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Εισαγωγή στην Δημόσια Οικονομική 

 

Δημόσια Οικονομική: μελετά το ρόλο του κράτους στην οικονομία. 

 

Από τη μελέτη της Δημόσιας Οικονομικής, θα πρέπει να μπορούμε να απαντάμε σε 4 

ερωτήσεις: 

1. Πότε θα πρέπει η κυβέρνηση να παρεμβαίνει στην οικονομία? 

2. Πως θα μπορούσε να παρέμβει η κυβέρνηση? 

3. Ποια θα είναι η επίδραση των παρεμβάσεων αυτών στα οικονομικά αποτελέσματα? 

4. Γιατί επιλέγουν οι κυβερνήσεις να παρεμβαίνουν κατά τον τρόπο με τον οποίο 

παρεμβαίνουν?  

 

Η οικονομία μπορεί να θεωρηθεί ως το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται 

μεταξύ των καταναλωτών και των παραγωγών. Μια συναλλαγή θεωρείται 

αποτελεσματική αν βελτιώνει την κατάσταση τουλάχιστον ενός από τους δύο 

συναλλασσόμενους χωρίς να φέρει τον άλλο σε χειρότερη κατάσταση. 

 

• Απόδοση της Οικονομίας: Αυξάνεται (μειώνεται) όταν αυξάνονται (μειώνονται) 

οι αποτελεσματικές συναλλαγές. 

 

 

• Η μεγιστοποίηση των κερδών από τις αποτελεσματικές συναλλαγές θεωρείται ότι 

επιτυγχάνεται στις περιπτώσεις ανταγωνισμού, όπου έχουμε ισορροπία της αγοράς. 

Στις συγκεκριμένη περίπτωση η κοινωνία απολαμβάνει τη μέγιστη δυνατή 

ωφέλεια.  

 

• Οι καταναλωτές κρίνουν την αξία ενός προϊόντος. Αν κρίνουν ότι η αξία-ωφέλεια 

που παίρνουν από την κατανάλωση ενός προϊόντος είναι μεγαλύτερη από το 

κόστος παραγωγής, τότε το προϊόν αυτό θα παράγεται και θα καταναλώνεται. 

Αντίστοιχα, αν οι καταναλωτές κρίνουν ότι το αγαθό ή υπηρεσία έχει αξία 

μικρότερη από το κόστος παραγωγής τότε το αγαθό ή υπηρεσία δεν θα παραχθεί 

ούτε θα καταναλωθεί. 
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•  Η ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές όπου η ζήτηση είναι ίση με τη προσφορά 

είναι το πιο αποδοτικό αποτέλεσμα για την κοινωνία. 

 

• Αποτέλεσμα της αγοράς: είναι το σύνολο των συναλλαγών που έχουν 

πραγματοποιηθεί. Το ζητούμενο σε κάθε κοινωνία/οικονομία είναι να 

μεγιστοποιήσει τα κέρδη που λαμβάνει η οικονομία/κοινωνία από τις 

αποτελεσματικές συναλλαγές. 

 

 

• Συνολική κοινωνική αποτελεσματικότητα: είναι η κατάσταση από την οποία 

βελτιώνεται η θέση της κοινωνίας συνολικά, δηλαδή οι θέσεις όλων όσων 

περιέχονται στην κοινωνικό σύνολο. 

 

 

Λόγοι για τους οποίους οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν στις ανταγωνιστικές αγορές 

 

1. Αποτυχίες της αγοράς: είναι τα προβλήματα εκείνα που προκαλούν την μη 

μέγιστη απόδοση της ελεύθερης αγοράς. 

 

Παράδειγμα: αποτέλεσμα της ελεύθερης αγοράς που δε μεγιστοποιεί τη συνολική 

κοινωνική αποτελεσματικότητα 

Όταν κάποιος δεν αποφασίζει να εμβολιαστεί θεωρώντας ότι η αξία του εμβολιασμού, 

δηλαδή οι θετικές συνέπειες στον εαυτό του είναι μικρότερες από το κόστος παραγωγής 

του εμβολιασμού. Η συγκεκριμένη απόφαση θα προκαλέσει τη μετάδοση της ασθένειας 

σε υπόλοιπους ανθρώπους με αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοσή τους και στην τσέπη 

τους.  Παράλληλα το συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί παράδειγμα αρνητικής 

εξωτερικής επίδρασης όπου η απόφαση του συγκεκριμένου ανθρώπου επιβάλει στους 

άλλους έξοδα τα οποία δεν επωμίζεται. 

  

2. Αναδιανομή: καλείται η μεταβίβαση πόρων από το ορισμένες κοινωνικές ομάδες 

σε άλλες. 

Πολλές φορές παρατηρείται η οικονομία μια χώρας να πηγαίνει καλά, αλλά αυτό να μην 

γίνεται αντιληπτό από όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Σε αυτή την περίπτωση μια 

κυβέρνηση προβαίνει σε αναδιανομή ώστε περισσότεροι άνθρωποι να είναι σε θέση να 

απολαμβάνουν μεγαλύτερη ωφέλεια εξαιτίας των θετικών εξελίξεων της οικονομίας. 
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• Το μέγεθος της οικονομίας (μέγεθος πίτας): καθορίζεται από την έλλειψη ή μη 

των αποτυχιών στην αγορά. Όσο λιγότερες είναι οι αποτυχίες στην αγορά τόσο 

μεγαλύτερη είναι η οικονομία και αντίθετα. 

Εκτός από το μέγεθος της οικονομίας, αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος το ποσοστό 

ωφέλειας που λαμβάνουν τα νοικοκυριά από τη θετική πορεία της οικονομίας.  

 

Σημείωση!! Η οικονομία θα κάθε φορά που γίνεται μία αναδιανομή χάνει από το μέγεθός 

της. Άρα, θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της αναδιανομής και του μεγέθους της 

οικονομίας. 

 

 

Τρόποι παρέμβαση της κυβέρνησης στην οικονομία 

 

1) Φόροι ή Επιδοτήσεις στην προσφορά ή στη ζήτηση. Η συγκεκριμένη παρέμβαση 

γίνεται εκμεταλλευόμενη τον μηχανισμό των τιμών 

a) Μέσω φόρων αυξάνουν την τιμή πώλησης ή αγοράς των ιδιωτικών αγαθών 

b) Μέσω επιδοτήσεων, οι οποίες χαμηλώνουν την τιμή πώλησης ή αγοράς αγαθών 

που παράγονται σε υπερβολικά χαμηλό βαθμό. 

2) Περιορισμός ή υποχρέωση. Η κυβέρνηση υποχρεώνει δια νόμου είτε να περιοριστούν 

οι πωλήσεις συγκεκριμένων αγαθών ή υποχρεώνει τους καταναλωτές να αγοράσουν 

κάποιο αγαθό ή υπηρεσία. 

3) Δημόσια παροχή.  Όταν η ίδια η κυβέρνηση παρέχει η ίδια το αγαθό άμεσα, 

προκειμένου ενδεχομένως να επιτευχθεί το επίπεδο κατανάλωσης του αγαθού που 

μεγιστοποιεί την κοινωνική ευημερία. 

4) Δημόσια Χρηματοδότηση ιδιωτικών Παροχών. Όταν οι κυβερνήσεις θέλουν να 

επηρεάσουν το επίπεδο κατανάλωσης ενός αγαθού, χωρίς να συμμετάσχουν άμεσα και 

στην παραγωγή του, χρηματοδοτώντας συνήθως ιδιωτικούς φορείς για την παροχή του 

αγαθού. 

 

Επιπτώσεις των τρόπων παρέμβασης των κυβερνήσεων 

 

• Άμεσες επιπτώσεις: οι συνέπειες εκείνες τις οποίες θα περιμέναμε να συμβούν αν 

οι ιδιώτες δεν άλλαζαν τη συμπεριφορά τους εξαιτίας των παρεμβάσεων αυτών.  

• Έμμεσες επιπτώσεις: οι συνέπειες εκείνες που προκύπτουν εξαιτίας του 

γεγονότος ότι τα άτομα αλλάζουν τη συμπεριφορά τους ανταποκρινόμενοι στις 

παρεμβάσεις αυτές. 
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Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού 

 

 

Εικόνα 1: πλεόνασμα καταναλωτή 

 

 

Εικόνα 2: Πλεόνασμα Παραγωγού 

Σημείωση!! Το πλεόνασμα του καταναλωτή καθορίζεται από δύο παράγοντες: 

• Την αγοραία Τιμή 
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• Ελαστικότητα ζήτησης: Συγκεκριμένα όσο μεγαλύτερη είναι η ελαστικότητα της 

ζήτησης ως προς την τιμή τόσο μικρότερο είναι το πλεόνασμα του καταναλωτή. 

Αντίστοιχα, όσο πιο ανελαστική είναι η ζήτηση ενός προϊόντος ως προς την τιμή 

τόσο μεγαλύτερο είναι το πλεόνασμα του καταναλωτή. 

 

Σημείωση!! Το πλεόνασμα του παραγωγού καθορίζεται από δύο παράγοντες: 

• Την αγοραία Τιμή 

• Ελαστικότητα Προσφοράς: Συγκεκριμένα όσο μεγαλύτερη είναι η ελαστικότητα 

της προσφοράς ως προς την τιμή τόσο μεγαλύτερο είναι το πλεόνασμα του 

παραγωγού. Αντίστοιχα, όσο πιο ανελαστική είναι η προσφορά ενός προϊόντος ως 

προς την τιμή τόσο μικρότερο είναι το πλεόνασμα του παραγωγού. 

 

 

Συνολικό κοινωνικό πλεόνασμα: γνωστό και ως κοινωνική αποτελεσματικότητα, είναι 

το συνολικό πλεόνασμα που απολαμβάνουν οι καταναλωτές και οι παραγωγοί σε μια 

αγορά. 

 

Πρώτο Θεμελιώδες Θεώρημα των οικονομικών της ευημερίας: Η ισορροπία της 

ελεύθερης αγοράς, όπου η προσφορά ισούται με τη ζήτηση, μεγιστοποιεί την κοινωνική 

αποτελεσματικότητα. 

 

 



Εισαγωγή στη Δημοσιονομική 

Πολιτική 

Επιμέλεια Ύλης: ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.     ECLASS4U.gr   ΤΗΛ:210-5711484 

 

Σημείωση!! Κάθε σημείο της καμπύλης προσφοράς αποτελεί και το οριακό κόστος του 

συγκεκριμένου προϊόντος.  

 

Το Επίπεδο Κοινωνικής ευημερίας: προσδιορίζεται τόσο από την κοινωνική 

αποτελεσματικότητα όσο και από τη δίκαιη κατανομή των πόρων της κοινωνίας. 

 

Δεύτερο θεμελιώδες Θεώρημα των Οικονομικών της Ευημερίας: η κοινωνία μπορεί 

να επιτύχει οποιαδήποτε αποτελεσματική έκβαση με μία κατάλληλη ανακατανομή των 

πόρων και με ελεύθερο εμπόριο. 

 

Σημείωση! Θα πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι υπάρχει μία ανταλλακτική σχέση 

μεταξύ αποτελεσματικότητας και ισότητας. 

 

Συναρτήσεις κοινωνικής ευημερίας: Αποτελούν μοντελοποιήσεις των αποφάσεων της 

κυβέρνησης περί ισότητας και της αποτελεσματικότητας    

 

Ωφελιμιστική προσέγγιση SWF: 

 𝑆𝑊𝐹 = 𝑈1 + 𝑈2 + 𝑈3 +⋯+ 𝑈𝑁 

• Οι χρησιμότητες όλων των ατόμων έχουν την ίδια βαρύτητα 

• Αποτελεί το άθροισμα όλων των χρησιμοτήτων, για να υπολογιστεί η συνολική 

ευημερία 

• Θα Πρέπει να παίρνουμε πόρους από το άτομο 1 στο άτομο 2, εφ’ όσον η αύξηση 

της χρησιμότητας για τον δεύτερο είναι μεγαλύτερη από την απώλεια 

χρησιμότητας για τον πρώτο 

• Η συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας διατυπώνεται σε όρους χρησιμότητας και όχι 

σε όρους ευρώ 

• Είναι αδιάφορη αν μια μονάδα χρησιμότητας  κατέχεται από ένα φτωχό άτομο ή 

πλούσιο 
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Συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας κατά RAWLS: 

S𝑊 = min(𝑈1, 𝑈2, 𝑈3, … , 𝑈𝑛) 

Στόχος της κοινωνίας θεωρείται ότι πρέπει να μεγιστοποιείται η ευημερία του φτωχότερου 

μέλους της. 

 

• Η κοινωνική ευημερία καθορίζεται από την ελάχιστη χρησιμότητα στην κοινωνία 

• Η κοινωνική ευημερία μεγιστοποιείται με τη μεγιστοποίηση της ευημερίας του 

ατόμου που βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην κοινωνία 

 

Κριτήρια αναδιανομής 

1. Συναρτήσεις κοινωνικής ευημερίας 

o Ωφελιμιστική  

o RAWLS 

2. Αρχή ισότητας ως προς τα αγαθά 

3. Ισότητα ως προς τις ευκαιρίες 

 

 

Άσκηση  

B1) Μια αποτυχία της αγοράς, όπως αυτή που συνδέεται με τη μονοπωλιακή δομή της, αποτελεί 

απάντηση στην ερώτηση της Δημόσιας Οικονομικής: 

 

A. Πότε θα πρέπει μια κυβέρνηση να παρεμβαίνει στην οικονομία; 

B. Πώς θα μπορούσε μια κυβέρνηση να παρέμβει στην οικονομία; 

C. Ποια θα είναι η επίδραση των παρεμβάσεων μιας κυβέρνησης στα οικονομικά αποτελέσματα; 

D. Γιατί επιλέγει μια κυβέρνηση να παρέμβει με τον τρόπο που το κάνει; 

 

B2) Με βάση τη συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας κατά Rawls: 

 
A. Η ευημερία κάθε μέλους μιας κοινωνίας έχει την ίδια βαρύτητα. 

 

B. Η κοινωνία είναι αδιάφορη μεταξύ της απόδοσης μιας μονάδας χρησιμότητας σε ένα φτωχό 

ή σε ένα πλούσιο μέλος της. 

 

C. Η κοινωνική ευημερία μεγιστοποιείται με τη μεγιστοποίηση του αθροίσματος της ευημερίας 

όλων των μελών μιας κοινωνίας. 

 

D. Η κοινωνική ευημερία μεγιστοποιείται με τη μεγιστοποίηση της ευημερίας του φτωχότερου 

μέλους μιας κοινωνίας. 
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Εξωτερικές επιδράσεις 

 

Εξωτερική επίδραση: προκύπτει οποτεδήποτε οι πράξεις μιας ομάδας (ή ενός ατόμου) 

χειροτερεύουν ή βελτιώνουν την κατάσταση μιας άλλης ομάδας, αλλά η πρώτη ομάδα 

ούτε επωμίζεται το κόστος, ούτε αποκομίζει όφελος από αυτήν την παρενέργεια των 

πράξεων της. 

 

Παράδειγμα: Η λειτουργία ενός εργοστασίου της ΔΕΗ, προκαλεί μόλυνση στο περιβάλλον 

(Αέρα, νερό και γη) και επηρεάζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της γύρω περιοχής 

(άρα, μειώνεται η κατάσταση των κατοίκων) χωρίς η ΔΕΗ να επωμίζεται το κόστος για τις 

δυσλειτουργίες που προκαλεί.  

 

Άσκηση 

Από τα παρακάτω παραδείγματα να επιλέξετε εκείνα που αποτελούν εξωτερικές 

επιδράσεις ή στην παραγωγή ή στην κατανάλωση. 

α. Γνωστή εταιρεία υποδημάτων στελεχώνει το εργοστάσιό της με παιδιά εφηβικής ηλικίας 

που έχουν ανάγκη για δουλειά. 

β. Γνωστή αλυσίδα καταστημάτων πώλησης φαγητού, διαμοιράζει ένα ποσοστό από τα 

κέρδη της στην δεντροφύτευση του Παναχαϊκού όρους που κάηκε στις πρόσφατες φωτιές. 

γ. Γνωστή εταιρία παραγωγής και διάθεσης μπίρας, ανακοίνωσε ότι για κάθε κουτάκι 

μπίρας που καταναλώνεται θα προσθέτει 20 λεπτά του ευρώ, στο χαμόγελο του παιδιού. 

δ. Γνωστό εστιατόριο της Αθήνας ανακοίνωσε ότι δεν πάει τίποτα χαμένο καθώς τα 

φαγητά και οι πρώτες ύλες που μένουν απούλητα τα διαθέτει σε μεγάλο γηροκομείο της 

Αθήνας.   

 

 

 

• Η ύπαρξη εξωτερικών επιδράσεων (αρνητικές) είναι ο λόγος που έχουμε 

αποτυχίες της αγοράς. 
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• Η ύπαρξη εξωτερικών επιδράσεων αποτελεί λόγο παρέμβασης της κυβέρνησης 

στη λειτουργία της οικονομίας 

 

 

Είδη Εξωτερικών επιδράσεων   

• Αρνητική εξωτερική επίδραση παραγωγής: Όταν η παραγωγή μιας επιχείρησης 

προκαλεί μείωση στην ευημερία άλλων, οι οποίοι δεν αποζημιώνονται από την 

επιχείρηση 

• Αρνητική εξωτερική επίδραση κατανάλωσης: Όταν η κατανάλωση ενός ατόμου 

μειώνει την ευημερία άλλων οι οποίοι δεν αποζημιώνονται από το άτομο. 

• Θετική εξωτερική επίδραση στην παραγωγή: Όταν η παραγωγή μιας επιχείρησης 

αυξάνει την ευημερία άλλων, χωρίς η επιχείρηση να ανταμείβεται από αυτούς τους 

άλλους 

• Θετική εξωτερική επίδραση στην κατανάλωση: Όταν η κατανάλωση ενός αγαθού 

από ένα άτομο αυξάνει την ευημερία άλλων ατόμων χωρίς όμως να ανταμείβεται 

από τους άλλους. 

 

Έννοιες που θα πρέπει να γνωρίζουμε: 

 

• Ιδιωτικό οριακό κόστος (PMC): Το άμεσο κόστος που επωμίζονται οι παραγωγοί 

για την παραγωγή μιας επιπλέον μονάδας αγαθού. 

• Κοινωνικό οριακό κόστος (SMC): Το ιδιωτικό οριακό κόστος των παραγωγών 

συν οποιοδήποτε τυχόν κόστος MD (οριακή ζημιά) συνδέεται με την παραγωγή 

του αγαθού και επιβάλλεται σε άλλους. 

• Ιδιωτικό οριακό όφελος (PMB): Το άμεσο όφελος για τους καταναλωτές από 

την κατανάλωση μιας επιπλέον μονάδας αγαθού. 

• Κοινωνικό οριακό όφελος (SMB): Το ιδιωτικό οριακό όφελος των καταναλωτών 

μείον οποιοδήποτε κόστος συνδέεται με την κατανάλωση του αγαθού MB (Οριακή 

Ωφέλεια)  που επιβάλλεται σε άλλους. 

• Μη αντισταθμιζόμενη απώλεια: Η μείωση στην κοινωνική αποτελεσματικότητα 

που προκύπτει από τη μη πραγματοποίηση συναλλαγών των οποίων τα οφέλη 

υπερβαίνουν τα κόστη 

 

Σημείωση! Κάθε αγοραία καμπύλη ζήτησης αντιπροσωπεύει το άθροισμα των επιμέρους 

προθυμιών πληρωμής γι’ αυτήν την μονάδα προϊόντος, άρα αποτελεί το ιδιωτικό οριακό 

όφελος. 
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Προσοχή! Όταν έχουμε Αρνητικές επιδράσεις, τότε θα έχουμε την συμβολή του MD και 

όταν έχουμε Θετικές επιδράσεις θα έχουμε τη συμβολή του MB.  

Σημείωση! Στο σημείο ισορροπίας των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς γνωρίζουμε 

ότι βρίσκεται η μέγιστη κοινωνική αποτελεσματικότητα. Όταν υπάρχουν εξωτερικές 

επιδράσεις δεν ισχύει η προηγούμενη σχέση. 

Σημείωση! Όταν κινούμαστε μακριά από την ποσότητα μεγιστοποίησης της κοινωνικής 

αποτελεσματικότητας, δημιουργούμε μια μη αντισταθμιζόμενη απώλεια για την κοινωνία, 

επειδή παράγονται και καταναλώνονται μονάδες προϊόντος, το κόστος των οποίων για την 

κοινωνία υπερβαίνει τα κοινωνικά οφέλη. 

 

• Η κοινωνικά βέλτιστη ποσότητα εντοπίζεται στο σημείο όπου το κοινωνικό οριακό 

όφελος ισούται με το κοινωνικό οριακό κόστος. 

 

Σημείωση! Το βασικότερο πρόβλημα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στην ενότητα 

είναι η εύρεση της κοινωνικά βέλτιστη ποσότητας παραγωγής για ένα προϊόν. 
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Παράδειγμα θετικής εξωτερικής επίδρασης κατανάλωσης: Ο γείτονας σκέφτεται να 

βελτιώσει τον κήπο του σπιτιού του. Ο βελτιωμένος κήπος θα του κοστίσει 1000€, αλλά η 

βελτίωση αυτή αξίζει για εκείνον μόλις 800€. Εσείς θα επωφεληθείτε από την 

καλυτέρευση της θέας που αξίζει 300€. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό κοινωνικό οριακό 

όφελος του βελτιωμένου κήπου είναι 1100€. Επειδή το κοινωνικό οριακό όφελος είναι 

μεγαλύτερο από το κοινωνικό οριακό κόστος (1000€) θα ήταν κοινωνικά αποτελεσματικό 

να προβεί σε αυτήν την βελτίωση ο γείτονας. Ωστόσο, επειδή το ιδιωτικό οριακό όφελος 

από την βελτίωση του κήπου (800€) είναι μικρότερο από το κόστος των 1000€ δεν θα 

πραγματοποιηθεί η βελτίωση του κήπου με αποτέλεσμα την υποκατανάλωση του αγαθού 

«βελτίωση κήπου» 

 

Άσκηση 

Β3) Η χρήση μάσκας κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID 19: 

A. Σχετίζεται με θετική εξωτερική επίδραση κατανάλωσης, που σημαίνει πως η καμπύλη 

κοινωνικού οριακού οφέλους είναι χαμηλότερη από την καμπύλη ιδιωτικού οριακού 

οφέλους. 

B. Σχετίζεται με αρνητική εξωτερική επίδραση παραγωγής, που σημαίνει ότι έχουμε 

χαμηλότερη παραγωγή από την κοινωνικά βέλτιστη. 

C. Σχετίζεται με θετική εξωτερική επίδραση κατανάλωσης, που σημαίνει ότι η ποσότητα 

ισορροπίας στην αγορά μάσκας θα είναι μικρότερη από την κοινωνικά βέλτιστη. 

D. Δεν σχετίζεται με καμιά εξωτερική επίδραση, καθώς υπάρχει μόνο ιδιωτικό όφελος 
για τον εκάστοτε χρήστη. 
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Λύσεις ιδιωτικού Τομέα για αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις 

 

Εσωτερίκευση της εξωτερική επίδρασης καλείται όταν η πλευρά που προκαλεί την 

εξωτερική επίδραση, επωμίζεται πλήρως τα εξωτερικά οφέλη ή κόστη που προκαλούνται 

από τις πράξεις της, είτε μέσω ιδιωτικών διαπραγματεύσεων ή μέσω κυβερνητικών 

δράσεων.  

 

Θεώρημα του Coase (Μέρος 1): Όταν υπάρχουν καλά καθορισμένα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας και οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κόστος, τότε οι διαπραγματεύσεις  μεταξύ 

της πλευράς που προκαλεί την εξωτερική επίδραση και της πλευράς που επηρεάζεται από 

αυτήν μπορούν να καταλήξουν στη κοινωνικά βέλτιστη αγοραία ποσότητα. 

 

Θεώρημα του Coase (Μέρος 2): Η αποτελεσματική επίλυση μιας εξωτερικής επίδρασης 

δεν εξαρτάται από το σε ποια πλευρά έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, αρκεί 

τα δικαιώματα αυτά να έχουν εκχωρηθεί σε κάποιον.  

 

Παράδειγμα ( ψαράδες – εργοστάσιο χάλυβα). Έστω το ποτάμι ανήκει στους ψαράδες, 

τότε οι ψαράδες θα απαιτούσαν από τη διοίκηση του εργοστασίου, τη διακοπή της 

λειτουργίας του καθώς η παραγωγή του προκαλεί ζημία στους ψαράδες. Το εργοστάσιο 

προτείνει μια συμβιβαστική λύση όπου θα αναλαμβάνει να πληρώνει για κάθε μονάδα 

παραγωγής χάλυβα 100€ στους ψαράδες. Με αυτόν τον τρόπο θα ισοφαριζόταν η ζημία 

που θα είχαν οι ψαράδες από την παραγωγής μιας επιπλέον μονάδας χάλυβα. 
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Προβλήματα με τις λύσεις του Coase 

 

1. Το πρόβλημα της αναγνώρισης (Assignment Problem): είναι το πρόβλημα που 

προκύπτει και αφορά την αναγνώριση του αποκλειστικού υπεύθυνου και για την 

εξωτερική επίδραση π.χ. για την μόλυνση στο ποτάμι μπορεί να υπάρχουν και 

άλλες βιομηχανίες που ρίχνουν τα απόβλητά τους μέσα στο ποτάμι.  

 

Επιπλέον, έγκειται το πρόβλημα της αναγνώρισης του μεγέθους της ζημιάς. Στο 

παράδειγμα με τους ψαράδες αναγνωρίστηκε ότι η παραγωγή μιας επιπλέον 

μονάδας χάλυβα δημιουργεί ζημιά 100€ στους ψαράδες. Η συγκεκριμένη 

πληροφορία είναι δύσκολο στην πραγματικότητα να εκτιμηθεί και συμφωνηθεί 

από τις δύο πλευρές. 

2. Το πρόβλημα της Μη-Συνεργασιμότητας (Holdout Problem): Η κοινή 

ιδιοκτησία δίνει σε κάθε ιδιοκτήτη δύναμη πάνω σε όλους τους άλλους. 

3. Το πρόβλημα του δωρεάν επιβάτη: Όταν μια επένδυση έχει ένα προσωπικό 

κόστος αλλά κοινό όφελος, τα άτομα θα επενδύσουν σε περιορισμένο βαθμό.  

4. Έξοδα συναλλαγών και προβλήματα διαπραγματεύσεων:  

 

• Το μοντέλο του Coase αποτυγχάνει να εξομαλύνει τις εξωτερικές επιδράσεις 

μεγάλης κλίμακας ενώ μπορεί εύκολα να βοηθήσει στο πρόβλημα των αποτυχιών 

της αγοράς όταν οι εξωτερικές επιδράσεις είναι μικρής κλίμακας. 

 

Διορθωτικά Μέτρα του Δημοσίου Τομέα για εξωτερικές Επιδράσεις 

 

Οι φορείς χάραξης κυβερνητικής πολιτικής χρησιμοποιούν τρεις τύπους διορθωτικών 

μέτρων για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με αρνητικές εξωτερικές 

επιδράσεις: 

1. Διορθωτική Φορολογία. Στην περίπτωση με τους ψαράδες και το εργοστάσιο 

χάλυβα η κυβέρνηση μπορεί να φορολογήσει το εργοστάσιο χάλυβα με ένα ποσό 

όσο είναι το MD για κάθε παραγόμενη μονάδα χάλυβα. Αυτό το είδος διορθωτικής 

φορολογίας καλείται φορολογία Pigou. 

2. Επιδοτήσεις. Αποτελούν τις πληρωμές που κάνει η κυβέρνηση προς ένα άτομο ή 

εταιρεία με στόχο τη μείωση του κόστους κατανάλωσης ή παραγωγής αντίστοιχα.  

Προσοχή! Οι επιδοτήσεις συνήθως δίνονται όταν υπάρχουν θετικές εξωτερικές 

επιδράσεις, αλλά μπορεί να δοθούν στην περίπτωση των αρνητικών εξωτερικών 

επιδράσεων, για να δώσει κίνητρα στις πλευρές που προκαλούν ζημίες σε άλλους 

από την παραγωγή τους να ξεκινήσουν δραστηριότητες που θα προκαλούν  

λιγότερο ή καθόλου ζημιές σε τρίτους. 
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3. Ρυθμιστικές Διατάξεις. Η κυβέρνηση καθορίζει με νομοθετικές διατάξεις το ύψος 

παραγωγής ώστε να είναι το κοινωνικά βέλτιστο επίπεδο παραγωγής. Για 

παράδειγμα μπορεί να επιβάλει με νόμο τις μέγιστες εκπομπές CO2 για τις 

βιομηχανίες κ.α..  

 

  

 

 

 

Η ερώτηση Α1 περιλαμβάνει 2 υπό-ερωτήσεις. 

Στην κοιλάδα του Ευρώτα οι πορτοκαλεώνες βρίσκονται κοντά σε μελισσουργεία, με 

αποτέλεσμα όσο αυξάνεται η παραγωγή πορτοκαλιών, οι μέλισσες να αντλούν 

περισσότερη γύρη από τα πορτοκαλόδενδρα και έτσι να αυξάνεται η ποσότητα και η 

ποιότητα μελιού που παράγουν. (Υποθέστε ότι το οριακό όφελος ανά μονάδα προϊόντος 

είναι σταθερό και ίσο με MB). 

α) Αν οι παραγωγοί πορτοκαλιών δεν αποζημιώνονται για την αύξηση της ποιότητας και 

της ποσότητας του μελιού που προκαλεί η παραγωγή τους, εξηγήστε τι είδους εξωτερική 

επίδραση (θετική ή αρνητική, παραγωγής ή κατανάλωσης) είναι η παραπάνω. Στη 

συνέχεια, υποθέτοντας ότι η αγορά πορτοκαλιών είναι πλήρως ανταγωνιστική, με χρήση 

διαγράμματος ζήτησης και προσφοράς, να προσδιορίσετε την ποσότητα ισορροπίας της εν 

λόγω αγοράς, την κοινωνικά βέλτιστη ποσότητα, καθώς και την όποια μη 

αντισταθμιζόμενη απώλεια προκύπτει, όταν οι παραγωγοί πορτοκαλιών δεν λαμβάνουν 

υπόψη την παραπάνω επίδραση. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. (μέγιστη έκταση 

απάντησης: 400 λέξεις) (2 μονάδες) 

 

 

 



Εισαγωγή στη Δημοσιονομική 

Πολιτική 

Επιμέλεια Ύλης: ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.     ECLASS4U.gr   ΤΗΛ:210-5711484 

 

β) Εάν οι κυβερνητικές αρχές επιδιώκουν να παραχθεί η κοινωνικά βέλτιστη ποσότητα 

πορτοκαλιών, τί μέτρο θα τους προτείνατε για να το επιτύχουν; Δείξτε τη λειτουργία του 

εν λόγω μέτρου στο διάγραμμά σας. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να υπάρξει η ίδια λύση 

από τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς την παρέμβαση των αρχών; Αιτιολογείστε την απάντησή 

σας. (μέγιστη έκταση απάντησης: 200 λέξεις) (2 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 


