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ΘΕΜΑ 2 – Kατανομή Εξαντλήσιμου Πόρου σε 2 περιόδους 

 
Υποθέτουμε ότι έχουμε έναν ορυκτό, μη-ανανεώσιμο πόρο, όπως για παράδειγμα ο σίδηρος, σε 

δεδομένη ποσότητα για να καλύψει τις ανάγκες δύο περιόδων. Η ζήτηση για τον πόρο αυτόν σε 

κάθε μία από τις δύο περιόδους είναι ίδια και δίνεται από την παρακάτω εξίσωση. 

Pt = 620 – 5Qt 

όπου Pt είναι η ανά μονάδα τιμή του προϊόντος και qt είναι η ποσότητα που εξορύσσεται και 

καταναλώνεται στην περίοδο t, όπου t = 1,2. Επιπλέον υποθέτουμε ότι το συνολικό κόστος 

εξόρυξης του πόρου αυξάνεται με σταθερό ρυθμό καθώς αυξάνονται οι εξορυσσόμενες μονάδες 

και ο ρυθμός αυτός, δηλαδή το οριακό κόστος εξόρυξης, είναι MC = €60. Ο πόρος αυτός 

διακινείται σε μία τέλεια ανταγωνιστική αγορά και στις δύο περιόδους. Τέλος, υποθέτουμε ότι 

το πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης είναι r = 1/20 ή 5%. 

 
 Η ζήτηση του πόρου Pt = 620-5Qt 

t=1,2 

MC=60€ 

r=5% 

2.1 Υπολογίστε την μέγιστη ζητούμενη ποσότητα από τους καταναλωτές σε κάθε περίοδο και 

δείξτε την  ποσότητα αυτή στο διάγραμμα Ζήτησης-Προσφοράς.  

 (Tietenberg and Lewis,2010, κεφ.7/θεωρία και Oδηγός Mελέτης, Tietenberg-Lewis,2019,σελ.11). 
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Με τη βασική υπόθεση ότι η αγορά αυτού του πόρου είναι τέλεια ανταγωνιστική, η επιχείρηση 

εξόρυξης αναμένεται να καθορίσει τιμή, ίση με το οριακό κόστος, δηλαδή P=MC .Aλγεβρικά, 

υπολογίζεται η τιμή P αντικαθιστώντας τους γνωστούς όρους στην ακόλουθη σχέση 

Pt=620-5Qt  (1) 

MC=60       (2) 

⇒ (1), (2) ⇒ 620 − 5𝑄 = 60 ⇒ −5𝑄 = 60 − 620 ⇒ −5𝑄 = −560 ⇒ 

𝑄 =
560

5
= 112 𝜇𝜊𝜈ά𝛿휀𝜍 𝜋ό𝜌𝜊𝜐 

Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίοδο (t1, t2) η μέγιστη ζητούμενη ποσότητα του πόρου είναι 112 

μονάδες. Άρα, συνολικά στις 2 περιόδους η ζήτηση θα είναι 224 μονάδες πόρου. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Προσδιορισμός Τιμής Πόρου 
 

2.2. Αρχικά υποθέτουμε ότι η πεπερασμένη ποσότητα του μη-ανανεώσιμου πόρου είναι Q = 300 

μονάδες. Υπολογίστε την ποσότητα του πόρου που θα εξορυχτεί σε κάθε μία από τις δύο 

περιόδους και εξηγείστε την απάντησή σας. Σε ποια τιμή θα πωλείται ο πόρος στην περίπτωση 

αυτή?  

Εφόσον, η συνολική ζητούμενη ποσότητα του πόρου και για τις 2 περιόδους είναι 300 μονάδες, 

δεν υπάρχει περιορισμός και ο πόρος δε θα εξαντληθεί. Ειδικότερα, μετά και τη 2η περίοδο θα 

περισσεύουν ακόμη 300-224=76 μονάδες πόρου. Επειδή οι συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού 

εξακολουθούν να υπάρχουν και ο πόρος δε βρίσκεται σε στενότητα, η τιμή του θα είναι ίση με το 

οριακό κόστος MC,δηλαδή και στις δύο περιόδους η τιμή P=60€ . 

Για Q=112➔P=620-5*112=60 

Για Q=0➔P=620 

 



ΠΡΟΣΟΧΗ-ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ-ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΤΡΟΠΟ 

Σελίδα 3 από 6 
 

2.3. Υπολογισμός Ποσότητας Πόρου Κάθε Περιόδου  
 

2.3. Στην συνέχεια υποθέτουμε ότι η πεπερασμένη ποσότητα του μη-ανανεώσιμου πόρου 

είναι Q = 60 μονάδες. 

Υπολογίστε την ποσότητα του πόρου που θα εξορυχτεί σε κάθε μία από τις δύο περιόδους 

(εξηγείστε την απάντησή σας και όπου είναι απαραίτητο παραθέστε τα απαραίτητα βήματα των 

υπολογισμών σας).  

Οδηγός Μελέτης για το βιβλίο των Tietenberg-Lewis,2019, σελ.11 / Ασκ.1.1-1.2 

Από την εκφώνηση γνωρίζουμε ότι τώρα ο πόρος βρίσκεται στις 60 μονάδες. 

Προκειμένου να υπολογιστεί η αποτελεσματική κατανομή για Q=60 μονάδες στις δυο περιόδους 

πρέπει να εξισωθούν οι ΠΑ των καθαρών οφελών PVNBt. 

Τα καθαρά οφέλη σε κάθε περίοδο είναι η ζήτηση μείον το οριακό κόστος δηλαδή: 

𝑁𝐵𝑡 = 620 − 5𝑄 − 𝑀𝐶𝑡 ⇒ 𝑁𝐵𝑡 = 620 − 60 − 5𝑄 ⇒ 𝑁𝐵𝑡 = 560 − 5𝑄 

Στην 1η περίοδο PVNBt1 = NB1 

Στην 2η περίοδο PVNB𝑡2 =
𝑁𝐵2

1+0,05
 

Εξισώνοντας τις 2 ΠΑ έχουμε: 

 𝑃𝑉𝑁𝐵1 = 𝑃𝑉𝑁𝐵2 ⇒ 560 − 5𝑄1 =
560−5𝑄2

1,05
     (1) 

Είναι επίσης γνωστό ότι: 

𝑄1 + 𝑄2 = 60 ⇒ 𝑄2 = 60 − 𝑄1   (2) 

Aντικαθιστώντας την τιμή του Q2 από την τελευταία εξίσωση (2) στην (1) έχουμε: 

1,05(560 − 5𝑄1) = 560 − 5(60 − 𝑄1) ⇒ 

588 − 5,25𝑄1 = 560 − 300 + 5𝑄1 ⇒ 

588 − 560 + 300 = 5𝑄1 + 5,25𝑄1 ⇒ 

328 = 10,25𝑄1 ⇒  

𝑄1 =
328

10,25
⇒ 𝑸𝟏 = 𝟑𝟐 μονάδες 
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Άρα Q2 =60-32➔ Q2 = 28 μονάδες 

2.4. Υπολογισμός Νέας Τιμής Πόρου 
 

2.4.Υπολογίστε την τιμή του πόρου σε κάθε μία από τις δύο περιόδους. 

Για τον υπολογισμό της νέας τιμής του πόρου για κάθε περίοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

αποτελεσματική κατανομή, πρέπει να αντικατασταθεί η ποσότητα Q στη συνάρτηση ζήτησης. 

𝑃1 = 620 − 5𝑄1 ⇒ 𝑃1 = 620 − 5 ∗ 32 = 620 − 160 ⇒ 𝑷𝟏 = 𝟒𝟔𝟎€ 

𝑃2 = 620 − 5𝑄2 ⇒ 𝑃2 = 620 − 5 ∗ 28 = 620 − 140 ⇒ 𝑷𝟐 = 𝟒𝟖𝟎€ 

2.5. Διαγραμματική Απεικόνιση Νέας Ισορροπίας 
 

2.5.Παρουσιάστε την νέα ισορροπία για την πρώτη περίοδο διαγραμματικά. 

Οδηγός Μελέτης, για το βιβλίο των Tietenberg-Lewis ,2019,σελ.11-12 
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2.6. Αιτιολόγηση Διαφοράς Τιμής 

 

2.6.Αν διαφέρει η τιμή από το οριακό κόστος εξηγείστε τον λόγο. 

Οδηγός Μελέτης, για το βιβλίο των Tietenberg-Lewis ,2019, σελ.13-14 

 Η τιμή και στις δύο περιόδους (t1, t2) υπερβαίνει κατά πολύ το οριακό κόστος, 

παρότι υπάρχουν συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού. 

Ο λόγος που υπάρχει αυτή η διαφορά στην τιμή και στο οριακό κόστος (P≠MC), (άρα υπάρχει 

κέρδος για τον ιδιοκτήτη-κάτοχο του πόρου) είναι για να αποθαρρύνει την υπερκατανάλωση του 

πόρου στην πρώτη περίοδο. Πιο απλά,  η εταιρεία εξόρυξης τον καθιστά πιο ακριβό για να μην τον 

σπαταλά άσκοπα ο καταναλωτής στο παρόν. 

Αν η τιμή ήταν από την αρχή και διαρκώς ίση με το οριακό κόστος, δηλαδή 60€, όλες οι διαθέσιμες 

μονάδες του πόρου, δηλαδή οι 240 της 1ης περιόδου θα καταναλώνονται  όλες μαζί στην περίοδο 

αυτή. 

Με την αύξηση της τιμής στα 460€ μειώνεται η ζήτηση στις 32 μονάδες κι έτσι απομένουν 28 

μονάδες για τη δεύτερη περίοδο κι επειδή δεν καλύπτεται η συνολική ζήτηση, η τιμή τη 2η περίοδο 

αυξάνεται στα 480€ 
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