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Subject 1: Monopoly  

 

Απάντηση πρώτου θέματος  

Μια φαρμακευτική εταιρεία (μονοπωλιακή) πουλά ένα φάρμακο σε δύο αγορές (1 και 

2). Στην αγορά 1, η συνάρτηση ζήτησης είναι 𝑄1 = 16 − 𝑝1 και στην αγορά 2 είναι    

𝑄2 = 2 × (10 − 𝑝2). Η συνάρτηση κόστους της εταιρείας είναι 𝐶(𝑄) = 2𝑄, με  

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2. 

(α) Ας υποθέσουμε ότι η διάκριση τιμών είναι εφικτή. Υπολογίστε τις τιμές που 

χρεώθηκαν και τις ποσότητες που πωλήθηκαν σε κάθε αγορά. Ποιο είναι το κέρδος 

της επιχείρησης υπό τη διάκριση τιμών; Ποιο είναι το συνολικό πλεόνασμα των 

καταναλωτών;  

(β) Υπολογίστε τον δείκτη μονοπωλιακής ισχύος του Lerner στην αγορά 1 και στην 

αγορά 2 και συσχετίστε το καθένα από αυτά με την αντίστοιχη ελαστικότητα ζήτησης 

ως προς την τιμή. Τι παρατηρείτε; Δώστε μια οικονομική εξήγηση για τα ευρήματά 

σας.  

(γ) Ας υποθέσουμε τώρα ότι η διάκριση τιμών δεν είναι εφικτή. Υπολογίστε την τιμή 

που χρεώνεται, το κέρδος της επιχείρησης και το συνολικό πλεόνασμα των 

καταναλωτών.  

(δ) Συγκρίνετε και σχολιάστε τα αποτελέσματά σας από τα ερωτήματα (α) και (γ).  
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α) Ας υποθέσουμε ότι η διάκριση τιμών είναι εφικτή. Υπολογίστε τις τιμές που 

χρεώθηκαν και τις ποσότητες που πωλήθηκαν σε κάθε αγορά. Ποιο είναι το κέρδος της 

επιχείρησης υπό τη διάκριση τιμών; Ποιο είναι το συνολικό πλεόνασμα των 

καταναλωτών; 

 

Αγορά 1  → 𝑄1 = 16 − 𝑝1 → 𝑝1 = 16 – 𝑄1   

Αγορά 2 → 𝑄2 = 2 × (10 − 𝑝2) => 𝑄2 = 20 − 2𝑝2 => 2 𝑝2 = 20 – 𝑄2 → 𝑝2 = 10 – 0.5 𝑄2 

𝐶(𝑄) = 2𝑄, με 𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2. 

Για την αγορά 1 

𝑇𝑅1 = 𝑝1𝑥 𝑄1 => 𝑇𝑅1 = (16 − 𝑄1)𝑥𝑄1 => 𝑇𝑅1 = 16𝑄1 − 𝑄1
2

 

𝑀𝑅1 = (𝑇𝑅1)′ = (16𝑄1 − 𝑄1
2)

′
=> 𝑀𝑅1 = 16 − 2𝑄1 

 

Για την αγορά 2 

𝑇𝑅2 = 𝑝2𝑥 𝑄2 => 𝑇𝑅2 = (10 − 0.5𝑄2)𝑥𝑄2 => 𝑇𝑅2 = 10𝑄2 − 0.5𝑄2
2

 

𝑀𝑅2 = (𝑇𝑅2)′ = (10𝑄2 − 0.5𝑄2
2)

′
=> 𝑀𝑅2 = 10 − 𝑄2 

 

Στην ισορροπία ισχύει ότι MR1 = MR2 = MC  

MC = TC’ = 2 

Για την αγορά 1 

𝑀𝑅1 = 𝑀𝐶 => 16 − 2𝑄1 = 2 => 16 − 2 =  2𝑄1 => 2𝑄1 = 14 => 

𝑄1 =
14

2
=> 𝑸𝟏 = 𝟕 

𝑃1  =  16 –  7 =>    𝑷𝟏 = 𝟗 

Για την αγορά 2 

𝑀𝑅2 = 𝑀𝐶 => 10 − 𝑄2 = 2 => 10 − 2 =  𝑄2 => 𝑸𝟐 = 𝟖 

𝑃2  =  10 – 0.5x8 = 10 − 4 =>  𝑷𝟐 = 𝟔 

Κέρδος επιχείρησης: 

Profit = TR – TC = (P1xQ1 + P2xQ2) – 2(Q1 + Q2) = (7x9 + 8x6) – 2(7+8) = (63 + 48) 

– 2x15 = 111 – 30 = 81  
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Για τον υπολογισμό του πλεονάσματος καλό είναι να γίνει σχήμα:  

Για το σχήμα χρειαζόμαστε δύο σημεία για κάθε μία ευθεία δηλαδή καμπύλη ζήτησης.  

Αγορά 1  → 𝑄1 = 16 − 𝑝1  

 1ο σημείο → για P1 = 0 => Q1 = 16 

 2o σημείο → για Q1 = 0 => P1 = 16 

 3o σημείο Ισορροπία → Q1 = 7 και P1 = 9 

Αγορά 2 → 𝑄2 = 20 − 2𝑝2  

 1ο σημείο → για P2 = 0 => Q2 = 20 

 2o σημείο → για Q2 = 0 => P2 = 10 

 3o σημείο Ισορροπία → Q2 = 8 και P2 = 6 

Για να φτιάξουμε διάγραμμα επιλέγουμε εισαγωγή →εισαγωγή γραφήματος και 

επιλέγουμε το γράφημα διασπορά με ομαλές γραμμές και δείκτες 

Οι τιμές που θέλουμε να είναι στον οριζόντιο άξονα, μπαίνουν στην πρώτη στήλη του 

excel, και οι τιμές που θέλουμε να είναι στον κάθετο άξονα, μπαίνουν στην δεύτερη 

στήλη. Εμείς θέλουμε στον οριζόντιο το Q και στον κάθετο το P.  
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Το πλεόνασμα των καταναλωτών είναι το άθροισμα των εμβαδών των τριγώνων 

ABC και DEF.. To εμβαδό τριγώνου ισούται με βάση x ύψος / 2 

Πλεόνασμα καταναλωτών αγορά 1 = > βάση ΒC , Ύψος AC άρα έχουμε : 

CS1 = 7 x (16 – 9)/2 = 7x7/2 = 24.5 

Πλεόνασμα καταναλωτών αγορά 2 = > βάση EF , Ύψος DF άρα έχουμε : 

CS2 = 8 x (10 – 6)/2 = 8x4/2 = 16 

Συνολικό πλεόνασμα καταναλωτή = 16 + 24,5 = 40,5 

 

β) Υπολογίστε τον δείκτη μονοπωλιακής ισχύος του Lerner στην αγορά 1 και στην 

αγορά 2 και συσχετίστε το καθένα από αυτά με την αντίστοιχη ελαστικότητα ζήτησης ως 

προς την τιμή. Τι παρατηρείτε; Δώστε μια οικονομική εξήγηση για τα ευρήματά σας.  

 

O δείκτης Lerner (LI), μετρά πόσο απέχει το αποτέλεσμα από το ανταγωνιστικό 

ιδεώδες, όπου P=MC ⇨ LI=0. Υψηλές τιμές του δείκτη Lerner συνήθως σχετίζονται 

με υψηλή συγκέντρωση στην αγορά. 𝐿Ι = (𝑃 – 𝑀𝐶)/ 𝑃  

𝐿𝐼1 =
𝑃 − 𝑀𝐶

𝑃
=

9 − 2

9
= 0.78  

𝐿𝐼2 =
𝑃 − 𝑀𝐶

𝑃
=

6 − 2

6
= 0.67  

 

Οι ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή είναι οι ακόλουθες: 

휀1
𝑑 =

𝛿𝑄1

𝛿𝑝1
𝑥

𝑝1

𝑄1
 

𝛿𝑄1

𝛿𝑝1
= 𝜎𝜐𝜈𝜏휀𝜆휀𝜎𝜏ή𝜍 𝛽 𝜎𝜐𝜈ά𝜌𝜏휂𝜎휂𝜍 휁ή𝜏휂𝜎휂𝜍 𝑄 = 𝑎 − 𝛽𝑃  

𝛴𝜏휂𝜈 𝜋휀𝜌ί𝜋𝜏𝜔𝜎휂 𝜇𝛼𝜍 휂 𝜎𝜐𝜈ά𝜌𝜏휂𝜎휂 휁ή𝜏휂𝜎휂𝜍 𝜎𝜏휂𝜈 𝛼𝛾𝜊𝜌ά 1 휀ί𝜈𝛼𝜄 휂 Q1 

=  16 −  p1 άρα β =  −1   

휀1
𝑑 = −1𝑥

9

7
= −1,28 

 

휀2
𝑑 =

𝛿𝑄2

𝛿𝑝2
𝑥

𝑝2

𝑄2
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𝛿𝑄2

𝛿𝑝2
= 𝜎𝜐𝜈𝜏휀𝜆휀𝜎𝜏ή𝜍 𝛽 𝜎𝜐𝜈ά𝜌𝜏휂𝜎휂𝜍 휁ή𝜏휂𝜎휂𝜍 𝑄 = 𝑎 − 𝛽𝑃  

𝛴𝜏휂𝜈 𝜋휀𝜌ί𝜋𝜏𝜔𝜎휂 𝜇𝛼𝜍 휂 𝜎𝜐𝜈ά𝜌𝜏휂𝜎휂 휁ή𝜏휂𝜎휂𝜍 𝜎𝜏휂𝜈 𝛼𝛾𝜊𝜌ά 2 휀ί𝜈𝛼𝜄 휂 Q2 

=  20 −  2p2 άρα β =  − 2  

휀2
𝑑 = −2𝑥

6

8
= −1,5 

Εδώ αξίζει να αναφερθούν τα εξής:  

 

Δηλαδή ο δείκτης Lerner είναι το αντίστροφο της απόλυτης ελαστικότητας. Πράγματι 

αν η καμπύλη ζήτησης είναι απείρως ελαστική τότε το οριακό έσοδο είναι ίσο με την 

τιμή και ο δείκτης είναι μηδενικός. Αυτό συμβαίνει εξ άλλου στον τέλειο 

ανταγωνισμό. Αν η ελαστικότητα είναι ίση με τη μονάδα τότε ο δείκτης Lerner 

λαμβάνει την τιμή ένα. 

Στην περίπτωση μας έχουμε τα εξής:  

𝐿𝐼1 = 0.78 => −𝑒𝑑1 =
1

𝐿𝐼
=> −𝑒𝑑1 =

1

0.78
= 1.28  

𝐿𝐼2 = 0.67 => −𝑒𝑑2 =
1

𝐿𝐼
=> −𝑒𝑑2 =

1

0.67
= 1.5 

 

Εξάγουμε λοιπόν τα συμπεράσματα πως: 

• Στην αγορά 1 ο δείκτης Lerner είναι ίσος με 0,78 και η ελαστικότητα ζήτησης 

ως προς την τιμή είναι – 1,29 . Ο δείκτης Lerner είναι αρκετά κοντά στο 1 που δείχνει 

μία σχετικά υψηλή συγκέντρωση στην αγορά. Η ελαστικότητα παίζει σημαντικό ρόλο 

επίσης στην μέτρηση της μονοπωλιακής δύναμης. Το μερίδιο αγοράς δεν είναι 

ικανοποιητικός δείκτης του βαθμού δύναμης της αγοράς. 
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• Στην αγορά 2 αντίστοιχα η συγκέντρωση στην αγορά είναι μικρότερη εφόσον ο 

δείκτης Lerner είναι ίσος με 0,67, και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή 

μεγαλύτερη από την αγορά 1 και ίση με – 1,5.  

 

γ) Ας υποθέσουμε τώρα ότι η διάκριση τιμών δεν είναι εφικτή. Υπολογίστε την τιμή που 

χρεώνεται, το κέρδος της επιχείρησης και το συνολικό πλεόνασμα των καταναλωτών.  

 

Q = Q1 + Q2 = 𝑄1 = (16 – 𝑝) + (20 − 2𝑝) => Q = 16 – P + 20 – 2P => Q = 36 – 3P 

=> 3P = 36 – Q => P = 12 – 1/3 Q 

TR = PxQ => TR = (12 – 1/3Q)xQ => TR = 12Q – (1/3) Q2  

MR = TR’ = 12 – (2/3)Q   

MC = 2 => MC = MR => 2 = 12 – 2Q/3 => 2Q/3 = 12 – 2 => 2Q = 3x10 => Q = 30/2 

=> Q = 15 

P = 12 – 15/3 = 12 – 5 = 7  

Κέρδος επιχείρησης = TR – TC = 15x7 – 2x15 = 105 – 30 = 75 

Αγορά   → 𝑄 = 36 − 3𝑝  

 1ο σημείο → για P = 0 => Q = 36 

 2o σημείο → για Q = 0 => P = 12 

 3o σημείο Ισορροπία → Q1 = 15 και P1 = 7 

Για να φτιάξουμε διάγραμμα επιλέγουμε εισαγωγή →εισαγωγή γραφήματος και 

επιλέγουμε το γράφημα διασπορά με ομαλές γραμμές και δείκτες 

Οι τιμές που θέλουμε να είναι στον οριζόντιο άξονα, μπαίνουν στην πρώτη στήλη του 

excel, και οι τιμές που θέλουμε να είναι στον κάθετο άξονα, μπαίνουν στην δεύτερη 

στήλη. Εμείς θέλουμε στον οριζόντιο το Q και στον κάθετο το P.  

http://www.arnos.gr/


Απαντήσεις  προτεινόμενες –  ενδεικτικές.  Υπάρχει μόνο ένας καλός  τρόπος… ο Δικός σας! 

 

 

 
 

   Σολωμού  29  Αθήνα         210.38.22.157          210.38.22.495 

   On-line Φροντιστήριο           www.arnos.gr              info@arnos.gr 

 
 

 

 

 

 

Το πλεόνασμα των καταναλωτών είναι το εμβαδό του τριγώνου ABC. To εμβαδό 

τριγώνου ισούται με βάση x ύψος / 2 

Πλεόνασμα καταναλωτών αγορά 1 = > βάση ΒC , Ύψος AC άρα έχουμε : 

CS = 15 x (12 – 7)/2 = 15x5/2 = 37,5 

 

δ) Συγκρίνετε και σχολιάστε τα αποτελέσματά σας από τα ερωτήματα (α) και (γ).  

 

Βλέπουμε πως στην περίπτωση όπου η διάκριση τιμών είναι εφικτή, το πλεόνασμα 

του καταναλωτή είναι μεγαλύτερο και ίσο με 40,5 μονάδες ενώ εκεί που δεν είναι 

εφικτή το πλεόνασμα καταναλωτή είναι μικρότερο 37,5 μονάδες.  

Αντίστοιχα ο μονοπωλητής στην πρώτη περίπτωση έχει κέρδη ίσα με 81, ενώ στην 

δεύτερη περίπτωση τα κέρδη του είναι λιγότερα και ίσα με 75 μονάδες.  

Καταλήγουμε λοιπόν πως τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τον παραγωγού 

συμφέρει η διάκριση τιμών.  
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Subject 2: Perfect Competition   

 

Απάντηση δεύτερου θέματος  

Η αγορά ενός γεωργικού προϊόντος είναι απόλυτα ανταγωνιστική. Η μακροπρόθεσμη 

συνάρτηση μέσου κόστους του αντιπροσωπευτικού αγροκτήματος στην αγορά είναι 

σε σχήμα U, με ελάχιστη αποδοτική κλίμακα (MES) ίση με 2 και ελάχιστο μέσο 

κόστος ίση με 5. 

(α) Εάν η συνάρτηση μακροχρόνιας ζήτησης είναι 𝐷(𝑝) = 1.200 − 100𝑝, 

προσδιορίστε την τιμή αγοράς, την ποσότητα που παρέχεται από το 

αντιπροσωπευτικό αγρόκτημα, τη συνολική ποσότητα που διαπραγματεύεται και τον 

αριθμό των εκμεταλλεύσεων στη μακροπρόθεσμη ισορροπία της αγοράς . Δείξτε την 

αγορά και την ισορροπία του αγροκτήματος στο ίδιο γράφημα. 

(β) Ας υποθέσουμε τώρα ότι η ζήτηση για το εμπόρευμα αυξάνεται σε 𝐷𝑆(𝑝) = 1.500 

– 100𝑝 και ότι, λόγω βιολογικών περιορισμών, τα αγροκτήματα δεν μπορούν να 

προσαρμόσουν την παραγωγή τους στις νέες συνθήκες ζήτησης. Επίσης, ο αριθμός 

των αγροκτημάτων στην αγορά παραμένει ο ίδιος. Προσδιορίστε την αγοραία τιμή 

και το κέρδος του αντιπροσωπευτικού αγροκτήματος στο υπό συνθήκες 𝐷𝑠. Δείξτε 

την αγορά και την ισορροπία του αντιπροσωπευτικού αγροκτήματος στο ίδιο 

γράφημα (Υπόδειξη: Υποθέστε μια βιομηχανία σταθερού κόστους).  
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α) Εάν η συνάρτηση μακροχρόνιας ζήτησης είναι 𝐷(𝑝) = 1.200 − 100𝑝, προσδιορίστε 

την τιμή αγοράς, την ποσότητα που παρέχεται από το αντιπροσωπευτικό αγρόκτημα, τη 

συνολική ποσότητα που διαπραγματεύεται και τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων στη 

μακροπρόθεσμη ισορροπία της αγοράς . Δείξτε την αγορά και την ισορροπία του 

αγροκτήματος στο ίδιο γράφημα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟ P, ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΟ P.  

 

Στην εκφώνηση αναφέρεται πως το MES είναι ίσο με 2 και το minLAC είναι ίσο με 5. 

Παρακάτω δίνεται ένα σχήμα για την κατανόηση αυτού που αναφέρεται:  

 

Άρα στον κάθετο άξονα στο σημείο του min LAC έχουμε 5 κ στον οριζόντιο άξονα 

των ποσοτήτων έχουμε όπου MES 2.  

Μακροπρόθεσμα  η ισορροπία στην αγορά θα είναι: 

𝑃 = 𝐿𝐴𝐶 = 𝐿𝑀𝐶 

Άρα P = 5 και η ποσότητα της αντιπροσωπευτικής φάρμας θα είναι Q = 2  

Στην αγορά έχουμε ποσότητα ίση με : Q = 1.200 – 100x5 = 1200 – 500 = 700 

μονάδες αγαθού.  

Άρα οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αυτή την αγορά είναι 700/2 = 350  
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Το γράφημα έχει την παρακάτω μορφή:  

 

β) Ας υποθέσουμε τώρα ότι η ζήτηση για το εμπόρευμα αυξάνεται σε 𝐷𝑆(𝑝) = 1.500 – 

100𝑝 και ότι, λόγω βιολογικών περιορισμών, τα αγροκτήματα δεν μπορούν να 

προσαρμόσουν την παραγωγή τους στις νέες συνθήκες ζήτησης. Επίσης, ο αριθμός των 

αγροκτημάτων στην αγορά παραμένει ο ίδιος. Προσδιορίστε την αγοραία τιμή και το 

κέρδος του αντιπροσωπευτικού αγροκτήματος στο υπό συνθήκες 𝐷𝑠. Δείξτε την αγορά 

και την ισορροπία του αντιπροσωπευτικού αγροκτήματος στο ίδιο γράφημα (Υπόδειξη: 

Υποθέστε μια βιομηχανία σταθερού κόστους).  

 

Αυτή τη φορά λαμβάνουμε ως δεδομένο το ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν είναι 

350 που προσφέρουν 700 μονάδες αγαθού.  

Με την νέα καμπύλη ζήτησης, οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν 

αυτές τις 700 μονάδες αγαθού στην τιμή:  

Q = 1500 – 100P => 700 = 1500 – 100P => 100P = 1500 – 700 => 100P = 800 => P = 

800/ 100 => P = 8  

700 

             

             5 

  

    2 

  

                P  D 

D  
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Άρα οι επιχειρήσεις έχουν κέρδος ίσο με (8-5) = 3 ανά παραγόμενο προϊόν, και αφού 

παράγουν 2 μονάδες αγαθού στο MES τότε θα έχουν κέρδος 3x2 = 6 χρηματικές 

μονάδες η κάθε μία.  

Το γράφημα έχει την παρακάτω μορφή:  
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Subject 3: Elasticities   

 

Απάντηση τρίτου θέματος  

Ο διαχειριστής της British Steel Corp. (BS), που παράγει χάλυβα στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, εκτίμησε ότι οι ελαστικότητες ζήτησης για χάλυβα (S) είναι: 𝑒𝑆 = −2 (τιμή) 

𝑒𝑀 = 1 (εισόδημα) και 𝑒𝑆,𝐴 = 1,5 (σταυροειδής ελαστικότητα ως προς την τιμή, σε 

σχέση με το αλουμίνιο). Το επόμενο έτος, το τμήμα μάρκετινγκ της BS σχεδιάζει να 

αυξήσει την τιμή του χάλυβα κατά 6%, ενώ οι οικονομικές προβλέψεις δείχνουν ότι 

το επόμενο έτος το εισόδημα των καταναλωτών (M) στο Ηνωμένο Βασίλειο θα 

αυξηθεί κατά 4% και η τιμή του αλουμινίου θα μειωθεί κατά 2 %. 

(α) Σχολιάστε τη σχέση μεταξύ χάλυβα και αλουμινίου.  

(β) Εάν οι συνολικές πωλήσεις χάλυβα κατά τη διάρκεια αυτού του έτους είναι 1.200 

τόνοι, πόσους τόνους χάλυβα θα πουλήσει η BS το επόμενο έτος;  

(γ) Εάν η BS θέλει ο όγκος των πωλήσεών της το επόμενο έτος να είναι ακριβώς ίδιος 

με αυτόν του τρέχοντος έτους, κατά πόσο (σε %) πρέπει να αλλάξει την τιμή της;  
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α) Σχολιάστε τη σχέση μεταξύ χάλυβα και αλουμινίου.  

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν τα εξής γύρω από την σταυροειδή 

ελαστικότητα μεταξύ δύο αγαθών.  

 

Στην περίπτωση που εξετάζεται η cross elasticity of Demand μεταξύ χάλυβα και 

αλουμινίου, είναι ίση με 1,5. Αυτό σημαίνει πως είναι μεγαλύτερη του μηδενός, άρα 

τα αγαθά αλουμίνιο και χάλυβας είναι υποκατάστατα. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως 

αν αυξηθεί η τιμή του ενός αγαθού π.χ. χάλυβα, θα μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα 

του ίδιου αγαθού, και θα αυξηθεί η ζήτηση του υποκατάστατου του, δηλαδή του 

αλουμινίου.  

 

β) Εάν οι συνολικές πωλήσεις χάλυβα κατά τη διάρκεια αυτού του έτους είναι 1.200 

τόνοι, πόσους τόνους χάλυβα θα πουλήσει η BS το επόμενο έτος;  

 

Εφόσον πρόκειται να αυξηθεί η τιμή του χάλυβα κατά 6% ενώ ταυτόχρονα θα 

αυξηθεί το εισόδημα των κατοίκων κατά 4% και θα μειωθεί και η τιμή του 

αλουμινίου κατά 2%.  

Όλα αυτά θα έχουν τις εξής επιπτώσεις τον επόμενο χρόνο:  

1) Αύξηση της τιμής του χάλυβα κατά 6% → es= – 2 = ΔQ%/6% => ΔQ% = -

2x6% = - 12%. Άρα η αύξηση της τιμής του χάλυβα κατά 6% θα οδηγήσει σε μείωση 

της ζητούμενης ποσότητας κατά 12%.  

2) Ταυτόχρονα η αύξηση του εισοδήματος κατά 4% στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει 

την εξής επίπτωση στον χάλυβα→eM = 1 = ΔQ%/ΔΜ% => 1=ΔQ%/4%=>ΔQ% = 4%. 

Άρα η αύξηση του εισοδήματος κατά 4% οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης σε χάλυβα 

κατά 4% 
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3) Τέλος η μείωση της τιμής του αλουμινίου θα έχει την εξής επίπτωση στην 

αγορά του χάλυβα → eS,A,= 1.5 => 1.5 = ΔQS/(-2%) => ΔQS% = - 2%x1.5 = – 3%. 

Άρα η μείωση της τιμής του αλουμινίου κατά 2% οδηγεί σε μείωση της ζήτησης για 

χάλυβα κατά 3%.  

Όλα αυτά σχετικά με την αρχική ποσότητα σε τόνους, που πωλείται από την BS,  

αναμένεται τον επόμενο χρόνο η ποσότητα που πωλείται να είναι ίση με: 

1.200 – 1.200x0.12 + 1.200x0.04 – 1.200x0.03 = 1200 – 144 + 48 – 36 = 1.068 τόνοι 

χάλυβα  

 

γ) Εάν η BS θέλει ο όγκος των πωλήσεών της το επόμενο έτος να είναι ακριβώς ίδιος 

με αυτόν του τρέχοντος έτους, κατά πόσο (σε %) πρέπει να αλλάξει την τιμή της;  

 

Με βάση τα παραπάνω, είναι δεδομένη η αύξηση της ζήτησης κατά 4% λόγω της 

αύξησης του εισοδήματος, και η μείωση της ζήτησης κατά 3% λόγω της μείωσης της 

τιμής του αλουμινίου. Άρα με βάση αυτά τα δύο έχουμε + 4% - 3% άρα σύνολο 

μεταβολή από αυτά τα δύο, ίση με 1% 

Αν δηλαδή δεν μεταβάλλει η BS καθόλου την τιμή του χάλυβα, και αφήσει το 

εισόδημα και την αγορά του αλουμινίου, να επηρεάσουν ανεξάρτητα την ζήτηση του 

χάλυβα, θα δει το επόμενο έτος αύξηση στην ζήτηση ίση με 1%. Όμως εφόσον θέλει 

να παραμείνει σταθερή και ίδια με φέτος, η ποσότητα που πωλείται, θα πρέπει να 

κάνει μεταβολή στην τιμή ώστε να μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα κατά 1% άρα οι 

συνολικές μεταβολές να είναι ίσες με + 4% – 3% – 1% = 0% 

Για να μειώσει την ζητούμενη ποσότητα θα πρέπει να αυξήσει την τιμή  

Εφόσον θέλουμε η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας να είναι ίση με – 1% και 

δεδομένου του ύψους της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή (– 2), η BS θα 

πρέπει να προχωρήσει σε: – 2 = – 1%/ΔP% => ΔP% = (1/2)% = 0.5%.  

Με άλλα λόγια η BS θα πρέπει να αυξήσει την τιμή της κατά 0,5% για να μειώσει την 

ποσότητα κατά 1%.  
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Subject 4: Market Welfare    

 

Απάντηση τέταρτου θέματος  

Ας υποθέσουμε ότι σε ένα μικρό νησί της Ελλάδας υπάρχουν μόνο τέσσερις 

καταναλωτές με διαφορετικές προτιμήσεις στα ιστιοπλοϊκά σκάφη: ο καταναλωτής Α 

είναι διατεθειμένος να πληρώσει 70.000 €, ο καταναλωτής Β 20.000 €, ο 

καταναλωτής C 80.000 € και ο καταναλωτής D 40.000 €. Στην περιοχή υπάρχουν 

μόνο τέσσερις εταιρείες που παράγουν πανομοιότυπα ιστιοπλοϊκά σκάφη με τις 

ακόλουθες συνθήκες κόστους: Sun Co με 30.000€, Sea Co με 60.000€, Moon Co με 

40.000€ και Beach Co με 20.000€. Κάθε εταιρεία μπορεί να παράγει το πολύ ένα 

ιστιοπλοϊκό σκάφος. Ας υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση κρατικοποιεί τον κλάδο και 

μοιράζει δωρεάν τα ιστιοπλοϊκά στους καταναλωτές. 

(α) Προσδιορίστε τον αριθμό των ιστιοπλοϊκών σκαφών που μεγιστοποιούν το 

κοινωνικό πλεόνασμα (δηλαδή, τη διαφορά μεταξύ της προθυμίας των καταναλωτών 

να πληρώσουν για τα ιστιοπλοϊκά σκάφη και του κόστους παραγωγής αυτών των 

σκαφών). Ποιες από τις εταιρείες θα παράγουν; Ποιοι καταναλωτές θα απολαύσουν 

τα ιστιοπλοϊκά σκάφη;  
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(β) Να βρείτε το κοινωνικό πλεόνασμα που δημιουργείται στον εθνικοποιημένο 

τομέα.  

(γ) Ας υποθέσουμε τώρα ότι υπάρχουν συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Βρείτε την τιμή 

και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς των ιστιοπλοϊκών σκαφών. Υπολογίστε τα 

πλεονάσματα παραγωγού, καταναλωτή και το κοινωνικό πλεόνασμα και σχολιάστε 

τα ευρήματά σας.  

  

α) Προσδιορίστε τον αριθμό των ιστιοπλοϊκών σκαφών που μεγιστοποιούν το 

κοινωνικό πλεόνασμα (δηλαδή, τη διαφορά μεταξύ της προθυμίας των καταναλωτών να 

πληρώσουν για τα ιστιοπλοϊκά σκάφη και του κόστους παραγωγής αυτών των σκαφών). 

Ποιες από τις εταιρείες θα παράγουν; Ποιοι καταναλωτές θα απολαύσουν τα 

ιστιοπλοϊκά σκάφη;  

 

Βάση δεδομένων γνωρίζουμε πως: 

Διάθεση Καταναλωτή Α => 70.000 € 

Διάθεση Καταναλωτή B => 20.000 € 

Διάθεση Καταναλωτή C => 80.000 € 

Διάθεση Καταναλωτή D => 40.000 € 

Παραγωγή: 

Sun Co => 30.000 € 

Sea Co => 60.000 € 

Moon Co => 40.000 € 

Beach Co => 20.000 € 

Εφόσον θέλουμε να μεγιστοποιείται το κοινωνικό πλεόνασμα έχουμε το εξής: 

Αν ο καταναλωτής C που είναι διατεθειμένος να δώσει τα περισσότερα, αγοράσει το 

σκάφος από την Beach Co που έχει το χαμηλότερο κόστος, θα έχει πλεόνασμα ίσο με 

80.000 – 20.000 = 60.000 

Αντίστοιχα αν ο καταναλωτής Α που είναι διατεθειμένος να δώσει τα αμέσως 

περισσότερα χρήματα, δηλαδή 70.000, αγοράσει το σκάφος από την Sun Co που έχει 

το αμέσως μετά την Beach, χαμηλότερο κόστος, θα έχει πλεόνασμα ίσο με 70.000 – 

30.000 = 40.000 
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Ο D Μπορεί να αγοράσει από την Moon Co, αλλά δεν θα έχει πλεόνασμα εφόσον 

πωλείται όσο είναι διατεθειμένος να το αγοράσει, δηλαδή 40.000.  

Τέλος ο καταναλωτής Β, δεν θα προμηθευτεί το αγαθό.  

Άρα το συνολικό πλεόνασμα μεγιστοποιείται όταν οι καταναλωτές που θα 

προμηθευτούν το αγαθό θα είναι οι Α και C. Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις που θα 

παράγουν τα αγαθά είναι η Beach Co και η Sun Co και το πλεόνασμα θα είναι ίσο με 

100.000 €  

 

β) Να βρείτε το κοινωνικό πλεόνασμα που δημιουργείται στον εθνικοποιημένο τομέα.  

 

Όμως εφόσον ο κλάδος κρατικοποιήθηκε και μοιράστηκαν τα σκάφη δωρεάν, θα 

έχουμε τα εξής: 

Άτομα  Προθυμία πληρωμής 

Α  70.000 

B  20.000 

C  80.000 

D  40.000 

 

Άτομα  Προθυμία 

πληρωμής 

Κόστος σκάφους 

άρα και τιμή  

Αγοραστές Πλεόνασμα 

Καταναλωτή  

C  80.000 >60.000 (Sea Co) C 20.000 

A  70.000 >40.000 (Moon 

Co) 

A 30.000 

D  40.000 >30,000 (Sun 

Co) 

D 10.000 

B   20.000 > 20.000 (Beach 

Co) 

B 0 

 60.000 

 

Άρα αν η αγορά γίνει κρατική το συνολικό πλεόνασμα θα είναι ίσο με 60.000  
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γ) Ας υποθέσουμε τώρα ότι υπάρχουν συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Βρείτε την τιμή και 

την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς των ιστιοπλοϊκών σκαφών. Υπολογίστε τα 

πλεονάσματα παραγωγού, καταναλωτή και το κοινωνικό πλεόνασμα και σχολιάστε τα 

ευρήματά σας.  

 

Αν η αγορά ήταν ελεύθερη θα είχαμε τα εξής:  

 

Άτομα  Προθυμία 

πληρωμής 

Κόστος 

σκάφους  

Τιμή  Αγοραστής  Πλεόνασμα 

Παραγωγού   

C  80.000 >60.000 (Sea 

Co) 

80.000 C 20.000 

A  70.000 >40.000 (Moon 

Co) 

70.000 A 30.000 

D  40.000 >30,000 (Sun 

Co) 

40.000 D 10.000 

B   20.000 > 20.000 

(Beach Co) 

20.000 B 0 

 60.000 

 

Άρα αν η αγορά γίνει ελεύθερη το συνολικό πλεόνασμα θα είναι ίσο με 60.000 απλά 

αυτή τη φορά θα είναι πλεόνασμα παραγωγού  

Έχουμε μία τέλεια διάκριση τιμών, και ο κάθε καταναλωτής πληρώνει ακριβώς αυτό 

που είναι διατεθειμένος, μηδενίζοντας έτσι το πλεόνασμα καταναλωτή και 

μεγιστοποιώντας το πλεόνασμα παραγωγού.  
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