές, έτσι ώστε οι δραστηριότητες της μιας 
επιχείρησης να επηρεάζουν τις υπόλοιπες. Η αγορά του ολιγοπωλίου υπάρχει όταν 
ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων ελέγχει ένα σχετικά μεγάλο μέρος της προσφοράς 
ενός προϊόντος.  

Οι επιχειρήσεις σ’ ένα ολιγοπωλιακό κλάδο είναι δυνατό να παράγουν τυποποιημένα 
προϊόντα όπως για παράδειγμα, χάλυβα, τσιμέντο, χαλκό, νικέλιο, κλπ. ή 
διαφοροποιημένα προϊόντα όπως για παράδειγμα, αυτοκίνητα, οικιακές ηλεκτρικές 
συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αναψυκτικά, απορρυπαντικά κλπ. Όταν τα 
προϊόντα είναι διαφοροποιημένα, οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις δαπανούν συνήθως 
σχετικά μεγάλα ποσά για διαφήμιση. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να δημιουργηθεί ολιγοπώλιο σε έναν κλάδο 
από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις ενέργειες ορισμένων επιχειρήσεων που 
αποβλέπουν στο να διώξουν από την αγορά τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, και με 
τον τρόπο αυτό να ενισχύσουν τη δύναμή τους. Στις περιπτώσεις αυτές οι 
επιχειρήσεις που δέχονται την πίεση αναγκάζονται να συγχωνευτούν ή να 
αποχωρήσουν από τον κλάδο με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός 
τους και να δημιουργηθεί ολιγοπώλιο. 

Όταν υπάρχει ολιγοπώλιο είναι δύσκολο σε νέες επιχειρήσεις να εισέλθουν στον 
κλάδο, γιατί για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν με επιτυχία τις υπάρχουσες θα 
πρέπει να έχουν σχετικά μεγάλο μέγεθος το οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη 
σημαντικών χρηματικών κεφαλαίων. Επιπλέον, όταν τα προϊόντα του κλάδου 
διαφημίζονται ευρέως, οι νέες επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να δαπανήσουν 
σημαντικά ποσά για να πείσουν το κοινό να αγοράσει τα προϊόντα τους και οι 
δαπάνες αυτές αποτελούν ένα επιπλέον εμπόδιο στην είσοδό τους. 

Οι ολιγοπωλιακοί κλάδοι κυριαρχούνται από ένα μικρό αριθμό μεγάλων 
επιχειρήσεων. Επιπλέον, υπάρχει σημαντική αλληλεξάρτηση μεταξύ των 
επιχειρήσεων. Αν για παράδειγμα υπάρχουν τρεις επιχειρήσεις στον κλάδο και η μία 
μειώσει την τιμή του προϊόντος της, το μερίδιό της στην αγορά θα αυξηθεί, με 
αποτέλεσμα να μειωθούν τα μερίδια των άλλων δύο. Στην περίπτωση αυτή, οι άλλες 
επιχειρήσεις δε θα παραμείνουν αδρανείς, αλά θα προβούν και αυτές σε ανάλογη ή 
μεγαλύτερη μείωση της τιμής, ώστε να επανακτήσουν το μέρος της αγοράς που 
έχασαν. 

Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά χαρακτηριστικά του ολιγοπωλίου είναι: 



5 

(α) Σχετικά μικρός αριθμός μεγάλων επιχειρήσεων: Το ολιγοπώλιο υπάρχει όταν ένας 
μικρός αριθμός μεγάλων επιχειρήσεων, που παράγουν ένα τυποποιημένο ή 
διαφοροποιημένο προϊόν, κυριαρχούν στην αγορά. Αυτό που κάνει εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα την περίπτωση του ολιγοπωλίου είναι ότι οι στρατηγικές και οι 
πολιτικές κάθε επιχείρησης εξαρτώνται από τις προβλέψεις της για τον τρόπο 
αντίδρασης των ανταγωνιστών της. Ο κλάδος των εμπορικών τραπεζών στην 
Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει μετεξελιχτεί σε ολιγοπώλιο.    

(β) Διαφοροποιημένο ή τυποποιημένο προϊόν: Το προϊόν που παράγεται και 
διατίθεται στην αγορά μπορεί να είναι διαφοροποιημένο ή τυποποιημένο. Εάν το 
προϊόν είναι διαφοροποιημένο, η αγορά καλείται «διαφοροποιημένο ολιγοπώλιο 
(differentiated oligopoly)». Ο κλάδος των αυτοκινητοβιομηχανιών και των 
επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου και εικόνας είναι 
παραδείγματα διαφοροποιημένου ολιγοπωλίου.   

(γ) Μερική επίδραση στην τιμή: Όταν σχεδιάζει αύξηση ή μείωση των τιμών, κάθε 
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ολιγοπωλιακό κλάδο θα πρέπει να εξετάζει 
αν οι άλλες θα ακολουθήσουν ή όχι το παράδειγμά της.  

(δ) Περιορισμένη ελευθερία εισόδου και εξόδου: Τα ίδια εμπόδια εισόδου, τα οποία 
αναφέρονται και στην ενότητα του μονοπωλίου, σχετίζονται άμεσα με την παρουσία 
του ολιγοπωλίου. Η τεχνολογική πρόοδος, σε πολλούς κλάδους, δημιουργεί 
σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Οι λιγότερο δραστήριες και οι λιγότερο επιθετικές 
επιχειρήσεις που δεν εκμεταλλεύονται την τεχνολογία-τεχνογνωσία βρίσκονται στο 
περιθώριο του κλάδου και αναγκάζονται να αποχωρήσουν αφήνοντας λίγους 
παραγωγούς να ελέγχουν το σημαντικότερο κομμάτι της αγοράς.  Ένα σημαντικό 
εμπόδιο εισόδου για μία επιχείρηση, σε διάφορους κλάδους, είναι η επένδυση 
κεφαλαίου σε κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό. Το κόστος είναι μεγάλο ενώ το 
ρίσκο της επένδυσης και η αβεβαιότητα αποθαρρύνουν συχνά τις επιχειρήσεις να 
εισέλθουν στον κλάδο. Οι κλάδοι της καπνοβιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας 
και της διύλισης πετρελαίου χαρακτηρίζονται από σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου. 
Τεράστιες δαπάνες διαφήμισης μπορούν να αποτελούν ένα σοβαρό 
χρηματοοικονομικό εμπόδιο εισόδου μιας επιχείρησης στο κλάδο της 
καπνοβιομηχανίας. 

Δραστηριότητα 1 

Ζητούνται τα ακόλουθα: 

 (α) Να δώσετε τον ορισμό του ολιγοπωλίου. 
 (β) Να  αναπτύξετε το βασικότερο χαρακτηριστικό της αγοράς του 

ολιγοπωλίου και σε ποιο πρόβλημα μπορεί να οδηγήσει αυτό. 
 (γ) Αναπτύξτε τι επιτυγχάνει η ολιγοπωλιακή θεωρία.  

Απάντηση στη Δραστηριότητα 1 

(α) Σχετικά με τον ορισμό του ολιγοπωλίου μπορούμε να πούμε ότι είναι η αγορά 
εκείνη όπου υπάρχουν λίγες επιχειρήσεις και πωλητές. Εάν για παράδειγμα, 
υπάρχουν μονάχα δύο πωλητές, τότε η αγορά καλείται δυοπώλιο. Εάν το προϊόν της 
αγοράς είναι ομοιογενές τότε έχουμε το «καθαρό ολιγοπώλιο», όπως για παράδειγμα 
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στην αγορά των τσιμέντων, ατσαλιού, χαλκού, κλπ. Εάν το προϊόν της αγοράς είναι 
διαφοροποιημένο τότε έχουμε το «διαφοροποιημένο ολιγοπώλιο», όπως για 
παράδειγμα στην αγορά αυτοκινήτων, τσιγάρων, κλπ. Η αγορά του ολιγοπωλίου είναι 
η πλέον κυρίαρχη και συνηθισμένη μορφή αγοράς στον βιομηχανικό τομέα των 
σύγχρονων οικονομιών και μπορεί να προκύπτει από τις ίδιες βασικές αιτίες όπως 
και η αγορά του μονοπωλίου, όππως, οι οικονομίες κλίμακας, ο έλεγχος στις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές και πόρους, και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας) 

(β) Το βασικότερο χαρακτηριστικό της αγοράς του ολιγοπωλίου σε σχέση με τις 
υπόλοιπες αγορές, είναι η «αλληλεξάρτηση» μεταξύ των επιχειρήσεων στην αγορά. 
Η «αλληλεξάρτηση» είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που προέρχεται από το μικρό 
αριθμό των επιχειρήσεων που υπάρχουν στην αγορά. Έτσι για παράδειγμα, 
υπάρχουν λίγες επιχειρήσεις στην αγορά και εάν μια επιχείρηση μειώσει τις τιμές και 
αναλάβει μια επιτυχή διαφημιστική εκστρατεία ή παράγει ένα καλύτερο προϊόν, τότε η 
καμπύλη ζήτησης των υπόλοιπων ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων θα μειωθεί και εν’ 
συνεχεία οι υπόλοιπες επιχειρήσεις στην ολιγοπωλιακή αγορά θα αντιδράσουν. Οι 
υπόλοιπες επιχειρήσεις μπορούν να αντιδράσουν με διάφορους τρόπους. Έσι δεν 
είναι εύκολο να ορίσουμε την καμπύλη ζήτησης που αντιμετωπίζει η ολιγοπωλιακή 
αγορά.  

(γ) Όπως αναπτύξαμε και στην παραπάνω παράγραφο δεν υπάρχει μια γενική 
θεωρία για το ολιγοπώλιο. Τα διάφορα υποδείγματα που υπάρχουν και σχετίζονται 
με την ολιγοπωλιακή αγορά δίνουν έμφαση στην αλληλεξάρτηση των ολιγοπωλιακών 
επιχειρήσεων και στη δυσκολία που αντιμετωπίζει μια γενική θεωρία που αφορά την 
ολιγοπωλιακή αγορά. 

 

2.1.2 Προσδιορισμός του επιπέδου παραγωγής και της τιμής του 
προϊόντος 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της συμπεριφοράς μιας ολιγοπωλιακής επιχείρησης 
είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που ελέγχουν την αγορά, η ύπαρξη ή μη 
συνεννόησης μεταξύ τους, η διαφοροποίηση ή μη του προϊόντος που παράγουν 
καθώς και η ύπαρξη ή μη σοβαρών εμποδίων στην είσοδο νέων επιχειρήσεων. Η 
αμοιβαία αλληλεξάρτηση των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων και η αδυναμία τους να 
γνωρίζουν με ακρίβεια ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των άλλων σε μια συγκεκριμένη 
ενέργεια, κάνουν εξαιρετικά δύσκολο τον υπολογισμό των δεδομένων που 
αναφέρονται στη ζήτηση του προϊόντος, όπως και τη διατύπωση ενός συγκεκριμένου 
υποδείγματος που να εξηγεί τη συμπεριφορά τους στην αγορά. 

 

2.1.3 Υπόδειγμα χωρίς συνεννόηση των επιχειρήσεων 
Όταν μια ολιγοπωλιακή επιχείρηση αυξήσει την τιμή του προϊόντος της οι άλλες δε θα 
την ακολουθήσουν γιατί η αύξηση της τιμής του προϊόντος της πρώτης επιχείρησης, 
θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των πωλήσεών της και την αύξηση του δικού τους 
μεριδίου στην αγορά. 
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Αντίθετα αν μια ολιγοπωλιακή επιχείρηση μειώσει την τιμή του προϊόντος της, οι 
άλλες θα σπεύσουν να την ακολουθήσουν, γιατί διαφορετικά θα μειωθεί το δικό τους 
μερίδιο στην αγορά. Κατά συνέπεια είναι λογικό για μια ολιγοπωλιακή επιχείρηση να 
κάνει την υπόθεση ότι αν αυξήσει την τιμή του προϊόντος της πάνω από την 
τρέχουσα, οι άλλες δε θα την ακολουθήσουν και το αποτέλεσμα θα είναι να υποστεί 
σημαντική μείωση στις πωλήσεις της. Αντίθετα, αν μειώσει την τιμή του προϊόντος 
της, οι άλλες επιχειρήσεις θα την ακολουθήσουν, με αποτέλεσμα να μπορέσει να 
πραγματοποιήσει σχετικά μικρή μόνον αύξηση στις πωλήσεις της. 

Οι τιμές των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων παρουσιάζουν σχετική δυσκαμψία. 
Εμπειρικά αποδεικνύεται ότι οι τιμές των προϊόντων αυτών δε μεταβάλλονται παρά 
μόνο στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται σημαντικές κοστολογικές μεταβολές που 
αφορούν ολόκληρο τον ολιγοπωλιακό κλάδο. Είναι φανερό ότι αν μια επιχείρηση 
πιστεύει ότι  η καμπύλη ζήτησης για το προϊόν της είναι ελαστικότερη δε θα έχει 
συμφέρον να μεταβάλει μονομερώς την τιμή του, γιατί τόσο η αύξηση όσο και η 
μείωση της τιμής θα επιφέρουν μείωση των εσόδων της. 

 

2.1.4 Υπόδειγμα με συνδυασμένη ενέργεια των επιχειρήσεων 
Οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις, για να αποφύγουν την αβεβαιότητα και τους 
κινδύνους που δημιουργούνται από το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν ποιες θα είναι οι 
αντιδράσεις των άλλων στον κλάδο σε μια συγκεκριμένη τους ενέργεια, είναι δυνατό 
να προβούν σε συνεννοήσεις και να ακολουθήσουν κοινή τιμολογιακή πολιτική. Στην 
περίπτωση αυτή μπορούν να δράσουν σαν μια επιχείρηση, δηλαδή μονοπώλιο, 
οπότε ορίζουν την τιμή του προϊόντος στο επίπεδο που μεγιστοποιεί το κέρδος του 
κλάδου και προσδιορίζουν τον τρόπο που θα κατανεμηθεί η αγορά μεταξύ τους. Έτσι 
αν η συμφωνία είναι επιτυχής, ο κλάδος θα πραγματοποιήσει το μέγιστο δυνατό 
κέρδος, και οι επιχειρήσεις θα αποφύγουν τον κίνδυνο “πολέμου τιμών”. 

Στις περισσότερες χώρες του κόσμου υπάρχει αυστηρή νομοθεσία που απαγορεύει 
στις ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις να προβαίνουν σε συνεννοήσεις και συμφωνίες που 
περιορίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Είναι δυνατό, όμως, οι επιχειρήσεις να 
προβούν σε κρυφές συνεννοήσεις και να κάνουν σιωπηρές συμφωνίες. Για να 
αποφύγουν την αποκάλυψη των συμφωνιών αυτών ορίζουν τιμές για τα προϊόντα 
τους που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους. 

Ένα είδος σιωπηρής συμφωνίας είναι η πολιτική των επιχειρήσεων ενός 
ολιγοπωλιακού κλάδου να αφήνουν μια επιχείρηση να παίρνει τις αποφάσεις σχετικά 
με την τιμή του προϊόντος και να ακολουθούν ύστερα οι άλλες. Ο ρόλος της 
«ηγέτιδας» επιχείρησης μπορεί να αφεθεί στη μεγαλύτερη επιχείρηση στον κλάδο ή 
να περιέρχεται από τη μια επιχείρηση στην άλλη. 

 

2.1.5 Αξιολόγηση του ολιγοπωλίου 
Η κυριότερη κριτική του ολιγοπωλίου είναι η ίδια που αναφέρθηκε για το μονοπώλιο 
και το μονοπωλιακό ανταγωνισμό. Δηλαδή το ολιγοπώλιο σε σχέση με τον τέλειο 
ανταγωνισμό, που χρησιμοποιείται ως πρότυπο για την αξιολόγηση όλων των άλλων 
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μορφών αγοράς, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να περιορίσουν την ποσότητα και να 
αυξήσουν την τιμή του προϊόντος που παράγουν και για το λόγο αυτό συντελεί στη 
μη αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων της κοινωνίας. 

Από τη δυναμική σκοπιά το ολιγοπώλιο είναι δυνατό να έχει ορισμένες καλές 
πλευρές, επειδή οι επιχειρήσεις έχουν το κίνητρο και τη δυνατότητα να αναλάβουν 
συστηματική έρευνα για τη βελτίωση του προϊόντος και των μεθόδων παραγωγής 
του. Οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερο κίνητρο σε σχέση με τις 
επιχειρήσεις στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό να διαθέσουν πόρους για τη βελτίωση 
των προϊόντων τους, γιατί λόγω των εμποδίων που υπάρχουν για την είσοδο νέων 
στον κλάδο, οι πιθανότητες απομίμησης του βελτιωμένου προϊόντος είναι μικρότερες. 

Επιπλέον, λόγω του μεγέθους τους και των μεγαλύτερων κερδών που 
πραγματοποιούν οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις, έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να 
διαθέσουν τους πόρους που χρειάζονται για συστηματική έρευνα. Στο ολιγοπώλιο 
έχουμε τις «ηγετικές επιχειρήσεις» και τις «ακόλουθες επιχειρήσεις». Τα υποδείγματα 
που σχετίζονται με το ολιγοπώλιο αφορούν τα ακόλουθα υποδείγματα, ανάλογα με 
τη διαφοροποίηση της τιμής και της ποσότητας: 

 Το υπόδειγμα Cournot 
 Το υπόδειγμα Bertrand 
 Το υπόδειγμα Stackelberg 
 Το υπόδειγμα Συνεργασίας ή Cartel 

 

2.1.5.1 Το Υπόδειγμα του Bertrand 
Ο προσδιορισμός της τιμής είναι ίσως ένα από τα βασικότερα ζητήματα μιας 
επιχείρησης. Η ζήτηση που αντιμετωπίζει κάθε μια επιχείρηση εξαρτάται και από τον 
προσδιορισμό της τιμής του προϊόντος. Όταν ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι πολύ 
μικρός, τότε η ζήτηση εξαρτάται και από τις τιμές που θέτουν οι ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, στην αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όταν η 
εταιρία Compaq αποφασίσει τις τιμές για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, θα πρέπει 
να λάβει υπόψη της τις τιμές των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, όπως της IBM, Dell, 
Toshiba, κλπ. 

Για να αναλύσουμε την «αλληλεξάρτηση» στις αποφάσεις των τιμών, θα ξεκινήσουμε 
από το απλό υπόδειγμα του Bertrand. Το υπόδειγμα αποτελείται από δυο βασικές 
επιχειρήσεις σε μια αγορά με ένα ομοιογενές προϊόν και την υπόθεση ότι οι 
επιχειρήσεις θέτουν ταυτόχρονα τις τιμές τους. Επίσης υποθέτουμε ότι και οι δύο 
επιχειρήσεις έχουν το ίδιο σταθερό οριακό κόστος και ότι η συνάρτηση ζήτησης είναι 
γραμμική. Επειδή και για τις δυο βασικές επιχειρήσεις (στο δυοπώλιο) τα προϊόντα 
είναι τέλεια υποκατάστατα, εφόσον το προϊόν είναι ομοιογενές, οι επιχειρήσεις θέτουν 
την χαμηλότερη τιμή για να μπορέσουν να «καρπωθούν» όλη τη σχετική ζήτηση της 
αγοράς. Για παράδειγμα έστω p1, η τιμή που ορίζει η μία επιχείρηση και p2, η τιμή 
που ορίζει η άλλη επιχείρηση, ενώ D(p) είναι η ζήτησης της αγοράς. Εάν και οι δύο 
επιχειρήσεις θέτουν την ίδια τιμή, δηλαδή  p1 = p2 = p, τότε κάθε επιχείρηση θα 

λαμβάνει την μισή ζήτηση της αγοράς, δηλαδή, ).(
2

1
pD  Με άλλα λόγια, η τιμή που 
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θέτει κάθε μια επιχείρηση θα εξαρτάται από την τιμή εκείνη που θέτει η άλλη 
επιχείρηση και αντιθέτως.  
       P1 

               450 

         PM          )( 2
*
1 pp  

     

   

 

  

          

        MC   

 

 
    0          MC    PM         P2 

Διάγραμμα 1(α) 

       P1     )( 1
*
2 pp  

                450 

            )( 2
*
1 pp  

     

   

 

  

          

Np1 =MC          

 

 

    0       Np2 =MC              P2 

     Διάγραμμα 1(β) 

Πιο συγκεκριμένα, η καλύτερη λύση και ανταπόκριση, που είναι γνωστή και ως 
«συνάρτηση αντίδρασης» (reaction function) για μια επιχείρηση, είναι η συνάρτηση 

εκείνη )(*
ji pp που δίνει για κάθε τιμή που τίθεται από την επιχείρηση j την άριστη τιμή 

για την επιχείρηση i. Στο ακόλουθο διάγραμμα 1(α) παρουσιάζονται οι στρατηγικές 
για τις τιμές στην κάθε επιχείρηση σε κάθε ένα από τους άξονες. Η «καμπύλη 

αντίδρασης» (reaction curve) της πρώτης επιχείρησης είναι )( 2
*
1 pp . Για τιμές του p2 , 

που είναι μικρότερες από το MC, η άλλη επιχείρηση 1 θα θέτει «συνάρτηση 
αντίδρασης» τιμή ίση με το MC, δηλαδή p1 = MC. Για τιμές του p2  που είναι 
μεγαλύτερες από το MC, αλλά χαμηλότερες από μια μονοπωλιακή τιμή, δηλαδή PM, 
η άλλη επιχείρηση 1 θα θέτει «συνάρτηση αντίδρασης» τιμή p1 που θα είναι 
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μικρότερη από το p2. Τελικά, για τιμές του p2  που είναι μεγαλύτερες από την 
μονοπωλιακή τιμή, δηλαδή PM, η άλλη επιχείρηση 1 θα θέτει ως «συνάρτηση 
αντίδρασης» τιμή p1 που θα είναι ίση με την τιμή PM.  

Περαιτέρω, επειδή έχουμε υποθέσει ότι η επιχείρηση 2 έχει το ίδιο οριακό κόστος με 
την επιχείρηση 1, τότε η «καμπύλη αντίδρασης» (reaction curve) της επιχείρησης 1 
θα είναι ταυτόσημη με εκείνη της επιχείρησης 2, που θα είναι συμμετρική με την 
γραμμή των 45 μοιρών.  

Το διάγραμμα 1(β) παρουσιάζει την «καμπύλη αντίδρασης» (reaction curve) της 

επιχείρησης 2, δηλαδή την )( 1
*
2 pp , αναφορικά με την επιχείρηση 1. Το σημείο 

ισορροπίας θα είναι στο σημείο Ν, στο διάγραμμα 1(β), με την τομή των «καμπυλών 

αντίδρασης», όπου έχουμε p1 = )( 2
*
1 pp  από την «καμπύλη αντίδρασης» (reaction 

curve) της επιχείρησης 1, και p2 = )( 1
*
2 pp από την «καμπύλη αντίδρασης» (reaction 

curve) της επιχείρησης 2.  

Το σημείο ισορροπίας Ν αντιστοιχεί και για τις δύο επιχειρήσεις στο σημείο εκείνο 
όπου η τιμή θα ισούται με το οριακό κόστος, δηλαδή το MC. Θα πρέπει να 
παρατηρήσουμε ότι το αποτέλεσμα αυτό ισχύει μόνο για δυο ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις, δηλαδή στην περίπτωση του δυοπωλίου. Όταν ο αριθμός των 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων αυξάνεται από μια επιχείρηση σε δυο, τότε η «τιμή 
ισορροπίας» θα εξελίσσεται από τη μονοπωλιακή τιμή στην τιμή του τέλειου 
ανταγωνισμού. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο παράδειγμα μας, δύο ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις είναι αρκετές για να μπορέσουν να «διασφαλίσουν το παιχνίδι» του 
τέλειου ανταγωνισμού.  

Το υπόδειγμα βέβαια ανταγωνισμού τιμών του Bertrand δεν έχει πάντοτε πραγματική 
βάση. Στις πραγματικές αγορές, μια αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων 
συνεπάγεται μια μείωση στην τιμή ισορροπίας, ενώ αντίθετα στο υπόδειγμα του 
Bertrand δεν συνεπάγεται καμία μεταβολή και μείωση στην τιμή. Επίσης στις 
πραγματικές αγορές οι περισσότερες βιομηχανίες με δύο μόνο ανταγωνιστές φαίνεται 
να έχουν περισσότερα από μηδενικά κέρδη.  

Στην ισορροπία στο υπόδειγμα του Bertrand, μια τιμή άνω του οριακού κόστους δεν 
μπορεί να είναι τιμή ισορροπίας, ενώ στις πραγματικές αγορές,  στην τιμή αυτή 
τουλάχιστον μια επιχείρηση έχει συμφέρον να προβεί σε μειώσεις, ώστε να 
«καρπωθεί» όλη τη ζήτηση, γεγονός που «συμβαδίζει» και το υπόδειγμα Bertrand. 
Κατά πόσο όμως είναι αυτό ρεαλιστικό; Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε τη 
ρεαλιστικότητα του θέματος αυτού θα πρέπει να δούμε μερικές από τις υποθέσεις 
στις οποίες βασίζεται το υπόδειγμα του Bertrand. 

(α) Διαφοροποίηση προϊόντος (product differentiation). Το υπόδειγμα του Bertrand 
θεωρεί ότι όλες οι επιχειρήσεις πωλούν το ίδιο προϊόν. Εάν οι επιχειρήσεις πωλούν 
διαφοροποιημένα προϊόντα, τότε ο ανταγωνισμός της τιμής στο δυοπώλιο δεν θα 
«ωθεί» υποχρεωτικά τις τιμές χαμηλότερα από το οριακό κόστος, όπως στο 
υπόδειγμα του Bertrand. 

(β)  Δυναμικός ανταγωνισμός (dynamic competition). Το υπόδειγμα Bertrand 
υποθέτει ότι όλες οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε μια χρονική περίοδο, που 
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σημαίνει ότι η τιμή επιλέγεται μια φορά για όλες. Μια συνηθισμένη επίπτωση του 
ανταγωνισμού στις τιμές, είναι ο «πόλεμος τιμών». Έτσι λοιπόν για μια επιχείρηση 
που μειώνει την τιμή δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα μπορεί να «καρπωθεί» ολόκληρη 
την ζήτηση της αγοράς, εκτός ίσως μόνο βραχυχρόνια. Η πιθανότητα για τον συνεχή 
«πόλεμο τιμών» δεν αξιολογείται στο υπόδειγμα του Bertrand, λόγω της στατικότητας 
του υποδείγματος.  

(γ) Περιορισμοί Παραγωγικής Δυναμικότητας (capacity constraint). Όπως 
αναλύσαμε, με την μείωση της τιμής στο υπόδειγμα της δυοπωλικής επιχείρησης του 
Bertrand, η επιχείρηση μπορεί να «καρπωθεί» ολόκληρη την ζήτηση της αγοράς. 
Αλλά τι γίνεται στην περίπτωση εκείνη που η επιχείρηση δεν έχει την δυναμικότητα 
για να παράγει και να μπορέσει να ικανοποιήσει ολόκληρη την ζήτηση της αγοράς; 
Με άλλα λόγια, μια σημαντική υπόθεση στο υπόδειγμα του Bertrand είναι ότι οι 
επιχειρήσεις δεν έχουν περιορισμούς στην παραγωγική τους δυναμικότητα. Εάν 
λοιπόν η συνολική παραγωγική δυναμικότητα της βιομηχανίας είναι μικρότερη από 
εκείνη της ζήτησης αγοράς, τότε οι τιμές ισορροπίας είναι μεγαλύτερες από το οριακό 
κόστος. 

 

2.1.5.2 Το Υπόδειγμα του Cournot 
Το υπόδειγμα Cournot βασίζεται στο ότι οι επιχειρήσεις επιλέγουν ταυτόχρονα τα 
επίπεδα παραγωγής προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, εάν υποθέσουμε ότι οι 
αποφάσεις για την παραγωγική δραστηριότητα και για το προϊόν γίνονται ταυτόχρονα 
και πριν από τις επιλογές για τις τιμές, τότε οι επιχειρήσεις θα γνωρίζουν ότι για κάθε 
ένα από τα ζεύγη προϊόντος (q1, q2), οι τιμές ισορροπίας θα είναι: p1 = p2 = P(q1 + q2). 

        p(€) 

         

       p(q2)    D 

 

     

  

 

p( '
1q +q2)     

         c 

          d1(q2) 

       r1(q2)     q2 

         

    0      q2  )( 2
*
1 qq   *

1q        2
*
1 qq                q1, q2 

Διάγραμμα 2: Το άριστο σημείο της επιχείρησης 1 

Αυτό συνεπάγεται ότι τα κέρδη της επιχείρησης θα δίνονται από τον τύπο: πi = qi 
(P(q1 + q2) – c), ενώ υποθέτουμε όπως και προηγουμένως ότι έχουμε σταθερό 
οριακό κόστος (MC). 
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Εν’ συνεχεία υποθέτουμε ότι υπάρχουν δύο επιχειρήσεις στην αγορά με ένα 
ομοιογενές προϊόν και επιπλέον ότι οι επιχειρήσεις επιλέγουν ταυτόχρονα την 
ποσότητα που επιθυμούν να παράγουν, ενώ η τιμή της αγοράς τίθεται σε εκείνο το 
επίπεδο που η ζήτηση ισούται με την συνολική ποσότητα που παρήχθη από όλες τις 
επιχειρήσεις.  

Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το σημείο ισορροπίας μεταξύ των 
επιχειρήσεων θα πρέπει αρχικά να υπολογίσουμε για την κάθε μια την καλύτερη 
(άριστη) επιλογή σε σχέση με τις αποφάσεις των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, 
δηλαδή την καμπύλη αντίδρασης.  

Ακολούθως θα τοποθετήσουμε τις καμπύλες αντίδρασης μαζί, ώστε να βρεθεί μια 
λύση και ένας κοινός, σταθερός και συνεπής συνδυασμός μεταξύ των διαφορετικών 
δράσεων και αντιδράσεων. 

Στο σχεδιάγραμμα 2 αναλύουμε την κατάσταση κατά την οποία υποθέτουμε ότι η 
επιχείρηση 1 πιστεύει ότι η επιχείρηση θα παράγει στην ποσότητα q2. Ποια θα είναι η 
καλύτερη (άριστη) ποσότητα για την επιχείρηση 1; Πιο συγκεκριμένα, εάν η 
επιχείρηση 1 αποφασίσει να μην παράγει τίποτα τότε η τιμή θα δίνεται από: p(0+q2) = 

p(q2). Αντίθετα, εάν η επιχείρηση 1 αποφασίσει να παράγει μια ποσότητα, έστω '
1q  , 

η τιμή θα δίνεται από την σχέση: p( '
1q +q2).  

        p(€) 

         

       p(q2)  

 

        D= d1(0) 

  

 

     

         c 

          d1(qC)   

         

         

  )(*
1

Cqq    Mqq )0(*
1     qC                 q1, q2 

Διάγραμμα 3. Δύο ακραίες περιπτώσεις 

Γενικότερα, για κάθε ποσότητα παραγωγής  που αποφασίζει η επιχείρηση 1,  η τιμή 
θα δίνεται από την καμπύλη d1(q2). Η καμπύλη d1(q2) καλείται «υπολειμματική 
ζήτηση» (residual demand) της επιχείρησης 1, που παρουσιάζει όλους τους 
δυνατούς συνδυασμούς ποσότητας και τιμής της επιχείρησης 1 για μια δεδομένη τιμή 
της q2.  

Έχοντας λοιπόν σχεδιάσει την καμπύλη της «υπολειμματικής ζήτησης», θα πρέπει 
να βρούμε το άριστο σημείο της επιχείρησης 1 δηλαδή το σημείο εκείνο όπου τα 
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οριακά έσοδα (MR) ισούνται με το οριακό κόστος (MC), το οποίο μπορεί να βρεθεί 
όπως και το άριστο σημείο του μονοπωλίου που υπολογίσαμε στο κεφάλαιο για το 
μονοπώλιο.  

Όπως έχουμε ήδη υποθέσει,  η καμπύλη του οριακού κόστους είναι σταθερή και 
ισούται με (c) στο ανωτέρω διάγραμμα, ενώ η καμπύλη των οριακών εσόδων έχει 
διπλή κλίση d1(q2) και r1(q2) και εκεί όπου είναι το σημείο τομής των δύο καμπυλών 

r1(q2) με την (c) θα αντιστοιχεί το σημείο )( 2
*
1 qq . Το άριστο σημείο της επιχείρησης 1 

δηλαδή το σημείο )( 2
*
1 qq  θα εξαρτάται από την αντίδραση και τη θέση που η 

επιχείρηση 2 θα λάβει. Το διάγραμμα 3 εξετάζει και αναλύει δύο άλλες πιθανές τιμές 
για το q2. Εάν το q2 = 0 η καμπύλη της «υπολειμματικής ζήτησης» για την επιχείρηση 
1 είναι αποτελεσματική για τη ζήτηση της αγοράς .)0(1 Dd    

Η άριστη λύση επομένως για την επιχείρηση 1 είναι να επιλέξει την ποσότητα του 

μονοπωλίου, δηλαδή την Mqq )0(*
1 , όπου qΜ είναι η ποσότητα του μονοπωλίου. Εάν 

η επιχείρηση 2 επέλεγε την ποσότητα εκείνη που αντιστοιχούσε στον τέλειο 
ανταγωνισμό, δηλαδή την q2  = qC, όπου στην qC έχουμε  p(qC) = c, το άριστο σημείο 

για την επιχείρηση 1 θα είναι να παράγει μηδενική ποσότητα, δηλαδή, )(*
1

Cqq  = 0. Σε 

αυτό το σημείο το οριακό κόστος (c) θα τέμνει την καμπύλη των οριακών εσόδων 
που αντιστοιχεί στην d1(qC).  

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με δεδομένη τη γραμμική ζήτηση και σταθερό το 

οριακό κόστος, η συνάρτηση )( 2
*
1 qq  θα είναι επίσης γραμμική και επειδή έχουμε δύο 

σημεία, θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ολόκληρη τη συνάρτηση )( 2
*
1 qq , όπως 

παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα 4. Στο διάγραμμα 4 οι άξονες είναι 
διαφορετικοί αναφορικά με τα προηγούμενα διαγράμματα, όπου στον κάθετο άξονα 
μετράμε την ποσότητα της επιχείρησης 1, δηλαδή την q1 και όχι πλέον την τιμή, ενώ 
στον οριζόντιο άξονα μετράμε την ποσότητα της επιχείρησης 2, δηλαδή την q2.  

Η συνάρτηση )( 2
*
1 qq καλείται συνάρτηση αντίδρασης (reaction function) για την 

επιχείρηση 1 και μας παρουσιάζει την άριστη (καλύτερη) επιλογή για κάθε πιθανή 
επιλογή της επιχείρησης 2, ή με άλλα λόγια, μας παρουσιάζει τις επιλογές για την 
επιχείρηση 1 με δεδομένο το τι υπολογίζει ότι θα επιλέξει η επιχείρηση 2. 
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          qΜ 

 

        )( 2
*
1 qq  

    

  

         

         
                  qC      q2 

Διάγραμμα 4. Η καμπύλη αντίδρασης της επιχείρησης 1 

Όπως παρατηρούμε στο ακόλουθο διάγραμμα 5, η ισορροπία που αντιστοιχεί σε ένα 
ζευγάρι τιμών (q1, q2), είναι τέτοια ώστε η ποσότητα q1 να αποτελεί την άριστη λύση 
για την επιχείρηση 1 με δεδομένο το q2 και αντίστοιχα με τον ίδιο τρόπο η ποσότητα 
q2  φανερώνει την άριστη λύση για την επιχείρηση 2 με δεδομένο το q1.  

           q1 

 

          )( 1
*
2 qq  

   

            

          Nq1            Ν 

      

    

            )( 2
*
1 qq  

         

         

         Nq2                          q2 

Διάγραμμα 5. Η ισορροπία του υποδείγματος Cournot 

Η καμπύλη αντίδρασης (reaction curve) για την επιχείρηση 2 είναι )( 1
*
2 qq  που είναι 

συμμετρική με εκείνη της επιχείρησης 1, δηλαδή την )( 2
*
1 qq . Το σημείο ισορροπίας 

του υποδείγματος του Cournot δίνεται από την τομή των καμπυλών αντίδρασης, 

δηλαδή στο σημείο Ν, στο οποίο έχουμε ότι: )( 2
*
11 qqq  επειδή το σημείο αυτό 

βρίσκεται στην καμπύλη αντίδρασης της επιχείρησης 1 και επίσης )( 1
*
22 qqq    στην 

καμπύλη αντίδρασης της επιχείρησης 2. 
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2.1.6 Ολιγοπώλιο-Δυοπώλιο, Μονοπώλιο, και Τέλειος 
Ανταγωνισμός  

Το Δυοπώλιο (duopoly) αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή αγοράς μεταξύ του 
Μονοπωλίου όπου υπάρχει πλήρης «συγκέντρωση» και δύναμη, και του τέλειου 
ανταγωνισμού, όπου υπάρχει ελάχιστη «συγκέντρωση» και δύναμη. Κατά συνέπεια, 
η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας στο δυοπώλιο θα έπρεπε να βρίσκεται μεταξύ των 
δυο ακραίων καταστάσεων, δηλαδή του μονοπωλίου και του τέλειου ανταγωνισμού.   

Στο ακόλουθο διάγραμμα 6 οι «καμπύλες αντίδρασης» (reaction curves) για την κάθε 
μια επιχείρηση τέμνουν τους άξονες στα σημεία qM και qC. Οι γραμμές με μια κλίση -1  
τέμνουν τους άξονες στα δύο ακραία σημεία των καμπυλών αντίδρασης ενώνοντας 
όλα αυτά τα σημεία και σχηματίζοντας τις γραμμές  q1 + q2 = qC και q1 + q2 = qM, 
όπως παρουσιάζονται στο διάγραμμα 6. Η ισορροπία Cournot, δηλαδή το σημείο Ν, 
βρίσκεται μεταξύ αυτών των γραμμών που σημαίνει ότι το συνολικό προϊόν στην 
ισορροπία Cournot είναι μεγαλύτερο από εκείνο του μονοπωλίου και μικρότερο από 
εκείνο του τέλειου ανταγωνισμού.  

Το υπόδειγμα του Cournot δείχνει ότι η τιμή στο δυοπώλιο είναι μικρότερη από την 
μονοπωλιακή τιμή και μεγαλύτερη από αυτή του τέλειου ανταγωνισμού. Να 
υπενθυμίσουμε αντίθετα ότι το υπόδειγμα του Bertrand προβλέπει ότι ο 
ανταγωνισμός στο δυοπώλιο είναι αρκετός ώστε να οδηγήσει σε μείωση των τιμών, 
στο επίπεδο του οριακού κόστους, δηλαδή στο σημείο εκείνο όπου  δύο επιχειρήσεις 
είναι αρκετές για να πετύχουν το επίπεδο τιμής του τέλειου ανταγωνισμού.  

Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιο από τα δύο υποδείγματα, δηλαδή του Bertrand ή 
του Cournot, είναι ποιο ρεαλιστικό και γιατί θα πρέπει να αναλύουμε δύο 
υποδείγματα αντί να επιλέξουμε το καλύτερο από αυτά; Η απάντηση είναι ότι οι 
βιομηχανίες διαφέρουν μεταξύ τους και μερικές βιομηχανίες ταιριάζουν περισσότερο 
με το υπόδειγμα Cournot, ενώ κάποιες άλλες ταιριάζουν περισσότερο με το 
υπόδειγμα Bertrand. 
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Διάγραμμα 6. Συγκρίνοντας την Ισορροπία του υποδείγματος Cournot με του 
Μονοπωλίου και του Τέλειου Ανταγωνισμού 
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Εάν οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν αποφάσεις για την δυναμικότητα και την 
ποσότητα-τιμή  παραγωγής, θα πρέπει να αναλύσουμε και να επιλέξουμε το πιο 
κατάλληλο από τα υποδείγματα Bertrand και Cournot.  

Πιο συγκεκριμένα, το υπόδειγμα Cournot δείχνει ότι η τιμή στο δυοπώλιο είναι 
μικρότερη από τη μονοπωλιακή τιμή και μεγαλύτερη από εκείνη του τέλειου 
ανταγωνισμού. Αντίθετα, το υπόδειγμα Bertrand προβλέπει ότι ο ανταγωνισμός στο 
δυοπώλιο είναι αρκετός ώστε να οδηγήσει σε μείωση των τιμών, στο επίπεδο του 
οριακού κόστους, δηλαδή στο σημείο όπου  δύο επιχειρήσεις είναι αρκετές να 
πετύχουν το επίπεδο τιμής του τέλειου ανταγωνισμού.  

Υποθέτουμε επίσης, ότι η λήψη απόφασης για την δυναμικότητα και την ποσότητα 
παραγωγής είναι μια μακροχρόνια απόφαση. Είναι δυσκολότερο, δηλαδή, να 
«αναπροσαρμόσουμε» την ποσότητα, απ’ ότι να «αναπροσαρμόσουμε» τις τιμές, 
που σημαίνει δηλαδή, ότι το πιο «κατάλληλο» υπόδειγμα είναι εκείνο που θέτει 
αρχικά την ποσότητα και μετά τις τιμές και που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του 
Cournot. Αντίθετα, εάν υποθέσουμε ότι η απόφαση για το προϊόν είναι βραχυχρόνια, 
δηλαδή ότι είναι ευκολότερο να «αναπροσαρμόσουμε» την ποσότητα, απ’ ότι να 
«αναπροσαρμόσουμε» τις τιμές, το πιο «κατάλληλο» υπόδειγμα είναι το υπόδειγμα  
Bertrand.  

Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες βιομηχανίες φαίνεται να «ταιριάζουν» στην 
περίπτωση όπου η παραγόμενη ποσότητα μια επιχείρησης είναι δυσκολότερο να 
«αναπροσαρμοσθεί», δηλαδή στο υπόδειγμα Cournot. Για παράδειγμα, οι αγορές 
του ψωμιού, του τσιμέντου, των αυτοκινήτων, του χάλυβα, και των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που ταιριάζουν με το υπόδειγμα 
Bertrand, όπως  οι αγορές των προγραμμάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των 
ασφαλειών και του τραπεζικού τομέα.  

Ένα άλλο σχετικό παράδειγμα αποτελούν οι εγκυκλοπαίδειες. Η εγκυκλοπαίδεια 
Britannica αποτελούσε για πάνω από εκατό χρόνια μια βασική πηγή αναφοράς, ενώ 
το κόστος της εγκυκλοπαίδειας σε έντυπη μορφή ανερχόταν σε περίπου 1500 €. Τη 
δεκαετία του 1990, η Microsoft κυκλοφόρησε μια ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια την 
Encarta σε CD με κόστος 100 € περίπου. Η Britannica προσαρμόσθηκε και 
κυκλοφόρησε το δικό της CD, ενώ πρόσφατα τόσο η Britannica όσο και η Encarta 
πωλούν το CD για περίπου 50 €. Αν και το συγκεκριμένο παράδειγμα δεν 
αντικατοπτρίζει πλήρως το υπόδειγμα του Bertrand, όπου σύμφωνα με την 
ισορροπία του Bertrand η τιμή θα πρέπει να ισούται με το κόστος του CD, εντούτοις 
όμως είναι αρκετά «πλησιέστερα» στο υπόδειγμα Bertrand.  
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Διάγραμμα 7. Πορεία-Διαδικασία Σύγκλισης στην Ισορροπία Cournot 

Αν και το υπόδειγμα του Cournot μπορεί να θεωρηθεί ως ένα στατικό παιχνίδι, 
εντούτοις θα εξετάσουμε την ακόλουθη «δυναμική» ερμηνεία στο υπόδειγμα του 
Cournot, που παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα 7. Η επιχείρηση 1 στην 
πρώτη χρονική περίοδο επιλέγει κάποιο επίπεδο προϊόντος, ενώ στην δεύτερη 
χρονική περίοδο η επιχείρηση 2 επιλέγει εκείνο το άριστο επίπεδο προϊόντος με 
βάση την δεδομένη επιλογή προϊόντος της επιχείρησης 1. Στη  συνέχεια, στην τρίτη 
χρονική περίοδο, ξανά η επιχείρηση 1 επιλέγει το άριστο επίπεδο προϊόντος της με 
βάση την τρέχουσα επιλογή προϊόντος της επιχείρησης 2, και ούτω καθεξής. Πιο 
συγκεκριμένα, η επιχείρηση 1 επιλέγει το προϊόν για τις μονές χρονικές περιόδους, 
ενώ η επιχείρηση 2 επιλέγει το προϊόν για τις ζυγές χρονικές περιόδους. 

Το διάγραμμα 7 παρουσιάζει τη «δυναμική» αυτή διαδικασία. Ξεκινούμε από ένα 
σημείο στον οριζόντιο άξονα, όπου το προϊόν της επιχείρησης 2 βρίσκεται στο σημείο 
μηδέν. Ακολούθως, στη χρονική περίοδο 1 κινούμαστε κάθετα στην καμπύλη 
αντίδρασης της επιχείρησης 1, όπου η επιχείρηση 1 μεγιστοποιεί το προϊόν της. Στη 
δεύτερη χρονική περίοδο, κινούμαστε οριζόντια στην καμπύλη αντίδραση της 
επιχείρησης 2, όπου η επιχείρηση 2 μεγιστοποιεί το προϊόν της. Στην τρίτη χρονική 
περίοδο, κινούμαστε κάθετα στην καμπύλη αντίδρασης της επιχείρησης 1, όπου η 
επιχείρηση 1 μεγιστοποιεί το προϊόν της, και ούτω καθεξής. Το διάγραμμα 7, 
παρουσιάζει τη «δυναμική» αυτή διαδικασία που «συγκλίνει» στην ισορροπία του 
Cournot, όπου στην πραγματικότητα, άσχετα με την αρχική κατάσταση, θα 
συγκλίνουμε στο σημείο ισορροπίας του Nash. 

Παράδειγμα 1 

Έστω η αγορά αεροπορικών εταιρειών για πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Βοστόνης από 
δυο αεροπορικές εταιρείες, π.χ. την Olympic Airlines και την American Airlines. 
Υποθέτουμε ότι και οι δυο αεροπορικές εταιρείες έχουν το ίδιο οριακό κόστος, το 
οποίο μπορεί να αναλυθεί σε κόστος που αφορά τα καύσιμα (50%) και σε κόστος 
εργασίας (50 %). Υποθέτουμε επίσης ότι η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται κατά 10 % 
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το βαρέλι, δηλαδή αύξηση κατά 80 % στις τιμές των καυσίμων. Τι θα συμβεί στους 
ναύλους των αεροπορικών εταιρειών για τις πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Βοστόνης; 

Υποθέτουμε ότι οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Cournot και επομένως οι δύο εταιρείες θα πρέπει να αποφασίσουν πόση ποσότητα, 
δηλαδή αεροσκάφη και θέσεις, θα κατανέμουν στην αγορά.  
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Διάγραμμα 8. Αύξηση οριακού κόστους 
 

Διάγραμμα 9.Μετατόπιση καμπύλης 
αντίδρασης εταιρίας 1 

 
Η αύξηση κατά 80 % στις τιμές των καυσίμων συνεπάγεται ότι: 80 % επί 50 %  = 40 
% αύξηση στο οριακό κόστος επειδή οι τιμές των καυσίμων είναι το 50 % του 
οριακού κόστους. 
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Διάγραμμα 10. Ισορροπία Cournot μετά την αύξηση του οριακού κόστους 
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Η αύξηση στο οριακό κόστος θα επιβαρύνει και τις δύο εταιρείες. Τι συνεπάγεται 
αυτό σε όρους ισορροπίας  τιμών για τους ναύλους των εισιτηρίων; Στο διάγραμμα 8 
παρατηρούμε την αύξηση του οριακού κόστους κατά το ποσοστό αύξησης των τιμών 

των καυσίμων, όπου η αρχική τιμή )0(*
1q  αντιστοιχεί στην qM και η νέα τιμή qC 

αντιστοιχεί στην ,0)(*
1 Cqq  που είναι οι δυο ακραίες τιμές της καμπύλης αντίδρασης. 

Η καμπύλη αντίδρασης παρουσιάζεται στο ανωτέρω διάγραμμα 9. Στο διάγραμμα 8 
η νέα καμπύλη αντίδρασης παρουσιάζεται ως συνεχής γραμμή, ενώ η διακεκομμένη 
γραμμή αντιστοιχεί στην αρχική καμπύλη αντίδρασης. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραδείγματος, η αύξηση στο οριακό κόστος θα 
επιβαρύνει και τις δύο εταιρείες, και επομένως οι δυο εταιρίες θα έχουν την ίδια 
μετακίνηση στην καμπύλη αντίδρασης τους, όπως παρουσιάζεται στην νέα 
ισορροπία, στο διάγραμμα 10. Η νέα ισορροπία απεικονίζεται στο σημείο Ν’’ και το 
προηγούμενο σημείο ισορροπίας από το Ν’, αντίστοιχα. Όπως αναμένεται, η 
ποσότητα κάθε εταιρίας, όπως επίσης και η συνολική ποσότητα, θα είναι μικρότερη 
στο νέο σημείο ισορροπίας, ενώ η τιμή θα είναι μεγαλύτερη αντίστοιχα. 

Παράδειγμα 2 

Το δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται στις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
και στα μερίδια της αγοράς. Ας υποθέσουμε λοιπόν ξανά ότι εξετάζουμε μια αγορά 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών ενός δυοπώλιου με δυο διαφορετικές επιχειρήσεις 
από δύο διαφορετικές χώρες, στην Ιαπωνία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση..  
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Διάγραμμα 11. Μετακίνηση καμπύλης 
αντίδρασης στην Ιαπωνική επιχείρηση 

 

Διάγραμμα 12. Ισορροπία Cournot μετά 
την συναλλαγματική υποτίμηση 

 

Η αγορά που εξετάζουμε είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόστος των Ιαπωνικών 
επιχειρήσεων υπολογίζεται σε γιέν (¥) και επίσης υποθέτουμε ότι οι επιχειρήσεις 
ανταγωνίζονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Cournot. Οι βιομηχανίες στην αγορά 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών ακολουθούν την διαδικασία του υποδείγματος 
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Cournot και αρχικά λαμβάνουν τις αποφάσεις για την ποσότητα παραγωγής ενώ 
κατόπιν λαμβάνουν τις αποφάσεις για τις σχετικές τιμές. 

Στην αρχική ισορροπία και οι δυο επιχειρήσεις έχουν το ίδιο κόστος, ενώ η αγορά 
κατανέμεται ισόποσα μεταξύ τους. Ένα σχετικό ζήτημα είναι ποιες θα είναι οι 
συνέπειες από μια μείωση κατά 50 % στο Ιαπωνικό νόμισμα. Επειδή η αγορά που 
εξετάζουμε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (€), μια μεταβολή στη συναλλαγματική ισοτιμία 
θα μεταβάλει το οριακό κόστος των Ιαπωνικών επιχειρήσεων σε «Ευρώ» (€), ενώ θα 
διατηρείται σταθερό το οριακό κόστος των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.  

Περαιτέρω, υποθέτουμε ότι όλες οι επιχειρήσεις ξεκινούν από το ίδιο οριακό κόστος 
(MC), και εν’ συνεχεία το οριακό κόστος της Ιαπωνικής επιχείρησης μεταβάλλεται στο 
επίπεδο MC/e σαν αποτέλεσμα της υποτίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας, 
όπου e αντιστοιχεί στην συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ προς γιέν (¥/€). Έστω λοιπόν 
ότι το οριακό κόστος αρχικά ήταν 10 € για την Ευρωπαϊκή επιχείρηση και 1000 ¥ για 
την Ιαπωνική και η αρχική συναλλαγματική ισοτιμία ήταν 100 ¥/€. Αυτό συνεπάγεται 
ότι το οριακό κόστος της Ιαπωνικής επιχείρησης σε Ευρώ (€) ήταν 1000 / 100 = 
10(€). Μια υποτίμηση της τάξης 50 % στο γιέν (¥) σημαίνει ότι 1 (€) τώρα αξίζει 150 
γιέν (¥). Το οριακό κόστος της Ιαπωνικής επιχείρησης σε Ευρώ (€) είναι τώρα 1000 / 
150 = 6,6 (€) και θα πρέπει να υπολογίσουμε το νέο σημείο ισορροπίας με το 
μικρότερο οριακό κόστος της μιας επιχείρησης. Στο προηγούμενο παράδειγμα είδαμε 
ότι μια αύξηση στο οριακό κόστος συνεπαγόταν μια μεταβολή-μείωση στην καμπύλη 
αντίδρασης, και με ανάλογο τρόπο μια αντίστοιχη μείωση στο οριακό κόστος της 
Ιαπωνικής επιχείρησης θα συνεπάγεται την μεταβολή-αύξηση στην καμπύλη 
αντίδρασης ως αποτέλεσμα της μείωσης του οριακού κόστους, (σε Ευρώ €).  

Το διάγραμμα 11 παρουσιάζει τη νέα καμπύλη αντίδρασης που είναι η συνεχής 
γραμμή, ενώ η διακεκομμένη γραμμή αντιστοιχεί στην αρχική καμπύλη αντίδρασης. 
Επειδή λοιπόν μόνο η καμπύλη αντίδρασης της Ιαπωνικής επιχείρησης έχει 
μεταβληθεί, θα πρέπει να υπολογίσουμε τη μεταβολή στην ισορροπία, όπως 
παρουσιάζεται στο διάγραμμα 12, όπου ο οριζόντιος άξονας παρουσιάζει την 
ποσότητα προϊόντος για την Ιαπωνική επιχείρηση και ο κάθετος άξονας παρουσιάζει 
την ποσότητα προϊόντος για την Ευρωπαϊκή επιχείρηση.  

Το νέο σημείο ισορροπίας είναι το Ν’’ που βρίσκεται πάνω από την γραμμή των 45ο 
όπου η ποσότητα προϊόντος για την Ιαπωνική επιχείρηση τώρα είναι μεγαλύτερη 
από την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής επιχείρησης, γεγονός που οφείλεται στη μείωση 
του κόστους της Ιαπωνικής επιχείρησης (σε Ευρώ €), ενώ το κόστος της 
Ευρωπαϊκής επιχείρησης παραμένει αμετάβλητο. Το συνολικό προϊόν (QN) μπορεί 
να μετρηθεί στον κάθετο άξονα με μια γραμμή με κλίση -1 διαμέσου του σημείου 
ισορροπίας. Το συνολικό προϊόν στο νέο σημείο ισορροπίας, Ν’’, είναι μεγαλύτερο 
από εκείνο το αντίστοιχο στο σημείο της αρχικής ισορροπίας, Ν’. 

Παράδειγμα 3 

Υποθέτουμε ότι σε μια βιομηχανία χημικών προϊόντων υπάρχουν δύο επιχειρήσεις. 
Η επιχείρηση 1 χρησιμοποιεί μια παλαιάς μεθοδολογίας τεχνολογία και έχει ένα 
οριακό κόστος 15 €. Η επιχείρηση 2 χρησιμοποιεί μια νέας μεθοδολογίας τεχνολογία 
και έχει ένα οριακό κόστος 10 €. Στο αρχικό σημείο ισορροπίας, η τιμή είναι 16,66 € 
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και η ποσότητα 8,33. Θα πρέπει να εξετάσουμε πόσο είναι διατεθειμένη να πληρώσει 
η επιχείρηση 1 για τη νέα τεχνολογία.  

Στην απάντηση του ερωτήματος αυτού για το ποσό που θα θέλει να πληρώσει η 
επιχείρηση 1 για την νέα τεχνολογία θα πρέπει να υπολογίσουμε τη διαφορά μεταξύ 
των κερδών με χαμηλότερο οριακό κόστος και των τρεχουσών κερδών. Έτσι θα 
πρέπει να προσδιορίσουμε τα κέρδη ισορροπίας για την επιχείρηση 1 στα δυο 
πιθανά σημεία ισορροπίας. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση ξεκινάμε από ένα 
«μη-συμμετρικό δυοπώλιο» όπου η επιχείρηση 2 έχει μικρότερο οριακό κόστος και 
θέλουμε να μετακινηθούμε σε ένα «συμμετρικό δυοπώλιο», όπου η επιχείρηση 1 θα 
έχει το ίδιο οριακό κόστος με την ανταγωνίστριά της επιχείρηση 2. 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τα κέρδη από τη μείωση του οριακού κόστους. Με βάση 
το αρχικό προιόν, που είναι 1,66, έχουμε: 1,66(15-10)=8,3. Να σημειώσουμε όμως 
ότι αυτή η μέθοδος και ο υπολογισμός υποεκτιμά την πραγματικότητα, διότι 
μειώνοντας το οριακό κόστος η επιχείρηση 1 γίνεται ολοένα και περισσότερο 
ανταγωνιστική καθώς αυξάνει  όχι μόνο το περιθώριο κέρδους της, αλλά και την 
παραγωγή της-προϊόν. 

Μια εναλλακτική και πιο απλή μέθοδος υπολογισμού είναι να υπολογίσουμε τα κέρδη 
από την διαφορά των αρχικών κερδών μεταξύ της επιχείρησης 2 και της επιχείρησης 
1, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο επιχειρήσεις έχουν το ίδιο οριακό κόστος.  

Στο αρχικό σημείο ισορροπίας το προϊόν για την επιχείρηση 1 είναι 6,66 ενώ η 
αντίστοιχη τιμή είναι 16,66 και άρα τα σχετικά κέρδη της είναι: 6,66(16,66-10). Τα 
κέρδη μεταξύ των δυο περιπτώσεων είναι: 6,66(16,66-10) μείον 1,66(16,66-15), 
δηλαδή περίπου 41,6. Με αυτόν όμως τον τρόπο «υπερεκτιμούμε» την 
πραγματικότητα, διότι η επιχείρηση 1 έχει μικρότερο οριακό κόστος και η επιχείρηση 
2 μειώνει την παραγωγή της. Με άλλα λόγια η μόνη αιτία που η επιχείρηση 2 έχει 
τόσο υψηλό προϊόν και κέρδη στο αρχικό σημείο ισορροπίας είναι ότι αντιμετωπίζει 
ένα μη-αποτελεσματικό ανταγωνιστή. Εάν η επιχείρηση 1 μειώσει το οριακό κόστος, 
τότε η αγορά γίνεται πιο ανταγωνιστική που σημαίνει ότι η τιμή μειώνεται, που όμως 
αυξάνει το υπολογιστικό λάθος από τη χρήση των αρχικών επιπέδων ισορροπίας.  

Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να υπολογίσουμε τη συνάρτηση των κερδών: 

1111 qcpq   και 2222 qcpq   

για το αρχικό σημείο ισορροπίας (π1) και για το σημείο ισορροπίας με την χρήση της 
νέας τεχνολογίας (π2). Υπολογίζουμε το ποσό που θα επιθυμεί να πληρώσει η 
επιχείρηση 1 μέσα από την σχέση: (π1) - (π2), με δεδομένα τα  c1 = 15, c2 = 10, p= 
16,66, q=8,33:  

22,22
3

5

3

15
22
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2.1.7 Ισορροπία με περισσότερες από δύο επιχειρήσεις 
Στην ανωτέρω ανάλυση του υποδείγματος Cournot εξετάσαμε την απλή περίπτωση 
ενός δυοπωλίου. Θα εξετάσουμε παρακάτω την περίπτωση με περισσότερες από 
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δύο επιχειρήσεις.  Έστω λοιπόν η ακόλουθη συνάρτηση κερδών για την επιχείρηση 1 
που δίνεται από: 

),()( 111 qCqQP   

όπου Q είναι το συνολικό προϊόν που παράγεται από όλες τις επιχειρήσεις. 

Στον οριζόντιο άξονα έχουμε αντικαταστήσει το q2 από 


 
n

i
iqQ

2
1 , το σύνολο 

προϊόντος όλων των επιχειρήσεων, εκτός της επιχείρησης 1. Επίσης να 
παρατηρήσουμε ότι στην ιδιαίτερη περίπτωση που n = 2, τότε 21 qQ  . 

Επειδή εξετάζουμε ένα «συμμετρικό» ολιγοπώλιο, όλες οι επιχειρήσεις θα παράγουν 

στο σημείο ισορροπίας το ίδιο προϊόν, το οποίο είναι .NN
i qq   Στο ακόλουθο 

διάγραμμα 12 παρουσιάζεται η καμπύλη αντίδρασης (reaction curve) για την 

επιχείρηση, δηλαδή )( 1
*
1 Qq . Περαιτέρω, στο ίδιο διάγραμμα χαράζουμε μια γραμμή 

από την αρχή των αξόνων με κλίση 
)1(

1

n
 που είναι η γραμμή  

)1(
1

1 
 

n

Q
q . Στο σημείο ισορροπίας έχουμε: 

 (α) Η επιχείρηση 1 επιλέγει το άριστο προϊόν με δεδομένες τις επιλογές των 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων 

 (β) Σύμφωνα με την αρχή της συμμετρικότητας και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις 
θα επιλέγουν το ίδιο προϊόν όπως η επιχείρηση 1, που είναι 1qqi   για όλες 

τις επιχειρήσεις i. Εάν λοιπόν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις επιλέγουν το ίδιο 
προϊόν όπως η επιχείρηση 1, αυτό πρέπει να είναι 11 )1( qnQ  , επειδή 

υπάρχουν n - 1 εκτός από την επιχείρηση 1. 
 (γ) Το σημείο ισορροπίας προσδιορίζεται από την τομή της καμπύλης 

αντίδρασης και της καμπύλης 
)1(

1
1 
 

n

Q
q . 
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q1 

  11

1
Q   

    

             12

1
Q  

        QM     )( 1
*
1 Qq    

      )2(Nq                   13

1
Q  

       )4(Nq    

   ………        

    ……..  

      0                  QC          Q-1 

Διάγραμμα 13. Η  Ισορροπία Cournot με Ν-επιχειρήσεις 

Το διάγραμμα 13 παρουσιάζει το σημείο ισορροπίας για την τιμή )(nq N  για αρκετές 

τιμές του n, με αριθμό επιχειρήσεων n = 2, 3, 4. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε 
από το σχετικό διάγραμμα, το σημείο ισορροπίας προϊόντος ανά επιχείρηση 
μειώνεται καθώς ο αριθμός των επιχειρήσεων αυξάνεται. Πραγματικά, καθώς ο 

αριθμός n γίνεται ολοένα μεγαλύτερος, η κλίση της γραμμής 
)1(

1
1 
 

n

Q
q  και η τιμή του 

Nq γίνονται συνεχώς μικρότερες. Να σημειώσουμε ότι οι γραμμές με κλίση -45ο 

αντιπροσωπεύουν σημεία με το ίδιο συνολικό προϊόν, που καλούνται γραμμές ίσου-
προϊόντος (iso-output lines). 

Όπως και στην προηγούμενη ανάλυση, το συνολικό προϊόν στην ισορροπία Cournot 
είναι μεγαλύτερο από εκείνη της ισορροπίας του μονοπωλίου αλλά μικρότερο από 
την αντίστοιχη του πλήρους ανταγωνισμού. Τέλος, καθώς ο αριθμός των 
επιχειρήσεων αυξάνει, το συνολικό προϊόν μειώνεται. Πιο συγκεκριμένα, καθώς ο 
αριθμός των επιχειρήσεων στο υπόδειγμα του Cournot προσεγγίζει το άπειρο, το 
συνολικό προϊόν συγκλίνει στην τιμή εκείνη του τέλειου ανταγωνισμού. 

 

2.1.8 Σύγκριση των βασικών υποδειγμάτων Cournot, Edgeworth, 
Chamberlin, και Sweezy  

Στο υπόδειγμα Cournot ξεκινάμε από την υπόθεση ότι υπάρχουν δύο επιχειρήσεις 
που παράγουν σε συνθήκες μηδενικού κόστους παραγωγής. Το επίπεδο 
μεγιστοποίησης των πωλήσεων κάθε επιχείρησης λαμβάνει χώρα στο μέσο σημείο 
της ευθείας γραμμής της καμπύλης ζήτησης με αρνητική κλίση, όταν η ελαστικότητα 
ζήτησης είναι μονάδα, δηλαδή, e = 1. Η βασική υπόθεση που υιοθετείται στο 
υπόδειγμα Cournot είναι ότι κάθε μια επιχείρηση προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα 
συνολικά της έσοδα και τα συνολικά της κέρδη, υποθέτοντας ότι η άλλη επιχείρηση 
διατηρεί την ποσότητα παραγωγής προϊόντος της σταθερή.  
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Εάν για τον προσδιορισμό του καλύτερου επιπέδου προϊόντος, κάθε επιχείρηση 
υποθέτει ότι η άλλη επιχείρηση διατηρεί την τιμή της σταθερή, τότε έχουμε το 
επονομαζόμενο  υπόδειγμα Bertrand (Bertrand model). 

Στο υπόδειγμα του Edgeworth (Edgeworth model), όπως και στο υπόδειγμα Cournot, 
υποθέτουμε ότι: 

 (α) Υπάρχουν δύο επιχειρήσεις, η επιχείρηση Α και  η επιχείρηση Β.  
 (β) Οι δύο επιχειρήσεις πωλούν ένα ομοιογενές προϊόν. 
 (γ) Το προϊόν αυτό παράγεται με μηδενικό κόστος. 

 Επιπλέον το υπόδειγμα του Edgeworth υιοθετεί και τις 
ακόλουθες υποθέσεις: 

 (δ) Κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει μια ταυτόσημη ευθεία γραμμή για την 
καμπύλη ζήτησης του προϊόντος της. 

 (ε) Κάθε επιχείρηση έχει περιορισμένη δυνατότητα παραγωγής και δεν μπορεί 
να προμηθεύσει από μόνη της ολόκληρη την αγορά. 

 (στ) Κάθε επιχείρηση προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα έσοδα της και τα 
κέρδη της, υποθέτοντας ότι η άλλη επιχείρηση διατηρεί την τιμή της σταθερή.  

Τα αποτελέσματα από το υπόδειγμα του Edgeworth εστιάζουν στο ότι θα υπάρχει μια 
συνεχής ταλάντευση και «διακύμανση» της τιμής του προϊόντος μεταξύ της 
μονοπωλιακής τιμής και της μέγιστης τιμής προϊόντος από κάθε μια επιχείρηση. Η 
ταλάντευση και η «διακύμανση» της τιμής συχνά παρατηρείται και στις 
ολιγοπωλιακές αγορές.  

Μέχρι τώρα τα βασικά υποδείγματα που έχουμε αναλύσει, δηλαδή του υποδείγματος 
Edgeworth (Edgeworth model) και του υποδείγματος Cournot, βασίζονται στην 
απλοϊκή υπόθεση ότι και οι δυο ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις, δηλαδή οι δυοπωλητές, 
δεν συνειδητοποιούν την αλληλεξάρτησή τους. Παρόλα αυτά θα μελετήσουμε και θα 
εξετάσουμε αυτά τα υποδείγματα επειδή μας δίνουν κάποιες σχετικές ενδείξεις για τη 
φύση των ολιγοπωλιακών αλληλεπιδράσεων και επειδή αποτελούν την βάση για 
περισσότερο ρεαλιστικά υποδείγματα. Ένα τέτοιο πιο ρεαλιστικό υπόδειγμα είναι το 
υπόδειγμα του Chamberlin (Chamberlin model). Ο Chamberlin ξεκινάει από τις 
βασικές υποθέσεις του υποδείγματος του Cournot. Εντούτοις ο Chamberlin υποθέτει 
επιπλέον ότι οι δυοπωλητές συνειδητοποιούν την αλληλεξάρτησή τους. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι χωρίς καμία μορφή συνεργασίας ή συμφωνίας, οι δυοπωλητές 
θέτουν ταυτόσημες τιμές, πωλούν ίδιες ποσότητες προϊόντων και μεγιστοποιούν τα 
κοινά τους κέρδη.  

Επιπλέον, ένα περισσότερο ρεαλιστικό υπόδειγμα είναι το υπόδειγμα του Sweezy 
(Sweezy model). Το συγκεκριμένο αυτό υπόδειγμα προσπαθεί να εξηγήσει την 
ακαμψία τιμών που συχνά παρατηρείται στις ολιγοπωλιακές αγορές. Ο Sweezy 
υποθέτει ότι εάν μια ολιγοπωλιακή επιχείρηση αυξήσει τις τιμές της, οι άλλες 
επιχειρήσεις στην αγορά δεν θα αυξήσουν τις δικές τους τιμές και έτσι η επιχείρηση 
θα χάσει τους περισσότερους από τους πελάτες – καταναλωτές της. Από την άλλη 
πλευρά, μια ολιγοπωλιακή επιχείρηση δεν μπορεί να αυξήσει το μερίδιο της στην 
αγορά με το να μειώσει την τιμή της αφού οι άλλες επιχειρήσεις θα ακολουθήσουν 
την μείωση της τιμής. Έτσι οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις δεν μεταβάλλουν την τιμή, 
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αλλά ανταγωνίζονται για ένα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με βάση την ποιότητα, τον 
σχεδιασμό του προϊόντος, τη διαφήμιση και την εξυπηρέτηση. 

Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 1 

Έστω ότι: 

(α) Υπάρχουν δύο επιχειρήσεις, η επιχείρηση Α και Β, που πωλούν ένα ομοιογενές 
προϊόν που παράγεται με μηδενικό κόστος 

(β) Η συνολική συνάρτηση ζήτησης της αγοράς για το προϊόν αυτό δίνεται από την 
ακόλουθη συνάρτηση: QD = 240 – 10P, όπου P είναι η τιμή σε €  

(γ) Η επιχείρηση Α εισέρχεται στην αγορά και ακολουθεί η επιχείρηση Β, αλλά η κάθε 
μια επιχείρηση για να καθορίσει το άριστο επίπεδο παραγωγής της υποθέτει ότι η 
άλλη επιχείρηση θα κρατήσει το προϊόν σταθερό. 

Ζητείται: 

(α) Να δείξετε με τη βοήθεια ενός διαγράμματος πώς οι δυοπωλητές Α και Β 
φθάνουν στο σημείο ισορροπίας. 

(β) Ποια τιμή θα θέσει η κάθε επιχείρηση στο σημείο ισορροπίας και πως αυτό 
συγκρίνεται με την τιμή στο μονοπώλιο και την αντίστοιχη τιμή στον τέλειο  
ανταγωνισμό; 

(γ) Ποια ποσότητα θα παράγει η κάθε επιχείρηση στο σημείο ισορροπίας και πως 
αυτό συγκρίνεται με την ποσότητα παραγωγής στο μονοπώλιο και αντίστοιχα στον 
τέλειο ανταγωνισμό; 

(δ) Ποια κέρδη θα αποκομίσει ο κάθε ένας δυοπωλητής στο σημείο ισορροπίας και 
πως αυτά συγκρίνονται με τα αντίστοιχα κέρδη στο μονοπώλιο και στον τέλειο 
ανταγωνισμό; 

(ε) Τι θα συμβεί στην τιμή και στην ποσότητα παραγωγής της βιομηχανίας, εάν μια 
επιπλέον επιχείρηση εισέλθει στην συγκεκριμένη βιομηχανία και τι θα συμβεί εάν 
περισσότερες επιχειρήσεις εισέλθουν στην συγκεκριμένη βιομηχανία ; 

(στ) Τι θα συμβεί εάν στον προσδιορισμό για το καλύτερο επίπεδο ποσότητας 
προϊόντος, κάθε ένας από τους δυοπωλητές Α και Β υποθέσει ότι ο άλλος θα 
κρατήσει την τιμή σταθερή ;  

Η απάντηση βρίσκεται στο τέλος του Κεφαλαίου. 

 

Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 2 

Έστω ότι: 

(α) Υπάρχουν δύο επιχειρήσεις, η επιχείρηση Α και Β, που πωλούν ένα ομοιογενές 
προϊόν που παράγεται με μηδενικό κόστος. 
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(β) Οι γραμμές dA και dB αντιστοιχούν στις καμπύλες ζήτησης του δυοπωλητή Α και 
του δυοπωλητή Β.  

(γ) Το μέγιστο προϊόν για την κάθε μια επιχείρηση είναι 500 μονάδες ανά χρονική 
περίοδο. 

(δ) Κάθε επιχείρηση προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα συνολικά της κέρδη (TR) ή με 
την υπόθεση ότι η άλλη επιχείρηση κρατά την τιμή σταθερή.  

Ζητείται να απαντήσετε στα εξής: 

(α) Τι θα συμβεί εάν η επιχείρηση Α εισέλθει στην αγορά πρώτη; 

(β) Τι θα συμβεί εάν η επιχείρηση Β ακολουθήσει και εισέλθει στην αγορά; 

(γ) Ποια θα είναι η αντίδραση της επιχείρησης Α; 

(δ) Ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα; Είναι το αποτέλεσμα σταθερό και γιατί ;  

Η απάντηση βρίσκεται στο τέλος του Κεφαλαίου. 

 

Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 3 

Έστω ότι: 

(α) Υπάρχουν δύο επιχειρήσεις, η επιχείρηση Α και Β, που πουλούν ένα ομοιογενές 
προϊόν που παράγεται με μηδενικό κόστος 

(β) Η συνολική συνάρτηση ζήτησης της αγοράς για το προϊόν αυτό δίνεται από την 
ακόλουθη συνάρτηση: QD = 240 – 10P, και κατανέμεται ισόποσα μεταξύ των 
επιχειρήσεων Α και Β. 

 (γ) Κάθε μια επιχείρηση μπορεί να παράγει όχι περισσότερες από 100 μονάδες 
προϊόντος. 

(δ) Η επιχείρηση Α εισέρχεται στην αγορά και ακολουθεί η επιχείρηση Β, αλλά η κάθε 
μια επιχείρηση για να μπορέσει να προσδιορίσει το άριστο επίπεδο παραγωγής της, 
υποθέτει ότι η άλλη επιχείρηση θα κρατήσει την τιμή της σταθερή. 

Ζητείται να απαντηθούν τα εξής: 

(α) Με την βοήθεια ενός διαγράμματος, εξηγείστε τι θα συμβεί εάν η επιχείρηση Α 
εισέλθει στην αγορά πρώτη και ακολουθήσει η Β.  Πώς θα αντιδράσουν οι δύο 
επιχειρήσεις αντίστοιχα; 

(β) Εξηγείστε γιατί και πως η τιμή του προϊόντος θα κυμανθεί απεριόριστα;  

(γ) Τι κοινό έχουν τα υποδείγματα  Cournot, Bertrand, Edgeworth μεταξύ τους; 

Η απάντηση βρίσκεται στο τέλος του Κεφαλαίου. 
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Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 4 

Έστω ότι: 

(α) Υπάρχουν δύο επιχειρήσεις, η επιχείρηση Α και Β, που πουλούν ένα ομοιογενές 
προϊόν που παράγεται με μηδενικό κόστος. 

(β) Η συνολική συνάρτηση ζήτησης της αγοράς για το προϊόν αυτό δίνεται από την 
ακόλουθη συνάρτηση: QD = 240 – 10P, όπου P είναι η τιμή σε €.  

(γ) Η επιχείρηση Α εισέρχεται στην αγορά και ακολουθεί η επιχείρηση Β, αλλά η κάθε 
μια επιχείρηση για να καθορίσει το άριστο επίπεδο παραγωγής της υποθέτει ότι η 
άλλη επιχείρηση θα κρατήσει το προϊόν σταθερό. 

Ζητείται: 

Να δείξετε με τη βοήθεια ενός διαγράμματος τι θα συμβεί εάν οι δυοπωλητές Α και Β 
συνειδητοποιήσουν την αλληλεξάρτηση τους; 

Η απάντηση είναι στο τέλος του Κεφαλαίου. 

 

Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 5 

Έστω ότι: 

(α) Υπάρχουν δέκα ταυτόσημες επιχειρήσεις σε μια καθαρή ολιγοπωλιακή 
βιομηχανία που σχηματίζει ένα κεντρικό καρτέλ (centralized cartel).  

(β) Η συνολική συνάρτηση ζήτησης της αγοράς που αντιμετωπίζει το καρτέλ δίνεται 
από την ακόλουθη συνάρτηση: QD = 240 – 10P, όπου P είναι η τιμή που 
υπολογίζεται σε €.  

(γ) Η καμπύλη βραχυχρόνιου κόστους (SMC, Short-run Marginal Cost) της κάθε  
επιχείρησης δίνεται από 1 (€) για q > 4 μονάδες, και οι συντελεστές παραγωγής 
παραμένουν σταθεροί. 

Ζητείται να απαντήσετε στα εξής: 

(α) Να βρείτε το βέλτιστο επίπεδο παραγωγής και την τιμή για το καρτέλ. 

(β) Πόση ποσότητα θα πρέπει να παράγει η κάθε επιχείρηση, εάν το καρτέλ επιθυμεί 
να ελαχιστοποιήσει το κόστος παραγωγής; 

(γ) Πόσα κέρδη θα πραγματοποιήσει το καρτέλ, εάν η καμπύλη βραχυχρόνιου 
οριακού κόστους (SMC, Short-run Marginal Cost) της κάθε  επιχείρησης στο 
καλύτερο επίπεδο προϊόντος είναι 12 (€); 

(δ) Γιατί εξετάζουμε και μελετάμε τα υποδείγματα των καρτέλ, αφού τα καρτέλ είναι 
παράνομα στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
όσο και στις Η.Π.Α.; 

Η απάντηση βρίσκεται στο τέλος του Κεφαλαίου. 
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Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 6 

Έστω ότι: 

(α) Σε μια πλήρως ολιγοπωλιακή βιομηχανία υπάρχει μια κυρίαρχη επιχείρηση 
(dominant firm) που δραστηριοποιείται ως ηγέτης τιμής και δέκα ταυτόσημες μικρές 
επιχειρήσεις.  

(β) Η συνολική συνάρτηση ζήτησης για το προϊόν δίνεται από την ακόλουθη 
συνάρτηση: QD = 240 – 10P, όπου P είναι η τιμή που υπολογίζεται σε €.  

(γ) Η καμπύλη βραχυχρόνιου κόστους (SMC, Short-run Marginal Cost) για την 
κυρίαρχη επιχείρηση δίνεται από q/5(€) για q > 10 μονάδες, ενώ η καμπύλη 
βραχυχρόνιου κόστους για κάθε μια από τις μικρές επιχειρήσεις δίνεται από 1q (€) 
για q > 4 μονάδες, και η καμπύλη βραχυχρόνιου μέσου κόστους για κάθε μια από τις 
μικρές επιχειρήσεις είναι SAC = 4 (€) (SAC, Short-run Averages Cost) για 4 μονάδες 
προϊόντος. 

(δ) Οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών παραμένουν σταθερές, χωρίς να παίζει 
ρόλο πόση ποσότητα από τους παραγωγικούς συντελεστές ζητείται ανά 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Ζητείται να απαντήσετε στα εξής: 

(α) Στο ίδιο πλαίσιο αξόνων, σχεδιάστε την καμπύλη D, την καμπύλη εκείνη που 
συνδυάζει τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς για όλες τις μικρές επιχειρήσεις, την 
καμπύλη ζήτησης για την κυρίαρχη επιχείρηση, την καμπύλη οριακών εσόδων, και 
την καμπύλη οριακού κόστους. 

(β)  Ποια τιμή θα θέσει η κυρίαρχη επιχείρηση; Πόση ποσότητα όλες μαζί οι μικρές 
επιχειρήσεις θα πωλούν σ’ αυτή την τιμή και πόση ποσότητα θα πουλά σ’ αυτή την 
τιμή η κυρίαρχη επιχείρηση; 

(γ)  Τι το κοινό έχουν το υπόδειγμα της ηγετικής επιχείρησης (price leadership model) 
και το υπόδειγμα του καρτέλ (cartel model); 

Η απάντηση βρίσκεται στο τέλος του Κεφαλαίου. 

 

Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 7 

Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης της αγοράς για δύο επιχειρήσεις με ίσο μερίδιο 
αγοράς στο καρτέλ έχει την ακόλουθη μορφή: Q = 120 -10 P, και η συνάρτηση του 
συνολικού κόστους για κάθε ένα δυοπωλητή είναι: TC’ = 0,1Q2 

Να προσδιορισθεί, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, το καλύτερο 
επίπεδο παραγωγής για κάθε ένα δυοπωλητή, και η τιμή στην οποία κάθε ένας θα 
πουλά το προϊόν. Να υπολογιστούν επίσης συνολικά κέρδη του καθενός. 

Η απάντηση βρίσκεται στο τέλος του Κεφαλαίου. 
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2.1.9 Συμφωνίες και Συνεργασίες (Collusion) στο Ολιγοπώλιο 
Σε κάθε μορφή συνεργασίας στο ολιγοπώλιο, που έχουμε αναλύσει μέχρι στιγμής, τα 
συνολικά κέρδη στο σημείο ισορροπίας είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα κέρδη του 
μονοπωλίου. Η μείωση αυτή στα συνολικά κέρδη επέρχεται ως αποτέλεσμα  της 
διαδικασίας του ατελούς ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση επιλέγει 
την ποσότητα στο υπόδειγμα Cournot, θα μεγιστοποιεί τα κέρδη της χωρίς να 
λαμβάνει υπόψη ότι ένα τμήμα των κερδών της θα είναι εις βάρος των κερδών της 
ανταγωνιστικής επιχείρησης. Άρα είναι φυσιολογικό, οι επιχειρήσεις να προσπαθούν 
να δημιουργήσουν «συμφωνίες» μεταξύ τους με στόχο να αυξήσουν τη δύναμή τους 
στην αγορά. Είναι πιθανό να βρεθεί μια εναλλακτική λύση, όπου με τη συνεργασία 
όλες οι επιχειρήσεις θα είναι σε καλύτερη θέση, σε βάρος των καταναλωτών. Το 
χήμα αυτό καλείται συνεργασία (Collusion). 

Η τιμολόγηση που προκύπτει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων είναι πιο πιθανό 
να είναι σε μια ισορροπία όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα με την οποία οι 
επιχειρήσεις αλληλοεπηρεάζονται και όσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα της 
συνέχειας και της ανάπτυξης της βιομηχανίας και της αγοράς. Για παράδειγμα η 
συνεργασία έστω μεταξύ δυο επιχειρήσεων με πρατήρια βενζίνης που η τιμολόγηση 
διαμορφώνεται σε ημερήσια βάση είναι ευκολότερη, σε σχέση με τη συνεργασία δύο 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όπου οι τιμές διαμορφώνονται σε ετήσια βάση. 
Παρόμοια, η συνεργασία μεταξύ δυο επιχειρήσεων σε μια θεραπευτική αγορά όπου 
τα προϊόντα «απαξιώνονται» με ένα γρήγορο ρυθμό δυσκολότερη, απ΄ ότι στην 
τσιμεντοβιομηχανία όπου είναι πολύ πιο πιθανό η αγορά να παραμείνει αμετάβλητη 
και για την επόμενη περίοδο. 

Ένα άλλο είδος συνεργασίας των επιχειρήσεων είναι το καρτέλ, (cartel). Το κλασσικό 
παράδειγμα είναι η αύξηση των τιμών πετρελαίου, τον Οκτώβριο του 1973, που 
δημιουργήθηκαν από το καρτέλ των πετρέλαιο-παραγωγών χωρών του OPEC.  
Συχνά, οι διάφορες μορφές συνεργασίας (Collusion) βασίζονται σε κρυφές 
συμφωνίες, οι οποίες θεωρούνται σε αρκετές αναπτυγμένες χώρες παράνομες 
(άρθρο 85 της Συνθήκης της Ρώμης στην και Ευρώπη ο η Συμφωνία του Sherman 
στις Ηνωμένες Πολιτείες). Επίσης, οι διάφορες μορφές συνεργασίας (Collusion) 
μπορούν να βασίζονται σε συμφωνίες τακτικής (tacit agreements) που συνήθως 
ακολουθούνται για ιστορικούς ή «φυσιολογικούς» λόγους. Για παράδειγμα το 2007, 
τα περισσότερα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών στην Oxford Street, πωλούσαν 
ένα τελευταίο μοντέλο τηλεόρασης Sony 499,99 £, ενώ το κατάστημα  Harrods την 
πωλούσε 500 £. Η τιμή των 499,99 £ πρέπει να είχε καθορισθεί από μια συμφωνία 
με τους πωλητές ηλεκτρονικών ειδών και πιθανώς και την συνεργασία και τον 
συντονισμό της Sony  επειδή η τιμή των 499,99 £ θεωρείται ως μια «φυσιολογική» 
έκπτωση ή ένας πιο φυσιολογικός αριθμός για την προσέλκυση πελατών. 

Η σύμπραξη είναι μία ρητή ή άρρητη συμφωνία που κάνουν οι επιχειρήσεις ενός 
ολιγοπωλιακού κλάδου για να αποφύγουν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό. Οι 
επιχειρήσεις που λειτουργούν στον κλάδο, λοιπόν, μεγιστοποιούν τα «κοινά» κέρδη 
τους αν συμπεριφέρονται σαν να ήταν μονοπώλιο. Ένας μονοπωλητής ή μία 
μοναδική επιχείρηση που λαμβάνει αποφάσεις, θα οργάνωνε την παραγωγή του 
κλάδου με κριτήριο την μεγιστοποίηση των συνολικών κερδών.  
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Επομένως, λίγοι παραγωγοί-επιχειρήσεις του κλάδου συμπράττουν για να 
υιοθετήσουν μια συμπεριφορά μονοπωλίου, (συμπράττοντες μονοπωλητές), με 
σκοπό τη μεγιστοποίηση των συνολικών κερδών τους. Έχοντας μ’ αυτόν τον τρόπο 
αποφασίσει για το ύψος του προϊόντος του κλάδου, και την τιμή, κατανέμουν με 
«παρασκηνιακές» δραστηριότητες την παραγωγή και τα κέρδη μεταξύ των 
επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά όμως, είναι δύσκολο να αποτραπεί η αθέτηση της 
συλλογικής συμφωνίας από τις επιχειρήσεις του κλάδου. 

Συμπερασματικά, οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις είναι διχασμένες μεταξύ της 
επιθυμίας να συμπράξουν με τους άλλους και έτσι να μεγιστοποιήσουν τα κοινά 
κέρδη εις βάρος των καταναλωτών, και της επιθυμίας να ανταγωνιστούν μόνοι τους 
με την ελπίδα να αυξήσουν το μερίδιο της αγοράς που έχουν καθώς και τα κέρδη 
τους σε βάρος των ανταγωνιστών τους. Από την άλλη πλευρά, εάν όλες οι 
επιχειρήσεις επιδοθούν στον ανταγωνισμό, τα κοινά κέρδη θα είναι χαμηλά και 
πιθανότατα καμιά επιχείρηση δεν θα αποκομίσει ιδιαίτερα μεγάλα κέρδη, συγκριτικά 
με την  προηγούμενη περίπτωση.  

Η συνεργασία και η τιμολόγηση μεταξύ μιας ομάδας επιχειρήσεων διευκολύνεται 
όταν ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι σχετικά μικρός και μπορούν ευκολότερα να 
συνεννοηθούν, σε σχέση με την περίπτωση που ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι 
ιδιαίτερα μεγάλος και η συνεννόηση γίνεται δύσκολη. Στην περίπτωση που ο αριθμός 
των επιχειρήσεων είναι σχετικά μικρός τα κέρδη θα είναι μεγαλύτερα για όλες τις 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Επίσης η συνεργασία είναι ευκολότερη όταν η δομή 
και η διάρθρωση της αγοράς είναι «συμμετρική» μεταξύ των επιχειρήσεων που 
πρόκειται να συνεργασθούν. Γενικότερα, είναι ευκολότερο να επέλθει και να 
διατηρηθεί μια συνεργασία μεταξύ ομοειδών και συμμετρικών επιχειρήσεων σε μια 
αγορά, δηλαδή επιχειρήσεων που έχουν περίπου ίδια δυναμικότητα και το ίδιο 
κόστος παραγωγής. Επίσης οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλές και 
διαφορετικές αγορές, έχουν αυξημένη «τάση» και μεγαλύτερη προθυμία για 
συνεργασία μεταξύ τους, καθόσον ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι μικρότερος και 
τα αναμενόμενα κέρδη για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μεγαλύτερα. Τέλος, 
υπάρχουν διάφοροι θεσμικοί ρυθμιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν και 
προσδιορίζουν την συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων. Το νομικό θεσμικό 
πλαίσιο, η κυβερνητική πολιτική και παρέμβαση μπορεί να ενισχύουν ή να 
αποτρέπουν αντίστοιχα την συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, 
σε αρκετές χώρες υπάρχουν κανονισμοί και νόμοι για την προστασία των 
καταναλωτών αλλά και του δίκαιου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων που δεν 
επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να προσφέρει κάποια έκπτωση για ένα συγκεκριμένο 
προϊόν σε ορισμένους μόνο καταναλωτές χωρίς να προσφέρει την ίδια έκπτωση και 
στους υπόλοιπους ή να προσφέρει κάποια έκπτωση για μια ορισμένη χρονική 
περίοδο χωρίς την συνεννόηση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της αγοράς που 
καθιστούν άνισο τον ανταγωνισμό. 

Παράδειγμα 4 

Ένα παράδειγμα που αναφέρεται στη συνεργασία επιχειρήσεων είναι η αγορά 
διαμαντιών. Η επιχείρηση DeBeers Consolidated Mines Ltd., που δημιουργήθηκε το 
1870 είχε στον έλεγχο της όλα τα ορυχεία διαμαντιών στην Νότια Αφρική. Είχε 
επίσης τον έλεγχο της παγκόσμιας βιομηχανίας διαμαντιών, καθώς και τον κεντρικό 
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έλεγχο στον παγκόσμιο οργανισμό πωλητών διαμαντιών (Central Selling 
Organization, CSO). Η έδρα της εταρίας ήταν το Λονδίνο και οι πωλήσεις της 
ξεπερνούσαν το 80 % των παγκόσμιων πωλήσεων. Ο οργανισμός πωλητών 
διαμαντιών (Central Selling Organization, CSO) ρυθμίζει την επίτευξη σταθερότητας 
τιμών στην αγορά με τον έλεγχο των αποθεμάτων. Για παράδειγμα, σε περιόδους με 
χαμηλή ζήτηση «διατηρούν» κάποια αποθεματικά ενώ σε περιόδους υψηλής ζήτησης 
«απελευθερώνει» αντίστοιχα αποθεματικά. Οι εταιρίες ορυχείων κερδίζουν υψηλά 
περιθώρια από την επιχείρηση DeBeers Consolidated Mines Ltd. που είναι παρόμοια 
με το να πουλούσαν οι ίδιοι τα διαμάντια στις εταιρείες επεξεργασίας. Οι 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θεωρούν ότι η συμφωνία συνεργασίας καρτέλ, (cartel) 
των επιχειρήσεων με την εταιρία DeBeers Consolidated Mines Ltd είναι προς όφελος 
ολόκληρης της βιομηχανίας και της αγοράς καθόσον η εταιρία DeBeers Consolidated 
Mines Ltd, εκτός του ότι σταθεροποιεί τις τιμές, διαδραματίζει και ένα βασικό ρόλο 
στη διαφήμιση της αγοράς των διαμαντιών με τρόπο που να ωφελούνται όλες οι 
επιχειρήσεις ενώ τα έξοδα τα αναλαμβάνει μόνο η εταιρία DeBeers Consolidated 
Mines Ltd. Μια επιπλέον αιτία για την διατήρηση της συνεργασίας καρτέλ με την 
εταιρία DeBeers Consolidated Mines Ltd είναι ο φόβος ανταγωνισμού στην αγορά 
εάν οι επιχειρήσεις φύγουν από το συγκεκριμένο καρτέλ. Για παράδειγμα, το 1980 ο 
πρόεδρος Mobutu του Ζαϊρ που αποτελεί έναν από τις μεγαλύτερους προμηθευτές 
βιομηχανικών διαμαντιών ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεργασθεί πλέον με τον 
παγκόσμιο οργανισμό πωλητών διαμαντιών (Central Selling Organization, CSO), 
ενώ δημιούργησε μια συνεργασία με ένα αντιπρόσωπο από το Βέλγιο και έναν άλλο 
από την Βρετανία. Δυο μήνες αργότερα, 1 εκατομμύριο βιομηχανικά διαμάντια 
«κατέκλυσαν» την αγορά με αποτέλεσμα η τιμή να μειωθεί από  3 $ σε λιγότερο από 
1,80 $ ανά καράτι. Αν και η πηγή που κατέκλυσε την αγορά με διαμάντια είναι 
άγνωστη, πολλοί πιστεύουν ότι αυτό ήταν δουλειά της εταιρίας DeBeers 
Consolidated Mines Ltd για να αποκτήσει τον έλεγχο της αγοράς. Το 1983, το Ζαϊρ 
ανανέωσε την συμφωνία με την εταιρία DeBeers Consolidated Mines Ltd με 
περισσότερο ευνοϊκούς όρους για την εταιρία. 

2.1.10 Τι Πρέπει να Θυμάστε 
Το ολιγοπώλιο είναι η μορφή της αγοράς εκείνης όπου υπάρχουν λίγες επιχειρήσεις 
για ένα ομοιογενές ή διαφοροποιημένο προϊόν. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ολιγοπώλιο είναι:  

 (α) Λίγοι παραγωγοί – πωλητές (δηλαδή επιχειρήσεις) που 
αλληλοεπηρεάζονται. 

 (β)  Αγαθά ομοιογενή (δηλαδή «αμιγές ολιγοπώλιο»), ή διαφοροποιημένα 
(«διαφοροποιημένο ολιγοπώλιο»). 

 (γ) Τέλεια γνώση των συνθηκών αγοράς και των 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 κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής. 
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Τα χαρακτηριστικά (γ), (δ), (ε) και (ζ) μπορούν να ισχύουν αλλά δεν χαρακτηρίζουν 
την μορφή της αγοράς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού. 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα ανταγωνισμού τιμών του Bertrand, οι επιχειρήσεις 
τιμολογούν στο ελάχιστο σημείο του οριακού κόστους, με δεδομένα τον ανταγωνισμό 
τιμών, το ομοιογενές προϊόν και το σταθερό και συμμετρικό οριακό κόστος,. Το 
υπόδειγμα ανταγωνισμού τιμών του Bertrand δεν έχει πάντοτε ρεαλιστική βάση 
καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τη διαφοροποίηση του προϊόντος, τα στοιχεία του 
δυναμικού ανταγωνισμού, και τους περιορισμούς στην παραγωγική δυναμικότητα 
των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το υπόδειγμα Bertrand, κάθε  μια από τις 
ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις μεγιστοποιεί τα κέρδη της, υποθέτοντας η άλλη 
επιχείρηση διατηρεί την τιμή της σταθερή. Το υπόδειγμα Edgeworth είναι ένα 
παρόμοιο υπόδειγμα με εκείνο του υποδείγματος Bertrand, με τη διαφορά ότι η τομή 
κυμμαίνεται μεταξύ της μονοπωλιακής τιμής και της μέγιστης παραγόμενης τιμής για 
κάθε μια επιχείρηση. Περαιτέρω, το υπόδειγμα Sweezy προσπαθεί να εξηγήσει την 
ακαμψία τιμής στην ολιγοπωλιακή αγορά υιοθετώντας ότι οι ολιγοπωλητές θα 
ακολουθήσουν τη μείωση της τιμής, αλλά όχι την αύξηση της τιμής. Τέλος, υπάρχει η 
εναλλακτική δυνατότητα τακτικής συνεργασίας στην οποία οι ολιγοπωλητές θα 
αποφασίσουν να θέσουν την ίδια τιμή που θέτει ο ηγέτης, δηλαδή η βασική και 
μεγαλύτερη επιχείρηση της αγοράς. 

Το προϊόν στο δυοπώλιο (duopoly) είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο προϊόν του 
μονοπωλίου και μικρότερο από εκείνο του τέλειου ανταγωνισμού. Αντίστοιχα, η τιμή 
στο δυοπώλιο είναι μικρότερη από την μονοπωλιακή τιμή και μεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη τιμή στον τέλειο ανταγωνισμό.  

Εάν η παραγόμενη ποσότητα μια επιχείρησης μπορεί να αναπροσαρμοσθεί 
ευκολότερα, τότε το υπόδειγμα Bertrand είναι καλύτερη μεθοδολογική προσέγγιση 
για το υπόδειγμα ανταγωνισμού του δυοπωλίου (duopoly).  

Εάν αντίθετα, η παραγόμενη ποσότητα μια επιχείρησης είναι δυσκολότερο να 
αναπροσαρμοσθεί, τότε το υπόδειγμα Cournot καλύτερη μεθοδολογική προσέγγιση 
για το υπόδειγμα ανταγωνισμού του δυοπωλίου (duopoly). 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Bertrand και κάτω από τον ανταγωνισμό τιμών σε ένα 
ομοιογενές προϊόν και με σταθερό, συμμετρικό οριακό κόστος, οι επιχειρήσεις 
τιμολογούν στο οριακό κόστος. 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Cournot, εάν οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις για το 
προϊόν τότε το προϊόν είναι μεγαλύτερο από το προϊόν του μονοπωλίου και 
χαμηλότερο από το αντίστοιχο προϊόν του πλήρους ανταγωνισμού. Περαιτέρω, η 
τιμή του δυοπωλίου είναι χαμηλότερη από εκείνη του μονοπωλίου και μεγαλύτερη 
από την αντίστοιχη του πλήρους ανταγωνισμού. Το υπόδειγμα Cournot λοιπόν 
υποθέτει ότι στο υπόδειγμα αυτό του ολιγοπωλίου, κάθε μια από τις ολιγοπωλιακές 
επιχειρήσεις στην προσπάθειά της να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, (ή να 
μεγιστοποιήσει τα συνολικά της έσοδα TR, εάν το συνολικό κόστος της είναι 
μηδενικό, δηλαδή TC = 0), υποθέτει ότι η άλλη επιχείρηση διατηρεί την παραγόμενη 
ποσότητα σταθερή. 
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Στο υπόδειγμα Cournot, καθώς ο αριθμός των επιχειρήσεων αυξάνει και προσεγγίζει 
το άπειρο, το συνολικό προϊόν συγκλίνει στην τιμή εκείνη του τέλειου ανταγωνισμού. 

Το υπόδειγμα του Chamberlin είναι ένα παρόμοιο υπόδειγμα με εκείνο του 
υποδείγματος Cournot, εκτός του γεγονότος ότι οι δύο ολιγοπωλητές 
συνειδητοποιούν την αλληλεξάρτησή τους και μεγιστοποιούν τα κοινά τους κέρδη.  

Το υπόδειγμα της συνεργασίας είναι ευκολότερο να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί 
μεταξύ μερικών και ομοειδών επιχειρήσεων. Επίσης το υπόδειγμα της συνεργασίας 
μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ευκολότερο να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί μεταξύ 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μια αγορά. Πιο 
συγκεκριμένα, η τιμολόγηση μεταξύ των επιχειρήσεων που συνεργάζονται είναι 
περισσότερο πιθανή και «ορατή» όταν:  

 Οι επιχειρήσεις αλληλοεπηρεάζονται περισσότερο. 
 Η αγορά αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς.  
 Οι ανταγωνιστές είναι σχετικά λίγοι και έχουν παρόμοιο μέγεθος. 
 Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μια αγορές. 

Το καρτέλ αποτελεί την μορφή οργάνωσης των παραγωγών-επιχειρήσεων μέσα σε 
μια ολιγοπωλιακή αγορά που προσδιορίζει τις πολιτικές για όλες τις επιχειρήσεις, με 
βασικό σκοπό να αυξηθούν τα συνολικά κέρδη. ¨Όταν το καρτέλ αποφασίζει για όλα 
τα βασικά θέματα των επιχειρήσεων-μελών του, καλείται κεντρικό-βασικό καρτέλ, και 
αυτό συνήθως οδηγεί σε μια μονοπωλιακή λύση. Αντίστοιχα, ένα καρτέλ όπου όλες 
οι επιχειρήσεις-μέλη του συμφωνούν στο μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί σε κάθε μια 
επιχείρηση, καλείται καρτέλ του μεριδίου-αγοράς.  

 

2.1.11 Σύγκριση των βασικών υποδειγμάτων Καρτέλ (Cartel 
model), της Ηγετικής επιχείρησης στην τιμή (price 
leadership) και στο Ολιγοπώλίο (Oligopoly) 

Το κεντρικό-βασικό υπόδειγμα του καρτέλ (centralized cartel model) αποτελεί ένα 
τυπικό οργανισμό για τους παραγωγούς σε μια αγορά που καθορίζει εκείνες τις 
πολιτικές για όλες τις επιχειρήσεις στο καρτέλ, με απώτερο στόχο την αύξηση των 
συνολικών κερδών του καρτέλ.  

Τα καρτέλ είναι παράνομα στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, όπως για 
παράδειγμα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α.. Υπάρχουν αρκετοί 
τύποι και παραλλαγές του καρτέλ. Μια ακραία μορφή είναι ο τύπος εκείνος του 
καρτέλ που λαμβάνει όλες τις σχετικές αποφάσεις για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 
που είναι μέλη του καρτέλ. Η μορφή αυτή της τέλειας συνεργασίας καλείται κεντρικό-
βασικό υπόδειγμα του καρτέλ (centralized cartel model) και οδηγεί σε μια 
μονοπωλιακή λύση. 

Ένας άλλος τύπος καρτέλ, είναι το υπόδειγμα που αφορά το μερίδιο-αγοράς  
(market-sharing cartel). Σύμφωνα με το συγκεκριμένο υπόδειγμα, οι επιχειρήσεις, 
που είναι μέλη και συμμετέχουν στο καρτέλ, συμφωνούν για το μερίδιο της αγοράς 
που κάθε μια επιχείρηση θα έχει. Κάτω από αυτές τις βασικές συνθήκες, το 
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υπόδειγμα του μεριδίου-αγοράς μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μια μονοπωλιακή 
λύση. 

Η ηγετική επιχείρηση στην τιμή (price leadership) αποτελεί την μορφή της ατελούς 
συνεργασίας κατά την οποία οι επιχειρήσεις είναι σε μια ολιγοπωλιακή αγορά χωρίς 
μια τυπική συμφωνία και αποφασίζουν να θέσουν την ίδια τιμή, όμοια με την τιμή που 
θέτει η επιχείρηση - «ηγέτης».  

Η επιχείρηση - «ηγέτης» μπορεί να είναι η επιχείρηση με το χαμηλότερο κόστος ή, 
πιο πιθανά, η κυρίαρχη επιχείρηση ή μεγαλύτερη επιχείρηση στην αγορά. Στην 
τελευταία περίπτωση, η κυρίαρχη επιχείρηση που θέτει την τιμή στην αγορά, 
επιτρέπει στις άλλες επιχειρήσεις της αγοράς να πωλούν όση ποσότητα επιθυμούν σ’ 
αυτή την τιμή και στη συνέχεια η κυρίαρχη επιχείρηση έρχεται να συμπληρώσει την 
αγορά.  

Μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο μέρος της ανάλυσης αφορά την βραχυχρόνια περίοδο. 
Στη βραχυχρόνια περίοδο, μια ολογοπωλιακή επιχείρηση, όπως κάθε άλλη 
επιχείρηση κάτω από οποιαδήποτε μορφή αγοράς, μπορεί να απολαμβάνει ένα 
κέρδος ή ακόμη και ζημία.  

Στη μακροχρόνια περίοδο, μια ολογοπωλιακή επιχείρηση θα αφήσει την αγορά 
ακόμη και εάν αυτή έχει κάποια κέρδη, δημιουργώντας την καλύτερη κλίμακα των 
επιχειρήσεων. Εάν υπάρχουν κέρδη, οι επιχειρήσεις μπορεί να προσβλέπουν στο να 
εισέλθουν στην αγορά μακροχρόνια, ακόμη και εάν η είσοδος των επιχειρήσεων στην 
αγορά εμποδίζεται ή περιορίζεται, οπότε η αγορά δεν θα παραμείνει ολιγοπωλιακή 
σε μακροχρόνια περίοδο. 

Παράδειγμα 5 

Έστω ότι D είναι η συνολική καμπύλη ζήτησης της αγοράς για ένα ομοιογενές προϊόν 
που αντιμετωπίζει ένα κεντρικό-βασικό καρτέλ, και MR είναι η καμπύλη των οριακών 
εσόδων, αντίστοιχα.  

Έστω επίσης ότι οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών για όλες τις επιχειρήσεις 
που συμμετέχουν στο καρτέλ παραμένουν σταθερές. Η καμπύλη οριακού κόστους 
του καρτέλ μπορεί να υπολογισθεί εάν αθροίσουμε οριζόντια όλες τις καμπύλες του 
βραχυχρόνιου οριακού κόστους (SMC) των επιχειρήσεων που είναι μέλη και 

συμμετέχουν στο καρτέλ: MC .  

Το καλύτερο επίπεδο προϊόντος για το καρτέλ συνολικά είναι 400 μονάδες και δίνεται 

από το σημείο Ε, όπου ισχύει  MCMR . Το καρτέλ θα πουλά στην τιμή των 8 (€), 

όπου αυτό είναι η μονοπωλιακή λύση.  

Έστω επίσης ότι το καρτέλ επιθυμεί να ελαχιστοποιήσει το συνολικό κόστος 
παραγωγής στο καλύτερο επίπεδο προϊόντος, στις 400 μονάδες, και έπειτα 
καθορίσει μια ποσόστωση παραγωγής για κάθε ένα από τα μέλη  με τέτοιο τρόπο 
ώστε το βραχυχρόνιο οριακό κόστος (SMC) της τελευταίας μονάδας που παράγεται 
να είναι το ίδιο για όλες τις επιχειρήσεις. Το καρτέλ στη συνέχεια κατανέμει τα κέρδη 
με τρόπο που να συμφωνούν και τα συμμετέχοντα μέλη.  
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Με βάση τα δεδομένα αυτά, να γίνει διαγραμματική παρουσίαση του καρτέλ. 

Απάντηση στο Παράδειγμα 5 

Η διαγραμματική παρουσίαση του καρτέλ με βάση τα παραπάνω δεδομένα έχει ως 
ακολούθως: 

P (€) 

          12           

  

           10 

            8           MC  

            

             

                   E 

        

  

                                  D 

              MR     
      0         400        600                1200            Q 

Αξιολόγηση του ολιγοπωλίου και σύγκριση με τις βασικές μορφές αγορών 

Μπορούμε να διαχωρίσουμε τις αγορές σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

(α) Στην κατηγορία εκείνη με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης των βιομηχανιών, όπως 
για παράδειγμα είναι οι αγορές του μονοπωλίου ή των βιομηχανιών εκείνων με μια 
κυρίαρχη επιχείρηση. 

(β) Στα ολιγοπώλια, δηλαδή σε ένα αριθμό λίγων επιχειρήσεων και 

(γ) Στις ανταγωνιστικές αγορές, με ή χωρίς την διαφοροποίηση του προϊόντος και με 
ή χωρίς την ελεύθερη πρόσβαση στις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες. 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε στον ακόλουθο πίνακα 1 τις βασικές κατηγορίες και 
τα κυριότερα χαρακτηριστικά των υποδειγμάτων της αγοράς. 

Πίνακας 1. Συγκέντρωση των Βασικών Χαρακτηριστικών των Υποδειγμάτων 
Ανταγωνισμού της Αγοράς 

Υπόδειγμα Στρατηγική 
Συμπεριφορά 

Ομογενοποιη
-μένο Προϊόν 

Ελεύθερη 
Είσοδος 

Ίση 
Πρόσβασ

η 
Μονοπώλιο Όχι Ναι Όχι Όχι 
Ολιγοπώλιο Ναι Ναι / Όχι Όχι / Ναι Ναι / Όχι 

Μονοπωλιακός 
Ανταγωνισμός 

Όχι Όχι Ναι Ναι 

Ελεύθερος ή 
Πλήρης 

Ανταγωνισμός 

Όχι Ναι Ναι Ναι 
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Σημείωση: (α) Η έννοια «ίση πρόσβαση» αναφέρεται στην ελεύθερη πρόσβαση των 
επιχειρήσεων στις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες που έχουν άμεσο αποτέλεσμα στις 
συμμετρικές συναρτήσεις κόστους. (β) Η σημείωση Ναι / Όχι αναφέρεται στο αποτέλεσμα 
από τις διαφορές μεταξύ της βασικής μορφής και της περισσότερο επεξεργασμένης μορφής 
του συγκεκριμένου υποδείγματος της αγοράς. 

Παράδειγμα 6 

Συγκρίνετε τις αποτελεσματικές συνέπειες της μακροχρόνιας ισορροπίας κάτω από 
διαφορετικές μορφές οργάνωσης της αγοράς αναφορικά με τα ακόλουθα:  

 (α) Τα συνολικά κέρδη 
 (β) Το σημείο παραγωγής στην καμπύλη του μακροχρόνιου μέσου κόστους 

(LAC, Long Average Cost Curves) 
 (γ) Την κατανομή των πλουτοπαραγωγικών πόρων και 
 (δ) Την προώθηση των πωλήσεων 

Απάντηση στο Παράδειγμα 6 

(α) Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ερμηνεύσουμε και να απαντήσουμε την συγκεκριμένη 
ερώτηση, εφόσον οι καμπύλες κόστους πιθανόν διαφέρουν κάτω από διαφορετικές 
μορφές και οργάνωσης της αγοράς. Παρόλα αυτά μερικές γενικεύσεις δεν μπορούν 
να γίνουν ή εάν γίνουν θα πρέπει να ερμηνεύονται με ιδιαίτερη προσοχή. Αρχικά, η 
επιχείρηση στο καθεστώς του τέλειου ανταγωνισμού και του μονοπωλιακού 
ανταγωνισμού, ισορροποεί όταν ο κλάδος είναι σε μακροχρόνια ισορροπία. Έτσι, οι 
καταναλωτές παίρνουν το προϊόν στο κόστος παραγωγής. Από την άλλη πλευρά, το 
μονοπώλιο και το ολιγοπώλιο μπορούν, και συνήθως έχουν, μακροχρόνια κέρδη. 
Εντούτοις, τα κέρδη αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες δραστηριότητες 
σχετικά με την έρευνα και τεχνολογία και συνεπώς να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη 
τεχνολογική πρόοδο και εν’ συνεχεία να βελτιώσουν και να αυξήσουν το επίπεδο 
ποιότητα ζωής μακροχρόνια. 

(β) Ενώ στο καθεστώς του τέλειου ανταγωνισμού, η επιχείρηση παράγει στο 
χαμηλότερο σημείο παραγωγής της καμπύλης μακροχρόνιου μέσου κόστους (LAC, 
Long Average Cost Curves), στο μονοπώλιο, στο ολιγοπώλιο και στον μονοπωλιακό 
ανταγωνισμό ανταγωνισμό δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Εντούτοις, το μέγεθος για την 
αποτελεσματική λειτουργία είναι συνήθως τόσο μεγάλο σε σχέση με το μέγεθος της 
αγοράς, πού ουσιαστικά να επιτρέπει να μείνουν στην αγορά μόνο ορισμένες 
επιχειρήσεις.  

(γ) Στη μακροχρόνια ισορροπία, η επιχείρηση στο καθεστώς του τέλειου 
ανταγωνισμού θα παράγει στο σημείο εκείνο όπου η τιμή θα ισούται με το 
μακροχρόνιο οριακό κόστος, δηλαδή P = LMC. Στον ατελή ανταγωνισμό η 
επιχείρηση παράγει στο σημείο εκείνο όπου η τιμή  είναι μεγαλύτερη από το 
μακροχρόνιο οριακό κόστος, δηλαδή P> LMC, και άρα υπάρχει μια υπό-κατανομή 
των πλουτοπαραγωγικών πόρων στις και μια μη-αποδοτική κατανομή των 
πλουτοπαραγωγικών πόρων στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι κάτω από όλες τις 
μορφές και τα είδη του ατελούς ανταγωνισμού, η επιχείρηση παράγει λιγότερο και  
τιμολογεί ακριβότερα, συγκριτικά με το αντίστοιχο καθεστώς του τέλειου 
ανταγωνισμού. Η διαφορά είναι μεγαλύτερη κάτω από το καθεστώς του καθαρού 
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μονοπωλίου και του ολιγοπωλίου, απ’ ότι με τα αντίστοιχα καθεστώτα του 
μονοπωλιακού ανταγωνισμού και του τέλειου ανταγωνισμού, εξαιτίας της 
μεγαλύτερης ελαστικότητας ζήτησης στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό. 

(δ) Τέλος, η σπατάλη και η δαπάνη επιπλέον χρημάτων που προκαλείται από την 
προώθηση των πωλήσεων και τις διαφημίσεις φαίνεται να είναι μηδέν στο καθεστώς 
του τέλειου ανταγωνισμού και μεγαλύτερη στο ολιγοπώλιο και στον μονοπωλιακό 
ανταγωνισμό. 

Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 8 

Έστω τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά σχετικά με την αριθμό των επιχειρήσεων, 
την δυνατότητα επηρεασμού αγοράς και τα εμπόδια εισόδου στον κλάδο που 
συνθέτουν τις διάφορες μορφές αγοράς: 

Μορφή 
Αγοράς 

(1) 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

(2) 

Δυνατότητα 
Επηρεασμού 
της Τιμής (3) 

Εμπόδια Εισόδου 
στον Κλάδο (4) 

 Πολλές Καμία Κανένα 
 Πολλές Μικρή Κανένα 
 Λίγες Μερική Κάποια 
 Μία Μεγάλη Πολύ Μεγάλα 

    
Ζητείται να συμπληρώσετε και να οριοθετήσετε στην στήλη (1) τη σωστή κατανομή 
των διαφόρων μορφών αγοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Η απάντηση βρίσκεται στο τέλος του κεφαλαίου 

Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 9 

Να δώσετε ένα παράδειγμα από τα ακόλουθα είδη μορφών αγοράς. 

 (α) Τέλειος Ανταγωνισμός  
 (β) Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός  
 (γ) Ολιγοπώλιο  
 (δ) Μονοπώλιο   

Η απάντηση βρίσκεται στο τέλος του κεφαλαίου 

Επαναληπτικές Ερωτήσεις  

 Ποια είναι η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά του Ολιγοπωλίου; 
 Ποια είναι η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά του υποδείγματος Bertrand;  
 Ποια είναι η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά του υποδείγματος Cournot;  
 Ποια είναι η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά του υποδείγματος 

συνεργασίας των επιχειρήσεων;  

Σύνοψη 

Το ολιγοπώλιο είναι η μορφή της αγοράς εκείνης όπου υπάρχουν λίγες επιχειρήσεις 
για ένα ομοιογενές ή διαφοροποιημένο προϊόν. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ολιγοπωλίου είναι:  
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 (α) Λίγοι παραγωγοί – πωλητές (δηλαδή επιχειρήσεις) που 
αλληλοεπηρεάζονται. 

 (β) Αγαθά Ομοιογενή («αμιγές ολιγοπώλιο») ή Διαφοροποιημένα, 
(«διαφοροποιημένο ολιγοπώλιο»). 

 (γ) Τέλεια γνώση των συνθηκών αγοράς και των 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 ελευθερία μετακίνησης των συντελεστών παραγωγής 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα ανταγωνισμού τιμών του Bertrand, υποθέτουμε ότι κάτω 
από τις συνθήκες του ανταγωνισμού τιμών, με ομοιογενές προϊόν και σταθερό και 
συμμετρικό οριακό κόστος, οι επιχειρήσεις τιμολογούν πάνω στο οριακό κόστος. Το 
υπόδειγμα Bertrand, λοιπόν, υποθέτει ότι στο υπόδειγμα αυτό του ολιγοπωλίου, κάθε 
μια από τις ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις στην προσπάθεια της να μεγιστοποιήσει τα 
κέρδη της, (ή να μεγιστοποιήσει τα συνολικά της έσοδα TR, εάν το συνολικό κόστος 
της είναι μηδενικό, δηλαδή TC = 0), υποθέτει ότι η άλλη επιχείρηση διατηρεί την τιμή 
της σταθερή. Το υπόδειγμα του Edgeworth είναι ένα παρόμοιο υπόδειγμα, εκτός του 
γεγονότος ότι έχει ως αποτέλεσμα τις συνεχείς ταλαντεύσεις και διακυμάνσεις της 
τιμής παραγωγής μεταξύ της μονοπωλιακής τιμής και της μέγιστης παραγόμενης 
τιμής για κάθε μια επιχείρηση. Περαιτέρω, το υπόδειγμα του Sweezy προσπαθεί να 
εξηγήσει την ακαμψία τιμής στην ολιγοπωλιακή αγορά υιοθετώντας ότι οι 
ολιγοπωλητές θα ακολουθήσουν τη μείωση της τιμής, αλλά όχι την αύξησή της. 
Τέλος, μια μορφή τακτικής συνεργασίας είναι αυτή στην οποία οι ολιγοπωλητές 
βάζουν την ίδια τιμή που θέτει ο ηγέτης, δηλαδή η βασική και μεγαλύτερη επιχείρηση, 
της αγοράς. 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα του Cournot,  το προϊόν στο υπόδειγμα του δυοπωλίου 
(duopoly) είναι μεγαλύτερο από εκείνο του μονοπωλίου και χαμηλότερο από το 
αντίστοιχο προϊόν του πλήρους ανταγωνισμού. Στο υπόδειγμα Cournot, καθόσον ο 
αριθμός των επιχειρήσεων αυξάνει και προσεγγίζει το άπειρο, το συνολικό προϊόν 
συγκλίνει στην τιμή του τέλειου ανταγωνισμού. 

Το υπόδειγμα της συνεργασίας είναι ευκολότερο να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί 
μεταξύ μερικών, ομοειδών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η τιμολόγηση μεταξύ 
των επιχειρήσεων που συνεργάζονται είναι περισσότερο πιθανή και «ορατή» όταν:  

 Οι επιχειρήσεις αλληλοεπηρεάζονται περισσότερο. 
 Η αγορά αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς.  
 Οι ανταγωνιστές είναι σχετικά λίγοι και έχουν παρόμοιο μέγεθος. 
 Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μια αγορές. 

Το καρτέλ αποτελεί τη μορφή οργάνωσης των παραγωγών-επιχειρήσεων μέσα σε 
μια ολιγοπωλιακή αγορά που προσδιορίζει τις πολιτικές για όλες τις επιχειρήσεις-
μέλη με βασικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των συνολικών κερδών.  
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2.1.12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ 

2.1.12.1 Απαντήσεις Ασκήσεων Αυτο-αξιολόγησης 
 

Απάντηση Άσκησης Αυτο-αξιολόγησης 1 

 (α) Οι υποθέσεις (α), (β) και (γ) παραπάνω προσδιορίζουν το υπόδειγμα Cournot. Ο 
τρόπος που οι δυοπωλητές Α και Β φθάνουν στο σημείο ισορροπίας παρουσιάζεται 
στο ακόλουθο διάγραμμα. Προτού ο δυοπωλητής Β εισέλθει στην αγορά, ο 
δυοπωλητής Α θα μεγιστοποιήσει τα συνολικά του κέρδη στο σημείο Α της γραμμής 
D = dA, που αποτελεί τη λύση του μονοπωλίου. Όταν ο δυοπωλητής Β εισέλθει στην 
βιομηχανία, ο Β θα πουλά στο σημείο Β της γραμμής dB. Εν’ συνεχεία ο δυοπωλητής 

Α αντιδρά πουλώντας στο σημείο Α’ της γραμμής '
Ad . Η διαδικασία θα συνεχισθεί 

μέχρις ότου ο κάθε ένας από τους δυοπωλητές θα είναι σε ισορροπία στο σημείο Ε 
της γραμμής dE. 

 P (€) 

          24           

  

           18 

  

           15 

           Α 

           12          Α’ 

          Ε 

     Β’       

            Β        '
Bd       dE      '

Ad   D = dA 

     dB     
      0       80  120 150 180      240           Q 

Διάγραμμα: Ισορροπία Cournot μεταξύ των δυοπωλητών Α και Β 

(β) Όταν είμαστε στο σημείο ισορροπίας, οι δυοπωλητές Α και Β θα θέτουν την τιμή 
των 8 (€), ενώ η μονοπωλιακή τιμή θα είναι 12 (€) που δίνεται στο σημείο Α. Η τιμή 
για τον τέλειο ανταγωνισμό θα είναι μηδέν, έτσι που για κάθε μια επιχείρηση στη 
μακροχρόνια ισορροπία, TR – TC = 0.  

(γ) Όταν είμαστε στο σημείο ισορροπίας, οι δυοπωλητές θα παράγουν 80 μονάδες ο 
καθένας για ένα σύνολο 160 μονάδων. Αυτό είναι τα 4/3 της παραγωγής προϊόντος 
του μονοπωλίου των 120 μονάδων που δίνεται από το σημείο Α, και 2/3 του τέλειου 
ανταγωνιστικού προϊόντος των 240 μονάδων όταν βρισκόμαστε σε μακροχρόνια 
ισορροπία. 

(δ) Όταν είμαστε στο σημείο ισορροπίας, οι δυοπωλητές θα πραγματοποιήσουν 
κέρδη 640 (€) ο καθένας για το σύνολο των 1.280 (€). Αυτό συγκρίνεται με το 
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αντίστοιχο κέρδος των 1.440 (€) στο μονοπώλιο, και με μηδενικά κέρδη στον τέλειο 
ανταγωνισμό. 

(ε) Εάν μια επιπλέον επιχείρηση εισέλθει στη συγκεκριμένη βιομηχανία, καθεμιά από 
τις τρεις επιχειρήσεις θα παράγει 60 μονάδες ή το ¼ του συνολικού προϊόντος στο 
καθεστώς μακροχρόνιας ισορροπίας του τέλειου ανταγωνισμού, έτσι που όλες μαζί οι 
επιχειρήσεις να παράγουν 180 μονάδες ή τα ¾ του συνολικού προϊόντος στον τέλειο 
ανταγωνισμό. Στη συνέχεια η τιμή μειώνεται στα 6 (€). Τέλος, εάν περισσότερες 
επιχειρήσεις εισέλθουν στη συγκεκριμένη βιομηχανία, τότε το προϊόν και η τιμή της 
βιομηχανίας στη μακροχρόνια ισορροπία θα προσεγγίζουν εκείνα του  τέλειου 
ανταγωνισμού, δηλαδή ποσότητα ίση με 240 μονάδες και τιμή ίση με μηδέν (€). 

(στ) Οι τιμές θα μειώνονται από την καθεμια επιχείρηση μέχρι να προσεγγίσουν το 
ανταγωνιστικό επίπεδο. Για παράδειγμα, προτού ο δυοπωλητής Β εισέλθει στην 
αγορά, τ ο δυοπωλητής Α θα μεγιστοποιεί τα κέρδη του στο σημείο Α, στην γραμμή 
D = dA. Εάν, ο δυοπωλητής Β εισέλθει στην αγορά και υποθέσει ότι ο δυοπωλητής Α 
θα κρατήσει την τιμή σταθερή, μπορεί να «καρπωθεί» ολόκληρη την αγορά 
πουλώντας σε χαμηλότερη τιμή, έστω για παράδειγμα στην τιμή των 11 (€), και αυτό 
μπορεί να συμβεί επειδή το προϊόν είναι ομοιογενές. Ο δυοπωλητής Α έχοντας 
«χάσει» όλη την αγορά και τις πωλήσεις και με την υπόθεση ότι ο δυοπωλητής Β θα 
διατηρήσει την τιμή στα  11 (€),μειώνει και εκείνος την τιμή, έστω στα  10 (€) και ώστε 
να μπορεί να «καρπωθεί» ολόκληρη την αγορά και να πουλά την ποσότητα των 140 
μονάδων για την αγορά. Τέλος, ο δυοπωλητής Β αντιδρά σ’ αυτή την κατάσταση 
μειώνοντας την τιμή για να «καρπωθεί» εκείνος ολόκληρη την αγορά. Η διαδικασία 
αυτή συνεχίζεται, μέχρι του σημείου εκείνου, που η τιμή προσεγγίζει εκείνη του 
τέλειου ανταγωνισμού, δηλαδή την τιμή 0 (€) για την ποσότητα των 240 μονάδων της 
αγοράς. Το υπόδειγμα αυτό που περιγράφει η διαδικασία του ερωτήματος (στ) είναι 
το υπόδειγμα του Bertrand. 

Απάντηση Άσκησης Αυτο-αξιολόγησης 2 

(α) Εάν η επιχείρηση Α εισέλθει στην αγορά πρώτη, η επιχείρηση Α θα πουλά 300 
μονάδες προϊόντος στην τιμή των 3 (€) και θα μεγιστοποιεί τα συνολικά της έσοδα και 
κέρδη στο επίπεδο των 900 (€). Αυτή είναι η λύση του μονοπωλίου για τη 
δυοπωλιακή επιχείρηση Α. 

(β) Έστω τώρα ότι η επιχείρηση Β θα ακολουθήσει και θα εισέλθει στην αγορά και ότι 
ο δυοπωλητής Α θα συνεχίζει να έχει την τιμή των 3 (€). Επειδή, έχουμε την υπόθεση 
για ένα ομοιογενές προϊόν με τιμή πώλησης λίγο μικρότερη από 3 (€), η δυοπωλιακή 
επιχείρηση Β μπορεί να πουλά ποσότητα στο μέγιστο της παραγωγής της, δηλαδή 
στις 500 μονάδες έτσι ώστε να απολαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς του Α. 
Έτσι τα συνολικά κέρδη για τη δυοπωλιακή επιχείρηση Β θα είναι περίπου 1.500 (€).  

(γ) Εν’ συνεχεία η δυοπωλιακή επιχείρηση Α θα αντιδράσει και υποθέτοντας ότι η 
δυοπωλιακή επιχείρηση Β θα διατηρήσει την τιμή σταθερή, θα πουλά ποσότητα στο 
μέγιστο της παραγωγής της, δηλαδή στις 500 μονάδες και κατά συνέπεια θα μπορεί 
να απολαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς του Β, θέτοντας συγκριτικά την 
τιμή της λίγο χαμηλότερα από την τιμή της δυοπωλιακής επιχείρηση του Β. 
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(δ) Η διαδικασία αυτή θα συνεχισθεί μέχρι του σημείου εκείνου που κάθε μια 
επιχείρηση θα πουλά στη μέγιστη ποσότητα παραγωγής του προϊόντος των 500 
μονάδων στην τιμή του 1 (€), έτσι ώστε να πραγματοποιεί κέρδη ίσα με  500 (€). Εν’ 
τούτοις το αποτέλεσμα δεν είναι σταθερό. Για παράδειγμα, υποθέτουμε ότι η 
επιχείρηση Α προσπαθεί πρώτα να εκμεταλλευθεί την κατάσταση και παρατηρεί ότι η 
επιχείρηση Β διατηρεί την τιμή σταθερή στο1 (€). Η επιχείρηση Α μπορεί να αυξήσει 
τα συνολικά της κέρδη στα 900 (€) πουλώντας 300 μονάδες προϊόντος στην τιμή των 
3 (€), και που αποτελεί την αρχική μονοπωλιακή λύση για την επιχείρηση Α. Αλλά 
μετέπειτα, η επιχείρηση Β συνειδητοποιεί ότι αυξάνοντας την τιμή από το 1 (€) στην 
τιμή εκείνη που είναι λίγο μικρότερη από τα 3 (€), μπορεί να πουλήσει στην μέγιστη 
ποσότητα παραγωγής των 500 μονάδων και έτσι να αυξήσει  τα συνολικά της κέρδη 
στο ποσό των 1.500 (€). Τέλος, «χάνοντας» το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, η 
επιχείρηση Α θα αντιδράσει μειώνοντας την τιμή της και η διαδικασία θα συνεχισθεί 
απεριόριστα με την τιμή να κυμαίνεται μεταξύ της μονοπωλιακής τιμής των 3 (€) και 
της μέγιστης τιμής προϊόντος του 1 (€) για την καθεμιά επιχείρηση. Η διαδικασία του 
υποδείγματος αυτού είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του Edgeworth. 

         P (€) 

          6 

    (B)     (A) 

 

 

 

      dA          dB 

        qB   600 500    300       0           300   500    600      qA 

Απάντηση Άσκησης Αυτο-αξιολόγησης 3 

(α) Οι παραπάνω υποθέσεις προσδιορίζουν το υπόδειγμα του Edgeworth. Όπως 
παρατηρούμε στο ακόλουθο διάγραμμα, εάν  η επιχείρηση Α εισέλθει στην αγορά 
πρώτη, θα πουλά 60 μονάδες σε 6 (€)και θα έχει μονοπωλιακά κέρδη ύψους 360 (€).  

         P (€) 

         12 

    (B)     (A) 

 

 

           dA     dB 

 

        qB   120 100            0           60     100    120      qA 

Επειδή το προϊόν είναι ομοιογενές, πουλώντας στην τιμή λίγο μικρότερη από 6 (€), η 
επιχείρηση Β μπορεί να εισέλθει στην αγορά και να απολαμβάνει τα 2/3 της αγοράς 
της επιχείρηση Α και να πουλά στο μέγιστο της ποσότητας παραγωγής, στις 100 
μονάδες. Η επιχείρηση Α θα αντιδράσει και η διαδικασία θα συνεχισθεί μέχρις ότου οι 
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επιχειρήσεις Α και Β να πουλούν από κοινού το μέγιστο προϊόν των 100 μονάδων 
στην τιμή των 2 (€), και έτσι ο καθένας να πραγματοποιεί κέρδη ύψους 200 (€). 

(β) Ακολούθως, κάθε επιχείρηση, έστω η επιχείρηση Α, συνειδητοποιεί ότι 
αυξάνοντας την τιμή της στα 6 (€), μπορεί να πουλά 60 μονάδες προϊόντος και να 
αυξήσει τα κέρδη της στο ύψος των 360 (€). Όταν η επιχείρηση Α αυξήσει την τιμή θα 
χάσει μόνο εκείνους τους καταναλωτές που δεν επιθυμούν να πληρώσουν 
υψηλότερα από την τιμή των 6 (€), αλλά δεν πρόκειται να «χάσει» κανένα 
καταναλωτή από την επιχείρηση Β εφόσον η επιχείρηση Β ήδη πουλά στην μέγιστη 
ποσότητα παραγωγής της στις 100 μονάδες. Η επιχείρηση Β τώρα αυξάνοντας την 
τιμή της από τα 2 (€) σε μια τιμή λίγο χαμηλότερα από  6 (€), θα απολαμβάνει τα 2/3 
της αγοράς από την επιχείρηση Α, θα πουλά στην μέγιστη ποσότητα παραγωγής των 
100 μονάδων και θα πραγματοποιεί κέρδη περίπου 600 (€) περίπου. Η επιχείρηση Α 
θα αντιδράσει και έτσι η τιμή θα κυμαίνεται μεταξύ των 6 (€) και των 2 (€). 

(γ) Τα υποδείγματα των Cournot, Bertrand, και Edgeworth βασίζονται στην ακραία 
υπόθεση ότι οι δυοπωλητές δραστηριοποιούνται και ενεργούν ανεξάρτητα. Επιπλέον 
το υπόδειγμα Edgeworth υποθέτει ότι οι δυοπωλητές έχουν μια μέγιστη ποσότητα 
παραγωγής, γνωρίζοντας ότι το προϊόν μπορεί να αυξηθεί μακροχρόνια.  

Απάντηση Άσκησης Αυτο-αξιολόγησης 4 

Τα δεδομένα και οι συγκεκριμένες υποθέσεις  της άσκησης αποτελούν το υπόδειγμα 
του Chamberlin. Στο ακόλουθο διάγραμμα η επιχείρηση Α που εισέρχεται στην 
αγορά, θα επιλέξει την μονοπωλιακή λύση, όπως παρουσιάζεται στο σημείο Α. Η 
επιχείρηση Β, λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα παραγωγής της Α, θα επιλέξει το 
σημείο Β της γραμμής dB. Αλλά τώρα το υπόδειγμα του Chamberlin απομακρύνεται 
από το υπόδειγμα του Cournot. Αυτό σημαίνει, ότι η επιχείρηση Α συνειδητοποιεί την 
αλληλεξάρτηση της με την επιχείρηση Β, και εθελοντικά και χωρίς συνεργασία θα 
επιλέγει να πουλά 60 μονάδες στην τιμή των 12 (€). Η επιχείρηση Β επίσης 
συνειδητοποιεί την αλληλεξάρτηση της με την επιχείρηση Α και θα συνεχίζει 
εθελοντικά και χωρίς συνεργασία να πουλά 60 μονάδες αλλά στην τιμή των 12 (€).  

P (€) 

          24           

  

            

           18 

  

            Α 

           12        

        

 6           

         Β                       D = dA 

     dB     
      0          60     120     180        240           Q 
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Έτσι το συνολικό αποτέλεσμα του υποδείγματος του Chamberlin σημαίνει ότι κάθε 
επιχείρηση θα μοιράζει εξίσου τα μονοπωλιακά κέρδη των 1.440 (€). Το αποτέλεσμα 
αυτό συγκρίνεται με την ισορροπία των κερδών των 640 (€), για κάθε μια επιχείρηση, 
στο ποσό των 1.280 (€) που θα επιτυγχάνεται χωρίς την συνειδητοποίηση της 
αλληλεξάρτησης στην λύση του υποδείγματος του Cournot.  

 

Απάντηση Άσκησης Αυτο-αξιολόγησης 5 

(α) Από το ακόλουθο διάγραμμα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το καλύτερο 
επίπεδο προϊόντος για το καρτέλ είναι 80 μονάδες και δίδεται στο σημείο εκείνο, 

όπου: (οριακά έσοδα) MR  = MC (σύνολο του οριακού κόστους). Το καρτέλ θα 

θέτει την τιμή των 16 (€) και αυτό αποτελεί την λύση του μονοπωλίου. 

(β) Εάν το καρτέλ επιθυμεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος παραγωγής, θα θέσει μια 
ποσόστωση για οκτώ μονάδες παραγωγής σε κάθε επιχείρηση, που δίδεται από την 
ακόλουθη σχέση: SMC1 = SMC2 =……….= SMC10 = MR = 8 (€), όπου ο εκθέτης 
φανερώνει την κάθε επιχείρηση στο καρτέλ. Η περίπτωση αυτή ομοιάζει με την 
περίπτωση ενός μονοπωλίου με πολλά καταστήματα-επιχειρήσεις. 

P (€) 
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                                  D 

              MR     
      0          80         120                 240            Q 

(γ) Εάν η καμπύλη βραχυχρόνιου μέσου κόστους SAC = 12 (€) (SAC, Short-run 
Averages Cost) αντιστοιχεί στην ποσότητα παραγωγής Q = 8, τότε κάθε επιχείρηση 
θα έχει κέρδη 4 (€) ανά μονάδα και 32 (€) συνολικά. Το καρτέλ συνολικά θα έχει 
κέρδη 320 (€). Στην περίπτωση αυτή, κάθε επιχείρηση θα επιθυμεί να μοιράσει 
εξίσου τα κέρδη του καρτέλ. Σε άλλες πιο σύνθετες και πραγματικές καταστάσεις, 
ίσως να μην είναι τόσο εύκολο να αποφασισθεί πώς θα μοιρασθούν τα κέρδη του 
καρτέλ. Στην περίπτωση αυτή η διαπραγματευτική θέση και η δύναμη κάθε 
επιχείρησης γίνεται ιδιαίτερα σημαντική.  

(δ) Ακόμα και εάν το καρτέλ θεωρείται παράνομο, όπως για παράδειγμα στις 
περισσότερες αναπτυγμένες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Η.Π.Α., 
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εντούτοις μας δίνει μια καλή ένδειξη για το πώς πρέπει να λειτουργεί μια καλά 
οργανωμένη και πειθαρχημένη ολιγοπωλιακή αγορά. Ίσως το πιο γνωστό διεθνές 
καρτέλ είναι εκείνο του καρτέλ του πετρελαίου (OPEC, Organization of Petroleum 
Exporting Countries). Αξίζει επίσης να παρατηρήσουμε, ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο 
αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε κάποια συμφωνία καρτέλ, τόσο 
πιθανότερο και ευκολότερο είναι για κάποιες από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν 
να αθετήσουν τις συμφωνίες τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη στασιμότητα 
και διάλυση της συμφωνίας. 

 

Απάντηση Άσκησης Αυτο-αξιολόγησης 6 

(α) Στο ακόλουθο σχήμα έχουμε ότι η καμπύλη SMC είναι η βραχυχρόνια καμπύλη 

προσφοράς όλων των μικρών επιχειρήσεων μαζί. Αυτό συμβαίνει επειδή όλες οι 
μικρές επιχειρήσεις ακολουθούν την επιχείρηση που είναι ο ηγέτης τιμής η οποία 
συμπεριφέρεται ως επιχείρηση του τέλειοου ανταγωνισμού.  Το μέσο κόστος για 

κάθε μια από τις   μικρές επιχειρήσεις ισούται με 4 (€). Αφαιρώντας την  SMC από 

την D για κάθε τιμή, λαμβάνουμε την καμπύλη ζήτησης που αντιμετωπίζει η κυρίαρχη 
επιχείρηση.  Αυτό δίνεται από την περιοχή HNMGF, όπως παρουσιάζεται στο 
ακόλουθο διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι επειδή η προσφορά των μικρών 
επιχειρήσεων είναι μηδενική για τιμές κάτω από  4 (€), η καμπύλη ζήτησης της 
κυρίαρχης επιχείρησης συμπίπτει με εκείνη της καμπύλης ζήτησης της αγοράς στο 
σημείο GF. 

P (€) 

          24              dMC  

  

                       D        SMC  

           12 H           

            

                        N     R        C 

                   E 

        

  

                                M    G 

                   MRD        F 
      0          40     100  140                240            Q 

(β) Η κυρίαρχη επιχείρηση θα θέτει την τιμή των 10 (€), στην οποία μπορεί να πουλά 
το καλύτερο επίπεδο παραγωγής των 40 μονάδων, δηλαδή πού δίνεται από το 
σημείο Ε του διαγράμματος, όπου  MRD = SMCd. Επειδή κάθε μια από τις μικρές 
επιχειρήσεις μπορεί να πουλάει όσο επιθυμεί στην τιμή αυτή, αντιμετωπίζει μια 
απεριόριστη ελαστική καμπύλη ζήτησης, που συμπίπτει με εκείνη της καμπύλης των 
οριακών εσόδων, στην τιμή των 10 (€). Κάθε μια από τις μικρές επιχειρήσεις παράγει 
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εκεί όπου P = MR = SMC = 10 (€), και όλες αυτές μαζί παράγουν 100 μονάδες, 

δηλαδή στο σημείο R επάνω στην καμπύλη  SMC όπως εμφανίζεται στο 

διάγραμμα, αφήνοντας 40 μονάδες (RC) να πουληθούν από την κυρίαρχη 
επιχείρηση, όπως παρουσιάζεται από το σημείο Ν της καμπύλης ζήτησης της. Για να 
μπορέσουμε να βρούμε το ποσό των κερδών, χρειαζόμαστε την SAC στο καλύτερο 
επίπεδο προϊόντος για την κάθε μια επιχείρηση. 

(γ) Στα υποδείγματα καρτέλ (cartel model) και ηγετικής επιχείρησης (price leadership 
model), οι ολογοπωλιακές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την αμοιβαία τους 
αλληλεξάρτιση και δραστηριοποιούνται συνεργατικά.  

 

Απάντηση Άσκησης Αυτο-αξιολόγησης 7 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης έχουμε:  

Το μισό μερίδιο αγοράς που αντιμετωπίζει ο κάθε ένας δυοπωλητής είναι: 

Q’ = 60 – 5P  P = 12 – 0,2 Q 

TR’ = P’ Q’ =  (12 – 0,2 Q’)Q’ = 12 Q’ – 0,2 
2'Q  

και '
'

'
' 4,012

)(
Q

dQ

TRd
MR   

Το οριακό και μέσο συνολικό κόστος για κάθε έναν δυοπωλητή είναι: 

'
'

'
' 2,0

)(
Q

dQ

TCd
MC    και '

'

'

'

'
' 1,0

1,0
2

Q
Q

Q

Q

TC
ATC   

Θέτοντας  MC’ ίσο με MR’, θα έχουμε: 

'' 4,0122,0 QQ     126,0 ' Q   20' Q  

και συνεπώς: 16080240)20(2,0)20(12 2' TR  € 

και τέλος: 12040160)20(1,0160 2'''  TCTR €. 

 

Απάντηση Αυτο-αξιολόγησης Άσκησης 8 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα για το συγκεκριμένο ερώτημα έχουμε τις 
ακόλουθες μορφές αγοράς:  
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Μορφή Αγοράς  
(1) 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων(2) 

Δυνατότητα 
Επηρεασμού 
της Τιμής (3) 

Εμπόδια 
Εισόδου στον 

Κλάδο (4) 
Τέλειος 

Ανταγωνισμός 
Πολλές 

 
Καμία 

 
Κανένα 

 
Μονοπωλιακός 
Ανταγωνισμός 

Πολλές 
 

Μικρή 
 

Κανένα 
 

Ολιγοπώλιο Λίγες Μερική Κάποια 
Μονοπώλιο Μία Μεγάλη Πολύ Μεγάλα 

 

Απάντηση Αυτο-αξιολόγησης Άσκησης 9 

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ερώτημα έχουμε τα ακόλουθα παραδείγματα: 

(α) Τέλειος Ανταγωνισμός     Οπωροπωλεία 

(β) Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός    Παντοπωλείο Γειτονιάς 

(γ) Ολιγοπώλιο      Βιομηχανίες Αυτοκινήτων 

(δ) Μονοπώλιο      Ταχυδρομείο 


