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ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ 

• Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους –
αριθμός παραγωγών, είδος προϊόντος, 
κλπ – οι αγορές μπορούν να καταταγούν 
σε διάφορες κατηγορίες (μορφές αγοράς) φ ρ ς ηγ ρ ς (μ ρφ ς γ ρ ς)
Τέλειος Ανταγωνισμός
Μονοπώλιο
Ολιγοπώλιο
Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός

Τέλειος ανταγωνισμός
(perfect competition)

Χαρακτηριστικά:
Πολλές μικρές επιχειρήσεις, καθεμία ασήμαντη σε 
σχέση με τον κλάδο ως σύνολο

Τυποποιημένο ή ομοιογενές προϊόν
Τέλεια πληροφόρηση των καταναλωτώνΤέλεια πληροφόρηση των καταναλωτών
Ελευθερία εισόδου και εξόδου επιχειρήσεων στον 
κλάδο παραγωγής

 (Ανεξαρτησία αποφάσεων)

Μάλλον «ιδεατό» μοντέλο – χρήσιμο αναλυτικά
Παραδείγματα: αγροτικά προϊόντα (ιδίως αλιευτικά), μετοχές 
μεγάλων εταιρειών, πολύτιμα μέταλλα

• Συνέπεια των προηγουμένων:
Η καμπύλη ζήτησης της επιχείρησης στον 
τέλειο ανταγωνισμό είναι οριζόντια

P (= AR) = MR
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Ισορροπία της επιχείρησης στη βραχυχρόνια 
περίοδο

• Επιδίωξη μεγιστοποίησης κερδών 
(ή ελαχιστοποίησης ζημιών)

P = MR = SMC
• Προσφορά σε Ρ4, Ρ3, 
Ρ2, Ρ1

• TR, TC (ρόλος FC)
• Περιοχή κερδών

( + νεκρό σημείο)
• Βραχυχρόνια 
καμπύλη προσφοράς 
ανταγωνιστικής 
επιχείρησης

Βραχυχρόνια περίοδος:
επιχείρηση και κλάδος
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Ισορροπία της επιχείρησης στη μακροχρόνια 
περίοδο

• Παραγωγή μόνο αν P ≥ LAC
• Είσοδος και έξοδος επιχειρήσεων

Πληροφοριακός ρόλος κερδών
• Προσφορά σε Ρ4, Ρ3, Ρ2

• Οικονομικό κέρδος• Οικονομικό κέρδος
• Μακροχρόνια 
καμπύλη προσφοράς 
ανταγωνιστικής 
επιχείρησης

• Ρόλος εισόδου και 
εξόδου επιχειρήσεων
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Συνοψίζοντας:

Μακροχρόνια περίοδος:
επιχείρηση και κλάδος
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Σχέση βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας 
καμπύλης προσφοράς ανταγωνιστικής 

επιχείρησης
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• Οριακή επιχείρηση και μεταβολή 
συνθηκών κόστους

π.χ. μεταβολή μισθών 
ή κόστους πρώτων υλών

Καμπύλη προσφοράς κλάδου

• Προκύπτει από την οριζόντια άθροιση 
των καμπυλών προσφοράς των 
επιμέρους επιχειρήσεων

• Η καμπύλη προσφοράς του κλάδου είναι 
πιο οριζόντια κατά τη μακροχρόνια περίοδο
–Προσαρμογή παραγωγικών συντελεστών
–Είσοδος & έξοδος επιχειρήσεων
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• Μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς: 
Οριζόντια ή θετικής κλίσης;

• Αμφιλεγόμενο ζήτημα, αλλά μάλλον θετικής 
κλίσης
–Διαφορές σε καμπύλες κόστους επιμέρους 
επιχειρήσεων ακόμα και μακροχρόνιαεπιχειρήσεων ακόμα και μακροχρόνια
•Μάνατζμεντ
• Τόπος εγκατάστασης, κλπ

–Επιδράσεις μεταβολών προσφερόμενης 
ποσότητας στις τιμές των παραγωγικών 
συντελεστών

Μεταβολή του κόστους

Αρχικά, (n=n1), P1*, q1*, Q1* (LAC1, SRSS1, LRSS1)
Βραχυχρόνια, (n=n1), P2, q2, Q2 (SRSS2*, P2=MR≥SAVC2)
Μακροχρόνια, (n<n1), P2*, q2*, Q2* (LAC2, SRSS2, LRSS2)

Μετατόπιση της ζήτησης

Αρχικά, (n=n1), P0, Q0 (DD, SRSS, LRSS)
Βραχυχρόνια, (n=n1), P’, Q’ (D’D’, SRSS)
Μακροχρόνια, (n>n1), P’’, Q’’ (D’D’, SRSS’, LRSS)
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Ένα παράδειγμα

• Μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, 
αύξηση στη ζήτηση του άνθρακα
(υποκατάστατο πετρελαίου)

Μονοπώλιο

• Χαρακτηριστικά:
Ένας μόνο παραγωγός 

+ δυνητικός παραγωγός
Ορισμός κλάδου (σταυροειδής ελαστικότητα)ρ μ ς ( ρ ής η )

Προστατεύεται από εμπόδια εισόδου
Πατέντες, συνεργασία επιχειρήσεων, 
διοικητική παρέμβαση, κλπ

Αντιμετωπίζει ολόκληρη την καμπύλη 
ζήτησης του κλάδου

Συνέπεια του τελευταίου: Διαφορά μέσου 
και οριακού εσόδου

• Εφόσον MC>0 και 
ο μονοπωλητής  
επιδιώκει 
μεγιστοποίηση 
κερδών  δεν θα κερδών, δεν θα 
παράγει ποτέ εκεί 
όπου MR<0.
Άρα πάντα 
παραγωγή στο 
ελαστικό τμήμα της 
καμπύλης ζήτησης.
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Γιατί υπάρχουν μονοπώλια;

• Ελάχιστο αποτελεσματικό μέγεθος 
παραγωγής (LACmin) σε σχέση με ζήτηση

• Ρόλος διεθνούς εμπορίου

Μεγιστοποίηση κερδών στο μονοπώλιο

• Πmax MC = MR
(Q1,P1)

• AR (=P) > AC
Υπερκανονικά κέρδη
(σκιασμένη περιοχή)

• Περιορισμοί εισόδου 
δεν επιτρέπουν σε 
νέες επιχειρήσεις να 
εισέλθουν στον κλάδο
(contestability)

Σύγκριση μονοπωλίου με τέλειο ανταγωνισμό 1

Ανταγωνιστικός κλάδος εξαγοράζεται από μονοπωλητή

SRSS£ Ανταγωνιστική ισορροπία 
στο Α
Προϊόν Q1 και τιμή P1

=SMC

Output

DMR

LRSS

Q1

P1

A

Για τον μονοπωλητή, η LRSS
είναι η καμπύλη LMC και η
SRSS είναι η καμπύλη SMC

= LMC Βραχυχρόνια, ο μονοπωλητής
μεγιστοποιεί τα κέρδη του 
όταν MR = SMC, στο P2Q2.

Q2

P2



8

Σύγκριση μονοπωλίου με τέλειο ανταγωνισμό 2

Ανταγωνιστικός κλάδος εξαγοράζεται από μονοπωλητή

Μακροχρόνια, 
ο μονοπωλητής 
μπορεί να μεταβάλει 

SRSS
£

=SMC

Output

μ ρ μ β
τις εισροές του

ώστε MR = LMC
στο P3, Q3

P3

Q3

DMR

LRSS

Q1

P1

A

= LMC

Q2

P2

Σύγκριση μονοπωλίου με τέλειο ανταγωνισμό 3

• Επομένως, σε σύγκριση με τον τέλειο 
ανταγωνισμό, στο μονοπώλιο έχουμε:
–Υψηλότερη τιμή
–Χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής

• Συνέπειες σε όρους κοινωνικής ευημερίας:
μείωση πλεονασμάτων καταναλωτή 
(& παραγωγού;)

Υπόθεση: παρόμοια δομή κόστους

Σύγκριση μονοπωλίου με τέλειο ανταγωνισμό 4

Τέλειος ανταγωνισμός:
Πλεόνασμα καταναλωτή:
ΑΔΡC

(Πλεόνασμα παραγωγού: 0)

Μονοπώλιο:
Πλεόνασμα καταναλωτή:
ΑΒΡΜ

Υπερκανονικά κέρδη:
ΒΓPCPM

Καθαρή απώλεια 
κοινωνικής ευημερίας: 
ΒΓΔ
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Σύγκριση μονοπωλίου με τέλειο ανταγωνισμό 5
• Η προηγούμενη ανάλυση βασίστηκε στην 
υπόθεση ότι η δομή του κόστους της 
ανταγωνιστικής και της μονοπωλιακής 
επιχείρησης είναι η ίδια.

Μάλλον μη ρεαλιστική υπόθεση
• Ρόλος έρευνας και (τεχνολογικής) ανάπτυξης

(R h d D l t  R&D  J  S h t )(Research and Development, R&D, J. Schumpeter)
Τεχνολογική πρόοδος
Οικονομίες κλίμακας
Χαμηλότερο κόστος 
& υψηλότερο επίπεδο παραγωγής
(επομένως, βελτίωση κοινωνικής ευημερίας)

• Ρόλος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Μέτρηση μονοπωλιακής δύναμης
•• Η μονοπωλιακή δύναμη μετρά τη δυνατότητα του Η μονοπωλιακή δύναμη μετρά τη δυνατότητα του 
μονοπωλητή να θέτει την τιμή του πάνω από το οριακό μονοπωλητή να θέτει την τιμή του πάνω από το οριακό 
κόστος. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από την κόστος. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από την 
ελαστικότητα της ζήτησηςελαστικότητα της ζήτησης..

•• Χρησιμοποιώντας την αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης Χρησιμοποιώντας την αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης 
[P=P(Q)][P=P(Q)]

MR(Q) = MR(Q) = dTRdTR//dQdQ = (= (dPdP//dQdQ)Q + P =>)Q + P =>
MR(Q) = P[(MR(Q) = P[(dPdP//dQdQ)(Q/P)+1] =>)(Q/P)+1] =>
MR(Q) = P(1+1/MR(Q) = P(1+1/eeDD) = P(1) = P(1--1/|1/|eeDD|)|)

Εφόσον για τη μεγιστοποίηση των κερδών Εφόσον για τη μεγιστοποίηση των κερδών MR=MCMR=MC
MC(Q) = P(1MC(Q) = P(1--1/|1/|eeDD|)|)

ΑνΑν||eeDD|| πολύ μεγάλος αριθμός, το πολύ μεγάλος αριθμός, το P P θα τείνει στο θα τείνει στο MC MC 
(τέλειος ανταγωνισμός).(τέλειος ανταγωνισμός).

• Μία ακόμα σημαντική διαφορά τέλειου 
ανταγωνισμού και μονοπωλίου: 
Στο μονοπώλιο δεν υπάρχει καμπύλη 
προσφοράς

• P1 συμβατή με Q1 και Q2, 
ανάλογα με τις συνθήκες 
ζήτησηςζήτησης

• Ο μονοπωλητής γνωρίζει 
ότι το επίπεδο παραγωγής 
του επηρεάζει MC και MR
(άρα, πρέπει να 
προσδιορισθούν 
ταυτόχρονα)
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Διαφορισμός τιμής (Price discrimination) 1

• Όταν η αγορά μπορεί να 
«τμηματοποιηθεί» ο μονοπωλητής 
μπορεί να αυξήσει τα κέρδη του αν 
διαφοροποιήσει την τιμή του προϊόντος 

 δ ά ή   άσε διαφορετικά τμήματα της αγοράς.
– Ιδίως όταν το αγαθό είναι δύσκολο ή 
αδύνατο να μεταπωληθεί

–π.χ. Εισιτήρια τρένων, επιστημονικά 
περιοδικά

Διαφορισμός τιμής 2

• Εξίσωση MC με ΜR κάθε αγοράς
• Υψηλότερη τιμή στην αγορά με την πλέον 
ανελαστική ζήτηση

Διαφορισμός τιμής 3

• Ακραία περίπτωση: Τέλειος διαφορισμός τιμής
–διαφορετική τιμή για κάθε μονάδα προϊόντος

• Καμπύλη ζήτησης = 
καμπύλη MR

• Η πρώτη μονάδα ρ η μ
πωλείται σε τιμή Pmax και 
η τελευταία σε τιμή Pmin

• Συνολική παραγωγή Q* 
(όσο και σε τέλειο 
ανταγωνισμό)

• Κέρδη PmaxPminΑ, 
Μηδενικό πλεόνασμα 
καταναλωτή
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Μονοπώλιο με πολλές μονάδες παραγωγής

• Επιδίωξη: Μεγιστοποίηση συνολικών κερδών
• Καμπύλη MC: Οριζόντιο άθροισμα επιμέρους 
καμπυλών MC

 ΠΠmaxmax ότανόταν
MCMC11=MC=MC22=MR=MR

 Οικονομική Οικονομική 
ερμηνείαερμηνεία

Πολιτικές αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών του μονοπωλίου 1

• Διοικητικοί έλεγχοι 
π.χ. Έλεγχος ποσότητας και 
ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών

• Επιβολή φορολογίας επί των κερδών 
Αναλογική ή σταθερή: MC σταθερό
Επιπτώσεις: Καμία μεταβολή στο 
επίπεδο παραγωγής

Πολιτικές αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών του μονοπωλίου 2

• Φορολογία ανά μονάδα προϊόντος

• Μεταβολή MC
• Αλλαγή 
άριστου Q

• Μείωση 
κοινωνικής 
ευημερίας
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Πολιτικές αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών του μονοπωλίου 3

• Επιβολή ανώτατης τιμής
Άριστη επιλογή
P=LMC
+ φορολογία + φορολογία 
κερδών
(Αν επιχειρηθεί 
P=LAC, ο 
μονοπωλητής 
παράγει εκεί όπου 
P(=MR)=MC)

Πολιτικές αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών του μονοπωλίου 4

• Επομένως, άριστη πολιτική η επιβολή 
ανώτατης τιμής (P=LMC)

• Όμως, πολλές χώρες –κυρίως 
ό  λέ  λ ί  αναπτυσσόμενες - επιλέγουν φορολογία 

ανά μονάδα προϊόντος 
• Γιατί;
Δύσκολο να ελεγχθούν τα στοιχεία κόστους

Πολιτικές αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών του μονοπωλίου 5

• Σοβαρά ζητήματα πολιτικής οικονομίας
• Μεγάλη δύναμη μονοπωλίων – επηρεασμός 
εποπτευουσών πολιτικών & διοικητικών αρχών

• Εναλλακτικά, εθνικοποίηση και παραγωγή στο η η ρ γ γή
κοινωνικά άριστο επίπεδο παραγωγής

• Όμως, προβλήματα κινήτρων, γραφειοκρατίας, κλπ  
• Συνήθης εμπειρία εθνικοποιημένων επιχειρήσεων:
Χαμηλή παραγωγικότητα, πλεονάζον προσωπικό, 
χρησιμοποίησή τους για πελατειακό-κομματικό-
προσωπικό όφελος
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Φυσικό μονοπώλιο (Natural monopoly) 1

• Σημαντικές οικονομίες 
κλίμακας σε σχέση με τη 
ζήτηση (φθίνον LAC σε 
όλο το εύρος παραγωγής)

Αδύ   έλθ  

£

• Αδύνατον να εισέλθει 
άλλη επιχείρηση στον 
κλάδο παραγωγής

• Παραδείγματα: δίκτυο 
σταθερής τηλεφωνίας, 
δίκτυο παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος

LMC

LAC

DMR

P1

Q1 Output

Φυσικό μονοπώλιο 2
Πολιτικές 

• Άριστη πολιτική από την 
άποψη της κοινωνικής 
ευημερίας: P=MC.

– Όμως P<AC.  

£

Όμως P AC.  
Ζημίες, κάλυψη από 
προϋπολογισμό

• Εναλλακτικά, P=AC. Ούτε 
κέρδη, ούτε ζημίες αλλά 
P>MC

• (Εθνικοποίηση, αλλά...)

LMC

LAC

DMR

P1

Q1 Output

Ατελής ανταγωνισμός

• Οι περισσότερες αγορές μεταξύ μονοπωλίου και 
τέλειου ανταγωνισμού 
(ατελώς ανταγωνιστικές)

• Η ατελώς ανταγωνιστική επιχείρηση
– Επιθυμεί να πωλήσει μεγαλύτερη ποσότητα 
προϊόντος στην επικρατούσα τιμή

– Αντιμετωπίζει καμπύλη ζήτησης με αρνητική 
κλίση

– Αντιλαμβάνεται ότι η τιμή του προϊόντος της 
εξαρτάται από το επίπεδο παραγωγής (τόσο 
της ίδιας όσο και των άλλων επιχειρήσεων)
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• Ολιγοπώλιο (Oligopoly)
– Κλάδος παραγωγής με μικρό αριθμό 
παραγωγών – ομοιογενές προϊόν

– Κάθε παραγωγός αντιλαμβάνεται ότι η τιμή που 
αντιμετωπίζει εξαρτάται τόσο από τις δικές του 
ενέργειες όσο και από αυτές των άλλων 
παραγωγών

Μ λ ό  ό• Μονοπωλιακός ανταγωνισμός
(Monopolistic competition)
– Πολλοί παραγωγοί που παράγουν στενά 
υποκατάστατα - διαφοροποιημένο προϊόν

– Κάθε επιχείρηση μπορεί να επηρεάσει σε μικρό 
βαθμό την τιμή του προϊόντος της

• Παραδείγματα – ορισμός αγοράς

• Γιατί διαφέρουν μεταξύ τους οι δομές αγοράς;
–Δομή κόστους (LACmin σε σχέση με ζήτηση)
–Τύπος προϊόντος (ομοιογενές ή 
διαφοροποιημένο)
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• Ρόλος παγκοσμιοποίησης, διεθνούς εμπορίου 
και πολυεθνικών επιχειρήσεων

• Επιδράσεις: Βραχυχρόνιες (ανταγωνισμός, Ρ ) 
Mακροχρόνιες (μονοπώλιο, συμπράξεις, Ρ )

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός
• Διαφοροποίηση προϊόντος
• Περιορισμένες οικονομίες κλίμακας
• Ελευθερία εισόδου και εξόδου

• Βραχυχρόνια (DD, MR):
Όπως μονοπώλιο
MC=MR, (P0, Q0),κέρδη

• Μακροχρόνια (DD’, MR’):
Είσοδος νέων επιχειρήσεων, 
περιορισμός ζήτησης
Όταν MC=MR, ACLACmin, 
(P1, Q1), κέρδη=0

Ολιγοπώλιο

• Μικρός αριθμός παραγωγών 
–Ομοιογενές προϊόν – προσπάθειες 
διαφοροποίησης

• Κάθε επιχείρηση προσπαθεί να προβλέψει 
  έ έ   θ  ά   πως οι ενέργειές της θα επηρεάσουν τις 

αποφάσεις των άλλων επιχειρήσεων
• Σύμπραξη ή ανταγωνισμός;

(collusion or competition?)
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• Σύμπραξη: Ρητή ή άρρητη συμφωνία μεταξύ 
των επιχειρήσεων του κλάδου για να 
αποφύγουν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό

• Μεγιστοποίηση κοινών κερδών – Λειτουργία 
όπως μονοπώλιο πολλών εγκαταστάσεων

Σ λ ή ή Σ λ ή ή  Συνολική παραγωγή Συνολική παραγωγή 
QQmm σε τιμήσε τιμή PPmm

 Κίνητρο για Κίνητρο για 
παρασπονδία και παρασπονδία και 
αύξηση παραγωγήςαύξηση παραγωγής

 Αντίδραση άλλων Αντίδραση άλλων 
παραγωγών;παραγωγών;

• Οι συμπράξεις είναι συνήθως παράνομες σε 
εθνικό επίπεδο (αλλά άτυπα;)

• Όχι πάντα σε διεθνές επίπεδο 
Παράδειγμα OPEC
– 1974 και 1980: σημαντικές αυξήσεις τιμών
– Αρχές δεκαετίας 1980: παρασπονδίες, αύξηση 
παραγωγής, ρόλος Σαουδικής Αραβίας (περιορισμός αραγωγής, ρόλος αουδι ής ραβίας ( εριορισμός 
παραγωγής)

– Μέσα δεκαετίας 1980: αλλαγή ρόλου Σαουδικής 
Αραβίας (αύξηση παραγωγής), κατάρρευση τιμών 
πετρελαίου, τιμωρία όσων παρασπόνδησαν

– Τέλη δεκαετίας 1990: Επανασύμπηξη καρτέλ, άνοδος 
τιμών

– Δεκαετία 2010: επανάληψη 1980 
• + ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών

Μεταβολή της πραγματικής τιμής του πετρελαίου 
κατά τη μεταπολεμική περίοδο 
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• Οι συμπράξεις είναι ιδιαίτερα δύσκολες 
όταν:
Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στον 
κλάδο παραγωγής
Το προϊόν δεν είναι τυποποιημένο
Ο  θή  ζή   ό  Οι συνθήκες ζήτησης και κόστους 
αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς
Δεν υπάρχουν εμπόδια εισόδου
Οι επιχειρήσεις έχουν πλεονάζον 
δυναμικό

Κυρτή καμπύλη ζήτησης 1
(kinked demand curve)

• Εμπειρική διαπίστωση: Πολύ συχνά, οι 
ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις δεν 
μεταβάλουν τις τιμές όταν μεταβάλλεται το 
κόστος τους.  Γιατί;ς ς ;

• Αν η επιχείρηση θεωρεί ότι αν αυξήσει την 
τιμή της οι άλλες επιχειρήσεις δεν θα 
αντιδράσουν ενώ αν τη μειώσει θα 
αντιδράσουν, τότε θεωρεί ότι αντιμετωπίζει 
την ακόλουθη καμπύλη ζήτησης

Κυρτή καμπύλη ζήτησης 2

• Αριστερά του αρχικού 
συνδυασμού P0, Q0
(ενδεχομένως, 
αποτέλεσμα σύμπραξης) P0

€

μ μ ρ ξης)
η καμπύλη ζήτησης είναι 
πιο ελαστική απ’ ότι 
δεξιά του:
Κυρτή καμπύλη ζήτησης

D

Q0 Quantity
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Κυρτή καμπύλη ζήτησης 3
• Αυτό έχει συνέπειες για το σχήμα της 
καμπύλης MR (ασυνεχής καμπύλη)

 Μεταβολές του Μεταβολές του 
MC MC μπορεί να μπορεί να 
μην μεταβάλουν μην μεταβάλουν 
το άριστο το άριστο 
επίπεδο επίπεδο 
παραγωγής και παραγωγής και 
την τιμή του την τιμή του 
προϊόντος της προϊόντος της 
επιχείρησηςεπιχείρησης

Θεωρία παιγνίων 
και αλληλεξαρτώμενες αποφάσεις

• Σε πρόσφατα χρόνια, πολλές 
εφαρμογές της θεωρίας των παιγνίων 
(game theory) σε ζητήματα 
βιομηχανικής οργάνωσηςβιομηχανικής οργάνωσης

Ορισμοί:
• ΠΑΙΓΝΙΟ (game): Η κατάσταση εκείνη όπου οι 
έξυπνες αποφάσεις των παικτών (π.χ. επιχειρήσεων) 
είναι αναγκαστικά αλληλοεξαρτώμενες

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (strategy): Το σχέδιο του παιγνίου 
που περιγράφει το πως η επιχείρηση θα δράσει ή θα 
κινηθεί σε κάθε πιθανή περίπτωση

• ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ NASH (Nash equilibrium) Η • ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ NASH (Nash equilibrium): Η 
ισορροπία όπου κάθε παίκτης επιλέγει την άριστη 
στρατηγική με δεδομένη τη στρατηγική των άλλων 
παικτών

• ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (dominant strategy): Η 
περίπτωση όπου η άριστη στρατηγική είναι 
ανεξάρτητη από τις στρατηγικές των άλλων 
παικτών (ασυνήθιστη περίπτωση)
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Σύμπραξη ή αθέτηση συμφωνίας;
Το δίλημμα του φυλακισμένου 1

• Η άριστη λύση 
εξαρτάται από 

 Δύο επιχειρήσεις σε ένα κλάδο παραγωγήςΔύο επιχειρήσεις σε ένα κλάδο παραγωγής
Επίπεδο παραγωγής και κέρδηΕπίπεδο παραγωγής και κέρδη

εξαρτάται από 
το αν το παίγνιο 
παίζεται:
Μία φορά
Πολλές φορές
Άπειρες φορές

Το δίλημμα του φυλακισμένου 2

• Με βάση τις κυρίαρχες στρατηγικές τους, οι 
επιχειρήσεις παράγουν μεγάλη ποσότητα 
προϊόντος, κέρδη 1 για κάθε επιχείρηση.

• Θα ήταν προτιμότερο να είχαν χαμηλή 
παραγωγήρ γ γή
–Εφόσον και η άλλη επιχείρηση κρατούσε 
το επίπεδο παραγωγής σε χαμηλά επίπεδα

• Επομένως, η συνεργασία μπορεί να επιφέρει 
αμοιβαία οφέλη

• Αλλά κάθε επιχείρηση έχει συμφέρον να 
παρασπονδήσει

Το δίλημμα του φυλακισμένου 3

• Η πιθανότητα παρασπονδίας εξαρτάται από 
τις προϋπάρχουσες συμφωνίες ή/και απειλές

• ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗ (pre-commitment):
Είναι μια εκούσια ρύθμιση που περιορίζει τις Είναι μια εκούσια ρύθμιση που περιορίζει τις 
μελλοντικές επιλογές κάποιου.

• ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΑΠΕΙΛΗ (credible threat): 
Είναι εκείνη η απειλή η οποία, μετά την 
εκδήλωση του γεγονότος, είναι η άριστη 
επιλογή που μπορεί να ακολουθηθεί.
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Τρία υποδείγματα δυοπωλίου.
1.  Το υπόδειγμα του Cournot

• Δύο παραγωγοί (Α και Β) με παρόμοιες 
συνθήκες κόστους 
(υπόθεση που μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί)
Κάθ  ό  θ ί  ί δ  • Κάθε παραγωγός θεωρεί το επίπεδο 
παραγωγής του άλλου παραγωγού ως 
δεδομένο και προσαρμόζει την παραγωγή 
του ώστε να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του
(Πολλές εφαρμογές σε πλειάδα περιοχών των 
οικονομικών)

Καμπύλες αντίδρασης 1

MC

£

p0

Αν QB=0, ο Α αντιμετωπίζει ολόκληρη 
την καμπύλη ζήτησης D0 και 
μεγιστοποιεί τα κέρδη του όταν 
MR0 = MC  στο QA

0. 
p1

Όταν ο Β παράγει κάποια ποσότητα, 
ο Α αντιμετωπίζει την υπολειπόμενη 
καμπύλη ζήτησης D  θέτει MR = MC  

p2

RA

Το αποτέλεσμα είναι η καμπύλη 
αντίδρασης (reaction function) στο 
κάτω διάγραμμα.  Όσο μεγαλύτερο 
το αναμενόμενο επίπεδο παραγωγής 
του Β, τόσο χαμηλότερο το άριστο 
επίπεδο παραγωγής του Α.

QA
QB

QA

MR0
D0

QA
0QA

1

MR1

D1
καμπύλη ζήτησης D1, θέτει MR1 = MC  
και παράγει QA

1. 

QA
2

MR2
D2

Όταν ο Β αυξάνει την παραγωγή του, 
ο Α θέτει MR2 = MC και παράγει QA

2. 

Καμπύλες αντίδρασης 2

• Εναλλακτικά, καμπύλες ίσου κέρδους (iso-profit lines)
• “Ο γεωμετρικός τόπος των συνδυασμών των επιπέδων 
παραγωγής των Α και Β όπου το κέρδος του Α (Β) 
παραμένει σταθερό”

Σ ί  ή    • Σημεία τομής με τους 
άξονες

• Λογική καμπυλών 
ίσου κέρδους
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Ισορροπία Nash-Cournot

RA and RB είναι οι καμπύλες 
αντίδρασης των Α και Β. 
Δείχνουν τα άριστα επίπεδα 
παραγωγής των Α και Β με 
για κάθε αναμενόμενο 
επίπεδο παραγωγής του ρ γ γής
αντιπάλου. 

E είναι το επίπεδο ισορροπίας 
Nash-Cournot, όπου οι 
προβλέψεις επαληθεύονται 
και οι επιχειρήσεις δεν 
επιθυμούν να μεταβάλουν τα 
επίπεδα παραγωγής τους

Διαδικασία προσαρμογής στο υπόδειγμα 
του Cournot

• Αρχικά, Α μονοπωλητής

• Σταδιακή διαδικασία προσαρμογής
• Τελικά, QA*, QB*

2.  Το υπόδειγμα του Bertrand

• Αντί των ποσοτήτων, οι παραγωγοί 
προσαρμόζουν τις τιμές τους
(μάλλον μη ρεαλιστική υπόθεση)

• Ομοιογενές προϊόν, άρα, όποιος έχει 
χαμηλότερη τιμή ικανοποιεί όλη τη 
ζήτηση

• Αντίστοιχες καμπύλες αντίδρασης, αλλά 
σε επίπεδα τιμών (όχι ποσοτήτων)
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Διαδικασία προσαρμογής και ισορροπία 
στο υπόδειγμα του Bertrand

• Σε κάθε σημείο Ε 
μόνο ένας από 
τους δύο 
παραγωγούς παραγωγούς 
καλύπτει όλη τη 
ζήτηση

• Στο σημείο 
ισορροπίας Ε*, 
P=MC 
(όπως  στον τέλειο 
ανταγωνισμό)

3.  Το υπόδειγμα του Stackelberg

• Επιχειρήσεις μη συμμετρικές 
(ηγέτης-ακόλουθος)
π.χ. για ιστορικούς λόγους

• Ο ηγέτης (leader) παρατηρεί τη ηγ ης ( ) ρ ηρ η
συμπεριφορά - καμπύλη αντίδρασης -
ακόλουθου (follower) και μεγιστοποιεί 
τα κέρδη του υπό αυτό τον περιορισμό

Ισορροπία στο υπόδειγμα του Stackelberg

• Α: Ηγέτης, 
Β: Ακόλουθος

• Ε* εκτός 
καμπύλης 
αντίδρασης αντίδρασης 
ηγέτη

• QB* συμβατό με 
υψηλότερα 
κέρδη ηγέτη σε 
QΑ< QΑ*,  αλλά 
αντίδραση 
ακόλουθου
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Διεκδικούμενες αγορές, δυνητικός ανταγωνισμός 
και στρατηγικές αποτροπής εισόδου

• Οι διεκδικούμενες (ή διεκδικήσιμες, contestable) 
αγορές χαρακτηρίζονται από ελευθερία εισόδου και 
εξόδου επιχειρήσεων σε αυτές
– Όλα τα κόστη μπορούν να ανακτηθούν 

(συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών δαπανών και της (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών δαπανών και της 
«φήμης και πελατείας»)

• Επομένως, δυνατότητα εισόδου σε αγορές με υψηλά 
κέρδη και σύντομη αποχώρηση από αυτές όταν οι 
συνθήκες χειροτερεύουν 

(hit and run strategy)
• Άρα, περιορισμός δυνατοτήτων υπαρχουσών 
επιχειρήσεων σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές

• Αυτός είναι ο λόγος που επιχειρήσεις που 
λειτουργούν σε ατελώς ανταγωνιστικούς κλάδους 
επιδιώκουν να ορθώσουν εμπόδια εισόδου νέων 
επιχειρήσεων (στρατηγική αποτροπής εισόδου - entry 
deterrence strategy)

• Παραδείγματα:
– Επιθετική τιμολόγηση (predatory pricing)ή μ γη η (p y p g)
– Πλεονάζουσα δυναμικότητα (excess capacity)
– Διαφήμιση
– Διαφοροποίηση προϊόντος
– Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη

• Επιδίωξη: επιβολή μη ανακτήσιμου κόστους σε 
δυνητικούς ανταγωνιστές

Παράδειγμα

• Αν η μονοπωλιακή 
επιχείρηση δεν δεσμευθεί σε 
στρατηγική αποτροπής 
εισόδου, ισορροπία στο (1,1)

• Αν όμως δεσμευθεί, π.χ. 
επένδυση σε εφεδρική 

ή δ ό  παραγωγική δυναμικότητα 
ύψους 3 (χρησιμοποιείται 
μόνο σε περίπτωση 
«πολέμου»), ισορροπία στο 
(2,0)
(αν η νέα επιχείρηση εισέλθει 
στον κλάδο, ισορροπία στο 
(-1,-1) με ζημίες, άρα μένει 
έξω)


