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Α. Αμιγή Δημόσια Αγαθά (Παραδείγματα: Φάρος, Εθνική Άμυνα 

ΟΡΙΣΜΟΣ : 

Δημόσιο είναι ένα αγαθό  το οποίο  από την στιγμή που υπάρχει σε μια κοινωνία  κάθε 

άτομο ξεχωριστά  μπορεί να αποκομίζει  συγχρόνως υπηρεσία ίσης ποσότητας  και ιδίας 

ποιότητας  με τη συνολική παρεχόμενη από το αγαθό . 

Δημόσιο  είναι το αγαθό  το οποίο  από τη στιγμή  που υπάρχει στη κοινωνία  όλα τα μέλη 

της  μπορούν συγχρόνως να το χρησιμοποιήσουν  και να ικανοποιούνται από αυτό , χωρίς 

η ικανοποίηση  του ενός να μειώνει την ικανοποίηση του αλλού. Από τον ορισμό  του 

καθαρά  δημοσίου αγαθού προκύπτει ότι η κατανάλωση κάθε ατόμου  είναι ίση με εκείνη 

όλων των άλλων και ίση με τη συνολική . 

Από τον ορισμό  του καθαρά  δημοσίου αγαθού προκύπτει ότι η κατανάλωση κάθε ατόμου  

είναι ίση με εκείνη όλων των άλλων και ίση με τη συνολική . για να συμβεί αυτό  το 

δημόσιο αγαθό  χαρακτηρίζεται από τις εξής ιδιότητες : 

Μη ανταγωνιστικότητα στην κατανάλωση ή αδιαιρετότητα στην κατανάλωση. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  

Αδιαιρετότητα στην Κατανάλωση = Από κοινού Κατανάλωση= Μη ανταγωνιστική 

Κατανάλωση. 

Η Κατανάλωση και το εξ’ αυτής όφελος δεν μπορεί να εξατομικευθούν 

Ανέφικτος=Απαγορευτικά Δαπανηρός ο αποκλεισμός όσων δεν πληρώνουν (Free 

Riding). 

 Η κατανάλωση  των αγαθών δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί  ανάλογα με το εισόδημα  ή 

τις προτιμήσεις  των ατόμων . 
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Επομένως αν μια οικονομία απαρτίζεται από 2 άτομα και   αν Χ η συνολική  διαθέσιμη 

ποσότητα  ενός δημοσίου αγαθού  θα ισχύει 

𝛸 = 𝛸𝛢 = 𝛸𝛣 

Σημειώστε ότι στην περίπτωση ενός αμιγούς δημόσιου αγαθού Q ισχύει  

Q*= QA* = QΒ* 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

 Η προσθήκη ενός επιπλέον καταναλωτή ή η αφαίρεση κάποιου αλλού  δεν 

επηρεάζει τη καταναλισκομένη  ποσότητα , ούτε το κόστος παραγωγής  δηλαδή το οριακό 

κόστος  από τη χρήση ενός επιπλέον ατόμου είναι μηδέν . 

 Αντίθετα στην περίπτωση  των ιδιωτικών αγαθών  το άθροισμα  των 

καταλισκομενων ποσοτήτων  ενός αγαθού  από τα επιμέρους άτομα  ισούται  με τη 

συνολική ποσότητα . 

𝛸 = 𝛸𝛢 + 𝛸𝛣 

Κατ’ αντιπαραβολή, αν το Q ήταν ιδιωτικό αγαθό ισχύει:  

Q*= QA* + QΒ 

 

 

 ΑΔΥΝΑΜΙΑ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  

 Η δεύτερη ιδιότητα  αφορά την αδυναμία αποκλεισμού  από τη χρήση  των δημοσίων 

αγαθών, προκύπτει από το γεγονός  ότι δεν μπορούν να αποκλεισθούν άτομα που 

αρνούνται να καταβάλλουν  τιμή για την απόκτηση τους. Κάνεις δεν μπορεί  να 

αποκλειστεί  από τη κατανάλωση του αγαθού ,όταν η εφαρμογή του είναι δαπανηρή ή όταν 
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είναι αδύνατο να εμποδιστεί κάποιος  να καταναλώσει το αγαθό  για το οποίο δεν είναι 

πρόθυμος να πληρώσει . 

Η ταυτόχρονη συνύπαρξη  των δυο ιδιοτήτων  αφορά την περίπτωση του αμιγούς 

δημοσίου αγαθού. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα  μη συνύπαρξης  των δυο ιδιοτήτων  αποτελούν οι δρόμοι  

σε μια μεγάλη πόλη  σε ώρες αιχμής  στις περισσότερες περιπτώσεις  δεν εφαρμόζεται η 

αρχή του αποκλεισμού, είδη είναι δύσκολο να υπάρχουν ταμεία  αλλά  σε ώρες αιχμής ένα 

επιπλέον αυτοκίνητο  επηρεάζει  την ανταγωνιστικότητα  καθώς μειώνει τη ποιότητα 

χρήσης . 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΓΑΘΩΝ  

 Τα αγαθά που συγκεντρώνουν και τις δυο ιδιότητες   λέγονται αμιγή δημόσια αγαθά  

Τα  αγαθά που συγκεντρώνουν  σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό  τη μια ή την άλλη  

ιδιότητα  χαρακτηρίζονται  ως  μη αμιγή δημόσια αγαθά. 

 

 Η 1  πρώτη κατηγορία  περιλαμβάνει  τα καθαρά ιδιωτικά αγαθά  

Οπου η κατανάλωση  ανταγωνιστική και ο αποκλεισμός εφικτός 

Η  2 κατηγορία  ανήκουν τα αγαθά  των οποίων η κατανάλωση είναι  ανταγωνιστική  και 

ο αποκλεισμός ανέφικτος 
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Η 3 κατηγορία  τα αγαθά  των οποίων η κατανάλωση είναι μη ανταγωνιστική  και ο 

αποκλεισμός εφικτός  

Η 4 κατηγορία  έχουμε έλλειψη  ανταγωνιστικότητας  και αδυναμία εφαρμογής  του 

αποκλεισμού. 

  

ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ  ΜΗ 

ΑΜΙΓΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

 

 Ο Μηχανισμός της ελεύθερης αγοράς  μπορεί να εφοδιάζει  την κοινωνία  με μη αμιγώς 

δημόσια αγαθών  αλλά η ιδιωτική παροχή  των αγαθών  σε σχεση με τη δημόσια παροχή  

συνεπάγεται  απώλεια ευημερίας  για το κοινωνικό σύνολο  επομένως σύμφωνα με το 

κριτήριο Pareto  υπάρχουν εξωτερικότητες  

 

ΑΓΑΘΑ  ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ  ΑΛΛΑ ΜΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ 

 

 Μη αμιγώς δημόσια  αγαθά  τα οποία είναι μη ανταγωνιστικά  στην κατανάλωση  αλλά η 

εφαρμογή του αποκλεισμού είναι  αναποτελεσματική δηλαδή το κόστος από τη χρήση του 

αγαθού  από ένα επιπλέον άτομο  είναι 0 

Η παροχή από  την ΥΠΟ χρησιμοποίηση του  έχει ως αποτέλεσμα  απώλεια ευημερίας  για 

το κοινωνικό σύνολο  

Αυτό συμβαίνει διότι ο ιδιωτικός τομέας επιβάλλει τιμή  αποθαρρύνει τα άτομα για τη 

χρήση του αγαθού. Δηλαδή αποθαρρύνει τα άτομα  των οποίων το οριακό όφελος  που 

αποκομίζουν  από τη κατανάλωση είναι μικρότερο από την τιμή . 
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 Ο αποκλεισμός εφικτός  αλλά η αρχή του αποκλεισμού δαπανηρή  

Αν η αρχή του αποκλεισμού είναι δαπανηρή  είναι προτιμότερο τα αγαθά  να παρέχονται 

δημοσίως  και το κόστος παραγωγής τους να χρηματοδοτείται  μέσω της γενικής 

φορολογίας. 

  Η ζήτηση για το αγαθό d και έχει εάν σταθερό  κόστος συναλλαγής Τα το κόστος 

αποκλείει  αυτούς που δε είναι διατεθειμένοι να  πληρώσουν  ανεβάζοντας τη  τιμή στο P* 

Στην ελεύθερη αγορά ισορροπία στο Α στο δημόσιο τομέα στο Ε . το κόστος συναλλαγής  

είναι η επιφάνεια ΑΒPP*=0 KAI EXEI Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΦΕΛΟΣ  ΤΟΠ ΑΒΕ  Εξαιτίας 

Της ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

Από  τη στιγμή  που η παροχή  του αγαθού είναι  δωρεάν καταναλώνουν  το αγαθό  μέχρι 

του  σημείου που το οριακό  όφελος  θα γίνει μηδέν  δηλαδή μέχρι 𝑄𝐶 ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Κ  

οπου έχουμε αναποτελεσματικότητα  

 Τότε  το οριακό όφελος είναι μικρότερο από το οριακό κόστος  και η απώλεια ευημερίας  

λόγω υπερκατανάλωσης  ίση με ΕΚ𝑄𝐶 
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