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Τα αγαθά και υπηρεσίες που έχουμε έρθει αντιμέτωποι στη μέχρι τώρα ύλη (κυρίως 

Μικροοικονομική) είναι συνήθως αποκλείσιμα και ανταγωνιστικά, δηλαδή μπορεί 

κάποιος παραγωγός ή πωλητής να απαγορεύσει την κατανάλωσή τους (Αποκλείσιμα) ή το 

γεγονός ότι καταναλώνονται από κάποια άτομα σημαίνει ότι δεν μπορούν να 

καταναλωθούν οι συγκεκριμένες μονάδες προϊόντων από άλλους καταναλωτές.  

 

 

• Μη-ανταγωνιστικό ως προς την κατανάλωση: καλούνται τα αγαθά των οποίων 

η κατανάλωση από ένα άτομο δεν επηρεάζει τη δυνατότητα ενός άλλου ατόμου να 

καταναλώσει τα αγαθά αυτά. 

• Μη-αποκλείσιμα: καλούνται τα αγαθά για τα οποία ισχύει ότι τα άτομα δεν 

μπορούν να αποκλείσουν το ένα το άλλο από τη δυνατότητα κατανάλωσης των 

αγαθών αυτών.  

• Αμιγώς δημόσια αγαθά: καλούνται τα αγαθά τα οποία είναι τελείως μη-

ανταγωνιστικά ως προς την κατανάλωση και είναι μη-αποκλείσιμα. 

• Μη αμιγώς δημόσια αγαθά: καλούνται τα αγαθά τα οποία ικανοποιούν τις δύο 

συνθήκες των δημόσιων αγαθών σε κάποιο βαθμό αλλά όχι πλήρως. 

• (Αμιγώς) Ιδιωτικά αγαθά: είναι τα αγαθά που είναι ταυτόχρονα και αποκλείσιμα 

και ανταγωνιστικά ως προς την κατανάλωσή τους. 

 

Παραδείγματα αγαθών:  

• Η συνδρομητική τηλεόραση:  καλείται μη αμιγώς δημόσιο αγαθό, γιατί είναι 

αποκλείσιμο αλλά δεν είναι ανταγωνιστικό ως προς την κατανάλωση. 

• Περπάτημα σε ένα συνωστισμένο πεζοδρόμιο: είναι μη αμιγώς δημόσιο αγαθό 

γιατί είναι ανταγωνιστικό προς την κατανάλωση αλλά όχι αποκλείσιμο. 

• Εθνική Άμυνα: είναι αμιγώς δημόσιο αγαθό διότι δεν είναι αποκλείσιμο και δεν 

είναι ανταγωνιστικό ως προς την κατανάλωση. 

 

Άσκηση  

1. Η δημόσια παιδεία, τι αγαθό είναι? 

2. Η παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα δια ζώσης, τι αγαθό είναι? 

3. Το κολύμπι στην θάλασσα τι αγαθό είναι? 

4. Η δικαιοσύνη τι αγαθό είναι? 
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B4) Σε ποια από τις κάτωθι επιλογές το πρώτο αγαθό είναι ένα μη αμιγώς 

δημόσιο αγαθό (Ι), ενώ το δεύτερο αγαθό είναι ένα αμιγώς δημόσιο αγαθό 

(ΙΙ): 
A. Οι υπηρεσίες φάρου (Ι) και η δικαιοσύνη (ΙΙ). 

B. Η δικαιοσύνη (Ι) και η ιατρική περίθαλψη (ΙΙ). 

C. Η ιατρική περίθαλψη (Ι) και η συνδρομητική τηλεόραση (ΙΙ). 

D. Η συνδρομητική τηλεόραση (Ι) και η εθνική άμυνα (ΙΙ). 

 

 

 

Βέλτιστη Παροχή Δημόσιων Αγαθών 

 

• Αγαθό αναφοράς: καλείται ένα αγαθό του οποίου η τιμή ορίζεται σε 1$ για να 

διευκολυνθεί η μοντελοποίηση της επιλογής μεταξύ δύο αγαθών, η οποία 

εξαρτάται από τις σχετικές και όχι τις απόλυτες τιμές. 

• Αν ο ιδιωτικός τομέας παρέχει την βέλτιστη ποσότητα αγαθών στην τιμή αγοράς, 

τότε δεν υπάρχει αποτυχία της αγοράς και δεν υπάρχει λόγος κυβερνητικής 

παρέμβασης. 

• Η ανεπάρκεια του ιδιωτικού τομέα να παρέχει τη βέλτιστη ποσότητα αγαθών 

συνήθως οφείλεται στο πρόβλημα του δωρεάν επιβάτη.  

Πρόβλημα του δωρεάν επιβάτη : όταν μια επένδυση ενέχει προσωπικό κόστος αλλά 

κοινό όφελος, θα υπάρξει υπο-επένδυση από τα άτομα. 

• Η κυβερνητική παρέμβαση μπορεί δυνητικά να βελτιώσει την παροχή δημόσιων 

αγαθών. 

• Όταν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν το πρόβλημα 

του μη-αποκλεισμού από τη χρήση, τότε μπορούν να παρέχουν την άριστη 

ποσότητα του δημόσιου αγαθού. 

• Οι ιδιώτες σε μερικές περιπτώσεις μπορούν να ξεπεράσουν το πρόβλημα του 

δωρεάν επιβάτη με το να βάζουν κόστος χρήσης ανάλογα με την χρησιμότητα που 

αντλούν οι καταναλωτές από το δημόσιο αγαθό. 

 

Πότε είναι πιθανόν να υπερισχύσει η ιδιωτική παροχή επί του προβλήματος του 

δωρεάν επιβάτη. 

• Κάποια άτομα ενδιαφέρονται περισσότερο από άλλους. 

• Αλτρουισμός 
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• Φαινόμενο θερμής λάμψης 

 

Δημόσια Παροχή Δημόσιων Αγαθών 

• Ο ρόλος της κυβέρνησης για παροχή  δημόσιων αγαθών είναι σημαντικός παρά την 

δυνατότητα παροχής από ιδιώτες. 

• Όταν υπάρχει παροχή από ιδιώτες, αλλά δεν συνεισφέρουν όλοι στο αγαθό αν και 

όλοι επωφελούνται από το αγαθό, τότε η δημόσια παροχή μπορεί να λύσει αυτό το 

πρόβλημα. 

• Η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει τη παροχή όταν το κόστος παροχής ενός 

δημοσίου αγαθού είναι μικρότερο των ωφελειών από την χρήση του. 

 

Β5) Οι αγορές είναι […………] να παρέχουν τις βέλτιστες ποσότητες 

δημοσίων αγαθών επειδή[…………..]: 

 
A. [πιθανό], [το δημόσιο δεν παρέχει δημόσια αγαθά]. 

B. [απίθανο], [υπάρχει το πρόβλημα του δωρεάν επιβάτη]. 

C. [απίθανο], [ο ιδιωτικός τομέας παρέχει μόνο ιδιωτικά αγαθά]. 

D. [πιθανό], [δεν υπάρχει το πρόβλημα του δωρεάν επιβάτη]. 
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